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٠ج إلاة يهم

رحمته غميترناهة وان كانت انواعها مائة على مقال عله السلام ( ان لله.مائةرحمة) فملى
العاقل ان لايغتر بطول العمر و كثرة الاموال والاولام فان الاغترار بذلك من صفات

الكفرة * ومن كلات امير المؤمنين علىرضىاللهعه من وسع عليه دنياء
هم
اال
ر*ق
بقله
ان ع
فل بمعلمانهقديمكربهفهومخدوع ع

باندهع

رحمهالنلرجل أدرهم افلىمنام احباليك .امديتار فى البقظة
فقال ديار فىالةظة فقال كذبت لان الذى محه

فى الدنياكا نكنحه فالىام والذيلانحبه
فىالآخرة كنك لاحصهفى القظة

نسأل الل القصمة والتوفق
اعت

سورة الاساء فى الخامس هن شهر اللهرجحب من سئة ست ومائة والف من الهحرة

بان
تمت الجلدالخامس منتفسير رلوح

ويتاوه الجلدالسادس بعناية رب انان

الجزء السايع عشسر
ما

مج
0

مللاه م

سروه

3

آجتتج

9-2

5

| من الوحن  0فقل #لهم  0اذنتكم  0اعلمكم ما ارت بهمن و<وب التو حيدوالتيزيه ٍ
ا

والفارسبةه

3 1

ا

 0على سواء

ا

كاين

على سحواء

 3الاعلام به ١ |

اطوه عن احد موكممافرقت ,بتكمفىالنصح وتبليع الرسالة فهو حال من مفعول آذنتكم |
رى
أ ودان
©

اى ما اعم ف أقريب ام بعبد مناوعدون  #مغنلبة المسلمين وظهور |

الدين اوالحشر م كعونهانبا لامحالة ولاجرمان العذاب والذلة يلحفكم »و افلىاسئاة المقحمة |

كف قال هذا وقد قال إواقتي بالوعد الْنى )فذلاك يوم القيامة وهوقريب "ا قال تعالى
ا(قم ب لئاس حسابهم 8 6ه انه 4تعالمىبم الجهر من القول  #اماىتجاهرون |

به املنطعن افلاسلاموتكذيب الآيات و8يعلم ماتكتمون :#من المسد والعداوةالرسوك |
عليه نقيرا وقطبيرا وتكرير العمفى متعنكىرير الوعند * قال بعض”
ولاءسلمين فيجازيكم
نفى على الحق مانلخلق خافية وهوالذئ اودع الهيا كل اوصافها من الخْير |
حك
يبار
الك
والشمر والنفع والضر

اظهر ثما دونه وما سدونه مثل مك

1

ان ينى عله خافة وهو الذى قال

جل المق |

7

دوع ليك ردروا وشتاء مك !مهدا نيان امف كلس
دنعاوى الاسلام والايمانوالزهدوالصلاح |
ظ © قال فى التأويلات التجمية (١بعلمانجهرون» ه

ظ والمعارف ثر وبعم ماتكت.ون

هن الصدق والاخلاص اوالرياء والسمعة والنفاق #وان |

ما ل ادرى .لعله  لعل تأخير جزاككم  3+فتنة لكم يه استدراج لكم وزيادة اففىتتاتكم ١
لماكان الاستدراج سببا للفتئة والعذاب اطلق عليه لفظ الفتنة مجازا مسلا اوامتحان لكم |

 3-5تعملون اى معاماة تشبيهبة بالامتحان على طريقالاستعارة العشلية جؤووهتاع المحين»د

وتمتيع لكم الى اجل مقدر يقتضيه مثيثته المبنية على الحكمالبالغة لكون ذلك عةلكم |
| ولقع الجزاء فى وقت هو فيه حكمة ذف قال  :#الرسول فهو حكاية لدعاله عليه السلام
فق دب * [ انى بروددكارمن] مق احكم بالحق  6اى اقض ,تنا وبين اهل مكة بالعدل |
|المقتضى لتعجيل 'العذاب والتشديد عليهم  8وربنا 6همبتدأ بره قوله ا©ل«رحمن  4كثير |
الرحمة على عباده ومى اكنانت معنى الانعام فن صفات الفعل وان اريد بها ارادة ايصال

| الخير ن صفات الذات  8المستعان 5هخبرآخر اى المطلوب منه المعونة  :يعتى[ يارى ظ

| اود واهنده ] ف على ماتصفون »* من الخال فانهمكانوايقولون االنشوكة تكون لهم
| و[دايت اسلام ودين دم بدم تكونسار خواهد شد ] والنمتوعد لوكان حقا لنزل

 ١بم اللغ بذاك عالاحى قه يمن[

كنا ب 2انها مكو

دون اتحداء ا ار
ْ

خواهم واميدوارى ازدركاه حضرت او داديم ]

*ههحكس نشود نااميد ازان دركاه
مراد خويش زدركاء بادشاقى خواه ك

[

استجاب الله تعالى دعاء رسوله قخيب .آمالهم وغير احوالهم ونصر اولياءه عليهم |
فاصابهم نوم بدر مااضابهم « وفى الآية اثسادة الى اله لايطلب هن الله تعالى ولاينطمع
فى جق المطبع والعاضى آلا ماهو مستحقه وقد جرى حكم الله فيهما فى الازل وان
ررحته)
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0
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 + 01واعم انهللاتعلقك ازادة "اطق باكياافطخرق ارطزقلقة الاجاديةمك كان كلقا
الاحدية قيزه م الاكان وحعله رحمةلاءالملان وشرف به نوع الانكان  5ات

3

عبون الارواح ثمبدا مابدا فى عالمالاجساد والاشباح م قالعليد السلام ( انا مناللّهوالمؤ مون
مالعل نوك ) فهو الغاية' اخلئلة "من تزتنك مادى_الكاكات  6قال "تكثالى ( :لولاك 1
خلقت الافلاك )
علت

ماسَة هر عام اوست

* سرؤز اولاد بى ادم واشت

واسطةٌ فض وجودى همه * رابطة بود ونبودى همه

قال العرفى الشيزازى فى قضيدته النعة
هفر تومنشى” اتقدير »* ان روركه بكذاهتىاقليم عدم را
كبسوشر
از
تاحكم زول تودرندارنوشتهاست

* صسدره

بعنث ياز تراشيده قم را

المراد من الغنث مقلوبه وهواليعث يعينىفيك شرفا وفضلا ان الله سبحانه انمخالق الخلق |
وبعث

الاساء والرسل لكونوا مقدمة لظهورك فى عالم الملك والشهادة فارواحهم ١

| واجسادهم نابعة أروحك الشمر لفت فِحَسيّك اللطيف  0م اعم أ حيانه عليهالسللام رحجة

0

2

022

اىتك
حرنا
ك وممماتىخيربكم( قالوا هذا خي
نف

فاخيرنا فى

مماتك فقال ( تعرض .على” مالك كل عية ,الاثنين ,والميش :هاكان امن خيربجذت .الله
:ال المولى الخاى
تعالى ومااكان من شر استغف الله لكم ) ق
زهي حورى
به

برامد حان

إلذز ادرمناه

مال

اترحم

للعالمنى

يانى

دراو مان

لحرا

الله

شم

فادغ

نشي

زخاك اى لاله سيراب برخيز * جحونتردكخسوابازخواببرخيز
اكرجه غرق درياى كناهم  +قناده خشك
أزره ارم

أن

نهكه كاه 2

َال

لب برخاك راهم
كل حسكان كك

 0قل اتا ادم الى انما الهكماله واجد © اى مانو الى الا انه لالاه لم الااله واحد

وحادله مابوحى الى" شى“' غير التوحيد ومعنى القصر مع انه قد اوحى اليه التوحيد وغيره
من الاحكام كون التوحيد مقضودا اصايا من البعثة فان ماعداه متفرع عليه واما الاولى
لاقصلركم على الثنى” كقولك انما قوم زيد أى مابقوم الازيد والثانية لقصر الثى'
عاللىحكم نحو انما.زيد قام اى لبسله الاصفة القيام * قال ابن الشبخ فان قات هذا العمر
يستازم ان لايكونالله تعالى مودوفا بغير الوحدانية مع ازله تعالى منصفات الجلالواجمال
«الاحدى فالجواب ان القصر ليس حقيقيا اذ المقصود لنى مايصفه المشسركون  فهل الثم |
مسلمون #ه اى مخلصون العبادة لله تعاللى #خصدونها به سبحانه وتعالى  .وبالفارسنة [ يس ١

اياهستد شما كرذن نهاد كان مقتضاى وحى را ] والفاء للدلالة على ان ماقلها موجب لما
بعدها يعنى أن العاقل اذا خلى ونفسه بعدماقرى” عليه ماقله يشبنى بل بحب ان لايتوقف
فىالتوحيد واذعانه0
فان نولوا د اعرضوا عن الاسلام ول يلتفتوا الى والدجه
 2دوحااببان ب  5ب خا 4

جع نه كم

الجزء السابع عر

اوادق ياد رمو د  5السلام علا وعلى عمادالله الصاطين» فردا درمقام مود بساط شفاعت

كسترده كويد امتى امتى ]
عاصيان بيكرنه در دامن اخر زمان » دستدردامان تودارندوجان داسرتين
نااميد ازحضرت بانصرتت نتوان شدن » جون تونى درهى دوءلم رحمةللعالين

* قال بعض الكبار وماارس ناك الارحمة مطلقة نامةكاملة عامة شاملة جامعة محيطة بمجميع
المآسدات مانلرحمة الغبة والشهادة العلمنة والءلمة والوجوديه والشهودية والساشة
واللاحقة وغير ذلك للعالمين حمع عوالم ذوى العقول وغيرهم منعالم الارواح والاجسام

ومن كان رحمة للعالمين لزم انيكون افضل من كل العالمين وعبارة ضمي الخظان فىقوله
و(ماارسلناك  6خطابللنى عليهالسلام فقط واشارته خطاب لكل واحدمن ورثته الذينهم

على مششربه الى بوءالقامة بحسب كونه مظهرا لارثه » وقال بعض الكار اتماكان رحمة
للعالمين بسيب اتصافه بالخلق العظم ورطايته المراتبٍكلهافىحالها كلملك والملكوت والطببعة
والنفس والروح والسر © وف التأويلاتالتجمة فىسورةمسم بينقوله (زورحمةمنا ) فىوحق

عبسى وبين قوله فىحق نينا هعاللبسلام (إوماار ناكالارحة للعالمين  6فرق عوظهمواته |
ففحق عسى ذ كر الرحمة مقيدة بحرف هن ومنلتبعيض فلهذا كانرحمة لاممنندواتيع |
ماجاءبه الى انبعث ندننا عليهالسلام تم انقطعت الرحمة منامته ,سخ دينه وففحق نينا |
عليهالسلام ذ كر الرحمة للعالمين مطلقا فلهذا لاتنقطع الرحمة عنالعالمين ابدا ااملادنيا

فبانلاينسخ دينه وامافى الآ خرة فبانيكون الخلق محتاجين الىشفاعته حتى انراهم عهلاليسلام
ايمهاول ماخلقه
فافهم جدا  قال فىعرانس البقلى ايها الفهم انالله اخيرنا اازنلورسجملعدل
ثخملق جميع اخلائق منالعرش الى الثرى مبنعض نوره فارساله الى الوجود والشهود |

جلود اذا يسعصدرمنه فكونهكونا لقوكونهسيبوجودالخلق وسيب رحمةاللهعلى
رمحةولك
جميع اخلائق فهورحة كافية وافهم انجميع اخلائق صورة مخلوقة مطروحة فىفضاء القدرة
بلا روح حقيقة منتظرة لقدوم ممد عليهالسلام فاذاقدم الى العالم صار العالم بحنواجوده
||

لانه روح جميع الخلائق  .ويا عاقل ان منالعرش الى الثرى لممخرج مانلعدم الا ناقصا

من حيث الوقوف على اسرار قدمه ينعت ال المعرفة والعلم فصاروا عاجزين عن البلوغ

الى شط باحلاارلوهية وسواحل قاموس الكبرياسية لخاءتمدعليهالسلام ك|سير اجساد العالم

وروح اشباحه يحقائق علوم الازلية واوضح سبيل الحق لاخلق بحيث جعل سفر الآازال

ْ
0

والا بادللجميع خطوة واحدة فاذا قدم من الحضرة الىسفر القربةبلفهم جميعابخطوة
من خطوات حارى ( سبحان الذى اسرى بعبده  6حتى وصل الى مقام او ادلى فففر

الحق ممع الخلائق بمقدمه المبارك»* قال باعلضعلماء ان كلنىكان مقدمة للعقوبة لقوله |

يعالى ( وماكنا ,معذيين دنىبعث رسولا ) ونبنناعله السلام كان مقدمة

لارزجمة.لقوله |.

ه
وقوليه
قالم
للى
(ما ارسِلداك ) الىكر وادادالله تمالى ايكون خائمه عاللىرحة لاع
و

توالى |

(فذث رحتتى عا
س

مذى ) واهدا جعلنا أ

الام اسل اه الوجود رحية الت وخا

دحة)

|
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انرو إل وهل لزب عدو :رادي إلىريك وعدا علناف الازكان كتافاغلن

اللىاقلابددكهفتوبنا افلىزبور »ه وهوكتاب داودعليهالسلام كأقال اإتونا داود زبورا 6
*لراغب
تمن بعدالذ كر» اى بعدما كتبناافلىتوراةلا نكل كباب سماوى ذ كركماسقباقلا
زيرت الكتا بكتنتهكتابةغليظة وكل كتاب غليظا| لكتابة بغَالَ لهالزيور وخصبالكتاب المأزل
على داود* قببللالزبور كلتاب يصعب الوقوف عليهمن الكتب الالهية» وقالبعضهم اسم
لاللكتمابقصور عاللىحكمة العقلية دون الاحكام الشرعية والكتاب للايتضمن الاحكام
ام* قال افلىقاموس الزبورالكتاب
كمن
انحشيأ
اايلتضم
والحكم ويدل علىذلكانزبور داود ل
معنىالمزبورواجْمع زبر وكتاب داود عليهالسلام انتهى#إا نالارض يرثها عبادى لصاون
اى عامةالمومنين بعد اجلاء!اكفار  5قال ( وعدالله الدين آمنوا متكم وعملوا الصالحات
ليستخلفتهم

ك8

الذينهن قبلهم © وهذا وعد منه باظهار الدين واعناز

اهله * وعن ابنعباس راذلىلهعنهما ازالمراد ارض اطْنة كاينى“عنهقولهتءالى إوقالوا المذلله
*ال فىعرائس اليقلى كان
الذى صدقنا وعده واورثنا الارض توا من اكنة ح.رث تقال » ق

ففعم الازليةازارض النان ميراث عبادهالصالحين منالزهادوالعباد والابرار والاخبارلانهم

اهل الاعواض والثواب والدرجات وانمشاهدة جلال ازايته ميراث اهل معرفته ومحته
وشوقهوعشقه لانهم فىمشاهدة الربوسةواهل النة فىمشاهدة العبودية * قالسهل اضافهم
الى نفسه وحلاهم بحلية الصلاح معناه لابصلحلى الاماكازلى خالصا لايكون لغيرى فبه
اثر وهم الذين اصاحوا سريرتهم معاللهوانقطعوا بالكلية عن جيع مادونه * وقال الشيخ

رك ندل زماغز بديست بادك ثيابى » ازانكه دردل ممود جزاياز نباشد

ف انفىهذا  اىفماذ كر فالىسورة الكرية منالاخبار والمواعظ البالغة والوعدوالوعيد
والبراهين القاطعة على التوحيد وصحة النبوة  9+لبلاغا #ه كاذىفاية « 9لقوم عابدين يه

اى لقوم همهم العبادة دون العادة © وماارسلناك  #ياحمد باذ كروامثاله من الشسرائع
والاحكام وغير ذلك مانلامورالتى ه مناط السعادة فىالدارين فىحال من الاحوال 68الآد

حكاولنك هق رحمة للعالمين  64فانمابعشتبه سبب لسعادة الدارين ومنشأ لانتظام مصالمهم.
ق3النعائن ومن اعرض عنه وااستيكرا فاتماوقم فىالحنة مقنبل نفسه فلايرحم وكف كان

رحنة للعالمين وقدجاء بالسيف راسةباحة الاموال* قال بعضهم جاء رحمة للتكفار ايضامن حيث
انعقوبتهم اخرت بسييه وامنوابه عذاب الاستئصال والخسف والمسخ ورد فىالير انه

عليهالسلام قال لجبريل ( اناللههَول وماارسلناكالى آخرهفهلاصابك منهذه الرحمة) قال
نم انىكنت اخشى عاقبة الامرفامنتبك لثناء ااثلنلىهعلى بقوله ذ(ىقوة عند ذى العرش

ممكيطناع ثمامين  *6قالالكاشنى [دركشف الاسرار اوردمكهازرحمت بووىدكه امترا
در هدج مقام فم كترف»ركه

سند ,كرام

> دواككة :بتظلعة «نوذ !و 1كن درمدانثة «زاعت 2اك

ود وةال .للاط/لا ينين  3ودردوه غرزئن»اغل .وآمقاؤقاتِ قوسَين
حوامك
بؤةب

زء السابععدم
 0ا

 #-هلاه كم

3
فوا ندالرهتتان انهم لاريعف

قوانالغد لايكارة شك

وازاانت شتحضًا ذال 'ازاض بة انظرلى هذاالديئاز هومنضرب

ومين 3

أىالملوك فلم رض وقالالنظار

عنهعندنا قال ورأيتالرعيان مرة وهم يسححبون  5ومع
ا
نونللفهت علينااارهان قفسألت عن ذلك فتالو! رعأوماعالمىته نضفا
مالنكنسسة وياقول
بموطافقلت لهم ربطالدزهممذموم فقالوا نوعندنا وعند نيكمصلاىللعهليهوس * قال بعض |
الحكماء ان فاىن راحة لامجدها الامن لميكنلهافلىدنيا راحة وفيهاغنىلامجده الا منترك |
الفذول فالدنيا واقتصر علىالسير منها وفنها امن لامجده الا اهللخوف والفزع فىالدنيا

افوا خلشع” أل أحاسان  2#تكد رعو ار راغ عالت ان

وقنها ماتشتهى الانفس لامجدءالا اهلالزهد» وعَن باِعلضزهاد ان كهان يأكل غلا وملحا |
يتا
ندا
دج
لانت
انةو
منغير خبزقال له رجل اقنصرتعنى هذا قال1ملانى ابما جعنتالدنياالج
ات قتصير االمىرّبلة واق كل لاقامة الطاءات لمق آضتيز الاطنة
سأكل
طى.ت
ليعت
ازبلة
للم
نسألالله الفيش والجود والتوفيق دطريق الشهود 8ن8يطوموى السماء  #منصوب باذكر

وعممعمعذمعكسماتنحميعرتسعيجم|م»يوةوالطى ضدالنشر ا
9ك
لتاسىجل * وعىالصحيفة اى طانلاكططويماز لل
#كتبٍ | 68
'متعلقة بمحذوق هوحال منالسحل اكىأننا الكتس عنارة شالنقتحائت وماكتت فآ

سنن
حدب
ذر م
| فسجلها ابجعزضائها وبه يتعلقالطىحقبقة * وقالالامام الهينى ك
المقرى عحمناعة مالنمفسرين انالسجل ملك فىالسماء الثالثةترفع البه اعمال العباد ترفعها

| اليهالحفظة الموكلون بالخلق ىكل حميس واثنين وكان مر ,اعواته فماذ كروا هاروت وماروت
| ا#ولفسىننلابى داوداالسجل كاتب كان للنىعليهالسلاموهذا لايعرق ىكتاب الى ولافىاحابه
سمه الكل »لأوجد الأى هذاالخرانحه عم السهيل ردان كال واسنان رن

م
سع
م
سم
مم
ل
م

ليذكرافلىمر ان املنصحابة رخى الله عنهم احد باسمه الازيد بنحارثة رضىاللّعنه الذى

| تناه رسولاللهءلى اللهعليهوسم ايد
| فى باعلضتفاسير انال حا0

كراسسأباممهاالا ميم #قالابن الجوذى الاماروى

فىقوله تعالى ( .بوم تطوىالسماء) ل اوه اسم رجل كان

يكتب لرسول اللهعليهالسلام انتهى * وفىالقانوس السجل اسمكاتب للنىعليهاللام واسم

ملك كا بدأنا لولخلق تعيده 62ماكافة تكف الكاف عالنعمل واول مفغول ليدأنا
تعد ماخلقتَاة مذ اعادة مثل" يدن آناه)فكىنا اخاذاتك لماوعو لاب والاعاد -
خلق كابداناء نشيها للاعادة بالابداء فىتتاول القدرة
لعمد
اى ن
لحرا
ولب
الف اى
مانلتحذبنب* قا
| القديمةلهماعلى السواءيووعدا» :اى وعدن الاعادة وعدامعلا علا از وبالقارسة
ن كانافاعلين ذلك لامحالة© وافلتأويلات! لتحم ةيشيرامللىى
| [ برماستوفا كردزيدان؟ «هانا
| سماءالوجودالانساتي صلفةىالجلال فىافناء مىاتبالوجودمن الانتهاءالى الاتداء كابدأنا اول
ظاما
عخلق
غةوةمن
خذغ
مقة م
للعل
اق ا
| حالبقتدمانءالنطفةبا تدرمن خالق النطفةعلقة ومن خل

لاقام

امك او

د مج

ا مو
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الااداء
صصص

لمكم

لإسمعون حسيسها  #اليس صوت بحسبه اى لايسمعون صوتها سمعا ضيفا
كاهوالمعهود عندكون المصوت بعيدا وانكان صوته فىغاية الشدة لاانهم لايسمعونصوتها

الخفىفىنفسه فقط * قال الصادق ف5يسمعون حسيسها والنار تمد اطالعتهم وتتلاثى

ممة جفزيقامدؤامطنفاً تورك لهى  :وفالمثتوى
انبو
يم
قلمؤ
لارل
اولان
لهمحودفيث (تق
براؤيت
ثلاكر يتناد رواى صنى * هميشود دوزخ ضعرف ور

كويدش كدو سبك اى محشم

ره ااننشاى بوعركة اتيج

|ارسيق العناية الازلية ازلايسمعون حسيس جهنم القهر
© وفالتأويلات النجمية وهن ث
وحسيسها مقالات اهل الاهواء والبدع وادلة الفلاسفة وبراهينهم بالعقول المشوبةبالوهم

 3دراواخردفتر

والخبال وظلمة الطيعة ف وهم فيااشتهت انفسهم خالدون  6دائمون فيغاية اولاتلنماشتهاء
والشهوة طلب النفس اللذة وتقديم الظرف للقصر والاهمام وهوبيان لفوزهم بالمطالب

اثر بيان خلاصهم من المهالاك* قالا,نعطاء للقلوب شهوة وللارواح شهوة ولنفوسشهوة

0
ل
مت
7
1
س

وقد بجمعاللهلهم فالمنة جميع ذلك فشهوة الارواح القرب وشهوة القلوب المشاهدة
والرؤية وشهوة النفوس الالتذاذ بالراحة والاكل والششرب والزينة  8لايحزتهم الفزع

الاكبر  6بان لنجاتهم منالافزاع بالكلية بعد بان نجاتهم منالنار لانهم اذالميحزتهم
اكبر الافزاع لايحزنهم ماعداه بالضرورة والفزع انقباض وثفار يعترى الانسانهنالثى'
الخيف وهو منجنس الجزع ولايقال فزعت منالله مهال خفت منه +قال الراغب الفزع

*بعضهم ذبعالموت يمرأىمن الفرقين واطباق جهم
الاكبر هوالفزع مند<ول الوناقرال

جدمحفنزوؤوادبيمنريانكىاثانطفا

على اهلها اى وضع الطبق عليها بعدما اخرج منها مناخرج فبفزع اهلها حينئذ فزا
| شديدا ل+بشزعوا فزعا اشد مه * وقال بعض ادباب الْقة هوقوله تعالى فىالازل (هؤلاء

افلجنة ولاابالى) وذلك لاننفوسهم المطمئنة افلىمنة المضافةالى الحضرة كاقالآءالى لإوادخلى
جتتى فافهم جدا  9وتتلقيهم الملامكة  6اى تستقبلهم ملائكة الرحمة مهنئين لهمهق هذا

يومكم  6على ارادة القول اى قائلين هذا اليوم يومكم فو الذىكذتمتوعدون * فىالدنيا
[ابدائرا كويند
وتشرون بمافه مفونن المثوبات على الاعان والطاعة »* ةال الكاشنى ع
إن ووز اجراف قاس اردان حطات ردك ابن روز كاشاى شاست ]

نيك مردائرا نعم اندر نيم » عشق بازائرا لقا اندر لقاء
حصة انها وصال ور عين *.بهره ابنها جال حكيريا
قلارلبىات ولبعد نفسه اعلنخالفات ليأمن املنعقوبات
ليص
فل.جتهد العاقل فىالطاعات حاتى

#واعلٍ انالداد الآخرة وثوابها انما ينال اليهابترك الدنيا وزخارفهاكا ان وصلةالمولىلا تحصل
الا بتركالكونين فنكان مشتهاءالمنة ونسمها فلترك اللذة افليدنيا ومنكان مشتهاءالمشاهدات
| فليقطع نظره عن غيراليّ تعالى * قال فيالفتوحات الملكبة احمع اهل كل ملة على انالزهد

 ١فىالدنيا مطلوب وقلوا انالفراغالمدئنيا احب لكل عاقل خوفا عنلفىسه املفنتئةالتى حذرنا
اننة ) اننهىكلامه» فالاشلبمخ عبدالوهاب الشعرادى
الله منهابقوله (أنما مرالكدوال ا
كسم

.
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اصنقافةف-

الجزء السابع عدر

عبادة الله تعالىى وذلك بشهادةمناا“فائها لالانمقل افجلاج ا

حصب
وعسعىاد لاك ١

|

جه كه بفتح المهملتين اسم حصب اىيرىى فىالنار فتهسجبهمحصنيه اذارماه بالحصباء
| ولاشّالله حصب الاوهو فىالار واماقل ذلك فبقالله <طب وشجر وخشب ونحوذلك
والعدة محصبون فىجهام وترمون ف كونونو قودها .وهوبالفارسية [ اتش انعية]] هه اتملها
واردون

كك

على رادو الخلود والخطابٍ لهم ولمابعدون تغلا  1درسان

 3داخلون

كفتدكه

اراد نان بدورخ زيادت تعديب بت برستانست حهبدانها اتثن افر1-0

الاصنام © آلهة  4على الحقيقة كايزمون

واحتراق ايشانبيفزايد]  8لوكان هؤلاء 

 #ماوردوها  مادخلوها وحيث تينالاودمم اياها تعين اماعكونهملهبةالشوررة
 0وكل  4من العابدين والمسودين

ع فها خالدون  5لاخلاص لهم منيها  2لهم فها

زفير  3ال فزيفررلرديد النفس ححتى تفخع
من افعال العسدة اضف

ونس شديد داو

ا

2

الى الكل لاتغليب  0وهم فيها لايسمعون  3اى لاسمع إعضهم

رخى الله عله معاون فنىوابيت

عنود
منساب
زفير بعض لشدة الهول وفظاعة العذاب * وع

من نار ثم مجمل لك التوابيت فىتوابيت اخرى ثم تلك فىاخرى عليها مساهير مزنار |
| فلاب معون شأ ولابرى احدمنهم انفىالار احدا يعذب غيره ثمبين احوال اضدادهؤلاء |
| فقال هانهالذين ستبلقهم منا الحسنى  #الخصلة الحستى التى فىاحسن الخصضال وهى

السعادة وهم كافة المؤمنين الموصوفينبالايمان والاعمال الصالحة اوسبقتلهمكلتنابالبشرى
بالثواب عاللىطاعة فلااولئك  6المنعوتون بماذكر مالننعت اميل © عنها 6ه اىعن جهم
مبعدون  [ 6دوركرده كشادتند ] لانهم فىالْنة وشتان بنها وبين الناد لان النة |
فىاعلى عليين والنار فىاسفل السافلين [ صاحب بحر فرموده كه سبق عتايت ازللهدريدايت
موجب ظهور ولايتاست درنهايت هخم كهدرازل بكشتد نهان درضضرعة ابد برويد
بعمان ]* قال باعلضكبار ظاهى حسن العناية السابقّة لاهلاصطفاء اربعة اشاء .الانفراد |
2-0

ويات

لدارين  .وامضاء العيش مع اللهبار مة والادب .وظهور
منالكونين  :والرضى بلقاءالله عان

انوار قدرةالله منهم بالفراسات الدادقة والكرامات الظاهرة * وباطن نحالاية السابقة
املنله فىالازللهماربعة ايضا .المواجيد الساطعة .وانفتاحالعلوم الغنيية .والمكاشةاتالقائمة
 .والمعارف الكاماة وفىكل موضع ظهرتهذه الاشياء بالظاهى والباطنصار صاحبها مشهورا

افلىآفاق بسمات الصديقين وعلامات المقريين وخلافة سبدالمرسلين * وقال بعضهم المستى |
العناية والا<شار والهداية

والعطاء

والتوفق

قالعنايه وقعت

الكفاية وبالاختار وقعت

الرعاية وبالهداية وقعت الولاية وبالعطاء وقعت الحكمة وباتوفق وقعت الاستقامة  :قال
ا الشسخ سعداىق

مسر

د

بدل ماد

ده بر لكان

اكلهعتعى اوتجوامكره7تكوضث دأ انور

كيوك كتتره و اائعات

خفه

لفقكاة

برد
تت

قد س سمره

ارادت

* سين

سر نهاد

سشتان
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يان" بانوان!
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سورة الاسبياء

“لاه يهم

ولس ةلك الزاعك يفون اولكوي لاط واكلد كرك لطر وعواكر ويه وذخول
الصدر والبطن ثمشبهبه ماارتفع منالارض فسمى حدبا ومنه محدب الفلك أ9سلون 
يحر 00
ورافعف*
عدخت واصله مقاربة الخطومع الاس

الذئباذااسرع

وضع مسثنفع * قال
مل
نهم يسيرون فىإلارض وقباون على الناس منكفىمشيه  روى ا
 [ 0همه عالمرا فكربارند اومهاى درياها تماعى باشامئد وازخشكوتر جههريابند
بخورند ] © واقتربالوعد الحق © عطف على فحت والمراد مابعد النفذة الانيةمنالبعث

والحساب والجزاء ف فاذاهى شاخصة ابصار الذينكفروا  64جوابالششرط واذا للمفاجأة
والضمير للقصة وشاخصة خمبقردم لابصار والة خير ضمير القصة مفسرةله هّال.شخص

بصره فهو شاخص اذافتح عينه وجعل لايطرف وبعمره رفعه وشخص ش<وصا ارشع
والمعى الاك

اس نا قضّةرة

ذقنت

خيره ونازمادةاست العول رستخيز ديدهاى ْ

كفاد ] وفالآ بةدلالة على اْقيام الساعة لايتأخر خعرنوج بأجوج ومأجوج كادوى |
نيفة رضىالله عنه انه قال لوانرجلا اقتى فاوابعد خروج جوج ومأجوج ركه
عحذ
تقىوم الساعة والفلو المهن اى ولد الفرس * فانقيل فتح السد وانعنات لف لكحمل

فىآخر ايام الدنيا والجزاء وشخوص الابصار اتماحصل بوءالقيامة والشرط والجزاء لابد
 5واى
1ه
وانيكونا متقارين  +فاطواب ازالتفاوت القللل بحرى خرى العدم ف ياويلنا ي
برما ]|وهوعلى هشدير قول وقع حالا مانلموصول اشىولون ياويلنا تعالفهذًا اا

 :د كن فىغفلة 5ثامة افلىدنيا والغفلة -هويعترى  1التحفظ والتقظة منهذا 
لىّمنالبععث اقرع الله للحزاءا ولمنعم انهحق  0بل ظكانلامين  #اضراب تماقيله

من وصف الفسهم بالغفلة  0 000عنهج تن« تهنا اعلية  0واكدك كك
ظالمين بتلكالآايات :والنذز مكذنين.ها واطالمين _لانفشنا بتعزيضها للعذاب اخالد ,بالتكديب
(ولالله
فليتفكر العاقل فىهذا الببان والتذكار فقد تبهاللهوقطع الاعذار وفىالحديث ش

ظ

امعششر لحن والانس الىقدنصحت لكم فاتماهى اعمالكم فصىحفكم وفجندخيرا فليحمدالله
ومن وجد غيبرذلك فلايلومنالانفسه )* وعن بعض اللكماء انه نظر الىاناس ,حيرمون على

ميت خلف جنازته فقال لوتترحمون علىانفسكم لكان خيرا لكم اماانهقدمات ونحا منثلاثة

ة:
موف
اخ
شااث
لوالث
اوت.
اهوال.اولها رؤيةملكالموت  .والثانى صرارة الم

خواذازع

!اق ناإتخواى

#هفجر؟ .تايان لمنؤه غضينست منوال نض
تكردد لدبى توصد

بتكدست قند * دكرره
جو ضرع ازقفس رف

ظ

قالالشيخ سعدى

لك ولك ؟اغنلك أيراناور كتوان تك  ١اأفرذا؛ مساندا مكلت نكون
اكر مرد مسكين زنان داثتى  +بفرياد

اكناعازادة كن هن اكان كفت «ابلكرازذ
جو

مارا بغفلت

نشد

روزكار * توبارى

وزارى

داشتى

فغان

كراعدون ده براهعنقت
دمى

حند فرصت

شار

3 ١#نكم 7يااهل مكة هق وماتعبدون مندون الله  1اى والاصنام التى,تعبدونها متجاوذين
---

مج بالاه هدم

_الجزءولنبالع مدن

وااد |
نسبعينوأممةحمدصلاىللعهليهوسثالدناوسبعينكلهم آفثار ال
إو
ع|لهالسلام تنتين

ظوالىتى لايشوبون ماعيناللهورسوله بثى'املنهوى  89كل  :اى كل واحدة من |
الفرق المتقطعة 8والينا *#لغاايلرىنا ر8اجعون * بالبعث فنجازيهم حينئذ محسب ||
| اجمالهم»* 0

يشير الىالنخلق تفرقوا فاىمنهم فنهم من طلب الدنيا أظ

 0منطلبالآخرة ومنهم مطنلب الله تعالى ثمقال( كلاليناراجءون) فاماطالب الدنيا |
فراجع الى دورة قهرنا وهىجهامواماطالب الآخرة نياجالى صورة لطفنا وهى ١|

اأواماطاا تراج لوحتل ار ا
ْ|من الصالح تات  6أعىض

بشوله © #شن  4رس مك108

الصالحات ه وهو  6اى  0انه © مؤمن 5 6 5

ا الشكر
ااىحرمان لثوابٍ تمله استعير لمنع
فلااكفران  0ل
شبه ردالعمل واملنعثوا ببالكفران الذى هو سترالتعمة واتكارها وشيه ظ
|0

قبول العمل واعطاء الثواب عقابلته بشكر المع عليه لأنم فاطلق عله الشكركا قالان( رينا
لغفور شكور» والستى فى الاصل المثى السريع وهو دون العدو ويستعمل اجد فى الامن

| خيراكانٍ اوشرا واكثر مايستءمل فىالامعال الحمودة و:ا8ناله  6لاسىعبه ك8اتيون 5

اى مثيتون فى صمائف اعمالهم لانفادر من ذلك شيا [ مزدكار نيكوان ضائع نياشد
زد حق ] لالضيع الله فى الدارين ااجلرمحسنين يه وحرام على قرية اهلكناها انهم

لابرجعون  حرام خبر لقوله انهم لابرجعون واجنلة لتقرير مضمون ماقبلها من قوله |
كل البنا راجعون والحرمان مستعار لممتنع الوجود بجامع ان كل واحد منهما غير جو ظ
الحصول .والقرية اسم لا.صر الجامع كافى القاموس واسملاموضع الذى مجتمع فيه الناس

اكلامف
فوذات فعلى :هاذتاطلق على مايعتبة عنيز ,بالقاريتية [نببهزارفكوا ] د ظ
| التحقيقفىانمعتبرفىالننىامسجتنان امن راع عل ااخزالمتي زروتعإالجة عل

ا|لقرية المهلكة عدم رجوعهم اليا للجزاء لاالفمىننى علىمعنى ان عدم رجوعهم | 3

|بنع وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول .الامتناع لعدم .رجوع الكل ظ

| حسيما نطق به قوله كل الإنا راجعون لانهم المتكرون للبعث والرجوع دون غير هم
وف التأويلات التجمية يشير الى قلوب اهل الاهواء و البدع المهلكة باعتقاد السوء

ا ومخالفات الشسرع انهم لايتوبون الىالله ولايرجءونالى الحق يدل علىهذاالتأويبلل قوتمالى
الات ناخد اليفهياءرؤاماداة على عل «وحتى اذافئحت يأجوج ومأجوج» :حتى
١ظ
هاليش حرف اجر ولاحر فك عطك ايلاحر سد بعدها الكلام غلايمةايدل ين
لهلاك حتى اذاقامت القيامة يرجعو نالا وشولون
ان
81نه قبل ستمرون على ماه  7عليه م

بينام امراك رط ماح ب

ل قسلتان مانلانس مالا لناسعشيرة اجزاء تسعة

منها يأجوج ومأجوج فلا اد شّدها فح سدها

مقامه وقد مق

قصة بأخوجاتاجت و

على حدذف

المخظاف واقامه المضاف اليه

الصد  0وفّحه فى

اللزمان وار

5505555

صورة الأسياء

 2812رق نكرو الى “نزاز ".ميته “ردر اأزمتط "والنطار
روا

لد
كن اراق احتان ١اف ازخداب»! ناجت وفقضود” ل
اوشديدى
فى توقف جله شادان درامان * ازدعاى
أؤدزةل امل 5091:ن ات #حد توتتنى"ووا 12تحفضهاك
اكول اتؤيتى اكفاك وهر ها يافى كت "ان شاهان ككلم

بادوان

ردى حرص ][١
بازاين دررا رها كردى زحرص *كرد هردكان هكمى
0

ان متعمان

حرب

ديك * مدوى

نهر “ريد صرده

ريك

جربش انحا دائكه جان فربه شود * حكار نا اميد انا به شود
*من تجائب عسى علهالسلام ان امه ذهت به الىدباغ وقالت له خذهذا الغلام وعلمه
و

شأ من صنعتك فاخذه منها وقال مااسمك ياغلام فقال عسى بمنيم فقال له ياعددى خذ

مرااثل
[]1١دو
راث
سدرفو
د

هناه أخرة واملل” هذه النقائر من هذا النهر ففعل فاعطاه الصباغ الثاب وقال له ضعكا

صه
ق .-
ن

لونمعثيابه فىنقير ثومتاركنهصرف الى منزله فاخذ عيدى الاب ججيعا ووضعها فى ير |

يهاها

2

واحد ووخع عليها .الاصباغ حجملة واحدة

وانصرف ل امهثمعاد من الغد وجاء الصباغ

فرأى الاب والاصباغكاها فىنقير واحد فغضب وقال اتلفتى واتلفت ثاب الناس فقالله
عسى مادينك قال لهودى ثقال له قل لااله الاالله وانى عسى دوح الله 2ادخل يدك فى

ولب
نج ك
'خر
هاذلاتقير وا

على اللون الذى يريده صاحه فهداه الله تعالى ففعل فكان

الاص كاقال عبدى هف ان هذه #ه اىملة التوحد والاسلام اشير الها بهذه تنيها علىكال
ظهور امرها فى الصحة والسداد يه امتكم أ ايها الناس اى ملتكم التىيجب ان تحافظوا
على حدودها وتراعوا حقوقها ولاتخلوا بثى' منها  0هه | د  3تصب على الحالية من

امتكم اغىير مختافة فما بين الانساء فانهم متفقون فى الاصول وانكانوا مختلفين فىالفروع
بحسب الاثم والاعصار * قال فى القاموس الامة حماعة ارسل اليهم رسول انتهى فاصلها
القوم الذى مجتمعون على دين واحد  3اسع فيها فاطلقت على مااجتمعوا عله من الدين

والللة واشتقاقها من ام بعنى قصد فالقوم هم المماعة القاصدة وما اجتمعوا عليه هو الملة

المقصودة  2وانا ربكم »* لاله لكم غيرى  9فاعبدون» :خادة لاغير ف وتقطعوا امهم
ينهم  6#التفاتمنالخطاب الىالغيبة  .القطع فصل الثى“ مدركا بالبصركالاجسام اوبالصيرة
كالاشساء المعقولة والتفمل هنا للتعدية محو علمته الفقه فاتعللفقه والمدى جعل النناسن

المدين قطعا واختلفوا فيه فصاروا فرقاكأنه قبل ألاترون الى عظم ماارتكب هؤلاء فى
قطعة من الدين فصاروا بتقطبع ديهم كأنهم قطع شى يلون بعضهم بعضا وتيرا لعضهم

س بعض كم قال الكاشى [ وببريدئد اثم ماضه كاردين <ودرا درصان خود يدنى فرقه

فرقه شدند

جون يهود ونصَارى وهريك تكفير د

ري ] وقدنيت اانمة ابراهم

|يه السلام صاروا بعده سبعين فرفة وامة موسى عليه السلام احدى وسبعين وآمة عيبى
عل

سطبكناعرايئموعىدتاننا!
13

 07٠١كم

0غ
4ون_مينقا
لك

الب

ملدأسا فانزا سان الرغبة السعة فىالثشى* ومنه ليلة الرفائب اى المطايا

سل ري

يي

0

ع

خاشعين  عابدين فى تواضع ؤضراعة واكثر مايستءمل الخشوع فيا بوجد على الجوارح
اىهر ف+لهشموعكامل فى القلب
احصلراظ ف
| ولكن شأن الانبياء اعلى يمكنون حالهم من

ونن
كنا
والقالب حميما واكل العبد خشنا واللبس حْمنا وطأطأة الزأس ونحوها مينغي
قفلىبه الاخلاص والخوف مانلله تعالى صافلمةرائى والمتصنع
رهدكرون حشوياش
وراوازه خواهى داقرلبم فاش * رنوكنحل
ا
ا
زديك مشنب روراه زن * يه ازفاسق بارسا بيرهن
جه قدراورد يندءٌ خورديش *كه زير قبا دارد اندام بيش
والمعنى انهم نالوا منالله مانالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال اقيدة فليفعل مناراد الاجابة

5-5

املطىلوبه مثل مافعاوا ولتخلق بتلك الاخلاق هه والتى احصنت فرجها  المراد بها
فلىه واحطنه
ول ا
حنوص
فلاصلكل موضبع حصين اى حكم لا
مرب بنتتمران  .والحدن ا

جعله فحىصن وحرز ثمجوز فىكل نحرز وامرأة حصان حكساب عفيقة اومتزوجة
لين وكنى به عن
لجرماجبين
الفر
والفرج والفرجة الشق بين الشيئين كفرجة الخائط وا
الوءة وكثر حصتاىركالصرع فيهوالفرج اتكشاف الغ وفرارع الدجاج لانفراج البيض

سسمعيو
كجىلايمييعز
وت
إمبحممف

رىا
ديعن
و[
خحرام
عنها .اى اذ كرخبرصي التىحفظت سوآتها حفظاكلا منالخلال وال
*>»| 16؟بأكتزه داشت ودست هربحكس بدامن عفتاوترسد ع * وقال الامامالسهيى رحمهالليهريد

2555-7

فرج القمص اى لميعلق بثوبها رسة اى انها طاهرة الانواب وفروج القميص اربعة

الكمان والاعلى والاسفل فلايذهب ولك الى غيرهذا فانه من لطف الكناية انتهى

هىا فقوله فيها حال منالمفعول الحذوف
فا ف
وانن
جسىك
قفخنا فها  #احىبنا عس
© منروحنا 6#من الروح الذىهومن امنا نفيهتشبيه لايراد الروح فىالبدن ينفخة

النافخ فى الثثى” فكون نفخنا استعارة تبعية * وقالالسهيلى النفخ من روح القدس بام
القدوس فاضف القدس الاىلقدوس ونزه المقدسة عانلظن الكاذي والحدس انتهى
وقدسبقت قصة النفخ ففسودة مريم ا وجعلناها وابئها 6#اى-الهما 89آية6#عظيمة
| هو للعالمين » وعلامة دالة على القدرة الكاملة لاهل زمانهما ولمن بعدهما فان هن تأمل

لانها قضة

ن
يَل
ام ه
ندتمنو"ل عذراء منغيركل تحقق كال قدرته,تعالىول
فى,ظهورٍ ول

واحدة وغنرولادتها له.منغين ذ كر لوكل واحتمنهما ابح مستقلة مكار مكاراشتر الول|

اقصلصم:ثوتفوى
تضفآخارفسىير وكتب ال
بعضمها فىالقران واالىلبع
صومعة عسست

خوان اهل دل * هان هان اى مثلا اين درمهل

جع كفتدئ زه اطراف خلق * ازضرير وشل

بدوران

صومعه عيبى صياحتا*يدم

اوشان

ولك واهل دلق

رهائد

ازجتاح

اوجوكثتى فارغ از اوراد خويش » جاشتكه يرونشدىأن خوبكيش
3-090

سورة الاباء

عت ذاه كم

اقلللهم ] 10اننا لينةاروى الأاعزة؟ حسنة#وامااغذات النعاز © فلعاايها «فراط*
* وعن خالد.ن الولبدرخىاللهعنه اندقال يارسو لالله ادوع فىنا

قال قل ) اعوذ بكلمات الله

التامات هنغضيه وعقابه وشرعباده ومنهمزات الشياطين ان 2

:الى

افون لين ١لبان ذفاوع عوان :نباستس» ازتضرع شافئ' []1
جز خذضوع وبندك واضطرار * اندرين حضرت ندارد اعتبار []9
ودرا كداز وزارى زا 0
زارى” 0

لشنه معنويست

“ره ران روسك لك

 +رحم سوى زارى :ابد اى فقير ["]
* زارىئى” سردى دروغ انغويست

لكتست
عش
*الله درونثان روزر

| ف وذكريا  6واذ كر حبر زكريا بن اذن بن مانان مانساء بتى اسرائيل هو اذادى

[رفرمحات]سمرواانئفلرمان
| ,ددان

ربه 6ه وقال © دب  [ #اى برودد كار من ]  #8لاتزرنى فردا  6مثل هاذلهعبارة من
العبد السيد تضرع ودعاء لانهى اى هي لى ولدا ولاتدءعنى وحيدا بلاولد يرنى لابلغ عر |
رزق لهما ولداحبانيرزثهالله |
ولغ عمرزوجته نسعا وتسعين ويلم
 650عليهالسلام مائة سنة ب
دن لؤنسه و شويه على اص دينه ودثياه ويكون قاع مقامه بعدهوته قدعا أمرد الا الى |

ت
معدومن
يت ب
اون8ت خيرالوارثين 64خير من يب
وال
| مولاه مستسلما ومنقادا لمثشيته فق
م
اداعاف[لزرقصط؟'ابول]رويلتائنلشدانوتترعم

انت" أن ورت وادنا فهوثناء على الله تعالى بانه الاق بعد أناء الخاق وله٠.يراث

| السموات وفالاارسضتح88بناله  5اى دعاءه فى<ق الولد م قال«ق ووهبناله يحى | #
لافىحق الورائة حب

بل موت أكنة
اينحى ققتل

١م يقدح عدماستجابة دعاءابراهم فىحق ابيه فىشأنه فا انلانبعبالءيهم

وتان زكريا

السلاموان كانو

ماقمكبزادضرئةونيىلزكمهين
تالى

بارذار

13

ذفاى لق فشك ال
هظهر
|مستجانبى الدعوة ا باعلضدعوات لاي
زان لانت افاذود أى الجعلناها ولودا بعدان كانت
واصلحناله زاوجيهش6اع
عقا فانها تلدقط بعد ان با تخت نسعا وتسعين سنة © انهم كانوا إسارعون فى اخيرات 68

لضم غائد الى زكريا وزوجه وى ااولاساء الكموذرين مكون تايلا لما فصل من
ونون اح<سانه تعالى المتعلقة لهم مثل ابتاء موسبى وهارون الفرقان وتبريد النار واطفائها

سىفينة من اذى القوم
لف
ان ماعه
لابراهم وانجاء اوطمنمازل بقومه واجاء نوح وكمن

وكرب الطوفان وغير ذلك مماتفضل بدعلى الاساء السابقّين اىانهمكانوا يبادرون فىوجوه
تعهم واستّةرارهم فىاصل الك وار اذى كن كان
ام
يات
ثخير
ال

المشعزة بخلاف المقصودمنكونهم خارجين عن اصل الخيرات متوجهين اليهام فىكولهتعالى
لإوسارعوا الىمغفرة مرنبكم وجنة  6الآآية» قالالراغبالخين مايرغب فيه الكل بحكالل
وهو الخير المطلق والشير ضده 9و6يدعوننا  6حالكونهم  +رغبا  6راغبين فاىللاف
نقهر والجلال اوراغبين فينا وراهين مسمواانا والرغبة
والمال هوقرهبا  6خائفين مال
السعة فى الارادة شال رتغب الشى” انسع فاذا قل رغب فه والبه ستضى الحرض عليه فاذا
كل زع

عه اهو سراف

مح مات

لان الس الكثيي لكونه مرغوبا

اورعابئد]ممرورنياتنائنولحعليهالسلام
[ر
دكدسدرف

ماه يم

الجزء السام عشر

:لتالمعصصعس سعد حصا
كا كن الخلا ان ) فىوضفت

جلالك

اذ وضنى لابليقق/.لعزةة

وحدانتك ذوقعهذا القولمنه

(صى ثناءعليك اانثتنكتا.على نفسك ) ولذلك
الح
لتاقا
حي
0
قعالىلهالسلام ( لاتفضاوق علىاخىيونس )فلمارأى مارأى استطاب الموضع فظنانلايدرك ْ
ماادرك فىالدثما بعد فغاب الحق عنه فاهم ودعا بالنئحاة فنحاه اللهمن وحشة بطن الخوت

بدوله ف8اس8تسجبناله 4د6عااىءه الذى فى ضمن الاعتراف بالذنبٍ على الطف وجه وكآده
جكاأب يونس ونجاه ظملنمات الم الاجسام كذلك غى دوح |
االى
*فه اشارة الى انه تع
و

المؤمنالمؤيدمنه من 2ب ظلمات النفس والقالب والدنيا ليذكرهبالوحدانية فىظاءات عالم
الاجداد كانيذكرهفواناود عالمالارواايكون مسرن وإسللالكلن والوتادعباتن
| خلافة عنه كم

ف التأويلات التجمة وق اديت( ذاه عكراواك الدعد بهذا الدعااءلا

١

ظ استحب له * وءنالمحسن احا و الله الا اقرارهعلىنفسهبالظ * /وفى بح المستدرك قال عليه

داعى به احاب واذا سكل به اعطى لااله الآانت اخ
 1السلام  2أسماللهالاعظم الذى اذ

وفنحناه مناغ

منتم الالتقام والبحر بانقذفه الحوت الىالساحل بعد اربع ساءات |

ثااولاثة أيام أؤسسيعة ااوربعن والذهاب به الى البحار القاصة ووم الارض السابعة *

لله
اض
وقال بعضهم كان مال اموت فوق الماء وشه منتوحا * وعن ابىهريرة ر

عنه

برفعه اوحىالله االلىحوت ان خذه ولاتخدش للهما ولاتكسرله عظما فاخذه ثم هوىبه
الى مسكنه فالىبحر فلها انتهى بهاالسىفل البحر سمع يونس حسا فقال فنىفسه ماهذا
| فاوحىالله الهان هتذسابح دواب البحر فسبح هو فبىطنه فسمعالملائكة تسببحهوقالوا
اماه

تلميففك ادجل
رمع امهو

غسة

٠ وثفى رواية دونا معروفا منمكان مجهول

فقال ذاك

| عندى يونس عصانى لخسته فى ؛بطن الكوت فقالوا اليد الصا الذى كان يصعد اليك منه

فى كلبوموليلة جملدا قال نمفشفعواعندذلكفامىاأوت فقذفه فىالساحل #وكذاك © 0
اى مثل ذلك الانجاء لااتجاء ادتى منه هه تى المؤمنين  6من عموم دعوا الله ها |

بالاخلاص* وعنجءفر بن مد قال تبت يمننتلى باديعيكيغففلعن اديعتحبتن بتلى |
بالهم كف لايقول ( لااله الاانت سبحانك اتكىنت مالنظالمين  6لان الله تعالى سوك |

(( فاستجتاله ومجناه املنغ وكذلك اخلبمىؤمنين» وحجبت لمن يخاف شيا املنسوء كنف |
 ١لابقول لإحسوالله ونم اكلبول) لان اللتعالى يول لإفانقليوا بنعمةمنالله وفضلليكسسهم
سوء  6ويجمت لمخناف مكن_الننناس كنك الاقول اإ:ؤافوؤض:اى .الىالله .انالله .يصير

| بالعباد  6لازالله تعالىيقول ١ فوقاه الله تسميامكروا  6وتجبت لمن برغب افللنة كب

(عبى ربى اينتين خيرا
| لاشول ( ماشاءالله لاقوة ابلاالله  6لان التلعهالى سول ف

مجنتك ) ق+ال قتادة ذكرلنازجل على عهد رسولالله عليهالسلام قالاللهم ماكنت

| تعاقيئى بداف.الا روم فيحلا ل فىالذنااررض الريجلان إخوضًا ديد ضفقا]) حى شار كاتا
ان يدعو
| هامة فاخير يرهسولالله فاناه ذرفع تمل ولسن به حراك فقيل ياسولالله اكنه

للسهلام ( يابن آدم الكلنتستطيع انتقوم بعقوبة اللهتعالى ولكن
|يكذاوكذا فقالا ع

(قل)

٠

مج بلاأهة يم

سورة الاساء

لدفع العذاب عنهمك قنايلنا عليه ااسلام لإفاعف عنهم واستغفرلهم ) وقل فاىلحكقفار
وكان الى عليه السلام يلءن بعضهم ثر لاسن لاك هن الاض شى” اويتوب عليهم او يعذبهم

فانهم ظالمون  6انتتهى  روى  انه حين خرج مغاضيا اتى بحر الروم فوجد قوما هبأوا
السقينة فمرعكهم فلما نوسطت السفيئة البحر وقفت ولمتحر ال فقال الملاحونهنا رجل
عاص اوعيد ابق لان السفينة لاتفعل هذا الا وفيها عاص اوابق وهن عادتنا اذا ابتلنا بهذا
البلاء ان نقترع فن وقعت عليه القرعة القيناه فىالحر فاقترعوا ثلاث مرات فوةءتالقرعة

فنهاكلها اعَلى توتئن_فقال :انا الزجل الغادى والعبد الآبقفالقنفسهفالىبحر :فاء حوث
فابتلعه فاوحالله تعالى الىالُوت انلاتؤذى منه شعرة فانى جعات بطنك سحنا له ولماجعله

طعاما هق فنادى  4#الفاء فصرحة اى فكان ماكان هن القرعة والتقامالحوت قنادى
© فىالظلمات  #اى فىالظلمة الشديدة المتكائفة اوفىظلمات بان الحوت والبحر والليل
| * وقال الشيخ السمرقدى فىتفسيره وعندى والله اعلم ان تلك الظلمات كانت من الجهات

الست كاقال عليه السلام ( ورأيت رجلا مناءتى من بين يديه ظلءة ومن خلفه ظلمة وعن
عمنه ظلمءة وعن يبساره ظلمة وهن فوقه ظلمة ونمحنته ظلمة فهومتحير فىالظلمات )
ان  6اى بانه هفلااله الا انت 6#تي قهال افلىتأويلات الاسجمية يشير الى انالروح الشعريف

اذا القىبفحىرالدنيا والتقمه حوت النفس الامارة بالسوء وابتلع<وت النفسحوت القالبٍ
يكون من النوادر سلامة الروح .هن افات النفس بلحياثنتصرف فيه ولاتغيره صعفناته
بوحى الحق اليها بان لاتؤذيه فانى لماجعله طعمه لك وانما جعلتك حرذا وسجناله كانحال

دداتدار[فر#ولرعدت3واسهاخربف]وايواقكنتئاملسين

بونس وسلامته فى باطلنحوت مااننوادر ومن-لامة الروح ايناديه فىظلمةالنفس وظلمة

القااب وظلمة الدنيا ان لاله الاانت اى لاله فظنى منهذه الظلءات ويسلدنى من افاتها
وفتنتها وبلهمنى ان اكذره فى هذا الموطن على هذه الخالة الا انت س«بحانك  6اتزهك

فتوى
جزيهالإرها بك من إق سسجزاك شى روزان كن إيتالاى هذا[بنيرس تمن جو  5قااللم

هرجه برتوايد ازظلمات ثم * أن زببلىق وكستاخيستهم ][١

©ىالتأويلات النجمية نزهه اعلنظلم عليه وانكان فعله ملق فيهم قال تعالى ( واللّه
وف
8نى
خلقكم وماتعماون © ونسب الظلم الىنفسه اعترافا واستحقاقا ورعاية للادب فقال ا

كنت من الظالمين  6لانفسهم بتعر يضها للهلاك حدث بادرت الىالمهاجرة  :وفالمثتوى

جون يكوبى جاهلم تلم ده * انين انصاف اذ ناموس به []9
افاساتنااعوز اى اثوسن اتجاوابى ربناك فك وظلءنا بيش ازين

شيك! بؤفزانت
ازافىاشك
لم س يتقة” روالو
خذالماك كيدو و ترلية ا
* وفىعرائس البقلى قدس سيره انالله اراد لسونسن معراحاومشاهدة فى بطن الحوت فتعلل

لحوت
بالامى والنهئوالمقصود منه القربةوالمشاهدة فاراه اقلفحىطاق الثرى فىظلمات باطن

(انت سبحانك
للا
اقا
هلهف
لحا
ارف
احي
لحق
مارأى ممد عليه السلام فوق العرش فلما رأى ال
اكلىنت مالنظالمين  6نزهتك عماظننت فنك فانت مخلاف الظلون واوهام الحدثان انى

بنشلة
ورداناومئ
ةى
سرو]كي
ربصاح
ص
فر؟ا
رت!هس
خ١ر
ق
دجمد[
دا
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الايديه نالها عا اللاءمن المشسركان والكفار .أ

بهعدالله ونال به 1
ا درحات من قأم

 3هوفىحقهم تعجيل لعذابهم وفحق
من خطا تهم وا كسير لنحجاس و(حودهم

صد

الؤمنين الصارن 0

لدرجاتهم وحط

 :وف المثنوى

هزاران مفمسا حق افريد ف كبيبان مجو صبر آدم نديد[ ]١

جون الى بسته دربئد حرج  +صبر كن الصبر' مفتاح الفرج:؟]
شك ركوت دوسترا مداخو

له
كفر
دت ك
مؤس
اام ا
جونكه قس
عدوانداوست دوست

له
حرمحق
غي

ان“ 0زان هست اندر فضا ازبدبتر [م]

« صبر بايد صير مفتاح الصله
» بأغطو)زد ؤ سك شكؤت وكوك

تادهد دوتم مخواهم انحكين *» زائك هرنعمت تمى دارد قرين
ووذ ارا نن  64اى واذكر صاحب انون ان

وات والمراد يولس ابن متىبفتحاليم|

وتنثديدالتاء المثاة فوق مذتوحة  9ق لل هوام امبونسكذا فى جامعالاصول* قالعطا هأ

| |كدعا ةامرع

اد

اسم ابيهوامه بدورة ومى منولد هارون وسمى |

نونس بذى اانون لانه اتلعه الأوت » قال الامام الهلى اضافه هنا الى النون وقد قال |

فسورة القم لإولاتكن كصاحب الموت» وذلك انه حين ذكره فىموضع الثناء عليه قال
ذواللون فانالاضافة بذو اثترق من الاضافه بصاحت لانقواك ذو يضاف الىالتابع وصاحت
الى المتبوع شول أدوهميرة رذى الله عنه صاحبت الى عليهالسلام ولاهول 1
ه
ه
6م
ججعك
ن4
6
ع4كحم]عم
م
س0ج
ع1ما
بد
م
“+1ج6
ا
ج|[6ت
ي
 4 ١م

صاحت

الىهريرة الاعلى جهةواماذو فانك تقول ذوالمال وذوالعرش فتجدالاسم للاسم متوما غير /

تابع ولفظ النون التعرقٌ منَالوتٌ لوجوده فىحروف التهحى وفاوائل بعض الور نحوإن |

ه  8هغاضياكه مياتمالقومداهل نينوى ظ
نحا
وابه
كتذه
لهوق
والقا) 69اذذعب اىاذ كرخبر
ونل دعوثهاياهم وشدة شكباتهم وتمادىاصرازهم مهاجرا عنهم
طم م
وهىقرية بالموصل لا
قام

المفاعلة لادلالة على كال غضبه والمبالغة فيهوقبل وعدهم ينزول العذاب

لاحل معلوم وفارقهم ثمبلغه بعدهحىالاجل

معذ.بهم و بعلمسلية وهوانهم حين
انه تعالى ل ل

بههم وغضب مانندفاع العذاب
ذان
رأوا امارات العذاب ثانوا واخلصوا فىالدعاء فكظن

عنهم وذهب غضان وهذا القول انسب بتقرير الشيخ نحم الدين فتأويلاته وهو مكار
الحققين فكلامه راجح عند اهل الِتين ف فظن ان لننقدر عله * اى لننضيق عليهالاعس

يقال قدر علىعباله قدراضيق وقدرت عله الثثى* ضيقتهكأ تمجاعلته بقدر خلاف ماوصفب
بغ جاب نزل :حاله منزلة يمنظن ذلك © والفتأويلات التحمة يشير الى ان الانسان
يلق
مىايظلن بااله
اذا اسسّولى عله الغضب يلس عليه عقله و حتحب عنه نور ايمالنه حت
' يجلاله وعظمته ولوكان نبا وان من كال قوة ندنا علبه اللام انهكان يغضب ولايقول

فىالرضى والغضب الاالق  +وفيهاشارة اخرى وهى ان لله تعالومن كال فضله وكرمه على
عباده وان كانوا عصاة متوجيين للعذاب ان يعاتب اناءه لهم ولايرضى عنهم اشتهاء تزول
مههم كوراهية دفع العذاب عنهم بيلرضى ليهسمتاغنفروا لهميوستمفوه
| عبذاشب اولل
>46
ناني
سك
و]
ككل
مكنت
هلاكل
دم
[]11١
ا
يي
١

( لدف)

|

ددم

 6١6عم
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هواخنوخ بنبرد بن مهلاييل قال بعضهم سمىبه لكثرة دراسته وقد سبق محقيقه  8وذا
| الكفل 

معنى الكفالة والضمان لانننا مناننياء ببىاسرائيل اوح الله اللهانىاريد قيض

رو<ك فاعردض ملكك على 0

شن تكذل لك اندصلى باللدل لاشتر ويصوم بالنهار

لاإفطر ويَضى بايلنناس ولابغضب فلي ملكك اليه ففعل ذلك فقال شاب انااتكفلاك
بهذا فتكفل ووفبه فشكردالله ونبآه فسمىذا الكفل والمنىواذ كرهم #9كل يد اىكل |

واحد من هؤلاء  اهلنصابرين * .أى الكاملين فالىصبر على مشاق الطاءات واحتال
البليات فاناساعيل قدصير عند ذبحه وقال ياابت افعل ماتؤمى الآية وصبر على المقامبباد
لازرع فيه ولاضرع ولابناء فلاجرم| كرههالله واخرج صملنبه خاتم|انبيينعليه وعليهمالسلام
وادريس قد صبر على دراسته وذوالكفل قد صبر على صيام النهار وقام الليل واذى الناس

افلىحكومة ينهم ولايغضب * وفيهاشارة الى انكل مصبنرعلى طاعةالله موععصنيتهاوعلى
مااصابه منمصيبة فىالمال والاهل والنفس فاه بقدر صيره يستوجب نعمة رتبة لم العبدية
ويصلح لادخاله فىيرحته الخصوصة,ه كاقال  9وادخلناهم فىرحتنا 6ه الخاصة من النبوة
وغيرها  0انهم من الصاحين  5اى الكاملان فالىصلاح وهم الانناء فانصلاحهم معصوم

مرت

5ف تناك تمان كنإءكيد وان نويه كد وحونتويه بمبرط

0

ولت كناد كعد لكالمكان ة داازدكى كبتد إذجهت ان

جائز الخطااند ] * قبل لابىيزيدقدسسره أيعصى العارف فقال وكاناماللهقدرامقدورا
ثميرد الى مقامه بعد ذاك انكان مناهل العناية والوصول فتكون توبته من ذلك عقلدىر
كوا
نى يك
مقامه فَيِرَحنْ انيكون»فىقوة تلك التوبة وعلو منضنها انير وقت الغفلة ح
مايا إخلار وهاتعمل كجورية "ماعن" التاق قاكفيها :راسول اللهصلىاللعهليهوس الف تعل

اهل السموات

والارض اوسعتهم ) [ وانبياكنا تكردند وامكان نداشتكه بكتندازجهت

 6معصومبودتد ]* واعلاللصلاح بدابة وهى الاخذ بالشرائع والاحكام ورفضالمنهى
| والخراء وئهاية وهى التوجه الى رب العباد وعدم الالذات الى عالم الكون والفساد وهى

| افلىحقيقة مقام الصديقّية واصلاح اللّهتعالى الانسان يكون ثارة مخلقه اياه صالحا وثارةبازالة
| مافنه فمسناد بعد وجوده فان منالعباد اهخنتار اللّهله فىالازل البلوغ بولالكاسبتعمل |
فوقع مفطورا على النظر الله بلا اجتهاد بدفع غيره عن مقتضى قصده ومنهم منشغلته
| الاغار عن الله زمانا الزل فىعلاج و<دودها توفي قالله <تى افناها ولمسقله سوأة سحانه

ثمالصبر من ص اتب الصلاح * وعن يزيد الرقاشى رحمه اللهقال اذادخل الرجل القبرقامت
الصلاة عن عمنه والزكاة عَنَلسشاره والبر إظلله والصير نحاجه بهولدوتكم صاحيكم فان حم

والا فانا

م
لك لرمايك
ل ١
هعن لى ان

اعنه
ودفعوا عنكه ال "عذاب والا افنااانا "ا١ك تمكفكم ذذللكك وادفع
م إانن ت

العذان فيذا كدان عل اصنر
الصبر الاعلى بالاء ومشقة

فالتراق حدر

*افماق"الاعال" وَالرضى "جل" الصقات ولايكون
تك

لاس

البلاءولوكان البلاء عاهوبلاء يرفع أ

مج
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بدد « : 6مابهمنضر  [[ 6اشحهويرابود ازدع بدنى اوراشةاداديم ] -روى

انهقالله

يومامعة عندالسحر اووقت زوال الشمس ارفع رأسك.فقد استحببلك اركض برجلك
ائ اضرب بها الارض فركض فنبعت متهاا
| دودة

الأدقطت

ولاجراحة

الارئت

م ض

ل

فاغتسل مها ذإبق فظاه بدنه
فسعت

اخرى

0

ليق فىجوفهداءالاخرج وعادصميحا ورجع ال شىبابه وجاله ا

اخرى فون مها

قال بغض الكبار

المسر فابتلانه تصفية وجوده بالرياضات الشاقة وانواع الجاهدات البدنية لتكميل المقامات
| العلة فامى بضرب ارض النفس لبظهرله ماء الحياة الأقنةية متجسدا فءىلم المثال فغتسليه
فتزول مبندنه الاسقام المسمانية ومن قله الامراض الروحانة فلماجاهد ودفا استعداده
وحار

قابلا للغفمض الالهى ظهر له من الحضرة الروحانية 2

الحاء فاغتسل به فزال من ظاهىره

| وباطنه مكاان سيلب الححاب والبعد عنذلك الحناب الالهى انتهى * واراداللهتعالى ان جعل

الدود عزيزا سيب حمة-ابوب فازالدود اذل ثى” وّة الشنريف.تعزه ماعن حوت

| بونس فلماتنائرت منه صعدت الى الشجرة وخرج ملعنابها الابرسم ليصير لاسا ببركة
ابوب  :قال الشسخ سعدى قدسسره
كلى خوشبوى د رحمام روزى

* رسد را

يحون دسم

بدوكفم كه متكي" ياغتتراى "اكه ازبوى دلاوز تومستم

بكفتا منكل تاجيز بودم » ولكن مدى باكل نشستم
كال همنشين برمن اكئرد » وكرنه منهانخاكاكةعستم
قالوا من كان مجاورا للعزيز والشريف صار عزيزا شريفا ومن كان مجاورا للذليل والوضييع
ك|ان دنلا ووضيعا ألاترى انالصنا اذاصت بالازهار والاوراد تحمل الرامحة الطية واذا ١

عون عل المستقنازات :تحمل الرائة النيثة وقس على هذا منكان مصاحا لاوصاف
كنان مخاورا لاخلاق الروح  0الملا اهله ومثلهم معهم  4بانولدله ضعف
الندس وم

ماكان  2زوئ'  -االنله 'تعال"  33:الى امنأنه اأشنابها” فوللا[ه س.قةة “عع ران وكلاادوا |
المروى عنابن عباس رضىالله عنهما ورد امواله وكان رحما بالمسا كنين يكفل الايتام |

والادامل ويكرم الضيف ويبلغ ابنالسبيل اولفحديث (ينبو بيغتسل عريانا خر عليه /
رجل جراد منذهب طءل ابوب يحثو فىثوبه فناداه ربه ياإيوب ألماكن اغتبتك عماترى
قال بلى وعنتك ولكن لاغغولى عبنركتك ) وفبه دلالة على اباحة تكثير المال الحلال
رحمة منعندنا  6اى ١تبناهماذكر لرحتنا اياه بالرحمة الخاصة  8وذكرى اعابدين »و
وتذ كرة وعبرة لغيره املنعابدين ليقعلدمورابتذانكاكاوليصيروا ماصبرابوب فثابوا كانين
1اودرراه حق صابر بود * بر مهراد ويشئكن

قادر نود

بر مفتاح الفرج
صفت
لك
اتكه
صبر بايد تاشود يكسو حرج *» زا

و*اعلم ازبلاء ابوب مقنبل الامتحان ليبرز مافضميرهفظهر خلقه درجته اينعومن ربه
وبلاء٠ وشيتامن دل"لعجيل العقوبة اىعلىقوله(إاذكرفعند دبك) .وبلاء محى حيث

مج

اه يم

جوية لاسا

جسده حتى بق العظام والقاب واللسان والاذنان والعئان ولما قصد قلبه الذى هو منبع

المعرفة ومعدن النبوة والولاية واسانه الذى هو مصدر الذكر ومودد التوحيد غعالريه

كات ان ينقطع عن طاعة الله وتسبسحه بالكايه فانهكان من ضعف الال بحث لايستطيم

القيام للصلاة فلما انتهى وقت الابتلاء وحصل الفناء التام فى مقام البلاء والهمه الله الدعاء

ليوصله الى مرثية البقاء و حبلى له بالمال واللقاء بعد الجلال والاذى كا اخبر عنه وله
اذنادىربه  6اىدعاه  8الى  6اىباى © مسنى  #اصانى هاولضر» [د وسحتى ]
خاص ,يامالفنىفين .من
.وهزال
رض
قالوا الضر بالفتح .شائع 0 0
افلا ف
ونحوها ب وانت ارحم الراحمين  #بيانفتقاره البه تعالى ولمهَل ارحنى لط
سىؤال

وحفظا للادب فاىلخطاب فان | 1اسئلة الانبياء فكىشف اليلاء عنهم اتماهى على سبيل

التعريض

وافلنفس :اجات وفك قطانة * سكوى :سان بعنذها وخطاب

وقال الحافظ
ارباب حاجتم وزبان سوال نهدت * ددحضرت كرم تمناحه حاجتست

رح زكرياء فى الدعاء قال اه سلىمنلدنك وليا)ه قلنا هذا سوالالعطاء أ
صيس
ف*ان قبل أل
لاخملة العرييل واذلك كيفكت لاز جل به اتير بائنذهتهابالقكية ' -ولسكاد

كرت كلما نعف للك وها لكيامي ارين مهك دان  32اعللممن +
إن عونا د
فقال لها الطفت فاىلسؤال لاجرم لاردنها تشب وثب الفهود وملا بها حا .فهذا القول
من ابوب دعاء وتضرع وافتقار لاجزع وشكاية ماهو حال الاضطرار واذاجاء جوابه بافظ |

الاستجابةوقال تعالمىفىحقه ( اناوجدناءصابرا نع العبد) وعلى تقدير تضمنه الشكلية فقد /
اشتتكى مالنبلوى اليهتعالى لاالى غيره وهولاينائىلصير اميل كاقال يعقوب انما اشكو بتى '
0

الىالله فصير حميل والعارفى الصادق اذا كان متحققا فىمعرقته فشكواه حققة

الانيساط ومناداته نحقيق المناجاة واساه فىبلاء حبه حقيقة الماهاة ولسان العشق لسان
التضرع والحكاية لالسان الجزع والشكاية اشار العاشق

ار

وك 26ت كن »رك ب

إرمكايت بججدد

وف التأويلات الاحمية يشير الوان كل ماكان لانوب من لبك والشكاية فىتلك اطالة ١

كان معالله لامع غيره والى انبشسرية ابوبكانت تتبأالملضر وهويخير عنهاولكن دوحاليته |
المؤيدة بالتأبيد الالهى تنظر بنورالل وترى فاليلاء كال عناية المبتلى وعين حممستهفىتلك

الصورة تربية للفسه ليبلغها مقام الصير ورلبة تعمة العبدية وهويخير عنها وغول لرمنى

الضر) منحيث البشسرية ينورفضلك <«االنكراارحممين) على بانك تترحم على بهذا اللا
ومس الضر وقوة الهبر عليه لنفنى نفسى عنصفاتها وه المحلة وتبتى بصفاتك :متها

الصير والصبرمن صفاتاللهلامنصفات الصدكةولتمالى (واصيروماصيرك الااشّع والصيور ١

هوا تعالى و نايتحماله 0 8

اناه

 00ال(ى نكدنا » " بس ا
اجابثكرديم د

ليان بسرسيظ)-.

امجة
ددفرتدرسيك

سمج

الجزء الذابعمين

اه كيم

ظ (تازقهاوقال يسركل لق )فكت الاشجاد تسم عليه وتسجد وتنقلع باشارته عن مكانها '
| وترجع والحموانات كانت تتكلممعهوتشهد شوته وقال راسم شيطانيعللى :يدى ) وغيره .من |
ظ

| السفليات واما العلويات فقد انشوله القمر باشارة اصعه

فت
اجرح
كت بر
شهكد
ودونه
بس قرك اس بشند وشتافت * بس
وسخرله البراق وجبريل والزفرف وعبر السموات السبع والمنة والنار والعرش والكرسى
الى مقام قاب قوسين اوادنى فابق شى” من الموجودات الاوقد سخرله
عاسم ال

د

 0له“سي رار حندين عن رسد

ين له يعماون له
طنا
ااسخر
ساكم
لىان
ارال
| وسّوله إومنالشاطين مينغوصون ) الآية يشي
الاحمال سذرنا للشباطين الاعمال والغوص والصنائع إصنعون محفظ اللهمالا درون عليه
1

بوب * واختّلفوا فىاسماء
الآن  #وابوب  6اى واذ كر خاير

الانتهاء

| الوروم بن عصنن ابراهيم عله السلام  دوى -ان الله.:الىاستنباً ابوب وارسله الواهل
| حران وف قرية بغوطة دمشق وكر اهله وماله وكان له سبعة بين وسبع نات ومن اصناف

الهائم مالا محصى فسده ابلس وقال [ الهى بندمٌ تودر عافنت وسعت عبشاست مال |
بساروفرزندان بزركوار دارد اكر ابوادناتزاع مال واولاد ميتلا سازى زود ابزنكوردة
وطريق

كق راتنعمث يش كردا“ حق سيحانة وكعالى فر موة

تحن الت  1لدكوى

ْاومارا بندمايست يسنديده أكر هزار باردر بوتةابتلابكداختم فىغش وخالص العنار اذ
فبرسبر * برو زامتحان باشمحوشسع استاده بابرجا
حنان درعشق كروي مككرتيغز ى

| بس حق سبحائه وتعالى اقسام حن بروى ماشت شترانش بصاعقه هلاك شدند وكوسفندان
لحمتلاثى عد  .ولملاد دزرير
انييف سبل دواكةدان هنا افتادئد وزراعت ره

وقروحدر حسدك ا

ظاهم

ا

دوار مانديد

وخلق انوع " بترن

او]

فكان نظيرابراهم عليهلسلامفالىابتلاء بالمالوالولد والبدن * وقد قال بعضالكبار ان بلاء
انوب اختاره قيله سسبعون سا فا اختاره الله الاله وبق ف رم صه كاف عشرة سنةة أوسبع

سنين وسبعةاشهر وسبعةايام وسيع ساعات قالتله وما لع رحجمة بنت افرايم بن بوسف

| لودعوت الله فقال لكهاانت مدة الرخاء فتالت ثمانين سئة فقال انا استح مالنله
| ان ادعوه ومابلغت مدة بلاثىمده رخاق [ وهرسحر اين خطاب مستطان باوب مكرون

كشد وبان

ظرسدىكه اى ابوب حكونة وادوب بذوق وشوق اين لوسك كا بلا يجان

| مجارىخوش بود ]
كريرءر بمار شود الى بعيادت »* صد ساله بامبد توبعار توان بود
ْ
وقدسلط الله عِبى جسده الى عشر الف دودة لانها عدد الند الكامل”م قال عليهالسلام ظ

(نا عشر الفالن يغلبعن قلة ابدا) وللهعسا كركالدود والبعوض للنمرودوالابابيل لاسصحاب |
ان

| الفيل والهدهد لعوج والمتكيوت والخامة لرسول الله عليه السلام واكل الدود جيع |
(عده )
ج

٠ج
 712ا حدا ٠+:مشاه نت 77071727

ا

5و0

درق

7نالقت1- 101

ةا

عد

الود تدعسنام
كهدبوان راى
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و

سلمانونشناد ساخته بوديد صاج

.د عقتار القصص 1
امذى وياز تماذ شام ديرايد  1جااوردى و

أز نما بعر ون

ا

بامداد از تدمص

نركردى وشاتكاه بكابل رقتى وروزى ك0 0
|ببرون مك وقلوله درادط<ر فا

| ببرون امدى وحجاششت دراصطخر بودى وشام بتدصى باز 'امدى | .دكنتمرى الى حيث

شاء سلوان ثيمعود الى منزله بالشام -وزوى -ان سلهان سارمن العراق فاديافقابل تمرود
وصلى العصر يلخ ثمسار من بلخ متخللا بلاد الترك وارض الصين ثم عطف منها على

مطلع الشمس على ساحل البحر حتىانى قندهار وخرجمنها الى مكران وكرمان حتى |١
فادس فتزلها اياما وغدا منها بكسكر ثمراح الى الشام وكان مستقره بمدينة تدمص كمفى
راكعلوم  :قال الشبخ سعدى قدسنسره
نبرهباد رقتى سحركاه

وشام * سمرلل سليان عليه السلام

 2قدي 5ك ولدازقت 8ه حك | 5داش وداد رسلت
وكنا بكلشى' عالمين  6فنجريه على ماإشتضى علءنا وحكمتنا © ومنالشياطين 6ه اى

وسخرناله من الشياطين ف ميغنودون له© اى يدخلون نحت البحر ويستخرجون له
من نفانسه* قال الراغب الغفوص الدخول نحت الماء واخراج شى” منه وبعاللكل من ثم
عفلاىمض فاخرجه فائص عننا كان اوعلما والغواص الذىيكثر منه ذلك و8يعملون |

هسهس
هو
س

ك  54اىغيرماً ذكر منبناء المدنوالقصور واختراع الصنائع الغريبة وهؤلاء |
لون
ذا د
عمل
اما الفرقة الاولىاوغيرها لعموم كلةمنكا نهقيبعلوممناون _روى -ان المسخرلهكفارهم

لامؤمنوهم لقوله تعالى لإومن الشياطين) تإإوكنالهم حافظين»* اىمن ان يزيغوا عنامره
ويعصوا وعردوا عله اوش_دوا

ماجملوا على ماهو مقتضى جباتهم والشياطين وا نكانوا

اجساما لطيفة لكنهم يتشكلون باشكال مختلفة ويّدرون على اعمال الشاقة ألاترى انلطافة |

الرخ لاتمنع عصوفها لاسا انهم تكثفوا فزىمن سلبان  0-2برام الاس |
 1معاستعمالهم فى تلك الاه.ور الشديدة فالجواب اانلله تعالى اق لعلبانف قلويهم
مانلخوف والهية -تىخافوا ان رجوا نعطاعتهوهذا من معحزاته © قالفى ال2أويلات

التجمية من كال الانسان انه اذا بلغ مبلغ الرجال البالغين من الاندياء والاولياء اسلخلرهله
تحسب مقامه السفاءات والعلويات مانلملك والملكؤت فسخر لسايان عاليلهسلام من
|السفليات الرح والجن والشاطين والطير والموانات والمعادن والنبات واملنعاوياتالشمس

ر
ستهذكما
ظين ردت لاجل ضلا
ح
قتل بها حالوت وهزم 00

لداود عليه السلام البال والطير والجديد والاحار التى
فسذر لكل ى ا

من اجناس العاويات والسفليات

ت
ي(
وسلام
ذهال
منع اجناسها قن السفليات ماقال علي
وسخر لنبينا عليهالصلاة والسلام م
لاريت مشارقها ومغاربها وسبلغ ملك امتى مازوى لى مها ) وقال ( جعلت لى
للارضف
لى ا
الارض مسعحدا وتربها طهورا) وقال ( انيتيمفاح ران الارض ) وكانالماء طبع هن بان

يأو ل يس

0

|

مج

١أه يهم

ود سلباناإمصا .وزعال**-زالك 12اطللكايانخاكلالاكاكوا

د*ش
ات
د در
مصطق نود يتنهى زعمرب بست

| ترك ادب لانه

بوهم التحقير ق عأنيعًا العظم 0.

بالفارسية [ كلم ] .وعسى صف

انعام توناجي شرف بالابى

صا ينسح الااكسية عنم كتنا |

التعل وبرقعها .يكحيب الجهادوهو و

١

| الله عليهالسلام بعد اللوةوالهحرة .٠ ْمالتجارة شرط الامانة بحيث لاخون على مقدار

مكراثة يم الصناعة كافىالختار والتحفة  .ويجتنب المكاسبالخيثة ىاالخحرام
حبة اصلا .ث ا

والردى” ايضا تحو اجرة الزائئة والكاهن وهو'الذى يخبر عن :الكوائن  ١المستقئلة .اما

مضىوعن احواسة -طالغاونتعدة اودؤلة:اوعئة“اؤتمق“ذلك7ويعتئل عن سَنْمة'الملاقق
ووها  .وكره للرجل اينكون بائعاكلفاان لانه بوجب انتظاز موت الئاس اوحناطا
تكله اوجزارا وهو القصاب الذى بذع الدواب لمافيهمنقساوة القلب .اوصائغا بالفارسة

[ ذدكر ] لمافنه من تزيين الدنيا كوقردهوا كل ماهو بمعناهكصناعة النقش وتشويد البنيان
بالجص ونحوذلك .وانخاسا وهوالذى ياسليعناسمن الذكور والاناث* يقالثلاثةلايفلحونبائع
البشر وقاطع الشجر وذا البقر.وكره اينكون ماما اوكناسا اودباغا ومافىمعناءلمافهمن
بةهعن الكذب وافراطهف الثناءعلى
اقل
نل
تلال
جلد
ارةا
| مخالطةالحاسة .وكرهابنسيرين وقتادة اج

السلءة لترويجها  روى  -ان اول من دل ابليس حيث قال لإهل أدلكعلى شجرة الخلد
وملك لايبلى  6كافىروضة الاخبار © ولسليمن الريح* اى وسخرثاله الريح نوخصيص
داود بلفظ معوسلمان باللام للدلالة على مابين التسخيرين مانلتفاوت فتاسنخير ماسخرله

عليه السلام منالريح وغيرهاكان بطريق الانقياد الكلىله والامتثال بامره ونهيه والمقهورية

تحت ملكوته طِ' بلام القليك واماتسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلميكن بهذه
المثابة بل بطريق التبعبةله والاقتداءبه فىعبادة اللهتعالى © عاصفة  6حال من الريح اىحال

ردسه فىمدة يسيزة مالنزمان وكانث لَهفى
كونها شديدة الهبوب محنََث انبهاكمع
نفسها طكباةلنسم فكان حمعها بين الرخاوة فنفىسها وعصفها فىجملها مع طاعتها لسلوان

وهبوبهاحمما رويحدتكم معجزة

ا

ل

ا

ف بامم كه

بمشيشه 9الى الارض التى باركنا فبها و*هى الشام كانت :ذهب بهغدوة مالنشام الى
| ناحبة من تواحى الارض ونَدها وبين الغاممسيرة شهر الى وقت الزوال م ترجع به منها

بعدالزوال الىالشام عند الغروبم قالتعالى لإغدوها شهرورواحها شهر)* قالمقائل حملت
الشباطين لسليان بساطا:فرسخا فى فرسخ من ذهب فى ابرسم وكان بوضعله منبر منذهب

فى وسط البساط فيقعد عليه وحوله كراسى من ذهب وفضة يقعد الانبياء علىكراسق

الذهب والعلماء عكلرىاسى الفضة وحولهم الناس وحول الناس الحن والشساطين وتظله

الطير باجنحتها -تى لاتطلع عليه الشمس وترقع ريع الصبا السناط مسيرة شهر منالصباح
الى الرواح ومن الرواح الى المغرب وكان عليه السلام امأ قلمايعد اعلنغزو ولاإسمع

فى ناحية من الارض ملكا الااتاه ودعاه الى الكق * قال الكاشق [دترلخص اوردءكه
0

>< 3٠,ه

هم

سورة الاساء

 13عن شبهة فى هذا الزمان مع ان الاستناد الى الرزق المعلوم ينافى التوكل التام ولذا |
هيأكلكثير من اهل الحق ريح المال الموقوف بالكلوا ما فتحع اللليههم من الصدقات
الطسة من غير حركة ذهامة هنهم فضلا عن

الحركة المسية ذم اكل لعضهم من/كسب بده

قااللحافظ
ودفتوى
قضه مدرسه دى مهست يو

ا*كد ع حرام ولى به زمال اوقافست
داه #

غلط الشيراح فى شرحهذا البيت واقول لحقيقه ان قوله «ولى به» من كلام الشافظ لان

ك|لام المفى..نعى .انر للققنه كانسركان رمن رشرابيالغفلة :وك الدننا بوالاعتاة على مال
الدرية ولذا إبكر اهل حال العشق وجعل شرابهم الذى هوالعشق حراما ولكنليس ١

الامس م قال فانه اولىمن  مال الوقف .يعنى ان العشق والتوكل التاماللذين علهما محققوا |
الصوفة افضل من الزهد والاكل ممنال الوقف اللذين عللهما فقهاء العصر وعلماؤه

فالاتكار يتعلق بالفقيه المعتمد لباالعاشق المتوكل * قاالعللماء كان الانبياء عليهم السلام
حترفون بالحررف ل

بالمكاسب  .فقدكان ادرس خخاطا دندان 1ك عل

تناعايه السلام فىبيته الخياطة وفىالحديث ( مل الابرار من الرجال الخياطة وعمل الابرار

ف االناء التزل؟) 100

الاخبار لك

ع(لموا سكم السباحة والرى

امك) م فى المقاصد الحستة للسخاوى
نملهو المؤمنة مغزلها واذا دعا ابوك وامك فساج
 1052صر مزل اللا عدل لتك رف إسييل الل روالكين فح سيل الله انقل

افلىميزان من سبع سموات وسبيع ارضين) وفالحديث (المغزل فىيدالمرأة الصالمة كالرع
فى يدالغازى المريد.ه وجه الله تعالى) كافى عاك كن توح نجارا .وابراهم بزازا

ار الهالنة لانروا فىالبز ولو ار اهلالنار لاروا فىالصرف )
وفى الحديث (لو

كذا افلاجاء .وداوو زرادا .وادوزداءا وكان اولمن حاكونسج ابونا ادم * قالكمب
مات ميم فى طلب عسى حا كة فسألت عانلطريق فارشدوها الى غايلرطريق فقالث

كنسيهم وامتهم فقراء وحقرهم فى اعين الناس فاستجبب دعاؤها
اللهم انزع البركة م
ولذا قبل لاتستشيروا الخاكة فان الله سلب عقولهم ونزع,البركة عن  4وكان سلوان
تعمل زر سل فسلعلة وبااكل من عه ولايأكل بمينت(المال. .وكان موسئ وشمنب و تمد
رعاة فانه عليه السلام  0نفسه قبل اللبوة فقىرع

العم وقال ( ومامن ى الاوقدرعاها )

ومن  6الله فذلك ان الرجل اذا استرعى العمالتى هى اضعف البهائم سكن قلبه

الرأفة واللطنف تعطفا فاذا انتقل من ذلك الى  71الاق كن يده ب إولاو سن الدة
الطبيعية والظلم الترزى شكون فى اعدل الاحوال وحيثئذ لايذنى لاحد عير برطاية العم

|ن ول كان النى عليه السلام برعى الغنم فان قال ذلك ادّب لان ذلك م علمت كال
ا
5حقه
فى
اون
ليك
االكم الاساء دون غيرهم فلا ينينى الاحتحاجبه ونحرى ,ذلك كل ما
ا
أ

عله.السلام دون غيره كالامية فقنيلله انت امى فقال كان عليهالسلام اميا,يؤدب م

منا وا العمانية
||أف انسان العيون* إشول الفقير فقول الللاطان سايم الاوكرمن

|الأمل فكل صنعفعل وليس كفلعل صنعا والصناعة ككتابة حرفة الصازع وعملالضلئة |
4 12

واللبوس لانن اللماس  --اوغيرها وَلسَنَ الثون استتر به وكان تت الدروع قل

داود صفائٌح اى قطع حديد عراضا خلقها وسردها ولم كه اى لنفعكم متعلق يلكا
ابومحذوفهو صفة لبوس * والمعجزة فيه ان فعلذلك مغنير استءانة باداة والة نمنحو
| الكير والنار والسندان والمطرقة* وكانلقمان مجلس مع داود ويرى مايصنع ويهم اسنال

ملندرع قاموافر غهعلىنفسهوقالنمالرداءهذا
عنها لانههيرها قا ل ذلك فيسكت فلمافرغداود ا
| للحرب فنا ل لقمانءند هاانمن الصهى للكبتيه رف لكي«وانكانا لكلامفضةفالصمت منذهب |
أ

ا

اكربنباددانى اندككوى * يى اضة مكزهادراليى كوي
 #تحصلكى

»

لتحرذة اى الاموس

يل

الدرع ودرع

حصنه

لكونها ل

للبدن فتجو زبه فىكل تحرز وهو بدل اشتال من لكم باءادة الجار لان لتحصتكم |

فى تأويل لاحضاتكموبين الاحصان وضميرلكم ملابسة الاشمال مبين لكيفية .الاختصاص
| والتمقة اسيم  2من 1بأسكم 1618البأس ه الىناالحرب وا دن و -قع على السوء
| اى منحرب عدو؟ :وبالفارسية [ ازكارزار شما يعنى ازقتل وجراحت دركار زاد باندئد |

كله ا

ات وتيرو ننه ]* وى :الآية دلالة على ان جميع الصنائع يخلق الله وتعليمه اولفحديث
| (ان اللهخلق كل صانع وصنعه) وف المثنوى
لعلتمش اد
قابل تعلم وفهمست :اين خرد ' +لك_ضاحت واحى

هاه  67-5شين ازوجى بود * اول اولك عقل ارا فزود
فهل الم شاكرون  6ذلك يمنى قدئيت عليكمالنم الواجة رالشكر على سهل على

ع
ج
3و)ء
ممع
ي
د
س
مير١
مع
مص
5ك
د
6
ظ
وع'
سش
ل
ل|
«مب

الجر هرد الشدائ فاشكروا له * قال الكاشق :لعبنالتتكردك خدايرا برحنين لباس] |
فهو م

وارد

على صورهة

الاستفهام

والخطان

لهده

الآامة من

اهل ك2

ومن

يعدهم

آل

بوم القامة اخبر الله تعالى ان اول من تملى الدرع داود  2تعل الناس  فعمت اللعمة بها

من الخلق الى آخر الدهى فلزمهم شكر الله على هذه النعمة» وقال بعضهم

كا6
0-9

بداود واهل ببتتهقدير القول اى فقلالهم بعدما اتعءنا عليهم بهذه الثمبل |
ل
6-5
اام

وما اعطى أكم م ن الم العا ككو اموق لسحخير الجالله والطبر والانة |

متقكراطاليامنيسألهعن سيرت»
| الحديد وعلٍصنعةاللبوس +ول ان داودخرج يوما
للى صورة ادع ولميعرفه داودد ثتالله كف ترى سيرة داود
فى ملكتهماسشقبلجببي ع
1ك

فقالله جبريل نم الرجل هو لولا ان فنه خدلة واإحدجنوالوماصى

| انه يكل عن يدر)فلات
ْ وال الله ان مجعل رزقه

2

افغلل هوتالأنأتكل” ارجا يدق

قال بلغنى

يده فرجع داود |

فألان له اطنديد وكان يذ الدرع من اديد وبدعها

ويأكلذملنك * هَول الفقير قد نيت فىالفقه افنىبت الاماللعجلقماء.وحق السادات ١
رنك افضل لاهل |
لقةتاك
اطقي
بهحلبرسام عند اهل الشريعة  وا
ظتوحم فالا كلمن
و

التقوى كادل عليه قصة داود وقس علمه الاوقاف وتحوها من الجهات المعنة وذلك لاله
00

مج /اوهة بهم
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عنهماان بن اسراميلكانواقدتفرقوا قبلمبعث داود واقباوا معلاىهى الشيطانوهى المبدان
والطنابيروالمز اميروالصنوج ومااشيههافبعث اللهداودواعطاهمن حسن الصوت وئ:مةالالحان حتى

ك|ان يتلوالتوراة بترجيع وخفض ودفع فاذهل عقول بنىاسرائيل وشغلهم عن تلكالملا
وصاروا بمجتمعونالى داود بدنيوناطاه وكان اذا سباح تسبح معهالحبال والطير والوحشى”م

ف قصصض الاساء  :قال الشيخ سعد قدسن ممراه

به:از دوى زساست اوراز خوش * كداين حظنفس است و آنقوت روح
وقال

طبع جانورى

اشتر بشءعر عرب درحالتست وطرب * كرذوق دست ا

وقال

وعندهنون الثاشترات على الم * ميل غصون البان لاالححر الصلد

وكا ان الاصوات المسئة واللةءات الموزونة تؤثر فالىنفوس فتجذبها من الششر الى اخير
بالنسمة .الى المستعد الكامل فكذا الاصوات القسحة والنغمات الغير الموزونة تؤثر فىالنفوس

متعرة خاذف انام راوها دولقشو
إس

نك مؤذن كأاشدك

ء'

ار بلك * درمان

بانك

كافر تان

زد

ذه تدس  7مكوا بابك "كان > وك كقارف ينك وقداو ا اذراذ
او سيره ادويق :اراز » «كفتة ردذكافرسيتان» _ابانك١ +ماز
خلق" خائف ١شد ١#زقنه[اعامة/ا« #خوه ,عسافد؛ إكافرى  .باحامة
شمع وحاوا باجنان عابم فنك

ان
دخترى.

دراوا

خردفتررحم

هباعة إوزد اوسلامة ,جون. .الف

كو و 23ارصابيكت1+ :للاشيارى انك اورلاحث ..فزاست
درام لطفك

,وس اساى * ارزو

ىبود

هؤمنى

اورا 

هج تسوه انافك انوأسرش 2ك ركددها مادا جتدئ ١كارش
همسج

حاره

ى ندانسم

دران * نافرو

اكات دجن حرست ابن تكد يانك 7

من علدا صرناداان

حنان "اوازازشت * هبج نشددم

خواهرش كنفتاكه ايبن بانك اذان »* #هست
باورش تأمد

ان ابن مؤذن

بكوثم امد

درين دازو كنفتت

اعلام ومعار

ببرسيد ازادكر  +ان مكرما كنك

حول هن 'كشتئن رخاو

ددشن

أن آذاث

اين دوحاد دانك

1ن ومسطامال

مؤمنان

ودارئ شائل همق

دك اوسرد

شد

بإزرستم من ذتشويش  .وعذاب * دوشخوش خفمدارانبىخوفخواب
مكو
راحم لان ددا أ اأؤاز او * كد اوردم يشتكر آن.د
مكشتى .يرو لكك
حون ان كنت ابن هده بذير  #2ون ا
كرعال ا

وروت

فردمى * ص وعكانكت ا د55

كدت

دحيادآبززرلكراودبشنخكامكزاءتؤمنكفتذاهرزنستان

الجز السابع عشر

| ماالست

60

فالمسائل الاجتهادية اذ لوكان كل مالناجتهادين صوابا

وانالمق ل

| وحقالكانكل منهما اقصدابالحق وفهمه ولميكن لتخصيص لبانخلافه بالذ كرجهة فانه
 0فىهذاالمقاميدلعلىننىالحكمسماعداه وعلى لالنانبياء اجتهادا  5للعلماء علىان اهوكان
المدي يه م اتصاف الفعل الواحد بالنقيضين منالصحة والفساد والوجوب والحظر |
والاباحة وهو متتع و:فالمتوى
1

در خطا ودر غلط * عقل باشد در اصابتها فقط ][١

جتهد هركهكه باشدنصشنان *-اندران صوّت ندند اقباس" []

جوننيايد نص اندر صورى * از قياس انحا مايد عبرتى
| © وسخرنا  [ #وذام ساختم ] #وامع داود الحبال 6معمتعلقة بالتسخير وهو تذليلالثى”'

وجعله طائعا منقادا .وسفن سواخر اذا اطاعت وطابتلهاالرع#يسبحن ##حال مالنجبال
0
0سم
]2ع
3لد>توه
»يم[
نه تعالى محدث لسمع الحاضرون تسبحهن فانه هوالذى يلق عقام الامتنان ٠
ادلسل
6ى ه
و0ا

لانامكاس الصدى فانه عام وكذا ماكان بلسان الخال فاعرف  8والطير»ة عطف على الجبال

وقدمت الجبال عاللىطير لان تسخيرها وتسببحها اتجب وادل عاللىقدر وادخل فىالاتجاز
لين  6قادرين على اننفمل هذا وانكان تجا عند |
لانها حماد والطير حبوان 8ف5اوكعنا
روى  -ان داود كان اذا مى يسمغهالله تسنيح الجال والطير لنشط فىالتسبيح ويشتاق ١

[ؤمن موقن بايدكه اعتقاد كندبرين وجدكه كوهها ومرفغان بموافقت
اليه * قالالكاشنى م
داود بروجهى تسبح ءىكفته أبككاص طا ما ا كك حرؤف وكلات ان مفهو م مبشده

لبن ممق اؤقداك الواوض يالك
حرتكحا 'فقدزتش
ه
قدربىرا

كه

عِِ افراخت * ازغرائت هر 0000-5-5

بسنت

فصانش

» كارها

حمله

هدست

اتقنادكة

راس اذا اننتول علنهسلطانالذكرتتتوز اجَزَاء
كلذ
اا
© اولفأويلات التحسّة شيرالى" ن

حه
ولبه
رر ق
وجوه
وجوده بنورالذ كر فت

ذكسكر
ليتع
اربما
ركرف
ولذ
نهر ا
بجو

هنس آة

“2ص1ممتكهدر]نسرموعمكيماولقلب الى مايحاذيها مناجمادات واللْموانات فتنطقه بالذكر فتارة يذ كرمعهاجزاء وجوده
ك[وول

اتة ة تسبحفى يدرسولاللةصلى اللدعله
صكان
حم
لنات
امؤا
وتازة نذ كرمغه بعضّامادات وال
بة ارلضىله عنهم انه قالكناتاألكطلعام
ابعض
صى-حعن
لورو
اعه_
وسلم والذب يتكلم م

لقت مكانا خالا لذ كره
ونسمع تسبيحه انتهى * وفىع اانلسبقلى رحمهالله كانيطلب كاو
وانسهفدخل الحمال لانهاملتسة باتوار قدرته خالة عن صنع اه لالخدثان باقنة على مااخرجت

منالعدمبكسوة نورالقدم فاذاكانمسبيحا تسابلحْبال معه والطير بلسان نورالفعل المق

كانهتعالىينزه نفسه بتنزيهداودحنث غلب على داود سطوات عظمته ونوركرياثه »قال محمد
نس
اين
لروب
المك
وسا ل
ابن على ردالله جعلاللهالال تسلية للعدذوبين وان

الذى فاىلال

هوانها خالية عن ةع الخلائق فيهابحالباقية على صانلعخالقلااثر فليهخالوق فتوحش
له
لاس
ان عن
ىاب
خقال
رهى*
والآ ثارالتى فنها؛اثار الصنع الحقيق عن غير تبديل ولا ويل انت

ع(نهما)

معز ه0٠8 هدم
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اوالمفعولا كلع اوردق بو اححان كا ها ل وكنا سكم المتعلى/عي »م ولشاهدين .وه +تجاضرين
علما وهو مقيد لمزيد الاعتناء باشلأنحكم © اولفتأويلات النجمية يكشينراالىاحنااضرين
فىحكمهمامعهماواتما حكمابارشادنا لهما ولمخطى” احدمتهما حفكىمهالا انا اردناتشبيد بناء

الاجتهاد بحكمهما عنزة وكرامة للمجتهدين ليقتدوا بهما مستظهرين بمساعيهم المشكورة
#همناها **الىحكومة  #سليمن  #وهوابن احدى عثيرة دثة* وقال
فالاجتهاد فف

الكاشفى [درسن سيزده ساكى ] © قال فىالتأويلات النجمية يشير الى رفعة درجة بعض
الحتهدين بعلل بعض .وانالاعتنار فىالكير والفضيلة بالعم وفهم الاحكام والمعانى والاسرار

لابالسن فانهءفهم بالاحقوالاصوبوهو ابنصخير وداود أبى مرسل كير وحكءا ك[فتهاند
"كاتكزى] ميترست .نه عاك روررى ,يعقلتتت ابنسهنال] ».فى القصص ان ابمتراشان حسدو!
اونىمنالعمفىصغر سنه فاوحالله تعالى الى داود عليهالسلام ياداود انالحكمة
سلمان علىم ا

تكعورن ترا سبعون منها ففسامان وعششرون فاىشلّنةاس  9وكلا [ 6#هر يكرا زيدر

كلمثاي4را لاسايان وحده ككلميهما حكم شرئى © قال:
وبسر ] هآنوينا حكما وع
افلىتأويلات النجمية اى حكمة وعلما ليحكم كل واحد منهما موافقا للمواللكية امنا
وانكان مخالفا فاليمكم بحكمتنا ليتحقق دة الماجتهاد وانكل مجتهد مصيب كا قال

افلىارشاد وهذا يدل على انخطأ الجتهد لاشدح فىكونه مجتهدا  روى  انه دخل على
داود عليهالسلام رجلان فقال احذها ان غنم هذا دخلت فىحرق ليلا فافسدته فقضى له
بالغنم اذ لميكن بين قيمةالحرث وقيمةالفم تفاوت فخرجا را على سلمان عليهاللام فاخياة

بذاك فقال غيرهذا ارفق بالفرشين فسمعه داود فدعاه فقالله قباحلنوة والابوة آلااخيرنى
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بالذى هو ارنق بالفرشين ثقال ارى انتدفع الغنم الى صاحب الارض لنتفع بدرها ونسلها
وصوفها.والرث الى اربابالعم ليقوموا عليه اى بالأرث والزرع حتىيعود الى مكاان

ويبلغالحصاد ثميتراد| فقالالقضاء ماقضيت وامغى الحكم بذاك  +قال فى الارشاد الذى

اذى | حك .ا كان بالاجتهاد فان قول سلمان غيرهذا ارفق بالفريقين ثمقوله ارى
انتدفع اح صريح فاىنه ليس بطريق الو-نى والاليت القول بذلك ولاناشده داود لاظهار
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كذلك ضمرورةاستحالة نبقاضلحكامجالتنهصادانتهى والاجتهاد باذللفقيه الوسع بحص لله
طأرحكم شرعنهيويوا ل للانساء عند اهل النسبنةبلندوكوا ثواب الحتهدين وليقتدى بهم
غبرهم ولذا قال عليهالسلام (العاماءورثة الانبباء) فانه يستازم ان تكوندرجة الاجتهاد ثابتة

للانبياء لايلرعثلماء عنهم ذلك الا انالانساء لابقرون علىخطأ اولفحديث (اذا حكم الام
فاجتهد .فاصاب فله اجران واذا حكم واجتهد واخطأ فله اجر ) وفىكل حادثة حكم
أ معان عندالله وعلبه دايل قطعى او ظنى ذُن ونجده اصاب ومن
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فان قبل |

لو تاعيلنحكم فالحالف له لبحكم بها انزلالله ففسق اويكفر  +قلنانانهامس بالحكم بماظنه وان

اخطأ فقد حكم بامنزالالله * قال فى بحرالعلوم واعلم ان فى هذبالآ ي ذةليلا على االجتهد

الجزء السايم عضر

٠ة

اذى رادشءن

وقد شل فحىل

لس ست

يهان

كيم

*« ايه

عافل 0103
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* ىء عبرة والعبرة فالىغراب نشدة حذره  .ومنها .ان الدعاه امسننات:الليجاة؛ |

فرعها اللهعله حدث قال ( فنجناه ) بعد قوله ( فاستجثاله ) قالاطافظ
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لود  722سحرق

ب شى

كه حنان طفلى سحن كلدي [ 5؟ا

لس نسي سح
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ا|

ىم

دردى دوا امحخازود * هركا إستّست اث انتخا رود ["]

| و.منها انالله تعالىيعين عذهالمضطر محنك الامحتست اذكل شى” جَند اجمننوده 51حي'أ
له علنهالسلام “اخطَاً الجنشن بارغن:الزوم  فاستر فاتظلق هاربا يلتنس))
انسفتئة مولى راسلول

فاذا بهاولاسد فقال يابااالحارث انا سفئة مولى رسولالله وكان مانصرى كنت وكنت فاقل
للك حت بلغالجيش |
الاسد ييصبص حتى قاماكلىجفانايهسمع صوتًا اهوى اليه فكميذز
ثمرجعالاسد  :قالالشبخ سعدى قسدسره
5

|

ديدم از ع حبئلة رودبار  +كهبيش أمدم كي

سلتواار

جنانهولازانحالبرمننشست * كه ترسيدتم .ياى رفآن نه بسنت
تسم كنان تاسحت

كلعة

كاسعدىمدار] نجه كت

توهم كردن ازحكم داور مبيج * كه كردن“جد زحكم توهيج
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لكا رذ ولت كشن اكنارد رأ

. ١الها االنماك بعتلا سةواض! الاققر ب<ن اةلعلزال)روتشفاية فنىعط بمزيطاك لانرتعق| 
|يشاهدون الملائكة فىيفظتهم اى طصول طهارة نوسهم وتزكية قلوبهم وقطعهم العلائق
وحسمهم مواد اسساب الدثيا املنخاه والمال واقبالهم على اللهتعالى بالكلية علما دانماوعملا
متدرا

شنا'فرشته,دندّق انإاشان قرشته يحصلى
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| وهوبالفارسية[ كشت] ف اذنفشت  6تفرقت وانتشرت ظرف لاحكم « فبهعنالقوم»*

لبلا بلاراع فرعتهوافسدته فانالنفش انيستشسرالغنم ليلا بلا وداالعغنم محركةالشاة لاواحدلها |

وهااحدة شاة وهواسم مؤنث للجنس هّععلىالذكور والاناث وعليهما جيعا م |
مانللفظ

ال
فقاموس لإؤوكنا لتكمهم6داى يكمالمواكاليمنتتحا اكليهنما*فانقيلك ف يحجوزياجنعل

الضمير لجموع الاكينوالمتحاكينوهو يستلزم اضافةالمصدر الىفواعملفهعوله دذعة واحدة
ل
ع|
االى
ففته
لناضا
وهو اا يضاعف الى احدها فقط لا

على سبل القيامبه واضافته الىالمفعول

على سبل الوقوع عليه قهما معمولان مختافان فلايكون اللفظ الواحد مستعملا فيهما معا
وايضا انه يستازم المعبايلنمقيقة والءواز لان اضافته إلىالفاعل حقئقة والىالمذعول مجاز

الحو اب انهذءالاضافة رد الاختصاص مع كون القطع عن كونالمضاف اليه فاعلا
اك
ل
ااا
ا

اعم"1ب1مونر1بمؤتوربميفكبى

و2

سمج سه كيب
١

ظ

نونكالقلارقئةاح

سورةالاتبياء

ادنيادا علاودكا ,زناءعداك ناز

| وفالمشتوى
عونتو عناباشناش! كرادى »داكن * #درميان باغ ازسير وكبر

هريىباجنس .خود,دركردا خوه  ">.اذا بواى مختى ثم مينخورد
خككر ازعتراق زعفزان » باش .اميش :مكن باضميران
تو
الل ا رياو

]نان تاوس هه وق

قناز اودر

تومكن دركردشلغيوزخويش * تالكردد بانواو سمطيع وكيش
توبكردئ ايوكردى

مودعه م

ارض الل ند فأننه

ص وااككناة ارفمعا  5فىاهل :رحتنا الخاصة ف انهمنالصالحين  #8الذين سبقتلهممنا

الحسبى* قال افلتأويلات النجمية يشير الى انالرحمة على نوعينخاص وءام فالعام منهايصل
الوكل بروفاجركقوله تعالى إور<تىوسعت كشلى”  6والخاص لايكون الاللخواص وهو
فرحمة وذلك متعاقبالمشيئة وحسن الاستعداد ولهذا قال(انهمن الصالين» المستعدين
الدخول ال

لقبول فيض رحمشا والدخول فيها وهواشارة الى مقام الوصول فافهم جدا كقوله تعالى
إييدشخالءمفنىرحته)  8ونوحا اذنادى » لف ماف المقنانالى اضكى تأءالواقع

حين دعانه على قومهبالهلاك « منقبل  6اى مقنبل هؤلاء الكموذرين «فا9ستجاله 6ه

اى دماءه الذى هو قوله ((انى مغلوبفانتصر  6قال فيحر العلوم الاستجابة الاجابةلكن
الاستحابة تتعدى الى الدعاء بنفسها والى الداعى باللام ويحذف الدماء اذاعدى الىالداعي
فىالغالك فبقال استحابالله دعاءه اواستحابله ولايكاد َال استحابله دعاءه وهوالدلل
على انالنداء المذكور يعنى الدعاء نلاالاستحابة تقتضى دعاء  8فنجناه واهله منالكرب
العظيم ه من الم العظم الذىكانوا فمننْاهذية قومه * قال الراغب الكرب الغالشديد
نصرامستنيعا
من كرب الارض قليها بالحفر فالغبثير النفس اثارة ذلك و8نصرناه
للانتقام والانتصار ولذلك عدى عنحيث قبل  88منالقوم الذين كذبوا باياننا  5اولا

وآخرا ف انهمكانوا قوم سوء [ 6كرو بديعتىكافربودند جهكفر سر جله” همه
| بديهاست ] فقفقاغنىاهم احمعين  *#فانه لجتمع الاصرار على التكذيب والانهماك فىالشر
والفساد فىقوم الااعلكهم اللّهآمالى * اعل انالدماء اذا كان باذنالله تعالى وخلوص القلب

كاللانياء وكل الاولياء يكون مقرونا بالاجابة  روى  انزيد بن ثابت رضى الله عنه
وعل اندمنافق قدخلا خربة وناما فاوئق المنافق بد
خرج مع رجل منمكة الى الطائف ب
زيد واداد قله فقال زيد يارحمن اعنى فسمع المنافق قائلا يول وبحك لاتقتله فسشرجالمنافق
ولميراحدا ثموثم فنى الثالثة قله فارس محل وناقه وقال اناجبريل كنت فىالسماء السابعة
حان دعوت الله فقال التلعهالى ادرك عبدى *+فى الحكاية أمور .منها لايد لاهل الطريق

منالرفيق لكن يازم تفتيش -اله ليكون على امان منالخلوق وقد كثر العدو فوصودة

التتدار "علدا "لفان :دوق المتتوا

رىرااىمطنئلب
دنيلاعديروا
فحا
درهثنورن
قشبدجمادواد

مج لماءه كيم

از الابععفر
من الموأهت يواشم

-

الصلاحة

حسن

الاستعد اد القطازاع"يل

الفطيالالقب وقوله

| ( وجعلناهم ]اعه نهدو نبامرنا ) اشير الى انالامامة ايضامن المواه وانهيدنى انالامام يكون
هاديا يام ١للهلابالطبتع والهوى وانكادذله اصل |امداية وقوله (واوحنا» الخيشيرالىانهده
5

اللاوحى الاساء وبالااهام للاولباء وانطسعة النفس الانسانيه
المغاملات لانصدر م انلانسان .ب ا

| ان تكونةاماءرة بالسوء هئ »منواعل الاح

الات نيه على اهل الاخلاص بالعبارة

ْ وعلى غيرهبالاشارة فالاول .هوالعد المطلقَةوالثانى هوعيد .هواه ودساه وفىالحديث ( تعس

عبدالدرهم تعس عبد الديثار ) خصصهما بالذكر لانهما معظم مابيمد من دون اللهتعالى

للل
س

*#وعن حى بن معاذ .انهقال الناس ثلاثة اصنافى  .رجحل شغله معادهعن معاشه .ورجل شغله معاشه

عمعناده ::ورجل مشتغلبههامما فالاؤلّدريجة العابدين والثاق دَرجَة_الهالكين والثالك
دوجة :الخاطر ين  :وفالمثنوى
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كقفع

ابد ز؛طحاعتث

بدست

]1

از ديدازر بر اخوردار شحد”

باثى بئد “سم ويد زد []45

, +اين بجهان درجشم اوممردار شد زه]

باز احكر باشد سديد وبى نظير * جونكة صيدش موشباشد شدحقير []3
8ما 
ولوطا كه منصوب يمضدى يغسسره قوله [+ت9يناه  6اى وا ينالاوتطياناه حك

وى»
]يخت
ل1ضوا
ي

لبه * اوجفلىالين فصلا
فماع ح
© قال افلتأويلاتالنجمية حكمةحقيقة  وفىبحرالعلوم هو
ع|عجععمرع بإن الخدوم بالحق ي*قول الفقير الحكم وانكان اعم منالحكمة .لكنه فىحق :الانياء

ااه الحكمصبيا  6وهو القهم
بعناها غاكلابايدل عليهقولهتعالى فىحقيحىعلهالسلام ت(يون
عن اللهتعالى وقولهتعالى فىحقداودعليهالسلام ((وناادالملك والكمةوعامه ممايشاء ) فرق
بايلنملك والحكمة والعلم فكون معنى قوله و8علما  6اىعاءا نافعايتعلق يامور الدين

وقواعد الشمرع والملة اق الي قرية سدوم اعظم القرى.المؤتفكة إىالمنقلية
كهاسبسعيق +ا8لتىكانت تاعلمخلبائث 5#جخمبعيثة واليثة مايكره
امجعولعاليهاسافلها و
دبكر
0مول7رس6
دبا]3
١كي

رداءة وخساسة ,تناول .اللاطل فىالاعتقاد والكذب فالمقال والقسبح فالفعال واعوذيك
ناث والخبائث اى مكنذور الشاطين وانائها والمراد ههنا الاواطة وصفت 00
م
اهلها ؤاسندت المهاعلى حذف

ااضاف واقامتها مقامهمانوزنبدقوله  5انهمكانوا قومسوء 68

كرو بد] * قالالراغبالسوءكل مايغالانسان املندالنايموويةوالاخرويةومن الاحوال |
النفسةوالدنية والخار جنةمن فوات مال وفقد حممويعبربهءن كلماشبح وهومقابلالمدن
«إناسقين»اى منهمكين فىالكفروامعاضى مَوعَلين ذلك :وبالفارسة[ يبرونر فتكانازداترة

ا فرمان]» و* فالابهاشارة الىانالنحَاء مانليس السو

منالمواهب والاقترانمعههن الخذلان.

["] دراوائل دفتر ششم دربيان حَفال كردن سائلىاز وا عفلى ال

( زمهار)»
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]0ا
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سورة الاببياء

<--  5١١جوم

'لىّالكمالات والتعادة النينة والدتيوية ويكزةالماء
| اهلبلزكات اللفشية اولامللة لقالمن ا
امها مناركة لانمامن
بنك
سىم
| والشحر والمُّر والحطبوطبب عيش الغنى والفقير* وقال ال

ماء عذب الا ويبنع اصله نمحنت الصخرة الى ابلتمقدس وقدكان لوط اآلمنتبابراهم
ابن نارح وهولوط بن هاران بن تارخ انق اتاخوار ر]افونا لقب نارخ وكان هاران وابراهم

| 'اخوئن و امنتنه آنضًاسارة بنت عم ابراهيم وسارة بنت ناكلا كزعابراهم فذرج

نكر" ماهلاللجلاابةؤمعة الوط وساوه تمس القزان يذنتة والامان عل اغناده .به ختى
حمل منهاونزل بفلسطين ثمخرج منها مهاجرا حتقىدم
تث
رلله
ااءا
نأزخران التكعها ماش
هصر ثخمرج من مصر وعاد الى ارض الشام ونزل لوء!بالمؤتفكة ويعثهالله نسا الى اهلها

كرو لاعن رسو لاللاعلةالشلام :انه قال (ستكون غبرة ابعد غخزة فخار؛ اهل .الارض
الزمهم الى مهاجر ابراهيم ) اراد عليهالسلام بالهحرة الثانية الهجرة الى الشام والمقصود
ترغيب الناس فالمقامبها وفىالحديث ( ستالمقدس ارض الحشر والنشر والشام صفوةالله
لعك(م بالشام )
لرفو
عالم
مبنلاده #ى” البها صفوته خملنقه) وف

بك شين كرجه حديثاس تيح * نتوان مرد بسحتى كه من اينحا زادم
والفمتوى
ك3

ْ

يارست

وشهر شاه من * يش م

|  0ووهتاله © اى لا,براهم بعد تزوله لك

حب الوطن

الماركة وطلب الولد منها :

اسحق كي

|ا ولدا لصليه من سارة معناه بالعبرانية الضحاك كانتعى لاعن  7مط ع اللهعق ويعقوب 1
أ

١

تالجع

تجوت فاس

كواب8نافلةيه

| لعدم اللبس وسمى لعقوب لانه خرج الاج ص

بان ماق منلات

اومتمسكا بعقسه »*قالفى القاموس النافلة ١

ْ الغنيمة والعطية وماتفعله مالمجب كالنفل وولد الولد يق وكلا  :#اى كل واحد منهؤلاء
الاراعة بعضهم دون بعص  :جعلنا صالحين 3

ا للصلاح فالدين والدنما قصاروا

كاملين5؛ وجعلناهم امه  8يشتدى بهم فىامورالدين  0بهدون

انى الامة الىالحق

9 ٠انرمابهكمهلكاذب داو ضإ1ظ 11111101011مهيلالعف تاريخا [ 06

لوَش ريقفلا اولعج ردصملا ىبملانم ١
| مهوثحبل هيلعمتف مهلاك مامضناب لمعلا ىلا لعلا*

ءاسنالا مالاو نكلو هلوت |
| لوغذمللا ىنعمي :لعفينا تاريخا ءانب ىلع فئلاكَكلانا كرتشياهف
ينرفات) وقولهتعالى فسورة حصكماية
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»زكاوران لطف ير ارواح ديخت []1
در إبناه لعاف دق بايد كريخت .ه
نا نشاهي
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حون

وح وموسىرا له دريا

يناه * رأف واتثن م ثرا 05

سيأه

يار شبد » بى بر اعدا شان يكذ قهارشد

اتش .ابداهيم .را فقىلمه يود  #نا براورد از .دل بمزود دود
كوه ى را نه سوى خويش خواند » قاصدانش را يزحم سنك راند
حنكرن * نايناهت باثم .از شمديرتيز
كفت ايىحى بيادر م
#فان.قل تلم ابتلاءالله بالنادفىنفسه * قلت كل رسول الى بمعجزة تناسب اهل زمانهفكان اهل

ذلك ]ارمان دون الثاد والشمن/والتحوم معتقدين انها حمتتنثيارواحها تر الهيا كل
والاجسام بخاصية طبائع هن عليها فاراهم الله تعالى الحق انالعنصر الاعظم عندهم هو
ثةير والنجوم ولاتضر :لكالالهةالا باذنالله بسيريان القدرة
| حتيقة الشءس وارولحاكر
| القاهرة فىحقائق العناصر * وقلى ابتلاءالله بالنار لانكلانسان يخاف بالطبع منصةةالقهر

| كا لقملوسى 3١لاف ستعسدها سيرتهاالاولى) فاراءتعالى انالنارلاتضر شيأالا باذناللهتعالى
|وان ظهرت بصفةالقهر ولذلك اظهر المع ببنالتضاد بجعلها بردا لواسما ومعجزة قاهرة
| لاعدانه المعتقدين بودف الربوبة للعنصر الاعظم فكان ابتلاؤه بالنار معجزة ساطعة لعبدة
| النيران والنجوم كذا .فىاسئّلة الحكم « وارادوا بهكدا  6مكرا عظها فىالاضرار به
ب خعلناهم الاخسرين © اى اخسر منكل خاسر حيث عاد سعيهم فىاطفاء نورالكق برهانا
| قاطعا على أنه علىالحق وهم علىاباطل وموجبا لارشاع درحته واستحقاقهم لاشدالعذاب :

هركه برشمع خدا آرد بفو * شممعيكرىد بسوزد يوذ او []9
*ين جهان ماند يتم از اثتاب
جونتو<فاشانبسى ,تندخواب ك
2

اى بريده  5للىوحلق ودهان 0

توا مم نا"اميا

تف برويش باكزردد بىشى * تف سوىكردون تيابد مسلى
نقاامت :تف برو بارد زرب * صمحو ست برروان بلوهب

عطليهم وقتله اياهم وهواضءف !
ضسلي
ونبت
عكي
بهال
لال
امن
* وذقعبلالناهم الاخسرين) اى
خلق اللهتعالى وما بزح العرود<تى رأى اابدقدا كلتالبعوض لحُومهم وشر بتدماءهم ووقعت

واتجدة فمنخره ف تزل تأكلإلى انُوصلت:الى :دماغه وكا" كرمالناس عليهالذي ,يضرب
جاهي
رأسه بمرزية منحديد فاقام بهذا نحوا من اربعمائة سوئقةدسبق فىسورةالتحل هملو

1

اى ابراهم املناحراق ومن شرالعرود هفولوطا  6هو ابن اخى ابراهم اسمه هاران
مهاجرا ف الىالارض البتاىركنا فيها لاعالمين ؟ اى مانلعراق االلىشام  *:قكبالنت واقعة
فلرد د يابل من ارض العراق فنجاءالله من تاللبكقعة الىالارض
ابراهيم مع اغرود كوي خ

|المماركة الشاءية* وعن سفيان انهخري الىالشام فقيللهالى.اين فقالالى يلد علا .افلدجراب
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اوبان يزيد فىخرارة جسمه حتى لايتأثر ببردها» قبل جلعكل شيىط”ق” عنهالثار الاوزغة
ام بقتلها#قيللمالتىف اىلناركانفيهااربعيننوما
ليه
فاه كانتتتقخالنارولذا اامساللنسىعل
اوحمسين وقال ما كنت اطرب عنشا زمانا املنايام ااتىكنت فيها افلىنار ما قال ضباعلعارفين
جل 'لنكان وكان يأكل:اصول الثنات واوؤاق العجخجن طتنت :انلى اطيت من حال

ا
١

اهللمنة  :قااللخحافظ

عاشقائر١ كر در اتش منشاندمهر دوست * تنك جشحمكرنظر در جشمة كو ركونم
قل لمارموه فىالنار اخذت الملائكة يضبعى ابراهم 0

فىالارض فاذا عين ماء عذب

وورد احمر ونرجس * قالالكاشنى [ حون إبراهم يدان ا تش فرود امد.الال غل وند

أو بسوخت ] فبعثاللهتعالىملك الظال فىصورة ابراهم ا ء فقعد الىجنبابراهم لؤنسه

واتاه جيريل بقميص محرنيراطْنة وطنفسة فالسه القميص واجلسه عاللىطنفسة وقعد معه
صنرح له
يحدثه وقال ياابراهم ان دبكبقول أما علمت انالنار لاتضر احبابى ثمنظرالغرود م
واشرف عالبىراهيم فرآه جالسا فىروضة مؤنقة ومعه جليس عالىحسن مايكون املنهيئة
وانار محيطة به فناداههياابراهم 6

ان رج منها قاالالمقال مْفاخرج فقام عق

لنرجل
حتتىى <ذرج فاستقيله اغرود وعظهه وقالا م

الذى رأبتهمَك فى صبورنك قال ذلك

ملك الظل ارسله ربى انونسنى فبها فقال له الغرود الىهةرب االىلمبك قربانا لما رأيته قمدنرنه

وعنته فيا صنعبك والى ذابحل اهدبعة آلاى بقرة فقال ابراه لابقبلاللمنك ماكنت
على دينك هذا قال اغرود لااستطيع ترك ملكى وملتى لكن سوف اذيحهاله ثمذيحها وكات
#ولفقصص قال له العرود اى بعد الخروج مااجب سحرله ياابراهم قال لبس
عن ابراهم ا
هذا سحر ولكنالله لجاعلنار علىبرداوسلاما والسنىثوبالعز والنهاء تاقاللعلرهودفن
ذلكالرجل الذىكانجالسا عيننك والرجال الذين كانوا حولك تقال له ابراهيم فن
نووتى وششمروى بانالله قتدخاذى خدللا فتحيرالقرود ولميدر
ملائكة رلى بعثهم الى ب

مايصنع بابراهم خدثته نفسه بالجنون وقال لأصاعدن االلىسماء واقتل البك فامس أن بيصنع
له نادوت وسقكاسّق قاؤاخر سورة ابراهم -وروى انهمنا رأوه سالما لميحترق منهسوى

وثاقه قال هاران ابو لوط هعاللسلام انالنار لارقه لانه سحرالنار لكن اجعاوه علىشى”*
واو قدوا نحتهفانالدخان مده ففعلوا فطارتشرارة الىلمة انى لوط فاحرقتها روى ان
ابراهم الىافلىنار وهو ابن ست عثمرة سنة ف*انقلت هل وجدالقول مانلله تعالمح.ث قال

لإقلنا يإناركوتى بردا وسلاما» او هوكيل  +قلت جلعاله النار باردة غمينر انيكون هناك
هاونل لتهمككنون)* وذهب بعضهمالىان ذاللكقول قد وجد
قول وخطاب لقوله تعالى لز
طاء سلام ابراهم من الناربسالامة ضندره
والقائل هوالله اوجبريل قال باوامس الله * قال اعبن

ما حك التدعته إاذجاء ربه بقلب سلم» اىخال مجنميع الاسبابوالعوارض وبردت عليهالنار
اصحة توكله ويقينه نماعارنالعشق غالبة علىكلشى”  :اولفمثنوئ

عاشنقشعلهاس تكو جونبرفروخت * هرجه جزمعشوق بقاله سوخت

ده',داعحدنثفم1ارومزاروجقاتبسلامشرئيكتبقلاهن

فقّاك اتنالل.اناانطتطاعة بالحنا منعكم لينصره فقد اذنت له فىذلك فان ليدع غيرى فانا اعل به

وانا ولهفخلوا بننىوبثهفانه خليلى ليسلى خليل غتره وانااله ليسله:اله غيرى قفلما
ارادوا القاءه فىالار اناه خازن الرباحفقالانشنت طيرت النار فىالهواء واتاه خازنالمناه فقال

اناردت احمدتالنارفقال ابراهيم لاحاجة لى اليكم ثرمفع رادل السىهاء فقال اللهم انت
اسلفارض مينعبدك غيرى حسوىالله وئعالوكل
الواحد فىالسماء وانا الواحد فىالارض لي

واقبلتالملائكة فلزموا كفةالمنحنيق فرفعه اعوان اغرود فليمرتفعفقال لهمابليس أتحبون
انيرنفع ذالوا نمقالاتوى إعشر نسوة فأنوه بهن فاعسهن بكشف روسن ونشر شعورهن

ففعلوا ذلك تقادلاعوان المنحنيق وذهبت الملانكة فارتفع ابراهم فالهواء مافىالقصحص
ظ وذلك انالملك لابرى الرأس المكشوف مالنمرأة خلا النىواذالمراأى ننثاعليهالسلام
الملك فىبدءالوحى فزع منه فاجلسته خد نحة رخىاللهعنها فخرها والقت حمارها وهو

مايعطى بهالرأس ثقاملت أهثلراه قال لا قالتياابنعم ابت وابشسر فوالله انه لملك ماهذا
بشسطان وحين التى فالىنار قال لاله الاانت سبحانك رب العالمين لك امد ولك الماك
لاشريك لك © قال افلىتأويلات التحمية اذا ازادالله تعالى انيكمل عبدا منعباده الخلصين |

|يفديه خلقعظمك انتهعالىاذا اراداستكمال خوتاقالبحر اتقدية مكثينمناسان لطْذار
فلمااراد تخليص ابريزالذلةاملنغبششرية جاعللغرود وقومه فداء لابراهم حتى احمعوا
على محرنقّهبعد انعلموا انهم ظالمون وو ضعوه

فىاللحيق

ورموه الىانار

ف شطع رحاوه

علنخلق بالكلة متوجها الىالله تعالى مستسلما نفسه الله حتى انجبريل عللهالسلام ادركه
ا

للقح باهجة فقال
 ١فىالهواء فامتحنه شَوله دل لك من حاجة وماكان فه من الوجود مااتتع
امااليك فلا قال له حدبريل سل ربك امتحانا له فاخنى سره عجنبربل غيرة على حاله فقال
اطير عله حاله فادركته العناية الازلية شوله  0قلنا بانار
 58نشوا علعة حا واما

ا ا

بردا وسلاما على ابراهم  3البرد خلا فآ لطر والسلام التعرى منالآ قات أى 3933

ذات برد منحرك وسلامة منبردك فزال مافها مناطرارة والاحراق وبق مافنها
من الاضاءة والاشراق واختاره الحققون لدلالة الظاهى عله وهذا م ترى منابدع المعجزات
فان انقلاب انار هواء طما وان لميكن بدعا من قدرةالله لكن وقوع ذلك على هذه الهئة

نممخارق العادات وقبلكانتالنازبحالها الاانه تعالى خفلىقجنتم ابراهم كفية نكما

موصنولاذى النار اليهكخزنة جهمف اىلآخرةوكاانهركببانلينةعامة لمحايإثيضرها ابتلاع
الحتبّدةٌ الحقاة وبدان السمدل لحاكبصوٌة لكك لازا يشعربه ظاهى قوله عابلرىاعتم
ولى فبردت نارالدما بومئدذ و ينتفعبهااحد من اهلها ولو شل علىأبراهم لبقت ذات برد

هل سلاما بعد قوله بردا لمات ابراهم بمرندها
ابدا كعلاىثةالخاق بل على جاملياعنبياء وللو

* قال فىالكبير اكموانها سلاما عله فلان البرد المفرط مكهلكاطر بل لابد من الاعتدال
وهو امأبان شدرالله بردها عقدار لايؤئر او بان نصير بعض النار تردا وق بعضها على حرارته
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| اذا قرعت شبهته بالححة القاطعة وافتضح لاببتقى له مفزع الا المناصية واتفقت كلتهم ءا

احراقه لانه اشد العقوبات * وقال ابن حمر رضى الله عنهما ان الذى اشار بأ<راقه رجل ١

0

يب
عمذفى
تلوه
سلانىدهم وجفائهم وغ
ولعمرى انفهم

|

عاهم اثرا فى خلق ولا حمل خلقهم ذهب اموال المسلمين وعلمهم ظلموسرقة وقتل وقطع |

الطريق والله ماهولاءباهل الملةالغراء لاكث اللهفىاأناس مثل هو لاءاياك والمصاحية باصلحهم أ

ببلادهم © وانصروا الهتكم  3بالانتقام لياوان 5نتفماعلين  1امسا فاىهلاكه |
واارور

يعنى ان الاحراق هو العتّد به ,هذا الياب ب وومةه آنه لمااجتمع كرود وقومه لاحراقه |

عليهالسيلام حسوه فيبيت نواله ح+ائغطااكيارة ارتفاعه ستون ذراعا وذاك فجىنب جبل
اف وص بالشمقريةبالعراقث ج
ممعوالهالمدابالكاير وق النحل الرالين كان بض |

بشمراء الحطب والقَانه فيها وكانت المرأة لو مرذت قالت ان عافانىالله لاحمعن حطيا لابراهم |
وكانت منذر فبىعض ماتطلي لابصنابته لاحتطين فىنار ابراهم وتغزل وتشترى الأطب بغزلها |

فتاقيه فذلك البنيانا-تسابا فودينها» وكانت امرأة يجوز نذرت انتحمل الحطبالىثارابراهم ١
ؤءلت حزمة حطب وذهبت بها الى موضعالنار فاعترضها ملك فالىطريق وقال اين تذهيين

يتجوز فقالت اريد نار ابراهم فقال طولالله طررمّك وقصر خطاك فاقامت تسير والمطب
زرتار ايها وهى جيعانة عطشانة حتى مانت لعذهاالله تعالى قبل جمعواله ادناف الطب من انواع

غن فراوان برهمه رميختنقدا]ل
و[
راشى
والك
| الخشب عظلهىرالدواب اريدين وما قال
ان جاملبعدواب امتنعت م نحمل الحطب الاالبغال فعاقبها الله ان اعقمها مافىالقصص* وذ كر
ف اليل الفدين كن لسر نى عذال راان نك ردن رادل ف ةدس عزن
عبن سلوان وعين ساوان فىالقدس الشمرايففب كز صم فىمكة وكانت المرأة اذا قذفت اتوامها
فسقوها مانء هذهالعين فكااننت بريد ليضرها وانكانت سقيءة مانت فلما لت ميم ام
عسى عليهالسلام انوابها وحملوها على بغلة فعثرت با فدعتاللهتعالى انيعقم رحنها فعقمت
يد الاخيرا فدعتاللهتعالى لاانبشضح امرأة مؤمنة
من ذاللكيوم فلما انتها شربت منها فتز

| فغارت انتهى * اثومقدوا الحطب سيعة ايام فلما اشتعلت النار صارالهواء بحسث لو املطير
| فىفاقصىالو لاحترقمنشدة وغجها اىشدة<رها -روى -انهملميعلموا كيف يلقونهفا لعدم

ظرب منهالخاء ب|ليس دفوىدة شيخ وعالملهممحنمجلنيق* قاناسلفانىالع.وناول من وضع
تالأقى
المتحيق اتليس فاه مغل |"]افلبطت] لانيو وصات التاناراس الجدار المرتفع المنىجنب
الجبلميدوا ءكقت يلقون ابراهم فتمثللهم ابليسفىصورة محارفصنع لهمالمتجذ.قى وتصبوه
وضعوه 1
ل وعلى رساش

هىلية جذعة الابرش |
اف
م,ه
لىى
فى تلك النار واول ٠انر

صننع
ْوهواول هن اوقدالشمع انتهى  +وقل صلعه لهم رجل مالا ؟ أد وكان اول ه

| المنحنيق فخسف اللهباهلارض فهو ادا فلبها الى يومالقيامة ثم دوا الىاإبراهم فوضعوه

ظ

فكنىفة المتحنيق مقيدا اود الك

]١ 1والادض ومنفهماو .اللاكة الالثقلين

|

لقدعلمت ماهؤلاء ينطقون *6على ارادة القول اى قائلين لقد علمت

|

ةا بع

| لبسمن شأنهم النطق قكف سنا بسؤالهم فاه,ا

يابراهم ان ظ

الىبيجت

3 0

مكتالهم  8أفتعبدون  0اى أتعلمون ذلك فتعبدون هه مندون الله  6اى حال كوتكم

فع ان عبدموهم #و8لايضرك »
| متجاوزين عبادته تعالى ما9لايتفمكم شايأل»نمن
ته
ادعن
بناب
| اتنعلبمدوهم فاالنعل بالخالة المثافية للالوهية ثبمواجب العاجت

قطما © اف ؤ

لم ولماتعدون من دون الله

تضحر منه من اصرارهم عبى الباطل الين واف صوت

| التضحر اذا صوتبها الانسانعليٍ انهمتضجر ومعناه قبحا وننا :وبا
ولفار
نسية
ا [ز
خشت
وىشى
| شمادا وممسان جيرا كهمىبرستيد مجز خداى تعالى ] واللام لببان التأقف له اى لكم
وللهآتكم هاذلاتأفف لالغيرك وفىكتب النحو مناسماء الاقعال اف بممعنى اتضجر  9أفلا
تعقلون  6اى أجنلمفلا تعقلون قبح صنيعكم » قالابن عطاء داعلاله تعالى عباده اليهوقطعهم

عمادونه بقوله(أفتع.دون) ال كيف تعتمده وهو عاجزمثلك ولاتعتمد مناليهالمرجعوبيده
الضر والنفع* قال رفوانمقرل استغاثة الخلق بالخلقكاستغاثة المسجون بالمسحون» وقال

باعلضكبار طليك من غيره لوجود بعدك عانذهلوكنت حاضرا بقلبك معه ماصح منك
توجه لغيرامكل اداه

وساي
خوض ولع

روي ار

د

حانما وتعلق ١

بمولاك حا نجده فى كل مهم وغيره مغننا وعند كل *شى” حقاقيناجعانااللمهمن تعلقبه

باق علة:وغافانا من الذالتؤالززلةاوالغلواكة سكا طذانا اإمرراء طبع لتك ,للاا انوع ١
| يعمل بالاجرة طلبا للاسعلةرفاىزق فخريج من ببيته 'وعبداللهالى اللبل  قعاد الى بيت وليين |
| معه شى” فلما سألته امرأته قال عملت لعظيمكريم واستحييت ان اطلب الاجرة فلما مضئ |
| عله ثلاثة ايام قالت اطلب ل

او احجمل لغيره او طلتنى فخرج الى اللل قلما عاادلى ْ

طاعةام وامرانه مستبشيرّة فقالت ان الذى لمتلهارسل البنااشياء عظيمة |
لر
اجد
| منزله و

يب
حبابفى
وكيا مملوا ذه

فتت
لتاب
حمرأة
وت ال
وقال انه من عندالله الكريم فلما سمع

ان العمل بالاجرة وانكان اميا مشروءا
انلاتعود الىماثلبهدا  +ذفىهذه الكاية فوائد.منها
عكمل هن آبيل الاستناد الى الغير مع اله
لذل
ليب اختار طاعة الحنيب واعد
اكن
 .ل

اعظفه:دؤق كا اغظل االتائلوة) مزؤاحهاء إن لكين
تعالى قال( من:عقلة كطكوأىئل)يعن
مؤد االلىفتح ولوكان بعدحين فلابد ا«لنصير وترك الجزع .وانعينا  اتمبغلاف اع علقت
| الحال فتابت الى الله المتعال واختارت القوت والقناعة ولازمت العبادة والطاعة فان من

اعرض عن الحق بعد ظهودالبرهان فقد خان نفسه واهان ألاترى ان قوم ابراهم بعدما
| استبان لاهلمحق رجعوا الىالكفر والاصرار وعبادة الاسام منالخشب والاحجار فاهلكهم

الله تعالى بالبعوض الصذار  :اولفمتتوى
لت

دسا فهر عانة حردار

ين
* فبهر

حون تون كته اختار

التيدوان موا مقهئز وان انكن * تيغ ميو اافتكتذي الذوايطياؤيز
كم
2
س
ي
|
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ْ

فالوا حمرقوه  #اى قال بعضهم لبعض لاعيزو ابطق جتنمكفدة لظن٠لجوج

|

ا

سورة الا'ساء

5 655م

واجبا فهذا ضابطه ثنتين فى ذات الله اى فى طلب رضاه والثالثة كانت لدفع الفساد عن
سارة وفيها ارضلىله ايضا لكن لكمان لهنفع طبييى فبها خصص الثنتين بذات الله دونها
رهجت
خابو
ولله
ااقا
قوله الى سقم اى احدى تاللككذبتين قوله انى سقيم وذلك انه لم
كك ان عندنا لأحك درشا فخرج معهم فلما كان سعض الطريق القى نفسه وقال الىسقم

تأويله القلواسع يكفر؟او مراده الاستقبال ا قال الكلى كان ابراهبم مانهل ,بيت
وما الامريضا فلماهم اط كفل لاعفا
كدل
رلعع
تا ل
يرجو
ظارون فاىلنجوم وكانوا اذا خ
نظر قبل الع.د الى السماء وقال ارالى اشتى غدا فاصح معصوبا نانك فرج القوم و
إعخلف غيره وقوله بن فعلهكير م م شرحه وراد

فى شان سارة وذلك انه قدمالاردن

وبها ملاك جبار َال له صادوق ومعه سارة وكانت احسن الناس فقال لها ان هذا الجار
أن عر الأقارا ملوالى]نعلو غلك اداونه انك اليا ىف الانسلام؛ فاق لااعم فى الارض
مسلما غيرك وغيرى فلما دخل ارضه راها بعض اهل الحبار فقال له لقد قدم ارضك
ان هون الالك فارسل اليها فاتى بها وقام ابراهم الى الصلاة والدعاء فلما

ديخلك عليه احجته:اقت.يء:اليها افائناس] الله تغالابده فقا لها ادعىالله .ان يطلق يدى ولا
اضرك فدعت فعاد ثموثم حتى دما الذى جاء بها وقال اخرجها من ارضى واعطاهاهاجر
وكانتحازية اغقالنة اشن وال وهبتها سارة لابراهم فولدت له اسماعيل 0

ف©رجعوا الىانفسهم  4رااىجعوا عقولهم وتذّكروا ان مالابقدر على دفع المضرة عن
نفسه ولاعلى الاضرار عن ركه بوحه من الوجوه ستحيل ان هدر علىدفع مضرة غيره
بلدشواية اوكنت] بمدهياك يكرد سراد مهار

»تانلإمسيل:لمي:فا

كرم.ساا,دزرمثد1ؤرفوشلدلرءتيامبربنخٌداسنن

بينهم ف اتكم اتم الظالمون  6بعبادتها لامن كسسرها  8ثتمكسوا على رؤسهم * #اى
انقليوا الى الجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة شبه عودهم الى الباطل بصيرورة اسفل الث
اعلاه من

كن المراض اذا عاد الى مضه الاول بعد العافية والتكس قلب الثئ”*

 11على اوله * وقال الكاشى  1بس تكواسار كردهشدند رسرهاى خحُود يعنى
سردديدش افكندنداز عحالت وغيرت ] © وف التأويلات النحمية يشير الى ان لكل انسان

عقلا لورجع الى عقله وتفكر فحاىله لعلطلاحه ؤفساد حاله :وى التتوئ

مق 7نفكر" الأناغيلتو تكد ةزباوكزة داوف هاو يختذر 36
لتكر عقلست عاقلرا امان * :لتكرى دربوزهكن ازماقلان
 9وشه اشارة

اخرى وض ان العقل أن كان كناف الصلاح هن الفساد وعيز بين اطق

والباطل مالميكن له تأبيد من نود الله وتوفيق منه لابقدر على اختبار الصلاح واحتراز
الفساد فسق وما

كان حال قوم رود كن

على رؤسع اا يكوانوا موفقين تاوسدهدم3كنرفواراتبما1رئرريلوادتنن

نففاعهم ماعرفوا مانق :الومفثتوى
جز عنايت كهكشايد جشم را * جزحجت كه نشائد خثم را []8

5-2

جهدى أنوفيق خود كس رامباد * درجهان والله اعم بالرشاد
بازرمويدتنرة؛

الجزءالسايع عثر
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<<  554هم
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عمل باخدايان ما وايشائرا درهم شكسيته] :والاستفهاة للاتكار والتوبيخ وم سولوا بهؤلاء

| مع انهاكانت بينايديهم مبالغة افلتشنيع  9انه لمن الظالمين  6#بالكسرحيث عرض نفسه
للهلاك [ يعنى از ظالمانست برنفس خودكه بدين عمل <ودرا درورطة هلاك:انداخته ]

' « قالوا 5ه اى بعضمنهم محبمين للساثلين فالا ية تدل على ان القائلين ماعة «ه سمعنا 68

| منالناس  9فى  6وهو الطرى منالشبان ي©ذكرهم  6بسوء اى يعيب الاصنام فلعله |

ه ابراهم ويبغضه اما |
ككررمن
ينذ
فمل ذلك بوهااطلق الذكر وبلقميد لدلالة الال فا
يكعرا فهوئناء وانكان عدوا
دذا
|يكون بذم ونظيره .قولك سمعت فلانا يذّكرك فان ال
فذم  #قال ل يناجم  6اى يطلقعليه هذا الاسم  88قالوا 6ه اى السائلون * قالابن

الشسخ بلغ ذلك الغرود الجبار واشراف قومه فقالوا فيما بينهم  فانتوابه  [ 6بس
بياريد اورا [ ع#لى اعين الناس » حال منضمير بهاى ظاهرا مكشوفا بمرأى منهم

وشلى محيث تمكن صودته فاعينهم تمكن .الراكب على المركوب ف لعلهم  6اى بنضا |

| منهم  69يشهدون 6ه بفعله اوبقّوله ذلك ثلا تأخذه بلاينة  +وفبه اشارة الى ان فىبعض
الكفار من لاحكم على اهل المنايات الابمشهد من العدول فكل حا حكم على متهم
أنت
فىالكلام حذف اى فأتوا به فلما شهدوه قالوا متكرين عله فعله موبخين له © أ

فملت هاذال4ك6سر هافببلآهرتناايهام .قال بل فكعليهرهم :هذا د مشيرا الى الذى |
يلكسره وهذا صفة لكبير اسند الفعل .اليه باعتبار انه المامل .عليه لانه لما رأى الاكنام |
يلعلو)ككينايق
| امصطافةمربن مظمهلالشركون للا

عايذ] دة تعظيمهم له وتخصيصهم

١

ا اياهعزيد التواضع واّضوع خاظهة وكا نن غبظ كييرها | كبر ولسسكؤعي سيد نويلم

|
|

|
هذا غضب

من

انتعيد معه هوناة الصغار

لاطا
ونهوا كبر مها  :لعنى ([مكلفت من |

| بلكهكردءاستاينرا بزرك ايشان ازروى حشم  برايشان كهباوجود دياق ْ
س]أ9ل#وهم  6عن حالهم افنكانوا ينطقون  6اى انكانوا من يتطقون حتى
اند
فست
 ْ٠بر
| يخبروا مذنفاعلك بهم وفىالحديث (لميكذب ابراهم النىقط الاثلاثكذبات) سميت المعاريض

|كذيا لما :شابهت «صودتها .صودتهاؤالا :فالكذتٍ|الصري كيرة فالانتناء /ملتصومؤن منها" .ان
قلت اذا كانت هذه معاريض لمجغلها سباءفى تقاعده عن الشفاعةبحين يأنى:الناسس” النة
يوم القيامة * قلت الذى يليق بمرتية النبوة والخلة انيصدع بالق ويصرح بالاصص ولكنه

| تقندزل االلىرخصة فان  خسنات الابزار سات المقرنينوالتعررنض تووية الكلام:اعلنشو*
ْبالثى'وهو انتشير بالكلام الرثى والغرض منهثى” آخر فالغرضمن قولهبل فعةلكبيرهم الاعلام

| بانمنلميستنطع دفع المضرة نعفنسه كيف يستطيم دفعالمضرة عنغيره فكيف يصلح الها
| * قال الشبخ عننزالدين بن عبدالسلام الكلام وسياة الى المقاصد فكل مقصود عمود يمكن

|التوصل اليه بالصدق .والكذب جع فالكذب فيه حرام فان.امكن التوصل .اليه 'بالكذت
| دون الصدق الونت فنه مباح اكنان تحصيلذلك الطاوب بلاطوقاجب ان كان المقصود

سورة الانسياء

سمي #روع بيجم

شعور ونحجوز عليهنالضرر فقال ذلك بناءعلىزعمهم  +:وقيلالمرادلاكدتكمفىاصنامكملانه
بذلك اافعل كداءزل بهمالن .والاصنام جعصم وه

<ثه 0

هن فضة اونحاس اوخشب

رواجيعهوا
تنول
كانوا يعبدونها متقريين بها الى الله تعالى كافالمفردات هبقعد ان

أ

مضادع |

ولى مشددا  8مدبرين  6ذاهين منعبادتها الى عيدك وهو حال مؤكدة لان التولية
والادبار معنى والادبار ضض الاتئال وهو الذهاب الى خلف  +قال الكاشنى

بعد ان

تولوا» [بعد ازاتكه روىبكردانيد ازايشان يعنى برويد بعيدكاه وباشيد مدبرين يشت برايشان
كنتدكان وقتى كه بتائرا بكذاريد وتماشاكاه خودرويد] © شعلهم * الفاء فصيحة اى
فولوا شعلهم © جذاذا  6قطاطا فعال بمعنى المفعول منالجذ الذى هو القطع كالخطام

منالحطم الذى هوالكسر #قال افلقاموس الحذ القطعالمستأصل والكسر والاسم الجذاذ
مثلثةانتهى 88الاكيرا لاهسمتيثهناء منمفعول قوله خعلهم ولهم صفة لكبيرا والضمير

للاصنام اى لميكسرالكبير وتركه عحلاىله وعلق الفأس فعنقه وكبره فالتعظيم اوفىالمثة
اوفيهءا هه لعلهم اليه  6الى الكبير وتقدم الظرف للاختصاص اونرد الاهمام مع رعاية

الفاصلة © يرجعون  6فسألون كعانسرها لان مشنأن المعبود ان يرجع الله ففحل
المتكل فيستجهاهم ويبكتهم بذلك كذا فيحرالعلوم اوالى ابراهم يرجعون لاشتهاره
باتكار دنهم وسب النتكم وعداوتهم فيح ججهم شوله بل فعلهكيرهمفبحمجهم وسكتهم

كا فىالارشاد وغيره  دوى  اانزرخرج به فوم عبدلهم فبداوا تبالاصنام فدخاوه
فسجدوا لها ووضعوا ينها طعاما وخبزًا جاوًا به معهم وقالوا الآن ترجم بركة الآآلهة
على طعامنًا فذهبوا وبق ابراههم فنظر الى الاصنام فقال مستهزثًا بهم مالكم لاننطقون
مالكم لاتأكلون ثم التفت .فاذابضشأس معلق فتناوله فقكسر الكل ولمبيق الا الكبيروعلق
 5فعنقه واراق تلك الاطدمة ورجعالى منزله * قال الامام فان قبل انكان القوم
عقلاءفقد علموا بالضرودة انها لاتسمع ولاتضر ولاننفعفاالحاجة الىوكسرهاغايته انهمكانوا
يعظمونها كانعظم نحن المصحف والحراب والكسر لابقدح قبه وان ليكمونوا عقلاء لم
نحسن الماظرة معهم ولابعث الرسل البهم والجوابٍ انكهامنوا عقلاء عالمين انها لاتضر

ولاتنفع لكنهم رما اعتقدوا انها تماثيل الكواكب وطلسمات منعيدها ينتفع بها ومن
وله ضرر فدل علىفساد مذهبهم  +وفى
استخف بها ناله ضرر ثمان ابراهم كسرها ي
نا
اك
كاما
الارية اشارة الى انالانسان اذا وكل الى نفسه وطبعه بنحت مهنوى نفسه اصن

ابو ابراهم آيزندحت الاصنام واذا ادركته العناية الازلية وايد بالتأسِدات اللهآية

ساسنر من
كم ك
| بكسر اصنام الهوى ويجعلها جذاذا فضلا عننحتها كاكانحال اب>راه
الاصنام مابنحت ابوه واذا كان المرء مناهل الخذلان يرى الحق باطلا والباطل حقا م
 1-0قوم نمرود  :وقال المحندى

بشكن ابت غروركه دردين :عاشقان  *.يكبت كه بشكاند به ازصد عبادتست

© قالوا  6حين رجهوا منعيدهم ردأوا #إمنفعل هذا بلوآتا)ه رين طكنانن ١١

الجزء السابععشر

وهو

حت

”4غ كيم

جار على

لابءعرف ماالغيرة وما الامتان وكذا الخدام والالم يذكرها فهو وول 0

طرريق الءعرفى #على المؤمن "ترك التقليد والوصول الى مقام التحقيق ومن الله التوؤق :
قال المؤلى -اعخامى
خواض
ب
ص
و
ب
ك
م
ة
م
ح
ق
ي
ق
ر
م
ب
ر
ى
* لى برى مق م كريد ره مرو
وقال

مقلذان جه شتاسند ذاغ مجرائرا » خبن زشتعله” اتش ندارد افسرده

ففيه فرق بين المقلد والحقق فنرام التحقيق طلبه ولايتشيث فىهذا البحر بغرقّه م
ورى با ايبن سن براستى وجه ]
ايةا[
لايخنى «ؤقلوا أجثتنا بالحق»؛ اى بالحد وبآالفيارس
| ف امانت من اللاعبين  بنا فتقول ماتقول على وجه المزاح واللمب حسيوا انهم انما
ا الكر عاهم دينهم القديم معكثرتهم نوكتي على وحه المزاح واللعب  .وفه اشارة

لطبفة وهى كأانهل الصدق والطلب يرون اهل الدثيا لاعبين والدنيا لعا ولهوا كقوله

| تعالى (إقل لله ثم ذرهم فىخوضهم بلعيون» كذلك اهل الدنيا يرون اهل الدين لاعبين
ا

--

.
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والدين لعنا ولهوا اط قال بل  1 7يسم نإفاى ادكده  0 |.ربكم ر

هرات

1

.

والارض

الذى فطرهن  68اى يخلقن ابتداء من غير مثال سابق فهو الخالق كاانه المرنى فالضمير
| للسموات والارض او لاتائيل اى فك.ف.تعبدون ماكان من حماة الخاوقات  8وانا على
ذلكم * الذى ذكرته منكون ربكم ارلبسموات والارض فقط دون ماعداه كامناماكان
ف من الشاهدين »د اى العالمين به على الحقيقة المبرهنين وليس المراد حقيقة الشهادة
لانه لاشهادة ٠نالمدعى بل استعيرت الشهادة لتحقق الدعوى بالمحة والبرهان اى لست
مناللاعيين فيالدعاوى بل مالنمحتحين عليها بالبراهين القاطعة عمزلة الشاهد الذى نقطع
بهالدعاوى ب« قالالكاءنى  1اند انظ عرةديان روزى ععدداشتد كهدر ان روز بصحرا

ةناد الخوروز عاه اكزدندى ,وقارياز وكين نهريتانه ووز مدو ايا بجاراحه رونانها
واي ا برزميننهادهرسم برستش محاى اوردندى وخا نهابازككتدى جونابراهم

| عليوالسلام باحمعىدرباب ,تماسل .مناظره.فر مود كفتئد ,فردا :عيدست يرون اى تابسىكه دين
ىد ميخو إستد
| وآيين ماجه زيياست ابراهيم نم حواب إنغان ريكفت رروق ديك كرر

كه اوذا ببرئد بيهانة بمادى بشن ورد ( فقال اسلقىيم  6يعنى عنعبادة الاصنام م
[ن دستاز وبازداغته برفتند ابراهم بنهان از ايشان :ربمغودكه ] «وتال >
يصصشا
االق
 ١فى
[بخدا سوكند كهمن] ف كلدأناصنامكم  [4هآرنه تدبيرىكم وجهد تتااييشكام
بتان شهارا ]ما قال فالارشاد لاجتهدن فىكسرها .وه ايذان بصعوبة الامر .وتوقفه على
استعمال المبل» وقال ابن الشيخ اخذا منتفسير الامام فان قبل قال لنإلااصسندامكم)
والكيد هوالاحتيال .على القن ,قضرن لانشعر به والاصتام جادات لإبتضيرى بالكسي ونحوه
| وايضا لبست .ع مما تال فىاشاع الكسر ,علنها لان الاحال انما يكون فىحق ,مله
شعور اجب بان ذلك مقنبيل التوسع فىالكلام فان القوم كانوا كوت إن الادئام لهن

(صعوت

سور الاساء

1

0

ممافيه
ومناضلتهعن قوسه وملاعنته معاهله) وحكى عن الشافى زكعةله"انائحةاللعببالشطرن ل

تمسنخية الخاطر * قال زين العرب فىشمرح المصاسح رجم الشافى عهنذا القول قبلموته
بآربعين بوما وذكرالهزالى ايضا فىخلاصته انه مكروه عندالشافى اىفىقوله الاخيروكفت

>دشير
لايكون مكروها وهواحياء:سنة الجوس وقد قال عليهالسلام ( ملنعب بوالاشطلرنر
عن ينه وزدم اطنؤيق ) وما توك ابن الخنام
اع
ولقالى
زماى بحث ودرس قب
كان شعر وشطر م وحكايات

كه انسارا بود تقال
25

خاطرزا شود

دفع ملالى

فنقبيل القول الباطل الناشى” عنهوى النفس الامارة بالسوء اعاذنا الله وايام منمكرها
وتسويلها +وقآلاية اشارة الىواحوال اهل الدين فالهم يرون اهل الدنما بنورالرشد عاكفين
لادئام

الهوى والشبهواات بشولون لهمعرد

العاسِل ا

ولولميكن نورالرشد

والهدايةمن الله

لكانوا معهم عاكفين لها ومارأوها بنظر العاثيل هل قالوا دكاءنه قال ابراهم عليهالسلام
أى شى” حملكم علىعبادتها فقالوا هلإوجدنا آبائنا لها عابدين  62اىعابدين لهاقنحن تعبدها
اقنداء بهم وهو جواب العاجز عن الاثيان بالدليل :فقال لقدكتتم انتم اوباو فى ضلال
مبين 6د اى بوالله لفدكتم التم ايها القادون 5ك الذين 00د الشة
الماطلة هس_ثقر

بن ف ضلال عظم وخطم اهل ذكل احد لعدم استتاده الل دليل ما

والتقايد انها بحوز فا تمل الحقيةفى الخجلة والساطل لايصير حقا بكثرة القائلان به
وفه اثازة الى ان التقلد غالب عل الخلق كافة فىعبادة الهوى والدنيا الاءن اناه الله
رشده  +واعلٍ ان التقليد قبول قول الغير بلاادللى وهو جائر فى الفروع والعمليات
كح عند الحنفية والظاهرية وهوالذى اعتقد جيع ماوحب عليه منحا-وث العالح ووجود
الصائع وصفاته وارسال الرسل وماحاؤًا به حمًا منغيردليل لاالننىعليه السلام قبلا يمان

الاعراب والصدان والنسوان والعسد والاماء من غيرتعليمالدلل لكت ألم درك النظر

والاستدلال لوجوبه عله * وفىفصل الطاب مننشأ فىبلاد المسلمين وسح اللهعند رؤية
صنا عه فهو .خارج عن .حد التقليد اى فان تسإبحه عند رؤية المصنوعات :عين الاستدلال

فكأنه بقول الله خالق هذا على هذا الغط البديع ولابقدر احد غيره على خلق مثل هذا
فهو استدال بالائر واثمات لاقدرة والارادة الىغيرذلك فالمقصود مالناستدلالهو الاننقال
من االالثرمؤاثلرىومن المصنوع االلىصائع بأى وجككان لاملاحظة الصغرى والكبرى وترتيب
المقدمات للانتاج على قاعدة المعقول  +سول الفقير ادى جهل هذا الزمان الوحبث ان

منسبح عندكل اتجوبة لميلزم انيكون مستدلا مطلقا لانهسمع اللاس بولون سبحان الله
عند رؤية سيل عظم اوشحر كير اوحريق هائل اونحوها ثما خرس عن حد جنسه فبقلدهم

فذلك منغير انمخطر باله انه صنعالله تعالى وقدرايت -ملاحا ذما مك خدام السفيئة
على اع

ااعقئلة' :وشول لهم الجتهدوا وكونوا من اهل

اليه فان "الغبرلكان

5522م
2ير

_الجزءلازو

جز ٠6 كم

ام5-5.
+نيز ننا
| ومنهاانالسخا ذء مفقاجباباةاراد ومنها انالمراجعة عنداغيرة الىالللهلهلهاتأ

| ان رعاية كلام الله اسلببسلطنة مطلقا صورية كانت اومعنوية اذذكهروميارك .ومنها ان
ترك الرهاية سبب لزوال قوتها بالزوال نفسها م وفع فىهذه الاعصار فان الترتى الواقم

| ففذمان السلاطين المتقدمين آل الىالانزل وقد عزل اللمطان ممد الرابع فىذماننا بسبب
الترك المذكور فهذا هوزوال السلطنة نسأل الله تعالى ياجنعل القرآن رسع قلويناوجلاء
| احزاننا © ولقد آثينا ابراهم رشده »© الرشد -غلاف النى وهو الابتداء لمصالم الدين

والدنيا وكاله يكون بالنبوة اى بالله لاقنيدنا بحلالنا وعظم شأئنا ابراهيم الخليل عليهالسلام
الرشد اللائق به وبامثاله املنرسل الكبار علىما افادته الاضافة  9منقلى #منقبل ايتاء
موسى وهارون التوراة وتقديم ذحكرايتائها لمابينه وين انزال القرآن منالشبه التام

وكنابه عالمين  4اى وكنا علمين بانه اهل لامنايناء املنرشد والنبوة وتقديم الظرف رد
يعة الفاصلة ونظير الااية قوله تعالى ( اللاهعم حيث بجعل رسالته  * 6واعهان
عامام
را«ه
ال
الاهلة ابضا من الله تعالى

لوب ا أرعلرطك الاوحدوها بدا هد شير افدرغىاوطريج اناي
وقدقالوا القابلية صفة حادثة هنصفات المخلوق والعطاء صفة قدعة منصفات الخالق والقدم

مقتتسع وقع فيه
لايتوقف عاللىحادث  8اقذال لابيه وقومه 6هظرف لنيآنا علىانه و
الابتاء ومائرتب علده منافعاله واقواله * مول الفقير والظاه مانلعدتمعرضلامه كونها
مؤمنة كايدل عله تبريه وامتناعه من اسه دونها والمراد منقومه اهل بابل بالعراق وهى

بلاد معروفة منعبادان االلىموصل طولا واملنقاديسة احللىوانعرضا سميت بها لكوتما
ععلرىاق دل ؤالفرات اى شاطئيما * 8ما [ 6جيست] ف هذه القعاثمل التى الملها

عكافون * القاثيل ججعتمثالوهوالشى* المصورالمصضنوع مشبها بخلق منخلائق اللهوالممثل
ألككوق الإدكان كن لد"
المضور عل مثالهغيزء مر ملت لقو,لمر اعذاهمقا يه ا
وملازمته علىسبيل التعظملغرش من الاغراض ضمن معنى العسادة كايدل عالليهجواب
الآفى ولذاجيى” باللام دون على اىماهذه الادنام التى اتم عابدونلها مقي.ون عليهاوهذا
اواك #اهل منه والا فهويعرف ان حققتها خ رأو فحز الخذوها معبودا * قالالكاشنى
[.أناهفتا ءادواضوزع بود  .ؤافراتنلل سكوايك نودبت بود ويزركترهمهرا اززر ساختهبوديد

ودوكوه شاهوار درجشمهاى او نك اكد ودر سان اوردمكه صورتما بودندبرهيأت
| سباع وطدور وبهاثموانسان .وشول بعضى تكائيل برمصور هاكل كواكب بود ]-روى-

تفكمسير الى الليث
عالنيا دضىالله عنه مي بقوم يلعبون بالشطر نح٠فقال ماهذه الفقاىثيل
وشه سح للعس «الشطر  23حث عبر عن شخوصه عا عبر به ابراهم عن الاصنام فاشار الىان ْ

العكوف على هذا اللعب«كالمكوق عاللىعاباصدةنام *:قال صاحب الهداية يكره اللعببالنرد
والشطرح والاربعة عشي والكل لهو لانه ان قامي بهافالمدسير حرام بالنلص وهواسم لكل قار

(مؤمن باطلالا لثلاث تأديبه لفرسه
| وباشنلاممص فهوعبثواهووقالعليهاللسهلاومال
املق

سورة الاساء

عع خمغ يهم
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حسابه ك قاال تعالى ((واهسورع الاسبين و)لا نبه عليه بقوله ( كأ ثهمبيروومزمابوعدون |

+رثوا الاساعة منهنار  6وقوله (( بوم تقوم الساعة يشم الحرمون مالبثوا غيرساعة 6
بل
فالاولى هىالقيامة والثانية الوقت القلبلمن الزمان يِهمشفةون  6اىخائفونمنها وقدسبق
الاشفاق فىهذه السورة وتخصيص اشفاقهم با لكك بعد وصفهم بالخشية على الاطالاق

للايذان بكونها معظم الخوفات هفوهذا  #اى القرآن الكريم اشيراله بهذا ايذانا بغاية ,

وضوح امه « ذكر  6يتذكر بهميتنذكر هل مبارك ك5ثهير الخير والنفع يتبرك به '
هو انزناه

 5عجلمىد صفة ثانية لذكر اوخيرآخرظ أفاتمله متكرون  6انكارلاتكارهم

اشألنهتكوشأرناة فىالايتاء
بعدظهور كون انزاله كايتاء التوراة كأ ن قهبلى أبعد ازعامتم ان
والابحاء تم متكرون لكونه منزلا منعندنا فاذلك بعد ملاحظة حاالتلوراة ملماماساغله
اصلا  +قال بعض الكباركلام الله سبحانه فىنفسه ميارك وان يسمعه الجاهل و لكن مبارك على

من يسمعه باسّاع الحبة والشوق الى لقاء المتكلم ويعمل بمضمونه و يعرف اشارته ويجد
حلاوته فىقله فاذا كانكذلك تبلغه بركته الى مشاهدة معدنه وهو رؤية الذات القديم

وق اديت بال(ززالتى لسن حفوفه رثى” مانلقن انركاليت الخرات )زوفالحديث
(لانحملوا بيوتكم قابن وم رار كرا بوتكم خالة ناذه تزالتران فانكل بيت لاشراً

القران فيه يشبه المقابر فىعدم القراءة والذكر والطاعة والىالله المشتى من اهمال اهالىهذا
الزمان فان ميل أكثرهم الىالاشعار وكلام الههلوىلاالىالقر ان والهدى  :قااللخحجندى |
|

دل ازشندن قر ان بكيزدت جمدوقت * جو باطلان زكلامحةت ملولى حسسدت

© اوتفأويلات النجمية النورالذى هو يفرق بين الى واللباطل بل بين الخحلق والخالق '
والحدوث والقدم نور يعذفه الله فىقلوب عباده الخلصين مانلانساء والمرسلين والاولاء
الكاملين لايحصل الابكرارال لوم الشبرعية لابالافكار العقلية وله ضاء وهوذكر يتعظ به
المتقون الذين يتقون عنالشسرك بالتوحيد واعلنطمع بالشمرع وعنالرياء بالاخلاص وعن

مظابههو
ننعا
االا
الخلق بالخالق وعنالانانية بالهوية (وهذا ذكر مبارك) .ياتنمظ بهويعل [
نمونر (انزلناء فىقلبه لامننتائ عقله وتفكرء ا كرون علىانه تورمن هدايتنا -حكى -

/

ان عمّان الغازى جد السلاطين العمانية اتما وصل الى ماوصل برعاية كلام الله تعالى وذلك

مسخناء زمانه ببذل النم للمترددين فثقل ذلك على اهل قريته واتكروا عله
انهكاننا
فذأهض لتيتى” ماعل القرربةا الى اناج كتانق ,اوغالهلمن :الخال قنز #بديت إرَجِك

66738
م
66
س
26
ا
2)7
ل
يجط
.
ب©“
ب_
6.
ا
بب
ج+
يي
ج
ا
با
ت
.ب
7
با
تي
7
ا
ر
جا

قدعلق فه مصحف فسأل عنه فقالوا هوكلام الله تعالى فقال لس من الادب انعد عند |
كلاءالله فقام وعقد يديه مستقيلااليهفلبزل الىالصمح فلما اصبيح ذهب الىطريقهفاسةةبله
رجل فقال امنطالبك ثمقالله انالله تعالى عظمك واعطاك وذريتك! لسلطنة ببستبعظيمك
لكلامهثمامس بقطع شجرة وربط رأسها عنديل وقال لكن ذلك اواء اثجمتمع عنده
جماعة خعل اول غزوته الى بلحك وفتح بعناية الله تعالى ثماذن.له السلطان علاء الدين
فىالظاهر ايضا فصار سلطانا * فنىهذه الكاية فوائد منها ناالسلطنة:اختصاص:الهى كالنبوة
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الاطى الذى لايذخل:فالميزانالضؤرى لاله .كمان ,مكتونا فكت يركدل فأ» ذاوفلل
ابن الميزان* قلناعلى الصراط ومترتت عاللىحساب ولهذا لاميزان ليمندخل الخنة برغحيساب
وانما الميزان لامخلطين مالنمؤمنين ق*ال باعلضكبار ميزانالعدل فىالدنيا ثلاثة ميزان النفس
والروح وميزان القلى .والعقل وميزان المعرفة والسر.فيزان النفس والروح الامى والهى

.ان القلب والعقل الايمان والتوحيد وكفتاء الثواب والعقاب
يز
ولومعيد
وكفتاء الوعد وا

٠وميزان المعرفة والسر الرضى والسخط وكفتاه الهرب والطنب * وقالبعضهم مينزن
ههنانف»ه :يزان الرياضة والجاهدات ويزن قله بميزان المراقبات ويزن عقله بمزان الاعتبارات
ويزن روحه يزان المقامات ويزن سره بميزان الحاضرات ومطالعة الغسات ويزن صورنه

يزان المعاملات الذى كفتاه الحققة والطرمّة ولسيانه الشبريعة وعموده العدل والانصاف
توزن نفسه يوم القيامة بميزان الشنرف وبوزن قله بميزان اللطف وبوزن عقله بميزان الور
وبوزن روحهبميزان السرور ويوزن سره بميزان الوصول ويوزن صورته عيزانالقبول فاذا
فرار
ثقلت موازينه مماذكرنا ؤزاء نفسه الامن مالنفراق زاء قلهمشاهدة االشلرقاس
وجزاء عقله مطالعة الصفات وجزاء روحهثف انوارالذاتوجزاءسرهادراك الاسرارالقدسات

| وجزاء صورته الجلوس فمىجالس وصال الابديات وايضا توزن الاعمال بميزان الاخلاص

ظ

عبادت باخلاص نيت تكوست * وكرنه جه بد زبى مغزبوست

والاحوال بميزان الصدق
ظ بصدق كوشكه <ورشيد زايد ازنفست  +كهاز دروغ سه روىكثت صبح نخست
ل
قبةبلم
تحو
| شنكانت اعماله بالرياء مص
ْ

منه أن زرحانمن

اعماله
برإشيز #الكضوافق دان كود مي

ومن كانت احواله بالعجب مشوية لمترفع احواله
حالخود ازيجب دملخليص كن * اعزمل توفيق را تخصيص كن

كنروا نلاكان من سواط رع وناك الس تان وشو
حون ترازوى نوكي بود ودغا م راست جون جوبى ترازوى زا

فقدانينا موسىوهرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين  64اى وبال لق ادنيناما كتايا
ول
فتجضىااءظبلهمات الخيرة والمهالةوذكرا
| جاتمانينكر خزاهتااين إحلوعواقائل) وخفاةييس
ات
فذه
صسع ه
لبمج
اراد
نهاس فالم
اعظل ب
| يت

واحد هوالتوراة وتخصصص المتقين بالذكرلانهم

المستضيئون بانواره والمغشمون بمناتم آثاره © 8الذين يخشون ربهم * عذابه وهو محرود
| امحلعلى انهصفة مادحه للمتقين 8هبالغيب  4حال منالمفعول اى يخشون عذابه تعالى
أثئرون بالانذار مالمبشاهدوا
ههمدغيلرهم ففيهتعريض باللكافريةتحب
شئباعن
مونا
وه
ماانذروه منالعذاب  #8وهم منالساعة  4اسم لوقت تقوم فيه القيامة سمىبها لانهاساعة
خفيفة يحدث فيها امرعظم وسميت الساعة ساعة لسعيها الوجانب الوقوع ومساقتهالانفاس
»* وقال الراغب الساعة جِرزقٌ مناجزاء الزمان ويعبر بها اعلنقيامة سمست بذلك لسمرعة

(حسابه)

 <٠م 4مم

سورة الأنرياء

يك
درق
يذ.
[الشفرك»التل نالل ,ذه عدها ),اليلزسهزنوالكا الشؤعة لينادل خر لت ط

١

ا (التسدح نصف الميزان وامدلل بملاه)  +قالالمولىالفنارى توضع الموازين لوزن الاجمال فيجعل ِ

فيهاالكت هاعملوا و آخرمابوضع ف الممزانقولالانسان اللمدلله ولهذاقالعلهالسلام (المدلله

ه #ميدة
للى
ميتقع
| تملاالميزان)فانهيلقف اىلميزانحميع اعمالالعباداملخنيرالا كلةلاال اهلااللّه فب
زنيغياردة ولانقصان وكل ذ كورحمل
فتجعل فه فبمتلى” بهاذانكفة ميزانكل ابحقدّدرعمله م

لله مقابل منضده فجعل هذا ١
رتم
يكل
خا ن
يُدَخل الميزان الا لااله الال كاقاناوسدب ذلك
الخير فىموازتته ولايقابل لاله الاالله الاالشرك ولامجتمم توحند شرك فىميزان احد لانهان

قاللاالهالاالله ممتقدا لها فا اشرك واناشركفا اعتقدفريكن لهنااكاناله  98لكف الكو
فلميزان واما المشركون فلا نقم لهم يالوقميامة وزنا اى
ولا يرج<هائئ' فلهذا لاتدخل ا
هم املنمعطك والمتكبر علىالله فان اعمال خير
لومن
ان ه
ثام
ءلول
امتم
لابقدر لوهلمابوزن له
المثمرك موطة فلايكون لشرهم مإبوازيه فلاوزن لهم واما اصالحسبجلات فانه شخصل يعمل
خيرا قط الا انه تلفظ بوما بكلمة لاله الااللّه مخلصا فيوضع له فى مقابلة التمعة والتسعين
سحلا من اعمال الشركل سحل منها كاببنالمشرق والمغرب وذلك لانه ماله عمل خيرغيرها

فترجح كفتها بام ع واتلطسيجشلات*والتحقيق الناله الاالله كلةالتوحيد والتوحيد
لاعائله ولايعادله شى” والا لماكان واحدا بكلان اثنين فصاعدا فاذا اريد بهذه الكلمة
اتوحيد الحقتى لتمدخل ف الميزان لانه ليس له معادل وتمائل فكيفف يدخل فيه واليه اشار

الخبرالصحبح عن الله تعالى قال الله تعالى( لوان السموات السيع وعاصهن غيرى والارضين
السبع وعاص هن غيرى فىكفة ولااله الاالله فىكفة مالت بلهاناله الاالله)فعممنهذه الاشارة

ان المافع مفندىخموليهزاآن المقرقة هو عدم الممائل والمعادل كاقال تعالى ( ليسكاثله شثى' 6
واذا اريدبها التوحد الرسمى تدخل ف المزإن لانه بوجدلها ضد بل اضداد م اشير اليه
بحديث صاحب السجلات فا مالت الكفة الاباليطاقة التىكتنها الملك فنها فهى الكلمة
لكي المنطوقة الخلوقة فعلممن هذه الاشارة ان السبب لدخولها فى ميزان الشريعة هو |

وجود الضد والخااف وهو السيات المكتوبة فى السحلات وابما وضعها فى المزان ليرى
اغل المؤقتافى صاحس الستحلات فضلها لكن اما يكون ذلك بدعدخول من شاءاللهة من
الموحدين الناد ولمببق فىالموقف الامن يدخل المنة لانها لانرضع فى الميزان هن قضىالله
ان يدخل الناد ثمرج بالشفاعة اوبالعناية الالهية فانها لووضعت لهم ايضا لما دخلوا النار
ايضا وازم الخلاف للقضاء وهو محال ووذعها فنه لصاحب السجلات اختصاص الهى مختص
برحمته من يشاء هكذا حقق شخي وسندى قدس سيره هذا المقام ولايدخل الموازين الا

اعمال الجؤارح شرها وخيرها وهى السمع والبصر واليد والبطن والفرج والرجل واما

الاعمال الناطنة فتلداخل المزان المحدوس لكن يقَام فيها العدل وهو المزان الحكمى
وو اللكلرس] اموار ل سمال كن كوا ته" فليذا! تون الأعال امن حفن

مكتوبة وقد اصاب من قال الذذكر الخنى هو الإذىطللمع عليه الحفظة وهو توحد الحقبى

١

| والتجسم وجمع الموازين باعتبار تعدد الاعمال اولان لكل العنتواجا عن وي الوزن

ظتعزفة قدِرِ المي* وذكر الميزان فىمواضع بلفظ الواحد اعتتارا بالحاسية وفىمواضع بلفظ
[ اجمع اعتبارا بالحاسيين انتهى * وافراد القسط لايه مصدر وصف به سالفة كرجل عدل

| * قال الامام وص الموازين بالقسط لانها قدلاتكون مستقيمة لوم القنمة» اى لاجل
جزاه © فلانظ نفس 64منالنفوس ف شيأ 6هحقا منحقوقها على ان يكون مفعولا
| اليالنظل لالهيمعنىتنقص وتتقص يتعدى الىمفعولين يقالنقصه حقه من الظل بل وى

ولقاان©كان 6
كل ذى حق حقه ان خيرا فخير وان شرافشسر على ان يكون مفعولا مط
دل  :#المثقال مايوزن بهمن
رمن
خبة
| اى العمل المدلول عليه بوضع الموازين  8مثقال ح
خنردل  :بالفارسية [ ازسندانكه اصغرحاتست ] ائ وان
| الثقل اى مقدار حكباةسة م
ك|ان فى غاية القلة والحقارة فان حبة الخردل مثل فى الصغر  8اتنا بها 6صر الهمزة
من الاتيان والياء للتعدية اى .احضرنا ذلك العمل المعبر عنه مثقال حبة الخردل لاوزن

والتأنيث لاضاقته الى الحبة فولكنى نحنااسبين * اذلا مزيد على علمنا وعدلنا الباءزائدة

| ولافاعلك :حواسيق رخال شه على اديت مم حسم المالاناذا الفقي ؤ )90بابق كاسن وح
سنب شعألمه وحفظه وفه تحذير فاالنحاسب العالم
حن م
| الله عنهما عالمين حافظين لا
ا القادر

الذى

لاهونه 0

حب

ان حاف

منه وروى” الشلى قدس .سره فىالمام فقيل

م|افعل الفلهقياكل
حاسبونا فدققوا * ثم موا فاعتقوا
| #قالالامام الغزالى رحمهالنه الميزان حق ووجهه ازالله تعالى حدث وضائم الاعمال وزثا

بحسب درجات الاحمال عندالله فتصير مقادير اعمال العباد معاومة للعباد حتى يظهرلهم العدل |
| افلىعقاب ااولفضل فى العفو وتضعيف الثواب  +يمولالفقير بيهذنادفع سؤال الامام
| فىتفسيزه حرث قال اهل القامة عالنموا كونه تعالى عادلا فلا حاجة الى وضع الميزان بل

يكق مخرةا حكمه بجح حَانب “وياعنللمموًا ل“+قداؤزن' الفتحائف الاختال نهدل
| احدى الكفتن اقل ظلما انتهى وذلك لانهم علمموا ذلك ضروديا لان الناس نيام
فاذا ماتوا اشهوا لكن الله تعالى اراد ان بحصل لهم العم بمقادر اتمالهم ليظهر العدل |

والفضل ظهورا لاغاية وراءه وفبه الزام الحجة لهم * قبل للميزان لسان وكفتان وهو بد |
جبريل يوزن فايلهمسنات والسبات فاىحسن صودة واقبحها والحكم للغالب فالىوزن
تظةزفيىل
تواس
وافلىتساوى لفضل الله * هَول الفقير .لعل وجه كونه سد جبريل انه ال

الام والنهى فناسب ان يكون الميزان بيده ليزن حائف الاواص والنواهى  -رو -
ان داود عليه السلام سأل ربه :يارنيه الممرّان فارامكل كفةكابين المشرق والمغرب فى
عليه تع افاق خقبال بالعج#عن ذا الذى ,يقد(ناكنكعامد[سافتاك قان بإداود اى اذا
رضيت عن عبدى ملاتها تمرة وفى الحديث ( كلتان خفيفتان على اللسان ثقبلتان فى المزان

حينيتّان ىااللرحمن سبحانالله ويحمده سبحاناللالمظم ) انما صاونا احب.لانفيهما المدح
ب(الصفات )

سج همه كيم
الى انه لل للاساء والاولياء الا الانذار والتصح ل

سورة الاسياء
لهماسماع الصم وم الذرن لعنهمالله

فى الأزل بالطرد عن جوار لكآ الك اسفل الدما واصمهم واحمى ابصارهم يها وطلب

شهواتها فلايسمون ماينذرون به واتما الاسماع لله لاللخلق كا قال تعالى و(لو(علالله فيهم
خيرا لاسمعهم » « ولئن مستهم * [ واكر برسد يكفره ] والمس اللمس وبفال فكل
ماينال الانسان من اذى © نفحة من عذاب ربك  #اى وبالله لأّن اصابهم ادنى شى” من
عذابه تعالى الذى ينذربه والنفحة من الرح الدفعة ومن العذاب القطعة كافالىقاموس

م فىايام دهرك اك
كان
ب(
رلام
لهالس
وعلى الاولى *لى شارح الشهاب ماوقع فىقوله علي
ته الدابة اضذرابته اى ضربةاومن نفحت الريح
حوم
فالعل
نبحر
نالفف
ما)ق
ألاتعرضوا له
اذا هبت اىهية اومن ه 6الط.ب اذا فاح اى فوحة كاشَال شمة * وقال ابن جرح أى نصب

من نفحه فلان مهو لال الطعاه :حظامنه تراز دنفاية الاضطراب والخيرة
تؤياويلناية [واى برما] وقد سيق حقيقه ١اناكنا ظالمين »© اى لدعوا علىانفسهم بالويل
والهلاك واعترفوا عليها بالظم حين تصاموا واعرضوا وهو بان لسرعةتأثرهم من محى”
بدسان عدم :أترهممن حى خبره  +وذه اشارة الىاناهل الغذلة والشقاوة لاتشهون
روع
ثال
نافس

| نيام فاذا مانوا ا'شهوا فاعترفوا بدنويهم ونادوا بالويل والشور على |اتفسسهم عماكانوا ظالمان

فالظم يلب النقم ويسلب الم سواء كان ظلم الاغيورظم النفس فليجتنب المؤمن من
اساب العذاب واللقمة ولبأت الى باب الحاة  05وذلك ا
طريق الطاعة والتقوى  روى

بعض
ان

وشع الهوى واختار

الصالحين قال لعحوز متعبدة ارفق بنفسك

فقالت ارنفق بنفسى يغبببى عن باب المولى ومن غاب عن باب المولى مشتغلا بالدنيا ققد

عرض للمحن والبلوى ثبمكت وقالت واسوأناه حمسنرة السباق وخمعة الفراق اما

حسرة السياق فاذا قاموا قمبنورهم وركب الابرار ائبالابرار وقدمت بين يديهم
نجائب المقربين بق المسبوق فى حلة الحرمين واما لشعة الغراق فاذا جع الخلق فى مقام
واحد امرالله تعالى ملكا ينادى ايها الناس امتازوا فان المتقين قد فازوا كم قال تعالى

(وامتازوا اليوماايهجارمون» فنمتازالولد ومانلديه والزوج زمونجته والحجيب محنببه
فهذا حمل مبحلا الى رياض اللنة وهذا يساق مسلسلا الى عذاب الحم فاين من عسه

العذاب تيمصنل اليه الثواب * واعلم ان الانذار ابلغ فانه من باب التخلية فلابد للعامى من
التخوف على المعاصى والاصغاء الى الموعظة والنصحة الموقظة فانه سوف يقول المعرضون
(لوكنا نسمع اوتعقل ماكنا فىاضاب السعير وهم الصم قالىحقيقة  :قااللشيخ سعدى

بكوى انجهداق سكن سودمد + :وكرهيج كس را لايد يسئد
كه فردا بشيمان بارد خروش * كهاوخ جرا ح قتكردم بكوش
[و و]القسط العدل
از
رسية
تقار
هق ونضع المواذين القسط * الموازين حمع ديزان  :بال
اى نهم الموازين العادلة التى نوزن بهاضدائف الاعمال و نحضرها او الاعمال باعتيار التجوهر

 484كم

الجزء السايع عم

| المسلمين ويضفه الى رذاالاشلام وذلك اؤالل الانأق“ابللتتتاكر كدروة:ارهن

الكفوة ويا

| غاليةعلهاناقصةمن نواحهها* قالالكاشى يدنى[سكشايم اثرابرمسلمانانكه ناهر
سق
ف"اران
قذوعن
ورف
] هتص
| ملك عور

روزقلعهمكيرند

فىاخ رسورةالرعد هفأفهمالغالبون»القاهم و زعلى

| دسولالله وأالبمؤعمندينظاموىدماذكر يتودوقيهتهمملغهليتهم اى الغالبهواللهوهمالمغلوبون
شع)قبل للاسكندر
الما
برةا
لوكن
اعة
ةش.جا
دوال
شاحة
وعالسم
وفىالحديث (فضات علىلنااسبارب ب
|عسكر ذازا الفك المفثقائل افقال اانلاقضاك! اعلاذق لانيو كما سيد داوف المشواى
ف
بسشهرا زابو

[]1

شاخ درحخت  +كى.هنان آبد  9535عقت ست

*ى رمد قصاب ذانبوه عم
شعله را زانبوهى هيزم جه ثم ك
خر نشايد كشت اذ بهر صلاح٠*اجون شود وحشى شود خونش مباح ليه
لاجرم كفاررا شد خون مباح »* مجو وحشى بيش نشاب ورماح

جفت وفرذندان شانحله سبل * زاتكه بىعقاند ومردود وذليل
* واعلم انالغلبة والتصرة منصب شريف فبهحوجند اللةتعالى وهمالانساء والاوللاء وصالحوا

الم منينكاقالتعالى إوانجتدنالهم الغالبون)اى وان رؤى انهم مغلونون لانالغالبةله ألاترى |
اناللهتعالى اظهر المؤمنين على العرب كلهم وافتتحوا بلاد الشرق والغرب ومّقوا ملك |
الكاقطه كلكا خزاننهم واستولوا على الديا وماوئع فىبعض الاوقات منصورة ١

1ذ[ذ111آأا
ذا|11ا[1ذ11ذ[خ1ذ[|1

الانهزام فهو منباب تشديد الحنة والبلاء الحسن * فعلى المؤّمن اينثق بوعدالله تعالى ؤلا

| نضعف عن الجهاد فان بالهمة تنقلع الحبال عن اماكنها * وعن اميرالموٌ من على رخى الله

عنها املاىقلعت خبر بقوة جسهانية :ويلحاركة غذائية لكتى ابدت بقوة #مللكوتية ولةسن
بنور ربها مضيئة عن حابر رضى الله عنه ان عليا رضى الله عنهلماانتهى الىالحصن اخذ

احد ابوابه فالقاه فى الارض فاجتمع عليه بعد سبعون رجلا فكان جهدهم ان اعادوا الباب |
قالوا « كل طائر يطير مجناحه والعاقل بهمته »
فللمزيد رحال ولاحروب رحال

|  8قل اماانذرك بالوحى * اى اما شأتى اناخوفكم مماتستعجلونه بما اوحى الىمنالقرأن
واخبر بذلك لاالاسان به فانه عامحسم الحكمة التكوينة والتشريعمة اذ الايمان برهانى لاطاق

َ «#ولايسمع الصم الدع ٠اء  6الى الايمان جع الاصم والصمم قعكان اكه السمع © اذا
ماندرون  5شهوا الاموهم ها ح الحواس لانهم اسذماعوا مانذرون به من آياتالله

لاتعيه اذالهم وكان سماعهم كلا سماع فتكانت حالهم لانتفاء جدوى السماع كال الذين
عدموا مصحح السمام وينعق لهم فللسامعون ود ننى السماع به مع ان الحم لاإسمغون

الكلام انذاراكان اوتيشيرا لبانكالشدة الصمم كمان ايثار الدعاء الذى هو غبادة عن
| الضوت والنداء على الكلام لذلك فان الانذار عادة يكون :ياصؤات" دالنة مكررة مقارئة
ع6د0وو12علهيئة دالة عليه فاذالميسمعوها يكون صممهم فىغايةوراءها وهذا منثمةالكلام الملقن
ت
6ي
ب
6س
ب[١ذ
“
رم
ك
ج16و2
ل]|
ونحوز انيكون من جهته تعاك  6ند شل قل لهم ذلك وانت إععزل من أسماعهم * وفيه اعخاذة

(اكى)»

| ذلك بالعذابالذى كانوايهستسجاون ووشع ,يتهز ثون,موضع ستمجلون نلااستمجالهم.
كان على جهة الاستهزاء وهو وعد له بانمابشعلونبه بحيقبهم كاخاق بالمستهزثين بالانباء

مافعلوا يعنى جزاءه ف قل  64ياحمد للمستهزئين بطريق التقريع والتكيت « من »
استفهام  88يكلوك  6الكلاً حفظ الثى” وتيقيته والكالى' الذى يحفظ اى يحفظكم

© بالليل والنهار  4اى فيهما © منالرحمن #ه اى مبنأسه الذى يستحقون تزوله ليلا
اونهارا ازادادبكم اىلاينعكم منعذابه الاهو وذ كر الرن تنه على انهلا كالى' غير
اثر فيه وقوعا واشد وقعا
ر<ته العامة وازاندفاعه بمهلته وتقديم اللبل لما انالدواهى ك

بلهم عكنرذدبهم معرضون  6لايخارون ذكرهتعالى ببالهم فضلا اعننحخافوا الله
ا ويعداوا

ا

دنا عليه من الامن

والدعة

حفظلا

وكلاءة دى

سألوا عن اكاك" اىدعهم

 ١عنهذا السؤال لانهم لايصلحون لهلاعراضهم عذنكر اللّهتعالى © اولفتأويلات اللجمية

الحجو بونبححب البثيرية ارجى صلاحا املنحجوبين لحجبالروحانية لانهممقرون بجهالتهم
| وهؤلاء مذرورؤن يقالتهم واهل الليجب البشمرية معر ضون نكن رهم وطلبهلاشتغالهم

المعقولات, :.,قال الكمال المحندى
يشكن ته سورك

دردين عاشقان * يك بتك يشكشديه از صد عبادنست

وقال الصيائى
شكر ستى  9رك

افتند مغر وران

١ 53كرجةصورتمقراض لاداردكرييائها

| ف املهم! لهة تمنعهم مندوننا  6ام منقطعة أى بللهم آلهة تمنعهم منالعذاب متجاوزة |
ا

فهم معتدون عليها اى ليس لهم  0لاستطعون أعمر|نفسهم ولاهم ما يصحبون 0

ار
كلا
استشاف مقرر لاقبله هدنا

وموضح لبطلان اعتقادهم اى هم لابقدرون انينصروا

اراكيدىشان مكروهى خواهد اكزسر وقلع وتاويث وامثالانازخود
انفسهم  :يعنى [ب1ك
تنا مإبصحبهم
همم
دفع نتوانندكرد ] ولايصحرون بالنصرمن جهتنا* قال الراغب لأيكونجله
منسكنة وروح وترفق وو ذلك مايصحب .اولياءنا فكيف يتوهم انينصروا غيرهم
وقال ابنعباس رضىالله عنهما يصحبون ينعون هَلبل متعنا هؤلاء.و اباءهم  6الامتناتعفاع
ماتلدوقت يقاملتعهالنهبكذا وامتعه وتمتعبه  :يعنى [ بملاكبهرخوردادى دادنيكروهرا

بهت سعت معيشت واينى وسلامتى وبدر ايشائرا ] © <تى طال عليهم العمر  6بضم
اليم وسكوئها اسملمدة عمارة البدن بالحناة اى طال عليهم الاجل ف القع فاغتروا وحسبوا

| انهم مازالوا على ذلك لايغلبون [ وندانستندكه دست اجل برهم زنداين بكنهافراشتة ]
أفلايرون يه اى الاينظرون فلايرون  8انانأنى الارض »يهارض الكفرة التى عى
دارالحرب  8#ننقصها مناطرافها  6بتسارط المؤمنين علا فكيف يتوهمون انهم ناجون
يمأنسنا والناة خير بعد خبر اوحال اوبدل والاطراف مع طرف بالتحريك وهوناحية
لنواجى وطاشة نال
ان
م

قالوا هذا شل وتصوير ماخر به الله منديارهم على ايدى

الجزءالسابععشمر
ومسسوسوس

سعر اع كم
:

سمهو

:

:

9

-

:

| والمننى لو علموا الوقت الذى يستمجاونه بشولهم متى هذا الوعد وهو حين محيط بهم الثار
لصوصجوه
اخي
م نكل حانب نحيثلاهّدرون عدلفىعها وجلداونناصرا يمنعهالما استعحلوا وي

والظهور يعنىالقدام والخاف لكونهما اشلرجفوانب واستازام الاحاطةبهما للاحاطة بالكل
بلتأتيهم  4العدة «إبغتة» البغتة مفاجأة الشى* محنيث لايحتسب اىكأة  :وبالفارسية
[نهاان ] وهومصدر لان الغته نوع من,الامان اوحال اى باغتة #اتيتهم » [لس مبهوت
ك

ومتحبركرداند ايشان ] والبهت الخيرة * قالالامام وائما +يعلاللوهقتالموت والساعة لانالمره

| معالكتاناشدحذرا وااقلرتبدالاىرك*قال يعض الكبارمنبهتهشاىل'مكنونفهو ملهعنده
| وغفلتهءن مكنونهومنكان فى قرذة | لق وحض ره لابسهته شى'لانهقدحصل فىحل |لهمة منمنازل

ذهااب
عب
لراد
االم
| القدس «2فلاستطيعون ردها  5اىالعدة ذان

اوالنار اوالساعة 00ولاهم

ينظرون  *#املنانظار ,عمنى الامهال والتأخير اى لاعهاون ليستريحوا طرفة عين اويتولوا
اى لاينظر اليهم * ولاالى تضرعهم وفه اشارة الى أنه لوعلم اهل أ
ا اويعتذروا او من النظر

الاإكار يادانيكافئهم الله على اتكارهم نار القطبعة ولكدية والبعد والطرد لما اقاموا على
انكارهم ولتاوا ورجعوا الى طا بالحق وعم منه ان اعظم المقاصد هو طل الحق والوصول

اله فكما ان منادب الظاهر اينحفظ المرؤٌ باصرلهاعلنتفات الىيمنه .وثماله فكذا |
| منادب اللاطن انيصون بصيرته اعلننظر إلمىاسوى الله تعالى ولاخصل فالا ابلاالساوك
ظ والاسترشاد من اهل الله تعالى فلايد من اقناء الوجود فانه طريّق المقصود

 53حي -

| ان ليلىكلسمارت اناء قايسنون رقص ثلاثة ايام .من الشوق فقيل ايها المجنون
كنت تظن انللى تحيك وهى تعطى مااعطته لغيرك فضلاعنالحبة فقال اماالنون م+ينتفطن
أ هذا الع اشن إلىتران كت الوط راعوم اعلناإقيلة * واعلم انهنالمتفق عله شرعا وعقلا |
ظوكشفا انكل كال لميحصل للانسان فىهذه النشأة وهذه الدار فانه لابحصلله بعد الموت

|الدار الآخرة كافىالفكوك خحضرة الشيخ صدر الدين القنوى قدس سره فعلممنهانزمان
فى
ْ|الة رصة غشسمةوانوقت
الشيخ سعدى

قدس سره

خبردارى.

ا

الموت اذاجاء بغتة لاشدر المرؤٌ ارات وتداركيزاين قال

اى

استخواق

فسن 5

حجان نو ص غدست نامش .نفس

جومغ ازدفس,رفت ,بكسست قيد » دحكرره

نكردد لسعى توصد

ا
كه دار فرصت كه علم دميست * دمى بيش دانا يهاز عالميسبت
| ©ولقد استهزى” ,رسل منقبلك  #تسلية لرسولالله دل اىللهعليهوسم اعستنهزاثهمبه

| اىبالله لقد.استهزى” برسل اولى شان خطير:وذوى عكدثديركا ثنيق منّزمان قزبملائلع

ى|استهزأبك قومك فصبروا ففبه حذف المضافى واقامة المضاف اليه مقامه 

فاق بالذين

| سخروا منهم ما كانوابه يستهزثون  #قال حاقبه حبق حيقا احاطبه وحاقبهماللازممهم
ؤه
كانرمن
مالس
| ووجب عليهم وحاق 'زل ولايكاد ستعمل الافىالشر.واطدق مايشمل :ال
| فعل وباإذين متعلق بحاق وضميرمنهم للرسل والموصول فاعل حاق  .والمتتىفاحاطبهمعقيب

(ذلك)

239299595955511

يي

ُّلبت1يسيآ

]ىل ]ىل ى]ى

ى]ى]ىل-ل] 7:2:

مكنالاعن خوانتين أن ] والهى ما جبلت عليه تفوسهم لبقمعوها عن مرادها فانلهم

الادادة والاختيار فطبعهم عاللىعجل لابنانى النهىكا قال تعالى و(ا(حضرت الانفس الشح 6
فخلق فىالانسان الشح واس بالانفاق وخلق فه الضعف وام بالجهاد وخلق فهالشهوة

وامى بمخالفتها فهذا لسمنقبلتكاليف مالا يطاق © وفالتأويلات النح<مية فيه اشارة الى
نلكم وضلالكم وذلك لاتكم تؤذونحبيبى
ماننه*ا انمستعحلون فطلب العذابٍ مجه
مع
وابى بطريق الاستهزاء والعداوة ومنعادى لى ولمافقدبارزق فىارب فقّداستعحل فىطلب
العذابلانىاغضب لاولمادىكانقضت اللث ذوالخحرو لزاون أفكلفك عن لعادى حببى ونبى عليه

السلام ويدل علىصحة هذا التأويل قوله لإسأريكم آيأنى) اى عذابى لإفلا تستمحلون) فيطلبه
لانه اولشى” تعلقت به
حلمن
ييذقاء :نبى والاستهزاءيه و+منها اذالروح الانساق ختلق
باطر

القدرة  +ومنها انألله تعالى اخلقسموات والارض ومابينهما فىستة ايام وحمرطيئة ادم ده
اربمينصباحا وقدروى انكل يوم من ايامالتحميركان مقداره الفسنة مماتعدون فتكوناربعين

لخساموات والارض فىستة ايام
الفسنة فالمعنىانالانسان معهذا خاقمن تجل بالنسبة االى
لما خلق فنه عمندير طبنته امبنموذجات ما فىالسموات والارض ومابنهءا واستعداده

لقبوله سرالخلافة الختصة به وقاباته تحلى ذواته وصفاته وللمرانية التى تكون مظهرة للكاز
ِخنىالذى خلق الخلق لاظهاره ومعر فهلاسداد حمل الامانة التىوعى ضتعلى السموات والارض
ال

 000واشفةن منها وحملها الانسان مامالا يةيدل علىهذا المعنى
والجبال واهاليها اند
وهو قوله لإسأريكم آيافنلىاتستعجلون) اى سأريكم دفات كالى فىمظاهر الآفاق ومىية |
عع م بالتربية  7قرن بواسطة ننى اوولى فلاتستعحلون فيطلب هاذلامقام من انفسكم

لحل طللة م نّالمد :االلىلحد بلاقول منالازل الىالابد وهذا مانلطقيرلايعلمه الا |
فانه ق ن
سايانالوقت قال تعالى (سخريهمايأننا فاىلافاقوفىانفسهم حتى ين لهم انهالحق)انتهى  :قل
لاتعحان لامس انت طاله * قلمايدركالمطلوبٍذوالعحل

فذواتأق مصيب فىمقاصده  +وذوالتعجللانخلو اعلنزلل

ق*الاع انى اياكوالعجلة ذانالعربتكتيها امالندامات قالادمعليه لام لاولاده وكلجمل
تريدون انعنماوه فقفوا له ساعة فاتى لووقفت ساعة ليمكن اصابى مااصابتى» فلابد املنتأى
افلىامور الدانيوية والمقاصد المنوية

جودسح وصلاو خواهددميدزءاقبت جاتئى * مخور ثمكر شب يران ايان دير مايىد
«ويهواون»» بطريق الاستءحال والاستهزاء جومتىهذاالوعد #اى وعدالعذاب والساعة

فلأتنا بسرعة  انكتتمصادقين© فىوعد بان يهأتينا وعاللخطيابهلالنلىسلام والمؤمنين
الذين يتاونالآيات المنبئة عن يحىا“لوعد فقالتعالى838أويعلمالذين كفرا 'حين لايكفون
ليهات  5 0ناخ نصرون  7رات اموحذوف وايشار صيغة |
|وين زليه ليع والكف الدفع

لالدكففع علىأى وجهكان بالكف اوغيرها |
بعوارف
يكقافلفته اصبته بالكف ديا وت
مص

لي

( دوحج البيان 5 -
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الجزءالسابععر

باطىل كوذها معنودة ويقبح عبادتها يقال فلان يذكرالئاس اى يغتابهم
يوء
| اصنامكم بس
ويذكرهم باليوبكا قال فيحرالعلوم وابما اطلق الذكرلدلالة الال فانذكرالعدو لايكون
ابلذرمن هوكافرون  #حال والضميرالاول خبرهكافرون والثانى
 #ورهم
الابذم وسوء ك

تأكد لفظىلهوبذ كرمتعلق بالخير وهومناضافة المصدز املفمىوله.اى يعيبؤن انيذ كر
عليه السلا م اليتهم اكتىلاتضر ولاننفع بالسوء :والحال انهمكافرون بان تذاكروا الرحينالمنم

عدم يما يجب انبد؟كر'نه املنوحدانية فهماحقاء بالعسب والا كاوه وقالاايةة ا.شارةالىأن

كينار والاستهزاءلان.خواص
تابع
اال
ا اللحق
كحلتمنجكاونبا اعلنلهبالكفر لاينظر الىخواص
االلحاقمنسنباء والاولباء حون فاعبنهم اذما اتخذوا لهمالهةمنشهوات الدنيا جمانهها |
فىر(أيت ماخنذالهه هواه) وكلمحب يغار على |
أال
ومالها وغيرذلك مامتاخذوء !لهةكاقال تع

وفى
تهمت:و
مداد
لفىاض
املا
محبوبه ويلذذكاروتهم يعيبونقصان واالحلالعاينب والنقصان فيه
أذهنانكفكرد واز تشخر مخوائد » .امس ممدرا دهانئن حكد :كان
باذآمدكاى ممد عفو حكن * اى ترا الطاف علم ملندن

0
١

من ترا افسوس ميكردم ز جهل * منيدم افسوسرا منسوب واهل
جونخدا خواهدكه بردمكسدرد »* مبلش اندرطعنهُ .إحكان :برد
0اويسىا
سم
ى
0
سررذت
ت6
ع
ماعمربو

ورخدا خواهدكه بوشد دكن

* > زند درعب معبوبان نفس

|

فاعللعىاقل انيصون لسانه عن ذكرالعيوب وتيغل فاىلماعوقات بذاكرعلامالغنوب فانه |

الذى افاض سجالالرحة والشكر لازم لاوللنىعمة اولفحديث م(نذ كراللهمطيعاذكرءالله
للها) لانهاعىاض عماسوىالله
بالرحمة ومندكرالله عاصا ذكر الله باللعتة وافضل الذكر لااالله ا
واقبال بالكلة عاللىله * يقال الصف الاول اشارة الىقوله (ففروا الىالله والثانى الىقوله
إاقللثم ذرهم فىخوضهم يلعبون)* وغال ان سائر العبادات والاذكار تصل الىالله تعالى
بواسطةالملك

االلملهكاممنسةخالصاغةر تذنوبهوانكانت
قطة
اماهذها لكلمةفتصل الىاللهبلاواس

االلىاامسن جسمببعاءان يدعو امهمالىهذاالذكرفاتزلتكلةااجل لماناله
حار وانهتع
ببد
ملثلز

الااللهها قامتالسموات والارضونوىكة الاسلاموكلة النجاة وكلةالنوداذها يستتيرالباطن
 ١بانوار الخلوص والصدق والصفاء واليقين خفلقالانسانيهاى جنسههومنتمل السجلةطاب
1لى و نحريهقمل اوانهوهوهن مقتضىالشهوة فإذاك دارت مذمومة<تى قبل العحلةمن الشطان
ا

مسودي لفرط استعجاله وقلة ضبرءكا نه مخنلهوقكايقال خلق زيدهن الكرم تنزيلالماطيع
ان
كمن
رنه
اعم
لاطب
ادلناخلاق منزلةا م

ايذانا بغايةلزومه وعدم انفكاكهعنهوهنتجلته

| ادف االتىكفر واستعجاله بالوعندقال النضربن الحارث (اللهمانكانهذاهوالمق هنعندك
امرادبالانسان
نلماء او سنابعذابالم)وعانبنعباس رذ الل عهنهمًانال
|امطرعلينا مجارة م ا
ف
آدم وانه حين باللغروح صدده اراد انيقوم اى استعجل فالقيام قبل انيبلغ الزوح اسفله
[شانهاى قدرت خود دردثيا بواسطة واقعة
هِ سأريكم » ايها المستعحاون ا©يإنى  #ن
بدر ودر لعزت عذاب دوتخ ]

فلا تستعحلون 6ه بالاتيان بها  :وبالفارسة نونك |

01026

100
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سور الانبياء

.لثالث اخنتبار الله تغالى نارة بالمسار ليشكروا وتادة بالمضار ليصبروا فصارت الحنة
وا
والمئحة حميعا بلاء فالحنة مقتضية للصير والمنحة مقتضية للشكر والقيام بحقوق الصبر ايسر
من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة اعظم البلاءين وبهذا النظر قال عمر رضى الله

عنه « بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فإنشكر» ولهذا قالاميرالمؤمنين رضوالله عنهومن
اذاء
لبك
بانا
ولىفل
وعسلعيه دنياه فلميعلم انه قدمكربه فمهخودوع عنعقله» واذاقبلابت
فذلك يتضمن اصرين احدها تعرف اله والوقوف على مابجهل من امره والثانى ظهور
جودنه ورداءته دون التعرف لاله والوقوف على ماجهل من امسه اذكان اللهعلام الغنبوب

 #والينا ترجعون  6لا الى غيرنا لااستقلالا ولا اشترا كافنجازيكم على ماؤجد سكم
من ادير والقثر فهو وعد ووعيد ونه اعاء الى ان المقصود من هذه الحاة الدنيا الاستلاء

والتعرض للثواب والعقاب * واعم ان المجازاة لاتسعها دار التكليف فلابد مندار اخرى
ان موت ثتمبعث * قال بعضهم فائدة
نفس
لايصار اليها الا بالموت والنشور فلابد لمكلن
حالة المفارقة رفع الخبائث النى حصات لاروح بصحبة الاجسام وفائدة حالة الاءادة حصول

التتعمات الاخروية التىاعدت لعباد الله الصالمين ما لا عين :رأت ولااذن سمعت ولاخطر

عقللىب بشر © وفالتأويلات النجمية يشير بقوله (ونبلوك بالشمر والخير) الى انا نباو
بالمحكر وهات التى تسمونها شرا وهى الخو والجوع والنقص منالاموال والانفس

والّرات وان فيها موت النفس وحياة القلب وناو بالحبوبات التى تسمونها الخير
وهى الشهوات مالننساء والينين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخمل المسومة
فس
نوت
ارعللىم
والانعام والحرث ؤأيها حياةالنفسوموت القلب وكلتاالحالتين ابتلاء ثفن صب
صعفناتها بالمكروهات وعنالشهوات فاللهبشارة بحاةالقلب واطءئّانا نفس ولهاستحقاق

(لينا ترجعون) فيدير ماحسبه شرا
الرجوع الى ربه بجذبة ارجبى الى دبباكللطف كاقال وا
خيرا كاقاللتعهالى (اوعسى اتنكرهوا شيأوهوخيرلكم © ولم+نيصير عاللىمكروهات
وعن الشهوات الحبوبات ويلمشكر غليها باداء حقوالل فهاذالهغذاب الشديد منكفران

التعمةويصيرمايحسبه خيرا شرالهكأقالتعالى (اوعسى انتحبوا شياوهوشرلكم) فيرجع
الوالله بالقهر فالىسلاسل والاغلال انتهى فاعللىعاقل الصبر علىالفقر ونحوه ممابعد مكروها

عندالنفس  :قالالحافظ
ست
د+
شدرتونش
زسثبا
دوانباز ارك سودن

ش
,نه :الهق منعمعكردان_دوويثى روخستدى

«.واذا رأك الذينكفروا  6اىالمشركون نزلت حين مرالنى عليهالسلام بابى جهل
فض_حك وقال انمعه من صناديد العرب هذا نىعبد مناى كالمستهزى” به ف تاخنذونك
الاهزدًا 6ه الهزؤٌ مزح فىخفية لااىبشعاون بك الا اتخاذك مهزوا به  :يعنى[ كسىك بااو

استهزاء كنند ماد انستكه ايشان ترا ب ااستهزاءبيغءبر خوانند] على معنى مقعصارملتهم

معه على أخاذهم اياه هزوً! لاعلىمعنىقصرانخاذهمعلىكونه هز واكا هوامتبادر أهذاالذى»

جكد :انكبو::نتكدسوسته ]زط بذكرا.ليت »
فكدك
كإني
رانق]
عِزْتكالينادولة/ا] 7:ت

الجزء السابم عشر
فشواعرك زامداد.

حجر لاغ هم
اهل'

دل

وماد »كه خواب مردم ١كاهعينبيدادريست

ها .اولقمادعةت:قاد ,لالنندق كلهوكن .لحف المنوجة .لمنتضتيقةكلاقيلاكتومشبكنا الولا
والانساء عليهم السلام بعد وفاتهم رسل والانبياء حقبقةلان المتصف بالنبوة والابمان الروخ
وهو لابتثير بالموت انتهى  .واذ قد عىفت .ان المراد بالنفسن هيالروح لامعنى الذات فلا

يرد انلله تفسنا م قال ت(علم مافى نفسى ولا اعلم مافى نفسك  6مع ان الموت لابجوز

(جال البهائم كلهاوالخشاش
عليه وكذا الممادات لها نفس وى لاتموت والفحديت ا
والدواب كلها فى التسببح فاذا انقضى تسديحها اخذالله ارواحها ولين الى ملك الموت
منذلكشى*) وفىالحديث (لاتضريوا اماءكعلكىتنزانائك فانلهاجالاكاجالكم و11
عن عائشة رضى الله منها انها قالت استأذن انوبكر رضى الله عنه على رسول الله وقدمات

وسجى علبه النوب ككشف عن وجهه ووضع فه بين عبايه ووضع يديه بصيدنغيه وقال
وانساه واخليلاه واصفناه صدق الله ورسوله (وماجعلنا لبشرمن قبلك الخد أفان مت فيع

الخالدون كل نذفاسئقة الموت) ثمخرج الى الناس فخطب وقال فىخطته مكنان يعد
امحىوت ثمقرأ ومااملدارسول
لمد
مدا ذان مدا قدمات ومنكان يعبدربه فان ر
قدخلت منقبله الرسل .أفان مات اوقتل انقلتم عالعىقابكم) الآية » قالالكاشى ه[ركه
ااهد
و فن
خبت
قدم ازدروازة عدم فضاى رع لجردتيادة بضرورت شر

نوشد ولاس

ثمات ووفات خواهد بوشيد]
هركة آمد .يهان آعل! فنا نخواهد :بوذ  +واتكه بايتده؛ وباقنست :نهنا الشواهذا بود

ونياوك  6اى نعاملكم ايه الناس -معاملة من ببلوك ويختبركم كمقال الامام انها سمى
ابتلاء وهو علم بماسكون لانه فىصورة الاختبار © بالشير والخير  68بالبلايا والنعكالفقر
| والالم والشدة:والغنى واللذة والسرور لهتصبرون وتشكرون اولا * وقالبعضهم بالقهر
واللطف والفراق والوصال والاقال والاديار والحنة والعافية والجهل والعلم والتكرة

والمعرفة * قال سهل تلو بالشر وهو متابعة النفس والهوى بغير هدى والْير العصمة
| املنمعصية والمعونة على الطاعة ف فتنة  #اى بلاء واختبارا فهو مصدر مؤكد لنباوك
غمينق_لفنظهء وآافنا الفتمادتجباك املقتك النان التعلهو حجودتيه دن راوالتويلارافق" الى أنامة

رضىاللعنه قال قال البى عليهالسلام ( ان الل يجرب بااحلدبلاء ك ياورب احدك ذعنه
بالناد فنه ماري كالذهب فذاك الذى افتقن )  :قال الحافظ

خوشبود .كرحك تجربه آبد مان * تاسيه روى شود هركهدروءش باشد
 :وقال المكنخدى

5

د
كحك
ااراك
قلق قلف وسرا+.عالم3ا”ى كنمومط
'#قال الراغبٍ قال بلىالثوب بلىاى خلق :وباوتة اختيرته كألاق”الخلقتهامنكشزة!الختنازئ[ذ
سهل
وسمى المبلاء من حنث ان

الجسم * ويسمى التكلنت بلاء مناوجه  .الاول ان

التكاليف كلها «شاق على الابدان فصارت من هذا الوجه بلاء ..والثانى انها اختيارات

(.والثااث )

1

ارت

| كر

كل

نوك اكوك لشي
ان وماهو عيت» 000جاانامنقيلة

والوت

| نوم نقيل وعلى هذا الحو سماه للد تعا!لنىوفا فقال و(هوالذى توفكم باللئل و©قوله |

انل القوة الحوانيةوابانة الروح عنالحسد
وع
زارة
(ل نفس ذاعة الموت  6عب
ك
| انتهى باحمال * وف التعريفات اللفس هى الموهر الخارى اللطنف الحامل لقوة الحاة
والحس الك ا
الموت مقلع

ضَهووه

عن

و

 5م الروح الحواق فهى جوهر مثترق لللدن فعئد

ظام ر

الموت

الندن وباطنه

فاللوم والموت

من

ا

ْ هو الا تشطاع الك ى والنوم هو الاشطاع الناقص  +لاقن
اله

مل

جنس

واحد

لان

دان +ينقطع ضوء جوهر

كن ظاهر اللندن وباطنه فهو اللظخْلهُوان انشع عن ظاهره دون باطنه فهو الوم

اوبالكاءة فهو الموت * صَول الفقيريهم منه ان الموت انقطاع ضوء الروح الحيواق عن
| ظاهر ر؛الددن وباطنه وهذا الأروح غير الروح الووكان الذى هالله النفس الناطقة اذهو
جوهر جرد عن المادة فوذانه مقارنلها فىفعلها ويؤيده ماق انسان العون من ان الروح

لمطيف مغاير للاجسام ماهية وهيئة متصرف فالبدن حال فيه
| عند اكثر اهل السنة ج
| حلول الدهن فى الزيتون يعيبر عنهباناوانت واذا فارق اللدن مات * وقول بعض الروحانين

ايضا ان الله تعالى جمع فىطينة الانسان الروح الماكى النورانى العلوى الباقى ليصير مسبحا
ومقدسا كالملك باقيا بعد المفارقة والروح الحيوانى الظلالى السفلى الفانى .قبل اافناء الذى
يعبر عنه بالموت * وقول بعضهم ايضا ذكر النفوس لاالقلوب والارواح لانها >لىحياة
ا
المق لها فاذا انسلخت الارواح من الاشباح انهدمت حنايذ الهياكل ورجعت الارواح
ال ادن الغنب ومشاهدة الرب « قال حضرة شجى وسندى روح الله روحه فى لبعض
ا اع رذ الروح هن حىمث حو هر سه 0

لاله من عامالارواح المجردة مغاير

| للبدن متعلقبه تعلق التدبير والتصرف قاتم بذاته غميحرتاج اليه فىعَانهُ ودوامه ومن حيث |
ان الدن صورنه ومظهر 2

وقواه فىعالم الشهادة حتاج اليه غير منفك عنه ب

شار

ا

قله لاك انان الخحلول المشهور عند اهل النغاركسبرليان الوجود المطلق الحق فىجميع |
|

الموجودات

فلن

شْهما

مغاير 5

 0كل

5وه
ال

بهذا

الاعتبار

ومن

عل كفية ظهور الى

افلىاشماء وان الاشماء كنا و ع الى وجه غيره عل كيفية ظهور الروح فى
الندن وانه م أى وجه عبينه ومن أى وجه غيره لان الروح رب يدنه وإحدى ادقادكرا

وهو الهادى الى العموالفهم انتهى كلام الشيخ قدس سيره وهو العمدة فاىلباب فظهر

ان اطلاق النفس على الروح الانسانى اما هو لتعننه بسّعين الروح الحيوانى فهو المفارق
أ

ف الحققة قافهم حدا

 #32قال المند قدس سمراه من كان بان طرق

فناء فهو فان ومنكانت

حياته تفده يكون مماته بذهاب روحه وكماننت حياته بربه فانه ينقل من حياة الطبع
الى حناةالاصل وهى الْماة افلىحقيقة * قال بعضسهم ون لكا امة .ن الاولاء اما هو

بعدالموت الاختتارى اى بوجوده لابفقده فالموت لاينانى الكرامة فالاولياء يظهروتها بعد
وفاتهم الصورية ايضا كذا فكىشف النور  :قال الصائب

أ

تج  71آم

الجئرءالسابع عفير

| [ نس ايشان يعنى منتظران مرك نو باتدكان خواهئند بودى ] والهمزة فى المعتى داخلة ١

عن" اتخاود كانه قن قاذاعت"انت أينق تقؤلاء)التتركؤن لح بتغتيتون كوك قال العاعل" |

ففل الشامين با افقوم كلق العأمتون كالقنا

ظ

| وقال الشييخ سعدى قدس سره

مك عسات مان كردك ك'بى ,به/كددو ران نكن]توم كانتشي

|

فالمواد بانكار الخلود ونضه اتكار الثماتة التىكان الخاود مدارا لوهجاودا وعدما ق*ال فى |
| بحرالعلومالمراد بالخلود المكث الطويلء واءكان معه دوام املا وجى' بالشرطية اللاىاقتضى
| محقق الطرفين فم يوصف عليه السلام بالموت قبلهم بل فرض موته قبلهم  5يفرض الخال 0
شةه5ده
بيد
وذلك لاع الله تعالى انهم يمونون قله وانهببق بعدهم يمدة مد

وقعة بدر

* يول الفقير ان الوزير مصطف الشهير بابنكوبريلى اقصى حضرة شيخى وسندى قدس
سره الى جزيرة قبرس لما.علله العوام من الاغراض الفاسدة خين زيارنى لهسمعته عند

| السحر وهو يكرر هذه الآ هات الوزير قبله * قال الامام ويحتمل انه لماكان خاتمالانباء
اقدر انه لاموت اذلومات التغيرشرعه قسه علىأن الهحال غيره .فىآلموت” .واستدل بايلامن
ماشماعآبنعخ باسرهم وكثيرا املنعلماء قائلون |
قااللباخنضر مات وليس بحى فاىاللدني
| بانه جى حتى اخبر بعضهم برؤيته اياه ومكالمته مواعلهله اعلم وان صح ذلك فاكولنعمانم |
اد

* واعمان مابدل على ان الخضر كان حيا فعهد الى عليهالسلام ماذكر بى |

| سح المستدرك من انه عليه السلام لماتوقى عنزتهم الملائكة السلام علمكم ورحمة الله
وبركاته ان فالىله عزاء فىكل مصية وخلفا من كل فائت فالله ذثقوا واياه فارجوا انما |
الحروم من حرم الثواب والسلام علكم ورحمة الله وبركاته ودخل رجل اشهب الاححة

جيم صببح فتخطى رقابهم فكى ثم التفت الى الصحاية فقال ان فالله عنزاء فى كملصبة |
وعوضا عن كل فائت وخلفا من كل هالك ذالى الله فانيبوا والى الله فارغبوا ونظره اللكم |
فبلاء فانظروا فاتما المصاب من حيرواتصرف فقال ابوبكر وعلى رضى الله عنهما هذا |
ال
ملنودهم والمراد |
الخضر عليه السلام © 8كل نفس ذاقة الموت  5برهان على ما؛كر خ
التفس الناطقة التى هى الروح الانداق وموتها عبارة عن مفارقتها جسدها اى ذاقّة |

مرادة المفارقة والذوق هذا لايمكن اجراؤه على ظاهيه لان الموت ليس من المطعوم |
حتى يذاق بل الذوق ادراك خاص فبحوز جعله حنازا عن اصل الادراك والموت صَفة |

وجودية خلقت ضدا للحاة وبادطلاح اهل الحق ع هوى النفس فن مات عن هنؤاه 0

ظ

فقذ حى * قال الراغب انواع الموت بحسب انواع الحاة الاول ماهو بازاء القوة الناءية |

ظالموجودة فى الانسان والكتوانات" واللنات مح (اعْلمُوا ان الله عأئ'الارض :تعد موتها)” أ

|اا والثاق زوالء القوة الحساسة نحو لاوقولالانسان اثذائانت لسوف اخرج-حيا) واثثالك |

| ذوال القوة العاقلة وعى الجهالة نحو لإانك لاتسمع الموق» والرايع الحزن المكدر للحاة

.

2

مججخ

0  ١ 0اللللالاقا

ركاتها فافلا كي ولهذا

تومل

0

ه77

سورة الاداء

يم

سائر المدافعبتعاقب الحر والبرد لتمتكامل نءءه على عناده واتما ْ
ال3ا 15ا

لل ع ا

فلاك الميهحون

 32واحتج

ابو على 3ن سانا

رن مر لوا رايةا تدع لاركايا

لمشدء سس

والقمر رأيتهملى ساحجدين؟ ققالالاجمعبالواو والنونلايكون اللااحماء العاتلين والحواب |
أنه لما اك

الهن

عنهن لضهير العقلاء

ماهو منا 6

إل

العقلاء

مو

وم له (0ادخاو ذا 2 17

اساحة

 2قال

والسيحود

زا نْ ميزاة

العقلاء

ر
بر
فعع

بعض اهل الققة الاجرام الفلكة ص

الاجسيام فوق العناصر من الأفلاك و الكواكب وحركاتها اى مبادئى حركاتها بااركة
الارادية على الاستدراة جواهر محردة عن مواد الافلاك فى ذواتها وانفسها متعلتة بالافلاك ١

 ) 2 3كين الك اسراح

إمارى حركانيا وهال كلك االراء 11د دوين

الناطقة الفاكية  ::فانقلت فعلىهذا لابكون الناطق فصلا للانسان#قالت المراد بالتعلق ماخرى
على الاسان وفه ذخار لانه رد اللقضص بالمللك والحن والسبغاء واحوؤان الحق هوماك#رى على

الحنان «الانجرى .على اللسان وليس لهم حنان حىلحرى عله الثى" +ال الكاشق

رائي الأميان اورمك رد إهلاسانت سب ورود شان فض  2عارفانست
8
كاهيك اول شبدة دكضرد باسلطان ,جلال دمار أزنهاد اوير ارد وكام يىرا بر بساط|
وفتاب ثثانة ضاحب
لبط فشاك تاهيزبان ماك أورا ازخوان توال 'نواله” اقبال هد ا

نايت اي كن در حم كت شد ايه له فرايك ونه كاعد اكوتفت العطساء
ماازددت شما وشرنشانة اهل تلويناست كاء دركاهش بود وكاه در افزايش زمانى بظهور
ون برق وحيت درحاق سسنى افد وبباعى ببروز رموز جامعدت وراسة بدريت رشد

كوييا دركلام حقائق امحسام حضرت
زيم سوز غرانت رمو 3

قاسم الانوار قدس سره اثارى بدين معنى هت
* #جوروزود لاد ارمشومدر حالازانفربه

و<ضيرت ببرروى قدس سيره مف رمايد

حون روى بريا:ف ذءن كردم هلالى .عتهن * ورروى سوى “منكنى جون بدربى نقَصانشوم

تموكه شمع نورافثان شوم
*كرهبحاق ازفت
توكردمزوز وشت د
نفوتاابى ا
ا*ليشر واليشيرة ظاهر الْإد وعير عن باحك اله
جعوملانا ابشر 0
اعتبارا بظهور جاده بخلاف الحموانات التى عايها الصوفى ااولشعر اوالوابر والخلد تبر

الثى” من اعتراض الفساد وبقَاؤه على الخالة التى عليها زات <ين قال المشركون نتريصبه
ديب المنون  :يعنى [انتظار ىبري كرد .باد حوادث بارمد وياران حضرت تمد عليهالسلام
متفرق ساخته اورا در ورطة هلاك اندازد  1والريب مابربيك من الملكاره والللون الموت |
اى اتظربه ان تدمه 0

وحوادث تؤديه إل الموت ريب انون الوادث المهاكة من

حوادث الدهر .والمعنى وماجعلنا لفرد ونافراد الاريتان من قبلك ياعقد دوام اليقاء فىالدسا
ادما ىق الدنيا ناكا قادرين علهليده فالا احد الأوهو
اى ليس م سلتا ان تلد

ل

© 53الو 00
ص أفان٠ 2 فهم الخالدون 4
للموزت فاذاكاناذم كدت و

اريك

٠ع /5ا2 2

الجزء السايم عشر

الساؤاهالحقيق يِؤْمْون بالعلماء بالله وباحوالهم ومفامالهم وكلاتهم واما غيرهم فتكرون
ويغرضون لالهم بمشون من طريق العقل وينظرون بنظرالنقل * وقدصح ان العقل ليسله
قدم الافى طريق

المعقولات وفوقها المكاشفات فالاهتداء الى الله اما هو باهل الله اذهم

| المرشدون االلىفجاج الصحبحة والسبل المستقيمة وعلومهم محفوظة مانلنسخ والتبديل
نلهنفوسهاها ويتفكر
عيعق
| دنيا وآخرة واماالرسوم فائماتتمئى الىالموت * فعلىالعاقلان
هفدىاها ومختار للارشاد.منهواعرى بطريق العقل والنقل والكدف ذانه قالفىالمثنوى ا
ا
ا
د

*اكحوكام شريعت ميرود
رهروراه طريقت اين بود ب

عنرف قدر الشريعة والحكمة فيهافانهعقيموالمرتبط بالعقيملأيكون الاعقيا
لعراضيعم
وي
نتسأعلاالللهى ياونفقنا للثبات فاتىباع طريقة اهل المكاشفات والمشاهدات فجىميع
#
ا«ر
هض 8
الار
ول ا
بقل  6#الذى هوظ
لذىلخل
اال
الحالات 29وهو  64وحده ف

قمر #
واراىل9
الذى هاولضشومءس  والشمس * الذى هوكوكب مضي نه
الذى هوكوكب مضى” للى اى اللهتعالى اوجد هذه الاشساء واخرجها مانلعدم الى
ل فقلدهرة الكاملة والحكمة الاهرة © كل  64اىكل واحد منالشمس
اره
الوجود دون غي

[بحون »
هكداه الر « وقوله يس
يىحشدة
والقمر وهومبتدأ خبره قوله فإ ففلك  6عل
اىء اوفى الهواء
مف
ليع
اسر
حال اى يجرون فى سطح الفللك كالسبح فالماءفانالسبح ل ال

دات ويغهممنهان الكوا كب مرتكزة فالىافلاك
رفى
مكفكم
لذل
واستعير لاملرنجوم فاىال
ك
ل فى
فود
كنوا كل ك
ااحلد م
ارتكاز فص اخاتم* فىاخاتمقالففشرح التقويم كل وَ

مفرق فكهالكرة المغمسة ف الماء كلالسمك فه والافلاك متحركة بالارادة والكوا كب
قضا*ل بعضهم اخذا بظاهر الآّية ان الفلك موج مكفوف مالنسيلان دون المماء
باولعر
تجرى فيهالشمس والقمركا تسبح السمكة فىالماءوالفلك جسم شفاف محبطبالعالم * وال
الراغب الفلك :مخرى الكواكب وتسمتة نت لكونه كالفلك » وقال محى السنة القلك |

ك
فيلكه
التركل عو لط
فكلام ا

ؤس فلتكة درل  +فاذابن الضح اتتملةاثالن

فحىركات الكواكب والوجوه الممكئة فها ثلاثة فانه اماان يكون الفلك ساكنا
والكواكب ره فبهكركة السابعفىالماء الراكد واماايكون الذلكمتحركا والكواكب
ترك فه ايضامخالفة لجهة حركته او موافقة لها مساوية لركته فالىسمرعة واللطى” اولا

واما ياكنون الفلك متحركا والكواكب ساكنة » قالالفلاسفة الرأأى الاول باطل لانه
الوجب خرق الذلك وهو حال وكذا الرأى الثانىفانه ايضا باطل لعين ماذكرفي سق الآ
لففلىك :واقفة'فه والفلك عر
اوز
الاخان الثالك وهو اتنكون الكوا كن م
اع
اكلمامتعنلى
ل الامام واعلم امدنار هذا ال
قلكا *
ة الف
كنا
رك قي
طاا'ك
فتتخرلة الكو
الحرق على الافلاك وهو باطل بل اق ان الاحتالات الثلاثة كلها ممكنة والله تعالى قادر

عاللىمكملكنات والذى ندلعله لفظ القرآن ان تكون الوافالالك وكاقوقّةاككِ تكون
وخللق الشمس والقمر
تهساب5عم السمكة ف اىلماء* واعل انه لوخلق السماء ي
جادية في

ل

ا

م

ات

|ا|ملاظ لال اذاالك كدو لدم التلسا الاتتيبان_روالهم يلي النوم والموت
رم لير
نياشد درجهانجون مرك جيزى  +كد خالل شد ثرا ه
حرئد عزيزى
||

© والفتأويلات النجمية يشير الىالابدال الذينهم اوناد الارض واطوادها فاهلالارض ١

ا بهم يرزقون وبهم عطرون والابدال توم بهم هي اللهالارض وهم سبءون أربعون بالشام ا

وثلاثون بغيرها لايموت احدهم الاهام مكانه آخر منسائر الناس وف الحديث ( اتخناو
||الارض

من ار نعين رجلا مع

خدل الرمن فبهم السقون ولهم تنصرون

همات منهم أحد

|اابدلالله مكانه آخر) هو وجعلنا فيها  #فىالارض اوفالرواسى وعليه اقتصرفىالحلالين
ال
لانها الحتاجة الىالطرق  #8خاحا سبلا 64اى طرقا مسلوكة لان السبل منالطرق ماهو

| معتاد السلوك والفج الشق بين المبلين  #لعلهم يهتدون  6ارادة ياهنتدوا الىمصاللمهم |
ا ومهمائهم التبىجعات لهم فىالبلاد البعيدة 00و<علنا السماء سقفا سمي تسقفا لانها للارض

كالسقف هموحفوظا يه من الوقوع مكعونها برغيمد اومن الفساد والاتحلال الى الوقت
المعلوم اوه ناستراق السمع بالشهب د وفمهاشارة الإ نماء فلب العارق محفوظة من وساوس

| شيطان الانس والحن وكان من دعاء الى عليه السلام (اللهم اعمر قلى من وساوس |
١ك قاط ا ع رشاوس التظان )كرف كام الجمارن* :وف المدوى
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 4حقكن باك غولائرا بسوز * حثمنركسرا ازين كركبسدوذ ][١
3داى ادلتها الواة ١+0
3عم عن آياتها ي
0و

تعالى فها وجعلها علامات نيرةعلى

وجوده ووحدته وال صنعه وعظم قدرته وباهر حكمته هثل الشمس والقمر والتحوم
أ

وغيرها ف معرضون  6لايتدبرون فهافيقةون على معاهلميه من الكفر والضلال* َال
اخلاق الابدال عشيرة اششاء .سلامة فى الصدر .وس<اوةفى المال .٠وصدقاللسان  .وتواضع |8

النفس .والصبرفىالشدة .والكاءنى الخلوة .والتصيحةفى الخاق .والرحمةللمؤمنين  .والتفكر
فى الاشاء  .والعبرة فى الاشاء فانظروا الى آثار رحمته وتشكروا فى تجائب صنعه وبدائم
قدرنه حتى تستخرحوا الدر ٠منار

معرفته  روى 

داود عليها لسللام دخل قوعرابءه
ان

فراق دودة .صغيرة_فتفكر فى خلقها وقال ,نايعا الله يخلق ,هذه:فانظقها الله تعالى فقالت ,١

ياداود أتعجبك نفسك وانا على مانا والله كارذالله واشكره اكثر مما اناكاللهفالمقدود

كل الات اسل نكر ابدقزل يد كل اأخرك ولعكار مرنطاف اسلوين الكامارن اما |
لقا 'والاعرام لقان 'الكتوة اللاعين وى المشوئ
بيش خر خمرهره و00

 0حرست

> اأثإاشك ذا در درو اعيتك

ل

وكوهرهانىاو » #كى يود حد.وان درو بيرابه جو

درسر <.وان خدا تنهاده است

 #كوبود در ند لعل وهر رست

مس خرائرا هيج ديدى كوشوا

ع كراشن عرش حريود .دو رسيره واد

 :وف الآباشارة الى آياتسماء لالبعارف وهى التتجليات | اطق ةة والكلءات الذوقيةفاهل
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الجرءالتابعميس

ا عشهد منالادواح8 0 .لوالجناكلاجاءفاىلحديثالمشهور(اول ماخالقالله جوهرة) ,ا

حى ) الىانه تعالى .خلق حناة كل ذى حاة من

| ويشير شوله ( وجعانا 00

| اليوانات من الماء .الذى:غله عرغه وذلك ان الجوهرة الى غن مدل الوجودات ؤقى
الروحالاعظم خلقت ارواح الانسان والملك مناعلاها وخلقت ادواح الْ.واناتوالدواب

| مناسفلها وه الماء ماقال
فلذلك قال و(

تيون

واللمخلق كل دابة هزماء )6وكان ذلك كله بمشيد الارواح
اى ون

مماخلقنا مهت من ارواحهم انتهى * واعلٍ

ان الموادنقن دوي:الا اكا الاجقال ,نيل الل روه لامها ررقكله ع عملا
روى 

0

ان علا رضى الله عنه صعد امير .بوما وقال علي يما دون العرش فان مابين |

الجواتح علم حم هذا لعاب رسولاللهففىى هذا مارزتى رسول الله رزقا فوالذى نفى |
سِده أواذن للتوراة والاجمل ان يتكلما فاخيرت إعافنهما لقصادنى علىذلك وكان فىالجلس
رجليعاة فقال ادعى هذا الردل دعوىئى عرلضهينه

ك
ذنىلعلى
| تفقهاولاتسأل تعنتافقالانت  حملت

فقام وقال اسأل قال سل

هل .زأيت .دبك ياعلى ,قال ماكنت اعبد |.

ربالماده فقال كيف رأيت قال ره العبون بمشاهدة الغان ولكن رأته القاوب محققة
د فرد لامثل له لامحويه مكان ولايداوله

الاعان ربى احد واحد لاشريكإه احد

زمان ولايدرك باللوا ولايقاس .بالقنا فسقط العانى مغشياعليه فلم !افاق قال عاهدتال
الا اسأل تعننا  :قال الشبخ المغرق ,قد سمزه

يخيست وديدها للك كنونربلت"كير كه اذا الذلكك انوك جلو ينامر الامائ
وقال الختحندى قدس سره
سكاراسق تكةطلت.ان 5

ا

* درخواب حجنن دولت سدار ثيالبى

| ازالالله عانلاغين والغفلة والحجاب وفتح يصائرنا .الىجناب حمال المهيمن الوهاب انه رب

| الادباب ومسبب الاسباب ف وجعانا فىالارض  6الارض جسم غليظ اغلظ مليكون من
| الاجسام واقف على.مس5ز العالم مبين لكيقية النهات الست فالشرق خيث تطلع الشمس |
| والقمر والغرب.حيث تغب والثهالحث ,مدارالجدئ والمنوب حبث مدارسهيل والنوق
| مايلى الخبط لافلا ا

االارفق رواسى  41جالا ثوايت جمع راسى هنرسا
ميلا

| اذاثنبت ورسخ ذف ان تمد بهم » 6الميد اضطراب الثى“ العظم كاخطراب الارض قال
| ماد يمد هيدا اذا نحرك ومنه سميت المائدة وهىالطعام والخوان عليه الطعام م قالالراغب
| الماعدة الطبق الذى عليه الطعام ويقال لكل واحجدة مهما مائدة .والمعنى كراهةانتمال مج
هم منقول بعضهم بالفارسية [ بالبجبائد '
| الارض وتضطرب والظاهر االنباء التعدية يكا

 1أدمبائرا ] *قال:ابن عباس رالضله عنهاما !:نالارض:بسطت” عولنىجه الماء فكانت
تمدباهالها كاعند السفينة على الماء فارسلها الله ,باتجال التوابت ااترمئ السفمة بالمرساة

 ١وشبل عل رطىاه عنه أى دلق إنحد وال اعد إلى اكطاله الوايى تكد اعدتيا |
حث به اليل.والناد تغلب,الديد  -والماءيطفى ١/النااءر والسحاب يحملا الماء وااريجحمل

اللسحاب )

مخ

سورة الاساء

الاج هم

| ججماعتان رفتقا  6على حذف المضاف اى ذواقى رتق منى ملازقتين ومنضمتين لافضاء ظ
للضتمحام خلقة كان اوصنعة ف©فتقناهما  6الفتقالفصل
اوا
له
ارتق
ونال
بينهما ولافرج ذا
لمااعخنرى بالريم وفى الحديث
اداه
بين المتصلين واهولضردتق اففىصانا وفرقنا اح

اولنَتهلوامداَاحالقَالله )جوهرأة فتظزاللها يرناظلهسة فذابت وارتعدت مخنوف أربها
فصارت ماءثمنظراليها نظرالرحمة كمد نصفها فخلق منهالعرش وارتعد العرش فكتب

عليه لاالهالاالله مدرسولالله فسكنالعرش فترى الماء يوتعد الى بوم القيامة ) وذلك قوله

تعالى ( وكان عمرشهعلى الماء  6ااىلعذب ث(م محنصلتلاطم الماء ادخنة متراكة بعضها
وانتا رنقا وخلق اريخ فيها ففتق
على بعض وزيد فخلق منها السموات والازض طاقا ك

بين طباق السموات وطباق الارض )اكخابر بقوله ( ثماستوى الىالسماءوهىدخان» وانما
انن
خم
دقها
خل

اقسك
تنهخل
مدخا
ويلخملقها من يخار لان ال

الاجزاء ستقر عند منهاه

(م بعدذلك مد الزيد علىوجه الماء ودحاه
والبخاد يتراجع وذلكمن كال علمه وحكمته ث
قولهتعالى ( والارض بعدذلك دحاها ) [ وكفته اند اسمانبسته
فصار ارضا بقّدرئه) وذلك

اذو باذان ع مق وازم كانس “نود ةازومكاء امن وسنت ماآن .را أبساران واين' نا
بكباه كشاديم ] يعنى فتق السماء وهى اشد الاشياء واصلبها بألين الاشاء وهوالماء وكذلك
فتق الارض بألين الاشاء وهوالنبات معشدتها وصلابتها * فان قبل المفتوقة بالمطرهى سماء
الدنيا ف ماعنىالمع* قالنلاسمعموات لان لها مدخلاف الامطار اذالتأثبي اتماحصل منجهة
العلو » واعم انالفتق صفة الله تعالى كالعلم والقدرة وغيرهما فهو ازلى والمفتوق حادث

لقعكاام وغيره املنصفات التى لابلزم قمدنمها قدم متعلقاتها فتكون
بحدوث الاتعل
ن*ا
تا 6
اعان
خوج
وم 8
عفىلبحر
تعلقاتها حادثة  .فقول البيضاوى انالفتق غارض خاطألكا
م انلماءك اهلماء جسم سال قداحاط حول الارض 

كل شى”حى  *6اىكل حيوان عرف

الماء باللام قصدا آلىالحنس اى جعلنا مبداًكل شى” حى منهذا الجنس اىجنس الماء وهو
(للّه خلق كلدابة منماء » اى كلفرد منافرادالدواب مننطفة
النطفة كافىقوله تعالى وا
معبنة هى أطفة ابيه الختصة بهاو كل نوع ماننواع الدواب مننوع منانواع المياه وهو
ناولعنطفة ااتىتختص «ذلك النوع منالدواب * شل الفقيرقدفرقوا بين الى والموان

بان كلحيوانحى ولبس كل حى حيوانا كالملك فالظاهى ماحاء فىبعض الرواياتمن ا(نالله
تعالى خاق الملائكة من ربح خلقها منالماء وادم منتراب خلقه منه والجن مننار خلقها

منه) * وقالبعضهم يدل فالآآيةالنبات والشجر لقائهما بلماء والمياة قدتطلق على القوة
فردات ويدل عحلاىتهما قوله تعالى ( ى
النامية الموجودة فىالنئات وفالىمواانلمكم

[ي نمىكردند مشركان باوجود اين
ير أهفللايؤنون » آ
اتهلاك)كباف
الارض بعد هو
آياشواضحه] © وف التأويلات التحمة يشير وله أولمير الى ففتقناهما» الىانارواح

ااملل(ه اخالقادواح
المؤمنين والكافرين خلقت قابللسموات والارض "اقالعلايهازلسل
قبل الاجساد بالنى الف عام) وفىرواية (باربعة الافسنة كوان خلق السموات والارض
1س _
او
ا
سط اساي ليسي اي اا
اناسال
الل

/٠١اع كم

المزء السايم عر
ل

|ال ٠ فانبى ادم 2و
نان بيذ س

سوه
بى ادمورم

سس

كك

لانت

لحتماجلالايهئكة
كبر منها درجة وارفع منها منزلة وذلك لانهم لماخلقوا محتاجين الى ماالات

اكرموا بالكرامتين اللتين لمتكرمبهما الملائكة فاحداهاالر جوع االلىله مضطرينةمايحتاجون
| البهدفاكرموا بكرامة الدعاء ووعدهمعليهالاستجابةبقوله (ادعوق استحب لكم ) فالهلمشركة
مع الملاتتكة فقوله (لايسبقونه بالقول) الآية لانهم بامىه دعومعند رفعالحاجات ولذلك
اتى علهم وله ن(ت١حافى جموبهمعن المضاجع يدعون ربهمخوفا وطمعا» وقداعظم امس

| الدعاءبقوله مالياعقلباً بكرمبى لولادماق؟  6وهم #تازونءن الملائكة بكرامةالدعاءوالاستجابة '
وهذه مرتبة الخواص من بنى آدمفى الدعاء  .فامامرتية اخص الخواص فهىانهم يدعون
| دهم لاخوفا ولاطمعا بل ححبة منهم ولوق ل ركه الكريم م قال ( يدعون ريهم أ

حى لابق ْ
ا بالغداة اللكعشى يريدون وجهه) وهذه هىالكر امةالثانية الى مننتالح الاحتياج <

| شىث“:من الخاوقات الامختاجا يمخلاف» تخلوقا -آخن فازلكل مخلوق استعدادا فاىلاحتياج |

يناسب حجابللته التى جبل علا فكل مخاوق يفتقرالى خالقة بنوعماوتفتقر اليه بنوا آدم

اءت»ه6وصفانه استوعيت
مانلبوعجوه وهذا هوسر قولهتعالى(واللهالغنى وا5تتامانلفذقرا
اكلنذغنلىكذواتهم وصفاتهم استوعبت الفقرفا كرمهمالله بعل اسماء ماكانوا محتاجين اللهكله |

| ووفقهم للسؤالعنه وان علبهم بالاجابةفقال(إوانيكممكل مأسألقوه 6واعدلذلنكعمانلتى |
ا لانهاية لها وكرامة لآكرامة فوقها بقوله و(ا(نتعدوا نعمةاللهلانحصوها  6وبقوله (( لم
| مابين ايديهم وماخافهم  6يشيرالىانه بعلم مابين ايدى الملائكة خمجنالة قولهم ( أنجعل
فنسدفها © الهبيهفان قنه ا نوع من الاعتراض و نوع من الغمة ونوعمن العحب
| فها م

حتىعيرهم الله فقمالاوا وا كاي اعم مالاتعلمون » يعنىاعل ممنه استحقاق المسجودية |
أ واعم منكم استحقاق الساحدية له وما خافهم اى وما يأ هم بالسحودله والاستغفار لمن |
لمغتابين من اولاده كك ن”كقارة اسان منهم فىحقهم ( ولايشفعون )6

ف ا

افلىاستغفار نالا لمن ارتضى» يعنى الله تبارك وتعالىمناهل المغفرةوهم من خشيتهمشفقون |
يمقنل منهم
| اى خمْشنيةاللَه وسطوة جلاله خائون ازلايعفوعنهم ماقلوا او يأخْذعم به و

| انى اله مندونه ياعلنىمملنائكة فذيك يه جهنم يشيرالىانه لليلسملك استعداد الاتصاف
| بصفات الالوهية ولوادعى هذه المرتبة راو جهنم العد والظرة والتعديث كاكان تحال

ابلس وبه يشيرالى انالاتضاف بصفات الالوهة منة بانىدم قكال عليهالسلام ( خلقوا
بالجللاق 2

ل'(غنوآان كتات اللهالى اولنانهيوم القنامة منالملك الىالذى لايموت الى

لكا للاقلذئ+لاعوت) فافهمجدا كذيك حزى الظالمين يعنى ايلذضيعنونالاشاء ففغير
0

ا
0

كاهل الزياء واللشمعة والشترك اللوا

مافىالتأويلات اللجمية

أومرالذيق

للغطاف على
اثوات
لننوى ا
اال
ونى
الهمزةلاتكار ننى الرؤية واتكار الانى له ون
سانا 0
لهوسر به حتى ل
ويه قلبن

تعالىلزمااشهدتهم خلق السمواتوالارض)

ل وبتاميووا هن عنقا لو ب1طمزلينا «الك عولد رارع
للك
ول+يعاموا| #وا:انا لمدرنات لا  00ى رزامي انك الىامعباعتبار انالمرجعاليه |
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من شفيع عاصنان باشم مجان » نارها نمشان اك

دراوائ

1

عاصبان واهل كائررا مجهد »م وارهاتم ازعتاب مض عهد
راان

»* ازشناعتيائ 00

امم خود فارغند

بلك ايشائرا شفاعتها بود ك*فتشانجون حكم نافذى رود
 0وهم  3مع ذلك  0من خشته  4اى من خشيمهم منه تعالى فاضيف المصدر الى

مفعوله © #مشفقون  4مستعدون [ ياازمهابت وعظمت اوترسان ] والاشفاق

كان
لفوزبتمعير
| دجسدر

الكت ادل ١

عناية مختلطة يخوف لازالمشقق بحب المشفق عليه ويخاف ا

_-

ابن الشيخ الخشية والاشفاق متقاربان فالمنى والفرق بينهما ا[المنظون فى امهنم حامت| /
لمعي منه وهو عظمته ومهابته وفىالاشفاق حانت الخنى عليه وهو ا

بشأنه وعدم |(

الامن .هن انيصيبه مكروه ثا[مالاشفاق يتعدى بكل واحد نمكتى من وعلى يقال اشفق
عله فهو مشفق واشفق منه اى حذر فانعدى عن كون معنى الخوف فبه اظهر ممعنتى| .
الاعتناء

وانعدى

-

كف

قل ليكوان معنى

الإعماء

اطيرهن

معى

الخوف  35وعن

رسولاللهصلى الله

2
اس2
2لل
ل١ت2
لل]“١
١]١.
]1ى

وبلة ليلةالمعراجساقطاكاخا خنشيهةناللهتعالى* وعنه ايضا اناسرافيلله |

جناح بالمشسرق وجناح بالمغرب والعرش
الوصع 11

وحر كَْ ا

اصغر

على حناحه وانه ليتضاءل الاحان دى
من العصدفور 51

العود متك

القاموس

خورف وكنات لحك اهل دلت #لامن ون روا كان عافلست
حيلتد ك0و ومن شل م 1 3لك

يد ا  1م٠ن٠هم ا 8أى من الملا كه  00اىاله مندوله4 2ه |

اى حال كونه متحاوزا اياه تعالى هق فذلك  6الذى فرض قوله فرض محال فهذا لايدل |
على الهم قالوه  #3وقال لعضهم هوا بلس حيث

ادعى القر كهفىالالوهةودعا كك عمادة نفسه أ

وشه انويلزم إنكوث من الملائكة 0:حزيه جوم 41:ار

الرمين ولاغنى عنهم كذ كن

منصفاتهم السنية وافعالهم المرضية وهوتهديد للششركين بتهديد مد عى الريوبية ليتنعوا
عن .شر لهم

اد
حر
كذلك

0

ال 5ظالمين

مصدر 5لشبهى

5ك دون

0

ما5قيلهاى ه6مل ذ5لك

اء
جةزاى
ازياد
لنال
وادعاء الالهية  .والقصر المستفاد من التقديم معتير بالنسة الى النقصان دو

0
كروبو لاقل مدا-
موا ومافه
ا 0

0070

0

فونبساحن ع دكا

عنهم 0 5 7

15

والعلل والآفات ليسيةوا الله بالقول ويستدعوا منه رفعها وازالتها والخلاص منهابالتضرع
وكذلك ماابتلاهم الله بعابعة تخالف اوامالله تعالى ف.مكن منهم خلاف مايؤون لوهم |
بأمنأه يعماون) 1تخامارروز عوننااللهماامسهم ووشعاون

مانوؤمصون»  ولعمرىانهم وان كانوا |

ييدكشخان
ررزشرنس
وا
اثبف<بدوزرنن

الزء اسابع عفر
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بلالإنماوسلاكذحامادانتاخد الام وناجدنطادتاةن) وثارة بالقهر كول وتلاال/0خزك"
| ستة ولانوم ) ونقال اخذته الى ويعبر اعلناسير بالمأخوذ .والاخيذ والاتخاذ اقتعال منه |

| فتعدى الى مفعولين ويحجرى مجرى المعل فو سبحانه  *6اى تنزه بالذات تنزهه اللائقبه
على انالسبحان مصدر منسبح اى باعوداسبحه تسببحهعلى انه عل للتسبيح وهومقول

عالىسة العماد اوسبحوه تسيبحه» قال فبحر العلوم ويجوزانككون تعجبا منكلتهم المقاء
اى ماابعد منينم بجلائل النم ودقاشها ومااعلاه عمايضاف اليه اممنخاذ الولد والصاحية

| والشريك انتهى* وقال فىالكشف التنزيهلاينافىالتعجب  8بل  *6ليست الملائكة كاقالوا
ظف عباد 6ه مخلوقونلهتعالى  8مكرمون 58مفربون عنده مةضلون علىكثير املنعباد
لهم
لاعلى كلهم والخلوقة تنانى الولادة لانها تقتضىالماسبة فليسوا باولاد كوراامهم لايمتضى ١
ك|ونهم اولادا مأازحموا  8لايسبقونه بالقول 6ه صفة اخرى لعباد واصل السبق التقدم

فالسير ثتموزبه فىغيره منالتقدم اى لابقولون شيأ حتى يمولهتعالى ويأمرهمبه لكمال م

انقبادهم وطاعتهم كالعبيد المؤدبين » قال الكاشنى ي[عنى بدسىتودى” وىس<ن تكويند

مراد اذين سخن قطع طكماعفرانست ازشفاعت ملائكه يعنى ايشان بىاذن خداشفاعت
نتوانند كرد ] © وهم بامره يعملون * ااىنهم يقولون بامسه كذلك يعملون بامسء
لابغير امره اصلا فالقصر المستفاد تمقنديم الجار معتير بالنسبة الى غير انه لاالى امس

| غيره والاص مصدرامرته اذا كلفته انيفعل ششأءة وفىالآية اشارة الى انالعناد .المكرّمين
بالتقرب الى اللهتعالى والوصول اله لاقولون شأ منتلقاء نفوسهم ولايفعلون شبياراادتهم
بل اذانطقوا نطقوا.بانته ؤاذاسكتوا سكتوا بالله  :شول الفقير
حون وزد باد ضبا وقت سحر  *+ميشود دريا زجنبش

اك

فوج ونحريك ازصما باشد همين »* فىزدريا اينخروش اينده هين
 * 8 2الله تعالى اى لاحنى عليه  8+مابين ايديهم © ماقدموا مالناقوال والاعمال
| 8:وماخلفهم  3ومااخروا منهما وهوالذى ماقالوه وماتأوه بعد فيعلمهم باحاطته تعالى

| بذلك ولايزالون يراقبون احوالهم فلاشدمون على قول اوحجمل بغير امه تعالى فهوتعليل
لاقبلهوتمهيد لمابعده هق ولايشفعون  #الشفع خم الثى” الى مثله * والشفاعة بك

هىوماندى
| الىاخر ثاصرا لهوسائلا عنهوا كثر ماستعمل فىانضهام منهواعلى مرتية ال
ومنه الشفاعة افلقيامة هه الالمنارتضى  5اننشفعله «ناهل الايان مهابة منه تعالى
وبالفارسية  1مكل كلى كاحطااى بشفاء تنه سندد اورا ] قال ابن عباس رضى الله عقا

الالمن قاللاالهالاالله* فلادليل فبه للمعتزلة فىنتى الشفاعةعن اصحاب الكبائر » قااللافتىمئلة
 .المقحمة هذا دليل على انلاشفاعة لاهل الكبائر لانه لايرضىلهم والجواب قد ارتضى
العاصى لمعرفته وشهادته-وان كان لايرتضه لفعله لانه اطاعه من وجوه وانعصاه منوجوه

اخر فهوم تضاه .منوجوه الطاعةله ولهذا قآل ابن عباس رضىالله عنهماالذى ارتضاهم
هم اهل شهادة اذلااله الاالله  :وفىالشوى

ي
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سورة الانبياء

 7154/هم

الاعراض ومن هناك ورد الاتكار  8فهم © #لاجل ذلك  8معرضون © مستمرون
على الاعراض عن التوحيد واتباع الرسول واما اقلهم العالمون فلا يقبلونه عنادا
ف وماارسلنا منقبلك مرنسول الانوحى اليهاانبهى6الشأن ل+ا9اله الاانا فاعبدون 6
اىوحدوق ولاتشركوا بى* وفيه اشارة إلى ان الكمةفى بعثة حميع الانبياءوالرسل مقصورة

على هاتين المصلحتين وهما ارات وحدانية اتلعلهالى وتعمده بالاخلاص لتكون فائدة تنك
المصلحتين راجعة الى العباد لاالىالته تعالى كاقالخ(لقت الخلق ليربحوا علا لالأربع ١
عليهم )  :وف المتوى
جون خلقت الاق يعرلى * لطف توفرمود اى قوم وحى
لالأن ارع عليهم جودتست *»كه شود زوجله ناقصها درست
عفوكن زين ناقصان تن برست * عفو ازدرياى عفو اولترست

واكبرفاندتهمامعرفة اللهتعالىكا قال تعالى (وماخلق تان والانس الاليعبدون) اى لعرفون
وهى مختصة بالانسان دون سائر الخلوقات فانها حهقىيقة الامانة التىقال تعالى ٠ اناعرضنا
الامانة ىعالسموات والارض )الآنية * شول الفقيرالسادة طريقالمغرفة وهىطريقالرؤية
فالرؤية اعلى من المعرفة لانالعارفين مشتاقون الى منازل اهل الوصال والواصاون لابشتاقون
الى منازل اهل المعرفة والمعرفة يتولد منها التعبوالعناء والرؤية يتولد منها السرور والرضى
|د فاعلىسالك
* قال باعلضعارفين المعرفة الطف والرؤية اثبرف والمعرفة اشد والرؤية ك
انيحجتهد نفحىقنقالمعرفة والتوحيد ويصلالى رؤية اميد الجبد * والتوحيد علىثلاثمراتب
 .توحيداهل البداية وهولااله الاهو وسير اهل هذا التوحد عام الاجسام ٠ وتوحيد اهل

التوسط وهولااله الاانت وسير اهل هذا التوحيد فعالم الارواح .وتوحيد اهل النهاية

وهولااله الاانا وسير اهل هذا التوحيد فىءالم الحتيقة والىهذه المرثية اشار الشيخ المغربى

كلتق انهه قله
نور هستى حمل ذرات عالم نا ابد * ميكنندازمغربى جونماهازمهراقتناس
ومنلطائف .الكمال الجندى قوله
طناس باذى ديدم از بغداد  +جون جشسد ازسلوكشكا
ه
ج در
رفت

واقتابازاى كفت

أن 7ق

شرف

اللين

»ثم انفالآية اشادة الى انا كثر الخلق من يدعون الاسلام والتوحيد ولابيزون اق
مالنباطل فنتبءون اهل الشسرك والرياء والبدع والهوى والدنيا ولذاقلت عبادتهم بالاخلاص
بل انتنى رعاية الشريعة بينهم ولوكانلهم استعداد وجدان المق لوجدوا اهله اولا ووصلوا
بتسلكهم على قدىى الشمريعة والطربّة الىالمعرفة والحقيقة فاتماحرهوا الوصول بتضييعهم

الاصول وناملل الهداية والتوففق ومنه الوصول الى مقام الصدق والاحقيق  89وقالوا يه
اى حى مخنزاعة فق انخذ الرمن ولدا © منالملائكة وادعوا انهم بناتالله .وانه تعالى
صاهسروات الجن فولدتله الملائكة  +قال الراغب الاخذ وضع الثى“ونحصيله وذلكتارة

اسرانس
مرخر
يدل
خرتزا
راا
حوف
اخاددير
ج
د
نا

الجزءالسايمفشر

-جز  554هم

شببزه مبطليد بدر مامت شصان * اونداندتك ابدنور 5و

باشد

هرزكهروى جدل برتوسخن ميراند * مثل شد ١كرش بوكعالفر باشد
أ
و»اما الاعتراض عاللىاولناء والمشاجخ املنعلماء فانديحرم الخير وبقطع بركة الصحية وزيادة

عال
ييهففه
العم يدل عذللىك شأن موسى والخضر عليهما السلام ناهالهاععنتراض عل
شوله إفلاتسألنى عنثى' حتى احدثلك منذهكرا ) فاعترض عليه فناداه الخضر بالفراق
| بررمكة ته وانقطعت بركة الزيادة منعلمهوالخير الذى جعله اللهمعه .ومنشؤم
لىله
اىعل
ضاىعل
ررضو
خىوارج اعت
الاعتراض ماكان مانلام

عنهوخرجوا عليهفخرجوا

من الدينوصاروا كلاب الناروشرةتلى نحت ادم السماء * قال ابو يزيد اليسطائى قدس سره

فاىلحيقذه لما خالفهدعوا منسقط منعيناللهفرؤى بعد ذلك مع الحنثين وسترق فقطعت

بده هذا حظ المعترض فالدنيا واما جاله فالىآآخرة فيكللامهالله ولاينظر اليه وله عذاب
الم ىناد القطعية والهجران  :يقول الفقير
هين مكن باخن كان يدل

:اذا عد كرعلاواراميل

ظٍِاماتخذوا مندونه الهة6هالهمزة لاتكار الاتخاذ المذكورواس قباحه واستعظامه ومن متعلقة

باتخذوا .والمعنى بل اتخذوا متحاوزين اياه تعالى الهةمع ظهور خلوهم عن خواص الالوهية
حىر
بلف
بالكلة  #8قل » لهم بطريق الالزام والقام الحجر  هاتوا 2ب6ا[ريد ] * قا

العلوم هات منامماء الافعال قال هات الثى”اى اعطنيه  .والمعنىاعطونى  8برهاتكم 4
ممتكم عملاىتدعونمن جهةالعقل والنقل فانهلاحة لقول لادليلعليه فى الامورالديذية لاسا
فى مثل هاذلاشأن الخطير * قال الراغبٍ البزهان فعلان مثل الرجحان والبننان * وقال
ْ لعضهم هومصدر بره بره اذا ابيض انتهى وقد اشار صاحب القاموس الى كليهما حصرث

قال فىباب النون البرهان .بالضم الحجة وبرهن عليه اقام البرهان وف باب الهاء ابره أنى
بالبرهان* قال فىالمفردات البرهان اوكد الادلة وهوالذى سَنَضْى الصدق ابدا هذا ذكر
لنى * هذا اشارة االلىموجود ينهم مانلكتب الثلاثة القران
بم
قكر
منمعى وذ
والتوراة والاتجل فالقر ان ذكر وعظة لمن اتبعه عليه السلام االلىيقوسمامة وااتوراة
والايجل ذكن وعظة للامم المتقدهة يعنى راجعوا هذه الكتب الثلائة هل دون فىواحد

منهاغير الام بالتوحد فهذابرهاتى قد اقته فاقيموا ايضابرهاتكم © وفى التأويلات التجمية

يشير الى ان اثيات الوحداننة بالتحقيق وكشف العان من خصوصة العلماء الحققين من
يىر المقامات وقطع المنازل االلىخضرة كاهومخنصائص الانياء
سىف
امتى الذين هم مت
قمبلنبى ومن هنا قال اصلللىهعليه وسلم ع(لناء امتى كانبياءتىاسرائيل ) اى فصدق طلب

ننين والتوجهالىاللهتءالى  بل أكثرهملايعلمون المق 64اضراب
وع
كعاض
لالا
احقب
ال

من جهتهتعاللىغير داخل فىالكلام الملقن !ى لايفهمون الحق ولايمزون ينهوبين الباظل
فتلناجع فيهم المحاجة باظهار حتية:الحق وبطلانالباطل * وفىعر العلوم كأنهقبل بل

ههول
جه و
ل كل
اسساد
عندهم ماهو أصل الف

وعدم التمبيز يابلنحق والماطل فن ثمةجاء
ا(لاعىراض )

|
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اقميف
الكريم ياشنرةنا بفيضه العميم ويتا عصلرىاطه اللمست
سئل » الهتعالى
حل *
:و
بيفع
وعما
ك#م

 9وهم

طن ن
وايف
اى العباد ي©سثلون  6عم
قعلو
مقييرارا

والسؤال استدعاء معرفة اومايؤدى الى المعرفة وجوابه علىاللسان والبد خلفة لهبالكتابة
والاشارة * فاقنبلمامءنىالسؤال بالنسبة اتلعاىاللهى* قلناتءرريف للوقتوبمكيتهم لاتعريفلله
 ١تغالى أفانهيعلام الشنوب:قالسؤالكا يكون للاستغلام يكون:اشكيت 'وانها لايسأل .سوا اتكار
كلشاف
تسبي
سلى
انهع
لل ع
اؤا
ويجوز الس

والببانكقوله لإقال رب أنىيكون لىغلام) وعلى

 .سبيلالتضرع واْاجةكقولهتعالى حكاية اعلنكافر (إربلم حشرت اومقىدكنت بصيرا 6
| *قال فى حر :العلوم انما لايسأل عمابفعل لانه رب مالك علام لانهاية لعلمه وكلمن سواه

مبوب مماوك جاهل لايعل شيا الابتعلم فليس للمماوك الجاهل انيتعرض عسليىده العليم
بكل شى” فيابشعل وشول لمفعلت وهلا فعلت مثلا وعم يسالون لانهم مملوكون مستعيدون

خطاؤنفيقال لهمىكل شى“ فعاوه لمفعلتم* واعم الناعتراض شوم سخط الرب ويوجب
عقابه وسخطه  :قال الخافظ
صن

زحون وحرادمكه بده مقيل  #2قبولكردنحان هرسخ نكه جزاذكنت

| ولشوم الإعتراض على الله فى فعله لون ابلس وكان من صسلدة الكافرن فانه تعالى لما .مه

لفح دالقاك اسا(حاد] لز طلينته ليها )اشم الاعنزاخيا وتشأن ,بى !اده اضَابتَ الملكين
قاروات أومار وترم اهلها انذها «الاعز افك ,فا اشأن» الخلوق!فك | بالاعتراض »فى شأن

الخالق .وبالاعتراض عا الله والتعمقبقالحوضن فىضقاته .هلك الهالكون من اهل الاهواء
وارباب الآراءتعمقوأ فيا لميتعمق فبها#ابرسولالله والتابعوزومن تبعهم من اهلاق
فشتهاث"“فضاوا واضاوا واو تعمقوا .لسلموا وقد ,افق تكلة
وتكلةنوا بالخوضفيله فوقعواء ال
اهل :اق بعلى.ان الاعتراض :غل الله الملك .الق ف فعله ومايحدثه فى خلقهكفر فلا محترى*

عله الاكافز وجاهل ضال :ه.وكذا الاعتراض على الى عليه السلام فانهاتما بون عن الحق

لاا  28والحستااتن» علسشاعتذى يكال |اللى ونه اللبنلالكة فلك ,ابوهنلري زضىالل
عنه سمغت رسول لله يول (يايها الناسكتبعلكم الج ) فقام عكاشة بن محصرفقال أكل
عام يارسولاللهفقال (لقولت ذم لوجبت ولووجبت ثمتركتموها لضللتم اسكتوا عنىكا سكت

عتكوفاتما هلك منكان قبلكم بكثزرة سؤالهم واختلافهمعلى اندائهم ) فانزل الله تعالى (ياايها |
الذينامنوا لاتسألوا عناشياءان تبدلكم تسو ) الآية  +ومن اشد التشنيع واقبح الاعتراض
على دسولالله حلى الله عليه وس ادعام بكوم التكاذا اه ككلت فلس عضن

الغافلين تكلم الى اقنال لماخلص لاحد من الهوى واوكان فلانا عنى بهالى عليه السلام

من حدث قال لإحبب الى دمنياك ثلاث الطيب والنساء وقرة عنى فى الصلاة 6فقلت أما

تستحى من اللةتعالى فانهماقال احبيت بلقال حبب فكيف يلام العيد منعندالله حثصمللىهم
وعم فرأيت الى عليه السلام فق المنام فال لالغم فقدكفتاك أعحس.هثمسمعت

أنهقل » قال

الذقهاء من عبره عليهالسلام بالميل ال نسارية قاصدا  4النقص إشتل قائلهاللهتعالى * ,شول الفقير

( دوحالبان -.مح خام

جون قدمت بانك براباق زند » جزنوكه يارو كه انا الحق زند

ف فسبحانالله رب العرش عمايصفون  #اتىزهوه تنزمها جمايصفونه به امننخاذ الشمريك
والصاحية والولد لانذلك منصفات الاجسام ولوكان اللهجمما لغمدر على خاق|اعالم وتدبير
امه ولميكن مدالهعلىان| سيمم سكب ومتحيز وذلك منامارات الحدوث وجوازالوجود

انلالاعججزتاج
وسهع
وواجب الؤجودمتعال عذنلك © قالفىالتأويلات النجمية نزهالله نف
لغيره فىالالببة وانيت .انه خالق العرش الذى هو مضدر ,افليرضجمانية.:الى المكونات تنى

الالبية عنغيره منزها عمايصفون باحتباجهالى العرش اوبلاهة اخرىفالالمية  :وفىالمتتوى
وَآحَد انملك ران راابارف* « تدكانين بط جزاى ونتالادق [لآن]

لج
جىاكد
ردعو
فت حافتراكدركرنمالى ع حجركتث

| * قال بعض انحكار افترى العادلون عن الله الى غيره كالطائعيين القائلين بجانيع
التأثيرات .الواقعة .اتماهى .من مقتضنات الطببعة كديمقراطيس واتباعه .والسوفسطاسِن
المكرين جميع الموجودات حتى انفسهم واتكارهم واماالتوية اعنى القاثلين بالهين اننين
كي
ج
6
م]
ب
ب
هع
)2
و
س؟
ك
و
+
“
تل
د
ع6د
ج
ك
1
جي
[

ار مصدر
|-دها مصدر لا<يرات والا خ

للششسرور انهم قدلعنوا على لسان اهل الاشراف

أ
الكش والبرهانى .ليس للسد.قلبان ولالندن نفسان ولاللمماء شمسان تشهد الاخخار بواحد
عكةوهو منتهى الاعبان لوحصل شمسان لانطمست الاركان الى النظام شمسا اخرى فكيف

| لابأى :الها آخن انكان,للقيوم :شمريكنفايق شمشه,لاتها:ااكل _الثيرات ,فجالقها ١كل يمن
خخلق متلها .ومن غياء!١كل مند ,لإككون واجاإدات لان الوحوب :ادا رمن رخصاتسن
الكمال.التام بقث لجد شا( اخترى .عرقنا انه .لسن :فالىوجود الاهر
يشهدالله اغا بدو  +انه لااله الاهو

اء
سوكا
ىق ل
فقائ
قال بعضارباب نال

سلمالاع:قلالروحانمة
الروحانية وارضالرشرية مدبرات فىمث

وفىالهوى اارلضرششرية غيرهدايةالله تعالى بواسطة الانسباء والشمرائع تسدنا مسدت سدبير
العقلوالهوىسأاءالروحائيةالفلاسفة والطائعة والدهرية والاباحة والملاحدة وارض يشرينهم
فاما فساد سماء ارواحهم فان زلت قدمهم عن جادة التوحد وصراط الوحداسة حتى ابيتوا |

له الواالحدقدي شريقكدايما وهوالعام ق يقربلوادعوة الانبياء ولميهتدوا بهدايةالحق  :والفمتوى أ
ائ نبرده :عقدل هديه .تللم «,عقل ١نجاكرست:از عاكرام [؟)
| داما فساد ارض بشسريتهم فبان زلت قدمهم عن جادة العبودية وصراط الشمريعة والمابمة |

و١لجا؟يذ[جتا6عنيااج6ممععذهكم6عىحمتى عبدوا طاغؤت الهوى والشيطان وآل اميفساد حالهم الى ان قال تعالىفيهم (صم بكم |
1 .

انالمسسنة عنلفىسه اخذا |
سديسره م
ماىفبهعمقلون) * قال الشيخ ابوعمان المغربى ق
ْ ل

هىوى عنلفىسه نبطاقلبدعة فعلى الالك |
| وتركا وحبا وبغضا نبطاقلحكمة وامنلام

مج

2
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كم

لكهالمعادة لغيرهم فىسهولة المأخذ والقيام بها نسأل الله تعالى ان مخف عنا الاوزار انه
|فاتات 0:ك ؤفك الحوى لسكؤق زم حو ء وارلزون زاك عاد عراؤاضعمتا| اذاهو افا
التكرع! لن

)ى اسكون' خال| :
| تعاين ب(اعل الكتات قدلباءك #رسولنا سين لكععقلتىزة :املنزسل :ا
2

رسول وقولهتعالى 3لاشرون» اى الاشكبوان عن نشاطهم فىالعمادة وفىالحديث

 2لكل عامل شرة و لكل شرة فترةثن فتر اللوستتى فقد ا والافقدهلاك ) فقوله ( الكل شزة)

فترة ) اشارة الىماقيل لاباطل صولة ثم تضمحل وللحقدولة لاتزل وقوله(من فتر الىستتى

اى سكن اليها فالطرف الفائر فيه ضعف مستحسن والفتر مابين طرف الابهام وطرف
السبابة بعال فترته بفترى وشبرته بشيرى انتهى كلام الراغب الاصفهانى فىكتابالمفردات

اماتخذوا الهة ام منقطعة مقدرة ببل معالهمزة وممنى الهمزة اتكار الوقوعلااتكار |
الواقع والضمير لل.شركن والمراد بالا لهة الادنام  6من الارض 6همتعلق باتخذوا بمنى |
انتداوا

اخاذها

من الارض

بان دنعوها

وتوها

سس بعض

المحارة

اومن بعض

جواهرها

كالشية والصفر ونحوها والمرادبتحقير ال تخذ لاالتخصيص #ي8نهشمسرون كه اهناشلشرءالله |
احناه اى سعثون الموق واماة صفة الا لهة وهو الذى يدور عليه الانكار والتحهيل |

والتشنيع لانفس الاتخاذ فاه واقع لامحالة بل امخذوا الهة من الارض هخا
مصةمع حقارتمم |
وحماديتهم بتشرون الموتى كلا فان ما اندها

الهة ععزل عن ذلك وهم وان لمشولوا 1

بذلك صرحا فانهم يلثمبتوا الانشار لله تعالى كاقالوا من يحى العظام وهى رمم فكيف ١
يشتونه للاصنام لكنهم حيث ادعوا لهااللهآمة فتكانيك؟ افعو الهكازالا تان وتوره" انه |

من الخصائص الالنبية حا هق لوكان فبهما الهة الاالله  6تنزيه لنفسه عالنشسريك بالنظر
العقلىوالايمعنى غير عالنىها صفة الهة اى لوكان فالىسموات :والارض الهة غيرالله كاهو
فنهما شعل السموات ظرفا وهو محديد والجوابٍ لتمرد به معنى الظرف واتما كهقووله |

 ١وهوالذى فىالسماء اله وفىالارضاله »©  8لفسدتا  6الفسادخروج الثى” اعلناعتدال |
وستعمل ذلك فالنفس والبدن والاشياء
قلئلا كانالخروج عنه اكثميرا ويضاده الصلاح ي

الخارجة اعلناستقامة اى لخرجتا عنهذا النظام المشاهد لان كلام بينالاثنين لامجرى ١
على نظام واحد والرعية تفسد بتدير الملكين وححث انتنى التالى تعين انتفاء المقدم © قال

فالوهية و كال
افلىتأويلات النجمية انهذه الآلهة لاتخلو اما انيكون كلهم متساويا ال
وعضهم ناقص واما اكنيلكوهنم ناقصا يحتاج بعضهم الى بعض:
القدرة او بعضهم كامل ب
| فىالالهية وكاماالة بعضهم وناقصة بعضهم فهو شتضى استغناء الكامل اعلنناقصفالناقص

لابصاحللالهية -واما الناقدون الذينيحتاجو ن ال اىعانةبعضهملبعضفلايصلحونللالهبة لانهم
عناناؤاء -واماشؤام
رؤز الاتكول واحدهرف انتو اف عواله "اكد الأحدا اصع الى
يىةو لمح الهلةامخردىبفرية
بف
لامل
ارك
لمدب
ادم
محتاج اللدواوكفاهنما الهةغيره لفسدنا لع
سسحت

تتم

1

| من الاباطبل  8وله 5ه خاصة ف من فالسموات والارض © اى جميع الخلؤقات ناذا ْ

| آكرامتهم عليه منزلة المقريين عند الملوك على طريقة العثيل :واليبان لشسرفهم وفضلهم على
اكثر خلقهلاءلى المعكازعم اابلوببكارقلاق وجيع المعتزلة فالمراد بالعندية عنديةالثيرف
لاعندية المكان والجهة وعند ؤانكان منالظروف المكانية الا انه شه قرب المكانة والازلة ١
نمشيه بلفظ المشيهبه  +قال الكاشى! يعنى فر شتكان كهمقزبان ا
شرب المكان والمسافة قعير عال

دركاه الوهيتاند وشما ايشائرا عى برستيد ل]ا©يستكيرون عن عنادته 4هلااىيتعظمون

عنها ولايعدون انفسهم كبيرة بل يتفاخرون بعمودئته فانلبهشراميعة ضدفهم اولىاننطيعوه
واخمإةحالمن قولههن عنده ٠ وجغل المولى ابوالشعود رحجوالله من عنده مدا ولاستكترون
عتبره  9ولاسشة<متروون  2ولايكلون ولابعنون هال حسسر و استحستر اذا تعبت واعى كعنى

ااستفعل :معنى فعل ,حو قن واستقر »قال افلمفردات الحشر كمف الملديز عماغلنة قال
حسرت عن الذراع والحاسر من لادرع عليه ولامغفر والناقة حسير حسسر عثها اللحم والقوة ١

والحاسرالمعى لاتكشاف قواه ويقَال المعى حاشرومحسور اما الخاسر قتضور :انه قدحسر
بتفسه أقواه اما الحشوره فتظوكا ان النقل' ولدحر :واللسرة الغعلى مافاته والندم عليه ١

كأنه اتحسر عنه الجهل الذى مله على ما ارتكيه"اوانحسر قؤاه من قرط ثم :ادركه واغناه
بفدون فقئليسبحون
عنتدارك مافرط منه  8يسبحون اللبل والنهار ك6انه قيبلعكي
| الللل والثتهار اى ثرهونه فى مع الاوقات عن ومكيةا دوك

وعن الانداد ويعظمونه

سلدلحهم فترة طرفة عين بفراغ نه اوبثغل آخر
وتحدونه دائما لا9بفترون  6لتاتخ

لاقميعيشون  6يعيئنالافسآن بالنفسن بؤاعلوت"الماة"' .يمكى' النتسيشح بالنمكة الىالملافكة

0
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تيشهيه المعقول بالمحسوس عبرعن |
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وولده ريحانتاه هو لاتخذناء منلدنا يه اى منجهة قدرتنا عليه لتعلقها بكل شى” |
ر العين او من غيرها* قال ١
حناومن
اخلق
وتاره نمتاساء من
من المقدورات انوصثمعالفيه مخ
| الواحدى معنى هلندنا منعندنا حسث لابظهر لي ولاتطلعون عليه ولانجرى لاحد فيه |
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| الله وطاعته قددنا الفراق وحان المنقلب الى الله والى سدرة المنتهى وااللىجمنأةوى يفسلى
 7رعاك اهل ,نئ ويكفتؤاق :فى تاق عتاقنان غاثاياق

وك6شوق
ىحر اطائلة ناذا عأجل
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صعَوَقَ على سريرى فىيتى هذا على شفير لحدى ثم اخرجوا عنى ساعة فاول هن يصلى

| على حببى جبرائيل ثم مكائيل تم اسرافيل ثمملك الموت مع جنودهم ثم ادخلوا على ا
 ١فوجافوسا وصاوا عن فل شيعو فلزاقة شاخواا وككوا)” ؤوالؤ اازنلاتولة الها امخزفور راننا
وشمع جعنا وسلطان امنا اذاذهبت عنا الى من ترجع فىامورنا قال (ركتكم عاللىححة |

البيضاء) اى الطريق الواسعالواضح لكلهناهارها افلوضوح (وتركتلكم واعظين ناطقا
ودامًا) فالناطق القران والصامت الموت (ذاذا اشكل عليكم ام فارجعوا الى القران |
ظ والسنة واذا قست قلويكم فلينوها بالاعتبار فىاحوال الاموات) وعن الى هريرة راخلىله |
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قلبا خاليا ممكن فيه قال الشاعى
اتانىهواها قبل ان افعاىلهوى » فصادف قلا خالا تتمكنا

| ودكن فى تود ل تفيزة وأغ" لان ذا الوكان لكر العامة وز فيان 1د
' لقراءته واجر لمشقته كذا فىشرح المصابيح  8وكقصمنا منقرية 5*6خبريةللتكثير تحلها |
| النصب على انها مفعول لقه.منا ومنقرية تميزولففىظالقصم الذى هعبوارة نعالكسر

| بابائة اجراء المكسور وازالة تأليفها بالكلءة املندلالة على قوة الغضب وشدةالسخط مالاحى
فؤكانت ظالمة  6صفة لقزية  تقدير المضاف اى وكثيرا كسرنا واهلكنا مناهل قريةكانوا
ظالمن با ياتالله كافرين بها كد ابكم ار ل

 0وانشانا بعدها  3اى بعد أهلا كها |

والانشاء والاختراع والتكوين والتحليق والابحاد امماء مترادئة يراد بها معنى واحد وهو
اخراج المعدوم مالنعدم الىالوجود م فبحىرالعلوم * قالالراغس الانشاء امجادالشى” وتربته

راين © اى ليسوا منهم
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ولادينا  8فلمااحسوا بأسنا  6الضمير للاهل الحذوف والبأس الشدة والمكروه والنكاية
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قالوا ف هل هذا دههل يماعلنىنفى اثىمامد 5الا بششرمثلكم يهحملسموادوملكعفى المأكل
والمشرب وكل مابحتاج اليهالبشر والموت مقصور عاللىبشرية ليسله ودف الرسالة التى
يدعنها والبشر ظاهى الحاد والادمة باطنه عبر عن الانسان بالبشر اعتارا بظهور جلدهة من
الشعر يخلاف الحوانات التى عللها الصوف والشعر والوبر واستوى فلىفظ البشيرالواحد

واجمعوخص فالقر ان كلموضع عبر اعلنانسان جنته وظاهره بافظ البشسرفة أفتأنون

السحر الهمزة للاتكار والفاء للعطف على مةدر و8التم تبصمرون  #حال مفناعل
موما انىبهيعنون القران
كمن
سلا
نا ا
جهذ
 0مقررة للاتكار ومؤكدة للاشتبغاد اى ما
سحر اتعلمون ذلك فتأتونه وتحضرونه علىوجة الاذعان والقيول وات تعاينون انه سحر
قالوه لاعتقادهم ان الرسول لابكونالاملكا وانكل مابظهر على يد“البشر من الخوارق
”قت اللاعةا؛اى الخداع والتخئلات التى لاحق.قة لها +قالالامام'طعنوا فنيىوته بانه
بشر وماالى بهسحر وهو

فادد احذحة الدوة تعرف

منالممحزة لاهن الصورة وأو بعث

الملك اليهم ل+تعلموا ونه بصورته بل بالمعحدزة فاذا ظهر على يدبثمر وجب قوله

+ه صور برك شد معاق بو
لوح صورت بشوى ومعتى جو ك
وانما اسروا ذلك لماكان هاذلاحديث منهم على طريق التشاور فا بينهم والتحاور فطلب
الطريق الىهدم امى النبوة واطفاء الدين وعادة المتشاورين ان جتهدوا  0ن ممرهم

عن اعداهم 1

(تعينوا على
ا  2معاذ رفعه الورسولاللهظ لله عليه وس اس

تجا الجالعكان فانكل ذى نعمة م#سود)

7لرسول علها! 0دن
ل ل ا

فبى عم القول * |
اله اقوالهمواحوالهم انا لظهور ارتم وانكاك سرهم ر
كان اوجهرا حال  6ذلك القول 02

والارض يد فضلا عامسارؤا به واذاعلم

ا|لقول علم الفغل هقوهو السميع العليم كهإى المالغ فالىعم ب عاك والكلومات؟الى
|ن حاتها مااسروه منالتحجوى فحاز  051الهم وافعالهم ه8لقنقلالوا اضغاث 0
م

31

ا|لقلفك بالككشر قاض عنمن ختلطةا الراطك اكب واضغاث  1رؤيا لايصح تأويلها
لاختلاطها كافىالقاموس  .واطام بم الحاء وسكون اللام الرؤيا اولملام ابضااغة فه |
فالاحلام يءنى المنامات سواء كانت باطلة اوحقة واضيفت الاضغاث معتى الاباطلالبها على
طريق اضافة الخاص الى العام اضافة بعنى هن وقد تخص الرؤيا بالمنام الحق والخلم بالمنام
ذا اضراب
الناظل كمفىقوله عليه السلام ( الرؤيا منالله والحلم منالث_يطان ) ثماهن

هن جهته تعالى وانتقال من حكاية قول الاىر اى لشمتصمروا علىان شولوا فىحقه عليه
السلام ( هلهذا الابوثسفرى6حقماظهر على يده هنالقرآن الكري انهسحر بلقلوا
ل
طاخلام اىخلاط احلام كاذية راها فالمنام عق
|تخالبيط
0
ي
م
ع
ا
ا
ي
2
ع
-جسه-2دما

افقرهم

لعا

شنية موب

المزء السابع عث.

|

نت

الغقاة

ل

جدا !|

5

م1

ل

؟ا6غ

هم

اعذير الاوا 985ط ره هنا

الاعراض

عن٠ الابئةرالة عااىف

واجملة حال هانلناس © وفىالتاويلات الاجمية واذا تطدحهم تاجاح ؤالنت علىاجولهم مم

معرضون عانماع قوله وندييحته كاقال (ولكن لانحبونالاخين) :قال الش.خ سعدى
لبك راكد ينداز در سير بود * مادار هي كن  75حق اإيشحنود

زعلمض ملال" ايدان كعاب انمزع اتسين نقذسار اقرزوق عتزدك
* وفىالغرائس لابقلى انالدتعالى حذر اجمهون منمناقعته ف المساب وزحرهم حتى يتهوا
اقربخمن كل ثئى” هنهم لويعل.ون فاندتعالى عاسب العاد
عنرقاد الغفلات و 0
فىكل محة ونفس وحسابه ادق منالشعر واخنى منديب الغل على الصفا ولايعرف ذلك
6

ن الدذن بحاسبون5 .ككل دان وخطوة وهم و.عقا وق ان عن مش اهددالله

| معرضون عنطاعته

| و
| المبا

اذلاحط لهم فى الطاعات 001لهم فى المشاهدات ه3ه مايأنيهم

هم المسابٍ أكل تذكير وتذبههم عن الغذلة
رذ
كنت
من طائفة نازلة منالقر ا
بنهم بيه  72الغاية ا متعلقة بيأتيهم وفه
ات انعا ر م

دلالةعلى فضله وشرقه وكال شناعة مافعلوابه هذحدث )ب َل إحفة لد كر أى يدث مله

بحسب اقتضاء الكمة لتكرره علىاسماعهم اتنبهكى يتعظوا فالمحدث تنزيله ففكل وقت على
دسب المصالح وقدر الحاجة لاالكلامالذى هو صفة قدية ازلة وايضا الموصوف بالاتيان
ح
قبإنة اذيك تلان

ملنللووفت والتسورات وحدوته مما لاتزاع فيه قالوا القران
كك ا

قنال
مشترك يطلق على الكلام الازلى الذى هو صفدالله وهو الكلام ١لفن القديم م
عدي كدة ويطلق ايضا على مابدل عليه وهو النظم الثاو ,اذك من قال شدمه سحل

اع كاك عقام < اإل بااح ةوه كود اسيناء تفرع عار ان الملا الع  1ل 4ك
ا باشهار قد

.

2دنه اعون

4

عت

اك

٠.

ين فاعل

-

استمعوه عاك

ه
نها
عل ل
د لاهية فأولهم  :حال اخرى ما
مهِقعدا 3حا 2

.

9

.

لعب اذا كان مال ع

قات 3

*ال الراعب |
اذا ذهل وغدّلل ق

اللهو مايبشغل الاتسان يما بعله ولهمه شال لهوت كد ولهست  1-0اشتغات عنه لهو
ا وألياء عن

كذا

شغله

ماهو

اعم .٠ والمعنى

مايأيهم 0

من

ريهم

عدرث

 1حال

من

الاحوال الاحال اسماعهم اياه لاعبين :مستهزئين بهلاهين عنه متشاغلين عن التأمل لفتناهى

عفلتهم وفرط اع اضهم عن الأظرفى الامور والتفكرنى العواقب قدماللعب على اللهوتنسهاعلى
| الهم اعاقدموا عاللىلعبت إذهو لهم عاق فاللعب الذى هوالسحرية والاتجهر وتجةاليء

| الذى هوااخفلة ءنالمق والذهول عانلتفكر  +قال بعضهم القلباللاهى هوالمثفول باحوال
الدنيا والغافل عن احوال العققى * قااللواسطى لاهية عن المصادروالموارد والبدأ والنتّهى

ايلافى بحود نامتاهى * ازسوا دوركن دل لاهى
|  0واسروا التجوى © انحوى فالاصل مصدر  :بالفارسة [ ركافزان ] #مجعل انما

ن التاجى معنى القول الواقع بطريق المسارة اىالسر ببناننين قصاعدا قال تناحى القوم
ا اذاتياروا وتكاللوا مسسسررا| عن عيرهم * قالالراغب ناجيته ساررنه واصله ادحلوا به فىحوه

0

كنت صغيرا العاقل فترفع لهمونياقرال ادخلوها فبدخلها نمكن عفلىالة اسلعهيد ظ
وشكل عنها كهانن فعىلمه انه شق فقول الله اياى عصيتم وشا ربرانالاهوأنوك 13

فالتفسيز الكبين وافىديت (لاعَرَاً الهملنة :من القران الاسؤة طه ويس)ك فىالكشاف
ا

كت طوؤوةاظه أ العشرئن من شهر ربع الاول من سنة ست ومائة والف

من غبزةاهن [نالعر”واالميرفك
0

21
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ظ

هس
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١١
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 6-0-0 8 6000معادر
7
لد 1
قٍ ا

ار
 1 1كاسع مجح

جح

7

واب بهجوع

1
وحرج:

وج وجحووح

وق تفسير سورة الاساء مائة

مدن

مر  0-0د

 0-1نسماللهالرح نمناأرحجمدام
اقترب للناس حسابهم  68شال 5

إلفعم واقترب اذادنا وقربت منه ولذا قال فىالعسون

اللام ععنى من وهن متعلقة بالفعل  واتقدعها على الفاعل لالدسارعة الى ادخال الروعة فان
نسيالاقتراب  7 6ماعو 00

7
باقتراب

لد 1
حسالهم

 9 0زهيهة واتزعاحا من المقترب  0اد

افيه  9مان 5

اقترابه لضن

اقتراب

القاعة

وماعلله 00على ذلك والمراد

وسمحى

0

القيامة

0

الحساب لسمية

ده وقعا فى القلوب فان الحساب هوالكاشف عن حال المرء
شّه
اف
ووقع
للزمان باعنظم .ما
ومعنى اقترابه لهم تقاربه ودنوه منهم بعد بعده عنهم انه ىكل ساعة منساعات الزمان اقرب
آليهم املنساعة السابقّة معانمامضى اكث نما بتى والىحديك (اما هاو ؟فها سلف قبلكم
بنمس ) وايتمعايلنم" الوقت لانكتمانه اصلحكوقت
اسلوش
املناتمكا بين صملاة العضرًالى غ

الموت .والمعنى دنا من مشنرك ريش وقت محاسية الله اياهم عالعىمالهم السيئة الموجبة
للعقاب لعنى القشامة »* وقال الكاشةفى تقلا عن عض [ زديك شد وقت مؤاخدت وياد داشت

١

ايشان كه ققتل وكرفتارى” روزبدرست] * شولك الفقير هذا هاولاظهر عندى لان زمان
اللوت متصل

بزمان القامة

فاقتراب وقت

7-5

بالقتتل را

فىحكم اقتراب وقت
ف

1

تحاسيتهم بالقامة ومثله من مات فقد قامت قامته  0وهم فغىفلة  4ان سهو يعترى

نلة التحفظ والتقظ اى والخال انهم فى غفلة ثامة من اقيم على النقر والقطءير
ق

والتأهبإه ساهون عنه بالكلية لاانهم غير مبالين مع اعترافهم باثيانه بل 005
امقعتضاءعقولهم لان الاعمال .لابدلها منالزاء والالزم التسوية بينالمطيعوالعاصى وهى

إغندة عنمقنطىققد الله فو معرضون  54عن الايجانوالياباتايبر النبهة لهم
00

ا

الخ دين

معه

عشسر

 8عن0

الهوان وضد

٠#
6 0

اننذال

بذل الضادلة اع

كم

القتل الس فى الدتناكاوقع يومبدروالذل

||لصعو بة  +وقال الراغب الذلن ماكان من قهر والذل كن

عد لصعت وشاس

مونقغيورلقههرتعالى (واخفض لهما جناحالذلمناعلرىحمكةن)كالمقهور لهما وو زىكه

بعذابٍ الآآخرةودخول النار اليوم :وليه [ ورسوا كنمدرقامت بدخولدر' نثن]
* قالالراغى خزى الرجل للقه اتنكسارا مامننفسة واما  5غيرة فالذى نلحقه من ثفنه |

هوالطماء المفرط ومصدره الخزاية والذى بلحقه من غيره قال هو ضرب من الاستخفاف

ومصدره الخزى  .والمءنى ولكنا ل+نهلكهم قبل اتيانها ذانقطعت معذرتهم فد ذلك اعترفوا |
وقالوا قبدلحاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزلالله منشى”* قال افلاسئلة المقحمة هذا يدل عإ
انه بحب على الله ان يشعل ماهو الاصلح لعباده المكلفين اذلولم بفعل لقامت لهم عليه الححة
بقانلوا هلافعلت بسنا ذلك حتى نؤمن والحوابٍ لوكان يجب عليه ماهو الاصلح لهم لما
خلقهم فليس فى خلقه اياعم وارسال الرسل الهم رعاية الاصلح لهم مععلمه بانهم
ولك الميحة ع
لايؤمنون ندؤلكنة*ارحل +الزسك

التوفق وتلعهالى مايشاء بحق

اى كل واحد منا ومكم
المالكة يا قل » لاؤائك الكفزة التمردين  #كل 5
00متربص  1انتظار الاهس اوزواله منتظرا لمايوؤول الهاعمسنا واس

بىر
بلف
كق.ا
ل]*
ااا
ن[عنى شتماكت مواحشم' منداريد وماعقوبت ثن

قال الكاشق

ّكم
كلوهمنا

| منتظر عاقة اهمه امال -الموت يسس"الحهاد وظهور الدؤلة:والقوةاوبعدالموت بالثوات |
اهر عاللحق منانواع كرامة اللهوعلى المنطل موز احانتة عأوروعن1!:
والتقاب بعظ

النمشركين قالوا نتريص محمد حوادث الدهى فاذا مات مخلصنا فقال تعالى هف فتريصوا يه
| تم  #فستعلءون * عن قريب اذا جاء اعرالله © من اصصاب :الصراط السوى © |
المستقم  .والاخاب جع صاحب ععنى الملازم  .والصراط منالسبيل مالا التواء فبه اى

| لااعوجاج بل يكون على سببل القصد © ومن اعتدى دمن الضلال اأىنحن ام اتم |
كمقالبعضهم

سوىترى اذا اتحلى الغبار * آفرس محتك ام حمار

|

وفنه تهديد شديد لهم * قال الكاشى [ مىاد حضرت بغمبرستكه هم راه يافته وهم راه
ماده است ]

ظ

لويسقتة ريت ني ابيز
زاللأاد ان دؤواءلوهوزؤامكواه ز
وفىالاية اشارة" الى المهتدين بالوضوك البه بقطع المنازل والانفصال عسموااه والمنقطعين
عنه باتدال غيره م قال الخحندى

وصل ميسر نشود جز قّطع * قطع مخست ازهمه ببريدنست
| *#واعل انزالله تعالى اقطلعمعذرة بالامهال والارشاد ذلله الححةاليالغة * وعنابىسعيد الخدوى |

لام (يحتج علىالله ثلائة الهالك فالفتزة سول ليمأتى رسول
لعسله
[ دضالله عنهقالقاال
وتلالولاست

اي

لاف

علحا شول لحمل لاعقلا اتفع به وغول الصغير

(نت )
ك

دررءلله
 444يهم
رت
يوم يبعثون يعنىلبقفى بطن
ي
سسقس
رداو
ساوك راتوروابم
ل
آل بومالقيامه  +وءنالشافى رحه الله اذا من هذه الآاية ١أر انفع للوباء من التسبسح

* قيالحى بن معاذ رحمدالله للعابدين اردية يكسوتها من عند الله سداها الصلاة وطتها

اماس

سرس

دي

+

ذروة الروحانية وخروجها عن اوصافها لدخولها الخنة المسرفة بالاضافة الىالحضرة بقوله

( فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى  6وصلاة القلب دوام المراقبة ولزوم الحاضرة كقوله
( الذين هم فى صلوتهم خاشعون ») وصلاة السرعدم الالتفات الى ماسوى الله تعالىمستغرقا

فالىبحمرشاهدة  5قالعله السلام ا(عبدالله كأ نكتراه وصلاة الروح فناؤه فالله وبعاؤه

الله ك قاال تعالى لإمنيطعالرسول فقد اطاعالله 6لانه الفانى عن نفسه الباق بربه فنصلى
هذهالصلاة اغناالله عماعندالناس ورزقه مماعنده كاقالتءالى و وجدك عائلافاغنى) ومنهنا
(نث عند دنى لطعمى وسةبى
كان إشول عد لمهم ا
دست

غير نور آدمرا حورش

** حاترا  5له حاشد رورش

رن كورئيكان ازانما كولنور  +يخاك  ريا

0

باهز بان سور

©تينا  [ جرا تمىارد ممدبراىما ]
بنى كفار قريش 8ولا  6هلا يأ

6اقترحنا نحن ومننعتدبه لإ منربه 6كومى وعيسى ليكون علامة للبوته
بآنية ما

ايةا الميعد وازماشاهدوا املنمعحزات مقنبل الآيات حتىاجترأوا على
يشمن الناد :الى حس
التفوه بهذه الكلمة العظيمة  3مأتوأتهم بينة مافىالصحف الاولى  68الهمزة لاتكارااوقوع |
والواو للعطف على مقدر والينة الدلالة الواضحة عقلية كانت اوحسية والمراد هناالقر ان
الذى فه سان للناس وماعبارة عالنعقائد القية واصول الاحكام التى اجتمعت عاما كافة
الرسل .وااصخف جع حيفة وعىالتى ا

فياوحروف التهحى 3

علىحدةمماانزل |

على وآادلممرادبها التوراة والاتجل والزبور وسائرالكتب السماوية .والمنى ألميأتهمسائر
التو +تأتهم خاصة بنة مافىالضحف الاولى اى قد اناهم آبة هى امالآ يات واعظمها

فىباب الاتجاز وهوالقر أن الذى ففه بان مافىالكتب الالهبة وهوشاهد بحقيمةافها وبصحة
ماننطقبه من انماء الام من حدث انه غنى باتجازه حمايشهد #قئهخضحقشوق بائبات حقية غبره

فاشهاله على زبدة مافها امنعالا فىبهاعى لميرها ولجيتعر

عار بين * ثم بين اله

لاعذرلهم فىترك الشسرائع وسلوك طريق الضلالة بوجه ما فقال  9ولوانا اهلكناهم 3
فالدنيا  8بعذاب » 4مستأصل  88منقبله  6#متعلق باهلكنا اى مقنبل اتيان البيذة
واعله ولواهلكناهم اهلكناهم لازلواتما تدخل عاللىفعل .ذف الفعل الاول احترازا
ع نا لسث لوجود المفسر ثمابدل من الضمير المتصل وهوالفاعل ضمير منفصل وهوانالعذر

الاتضال /لسقوط رماستصل يه إفايا إفاعلك الفعل ادو الامتداً ,ولاتأ كا امذهد حدّف
فِالوا ا6ل.قبويمامة احتجاجا © ربنالولا ارسلت 6
اللوكدوالعامل مع بشَاء اناركة ظلق

| [جراتفرستادى]  8انا© فالانيا ل دسولا© معكتاب فنتبعايأنك* الىائزلت
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»ول يلوه دل بربايد زاهل حال | ١
ننم شكوفدايست ك
يكهنته تكذردكةه فرو ريزد ازدرخت * برخاك رهشود جوخس وخاك بايمال
اهل ,كال .در دلخود رجا جا دهند *. انذاكه دمئدم:زن انبت؛ افكبازاوال
نبللالعاقل اتنار

الرزق الذى هوالياق ولابلتفت الى التعمالذى حو الفاق وضع عا ا

فى يده من القوت الى انيموت  :قال الشسخ سعدى قدس.مره
كرازاده برزمين خسب وبس + .مكن بهرفاق زمين بون كنس
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نيرزد عسل جان هن زحم نيش * قناعت تكوتر بدوشاب خويش

م

خداؤ لكزان اتن اجرسمد تسكن ساق نالف هسم خداونديت
لو

حون ع

قناعت كن

خود خورم #

ححه

جور خداوند حلوا بيرم

اى افس براندى «+كه سلطان

ودروش

 1-1مردرا نفس اماره خوار * اكر ه
شومندى

5

عنيزش مدار

 2انالرزق المعتبر غاية الاعشار ماشكان عنالء للروح القدسمى هن العم لكك

|( الارك والتحن

والفضن ا

وفى المثنوى

كا كلو بؤدتة»
اقنجل
فهم نان كديع انه جكستنائ زهل ف .ابزكر تو
رزق

حق

0

إأنإدهمكان
جكرا

به نود دل ميَانتلت +

كان كلو كيرت

,سبل دهانى باإزشد  2#حه

رشس

درون

را وارى

*

خوريده

درقطام

تَكَاشِك

عاقيت

لقموحاع ابرارسد

اوببى تعمت

حورى

ا

ات وص اهلك بالصلوة  62نعنل كارا:لعدللىنبا !لماوز ام
ننا انت اهل بيتك فان الفقير دتى
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"نتعن

بها يعلى ,ققره ولايهم باضه المعدشة ولابلتفت احلاىنب :اهك الغى  0واصطير ا

' عليها  :وداوم انت وهم عليها غميشرتغل باص المعاش كان اللبى صلى الله عليه وسلم
(لصلاة ) كان يفعلذلك اشهرا ق*النى عرائسن
| يذهب الى فاطمة وعلى كل صياج وقول ا
ا القبللىى الاصطبار مقام المجاهدة والصبر مقام المشاهدة * قال .ابن عطاء اشد:

اتوااعع الضبن '

الاصطبار وهو السكون نحت موارد اليلاء بالسر والقلب والصير بافس لاغير هف لانسئلك
رزقا  6اى لاتكلفك انترزق نفسك ولااهلك انما نسألك .العبادة  29تتحرنزقك »
 2فان منكان فى عملاللهكاناللهفعمىله  2والعاققة جه |
| واياءم ففرغ زاكر لوالا
| الخميدة وهىالمنة فااطلاقها بختص بالثواب :وبالفارسة [وسر اجام بستديده ]© للتقوى / 54
اى لاهل التقوى يعنىلك ولمنصدقك لاالاهدتلنااذهى معالآآخرة لامتيفان نيوعل عدق ||

المغانفى واقامة المضاى اله مقامه تنينها على إن ملاك الأمرهو التقوى وهوذم الس |
والجوارح عن جميع ماشبحه العم روك انعهليه السلام كان اذا اصاباهله ضر امهم

بالصلاة وتلاهذه الاية* قال وهب بن منيه انالحوات لمتطلي من الله تعالى يمثل الصلاة
| وكانت الكرب العظام تكشف عن الاولين بالصلاة وقلما تزلت باحد منهم كرب الاوكان /
مفزعه االلىصلاة وقال الله تعالى فىقصةبوئنس ب(فلولا اكناهنمن المسبحين) *قال ابن عباس
ممه

(دضى)

سورة طله

مج< لاخ  6يهم

اولكن انظرو! كنف يلوح ذل المعصية.منتلك اللرفاانتوههمذااتخذوا هذه الاشياءلعيون ١
| النظارةفالناظر اليهاحصل لغرضهم ومغرلهم عالخىاذهاوفى الحديث (نالدنيا) اىصورتها |

ومتاغهالأكروة) عون ردنك

انتم متها نطف :واقروطيا نداةلان

لل أسوييئ لاك إخبرده  غكر رالزكنها طبفزاواى رجه زاوالوارض .ياذكزنيا 1
| غمرارة تفتن الناس محسنها وطعمها  :قال الخدندى
وحله لذاش

جهان

شل
بزمور ع
ص

اند
3

6ه

لهشير يندش بسمارست

م

22

أ
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١ه

و زانافز ون شر وشورش

وف المثنوى

هركه ازديدار بر خوردار شد * اين جهان درشم اومدار شد
ازره مرو لعدوه دىك ابن محوز * مكاره عى ندند ومحتاله مى رود
وقال

| ا(ولالنهمستخلتكم فيها ) اى جاعلكم خلفاء فى الدنيا يعنى اناموالكم ليستهى فالمقيقة
صىرف فيها بمنزلة الوكلاء (فناظركيف تعلمون) اىتتصرفون
' آكم واتتماعالللهى جاعللكت ف
6

عت

بن مس عليه السلاملا تخذوا الدنيا ربا فتتخذ كلها ع.د ايع وف التأويلات التحمية ا(

| يشير بقوله (ولاتمدزعينيك » الى عينى البصر والبصيرة وهماعين الرأسوعين القلبواختص
الى عليه السلام بهذا الخطاب واعتز بهذا العتاب لمعشين احدها لانه مخصوص مجنميع
| الاساء بالرؤية ورؤية الحق لاتقل الشمركك اناللسان بالتوحيد لاشبل الشمركوالقاب بالذكر |

ىاااينمننلدفتر
مافصددبرحوريواممفوي:ةويخ

لايقبل الشرك اوقال اذكر تربك اذانسيتاى بعدنسان ماسواه فكذلك الرؤية لاتقل الششراك |

وهومدالعينين (إالىمامتعنابه اازولاجدامننيهمازه6روةاهلحوباوةلدنياوالاً خرة لكن١ كتق ١
رك
هنى
ال ع
ظاغس
بذكرالواحدعنالثاق والازواج ااهللدنيا لاسر اى

وباطنك عاءالعزة

“ابيا ةارنية الددا لالنهك الالظللعجماق :كنا لها در" جلؤلنا لزوية كوالنا:واكا
متعنا اهل الدارين بهماعنة لحضرة جلالنا ١لنفتهم فيه) باشتغالهم بمتعات الدارين عن

الوصول” اولىؤكاالية أحمالنا *:قرلى” غندالكيلى قدس سرء ذا اكاب اطنة اليوم فيشغل
نلوا حين شغلوا
شغ
ذاكهون) فشهق شهقة وقال مساكانلايدرون م

ورزقربك 4

| اى ماادخرلك فى الآخرة من الثواب اوما اوتبته من يسير الكغاية مع الطاعة والرزق
ا شال للعطاء دمويا كان اواخرويا والنصيب نارة ولما بوصل أنه الحوق وتنذى به ثارة

دمنيا لاهمعكونه فىنفسه اجل ماايتلنامفست فنياهفسون مأمون
| ف خير  لفكمىماامنلحه
االغائئة بخلاف .مامنحوه' و«ابتى * فانه لايكاد نقطع ابدا * قالالكاشنى [ دركشف ,
ظاد
ش

اواراة2كا زهَرَ درلغت

تكو السك حق سسعحانه وتعالى دثمارا شكوفه خواند

سشاشد
زيراكه ترونا  00اودوسه روزه ,د

در اندك فرصتى

 5واسست شود]

مخ 5غ يسم

الجزء السادس عشير

|يلون ع لوصللاها فوملوخمااغسرقوا ولوصلاها قو  6ا ريات عليهم الرج واوصلاها؛
|ٍْ نمود مااخدتهم السحة فعلى المؤّمن انلاسفك عن الصلاة والدعاء والالتحاء  0أللهاك

|

و©لاتمدن نك »* اصل الاملدجر ومنه المدة للوقت الممتد كوثارما جاء الامداد فى
اجون والمد فىالمكروه نحو وامددناهم شاكهة وعدله من العذاب مدا والعين الحارحة |

خلاف العرزاوإةذا قال تعالى فىالديث القدمى ك(نتله سمعا وبصرا) دون اذنا وعنا

والمنى لاتطل نظرها بطريق.الرغبة والميل * وقالبعضهم مدالنظر تطويلهوان لايكاد يرده |
استحسانا  لاءنظور البه واتحابا بهونا ان لهمثله » وفه دلدل عالنىالنظر الغير الممدود |

رضف ولاكان |
طميغ
لظرث
ابالن
كن الاحتراز منهوذلك ان يباده الشى”
كنه
لذواعنيهلا
مع
صر منها شيأ احب ان يمد انلظهره |
انبمن
النظر الى الزخارفى كلمركوازلفطىباع وا

]| وعلاً عينيه قبلإهعليهالسلام لالاتمدن عينيك) اى لاتفعل ماعليهجبلة البشر * قالالكاشى |

ننقدلكه مهماقى تبزيدغمبر امد ودرخانه جيزى نبودكه بدان |
كنه
مهع
ابورافع رضى الل

إصلاح شان مهمان نوانستى مود ا بنزديك يكى اذيهود فرستاد وكفت اورا بكوك |

تمد رسول الله مكويدكه مهماق عنزل مانزول موده وثى يايم نزديك خود جبزىكه
بدان اصلاح شان مهمانوائدىئ -كود وكئ يادم زديك خود جيزى كه ندان شرائط ا
ا ضافت بتقديم رسدا إن مقدار ازد عا فروش

ومعامله كن ناهلال رجب حون وقت |

برسدبها بفردتم من بيغام بويهودى رسائيدم واوكفت عى فروثم وععاملة نيكم و
7

حيزى ذركرو .من تهيدمنباحضرات عامسجعت تمودم وصورت حال باذكفم حصرت

كر بامن معاملة .كردى  0حىءاوانا
فزمود والله .الى لامين :فى.السئاء وافين .فى .الارض ١

اتلت .دل
١اذاكردع:سن:ازؤةاخودةافن:داذ تاتديك: .اكفككرهذم. .ا:بانيت _جه
تمدن
اد
لش
وزل
|ظمنارك وى نا

عبنيك» وان يكن نظر <شمهاى رودا يه

رف
امن
خبه
زنا
ا الى مامتعنابه  6نفع
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الدنيا ومنه متاع البيت ليمناتفع بهواصل المتوع

|امتداد والارتقاع _ بعَاكَ منع اإنهار ونتع اأنبات ارتفع والمتاع انتفاع مامتلدوقت :والمنى
ال
|بالفارسية [ بسوى  5جزىكه برخوردا,ر كردانيديم بدان جيزى] * وفىالكير الذ ذنابه

|والامتاع الالذاذ يمايدرك من المناظر السنة ويسيع مانلادوات المطربة ويشم مالنريح

| الطبة.وغير ذلك مالنملابس وامناكح ا8زواجا منهم #اى اصنافامنالكفرة كلوئتى
والكتانى مالنيهود والتصارى وهو مفعول معنا ف زهرة الوة الدنيا ©#منصوب يغعل
هدط
يدل عليه متعنا اى اعطنازينة الدثيا و

خعير
للفقراء وتعزية لهم حدث من

لهة
س هذ
تاسطى
ونضارتها و<سنها * قآل الو

اخدى عن النظر الىالدنيا :على وجه الاستجسان

ناا معاملة نهتنليهم -تى يستوجبوا العذاب بان
طهميفي
عامل
ا لع
هو لفتهم فيه ه اى
'زيدلهم اللعمةفيزيدوا كفرا وطغيانا فنهذهعاقبته فالالبدتمننفن عنهفانهاعلندامتحان
لمة
لظعن
يكرمالرجل اويهان* :وقدشدد العلماء مانهل التقوى فى وجِوبٍ غض الابصر
بىسهم وكمباهم حتى قال الحسن لاننظروا الى دقدقة هاليج الفسقة
لقةا ف
مفس
وعدد ال
2_0

( ولكن 1

ا

|الع

سورة طه
 041جد
.أعزيد التحلانالقلب 5م الالاشتزاحةامل فكم

عالىماقيله م نالظاروف اىئ سبح فيها وي صلاة المغرب وصلاة الادر على الكأن اللارادة
الاختصاص كا فىقوله تعالى ) حافغالو | على الصلو أت واله لود الوسطى © 3صلاة العصر 62
بعض المفسرين+

وفىالخلالين قلىعى وبها صاا

3
|الميع قل ولسحى الواحد لي

الظي,و

العصر واط| رياكاة ا

وقال الطمرى قبل عو .ه|ا وص

طؤقة

العصرومر.ان

طل فل"الاول
الوط قفار اللخااد واطرااك النهان الظبز والمفرزب :لاالنقابر »ااخلزا
الثاى فكانت

منالنهار وفىاول الطرف الثانى 0ذها بان طه:زفين والمغرب قّل

اطرافا انتهى .

وعهذااحتجح
ج الشسخ انواتايمنافزارى ف الاسئلة الح وقد مغىمابناست

هذه الآبهفىاواخرسورة هود وسأى ففسورة ق ايضا يه امك تركئ ف متعاق بسبح
ام

سسسيح فىهذه الاوقات رحاء أن ناك عندة تعالى ما”رضى

الكاغنى [ خوشنودى در اصح اقرال كك
شال
اك

ال
بنهه نفسك و لمر به قله ث *+قو

مخذاى ماللاو

امعط رواقدووان

تلك مقت بوريكتة «
بإو لوؤت يعطك زنك افتقى  4تقوبت" انقو امكند ]
امت همه جسمند وتوى حان همه »* ايشان همه ان نو ونوان م

اك فى اتولاقوة خ عر ماي يو انس مكنا بقننان عه
* واعلم آن#الانتكتهال ابالتنيشج .استتطار :امنلمسح ٠للتصير :علالمكة بين .وان الطلاة .اعظا

ع(

ا ل زاالة الالم ولذاكان النى عليهبهالسلام اذاحزبه اص فزع الى الصلاة وكان آخر

لاأوام »نه االطلكلاة:اومافللكتمااتكم! والآنية اجامعة:لذاكرالطلوات الخثل» اعانجرين ابن
فاك لومت لسداراسونانة  311ول افلاى,القادرة ليد ا

م

لاة قل
عن
| سترون ربكم كاترون هذا القمر لاتذا مون فىرؤيته فاناستطءتم ان لاتغليوا د

طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثمقرأوسبح .د ربك ) الآية قوله لاتضامون
بتنشغديد الممممن الظم اى لايم  5بعذا ولاهوا ل ارسه ك1

مفتوحة والاصل  575قلت

منه ل

التاءين وروى

ل لاوطا ارد لاينالكم ضم بان يرى إعضكم 1ل
7ا7
ا فرؤنته تذاك وفى'الحديث وان اقل  50-5ع

ةرد بروته ناكا

عقيف الممم من الضم وهو

سان ساون ٠كلكم
زمراسة

شاكة لسكا والفحر ولو 5

مافبمًا لاتوها ولوحيوا ) بعال منداوم اساي معد لاط يرفع اللعهنوضيق العبش
وعذاب القبر ويغطى كتابه عه وعر على الصراط كالبرق ويدخل الطْنة بغير حساب ومن

تهون فى الصلاة فى الناعة يرفعاللهالبركة من رزقه وكسبه وينزع مها الصالحين من وجهه
ولاشّل نه سائرعله ويكون يفيضا فىقاوب الناى وقبض روحه عطشان جائعا يشق نزعه

اتكن'وككية واطامة"الهرا .واحفقها ؤبعذة اليناف وغضت لين
والكزقة و"/لش شف مطالة م
وعقوبة اللهافلىنار 5

(امتى امة مرحومة واتما يدفع اللهعتهم البلاياباخلاصهم

وصاواتهم ودعاتهم وضعفائهم ) وعن قتادة ان ا

تتٌم'أهة »يد0
اياهلسلا تمعل
اذىى عله

اللزء

2:

السادس فثير

562

م

كنى شيأ) فعلىالعاقلالسك
لم
ملك
| دجت لل" اشر لترحل واحد منكم مانقص ذ
بكلمة التوحيد حذ ,را من وفوع الوعيد وى الحديث ( لتدخلن الخنة كلككمالامنابى) قبل

يإرسول الله من ذاالذى انى قال ( من لَمل اللاه.الا الله قبل ان هال 1وبنها
ا فانهاكلةالتوحمدوهى العروة الوثق  00الحنة)* شم ان تأبتير العقوبة ايدو

1

رجوع التائبٍ وانقطاع حمة المصر فينبنى العاتل المكاف .ان يتعظ جواعظ القرآن الكريم
| ويتقى القادرراطكم ويجتهد فاىلطاعة والانقاد ولايكون اسوء من اماد مع ان الانسان |

| اشرف الخلوقات ا المصنوعات *#عن جعفر طبار راضلىله عنهقالكنت مالعبوعليه
| السلام فى طويق«فاشتد على العمطش فعلمه الى علهيهالسلام وكان حذاءنا  1فقال

| عليه ااسلام ( بلغمنى السلام الىهذا الجبل وقللهسقيك انكان فيدماء ) قالفذهبت اليه
وقلت السلام عليك ايها الخبل فال ينطق فصبح لبك يارسول رسول الله فعرضت
القصة فةال .بلغسلام الى رسولالله وقللهمنذ سمعت قولهتعالى (فاتموا النارالتى وقودها

قهوند .الثار .حبق ل مق
وتى
ت لوف ان ا كونمنالحجارة ال
ن)
كرة
بحجا
 2وال
 0يقالمن مينزجر زواجر القرآن وم يرغب فىالطاءات فهذا إشد  1من الجحارة

ا

ل

ابص8ير على ماشّولون 6ه اى اكذان
فقلو
ال تلبين ال

|الامس على مد  57من ان ار عدابهم ليس يباعمال بل امهال وانه لازم لهم 3فأصبر على

| مابقولون فبك منكلات الكفر والنسبة االلىسحر والجنون الى ان يحكم فهم فان علمه
ا عله السلام بانهم معذبون لاحالة #اإسله وحمله على الصير  8وفىالتأويلات التحمية على

ماشّول اهل الاعتراض والانكار لانك محتاج فىالترسة الوذلك :لتبلغ الىمقام الصير انتمى

قال بعضهم هذا منسوخ باية السيف» والفكبير هدا غيرلازم+واز ان يقاتل ويصبرعلى
ماإسمع منهم من الاذى ق+ال الراغب الصير حيس النفس عملاىيفتضيه العقل والششرع
اوجماةتضيان حيشسها عنه فالصبر لال عام وربما خولف بايسنماله بحسب اختلاف مواقعه
| فانكان حيس النفس المصيبة يسمى صبرا لاغير وتضاده الجزع وانكان ففحارية سمى
شعداعة ونضاده الحين وان كان  3نامة سمى رحب

الصدر ونضاده الضحر وان كان

| فىامساك الكلام سمى كتّانا ويضاده البذل وقدسمىالله تعالى كلذلك صبرا ونبه عللهقوله
| ( والصابرين افلبأساء والضراء © وقال تعالى (( والصابرين على ماصاابهم والدابرين
والصابرات ) ويسمى الضوم ديرا لكونه كالتوع له

صىل
ا

وسبح  6ملتسا © حمدريك »* ٍ

حامدا لربك علىهدايته وتوفقه بطريق اطلاق اسم الخزء عىالكن لآنالتسبمح

نايا الب منالغموم والاحزان
 .وذكرالله تعالى شد اللاي اتاو يده

١ ألا

| بذكرالله تطمئّن القاوب  6ف قبلطاوع الشمس © المراد صاللافةجروفى ابر (انالنيكر
والتسبلسسحح الى طلوع |أثشمس

افضل من اعتاق انين رقة من ولد اسماعيل) خص أنماعيل

#نى صلاتى الظهر والعصرلاتهما تبل
بالذكر لثعرفه وكوته اباالعرب« وقب غلمروبها يع
غروبها بعد زوالها © ومن آناء الليل  6#اى بعضساءاته جع ىع اكع والاقضية رك
| وامعاء.واناءبالفتح والمد

فسصح  64فصل والمراد المغرب والعشاء وتقديم الوقت فيهما

ل(اختصاصهما )

مج

م

ا

0

0 310

ا|والفاعل الضمير العا الى الله .

 5 5هدم

فين

 02اعادكنالق راونالآولى

ى أفربعل الله لاهلمهداية فقوله اعلكنا  0تيك

|لتذاية بطررو الالتفات؟ .هل00
/ا
كاتا من القرون ظٍِ

االا

سورة طه

|

النطت قري انمؤواكات يلهي؟ اى © قزنا |

0 0

 0حال من القرون اى وهم فى امن وشلب

اق ديارهم أوام:ن الضمير قّ لهم مك

للاتكار اى أفرإلهد اهاذكنا للقرون السالفة ل

حاب ا وتمود وقريات يل  10وهم ماشين فمىساكنهم مارين باهذاا سافروا
للد الشام مشاهد نلانار هااكلهم مع انذل ثك ثما بوجب ان يهتدوا الك الحق فعتيروا لاا

حل بهممثل ككل تواتك قال الراعسة انق انلتاقالسن مكان اللككاواارادة والشكون

قار موا وواتعن أ الاستططان كر كرا ذاو "كان كذ ا" "اختتراطتة
واكم المكان لكك

واجمع ا

 0ان ف ذلك

 3اع فى الاهلاك بالعذاب  0لآياتكه ٌ

|كشيرة “واككة الهداية ظاهرة الدلالة عل الى قاذن هوهاد وأى حاد © لاولى النهى ين

[]1١اسبيواكانمخرد
فداتردر
آله
0072

حمع نهية بنى العقل اى لذوى العقول الناهية عن القبائح وفه دلالة على ان مضمون

الملة هو الفاعل لاالمفعول  :وفى المتوى
نفَور

يس ساس اوراكه مارادرجهان  #كرد بدا از الس مششان ][١1

كك .

|درسيق
تاشتيد> ,إن سباستهاى بحق  *,برقرون ماضنيه ن
كدرد
استخوان ويشمأن كركان عان * سكرد وي

اىانهان

عاقل ازسرينهد ابن هستى وباد  +حون شنيد |نحام فرعو نانوعاد
ورنه نهد ك0

ال

ازحال

أو * عيرق كير بد از اضللال او

 0ولولا كل سيقت من ريك  7اى ولولا الكلمة المتقدمة وص العدة 0

ل

بارىواادنيىت
عدا هذه

ا ف  :لمكي سه حى إن الك كار اك ارك |

افلىلوح الحفوظ ان امة محمد وكاذنيوا فسيؤخرون ولابغعل بهم ماغعل يغيرهم من |
| الاستئصال لعلمه ان فبهم مينؤمن واونزل بهم العذاب لعمهم الهلاك  +لكان  6عقابٍ ١
جناياتهم هق لزاما  6اى .لزاما .لهؤلاء الكفرة بحث لاتتأخر جناياتهم ساعة زوم ماتزل |
| ا

الغاريين عند الكت مصضد ره لازم وصف به للممالغة  2واجل مسمى  7عَطك

اول الالى
دعملة يذ
عل كلةوةالفصل .للاشعار باستقلال كل منهما بنى لزوم اليداب ا
اى ولولا اجل مسحهى لاعارهم اولعذابهم وهويوم القيامه اوبوم بدر كدر عذابهم اصللا

* واعل ان الله تعالى حرضهم على الاعان من طريق العبرة والاستدلال رحمةه .متهعالى

١

املاقمالثفنىوى
لبعود نفعه اليهم لاله :
]
وحى
[م7
جون خلقت الخلقكى برخ على * لطف انوفرمود اى قبو
لان

ار عليهم حودلستت

عاك غود روحله اقطيا وارقدات

وقع فى الكلمات القدسية ي(اعبادى لوان اولكمو اخر؟ وانسكم وجدكم كانوا علىاتق

' قات رجل واحد سكم ماذاد ذلك فى مكى سبأ باعبادى لوان اولكم وآخرة وانتكم |ْ
أ

-ة  722كهم

الجزءالسادس عقر

لا
هنى
اع
جقلى
| علو جورهخمم سما وبكماوصنا )* وفىع_ انس ال

بوجود الحقكاكان جاهلا

فى الدنا كاقالعلى رضى الله عنه من لميعرف الله فىالدنيا لابعرفه ودالانخيلة

قال5

[ى يروددكادمن ] ل©محشرتى اهمى وتدكنت يصيرا * اى
استئنافى بيانى  دب » ا

افلىدنيا ف قكاذللك  #اى مثل ذلكفعلت انتثمفسر بقوله ا©نتك آيائنا  #اى
ا»»#
هد9
تاح
يلى
سن ع
نلا
فمث
آبات الكتاب اودلائل القدرة وعلامات الوحدةواضحة نيرة حح

اى ميت عنها وتركتها ترك المنسىالذى لايذكر ادلا  8وكذلك  اى ومثل ذلكالنسيان
الذ ىكنت فعلته افلىدنيا  8#اليومتندى ت©ترك افلىعمى والعذاب جزاء وفاقا لكنلاابدا

ك5قبلبل الىماشاء الله ثميزيله عنه ليرى(اهوالالقرامةويشاهد مقعده منمانلعان 0

ذلك له عذابا افولقعذاب وكذلك الكم والصمم ييلزهما اللهعنهم اسمع بهموابصر بوم
صرفيا
فزى
عاس
بأتوننا  3وكذلك » اى ومثل ذلك المزاء الموافقللجناية  #تج
ىم ن
©ته |
فلعل يشعله الانسان وان كان ذلك فىالانفاق اشهر و لميؤمن
والاسراف مجاوزة الحد فى ك

آ.يات دبهب#االىقرآن وسائر المعجزات لبكذبها واععرضعنها و8لعذاب الآخرة * |
عالىاطلاق اوعذاب النارهق اشد#هممانعذيهمبه فىالدنيا ضمننكالعيش ونحوه #ووايق»

|وادوم لغدم انقطاعه فن,ازاد:ان .نحو منعذابالله,وتنال اثوايه قغليهاان تعاب :على _شدايد
الدنيا فانالنة قدحفت بالمكاره وحفت النار

الدنيا فوطاعة الله ويجتنب المعاصى وشهوات

| بالشهوات كاورد دعا الله جبريل فارسله االلىمنة فقال انظر الهاوالى امعاددت لاهلها
فيها فرجع فال و عنزتك لايس.ع بها احد الادخلها غخفت بالمكاره فقال ارجع الها

| فانظر فرجع فتال و عزتك لقدخشيت ان لايدخلها احد ثارمسهه الى النار فقال
انظر الها ومااعددت لاهلها فرجع الله فقال و عننك لايدخلها احد السمع فهكا

| لشفت بالشهوات فقال عد اليها فانظر فرجع فقال عوزتك لقدخشيت ان لايق احد
| الادخلها  روى ب اناهل!انار اذا انتهوا الىايوابها استقبلتهم الزبانية بالاغلالوالسلاسل
اهلى
اغل
ل ييده
سرى اعلىنقه وتدخل يد
| وتسلك السلساة ففىبه ونخرج مدنبره وت
فىفؤاده وتنزع من .بكاتنفيه وإيشد بالشلاسل و قرنكل ادى مشعيطان فىسلساة وسحب

على وجهه نضربه الملالكة بمقامع من .حديد كلاارادوا ان يخرجوافنها من غم اعبدوا
| فمها وفى الحديث )ان ادتىاهل النار عذابا الذى مجعلله تعلان يغلىمهما  71ل

| #قمل ,الماقل إن محتنت< اسابي المذان والعى ونيد ان لحني امي وإشيلا ميلك
عذاب القطيعة من الله الوهاب
بعد حق.باشد عذاب مستهين * ازنعم قرب عشرت سازهين

هوك نايا شود اازعدفونه نان دن تارشن ملديياءييان
غهملكنا تبلهم مانلقرون 64الهمزة للائكار التويخى والفاءالعطافعلى
ادل
 .ف ألميه

| مقدر.

 0ماعلنتىنبين .والمفعول محذوف والفاعل هواجملة بمضمونها ومعناها وضمير
ذابلنمعاصرين لرسو لالله .صلىالله عليه وس و.القرون حمع قر وهو القوم
امسسسسيييع

سم حل

ع

4

جه

شط سيد

ف

ا

تلاش

 -خط

ا(لمقترنون )

ا

6

سورةطه

فد كام

الاكجماذلة!مخرؤى/التا لاناان لاع للك كاابة" ف الانااا“لوده خش فناكاتزال
»القراان والملائكة والظن وغيرذلك والهبوط 0

اغض حو (وتانااهطوا
حيث نيه علىلب

3

6قال ((فاهبطمنها فايكون لكان تتكبر فها) هلو إعدكم ابعضعد و )2
 0بعضكم لبعضعدو و

اى بعض اولادم عدولبعض فاص المماش كاعله الناس مالنتجاذب والتحارب فكون |

ها صاما جعلاله شركاء  6اجىعل اولادها اوجلعخطاب بإعتبار |
اما
نظير قوله تعالى ( فل
انإتخلا اصلل النادية رومابلةبعضكم ياذرية ادم عدولبعض © وفىالتأويلات التحمة يشير الى ٍ

انه جعل فهابينهم العداوة لثلايكون لهم حبيب الاهوكا قال تعالى عن ابراهم عاليلهسلام |
ا ل فائهم عدواك »الا رب العالمن «2ولااختص

ادم  0بالاجسشا ء والاصطفاء واهيطه الى 7

استلاء وعده بالاهتداء فقال جهإفامايأنيتك 6 .باذرية أدمو حو اه ى هد ى  63ا
الارض معهم لل

|تاب ورسول والاصل فياأنتينكم ومامزيدة لكديأد طلقاركد وماهذه مثل لامالقسم ا
ك
فكحون» لتو المؤكنة ردقا وا عالتى” ابكلاءة لفك ا اينذاا بان انانالهذئ' بطري قالكتان ؛

تاقنول انيان الكتاب والرسول لماليمكنلازم التحقق والوقوع ابر فىء 0 ,الشك |
0

حرف الشرط والفعل بالثون دلالة على رححان جهة 00والتحقق  3قن انمع ١

هداى يه اى ثفن الكل بالكتاب وصدق بالرسول  0فلايضل  5فىالدنيا
القوم مادام حيا 8:ولابشق  6فال خرة بالعقان :يعنى  - 1سفت

1تق الذتن "١

ا روتلعقوبت

(١

وعذاب مبتلا نشود ] *ؤ ومناعرض عنذ كرى كن  05الاك لوال رجو لدان |

كنتب
الى والذكر بمععلى القران وغيره م

شق ف فائله ين افلىدنياةة معيشةضتكاي» ١

لاطا اف 0
ضيقا مصدر وصف به مبالغة ولذلك يستوى فيه المذ "

ا

وذلك لان نظره مقصور على اغىاض الدنما وهو يتهالك علىازديادها وخائف من انتقاصها ٍ

بخلاف المؤمن الطالب الآخرة مع انه قديضيقالله عليه بشؤم الكفر ونوسع ببارلكةاعان |
*واعم ان من عقوبةالمعصة ضايلقمعيشة والرد الىالنفس والاجناس والمكوان 5
المعيشة © وفىالتأويلات التجمية الهدى فىالحققة تور شَدذْفه الله فىقاوب اداه و اولمانه ْ
لبهتدوا بهالنه وفؤىالصورة

العلهاء الثناداة والمشاح

القادد لعد ألاادناء والمرسلن

زر شمناتبع ا

هداى) بالتسليمو الوتوى القلوة اللاقة فرزامل عانراق داعا (ولاشق) باخرمان
(من اعرض عن ذكرى © اى عن ملازمة ذكرى فاتباع هداى اى |
وحقيقة الهجران و

(ذله معيشة ضنكا » اى يعذب قلبه بذل الحجابٍ وسد اليابفان الذكر مفتاح |
اذاجاءه فا
القلوب والاعراض عنه سبدابها
ذكعاة

مفتاح باشد اى سعيد  #2سان

ْ
 00حان

فى كليد

دون ملك ذخكدراراكن غذا * اين بود داثئم معاش اوليا

ج.وسلون» أ العزاضن  2133آىر العام الف ”مع اللعت وامع والاول
هوالمراد هنا  68يوبم« القيمةاعمى 55فاقد ار كاقنرة تعالى وتحشرهم يوم |القيمة ا.

 41+كه
دإوادلدو سيد
الاجتائة الابديةبعدالاصطفايّة الازلية و بلغ الملعون الى العنة الازلية الابدية » قال ابن
عطاء اسم العصيان مذموم الا ان الاجتباء والاصطفاء منعا ان .يلحق ادم اسم المذمة * قال |
(حتج ادم وموسى) احتجاجا روحانيا |
ٍالواسطلى العصيان لاايلؤاثرجفتىيائية وافلىحديث ا

اوجسمانيا بان احاها واجتمعا كاننت فىحديث الاسراء انه عليهالسلام اجتمع معالاساء

| وصلى بهم (فقال موسى يآادم انت ابونا الذى خببةا) اكىنت سببا لخديتنا عنسكون النة |
 ١ماهونل الام ( واخرجتنا املنمنة مخطكئتك النى خرجت بها منها ) قالالحافظ
من ملك بودموفردوس ديف جام بود * .1دم !.وزد

درين در خراب ١بادم

| (فقالله ادم انت مومى ادطفاك الله بكلامه) اى جعلك كليمه ( وخط لك التوراة بيده
)اتىبه افلىلوح الحفوظ
أتلومنى ) همزة الاستفهام فنه للاتكار ( علىامس قدره الله على ك
قبل امخنلةبى باربعين سنة المراد منه الآكثير لالاتحديد  +فان قل العاصى منا لوقال هذه
معصية قدرها اللهعلى" لمسقط عانلهلوم فكيف انكر ادم بهذاالقول علىكونه ماوما* قلا |
لدله عنذنيه ولهذا قال أتلومنى وهل أألام عالىلبنجاءهؤل |
ودابع
| انكراللوم معنافلعب
اونقول الاوم على المناصى فدىار التكليف كان للزجر وففغيرها لافيد فسقط ( خحج ادم |

«وسى شحآدمموسى) كرردللتأ كديعنىغلببالجةعلىموسىلانهاحالذلكعلىعلاللوهموعلكر|

| بانهغفل عالنقدرالسابق الذى هوالاصل وقصرالنظر علىالسيب اللاحق الذىهو الفرع |
وزاد فاىلبءرضوايات (قالادم بكموجدت اللهكتب لك التوراة قبلان اخلق قماولسى

اربعين عاماقالادم فهل وجدت فيها وعصى رسول الالهلعلسيهلام لج ادم موسى)
قااللحافظ

عزيتتدان مكن اق زاهديا كز شرشت > بد اميدك إرن زوم عيراود ينعت
دورا
وبر
ختو
ما كوي وك بد

باش * 77

 59درود عاقت كاراكيراكدرت

وقال

ن
مين
در

نكم متراذئش يخود ردن *:نانم رووشة مدعند روم

وقال

فك مستورئ وأشسق يديد بلكمون ولت > |نحهسلطان ازل كفت بكنان كردم
وقال

عيبم مكن زرندى و بدنائى احىكم * كين بود سرنوشت ذديوان قسعتم
وقال

منارجه عاشقم ورد ومست ونامهسياه * هزار شكركه ياران شهر بكىنهدد

فل قال5هالله تعالى لآآدم وحواء بعد صدورالزلة 89اهبطا منها سمبعا  6اى انزلا املنمنة

الىالارض هذا خطاب العتاب واللومفىالصورة وخطاب التكميل والتشريف فالمعنى يقال
هبط عبوطا اذا نزل * قال الراغب الهبوط الامخدار عوسيل القهر كهنوط لتر و31
تعالى بزوان منها لمابهبط مخشنسيةالله © واذا استعمل فىالاتان الهبوط فعلى ضشسيل ا

ا(لاستخفاق )

سج ومع جم
مك

برغت "ان هستى تواز * محومس

لوااء مزه
دركما انر أكداة

س©ثل ابنعطاءعن قصةآدم اناللّهتعالى نادى عليه بمءصية واحدة وستر علىكثيرمن ذريته
ساط
فقال أن معصية آدم كانت عبلى

القربة فجىوراه

و معصة ذريته فى دار الحنة فزلته

اكير واعظم من ذلتهم ف اثجمتيه ريه  64اصطفاه وقربه بالجلعلى التوبة والتوفيق لها
امجنتتى الثى” يمعنى جباهلنفسه اى عه 89فتاب عليه ه اى قبلنوبته بحين تاب هو
وزوجتهقائلين (ريناظاءنا انفسنا وان لتغفرلنا وترحمنا لتكوان من الخاسرن) هووهدى 6ه
اى االلىثبات عاللىتوبة والقسك باسساب العصمة * وفه اشارة الى انه لووكل النىفسه

وغريزته التىجبل عليها ماكانت التوبة من شأنه ولاالرجوع الى الله بمرهنانه ولكنالله
(ع
وثج
لحدي
فضله وكرمه اجتباه وبحذبة العناية رفاه والى حضرة الربوبيةهداه وفى ال
اثر)
بكاء اهل الدنيا الى بكاء داود لكان بكاؤه ١كثر ولوجع ذلك الى بكاء نوح لكان ك

واتماسمى نوحا لنوحه علىنفسه ( ولوجمع ذلككلهابلكىاء ادم على خطكته لكان ١ كثر)
:ثى المشوى
و

ثم * نكازوه ,رشود دوبحر جثم []1
خاك م را سرمه سازم بجهر
اشك كان ازبهر ابوارند خلق +ك»وهرست واشك بندارئد خلق

توكه بوسف نيستى يعقوب باش * همجحو اوباكريه وأشوب باش []9
بيش بوسف نازش وخوبى مكن » جزلياز واه يعقوبى محكن
2
هب 0
* قوال

0 3 2

لت

اد و

نعينودكهاامسط
لرىهسامراىم
[]١
و
خترن
بنينيل
ودفعالى
ل
اولفسا
صامد
اعوق

ببن مبارك بنده ايست [م]

وك
مكد
#حان
بكاؤه امه الله بان ول «لاالهالاانت سب

لت

و

ليت

تفسى فاغفرلىانك ير الغافرين» فقالها ثمقال د قلسبحانك لاله الاانتجملتسواً وظلءت
حانك لاالهالاانت صتمسلوا وظلمت نفسى
ن» ْمقال دسقل
حرماليرا
حرنى وانت ي
نشسى فا
قتب على" انك انت التواب»  +قال ابن عباس رضى الله عنهما هن الكلمات الى تلقيها ادم

هربنه* وعنتمر بن الخطاب رضى اللهعنهقال قال رسو لاللهصلىالله عليهوسم (لا اعترف ادم

بالخطيئة قال يارب اسألك بحق عمد اتغنفرلى فقال الله با ادمكنف عرفت محمدا ولم اخلقه

تمتاى بدكونفخت فى من روحك رفعت أسى فرأيت علىقوائمالعرش
للاقنكل
|قخال
مكتوبا لاله الاالله مدرسول اللهفعرفت انك لتمضف الىاسمك الاسم احب الخلق اليك
ه
وتكا)
رخلق
فقال الله تعالى صدقت يآدامانه لاحب الخلق الى فغفرت لك ولولا مد ما

البسهتقى فىدلائله * قال بعض الكبارانه لمطنفه وكرمه عاقب ادمفىالدنيا بالجاهدات الكثيرة

بماجرى عليه املمنعصية يوعاقب المهور فالآخرة بماجرى عليهم منالمعصية فالدنيا وفى
هذا خاصية له لان عقوبة الدنيا اهون وقال مثل الشيطان مثل حية تمثى على وجه الارض

الورأس كنز وخلفها انسان لمقتلها فلا ضربها وجدتحت ضربه كنا فصارالكنزلهوصارت
الحية مقتولة اولبلىغالامرين العظيمين البلوغ الىالمأمول والفلاح منالعدو فكذا شأن
ادم مع الملعون دله عكلى
نز مكننوز ابلوربية غىضه العداوة والضلالة فوسل ادم الى ومدكلمانفردام[ش[فاتلارس؟يج]مرءنوبي]كدايراشلنكاسنشيمًطّة
لدجم

ممم

اهلادس
وا

مخ رخ

عشر

صم

3مدةفيل رم 3وقم ع ن قصد اله والزلة ليست بمعصية ثمن صدرت علهلانهااسم لفمل ؤ
الع

حرام غير *قصود فنىفسه للفاعل ولكن وقع عن فعل مباح قصده فاطلاق اياملعمية|
على الزلة فهىذه الآآيةمجاز لان الانبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر والصغائر |
لاق الزلات عندنا؛ وعدد:زفض الاشعزية ل خصيوا املنصغائر وذ كر فعىصمة الانبياء |

"9معنى الزلة انهم زلوا عن الحق الى البساطل ولكن_مغناها انهم زلوا عن.الاقضل الى |
الفاضل وانهم يعاتون بهلخلال قدرهم ومكانتهم مناللهتعالى * قال ابن الشبخ بجا |
العصان ترك الامى وارتكاب المنهى عنه وهو اكنان عمدا يسمى ذسا واذكان خطا سمى
يهالسلام صِدّرث
| زلة وال بيه دالة على انه عليه

إغنه المعصية والمضف مهاجا زلة حدرث قال |

وى الى عليه بالعصان والغواية معصغر زلته العامم الزلةوزجر بلغ لأولاده عنهاانتهى ا

ناء على ااننهما ترك الانتهاء عن اكل الشجرة  --لابانتعمد المعصية ووجه الاجتهاد

التحرمو حمل قوله تعالى ( هذهالشحرة © على |
انه عليه السلام حمل النهى على التتزيه دون
| شجرة بعونها دون جنسها ومع ذلك الظاهران هذه الواقعة اماكانتقبل ونه * وفى الاسئلة

المشحمة فان قل فاذاكان.هذا خطا فى الاجتياد ومن اجهد ناحطلا لوالده فك |
اخذ ادم بذاك قلنا ليمكن هذا موضع الاجتهاد اذاكان الوحى يتواتر عله نزوله فكان |
تفريطه لواجتهد فى غير الاجتهاد* فانقل فهلاوحى اليلهيمذلك * قلنا انقطععنه الوحى |

ليقغىالله تعالى ماارادهم انقطع عن الرسول عليه السلام ثمانية عشسر بوما وقت افك عائشة |
رضىاللهعنها ليةضىاللهتعالى مااراده* وفى الكبير فانقيل دل هذا على الكبيرة لان الغاصى

اسم ذم فلابليق الابصاحب الكبيرة ولانالغواية ترادف الضلالة وتضاد الرشد ومثله
| لاستاوك" الا المتينتك "فى الفبلق وحاي بان الخصة خلاقه الس والاض ادكو ن الكو |
| وهال اعينه شرب الدوّاء فغضاق

د

اطلاقه على آدم لاالانه تراك |أ/واجب بل لانه

ا 5

ارك الندوب* وفه ايضا ع

لوك ان سول كان أدمعاضيا اويا لوجوه .الاول قالالعتى

| شاك للرحل قطع وبا وخاطه قدتطعه وخاطه ولاشّال خائط وخباط الا اذا عاود الفعل ِ
:لكك

طلق علله .والثانى انالزلة واقنعمت
فكان معر وفابهوالزلة لتمصدر من ادم الامرة فتلا

| قل البوة لمبحربعدان شرفاللهتعالى بالرسالة اطلاقها علنهوان كانت بعد النبوة فقكذلك |

بتقكامل
| بلعداانثا

سكتتكت
تكت
_
ا
س
م
تت
ا
و
سكآ
ي
لسهت
آس
سآ
7
س
|
ا
7

للمسم النائب انهكافر اوزان اوشارب حمر اعتبارا يماقيل اسلامه |

نمه فى الاكثر وغوانتهعن معرفةالله والمرادف
ابوه
صاو
عصوغ
وتوبته .والثالث اقونلنا عا
ك فلايطلق دفعاللوهم الفاسد  .وااللرالبعهيمجاوزلمناجوزمنغيره كيجوزللسيد
لبس
ذصة ل
الق

بعصنىسالاان* قجاعلفر
فىولدهوعبده عانلدمعصة قول مالابجوزاغيره» قال الحسن واللهما
| طالع الجنان ونعيمها فنودى عليه الى يومالقيامة وعصى آدم وأو طالعها بقلبه لنودىيعلته
ة (إوعصى آدمربه) بصرف محتهى طلس شهوات
بالهجر انالىابد الآبادوع و قالتأو,بلاتالنتحمة

نفده إفنوى) بصرف الفناء افلىله فطلب الخلودوملك البقاء فىاطْنة انتهى :اولفمثنوى |
و
1
ات
ل
يت
ا
لاال

جيست توحيد خدا اموختن * خويشتنرا بيش واحد سوختن
كرنمى خواس» بفروزى جوروز *» هدئى” «محون شب خودرا بسوز

مج

82/

سورة طه

دم

فيها تمتع مكناوللاات والمشسروبات والملبوسات والمتكوحاتكاكان لها فى المراتع الدنيوية |
طهان
شسيالي
لسو
الفانيةانتهى 9ا8فو

© اى انهى الىآدم وسوسته وابلغ فتعديته بإلى |

باعتبار تضمينه معنى الانهاء والابلاغ واذا قبل وسوسله فعناه لاجله والوسوسة الصوت ا
ويسسوسهكرد |
الى ومنها وسواس اللى لاصواتها وهو فعل لازم * قااللكادنى [

كازد رهشث» اد وحواًا دين :وأو ك3يرستامن“وحوا
الأوى 3م1لطان "أان7
ادم دكت

وآدم ازصكء ترسانشدة بإبلاسك بصورت ببرى برايشان ظاهر شدهبوديدو

دجوع كردهبود بطريق تضرع ازوى علاج مسكطلبيد ]جلقالكهأمابدل من وسوس اواستئاف |
1

قبل فاذا قالقى وسوسته فقبل قال يا ادم [ 5علا

خلداست

] ) 0هل ادلك  5ل ابإدلالت كم 5

اين مصرض خوردن

 0على شورة إن

مبوة شحرة

 31اى شحرة من

|

اكل منها خلد ولميمت اصلا سواء كان على حاله اوبانيكون ملكا فاضافها الى الخلد وهو

الخلود لانها سببه بزعمه كاقبل يروم فرسالماة لانها سببها * قال الراغب الخاود تبرى |
الثى” من اعتراض الفساد وبقاؤه على الخالة التى هو علها والخلود فاىلنة قَاء الاشياء .٠
| على الخالة التى عهلىيها من غير اعتراض الكون والفسادعليها  وملكلاييلى  #اى

| لأزول ولاحتل توخدمن الوجوه. :وبالفارسة ك[ينة نشود اكدمفت دلالتكنمسابا ان |
' اليس راهتمون شدادم وحوارا بشجرهٌ منهيه ] هق فاكلا منها فدت لهما سواتهما * |

| شال بدا الثى' بدوا وبدثوا ظهر ظهورا نا وكنى عن الفرج بالسوءة لانه يسوء الانسان |
عىن[ى
ياشن
| اتكشائه اىيغمة ويحزنه * قال الك
' * قال ابن عباس

لياس جنت ازايشان برخت وبرهنه شدند ] |

انهما عريا عن النور الذى كن الله السهما

أياه <تى بدت فروحهما

لودل كل ييا ا وت اس اال زع رهما وتركت هذى البقام فى اطراف |
الاصابع* وقيل كان لباسهما الخلة* وعن ابى بنكعب رضى

الله عندقال قال عليهالسلام (ان

ابا؟ادمكان :رجلا طويلا كالنذلة السحو قكثير الشعر موارى العورة فلما واقع الخطئة |

بات يسوم فانطلق :فى اسلنة رهاديا رفوي عجرة'فاخنت ,يناصيته:.فائجكدته يقناداه رز أفزاز!
منى آيدام.قال لايارب ولكن حياء منك) * قال الحصيرى بدت لهما ولتيد لغيرها لثلا يعلم
| الاغغار من مكافاة المناية ماعلما ولوبدت للاغار .لقال بدت منهما ه وطفقا 6ه شرعا
جااب دون الننى لاشّال ماطفق
شال طفق بشعل كذا اى اخذ وشرع ويستعمل ف ال
 0حخدفان عليهما دن ورق الحنة  3قََ القاموس دق

النقل خصفها خرزها والورق

على بدنه الزقها واطبقها عليه ورقة ورقة اى بلزقان الورق على سوءاتهما للتستر وهو ورق

التين قبلكان مدورا فصار على هذا الشكل من نحت اصابعمها فل وعصى ادم ربه 
باكل الشحرة م

شال
حلاف ك 0ادم عن بروردكار خودرا در <ذوردن درخت |

عصى عصيانا اذاخرج عن الطاعة واصله ان هنع بعصاه كا فى المفردات  89تغوى © ضل

عن مطلوبه:الذى .هوافلود اوعن المأموربه :وهو التناعد عن الشحرة فى ضمن ولاتقربا
هذه الشحرة اوءن الرشد حدث اغثر شول

العدو لان النى خلاف الرشد * واعلم

أ

الجن النادس عشر

م 5خ كهم

نم :الوه عل :دغ شد ف!شاق عدوا لهتواو فبذااعانافلمان كلالنوبكد نيدكاوه |
عدواالدتؤتريدشاوك :سولق افساذاله»ة االوخال |[كلانن اغابآاثالارى [بلتلن الها الباهلا ظ
لانه انيت فضلته بفضيلة اصله وانه جهل والشبخ الجاهل يكون -ابدا عدو الشاب العالم| .
[

زدش خ شهر طنهبراسراراهلدل م المراء لازال غدواانالا لعولا

| * والثالث انه مخلوق هن النار وادم منالماء والتراب وبين اصليهما عداوة فقنتالعداوة |

فهما ف فلانخرجتنك,ا منالْنة  5اى.لايكوتن سببا لاخراجكما منها فهو من قبل
اسناد الفعل الى السيب والا فالخرج حقيقة هوالله تعالى وظاهره وان كان نهى ابلس

عن الاخراج الا ان المراد نمبهما من ان يكونا بحيث يتسيب-الشبطان فىاخراجهما منها
بالطريق البرهانى  8فتشتى » جواب للنهى واستاد الشقاء البه لرءاية الفواصل .ولاصالته |
| *قال فى المفردات الشقاوة.خلاق.السعادة.وما ان السعادة ضربانَ سعادة دنيوية'وسعادة' أ

| اخروية ثم السعادة الدنيوية ثلائة اضرب سعادة نفسيبة وبدئية وخارجة كذلك الشقاوة
| على هذه الاضرب وفىالشقاوة الاخروية قالتعالى زشن اتبع هداى فلاإضل ولايشقى ) |

وفى الدثيوية إفلاخرجدكما منالنة فتشق  6انتهىوقد يوضع الشقاء موضع  0نحو |
شقنت فىكذا كاقال القاموس الشقا الشذة والعغسر وعد انتهى ف.المنئ لاتباشر اسبابٍ |
راعرط رلا
قن
الذروك فبحصل الشقاء وهو الكد والتعب الدموى مثال :غاعتررث والزرع
اس
والعحن واخيز ونحو ذلك مما لاحلو الناى عنه :ق

ْ

لعيشهم وإؤيده مالعد الآيةه قال |

ٍِالكاشى[ فتش ىكدتودرر مافتىيعنىجو ناز بهشت بيرونروى بكدبمين وعرق جيين اسبابمعاش ظ
مهيا بايدكرة] #عن سعيدين جبير اعبط الىاذم ثور اخمر فكان بحرث عليه ومس الغرق |
عن جنه فذلك شقاؤه * :شول الفقر :الظادن" اانلشتطان تسيب

يلكون سلبلاخروج فالشقاوة فى 000
| ريض فع

عداؤتة لامخاو عن ١

تاوة اعااعئل عدا |

فافوم © وق التأويلات التجمية م شقاوة البعد ع اخصضرزة ان لمرجع المىمقام قربه من ظ

جوار الىبالكو له والاتشدماة وال :أعار الهااتسيان واخالالشتلان «وجب للاخراجأ
انلك ان
| هن حنةالقلب والهوط الى ارض النشرتة بعد الدعود عنها والعنوزر عليها مق

أنا انالك |
لاتموع فيها يه لك خبر ان وازلا جوع ىل الله قري الالنشمنة -ى
|

ع الكنة عد م الجوع اذالم "كلها حاضرة فيها 0

 3-0من اللعانت انأ

المللوساتكلها موجودة اق انه والتري اخْنٌ عما يستره #اواك لانظموا فنها 4اى

| لاتعطش لانالعيون والاتهار جازيةعلى الذوام* قالالراغب الغا ناما الزيكن والطقاً
فلْنة اذلاشمس
| العطشالذى يعرض مذنلك  #8ولاتضى 4اىلايصيبك حرالشمس ا

|وفهااهلهااق طل عذاوة تناك ستطع الزليكلالقمعيت يداي بطردهالزدني وكا انلها
| و:النفتيم مع مافى حنزها عطف ءالىانلا جوع وفصل الظماً دفعا لتوهم ان نفهما نعمة

واحدة وكذا الحالةفىامع ببنالعرى والضحوخ وفى التأويلات التجمتة يشير الى النخنة
رةامتنغع
متع
وانكانتباقنة وَعلا اناركم ها مر

النفس اللهيمية الحموالية ولها

(ذما)

سورة طه

جز وخ جم

وتكرم * وقال البيضاوى اذكر افلىهذلك الوقت لتبين لك انه نسى ولميكن مناولى

| العزيمة والثناتانتهى* وفبه اشارة الى استحقاقه لسجودهم لممعاننجةه.ا لانه خاق لامس
عظم هواطلافة فاستحق لسجودهم  .ومنهالازالله تعالى جعله ممع مجرى ءالمى الخلق

| والاص والملك والملكوت والدنيا والآخرةفا خلق شيأ فىءلمالخلقوالدنيا الاؤقد بجعل
| قفاىلبه امموذجا منه.وماخلق شيأفىالمالامى والآخرة الاوقد اودع فىروحه حقااعّه
واما الملائكة فقد خلقت من عالم الام والملكوت دون علم الخلق والملك فبهذه النسة
لعفن ل رواككطال زوكادنان 'النتساؤانا يع حى:اللدجرة اولكمال»_ومنها لانهحلق روه
فى احسن تقويم من بين سائر الارواح ٠ن الارواح الملكية وغيرها وخلقتصورته فى
احسن صودة على صودة الرحمن والملائكة وان خلقت فى حسن ملكى روحاق لميخلقوا
فىحسن صورته فله الافضلية فى كلا الحالينفاستحق لسجودهم بالافضلية .ومنهالانهشرف
فىتسوية قاله بتشيريف حمرطنة ادم بيده اربعين صياحا وباخةتصاص.لا خلقت بيدى
واكرم فى تعلق روحه بالقالب بكرامة ونفخت فيه من روحى فالزمهم سحود الكرامة
شوله فقعوا له ساجدين واد تله استحقاق سحجودهم شَولهِ يا ابلس مامنعك اتنسحد لا

خلقت بيدى .ومنها لانه اختص بعلم الاسماء كلهاوانهم قد احتاجوا فى انيا٠ اسمائهمكاقال
.منها لالهلماخلقه الله تعالى يج
ياادم انبئهم باسمائهم فوجب عليهم اداء حقوقهبالسجود و
فيه ديع صفائه فاسحد الله تعالى ملائكته اياه تعظها وتكرها واعزازا واجلالا فانه

يفعل مايشاء ويحكم مابريد فسجدوا الا ابليس الى ان يسجد وذلك لان الله تعالى لقماال
للملائكة الى جاعل فاىلارض خليفة الى ونقد ساك كان هذا الكلام منوم نوع اعتراض
آدم واظهار فلضايلنةفسهم عليهفاجابهم الله ولهانىاعل مالاتعلمون
اعللله وجنس غلمة

.اى الى اودعت قبه من عل الاسماء واستعداد الخلافة مالاتعرفوزبه فله الفضيلة عذكم
| .فاستحيى] د كفارةلاعراسك واستغنارا لغيته وتواضعا لانشيككمفاقرالملائكة 00
ظ ها جرى عليهم من الخطأ ونابوا واستسلموا لاحكام الله تعالى  600لآ.دمبواماابلدسن

ظفقد اصر على ذنب الاعتراض والغيبة والعجب بنفسه ولميستسهم لاحكام الله وزاد فى
| الاعتراض والغسة والعجب فقال اناخير منه خلقتى من نار وخلقته مطنين  .والى ان

لما كدازف الاكيلات 8ف#سجدوا تعظيا لامس ربهم وامتثالا له هق الا ابلس »#
فانه ل4مسجد ولم يطرح اردية الكبر ول فص حناحه :وف المثنوى
|

ا

ادمرا بدن ديد اورمد كك

نور مؤءمن ديد اوحم.د

١لاني شو وم زومنة .إللنين الواهزا كمي كار القايوس ك ناه مقالله[ سد
ُْفقل #3ابى  41السجود وامتنع منه +قال فالمفردات الاباء شدة الامتناع فكل اباء امتناع

 .وليس كل امتناع اباء هق فقانا © عقيب ذلك اعتناء بنصحه فوياادم ان هذا  6#الجقير
الدع ردابت مافعل هه عدولاك ولزوجك  1حواء والزوج اسم الغرد اش رط (نياكوان
لي در من جنسه  5اكان او انى* ولعداويه وجوه ل

فاا رأى

غاخدحدلوريفركباخدتايجمنروياسهانتوخمر
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سمج ع 6هم

الجناليا مدع

سبه منه  5وممنحدله عنما  6ازكان  .منالوخود العلمى فإه وعزما مفعولاه وقدم الثانى |
| على الاأول لكونه ظرفا وانكان من ا'لووجود المقابل للعدم وهوالانيب لذن همصب الفائدة

هوالمفعول ولس فالاخبار حكنت العزم المعدوم له ميد مي فله متعلقبه والعزم فىاللغة
|وطين النفس علىالفعل وعقد القلاب على أمضاء الاحي ٠ والمعنىللنعم اوم تصادف له ١
ن

تصمم رأى ع ت قدم فىالامور ومحافظة علىماامربه وعزعة على القيام ابذهلوكان |

كذلك لماازلهالشيطان ولمااستطاع تغريره وقدكان ذلك منه عليه السلام فىبدء امسه من قبل
حرب الامور وسولى حارهاوقارها ويدوقثتريها واديهالامن عضانعةلانهارجعالباس |

اذن

عملا م قال عليهالسلام ( لووزنتاحلام :بى ادم بحر آدم ارجح حلمه) وقدقال التلاهلى
:ال الحافظ
 2ولتجدلهعزما ) ومعنىهذا ان ! دممعذلك اثرفيه<الميق كيتيديهق
دام حلست

ْ

مكنا لطم ذا يارشود * وريه ادم برد صرفه زشطان رجم

قبل لميكن النسان فىذلك الوةت .مرفوعا اعلنانسان فكان مؤاخذابةوائما رفع عنا وفى
التأويلات التحميمةة ( ولقدعهدنا لك ادم من قبل « اى منقبلانيكو ناولا وانلا تعلق بغبرنا

| ولايتقاد لسوانا فلماددخل الحنةونظر اتلعىسمها لإفدى» عهدناوتعلق بالكجرةوانقاد للشيطان |
اند له عنما يشيراك اناللهتعالى لماخاق دم ونجل قنهلمجميع صفانهةصازت ظلمات ا

قتتجاانميية مستورة بسطوات تحلى انوار صفات الرهوبية ولم يبق فيه 'عانلمتعلق |
زفا
يأس
ال

بدا والاتقناد لغيرّه فلما تحركت بفنهيدؤاعئ .النشرية .النوانية اوتذاعت :الشهوات

غوم موس

المعارون فشايان

اقار اي

ل

عهود  7وهواشقه وتعلق 0

ارق القاوب قاسغ قال |
قهاا:ل* العلامة ياانيسان عادتك النسيان اذكر الناس نواس
المنهؤع عن
امات الستى فالاعتذار منالنسسان الى بعض الرؤساء

يااكثر الناس احسانا الى النان * يااحسن :الخلق اعناضًا عنالناس
نسيت

وعدك

والنسان مغتفر * فاغفر فاول

ناس

اول

الناس

*|قال علىرضىاللهعنه عشرةيورثن النسبان .كثرةالهم .والحجامة فالىنقرة .والبولفالماه |
ام٠ 100واكل التفاح الخامض .واكل الككزبرة .واكل سؤر الفار .وقراءة الواح القبور

.المثى ببناجلين المقطورين .والقاء القملة حنةكا فىروضةلخن
والنظزالىالمصلوب و
1

قَّقاذى خان لانن بطرح القملة حي هه والادن ان هتلها >أوازاذ فالىمتنتاضد)اعليّة

|ضغ العلك اى للرجال اذا لميكن مزعلة كالبخر ولايكره للمرأة ان لتمكن صائمة لقنامه |
م
م|قام السواك فىحقهن لان سنها اضعف منسن الرجال كسائر اعضائها فخاف مانلسواك |
ااك
دة ك
|قوط ستها وهو ينق الاسنان .ونشد اللث
س

*:واعل ان:مناشدد :اشاب النسان

العص مان فنشاك :الله العصمة والفطل  9واذقلنا 4ه اى واذكرياححد وقت قولنا 00للملائكة 31

م

سورة طه

 1هم

دبى» سبق« وقلرب زدىعلما » خوانده باشد هىأبينهدردرسكاه «علمك مالمنكن تعل»

دشان حقائق اشيا تواند رسانيد
ي هو
فكوش
تب
سين»
مآخر
تكتة «فعلمت علالاولين وال
عاغرالاع رقلمةالنطفاء ةرده وااو الا ساو زاد (ا لختتققتده كو مين لطلئ
عالمىكاموز حكارش <ق بود * عل اوبس حكامل مطلق بود
#قال ابراهيم الهروى كنت بمجلس الى يزيد البسطاءعى قدس مره فقال بعضهم ازفلانا
اخذ العلم من فلان قال ابو يزيد المساكين اخذوا العلوم من المونى ون اخذنا العم

اذا
19ج0ب0ببايييع
0او5و0مج

منحى لابموت * قال ابوبكر الكتانى قاللى الخضر عهلايلسلام كنت مس.جد صنعاء وكان
الناعك ستمعوان اللاي منعبد الرزاق وفىزاوية المسجد شابفىالمراقة فقلتله+لاتسمع

كلام عبدالرزاق قال انا اسمعكلامالرزاق وانت تدعونى الى عبدالرزاق فقلتله انكنت
صادقا:فاخيرق “من انا ققال لى انت الخضير  +والفآنة بيان اششرف العم * قال الفسدخ

الأكبر قدس سسره الاطهر العلم نور من انوار الله تعالى بعَذفه قفلىب امدناده من عباده
وق

معى

قائمنفس

العيد إلطلعه على حقالق

الاشاء لق

للاتضيرة كنور

الشمس

للمصر

مثلا بل انم وفى الخبرقبل يارسولالله أى الاعمال افضل فقال (العيبالله)قتل الاعمال تريد

(عربالت ) فقيل نسأل اعلنعمل وجيب عنالعلم فقال عليهالسلام ( ان قليل العمل
قال ال
تفع مع العم وان كثيرالعمل لاينفع مع المهلل) والتبزهو العم النافع ولذلك قال عليه
-ٍ5

السلام  3اللهم اى اعوذيك 0

لاسنفع ( والعم يألله ارك

الابتصفية اللاطن قتصفية

العلعلة عنالقلوئ اها تال من اعظم القربات وافضل الطاعات ولذلك كان مطمح نظر

:ال الحافظ
| اكلاابر فى اصلاح القلوب والسرائر ق
لك قلاف عؤيوا رجاهظلنفارة رقيائ .بعطانال اكد انتترانا! الود.
ا

فلانبعهداى التالعهدالبهدو'وصاء بحفظلهوالعهد حفل
ادم يالعهد فلان الى
و لقدعهدنا الى

أ

| الثىوماعاته حالا بعدحالوسمىالموثق الذى يلزم مراعاته عهدا وعهدالله نياركةون يعاركره
فىعقولناوتارةيكون بماامىنابهبكةابه و بألسنة رسلهونارة انلتزمه وليسبلازمفىاصل الشمرع
كالنذور وماجررىامهجاو ادمانولباشسرعليهالسلامقبلسمى بذلك لكونجسدهمنادم الارض

وقبللسمرة فىلونه يقالرجل ادم نحواسمروقل سمى بذلك لكونه من عناصر محختافةوقوى
مذترقة شال جعلت فلانا ادمة اهلى اى خلطته بهم وقبل سمى بذلك لما طبب به منالروح
 6اللفوخ فنه .وجعل له من العقل والفهم والرؤية التى فضل بها على غيره وذلك منقولهم
الادام وهومائطب به الطعام وقل اتحمى وهو الاظهر والمعنى وبالله لقد امرناه ووصيناه

بان لايأ كل.املنشحرة واهلىمعهودة ويأتى يانه بعد هذه الآنية ©« قمبنل * منقبل
هذا الزمان © فنسى  6العهد ولاهم به حتى غفل عنه والنسان عدتى عدم الذكر اوركه

*ل الراغب النسيان ترك الانسان ضبط مااستودع امالضعف قلبه واماءن
| ترك الماسىعبه قا
غفلة اوعن :تصد حتى ينحذف عانلقلب ذكره وكل نسبان مانلانسان ذمه الله تعالى به
| فهوماكان اصلهعنتعمد وماعذر فيه تحومادوى (رفع عنامتىالخطأ والنسيان) فهو مالميكن |
 2روح البيان  -م .- 7خا)©

|

إنثرءالسادس ها-

مج

 782يم

| #دوتمارقنا قيهامن الؤاعيت:اعل4ضيرفت ارجا لي رمناسالة :الى يسالة و اهلإذالهليقيرء وسلن |
| التصرينت الابقى التكشر وا كنل انافاناةؤ 1طرف النق انم النا آل كاله ومن! امال ظ

ظ امس وتصريف الرياح هوصرفها منحال الى حال ٠ والوعيد التهديد بالفارسية [بم تمودن] ظ
والمنى ينا وكررنا فىالقران بعض الوعيد * قال الكاشى  [.جون ك
ذر طوفان.ورجفه أ

وصيحه وخسف ومسخ ]كاقال فالتأويلات النجمية اى اوعدنا فيه قومك باصناف |
العقوبات ١اتى عاقبنا بها الامم الماضية وكررنا ذلك عليهم قال قالكي يدجن مختماتتان

الفرائض والحارم لان الوعيد بهما يتعلق ل لعلهم يتقون  6اى يتقون الكفر والمعاصى

بالفعل  #3اويحدث لهم ذكرا يه اى بحدد القران لهم اسَاظا واعتبارا بجلاك من قبلهم |
مؤديا بالآاخرة الى الانقاء واحداث :الثى”* امحاده والحدوث كون :الثنى" *بغد ان لميكن
عرشاكان الحو حلا  0فتعالى الله  6#تفاعل من العاو ولت مينية شريفة الاو الحق

الى فى اعلى الدرحات منها وارفعها وذلك لانه مؤئر وواجب لذاته.وكل ماسواه اثرومكن
ولامناسة ببنالواجب والممكن * قالفالىارشاد وهو استعظامله تعالى ولشؤونه النىيصرق| :

علبها عباده من الاوامس والنواهى والوعد والوعيد وغير ذلك اى ارتفع بذاته وتنزه عن |
مماثلة الخاوقين فىذاته وصفاته وافعاله واحواله  #الملك  54السلطان النافذ امه ونهنه |
الحقيق بان يرجى وعده ويخشى وعبده 2ف الحق ١ 6واتلاكره والوهته الحقبق بالملك لذانه

|  9وتلعاجل بالقرآن من"قبل .ان 4 70002يؤدى ولويفرغ قالتعالى (لقضى |
 8وحمه يهالقاؤه وقراءنه كان اعلسهّلام
لاهجملهم اىفرغ اجلهم ومدتهم المضروبة #

اذا الى الله جبريل الوحى يتعه عندتلفظ كل حرف وكل كلةلكمّال اعتنالهبالتلق والحفظ
فنهىعن ذلك اذرها بشغله التافظ بكاءة عن مماع مابعدها  .والمعنىلاتعجل بقَراءة القران
ا خوف التشيان والاتوادك قبل ا سكم جيزيل قراءنه وش 0 2,الابلاغ والتلقن فاذا

باغفاقرأه© وف التأويلات التحمية فيه اراز 6

عند قرا الف [ن واستاعه والتدر

ا مفعىائية واسراه للتنوز بانواره وكشف حقاءقه ولهذا قال  8وقل »د اى فىنقسك

رب  [ #اى بروردكار من ]  8زدتى 6ه [ سيفزاى مسا ] 8علما ' 6فاىهما
| لادراك حمانقّه فائها غميترناهة وسورا بانواره ومخلتا خلقه * وقال بعضهم علما بالقر ان

فكان كلانزل عليه ثى” “من الرقان ازداد نهعلما  #قال تمد بن التضل علما بنقسئ
واماتضْمره :مئ! الشتروزرا والمكر والغدر لاقوم ععونتك فمداواة كل  0مدي

بدوانه

* وكانابنمسعود رضى الله عنه اذا قرأها قال اللهم زدتى اانا وها بكوهو اجَل التفاسير
وادقها لانه علق الاعان والمّين به تعالى دون .غيره وهو.اصعت 00
هن شكى وأستد

دشن الله مرا ه نا قتل مااعس

لله رسوله

بطاك

الزياذة

ف الا

رت
فى العم

ق*ال الكاشنى [ در اناوه مووي ا اورم بيلوت «الاعتهيها
ْ زيادة ع طلسد اورا حواله نخضر >ند

زيادق عم ساموخت

ونىطلت سغميرمارا

وحواله لخير خود نكا بأمعلوم دك

صلىاللهعليه وسَلٍ دعاى

كي رمك

ادت  2ادرئ ا

ردى2

صسرسعععوج اك يعم

لي ص

وعن انى امامة الباها

11

دع اللد عنه عن الى صلى الله عاءمه و

فى هذه السور ا
اللا هو

مه سعط تح امصه اما

حوره

قها)ل
لقو يا ران وط
وقدخاب

©
ال ىالقيوم ) +

ل
حم ل

هن

يكب  :يعنى ل فىلهره ا والؤس كك

(اطلوا اسم الله الاعظم

الرّاوى 2

 5منهم 8

6

ل

مها ذالله لا اله

خسر

1
 2ك

دن

بالله ور

] قال الراعب الحدة قوق المطلب ص وهن يعملل
وهو موّهءن 3

من فاكلا  4اى بعض الصاخات من مقعول يعملىي باعثار مضمونه

فان الاعان شرط فى حة الطاعات وقبول الحسنات «ة فلامخاف ظلا 4ه اى منع "نواب |

مستحق بموجب الوعد هقولاهضما  5ولا كرا منهستقص ومنه هاخلمطعام * قال الراغب
الهضم شدخ مافه رخاوة َال هغمته فانهضم وهذم:الدواء الطعام  5والهاضو مكل دواء
هظم لضا كل طلعها هضيم ادىاخل بعضها فىبعض كانما شدخ * وقال الكاشفى [بس

نترسددران دوذ ازْستمجنادكوز لقنا بخورية اكد رش  :دانكحامت
فالات وباط رك مواق الجبراف كه لامها تاوى واد ينك اللقدات
1ماله
تللكت يك ليهات إفاة كلزالء يهاب با نقيوة اشن ةهاعلذ وإرضل :بإعنالة ا>لى أكل ا
وافضل الاعمال اداءالفرائض مءمعاجتناب المحارم * قال سليان بن عبد الملك لابى حازم عظلى
ان يراك حمث نهاك اوشقدك حنث

واوحز قالنانم ايلامين الموْمين تزه ربك وعظمه من

ارك * قال بعض الكبار من غلامة :اتاع الهوى المسارعةالى نوافالخيرات والتكاسل

عن القيام يحقوق الواجبات وهذا حال غالب الخلق الا هن عصمه الله ترى الواحد منهم
بالاوراد

شوم

حرموا

الكثيرة والاوافل

الوصول

حات

جحت

العديدة

بدك ريعهم الاصيول 6

عالى قدم التحريد ا

اذ مطاوعة نفمرى ف

سات

ل

كانت

ِ

1

الثقيلة ولاهوم
20

اى
0

ته عن

002 3

انى غود

تملى وحهه

واحد
اللارلءش

رحمةه

واعما

ا

الله أنه قال

لية ان استقى لهاحر ة فُقَل ذلاك على ات

مشوب لل
ن
ي

فانة  1لصضعف عليها

ال 2

اذ او كانت

.

ماهوحق فالشيرع *ثم ان المرء بمجرد العمل لأبكون الا عابدا واما المعارف الالهية |
-

2

ُ

-

5

:

والوصول

ل

٠.

.

٠

79

١

3

3

1

.

24

الىالدر 1جا 8ت العا .ليات05فميع0ححمتا”اج ال ك 1يل

:

مل

ول 1ذل عا

الكاكان 0ن من دار لل

دن 3الحص 5لة نيماو ا اناههم اس ٠ن دواالا :كان : 61قال إكلااؤفءعال
5

8

8

مره

ا

8

حنله
را8ي
من ٠بسر منزل عنقا ني٠.هود .بردم راه * قمطع

:

 0ل 9كر
لاع

1

1لك ,ييىد.اشلاسدتة الى ا.نززال اماسبق؛ ل
م الآ.ي.ات'ا المتيضمهتة للوع7يد الم١ب1ئة عنا ستيق05ع من
 1و0كذ
من
5
--

احوال ا 7ل 9قيامة 5واهوالها اى م 5ثلب :ذلك 2ال3اتزال ه2ف 7ا0نزلناه 3ميس .اى القرك_0-اكنله وا 1ضئاره
لكونه حاضرا فى الاذهان قال فى>ر العلوم وبجوز اينكون ذالشكارة الىمصدر اتزلنا
اى مثل ذلك الانزال اليين انزلناه حال كونه  8نا عربيا 68يعنى بلغة العرب ليفهموه
وسَفوا على اتحازه وخروجه عن حكدلام النشر و©فالتأويلات الاجمية اى م انزلنا
الضحائت والكتبالى ادم وغيزه منالانهباء بالسته ولغاتهم لجرك لكا ازبالت ١
.

.

ا

.

2

٠

.٠

؟*لاهد

*

-.

النك قتانا عرسا  713درك وحقمقة كلامه ااتىهى الصغة العامة بذاته منزهةعن ار1وف
4

و3

بلطللتةة المختلفة ا
والاصوات اختلفة الخلوقة واعا الاصوات واخرر,وك ٠ التعلق اللنات ا
-

لعي

ف

ع

ا تق

د
1فك

ويه /

5

.١

الخد

الجزه البيادس عثير

5

مج

دريايد اورا عقل

حالاك

٠خج كيم

كه ببرولسدت از سر جد ادراك

تماشا متكن:اسيا :الواستير كه إيد>كلبت كت اذدكاننئن
»قال بعض الكاز ماعلمه غيزه ولاذكره سواء؛ فهو الم والذاكر عاللىحقيقة وذلك" ان" |
لحادث فاق الوجود والقدم باق الوجود والفان لايدرك الباق إلا بالاق واذا أذركه به(
ا فلا تبلغ 03

من كال الازله لآن الاحاطة

بوجوده مستحالة هن كل الوجوه صفانا ١

| وذانا وسرا وحققة * قالالواسط كفت بطلت اينأخذ طرق" الاحاطة وهولايحظ بتفسته
علما ولابالماء وهويرى جوهيها +قال الراغب الاحاطة بالنى” مىان تعلموجوده وجلسه

وكفنته وغرضه المقصود به احاده ومايكون به ومنه وذلك ليس الالله تعالى * قال فىانوار
المشارق جوز ىطرمّة الدوفية انيطلب ماهّصر العقل عنه ولانطيقه اى مالايدرك بمحرد

العقل ولايجوز اينطلب مايحكم العقل باستحالته فلايرد مابقال الى محصل للعقول البشرية |

| لامنكوا فىالذات الالهية سيبل الطلب والتفتش:وانى.تطيق توراكة انار الخفافيش
| * قالالشيخ مد بارسافىفصل الخطاب لابجوز انيظهرفىطور الولاية مايحكمالعقل باستحالته
ويجوز انيظهر فه مامّصر العقل عنه ومن شرق بين مايستحيله العقل ومالائناله العقل
عالدين كنه ذات الحق تغالى وصفاته محجؤب عن نظر |
| فليسله عقل انتهى* قال الشسيخ ز
العقول وذهاية معرفة العارفين هو انيتكدفت .لهج استحالة معرفة حقيقة ذات الله لغيرالله
وائما اتساع معرفتهم بالله. .انما يكون فى معرفة امهاثه وصفاتة تسالى .فبقدر ماتتكشف لهم |
| معاوماته تعالى وتحائتٍ مقدوراته وبديع اابانه فباادماء قرزلامدر ذمكوق تفاوتهم فى معرفته
تبحانه :اونلقةتفواقات يق اللءزهفبيكول تفاوتهم فى الدرجات الاخروية العالية  #8وعنت
ا الوجوه للحى القيوم  5إشال عنوت فبهم عنوا:.وعناه صرت انيرا كتمة وطخضعت  5:ىق

القاموس وائما قل عنت دون تعنو اشعارا ,تحقق العنو وثيوته كافاىليعرلوم  .واللام فى
الوجوه للحذس اشارة الى الوجوه كلها صاطة وعاصية او للعهد والمراد بها وجوه العصاة

كقوله تعالى لإسيئت وجوه الذينكفروا) وعبر عن المكلفين بالوجوه لان الخضوع فيها
ينين !فى«الكنين ٠ والمدنى ذاللتوجوه ,انولمحشتر وخضعت للحى القبوم خضوع العناة
بد ملك قهار © وى التاويلات التحمية خضعت وتنذلات جره للكونات
اى الاسارى فى

لمحكونها الى الذنى به حياة كل حى القنوم الذى به قنام كل ثى” احتناجا واضطرارا
اىئس
*و
عر
لاما
اتسل
واس

افهم ياصاحب العم اله سبحانه ذكر الوجوه وفى العرف صاحب

الوجه مكنان وججها هن كل ذى وحاهة فالانساء والمرساون والاولياء والمقرنون بالحققة

هم اصحاب الوجوه وكيف انت وجوه المور العين ووجه كل ذى حسن فوجوه المهور

وخضعت عكنشدف:لقاب وجهه الكريم وظهور جاله وجلاله القديم  :قال المولى جائى
اهنك مال جاوذاتى آرم  #حسنىك نهجاودان ازان يارم

+رةطه
سو

1

|

 8ع اط  1فاللهتعال .ىهووالا 2وهوال .ب امنا
ماله هنع مدجى كل داع حاق

ٌْحدا ولهذا لمر ابوحجد فاك

من مشبى داعى الله الاالشواذ .مناهلالله

و من اهل

ا|

لمان  2فافهم (١

عظم ولا لوحد

ففكل فرك

ا

[]١واسط
|ددرا

داعى الهووى والدما والش لان واللك |

والنى والنة والقربة بود فىكل زمان اق على شاوت طيقاتهم وقدر مراتبهم وبقوله |

مر
شدف

(3وخشءت

الادوا -

لل0-0

ادير

آل ان داعى الله اذادعا

عبدا بالرحماية

0

وانقادت

ا

وذلت اصوات جيع الدعاة واشطعت في فلاتسيع الأعمام اى الاوطأ اقدام المدعو وهلها ١

أ الىداعبه انتهى *  0العاقك ان شع داعى الله 7فان ماسواه باطل :وقى المثنوى

ديل كر هعكل ري تاسشرى الك ااطكل اا

تك يا
باطلند و ميثمائدم
اشير كورى

رعكد بي زاك أطل اطكارز|ا مركفة

مهار تومتن +تراكيد عى بين مهارت را مبين [؟]

'كرزشباى لوس جذاب:ومهان *:ابش_تاندى اين حهان دارالفرار
زما الت ل ررطفون  +ستخر ااداوسلص ]لشود
لقا لنكعو
كبك ارككى شدى مانند <يز * باى <ودرا وا اكتعداى دار 0
 171واقئف

زقضصابان

يدى * اكوم اسان بدان

لعا

ككف انشان سوس  +يابدادى شير دشان از حاباوس
احور قعزاز
تزاخوردى  5غلت حطتيين شلرى 5
تو جد كارىكه عرق

بدست

بتانتننوى
غ
ر
ا
كة
ز
ش
دا
فط
ود
ل
و
ع
اار
د
س
#
بو

ز٠قصود علف واقفت بد.ى

* عيش ,إن دم برنو وشدهشدست

رانواكن بيدا شدى زانعيب وشين * زانرمدى حانت بعد الملشررقين

اوائل
دارا

دفر

حال كاخر زانيشيمان مىشوى * كرنود إن حالت اودى دوئ
|  3بومئذ  31اى يوم اذشّع مذ كر من الامور الهائلة  0لاستفع الشفاعة يه من الشفعاء

الانضمامالىآخرناصرا ل وهسائلاعنهوا كرل
| اجدا»قال الامام ا
| فى اتضمام من هاوءلى ممتيةالى همونادلى ومنه الشفاعة فالىقنامة  8الاءن اذن له |

جدهراسرام
0-1

| الرحمن  3ف انشفع له والاذن قالقق اعلام باحازيه والرخصه فنه  0ررضى لدقولا :460
احاندميون

أاى ودضى لاجله قول الشافع قّ شانه واما منعداه فلاتكاد سنفعه وان فرض صدورها

0

6-4
ث 2.

عن الشفعاء المتصدين للشفاءة للناسكةو له تعاللى (فاتنفعهم شفاعةالشافعين» فالاستثناء من اعم
| المفاعيل  2+بعلم اللتعالى عدمابينايديهم كه اى ماتقدمهم منالاحوال  2وماخلفهم »©
كِل
تداقاب
ومابعدهم ميمساتقيلون والضمير عائد الى الذين .شعون الداعى * وقال الكاشفى [ مداند
شال ا نجهيش اديانيت 1زامور درت

وانحه؛ 0ى الشانست ازكار دنا ]

ا  8وفىالتأويلات النجمية يعم انتللاف احوالهم من بدء خاقهم 0

احوالهم

ا2

ديد أ

يدع علميان بذات
[عنى ايحىاطتوانند كر
© ولابحيطون به  6تعالى هعقلما © :ي
خداى ن :ازجهت وإلتية ] لانه تعالى 5وعم الحلوتين لاحخط بالقديم * وضيه اشارة

ظابازايزذخشاتعكه
 - ٠-7ا

الوه اسادصس.عةض
0

١

عات

لمم

سمه

حج م51

كيم

حمس

ا الم7فردات العو2ج العطف عن حال الانتصباب والعوج يقال فها يبدارلكبصركا شي المنتصب |
00ونحوه والعوج قال فيا يدرك بفكروبصيرة كايكون فى ارض بسيطة وكالدين والمعاش

|

-

ْْ

62

||

|

موس الامت المكان
ق*اوف
لير
اليس
ولا 9ا),متا /ه 0ارتفاعا يسيرا * قالالزمخشرى الامت النتوء ا
المرتفع والتلال الصغار والاتخفاض والارتفاع * قال افلناسبات (ولا امتام اىتفاونا بارتفاع
والخفاض و*فى الاين إعوحا ولااءتا) الخفاضا وارتفاعا ومثله مافى:نفسير الفارسى حث
4

3

نادى
لاام
هرهبول
نمنا
وى در
قا[ عوحا إست

وإمقغاة]0بومثذ  #اى .يوم اذنسفت الخال

١_2م الى وقت الندف وهو طرف لقوله * 3شعون  0اى الناس
على اضافة المو

الداعى »

أ ا 1لذى يدعوم الى الموقف والحشر وهو اسرائيل عاللهسلام يدعو الناس عند النفخة
لثانية قائما على صحرة :ببدت المقدسن وبشّول ا اليالة والاوصال الفرقة واللحوم
المامزقة قومواالى عرض الرحمن فقلون منكلاوت :الى 'صوبة اى منكل حانت الجىهته
ا هو لاعوبهله *“ لابءوجله مدعو ولايعدل عنه بل يستوى البه من غير اتحراف متبعا لصوته
00
5
عت ؤ
ش5
خواء
وىالس
ونذ عل
فت م
نلصو
لع ا
ااين
لانه ليس فاىلارض ماحوجهم الىالتعوجح ول
| لاصوات لراحمن #ه خفضت من شدة الفزع وخفتت لهبته والخشوع التضوع وهو
التواضع والسكون اوهو فاىلصوت والبصر والخضوع فالبدن * وف المفردات الخشوع
-.

|أ

]|*

أ

ه

ا

ا بعحر

5

5

5

3

ضراعة واكر مايستعءمل فبيواجد على الموارح والضراعة أكثر ماستعمل فما بوجد فى
القاب ولذلك شل فم روى

اذا ضر ع القابت 00

بتصادم جسمين وهوعام والحرف مخصوص

الجوارح والصوت هواء مت.وج

بالانسان وضعا  7فلاتسمع الاهمسا  #صونا

خفيا ومنه الحروف المهموسة  وهمسس الاقدام اق مايكون من صوتها * وقال الكاثق

شق "نعنوائ 'توكاززان :وزااومكر الواقئ ترم بعتئ :صوت اقدام ايفان :در 'رفتن امحشارة]

*لالامام الغزالى فى الدرة الفاخرة ينفخ فىالصور اى نفخة اولى فتتطاير الال وتتفجر
قا
الاتهان بعضها فى بعض فيمتلى' عالم الهتواء اماه زوتكق:ا الككواك

وتشقيزا الارات] الفا

| ويموت العالمون فلو الارض والمماء ثم يكشف سبحانه عبنيت فى سقر فبخرج لهب
فلبحور فتنشف اى تسرب وندع الارض حمأة سوداء والسمواتكانها
من النار فيئتعل ا
عكر الزرت والتحاس المذاب ثم يمتح تعالى خزانة من خزائن العرش فيها بحر الخناة

فبمطربه الارض وهوكن الرجال فتنبت الاجسام على هيئتها الصى صتى والشيخ شيخ
0

ثم لهب من نحت العرش ري لطيفة فتبرز الارض ليس فبها جبل ولاعوج

امت ثميحىالله تعالى اسرافيل فينفخ من صخرة بيت المقدس فتخرج الارواح هننقب
0
ف

بعددها ونحل كل روح فى جسده -تىالوحشن والطير فوامم بالساهرة اى

بوجه الارض بعدان كانوا فىبطنها وقل الساهرة #راء على شفير جهم موعن ابنعناس
رضىالله عذهما ارض من قضة بيضاء لمبعصالله علنها مخنلذقها ب قال ف التأويلات التجمية

(لارىفيها عوجا» من نقاياها بولاامتا 6زموناياها (إبومئذ يتبعونالداى» اىالذى دعاهم
533الترننافاحابوا داعيهم (لاعوجله» ففدع
ااائهم.ديجاعنى كل د ١اع من الدع 0اة نا تحسا قْ جلته
--9-9-5---2
552
5-2
-7
2
ا97ب 7ال ا
ا ل جا فرالل

ا(لانسانية )

مج

ىلمفعو|ل
ال ا

تعدى

التاق 51ره قد 4.وادزه

/ا5خ

سورة طه

هم

|

كارا

ل له عن0

| 0

 18كافىهذا المقامواذاكان لاستدءاء مال فانه بتعدى بنفسهاوين نحوقوله تعالى و2اذا
! سالغو هن

متاعا فاسألوهن من.وراء

نعجبل وه وكل ولد للارض
>حابن و الخبال ان

عظمووطال

امام قبن  0وكمارا ملاع فالنتمرا لظا عق على فزن عل لاستخورح
د تضورالمعنى

لات فيه وجبله الله على كذا الغارة لك ك2

فهده نالطع الذى يانى ع

0

الد اضل 4
| الناقل نعله وتصورمنه العظم فقلى الجماعة العظيية جيل كا قال تعالى و

جبلا كثيرا ا©ىجاعة تشمهابالجبل ف العظم والحمال فىالدنيا ستة الاف وسمّائة وثلاثة |
.المعتى سالويك ا
وتاول و
سل
وسبعون جيبلا ا

وقال يارسول الله 6

 73ك0

فك
عه رجل من

|

بالجبال نوم القيامة  8فقل ا5لفاء للمسارعة الى الزامالسائلين

*بقال |الكاشى [ بس بكوى ,تأخيز در جواب  2هدرت ] © ينسفها ربى نفا 6
يقاك فسفت الربعح الى اقلعته وازالته ونسف الناء قلعه مانصله وال_ال 1

ردطعا كيافرشاكس؟ امجع بع يلاوت مانا امتروها وعىاالاد ريا
كالرمل ثميرسل عليها الرياح فتفرقها وتذروها * وفى الحكير لعل قوما قلوا انك
| تدصقنان اها تج ووجا اوحاظةفاتتككان! حت تق ى]الل الطلان* لكا لايزى
درها حالذوس إفى:ان المماوات لا فى
| فيها نقصانا بوترى الإبللاك؟ 6ف "هده مسبهة ك
| وجواب هذه الشبهة ان بطلان الثثى“قديكون ذبولا يتقدمه النقصان وقديكون دفعة فتبين
| اتعناهلى يزيل تركيات العالم المسمانى دئعة هقدرته ومشيثه انتهى ومثاله ان الدنيا مع

حالهابوشداةهًا الغا 'القؤى*اليدن رومن الشكان .كبعت فا غمينن تقدم عرض
| وذيول

*ه زسر نه شاهين قضا غافل بود
ديدى ان قهقههُ كك خرامان حافظ ك

أخلرونك
حاةماة قالهنا لإويسألونكعن الجبال فقل) بالفاء وفىموضع س آ
قلاسئ
للفاى
* قا
عن البتاى قلاصلاح) منغيرالفاء والجواب لانهم يسألونة ههنا بعد فتقريره ان سألوئعن
للوا وان تفعلوا فانكت فىشك فان آامنوا بمثل مامانتم به بخلاف
الجبال فقل نظيره فتافنع

نامىقل) لانههناك كانواق.دسألوه فاص باطبوا بكقولهتعسالأى(ل ونك
قوله( ويشألونكءالنت
اعمنحيض  6وغير هااملنمواضعا :نتهى © اولفتأويلاتالتحمية وانسألوك عن-١وال الال |

فاىذلليكوم فقل ,يأسفها ربى نسفا بشلعها تل صف اةلقهارية كا-جعلالطور دكاهلفيذرها أ
ولمع فوامقارع
إشَاكفلان يذرالثى” اشىذفه لقلة اعتداده به ولمستعمل ماضيه اوىادن ا

ومس[ كرها حالكوذهايققاعاكة مكاناخا لاواضلةقوع* قال فالقاموسالقاعا'رسضهلة مطمسّة

قدانف رختعنهاالال والآ كامانتهى #لإصفصفا»ه.ستويا كأناجزاءها عولاىدحفدمنكل

جهة ف لاترى فيها يه اى فى مقار المبال لابالبصضر ولابالبصيرة استئناف مليكينفيةالقاع
جا  64بكسرالعين اعىوجا
و©
عؤية
الصفصف والخطابٍ لكل احدممن يتأتىمنه الر
اا

فار

من قسل خاق المعاق وذلك لاناعوج بالكلر بخص المعانى  2كل ف

مجر هم

الحزء السادس عشر

م

055252525235252
22
22

غَرَالارْش )© وتدغضبء دبظذلك البوه خ+ضاياينضت قله مزلا 1ه رسي يال نا

مشندة اهوال ذلك اليوم مايقلل فىاعينهم شدة مااصابهممن العذاب طول مكثهم فالىقيور
فهم حسبون انهم مالبثوا فىالقبور الاعشرة ايامثمقال تعالى (ن(اعلم بعابقولون) منعظم

البلاء ويمايقولون ا(ذيقول امثلهم طريقة ا6ىاصوبهم دأيا ففنيل شدة البلاء 2انلبتم
ا ألابوما  «2وذلك

انه وحد

شدهة بلاء ذلك البوم عشسرة امثال مأو دده انتهى قل

ألاانما الدنيا كظل سحابة * اظلتك يوماثعمنك اضمحلت
قلانك فرحانا بها حين اقلت * ولانك جزعانا اذا هى ولت

قاله الممضود لحمَاضيرّته الوفاة نا الآخرة.ينوهة  :قال الشنخ:سقدئ
نكن داوب .قرفت “أ لمتشم ادق ا رريهز جداانا لبية لالجا لكات
مكن تمر ضايع بافسوس وحف * كفرصت عزيزست والوقتسيف
قال السلطان ولد
بكذار جهائراكه جهان ان توسست » وين دم كهمى اذى ,غرمان نتوست

هاالن جمع كبى شاد .مشو * ور تكيهيجانكنى جان أن تونيست
كجر م
فاعللعىاقل ان لايضبع وقته بالصرف االلىدنيا ومافيها منالشهوات فان الوقت نقد نفيس
ى
زو
اطف
بهرل
وجو

اشهب لاشتى ان سِذل لشى” حقير وان يصاد به طيرلايسمن ولايغنى

مجنوع ومنالمعلوم ان عابلشدنيا قصير وخطرها يسير وقدرها عندالله صغير اذاكانت
لاتعدل عنده جناح بعوضة فنعظم هذا الجناح كاناصغر منه
نيكات
كئد
بو امكاسهان دنا عليمدلث لل كل متاق ترا
قال عسبى عليهلسلامنمذا الذى,ينىعلىموي البحردارالاتدلنكيا تفخلاذوها قرارا وقدنيت
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ان الدسا ساغه فاجعلها طاعة واهل الطاعة تكافى“' ساعة منساءاتهم فىالا خرة بالف سنة

افلىراحة خلا اهل المعصية فان ساءاتهم ايضا تنسط ولكن فالحنة وافضل الطاعات

واحسن الحسنات التوحيد وتقوية البقين بالعادات ومتابعة سد المرسلين وفى الحديث
( لتدخان النة كلكم الا منانى ) قيلى يارسولالله املنذى ابى قال من هَل لااله الاالله

فاكثروا مقنول لالهلاله قبل ان يحال ,بتكم وبينها فانها كلةالتوحيد اولهعروةالوثق
| وعىتمنالمنة ) اى جنة الصورة وجنة المعنىوهى جنة القلب والروح وفيها ازهار الانوار
وثمرات الاسرار وهى اعلى مجنة الصورة اذكلكالاماهومنتأثير المنىوتحلياته فناصلح
بإطنةاصلع اماه البتة #الشيطق» أكذان لهاع[ ف فاانهااتوروفة اهنا الاطتزاى؟ اذا
العشق والحبة والاستغراق فبىحر التوحبد والفوز باللقاء الدائمم قال إولهم عندالله ميد
للذين احسدوا السنى وزيادة) و9ي#سألونك اعلنجبال  6السؤال استدعاء معرفة اومايؤدى
الىالمعرفة وجوابه على اللسان والد خلفة له بالكتابةاوالاشارة اواستدعاء مال او مايؤدى
الومال وجوابه عاللىيد واللسان.خلفة لهااما بوعد او برد والسؤال للمعرفة قديكون تارة

للاستعلام وتادة للتشكيت وتارةالتعريف المثول والنسهه لاليخبر ويعلم فاذاكان للتعريف
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 5رأناوق كن  13لبلا وتهارا صمنا وأشتاء والماهكا ل النى عليهال ألام

عن حلاء القلت .قال ( ذ كرالله و2وتلاوة القر ان والصلاة عل .ى ) ::قال المغزىى قدسسره
اكرحه ا انا

راى

 3وى انخة سود كه دارى .ميشه النه نار

خش

نظا دعن تنو سانخط ار واز عه ابد علق مز

ا

كينا بالسكاءة .أ ركان

6

| حكى  -ان :هوم علهالتتلام قال الهئ علمئ شأ اذكرك به فقالالله تعالى قل ,لهالا الله

َركل .عدإذك:يقول .ذلك فقال الله تغالى ياموسى اؤاالنسموات والارضين |
فقال موسى يا
وضعت فكىفة.ميزان ولااله الاالله فىاخرئى لالت به تلك الكلمة  :قال الفقير
راككاء؟ درمتي قد | لازا بالهما! الزبالت
ات
0
اما  6_2ينفخ دو

باعلدااين الكل

بحر إلخللك لكل من لهواه

 0ندل هو"رقبوم القنامة اوستضونت

باضمار

0

اى اذك

ا
لقومك

'

حيماد..نوم ينفخ اسرافيلفىالقرن الذى التقمه اتفخ جنا وتحشير الحرمين إومئذ  64اى |
مرج المتوغلين فالاجرام والا"ثام المنهمكين فيها وهم  1تعر ترهاالمدتو نيدهنقفارم
وجمعهم نوم اذ تفخ فىالصور

1

صرحا معتعين معي

الابومئد 0

ْ

 +زرقا > جمعازرق والزرقة :اسوء الوان العين وابغضها الىالعرب فانالروم الذين كانوا ا

أعدى/اعتوهم قارقل« ,إقالالكاشق  [:د.ر خبر انيت كهؤرقة عين :ونسبواد بوه جلاضة 
دهوزخانشت

 + 1واقال اهام فللدن دات

كو لدتعا 0

نوميد ردقا ؟ اما عبولهم لانور ا

لها لان حدقة الاحمى تزرق يعنى اانلعين اذا تزالنورها ازرقت ©_خاتون ينهم © |
استثتاف لسان 8

واقايدزون  .حئذ والخافت اسراراانطق واخحفاوؤه اىشول بعضهم |

وف
هغير رفع صوت بسيب امتلاء صدورهم من
لمعض خفيةيمن

والهوان اواستيلاء الضعف ١

 #8أننأابثتم 6ليث بالمكان اقام به مالازماله اى اهامومكيم فىالدسا اوفىالقير  5الاعشرا كك ظ

عشر ليال اوعشير ساعات استقصارا لمدة ليئهم فيا لزوالها لان ايامالر 4قذلة والساءات ١

تمرمى السحاب *الوخفلالين يتسارون قبابينهم ماليثتم فىقبور؟ الاعثيرليال يريدوزمايين ١
النفختين وهو اربعون سنة يرفع العذاب فىتلك المدة اعلنكفار ويستقصرون تلك المدة ظ
اىبن عنام دغىالله عنهما * وفىبحر العلومهو |
اذا عاننوا اهوالالقيامة انتهئ وعهونصو
ضعيف جدا هلين 6ما|كه خوااضم ] اعدببشموالون  [ 5دانا ترم بآنإيجبهشان
 10حو ا  0 0امثلهمطر شه  3اوفرهم رأيا |
|مكؤيئد ] وهومدة لثمم 0اذهول 67

|امترء له ازروىعقل ]  +قالفىالةردات الامثل يعيربهءن
واوفاهم عقلا :.ونالفارسية ع

الاشه بالافاضلى والاقرب الاىلخيروامائل القوم  7عن <بارهم وعلى هذا قوله تعالى ْ

 ( ١اذ هول اشلهم طريغة ا>نتهى  8#ان  6بممنىالننى اىما فل لينم الابوما > ونسبة هذا |
القول:الىامثلهم .استرجاع متنعهالى له لكنلالكونه اقرب الىالصدق بل لكونه ادل على

امه بالمول © يي تأؤيلات| لتحم زيشين.الم انى اذار مخ :افىلور وجشسر اهل البلاء
يعالاكيرفىا لنفعحه اماس
إ واكداب الحفاء الوم الغز 2

بوم جخعلكن
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القص اابدبع الذئ 'سشتمعت شقصساعدك ياغود ,لعضر'الوادت

الساافة

لاقصا

ناقصا عنه

بصر َلك0

لمعسدزايك يكار ا للمستدرين من امتك* وفه وعد يتتزيل
دنا جه ان فض موسيى

الخالة  :وبالفاءرسءة 1
_--رى كمه
ازخرهاا جه حق

رانو ا

أشت إعنى ازامور -

املك

وتكدثيرًا

لم.اض هانخبار القرون ١٠
مى خوامم برانوااى مد

وه رونن سنايقة ترا خبر مندهيم بأمعجنز -

مورت توتود واه مسشصران امتتو ]  02:وقد اتناك من لدنا 4يه متعلق 1نا اى منعندنا

اىكتابا شريفا مطويا على هذه الاقاصيص والاخبار حققا بالتفكر والاعتار| :

© ذكرا 

* وفىالكييرفىتسمبتهبه وجوه.الاول انهكتاب فه كذرمايحتاج اليه فى امس دينهم ودلياهم
' انان  000ونعماته وفه التذكير والموعظة.والثالث فهالذ كر والشرف

كل كتسهذكرا فقال (ذاسألوا اهلالذكر) #قالبعض الكاراى موعظة

لكو لقو مك٠ و قدسمى الله

نبدهاادن بعلازمتها علا علنكشى” مخ اجرزراننازوةما عناماسرار الذينكانوا قبلك
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جامع لوجوه
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وادت
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, 1طهريه1صل
سشع
الخ1امل و

عنة يِ عن

ذلك

ٌ

لاتكاره أيأه ومن

عنهة  00تحمل نوم |

ا

وان دنتهيا  2هلها ١
1فالد.ن
©

ده و
8

اى

خاكددن العتكوا فى حمل واجمع بالنظر :الىمعى :من ”كااخنلاوذا فلىازنا

اأ

|

نما حقق حال اجماع  9 3وشاء لهم وم القيمة حملا ! 3كر ن لهم حملا وررهم و اللام |

ابوانكا نه لماقيلى ساء قبلى .يإقنال هفذااجبب لهم واعادة بومالقرامة لزيادة التقوربنرمويل
/

الاص  ©:واىلا 1

لتجهية نشيو الى امنان ضر كنلذ رالحقيق الذى به قامت حقيقة ٍ

تارك
الاعان والاشّان والعرفان فانه  71الوم القامه حالا علا من لكك والتفان .و

والجهل والعمى وقناوة القلب,والزين:وام والاخلاق الدسسمة والعد والسئزة والتدامة |

 5واترئاقنة لاكاواعاوق] التوتكه :لب  31لض الالال
وخسر حقيقة العنودية 7-3الذك
الذى .هوحقمقة الذكر الذى اوله اعمان ؤاوسطه اشان اونخزةعرفان .فااللذاكعاىبورث |
الاعىاض عنالدناوالاقال عإإقالا و ركب اغللتقاقضانوازالءإالكلاغات رفاك "العاف |
بورث ترك الدما ولوقي  35وحرامها وطلت الآآخرة ودرجاتها منقطعااليها والذكر |
العرفان بوجب قطع تعلقات الكوين والشكيزالىسعادة الدارين فيىذل الوجود علىشواهد

المشهود انتهى  فاعلىالمراتب .فى الذكر فناء الذا كرفاىلمذ كود فلاستى-للتفس هناك آثر
ا الى حطل يكزا اولة تركاك لاحرقاالانكا
كار
وبعة
بكثر الزن فىا
لنناغققب>
ا
سمعه عض اهل النفس داك لسن ناكن فال الشبن 1رم بوجود

ني فذقا بالله |

|
ة
* واعد انلتوحد افضل الات  7راللة اقرب القربات وقدوقت الله
كلك والصيام واج ونحوها بالمواقتتا.لا.الذكر-فانه امسبهعلى كخَلال قاناوقعودا |
6

جج  792كما

سورة طه

من حملتها احكام الالوهية * قال بحر العلوم قوله ا١لذى لااله الاهو) تقرير لاختصاص
الالهية وتحوه قولك القبلة الكعبة التى لاقبلة الاهى  9:وسع كل شى” علما  *6اى وسع
عونا نكن وملكونائ علمكلثى' واحاطبه بدل من الصلةكاءنه قبل انما الهكم الذى

وسع كل شى” علاءا لاغيره كاسنا ماكان فبدخل فيه العجل دخولا اولا * قال الكاثنى
ر؟الك لمك جه اننمز ت,يشد مثلشيت دراغناوّت وثاذاى ]:ااقاؤى !امنؤتق!احد
كر كلسا

العجل فذيحه ثم حرقه بالنار ثم ذراه فى البحر زيادة عقوبة حيث ابطل سعيه واظهر

عباره اده
بادست موسوى جه زند سحر سامرى
قال الحافظ

سحر بامعجزه بهاو نزند امن باش * سام ىكس تكه دست ازيدبيضا ببرد
© قال فى التأويلات النجمة فىالآنية اشارة الى عبدة جل النفس والهوى بانهم ومايعبدون
حصب جهنم منسوفون بحر القهر نسفا لاخلاص لهممنه الىالابد وفىقوله( انمالهكمالله
الذى لااله الاهو» اشارة الى ان منيعبد الهادونه بحرقه بار القطبعة وينسفه فىبحرالقهر
الى ابدالاباد ولاوسع كلشى”علما فم استحقا قكلعبدالطف اوللقهر* يقالا وقعالازدواج

ببن آدم وحواء والازدواج بين ابليس والدئيا فتولد من الازدواج الاول نوع البشر ومن
الثابى الهوى مع الاديان الباطلة والاخلاق المذهومة منتاثير ذلك الهوى مال انضرر

الدعة ؤالهوى كاثر مضنرر المعصية فان صاحب المءصية يعلمقبحها فيستغفر فيتوب
لاف صاحب اللدعة والهوى  +اعم الهم قالوا لكل فرعون موسىاى لكل مطل ومفسد

مق ومصاح ألاترى انفرعون افسد الارض بالكفر والتكذيب والفلم والمعاصى فاصلحها
موسى بالايمان والتصديق والعدل والطاعات ثمانالسامرى اراد ايكندروجه ميأةالدين
بماصئعه سدهالعاديةخاءموسفىازاله وهكذا الخال الى بومالقيامة والاصاصللاحالقلب وتطهيره
لغميرتكر ءن وجه
علنوث الاخلاق الرذيلة ومنعه عن العكوف على عبادة الهوى ثامت

العالم ان قدركافعلهالانبباء واولوا الام ومن يلبهم فاالنغيرة من الايمان والله غيور |
وعبده ففغيرته وفىالحديث ( ان سعدا لغ.ور وانا اغير منسعد والله اغيرمنى ومنغيرتهحرم |

الفواحش ماظهر منها ومابطن)  :وف المثنوى
دركه حق * بردر غيرت برين مالم سبق
مله عالمزاانمغو
غرت حق اكه
اصل

إلودم  +كاه خرهن غبرت مردم لود

غيرتها بدائيد ازاله *

ان خلقان فرع حق بىاشتباه

كذلك نقّص عليك من انياء ماقدسبق  6#ذلك اشارة الى اقتصاص حديث موسى والقص

ااتلتباعثر والقصص الاخبارالمتتبعة  .ومن مفعول,نقص باعتبار مضءو هدم روزا سااكب ناذوفاك
عظيمة حصل به عل اوغلية ظن ولابقال للخبر فالىاصل نبأ حتى يتضمن هذه الاشياء
الثلائة وحق الخبر الذى فيه ناينأيتعرى عن الكذب كالتواتر وخبرالله تعالى وخبر النى
:
ستطة
0
حامق

والصعودسقالدسغيفلرلونعيارتبمىهدولرايارلياوهكنامسط

نم|اناهغير

21 6

مج  72هم

الوالشادسناعفر

كاناذاماس احدا ذكرا اواتى حم المناءنوالمسوس كككاتري كمدد :فيجاي النافق |
اإمكالتة ومابعته ظ
وحاموه وكان الصبح باتصى دونه لامساس وحرم عليهم ملاقانه ومو اتذيعه و
وغيرها مايعتاد حريانه ف بان الناس من المعاملاات فصار وحدا طرندا لدم  3البرية 2

ا الوحش والسباح [ ودربعكدى لفاسير 000

حمل از اولاد سامرى دراين زمان توساله

برستاند مان حال دارند ] يعنى ان قومه باقة فيهم تلك الخالة الى اليوم ي]قول الفقير
التناسل موقوف على خالطة الازواج والاولاد  12الوم هذه الدعوى* قال فىالارشاد

لعل السسر ف مقائلة جتابته' بتلك العققوبة :خاضة ماشهما مهنناسية التضاد قالة بلا انا الفتة
ظ
| مكماانت هملابسته سببا لحاة الموات عوقت با يضاده حَنث ,جعلت :ملاسته.للححئ التى عن

 .مناسباب موت الاحباء  8:اولتفأوبلات النجمية بشير الى انقصداه ونيتك فواسوات نفسك
اتنكون مطاءا متوعا الفا مألوفا فزاؤك فى الدنيا اتنكون طريذا وبجدا ممقتا ممقوتًا

رناك لاعستى ولا امسك فنهلك
| متشردا متنفرا تقول لم
|

دانياع  |:شرو
حون عافات راضرتو نناو
وذلك لان فى الاأشطاع بعد الاتصال

كناك تكدة

لمر ليك

الما شديد! مخلاف الانقطاع الاصلى ولذا قال هن قال

| ل ,القت مكي هجو الف مج ركقا +اببيمة لم يدر ويح لقاع
ظاذلك موعدا #ه اى وعدا فى الآخرة بالعقاب على الشرك والافساد © لنخنلفه كه
فو
اى لن لفك الله :ذلك الوعد بل 2زه اله بعدما عاقيك فاىلديا والخلف والاخلاف

الفة افلىوعد سال وعدتى فاخلفنى اى خالف فى المعاد ف وانظر الى الهك © مود
خا
بزحمك يِه الذى ظلت عله عاكفا اصله ظلات كْذفت اللام الاولى مخفيفا * قال فى

المفردات ظلت بحذف احدى اللامين يعيريه عماشعل .بالتهارو نجرى محرى صرت  .والمعنى
| صرت مقا علىعبادته .وبماالفارسة [ بودى بيوسته ب,رستشاو ] هولحر قنه :حو

ظ

قحسمذوف اىبالنار ويؤيده قراإءلةتحرقنه» منالاحراق وهوايقاءنارذات لهب فىالثى” ظ
مينرلهب كرق الثوب .بالدق * قال الكاشقى |
بخلاف الحرق فانه اماع حرارة فى الثى" غ
قاين 0

[وهان ]
كويد انكاورا كوشت وبوست بود ] اوبالمبرد:بالفارسة س

رتى اذابرد بالمبرد ويعضده قراءة لنحرقته» اى لنبردنه شالبردت الخديد
<ى
على انهمبالغة ف

جوسدى بودزرين |
وسكي ا
١م بالممزد؟ اولمئ]انك امياط بمدال الكاشق [ دان بان ف
تايق
بثل
5هاى لنذرينه فى البحر رمادا اومبرودا بحس
فىحيات ]ه 8؛ 3ثم للنسفنه فىالم نسفا ©

ائر
مونلهعاين

.النسف
مننسفت الريح التراب اذا اقلعته وازالته وذرته و

بالفارسية

[ كلتدان.نب]ات ماصنله .و[بربودن ] كافى التهذيب  +واولذرنس[اد بركادن
| وباد حيزى را بر داشكن] * قال الكاشق ا

ناما

زا كندء سازم

دا

ادا مد ك 5ازاك وان ,سدوي حت صمت الوهيت بروعين جهل ومحخض خلافست ] ظ
ا| ف اما الهكم 3

اى0

و
د اديحو 3نك
من الاشماء

1عشحق
من

للعبادة ا2لالله الذى لاالهيه 0

غير ان يشاركثى “
َ هن الاشياء وحه

من

وجوه

رهن

0
ال

 2الشف 1

قل انالف

سورةطه

افق انها نا التساعل عى”الاصازله "زوع ول قدم 0

سألوك ان تخعل لهم الها زيئت لى نفسى ذلك فذلك قوله تعالى  0قيضت قبضة هن ائر

الرسول *6اى من تربة موطى” فرس الملك الذى ارسل اليك والمراد فرس الْباة لجيريل
وم شل جيرزيل او دوح القدس لاأنه ١اعرف انه حيريل 0

المرة هن القيض وهو

الاخذ بمجميع الكف اطلقت علىالمقبوض مرة هل فنبذتها ا8ل6نبذ القاء الى“ وطرحه
لقلة الاعتداد به اى طرحتها فاىغلى المذابة لق  :الل نكان ماكان  +وفى

العرائس قبض السامرى من ائر فرسه قبضة لانه سمع من مومى تأثير القدسيين فى
اشباح الاكوان فنزها على التحل الذهى طءل اق لها اكسيرا من نور فعله

فخ ترز ذ ااذارزلوتة لجز شعت نكل مطل الك اناي رايت من انز
فخ فزلاوجاك أو زوتققل معطا اشر الكادك+فنهة معنا الرسول
فنذتها ) يشير بهذا المعنى الى ان الكرامة لاهل الكرامة كرامة ولاهل الغرامة فتنة

9قو لين اناهرن ازإاعك بالكومره دوه ا1ل5ى والمقيقة واغك الغرافة
| [1اسحدولب؟ ال
يصرفونها فى الباطل والطسعة م اانلله تعالى اناطلقساعصرى بأمته الفاسدة الباطلة وله
اق رامادلورعة
ظِ

اماق  2اى بشقاونى ومحتتى والتسويل تزيين النفس لحارص عليه

وتضوير القسح منها بضورته الحسن واصل التركب سولتلى نفسى تسويلا كانًا مثل

لمات وياكرزرجنكوان هته امدلارا عدقى ء :اوديف" اغالاه الل »تلاق ,الفط |
المذكور لعد فقدام على الفعل لافادة القصر واعتبرت الكاف مقحة لافادة 2

ماافاده ١

اسم الاشارة من الفخامة فصار مصدرا مؤكدا لاصفة اى ذلك التزيين البديع ذينتلى نضى
| مافعلته من القيض والنيذ لاتزيينا ادنى ولذلك فعلته وحاصل جوابه ازمافعله اتما صدر عنه

محض «اتناع.هوى النفس "الامارة :بالسدوء وغوائها لابثئى” آخر .من البرهان العقلى
والالهام الالهى * قال الكاشق [ درليان أوددمكه موبى عليه السلام قصد قتلى ساصرى

| 1151قحي الأسكانكر قدا | )نسديجاوارالامكد نشدت اواك أراوا؟هالست وعْحَون
| ازسيخاىاو خلقرا منفعتبود نحفبعات ازوباز نتوان داشت سوارما ماينفع الناس فيمكث
فىالارض احا ظاه ميشود
هذه الى كه برك دارد وبر * باد زاب.

حمات

تازه

وثر

وايحه بمىيوه باشد وسابه  +بوحكه كردد تنوررا مايه

[فت موسى مرسامرى را كه
فعند ذلك  #9قال مومى مكافئا له * قال الكاشنى ك
لينناس ففاذلك فىاطبوة 4
كان عر ازطل # ] 7-35فاذهب » اى مانب
اى ثابت لك مدة حماتك عقوبة مافعلت عا نتقول لامساس © قال فالىمفردات السمكاللمس

لكناللمس قيمدال لطليالشىء وان لمبوجد والمس َال فهايكون معه ادر" بحاسةاللمس
* وافلقاموس قوله تعالى (الامساس) بالكسراى لاامس ولاامسى وكذلك القّاس ومئه مقنبل
له١هماانسا انتهىاى لايمسنى احد ولاامس احداخوفا من انناأخذكم الى  -دوى ا

مج
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على دذى ألله عنه احسن الخيوز |

الخد حاله * وعن

ت
رنا
كمته و
حة القاوسب * قال سقراطهن احسن خلقه طابت عياف وباك اللا
.

و
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0-0
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يحته ومن ساء خلقه تنكدت عدشته ودامت بغضته وهرت النفوس مقها+ل
511
فكي
القناعه الراحه

بزر

يت
م1
فعى  8التواضع أخية

ارى الحم فى بعض المواضع ذلة *
|

والدوتن |
ا[

ْ #قال ارسطوا

وق بعضها عل لول واد

ياصابة متاق يعظمالقدر وباكتواضع كم

عد 7.

هر كرة |
ا

ْ
١

فاعاه

الحية وباحم 0

الانداروباارفق

تستتخدم القلوب وبالوفاء يدوم الاخاء وكان الى عليه السلام مرق عن حداللين والرفو
ولذاقال فى وصفه بالمؤمنين بررؤف دحم ©  :وف المنوى
بندكان حق .رحم وبردبار * .خوى حدقارند در اضلاح كار []1
مهزياق رو روزتان انعم كرا * در امقام نعضة :واكارير كقارتاق

هين  9اين قوم را اى ميلا * هين عنءت دارشان بيش از بلا

كانه قل اذا صنع موسى بعد اعتذار القوم واعتذار هارون واستقرار اصل

قال 5
4

الفتنةعلى السامرى فقل قال ماوله هذا شانهم © فا خطبك ياسامرى  #الخظب اغة

الامى العظم الذى يكثر ف التخاطب وهو من تقالبالط * ففيه اشارة الى عظم خبطه
63
عو
ح]-
ع
ح
مم5
جد
[ىج-
ت3
م
ب

از
والمنى ماشأنك وما مطلويك فما فعاتوما الذى حلا كعله  :وبالاازسية [ حبست اكبن

عظم تا اى ساضرى بدى اين جيلنكتوكدئ (] ناطبه بذلك .لظن 'للناى_بطلان كد

17

25

َ'

اعترافه ويفعل به وبا صنعه من العقاب مايكون نكالاللمفتونين به ولمن خلفهم من الام

#قال بالضكبار ف(اخطبك ياسامرى » يعن ما صنعت منعدواك الىدورةا لعجلعلى
| الاختصحاص وضنخك هذا الش خخ :من حلى 6 5

ب

اجنات بعلوبهم من احل اموا لهمفان

حِ

إيعنكسلان تشع لويذ خلا
| عببى عله السلام ول لعزياتر,امل نان اشارقل رقل
اموالكم يات٠تكنقلوبكم هناك اى تصدقوا وقدموا الىالآ خرة التى.هاىبق واعلى
و|ماسمى المالمالا الا لكونه بالذات تمل القلوب الهفى ثيل المقاصد وتحصلى الحواتح |
:ولفمىثنوى
ا
ماك دنيا دام مرفانضعف

س]

* هلك عقى دام صغان .شرف

 3مشي كز عارتقع_ مملواد 000015

عق قال م ا لسامنى

حا

[؟]

١ته بويد اوزهلك

لمومسى عددا! سللام عه بصرت بعالم بصروايه

©

قال فىالقاموس

بصربه ككرم وفرح خنا و#اتفقلة +جين مصحمرا  +وفالمفردات قلما هال بصرت
فاىلحاسة
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.وات مالم سر القوم وقدكان داع ان حبريل

 12جليه على الطلريق

كوي

ا

اليبس حرج
0

م ن نحته
دمفق

|

اللحرحين تقدم خلى فرعونراكاعلى رمك ودخل البحر * وفى غيرهحين ذهب يه الى|
طون

وى

الخلالين

قال موت

دلت

| 0رأيت

جبرائيل على

فرس

الحادة فالقفى |

رع

سورة طه

 21١9يوم

التويخى والفاء عطف على مقدر قتضيه المقام أى الف فيص امرى هل قالي اابن ام6ه
الام بازاء الاب وهى الوالدة القريمة التى ولدنه والبعيدة التى ولدت من ولدته وهال لكل

ماكان اصلا لوجود شى' اوتربيته او اصلاحه او مبديه ام وادله ياابن امى اابدللباء الفا
فقيل ياابن اما ثم حذف الالف واكتنى بالفتحة لكثرة الاستء.ال وطول اللذظ ونقل

التضعيف وقرئ” ياابن ام بالكسبر محذف الياء والاكتفاء بالكسرة وخص الام بالاضافة
استعظاما لحقها وترققا لقلبهواعتدادا لنسبها واشارة الىانهما من بطن واحد والافامهور

على انهما لاب وام* قالبعض الكباركانت ثبوة هارون من حضرة الرحمة كاقال تعالى
( ووهناله من رحمتنا اخاه هرون سا ولذا ناداه بامه اكذانت الرحمة للام اوفر ولذا صبرت
غلى مياشرة الترسة  8وى التأويلات التحمية لياف هارون

مومسى 0

من تلك الخضرة

| سكران الشوق ملان الذوق وفيه لخوة القربة والاصطفاء والمكالمة ما وسعه الاالتواضع
| امالمننين احدها لبأخذه رأفة صلة الرحم فبلسككرن غضه والثانى لبذكره بذكر امه الخسالة
فلىميقات حين سأل ربه الرؤية فلها تحلى دبه للجبل جعله دكا وخر موسى
النى وقعت له ا
ضعقا واجلامءلالكة ,حفاىل:تلك االصعقة .رون بررأسه ويقولون ناابن النساء الحض ماللتزاي

| ورب الاربات  :قال الحافظ

برو ابن دام ,رمغ دكرنه * كه عنقارا بلنداست اشياله
وقال

عنقا شكاركس شود دام بازجين * كا نحاهميشه باد بدسئست دام را
شندة غيظه وغض هلله وكانحديدا متصلءا
دروى: -انه اخذ شعن زأسهعئه ولته بشماله م

ففكل شى فرالاك حين .راهم عدون العحل ففعل مافعل بمرأى من قومه اى يمكان
يراه قومه.ويرون مايفعل باخه  #الى خشيت #ه لوقاتلت بعضهم ببعض وتفرقوا  #8ان

تقول فرقت بين بنى اسرائيل  64برأيك واداد بالتفريق مايستتبعه القتال من تفريقلابرجى
| بعده الاجماع* وفى الحلالين خشيت اذفارقتهم واتبعتك ان يصيروا حزبين فقتل بعضهم بعذا

فتقول اوقعت الفرقفهابينهم #ولم ترقب قولى  6لتحفظوصيىفى حسن الخلافة عليهم يريد
لح
صقو
اىفى
وخلفن
بدقوله (١ا

> فانالاصلاح خم النشروحفظ حماعاتالناس والمداراة بهم

الى:ان ترنجع الهم وترى فبهم ماترى قتكون انت المتدارك للامى بنفسك المتلافى برأيك
لاسما وقد كانوافغاىية القوة ون على القلة والضعف كأ يعرف عنه قوله ( ان القوم
استضعفوى .وكادوا يقتلؤتى)* وفى الء.وناى لتنظر فىامرى اول تتنظر قدوى © وى
التأويلات :النتجمية يعنى منعنى ترقب قولك :واطاعة ارك عن اتباعك لاعصان امرك انتهى
ا

وهذا الكلام من هارون اعتذار والعذر محرى الانسان ماء.حوبه ذثوبه وذلك 'ثلاثة اضرب

| ان شول لمافعل اونقول فعلت لاجل كذا فيذّكر ماءرجه عكنونه مدنا اوشول فعلت
ولا اعود وجو ذلك وهذا إلثالاث هو التوية فكل الوية عدر دون | /سن وكان هارون

جه 5 411ه

025

بالوا ف»جواب هارون  5أن نبرح عليه  64أنزنال عاللىعجل وعبادته
عالبىاطل ق
لعظم
| « عاكفين © مقيمين* قااللراغب العكوف الاقبال عاللىى" وملازمته على سابليت
| * قال 0رحته تعالى خلصتهم منافات فرعون ثمانهم لجهلهم قابلوه بالتقليد فقالوا
(ان تييح علدعا كفين)  89حتىيرجع البناموسى  6الىاتقل تك واما نقبلقولموسى
لاد

وجعلوا رجوعه عليةهالسلام

اليهم غايةلعكوفهم على عبادةالعجل لكن

لاعلى طريقالوعد بتركها عند رجوعه بليطريق التعلل والتسويف ودقدسوا نحت ذلك
اتدعليهالسلام لايرجع بشى” مبين تعويلا على مقابلة السامرى _روى الهملماقالوهاعتزلهم
معبدوا العجل فلما رجع موسى وسمع الصباح وكانوا
هارون فى اثى عشر الفا وهمالذين ل ي

|برقصون حول العجل قاللاسبعين الذينكانوا معه صهوذتاالفتنة فقال لهمماقالوسمع هنهم
هذا
| ما قالواه اولتفأويلات|انحميةلم يمعوا قول هارون لانهم ع
ونال
زحقي
لسموع ال
فقللمعز
| إقاللواوا(لن نبرح»  5وفداشارة الىانالمريد اذا استسعد مخدمة شيخ كامل واصل ويه بصدق
الاوادة .ميثلا 0

اده
رخشفى
اشب
ونواهه قابلا لتصرفات ال

يصير ينور ولابته سميعا

| بصيرا يسمع ويرى من الاسرار والمعانى بنور ولاية الشيخ مالم يكن سمع ويرى ثمان
تاى
د م
وحاب
الى مفارقة صحية الشخ قبل اوانه زول عنه تور الولاية اوحتجب مح
| اصم داعم

ا جع الى حبة الشخ وكلور بنور ولايته © قال 6ه استساف

6ككان

ان كأنه قبلفاقال لهارون حين سمع جوابهم له وهل رضى كد
ههو
ول ل
| ماشاهد فقيل قا

بعدما شاهد منهم

مغتاظ وقد أخد تتحنه وراصله وكان هارون طويل الشعر

باوطرديقية اللهبعمادةالعجل ويلغوا من
عطأو
ياهر روا كا بتهم ضاوا  6اخ
المكابرة الى ان شافهوك بالمقالة الشنعاء8

ان لاتعن ِ لامزيدة وهو مفعول نانلمنع

وَهوعامل فى اذ اى أى ثى” منعك حين رؤيتك لضلالهم من ان شعنى فى.الغضب لله

والمقاتلة مع من كفربه وان تأنى عقى وتلحقى وتخبرتى لأرجع الهم لثلا يقعواهفلىاك
هذه الفتنة اوغير صريدة على ان منعك محاز عن دعاك  .والمعتى مادعاك الى ترك اتماعى وعدمه
ثنعك
ام
مله
فرشدة الغضب لله ولدينه ونظيرلا هذه قو

ان اسح

 6فى الوجهين © قال

افتاويلات:اليحمة 'قنهاكاية الى أن مومى لكان المقات مدر قلكز شواعد لوا
ماكان يرى تغين اق ويلكن محتيضا .يححب الوؤسائظ حتى :النله تعالى :انتلاء' بالوسائظ
(نا قد فتنا قومك من بعدكواضلهم الساصرى) اضاف الفتّنةالى نفسهواحال الاضلال
| شَوله ا

الىسامرى اختبارا ليعلم منه انه هل يرى غايلرله املعله اففىعاله الخير والشسر فالاتفت |

| الى الوسائط ومادأى الفعل فى مقام الحقيقةعلى بساط القريةالامنه وقال فىجوابه إن مى |
الا فتنتتك» اضاف الفتنة والاضلال الله تعالىمراعا حق الحققة على قدمالشريعة الى نور |

الحقيقة قال ياهارون  8أفحصيت امرى »* اى بالصلابة افلىدين والمحاماة غليه كاعصى
هؤلاء القوم امرى وام الله فان قولهعليه السلام ا(خلفنى  6متضمن للامس بهما <مّا فان
الخلافة لاتحقق الا بماشرة الخليفة ماكان يباشره المستخلف لوكان حاضرا والهمزة للاتكار ١
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معنادته والانتلاء ستويته نهااة كال أن 0 73

اغثر بدساه 0

الى جنانهفلن ا

|

ولا متلا باساب عذابه  ©6#ولقد قال لهمهرون مقنبل 5يهه اى وبالله لقد نصح لهم هارون ١

مي الك وتماراق عاذ كرمنالمقالات بؤياقوم» |
| :وانتههم ع كتهالاض
9وامافانم به  4->3اى اوقعتم والفتةاليل واضللتم به علىتوج.هالقصر |
ل

| (الستقاد مراكلةانهال فىسنَالفعل بالقناس الى مقابله الذتى يدعنه القوم.اللاى ققده المذ كور
المالحقع “مي عا فتلم
را
فمعال بمال از
|لقائن .الىقند آآخر عل معنى ان
با
| بالعجل لابغيره 9وان  1ا4لمستحق  5هو #الرةن كالهماعم جع ال لماالعحل
تنسها عالنىهم انتابوا قبل توبتهم داكاالآ كذلك هفايتيعونى ©
| واأما 0

'١فىالشات عاللىدين  #9واطبعوا امرى  #4هذا واتركوا عبادة  0شاه ارقا راهظا

| الوعظ فانه زجرهم عنالباطل شَوله انما فتذتمبهم وازال الشبهات اولا وهو كاماطة الاذى
حممن» فانها الاصل ثم الى معرفةالنبوة
لنرربك
همم المومعر فةاللهبقوله (اإوا
اق ث
عري
عدنالط
وا امرى» وفىهذا الوعظ شفقةعبى نفسهوعبىالخاق
طئعبفاعل(
امرا
وىالش
بشوله(فاتبءونى )ثمال
ان
كته
اما على تفسه فا

ون من عند اللهبالاحمس بالمعروف والنهى عن لكر ومن عند اخه ا

شَوله  ١اخلفنىفىقوى واصلح ولاتبع سيل المفسكتن ) فلو لجياس بالمعروولىيه اعلنمْكر
لله واض مومى وانه لاوز * ااولله الى ,وشع الى مهلك من قو ملك اربعين
11الف أامى
الفا من خيازهم و سكين الغا من شرارهم ؤفقال يارب هؤلاءالاشرار

ف بالالاخمار قال الهم

| لملغض 2قارىو الخدنت (مثل امو منين فىلو أدهم وثراحمهم وتعاطفهم مك الحسد اذا اشتكى |

| منه عضو 1

ساررا سور 0

ى آدم اعطاق 111
كار

حو عذوى بدرد و

 :قالالشخ كد

قدس سبر ه

 0052افر كش ريك عاد
د

ددكر عضوهارا عايد قرار

كد حت دك إن ىون * نثات ححه ابت زيند ادع

ثم ان هارونرأى المتهافتين عالنىاد فييبال بكثرتهم ولانفرتوم بل صرح بالق
02

الطلكاهاا لين لود

د وك سج كس رأ سابد سند

 0فردا بشمان برارد ذخروش  1-5اوجرا حق كردم يكوش

وهنا دقيقة وعى انالرافضة مسكوا بقوله عليه السلام ( انتمنىعنزلة هارون مونسى) ثم ١
انهارون مامئعه التقبة فىمثل هذا امع العظيمبل صعدالمبر وصرح بالق ودعا الناس الى |
أ ممابعةالفسه والمنعهن مالعة عبره

فلوكانت امة ود

علىالطأ لكان بحب انبفعل مثل مافعل

هارون وانيصعدالمبر منغير نقبة وخوف ويشول فاتبعونى واطيعوا امرىفلمالهل كذاك
علمنا انالامة كانوا على التطرادك  092ست د

0

 2 5-1ل

السان  باب 0

م
يه
الدين قلوابلم

ا

حر ١١خ جم

الجزءالسادس عشير

من الزائغعواب مخانقالله المجل خالقبهلس ممنة لهوملتترهأمفل8ا«يرون  64الفاء |
للعطف علىمقدريقتضيه المقاماى ألايتفكرون فلتاعلمون  #ان

خنغة بوالتملة:اغ ||

انه هلاقيرجع  6ب[اذمى كرداند كوساله] © اليهم [ 6بسوى ايشان ] ق©ولا ك5لهاما
:نى [هر جند اورا ىخوائند جواب مدىهد ] فكيف يتو*ث.ون
ولابرد عليهم جوابا يع
أنهالهفقولهير دمنعمنالرجع المتعدى عمئ الاعادة لاهنالر<دو ع اللادم  ,ععنىالعود ب#ولاياك
لهم ضرا ولانغما اى اهدر علىأن يدقع عنهم ضررا أو حلب لهمنفعا5هقالفىالتأويلات
التجمية شه اشارة أ انالله تعالى اذا اراد ان هدى قضاء سلب ذوىالعقول

عقولهم لمم

ابصارهم بعدارأنوا الآيات وشاهدوا المعجزا تك نهم لم روا شيأ فبهافلهذا قال(أفلايرون)
يعنىالعحل وتجز(إان ليراجعاليهم قولا 6اى شبأمن القول(ولايعاك لهمضيرا ولانفعا) انتهى
وف اتلاآيشارات* منهاانالغضب فاللهمن لوازم نشأة الانسان الكامللانه ةماى]ل|حضرة
الالهبة وهى مشتملة عللىغاضب ورد عانلى عليه لسالاماكناهن لابغضب لنفسه واذا غضلله

غضباطق |

بىه
ضنب القغضيه ويرضى لرضاه بغلمذننف
غم
بعباد
لقم لغضبه شى”فنال

اضلحق فهمام نكونهم آ!
ينن غ
عع
تارة
لقق غضيهم افلىحقيقة عب
ط! ل
4رذى
وعين رضاه هو
يعي يفنا
جالمه وحالى اسمائه وصفاته لكاغضب المهور * قال ابوعدالله الؤضئى ارثر|هلا

| ولكنلهاولياء يأسفون ويرضون لرعضلاهم رضاه وغضبهم غضبه قل وعلى ذلك! |
قىل
افعل
ع)*
لية
الحار
ق(املنّاهان لى ولا فقد بارزنى فىا

انيتبع طريق الانياء والاولاء |

ونفضت الحم إذارزاق مكنا
يتاننعميت
بقاوش
كرت رمك اند زدست #1» ,انعارد وجو
بح ىقست ووننزائر باعمانق جالع ره وليك راعواو مر عور
#ومها اى مناسساب غضسالله تعالى اخلف بالوعد ونعض العهدة :قلايد لطاك الرجمة
من الاستقامه والشات

ازدم ضح

:ازلءيما؛ آخر شام ابد ».دوست

ومهربرل كغهد ويك مثاق بود

ىالسلام,و حىكررة عن بامبدتوأيك اوزا ىز
[َوفَ وصايا الفتوحات تحعقالى عولة
مكنااة وهركدزينهار خواست اورا زشهارده ٠ موسى درساحت بود ناكا م كارع اراكنت
أو نشست وبازى درعقب او 0

وقد كوت

ات

كفك

ك 4فرو امد ان

كوتر دراستين موسى دارمد وزينهار مىخواست وباز بزبان فصبح ,موسى أواز دادكه
ونرزق مجنداى ميفكن كويق كنت جه زود
اسىير عمران صا فىمهرهمكذار وميان م

مبتلاشدمودست كرداناازران خود يارهقط كندبراى طعمةبازناحفظعهدكرده ياشد

| وبكار هردو وذا مودهكفتد يابنحمران تعجيل مكنكه مارسو لايموغرض أن بودكه
وت عهد نو از مايش كنم ]
 1سامعا ليس المماع.يناقعم * اذا اتنفتلعمل .لهاانت سامع

اذا كنتف الدنيااملنخير عاجزا * فا انت :فىيوم القامة صانع
وما
(

|

 514جيم

شود طلة

كرد ازدوى ملامت ] ه93قالياقوم [44اىكروه من]9+أليمعدمربكم وعدا حسنا 4
بانيعطيكم التوراة فيهامافتها من النور والهدى اى وعدك وعدا صادقا د.ث لاسسل

عحلروم لإوعدا حسنا» اى متنا ها فاىمسن فانه تعالىوعدهم
لكم الى اتكاره *:قاالفلى ب
ان يعطيهم التوراة التى فيها هدى ونور ولاوعد احدن من ذلك واحمل * وفه اشارة
الى ازاللة تعالى اذا وعد قوما لابدله من الوفاء بالوعد فحتمل ايكون ذلك الوفاء
فتنةللقوموبلاءلهمكاكان لقوم موسى اوذعدهم اللهبإيتاء التوراة ومكلمته موسى وقومه
السعين الختارين فلما وفى به تولدت لهم الفتنة والبلاء منوفاته وهىااضلال وعبادة العجل

تلك لوكا كان زد ]اانليدبانلاكءان:الطاقل م الوضد اسل بالوتخلنعا وكات أ
عاقبة امهم التوبة والنحاة ورفعة الدرجات 9أ5فطال علمكمالعهد :الفاء العطف على مقدر

ه ا
يتم
بطأ
والهمزة لانكار المعطوف ونفيه فقط اى اوعد 5ذلك فطال زمان الاتجاز فاخ
فلالين مدة مفارقتى ايا5يقال طال عهدى بك اطىال زمانى يسبب مفارقتك  8ام |
ا*لوج
اددتم انيحل 6هيجب م سبق هؤعلكم غ#ض#بعذاب عذام وانتقام شديدكائن هومن ربكم |
مانلك اهسك على الاطلاق بسبب عبادة ماهو مثل افلغباوة والبلادة #فاخلفتم موعدى» '
اى وعدك اياى بالثبات على م اام تكمبه الى انارجع من لمات على اضافةالمصدر املفىعوله ١

والفاء لترتيب مابعدها علىكلواحد املنشترقديد على سابليبلدلكأنه قبلأتسيتمالوعد '
اطول لاعيد تفلفتموه خطاً ام اردتم حلولالغضب عليكمفاخلفتموه عمدا 69قلوا مااخلفنا '
موعدك  5اى وعدن اايلاثكبات على ما امستنا به 3:يملكنا  #اى بقدرتنا واختبارنا لكن
لنشكاصرى وتسويله وذلك ازالمرء اذا وقع فىالللة واافتنة ميملك نفسه ويكون |
اام
دلين
غَ
را من زنةالقوم  جع وزد بالكسر عمنىالجل ا
النا
ز حم
وكنا
اول
مغلوبا والملك القدرة 8

قىبط التىاستعرناها منهمحين هممنا بالخروج مهصنم ,باسمالعرس
انلحل
الثقيل اى احمالا م
فقذفناها د اى طرجنا الى فالىنار رجاء للخلاص منذنيها  8فكذلك * #امىثل
ذلك القذف «8الاتلىساصرى  #اى مامعه منالْلى وقدكان اراهم انه ايضا يلق ماكان
ذنى القاهالتربة التىاخذها مناثر فارلسياة
امالكا
معه مانلى فقالوا ماقالوا عزلحىمهم وا

وكان لامخالط شيأ الاغيره وهو املنكرامةالتى خصها الل بروحالقدس #9فاخرج  اى

لكى المذابة وهو
السامرى بسبب دلكالتراب  89لهم د اى للقائلين مق يحلا يه مانتل
ولدالبقرة  #جسدا كه بدل منه اوجثة ذادم وم اوجسدا منذهب لاروح له ولاامتناع
فىظهور الخارق على بالدضال #8لخهوار  4نعت له يقال خارالعجل خوارا اصذااح اى

8الوا 6هاىالسامرى ومن افتتن بهاول مارأى  8#هذه 6
صوت تلهفسجدوا له فق
العجل  #الهكم واله مومى فنبى  #اى غفل عنه وذهب يطلبه افلىداور وهذا حكاية
جنهته تعالى قصدا الزىيادة تقريرها ْمترئيب الانكار
شيحة فتنة السارى فعلا وقولا م

عليها لامن جهةالقائلين والالقبل فارج لنا ولاشك انالله خلقه ابتلاء لعباده ليظهر الثابت
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كا قال تعالى ( فاناقدفتنا قومك من يعدك  6اى بعد مفارقتك افياهنمالمسافر اذا انقطمعن |
ححبة الرفقة افتتن بقطاع الطريق والغيلان  :قال الحافظ
قطعإبنمسحلهبىهمرهى” حو كن و لهاتست عون وج وتنا

ا

-دوى أنهم اقاهوا على ماوصىبه موسى عشيرين لة بعد ذهابه حسوها مع ايامها اربعين

وقالوا قكدل١نا العدة ولبس من موسى عويلنااثر  88واضلهم السامرى  64حيث كان
صىصى
ا ال
سلال
للاض
ااف ا
اقتحمة اض
هوالمد برفىالامنة والداعى المععادة العجل * قااللفاىسئلة مل

لانه كان حصل بتقريره ودعوته واضاف الفتنة الى نفسه لخصولها بقعله وتدرته وارادنه

وخلقه وعلى هذا ابدا اضافة الاشباء الىىاسابهاوم_باتها انتهى * واخباره تعالى بوقوع هذه
الفتنة عند قدومه عله السلام ابمااعشار تحققها فى علمه ومشيئته تعالى وامابطريق التعنير
اعلنمتوقع بالواقع اولان السامرى قدعزم على اشاع الفانة على ذهاب موسى وتصدى

لترتس مماديها فكانت الفتنة واقعة عند الاخمار .والسامرى رجل من عظاء بنىاسرائيل
لىة الساعرة منهم اوعلج من اكهرلمان من قوميعبدون البقروحين دخل |
ببيال
قسو
من

دياد بتى اسرائيل اسل معهم وفى قلبه عحببادة البقر فابتلى الله بنى اسرائيل فكشف له
به
ان
رم
تخذ
عن لصره فى اثر فرس الحباة لخيريل وهال له حيزوم وا

والقاه بوحى

الشطان فى اطلى المذاية  * 1قال الكاشنى [ اضح اسستكه او ازاسراملئاننت
ودر وقتىكه فرعون"ابتاى ايشائرا عىكثت اومتواد شده ومادر بغد ازتؤلد ابوكرتانارشئل |
در <زيره ا

وحق سعحانه جبراسملرا 1

فرهمود نا اورا بزوردش دهد و

كرالك

ومشير وت وائ' موقا كرادانلفعطالك واد انين)زكوقكاعوطوا انقو لؤافترائيكامرق

تزدهارون امده كفت قدرى بيرايهكه از قبطبان عاريت كرفته ام باماست ومارا دران
تصرفكردن روائيست وى بيمكة بنىاسرائيل آثرا مىخرند وىفروشند حكم فرماى
اهمه جع كنند وبسوزند ارون

ند
اهسفرهودكه تام ببرايدها اوردند ودرحفرهة ر

نا
ككذ
ودران ااكقق زد وشساطلئ زوكزتى حالاك ودضي نك نوو ك

فى قالى ساخته

بود وان زركداخته دران ريخته وشكل كوساله” بيرون اورد وتدرى ازخاك إرسم
جبريل كهفرس اللماة كد

درون وا ارمع اكلاك

رت

0ت وبوست

ديد هنع" وا قا  03ندالكزجننة ريط بدت ليلغ بآنوضع رخته بود بابيىكردكه

توبعد از

جهاردانك قومنىاسرائيل ويراسجده كردند حق تعالى موسىرا خبردادكهقوم

ااستوق الاربعين
خروج توكؤساله برست شديد ا فرجعم موسى الى قومه  4اى بمعد

اذلاقعدة وعشمر ذىالأجة واخذالالواح المكتوب فيها التوراة وكانت الف سورةكلسورة

الفآية حملاسفارها سبعون جلا 9غضيان [ 64خشمناكبريشان]  8اسفا [64اندوهكين
ازحملايشان] اى شديد الحزن على مافعاوا اوشديد الغضب ومنه قوله عله السلام فى موت

| الفجأة (رحمة للمؤمتين واخذة اسيف للكافرين) * قالالامام الراعت:الاسفف الحزنوالغضب
معسا وقد غَال لكل منهما على الانفراد * قال الكاشنى [ جون يمان قوم رسيد يانك
(3

مورةطله

 12 <٠يدم

وغيرهم يِهقالعم إولاء على اثرى » #محجؤن يعدى  :وبالفارسية [ كفت موسواكا ارقا
13مردان ابنك ى إيند بربىهن وساءت تشاعت برسند ] © ويجلت  6بسبق

اياهمجزاليك [ 6بسوى"م ]  2رب  [ 3اىبروردكار من]  8:لترضى

عنى عسارعق

+يعم ان
الاىعتثال باسك واعتناقى بالوفاء بعهدك بع وفىالآيتين اشارة الى معاق ممختنافهةال
السائرلاينىان يتوانىفىالسيرالى اللهويرى ان دضىالله فىاستعحالهفى السيروالعدلةممدوحة

افلىدين قال تعالى ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم  6والاصل الطلب  :وفالمتوى
لمي داك جر د يمت اده ود 10م
5ك
,دطلب درراه سكورهيراست
درطل ززداتما توهردودست *
وقد ورد (ان الامور مسهونة باوقاتها ) ولذا قال

صحل اوخواهددميدنءاقبتجاى * مخور تمكرشب ران بيايان ديرى ايد
وب
جو

* ومنها يذيتى ان السار لايتعوق بعائق فالىسير وان كان فالىله ولله ماكان حال موسى
فىالسير الى الله ثما تعوق بقومه واستعجل فاىلسير وبطلت العوائق وقد دح ان المجنون

العامرى ترك الناقة فطىريق دلى لكونها عائقة عن سرعة السير الى جنابها فى على
الوجه م قال فىالمثنوى

راه تزديك ومائدم سخت دير *» سير كثتم زين سوارى سير سير []9
ركو نارخوذا ايراعت بدريرفكتت ب (جكفت) سوزيدم ززم نالحد جد
تنك .شد

بروى

.سابان فراخ * خويشان

كك

اندر سنكلاخ

ظنه بايش هم شكست
لأ
لقضا
جون جنان افكند ودرا سؤىيست * از
بإى دا بربست وكفتا كوثوم » درحم جكوان غلطان بعى روم
عشق مولى كى )2ازللى بود  #كوى كدتن بهر اواولى نود
كو 0

ك5

بربهاوى صدق * غلط غلطان د رحم حوكان عشق

و*منها انقصد السائرالى اللهتعالى ونيته باشننيكون خالصالله وطابه لالغيرهما قال إومجات
الك رب»كان قصده الى الله  :قال الكمال المحندى

كال إل زراواكوم سندةق اع

 6ازماسوائ مزه شين

»* وهنها ايكون مطلوَتٍالسائر هنالله رضاهلارذى نفسهمنه كاقال (التلرضتى)أكوافيلات
مك من بعدك  *#القبناهم
#لتعالى وهواستشنافى بيالى 88فانا ققدفونا
التجمية © قال ال
فى فنه مبنعد خروجك دن لهم وابتلناهم فىاعانهم حلق العحل وهم الذن خلفهم مع

ا
فشر
لم
ااثنا
هارون على ساحل البحر وكاتوا سّائة الف مالخامئهم من عبادة العجل الا
كا اسقط ل ملوطوه !١تدع انان امنت 5لا لايارت فخاكاق قات لهازواناخلةى ق قوىك

عهارون * وفنه اشادة الى ان طريق الانداء ومتبعيهم محفوف
| ابنكنت اناحين 'اعتمدت ى
ا منوكسلاء الامثل فالامثل ) وقدقل ازالبلاء
النللاء
نبجودعتءنحبحكأر[2افرعل#اررمافشناتل'اىينهيزمهاجسريالوفعاوجشناهننهوس.سماطبيراوللمىفتنة والبلاء كا قالعليهالسلام (بانا
لقانةمة والمريد مقرونة يمفارقة الصحبة مانلى والشيخ
ْ للولاءكاللهب للذهب والى اانف

ا:دمحا1رلفافزكباخترسد3ايوكررهيايسدانئتروهىلىمكه

7 .--

السادس عفر

م

ل

:

لم سس

م

نفسه وفضلها عللهلانهااعلىمنهواجل لان الشأن كلهفيها وهىمزلة اقدام .الرجال * قال

|

| ابن عطاء (واىلءنازلن نان) اىرجع منطريق الخالفة الى طرق المواءقة وصدقموعود

الله فيه واتبع السنة ث(م اهتدى ) اقام على ذلك لايطلب سواه مسلكا وطريًا

داه سنت رواكر خواه طريق مستقم * كزسين راهى بود سوى رضاى ذوااان
هىمزده درجشم وى مجون سنانى بادتيز ك»رستان زندى .خواهد زمانى بوسنن
ْ © وف التأويلات النجمية اى رجعمن الطنيان بعبادة الر-دن (إوعمل صالخا ) بالعبودية
لاربوبية ( ثم اهتدى» اى تحقق له ان تلك الحضرة منزهة عندنس الوهم والخبال وان
الربوبة قائمة والعمودية دائمة اعمان التوبة منزلة الصابون فقكما ان الصابون يزيل |
الاوساخ :الظاهرة فكذلك التوبة تزيل الاوساخ الباطنة اعنى الذنوب روى ان رجلا

اكلنضى مع '
كال
| قال للدينورى مااصنع فكلما وقفت على باب المولى صرقتى البلوى  قق
| امهكلاضربته مجزع بين يديها فلايزال كذلك حتىتضمه الها والتوية على اقسام .فتوبة |
| العوام من السيئات  .وتوبة الخواص من اللالت والغفلات .وتوبة الاكابر .من رؤية |
اعساك والالتفات الى الطاءات* وشرائط التوية ثلاثة .الندمبالقاب  .والاعتذار باللسان

اقلدج والسكس إللنان
| بان يستغفرالله  .والاقلاع بالجوارح وعر الكت عالنلانا ي

| المصر على الذنوب كالمستهزى” بربه )  :وقال المولى الجامى قدسسره
دارم جهان جهن كنه اى شرم روى من » جون دوى ازين جهان يجهاندكرنهم
نادان دواكة ععازاهو مملكك مهنا اتسكدد 1ن

كك كعان غدل ِلسلتت ان

باخلق لاف توبه ودل برحكنه مصر * كن فى عى بردكه بدينكونهكرحم
| © وما اتجلك عن قومك ياموسى  6مبتدأ وخبر اى وقلنا لموسى عند ابتداء موافانه
المبقات عوجت المواعدة للد كقاوة أى 0

جاك على العدلة واوجب سبقتك منفردا عن

قومك وهم النقباء .السعون الحتّارون للخروج معه الى الطور وذلك انه سبقهم شوقا الى

منعاد الله واصحي أن شاعولاءلكاافلين» قال ف العر انس ضاق صدر مومى دن يمعاشر<
الخلق 5

ايام.ودسال الحق فعلة الع<لة الشوق الى لقاء الله تعالى * #قال الكاشنى |

[ أوتدواد كد ى ارال

عاد ازهلاك فرعون از موسى عله السلام مدعا

مواديدكر

| از براى ماقواعد شريعتى واحكام ان هين ساز موسى دَنَات باب .باحضرت رب الارباب ْ

مناجات كرد خطابٍ رسيدكه باجبى اازشراف بى اسرايل بكوه طورائثا كتانى كم |
جامع احكام شرع باشد 00
000

مومسى ,هارونرا نحاى 0ك

كداكت

وباوجوه قومكه

هفتادتن بودند متوجه طور شدند قوم را وعدهكردكه جهل روز د ,يع ام فاملد ْ
اودم وجون ,زديك طور رسيديد قومرا يكذاشت واز غايت اشتاقكه بكلام وسام الهى |]

داشت زود تربالاى كوه بارمد خطابرياتى رسيدكه ١وما اتحلك 6الل وجه جبز شتابان
ساخت ترانا تعجيل كردى وبيش أمدى ازكروه حُوداى هودين ]س*ول الفقير هذا
لريانجملناء
سكؤاقل!ونلبسهاطتعالى (وماتلك عِنيْك) لاسؤال!تكار كماظن١كثر الامفس
صم

مجع

-

أ

 1١جم

ا )0ك!ناكنروي  3زا ردغ نتدانتفاردارى

0

©لوا  6واقىلنالكم كلوا فإ من طيبات مارزقنا  66اىمن لذائذه اوحلالاته * قال
ك
فلشمرع ماكان :متناولا
الراغب اصل الطبب ماتستإذه الحواس والنفس والطعام الطب ا

لك كان طبيا
ذان
كىك
من ححث ماوز وبقّدر مامجوز ومن المكان الذى يجوز فانه مت

عاجلا واجلا لايستوحم والا فانه وانكانطببا عاجلا ليمطب آجلا  6ولاتطفوا ففه 6

م0س
ه0
لت2
و7
ع
س
دت
د2
٠1حج

ان اى وتلحاوزا الحد فيا رزقنا؟ بالاخلال بشكره وبالسرف
عحدصفى
الطغيان جااولزال
والبطر والمنع موا المشتحى واوالادتان منه الكانا من نوم وللة  #3فبحل عليكم عضى 3

جواب انهى اى فبلزمكم عقوتى وجب لكم من احلدين يحل بالكسر اذاوجب اداه
واما بحل بالغم فهو بدنى الخلول ااىلول والغضب ثوران دم القلب عند ارادة الانتقام

واذا ودف الله تعالى به فالمراد الانتقام دون غيره  :وفىالمثنوى
 0منم واجب امددرخرد * ورله بكشايد درخكم ا
هىوى * اى تردى وهلك واصله اينسقط من جبل فيهلك
د غض
قليه
فللع
ومن بح
ومن بلاغات الزِ#ششسرى من ارسل نفسه مع الهوى فقد هوى

فى ابعد الهوى © وى

التأويلات التدمية ونزلنا عللهم المن من صفاتنا والسلوى ,سلوى اخلاقنا كاوا من طببات
مادزقنا كماى اتصفوا بطببات صذاتنا وتخلقوا بكراثم اخلاقنا التى شرفنا ؟ بها اى لولم
تكن العناية الربانية لما نحا الروح والقلب وصفاتهءا من شر فرعون النفس وصفائها واولا

اليد الالهىلما اتصفوا بصفات الله ولانخاقوا باخلاقه ثمقال ولاتطفوا فيه اى اذا استغنيتم
بصفانى واخلاق عن صفاتكم واخلاقكم فلاتطنوا بان تدعوا العبودية وتدعوا
| الربوبية وتسموا باسمى بان الصفتم يصفانى "ا قال بعضهم انا الحق ويعضهم ساحانى

ونااخته' هه الاحوااق” عا نتولة دن طبه الانتائة أفان#الانان لطى ان رآه استعى وأن
طغيان هذه الطافة مثل هذه المقالات وان كانت هى من احوالهم لان الخالات لاتصلح

للمقامات وهى موجبة اغضب "ا قال تعالى لاحل علكم غضى ومن نحللعليه غضى فقد
فمودية أهاء مكو را لهذا ”الؤعد اماه عاد ءا
 1:تامار ال
تن
الاستهداء شوله ل( اهدناالصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم»
اى اهدنا هداية غيرمن انعمت عليهبتوفيق الطاعة والعيودية ثم ابتليته بطغيان يحل عليه
رنك
مم
شب6
لتا
المن
غضيك هه والى لغفار  64لستور 8

والمعاصى التى من حملتها الطفيان

فيررة
مرغكث
لغذو
فها ذكر»* قال فى المفاتيح شرالمصابيح الفرق بين الغفور والغفار اانال

وهى صيانةالعبدما استحقه املنعقاب التحاوز عن ذنوبه منالغفروهوالباس الثىمايصونه
ار ابللزغميناهدة بنائهوقبل الفرق بينهوبين الغفار ان المبالغةفيهمنجهة
غس وفلعل
لدن
عانال
الكيفية وفىالغفارباعتبارالكمية و8امن ينبامالجابجان بهيلوعمل صا ايهمستقما عند

الشمرع والمقل* وفيه ترغيب لمنوقعمنه الطفيان فيا دكر وحث على التوبة والايمان 89نم
ار
يانسمن
اهتدى  6اى استقام عاللىهدى ولزمه حاتلىموت وهواشارة اي

عليه يمعزل من

الغفران وثم لاتراخى الرتتى ق*ال فىيحر العلوم ثم اتراخي الاستقامة على اخير عن اخْير|

لدسد#با[عفريمرغن*هتيبرمادصلردايونيسرهناحبوساتمط

١٠1 بكوم

الأزء الناوسودسر

|د'دعوت“به.ق:ضاحى فقال اياج أعلشية :قال امعاذاله:ان إعللهالإحد :وانت خاافقال
وق
خلوا سبله فقئل له فى ذلك فقال رأيت على عاتقبه اسدين عظمين فاتحين افواههما وا

| أحضتؤتةالؤقاء ”قال الخاقمةا ازالكا عل لتقا بااطلوختنة اقملمه الفطاء ©اللتكزقء واقالا الله
قل (بسم الله خير الاسماءسم الله الذى لابضر معأسمه شى” فىالارض ولا فى السماء) ثم

ان هذا فالىدننا وآما فاىلآخرة فبحفظه من النار والعذاب * واعل ان موسى نصح
طصلرمينق الرد والضاد الى
لعه الوعظ فإيدر قدره ولميقبل فو
| فرعون وأكن خ
الغرق والهلاك تعوذ باللهرب العباد* فعلى العاقل ان يستمع الى الناصح  :قال الحافظ
امروز قدر بند عزرزان شناخم * يارب روان ناصح مااز 'نو شاد باد

| قولهام وزيريديه وقت الشخوخةوفه اشارةالىان وقتالشابٍ لسكوقت الكهولة ولذاترى
نناعصنحالا لهىذفنهداء اللهتعالى رجع الىنفسه
اكثرالشبابمشكبينعلىسماعالملاهىماعرلضي
|ودعا لناححه لآنه ينصح حروفه بالفارسية  1مبدوزد دريدهاى او ] ولابد للسالك من
| شد

عااه
فل
سرشد
ومجاهدة ورياضة ذان جرد وجود الم

مسترشد الاترىان فرعون
ماداءل ي

عىرف حقه مونى وماحاءبه  12ابى عن سلوك طرشه ع5

فالاول الاعتقاد ثم

الأقرار ثم الاحتهاد وقد قال لعضهم  0انالسفئة لاجرىعلى البس » والنفس محر الى

الدعة والبطالة وقدقال تعالى إانفروا خفافا وثقَالا ) فالعادةلازمة الى ان يأنى البقينحال
النشاط والكراهة والجهاد ماض الى نوم الق.امة ق:ال المولى الجامى قدسسره

| 020
١

بىكرسلىحجونتبردره حر جو

كد مسد

١

نسال الله تعالى ناونفقنا لطريق مرضاته ونوصلا الى جنان حضرته  #ياى اسرامل 6
1

1

:

1

ْاى قلنالهمبعداغراق فرعون وقومه واجائهم منهم 3+قادنحا ممن عفدورمع4ون
مىال
عف
اككم
لدمو
استخ
وقومه حيث كانوا يذبحون ابناء؟ ويستحيون نساء؟ وي

الثاقة

وَالعدو تحى” فتقمل الوأحدء؟ واجاعة  0وواعدناك جاب الطوز الايمن 6هبالنصب على

انهصفةللمضاف اى واعدنا 5بوساطة سكم انيانجانيه الايمن نظرا االلىسالك من مصر
الى الشام والافليس للحبل بين ولا يسار اى اتيان همومى للمناحاة وانزال التوراة عليه

ونسبة المواعدة اليهم مكوعنها لموسى نظرا الى ملايستها اياهم وسراية منفعتها البهم
« ونزلنا عللكم المن * عو شى* كالطل فنهحلاوة سقط على الشجر َاللهالرنجين

معرب «كرتكبين » فإ والسلوى  6طائر َال لالهسماىكان ينزلعليهم المن وهمفىالتبه مثل
ا الثلج مالنفحر االلىطلوع لكل:السان صاع ويبعث عللهم الجنوبٍ السماتى فيذيم الرجل
|

مايكفيه والتبه المفاذة التى يتاه يها وذلك حين امروا بان يدخلوا مدينة الجبارين افابوا

كك0
| ذلك فعاقهم الله “بان تيلا" الارسٌ" اردق تئنة 5عو 8للواناة المألاة لوز د

وهولاقطععنهاحسانه فقدابتلوابالتبهورزقوا

دىب
أعاص
تهال
يولد
لرب
الوالدالمشفق يض
 0لالص اليه
*بر وترسا وظنفهخوردارى
اى كرعي كه از خزاتة غنب ك

د(وسالا )

سورة له

عر ة٠١؛ يم

اكنالتكن دناسع جامع للماء الكنةقاناد هنابحارلقازم ا*لقاقلفاىموس هو بلبدين

الصو و

لعلر.ووالله يضاف بحرالقازم لانهعلى طرفه اولانه يبتلعمن ركه

|لاقنلزمة الابتلاع ©يسا #ه صفة لطريًا والبرس المكان الذىكان فبه ماء فذهب
ا

|#قاك فىالارعاداى بابسا اعله مصدر ودف به الفاعل صالغة و:بالفارسية [ خشككه
| ددواب ولاى تود ]  8لاتخاف دركا » عل اشقدرة من لامر راى انتودق والدرك
| مخركة اسم من الادراك كالدرك بالسكون .والمءنى حال كونك آمنا من ان يدرككم العدو
الفاء فصيحة اى ففعل ما امربهمن
© ولاتخشئى  #4الغرق  8فاتعهم فرعون وده
الاضواءبهم وضرب الطريق وسلوكه فتبعهم فرعون ومعه جنوده حتى لحقوهم وت اشراق

الشمس وهو اضاءتها يهال انبعهم اى تبعهم وذلك اكذاانوا سبقوك فلحةتهم فالفرق بين
_ واتيعه ان هال اسعه اتاعا اذا طلب الثالى الاحوق بالاول وشيعه تبعا اذامي به ومضى
دوى -أن موسى خرج بهم اول اللبلوكانوا ستّاله وسعين الفا فاخير فرعون
بذلك فاترعهم 0

ات

مقدمته سيعمائة ااف فقص ارهم فلحقهم  ,يث تراءى |

00
امعان فعند ذلك صرب مومى عليه السلام بمصاء البحر فاقلق على الى عثير
فكراقلطود العظم وبتى الماء قائما بين الطرق 5عبر هوسى يمن معه من الاسباط سالمين
©ترهم
وبعهم فرعون بجنوده  0فغشيهم 0س3

وعلاهم  3من الميه اي باحلرقلزم

«9ماغشيهم  31اى الموج الهائل الذى لابعلكنهه الاالله

واضل فرعون قومه

اى

يىن والدنيا معا حيمثاتوا 0
دف
لران
الحس
سلك بهم  0ادهم الى الخنبة وا
بالعذاب الهائل الدثيوى المتصل بالعذاب الخالد الاخروى هق وماهدى * اى ما ارشدهم

قط إلى طزيق موصل الم مطلب هن المطالب الدينيةوالدنيوية وهو هريلإضلاله وناكدله
اذرب مضل قد يرشد ميضنله الى بعض مطالبه * وفه نوع تهكم فقوله ( وامهاديكم
الاسبل الرشاد  فاننف الهداية من شخص مشعر بكونه تمن تتصور منه الهداية فى

الملة وذلك اينمتاصور فىحقه بطريق التهكم * يقول الفقير موسى مع قومه اشارة
الى الروج القدسى مقوعاه وفرعون مع قومه اشارةالىالنفسالامارة مع قواها والبحر
هوبحر الدنيا فوسى الروحيعبره امابسفينةالشريعة اوبنور الكشف الالهى ويغرق فرعون
ككقفب فم منه ان اتباع اهلالضلال انفسا
اأنفسنيا طائعة لموراها لاخر يعة لهارو
و افاقايؤدى االلىهلاك الصورى والمءنوى واقتداء  1الهدى سْغى الى النحاة الابدية
هدار
ئب
زين
زيئهاراز قر

* وقنا ريناعذاب الار

واحسن وجوه الاتياع الاعان والتوحيد لان جميع الانساء متفقون على ذلك والمؤمن فى

كد اتظسفيال تعالى مر الاعداء اللاهى :والباطيق ف.الدنا والآ خرة- -.ى-عن
لك وقال له:اريد ان اثتلك شر قتلة فقال
مسابن
عبدالله بانلثقى اانلحجاج احضر ان
ذملك قلالان
 |]:انس اوعلمت ان ذلك سدك لعبدتك من دون الله تسالى قال المجاج ول
(ابه فىكلصباح لميكن لاحد عليه سبيل )
رسولاللهعليةالسلام علمنى دعاء ومقانلدع

المزء السادس عشر

م٠  4هم

و ينالجامع باليانيمانوالعمل حت انالدرحات العالة لاثاتى وغيرهالفيره #ف 8جناتعدن»
يدل منالدرجات العالى  #نجرى هن نحتها الانهار © [ سِوسته هيرود ازاز نالنازل,ان

امضنمير فلىهم والعامل
ايشاجار أن جويها ]حال مالنجنات  8خالدين فيها 4حاال

ماعلنىاستقرار إوالاشارة  #وذلك » اى المذكور من الثواب  8#جزاء م تنزكى »
الجزاء مافنه الكفاية املمنقابلةانخيرا فخير وان شرا فشر يقال جزيتهكذا وبكذا والفرق
ان عنقد ومانجرى محرى العقد ولايقال الانى
ببنالاجر والجزاء انالاجر شال فكيا
النفع دون الضر والحزاء يقال فياكان عن عقد وعن غير عقد ويقال فاىللافع والضار

والمنى جزاء متنطهر هن دئس الكفر والمعاصى عاذ كرمالنايعان والاعمال الصالحة
وهذا محقيق لكون ثوابالله تعالى ابقىوفى الحديث (اناهل الدرجاتاللى لبراهم منتحتهم

كتارون الكوكب الدرى فى افق السماء وان ابابكر وعمرمنهم وانعما) اى هما اهل لهذا
ْ قالوا ليس فاىلقران افنرعون فمل باوائك المؤمنين ماإوعدهم بهولثيت فاىلاخبار
كا فى الاخار* وقال فى التفسير الكبير نقلا عن ابن عباس ورىضاللهءنهما كانوا اول النهار

لوبخانم :اشيتجؤكفوة وَاسَوَا :ابزان ,شهدا وف التتوفئ
مو
ستحرؤة .خ9زء “شالهلدك

ساحران درعهد فرعون لعين * جون مر ىكردند باموسى بكين
لناك اكموارا ءسات 7ااظطنو» © للعناحزان أؤؤ ل لكوو وعد

زةاكنفتتدشهفرمان ن1تست * كرتوىى خواهىعصا بفكن مخست
0

اول شما اى ساحران * افكند انمكرهارا درمان

اين قدر تعظم ايشائرا خريد * وازمرى آن دست وياهاشان بريد
ساحران حون قدر اونشناخند

*ه دست

وبادر جرم أن 5.ق اباعدده

ت
م
م
رج
ر>
كزم
ي
كي6و
خو
وم
لتي6
سفدلت هذه الاخبار عكلوىتهم شهداء وان فرعون استعمل الصلب فيهم والالم يكن اول

من صلب  +فعلى العاقل ان يختاراللهتعالى ويتزكى عن الاخلاق الذسمة اانفسائية والاوصاف

التننعة الشبطانية وتلى بالاخلاق الروحانية الربانية ويبذل المال والروح لينال
اعلى الفتوح جعانا الله واياكم مانهل الولاء وممن هان عله البلاء © ولقد اوحيا الى

مومى © وبالله لقد اوحينا اليهبعد اجراء الآيات التسعفىنحومنعششرين سنةك فى
عض الروايات المشهودة من ان مومى عليه الستلام
الارشاد * مول الفقير يخالفها مابفى
دعاربه فى حق فرعون وقومه فاستجبله ولكن ائره بعذ اربعين سنة على ماقالوا عند

االجقبدت دعوتكما)  #8ان  4مفسرة بمعنى اى اومصدرية اى بان
ظله تعالى لق
قو
ي
ع
ا
س
ب
ر
ا
د
ى
4
ا
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ى
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ء
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لبلا
 :وبالفارسية [ بشبييريندكانم١ ] امس
بذلكلثلياعوقهماعوان فرعون  8فاضرب لهم #

|ف
قاج
وعللمه
نم

ضرب له فىماله سهما او فاتخذوا جمل هن قولهم ضرب اللبن اعذماله

|ا #لوجفلىالين فاضربلهم بعصاك طفريقا الطريق كلمايطرقه طارق معتاداكاناو

أعرفكه* قال الراغب الطريقالسبل الذىنطرق'بالارجل ويضرب  8فى البحر» البحر

كل

2# 2٠٠7

كم

سورة طه

| لاحابها اعيدثمارهم فرعون عليه تعالى هآفاقضمانت قاض  6#جواب عن تهديده بقوله
نع ماانت صائعه اواحكم فيناماانت فبهحا 1منالقطع والصلب© وفىالتأويلات
انصاى
فقط
لا

اى فاحكم واجر علينا ماقضى اللّهلنا فى الازل من الشهادة 89انتمقاضى هذهالحبوةالدنيا #
اى ابماتصنع ماتهواه اونحكم عاتراه فى هذه الماة الدنيا ومدة حاتنا لحسب فسيزول امرد

وسلطانك عن قريب ومالنا من رغبة فى عذبها ولارهية من عذابها [ اموز جور هرجه

خواقى ميكن فردابتونز هرجه خواهند كد ]فل انآامنابربنالغفرلا خطايانا 4من
الكفر:والمعاصئ ولانؤاخذ بها فى:الدار الآخرة لالعتعنا نتلك الحاة الفانية حتى نتأثر

ااعلتا تمن لماع الاذالضد وللغدرةاطليانة العينااعما .استجقهيين المقاب .لتتجاوز
عن ذنوبه من الغفر وهوالياس الثى” مايصونه عن الدنس  .والخطايا جع الخطة والفرق

ينها وبين السيئة ان اليم قد تقال فمابصد بالذات والخطية فما يسّصد بالعرض لانها من

خفا الورنومالكطحت
مناعهافرىضة
>ل

علبميمو١ا!لمخروا عتطفنك علق مخطاانا رلى رويغقزالنا سجر الندى

موسى بكاراهك وحششمرك ايانا املنمدائن القاصبة خصوه بالذكرمع

اندراجه فى خطاياهم اظهارا لغاية نفرتهم منه ورغنتهم ف امخغرنة  2والله خير  2اى فى

ذاته وهونا ظرالى قولهم والذى فطرنا هق وابق ' #جىزاء ثواباكان اوعقابا اوخيرلنا

خير)فىايصال
منكثوابا اناطعناهوادومعذابامنك انعصناه© وف التأويلاتالنحمية (والله
الخيرودفع الشسرمنك (إوابقى »6خيرهمن خيرك وعذابه منعذابك* قال الحسنسبحانالله لقوم
كفارهم اغنا الكافر ان كفرا ”

 2قلوبهم الاعان طرفة عين  1ستعاظم عندهم انقالوا

( اقضماانت قاض »*فىذات الله والله اناحدهم البوم لمصحب القرا ن ستين عاما ثمانه لبديع

دينه بعُن حقير  :قال الشيخ سعدى قدس سيره
زيان مك مرد تفسيردان  2كه ع ادب صسفر وشد بنان

ع عقل باشرح فتوى دهد

* كك اهل خرددبين بدنى دهد

بدين اى فرومايه دنى مخر * جوخرها بانجيل عيسى مخر
س6ك[ه]
 9انه * اى الثشأن وتهعوليل من جهتهم لكونه تعالى خيرا وابق  3مكن8
ص أت  [ 4ايد در روزقامت] تاربهكه[تزديك برود دكار او]  3رما ه جا كونه

متوغلا فاجىرامه منهمكا فنه بان يموت على الكفر والمعاصى ولانه مذكور فمقىابلة

بجهمثموت فبها  فنتهىعذابه وسقي وهذا تحقق لكوزعذابه ابق
اله
المؤمن ©لفاز
ه
دمن
ناء
عماج
 #93ولاحى  6حاة ينتفع بها #ومن يأنهمؤمنا 6به تعالى وب

مالنمعجزات

الى من عر ماشاهدناه هل قد #ه اى وقد  9عمل الصالحات  6الصالحة كالحسئة جادية
يحرى الاسم ولذلك لانذ كر الا مع الموصوف وهىكل ماستقام من الاعمال بدليل ال.قل
والنقل  #فاوائك يه .اشارة الى من واجمع باعتبار معناها اى فاولئك المؤمئون العاملون

©لدرجات الغلى  6#جمع العليا
لاصالحاتتو لهم 6بسبب اعانهم واعمالهم الصالحة ا
تأنيث الاعلى اى المنازل الرفعة فى النة * وفه اشارة 2للفراقا )ين اعل الاعانالع

مج

الجزء السادس عشر

١غ هم

وارجلكم منخلاف» الخلا اعممنالضد لان كل ضدين مختلفان دون المكس .والمنى
كهلنشق طرفا وهوان شاطلعيد العبى والرجل البسسرى ومن فبه لابتدانالإيقراي
|

ابتداء القطع من مخالفة العضو العضو لامن وفاقه اياه فان المبتدى” مالنمعروض مبتدى
مجعرورها فى حيز اللصب على الخحالة اى لاقطنها مختلفا لانها
لعارض ايا وهى ب
ان
م

واذيادك رجل وهذا بين وذاك سارفقد اتصفت بالاختلاف
| اذا خالف بعضها بعضا يانهذ

و|نين القطع وكفيته لكونه افظع من غيره ف ولأأصليكم فى جذوع النخل  6الصلب

|اذى هوتعليق الانسان للقتل قبل هوشد صلبه على خشب اى علىاصول النخل فى
:بالفارسية [ وهسابينه براويزم ثمادا درتن خرما بنكه دراز ترين
|اطلرءاتدل و
ش
| لتاقت تاهمه كسن شمارابه بيد 05

] وايثار كلة فى للدلالة علاى ابشائهم عليها

|انا طويلا تشسها لاتننتقرارهم عليها باستقرار المظروف فى الظرف المشتمل عليه  +قالوا
ذم
| فواعون موسبى هواول من استعمل الصلب * فان قبل مع زب عهده بانقلاب العصا حة

وقصدها اسلاع قصره واستغائته بموسى من شرها كيف يعقل ان هد د السحر الى هذه
يور الملادة فثية لايك
ظو ف
الحد واستهوات» موس تلنايوان انيكون قالقة الخ
وترويحا لامره والاستقراء يوقفك على امثاله © ولتعلمن أينا  6اى اناوموسى  اشد
رة خافوا
سونحظن
لفرع
ااان
عذابا وابق  ادوم وموسى ميكنفىشى”من التعذيب ال
من ف
3
ك رموتشع [2,انفسهم خين رأوا ابتلاع عص
اه الهم وعصيهم فال ماقال وعلىماسيق

منبحرالعلوم

فى ( امنتمله) يكونالمراد إلأ(ينا6نفسهورب موسى © وف التأويلاتالجمية

دكا
واتما قال ز اشدعنابا» لانه كان بصيرا بعذاب الدها شد هوك

|

وم يعذاب الاخرة

وشدنه  0والوا  3غيرمكترئين بوعيده * قال الكاشنى [(ساحران

حول ازحام جدبة

ح|قانى مست شدهبودند واز انوار نواتر ملاطفات رباىكه بردلايشان تافتهبودازدستشده
جودادهريكدوعاة كك

اق

حره
ص

فاست اكد درباق
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عهه لقفابسكون القاف وةتحها اذاابتلعه والتقمه
مقف
سن ل
كمىم
ماصنعواه لمزم جواب للا
بسرعةا*قلالمففردات اقفت الثى” القفه واتلقفته تناولته بالجذبٍسواء كان تناوله بالفماوباليد

(اصي

مجر

0

ع 3ا الوجه1:ال:مد711 2 1710ا

٠١١

2

يدم

»#القلاح الظفروادداك الغة والا7 ,.

قديكون طلب العلو المذموم كرون طلى العلاء اى الرفعة:ه ولاه ان الام بن حمضعا
اوىقد فباازلمطلوب منغلب ونال علوالمرمة ببنالناس * قال فىالارشاد بريدون بالمطلوب
ك منهم حثالهم
ماوعدهم فرعون من الاجر والتقرب وكن عاب |لشسسهم جميعأ او من ا ب

على ذا 00مم سول الفقير فنه اشارة 00 00 00 1
ولذاقال(إ اليه يصعدالكلم الطبب والعمل الصا يرفعه  6فكل  3انستوصل با شعله
م هادا لشمرع الىدرحة مانلدرحات الاخروية او صرشه هن المراتتالمعنوية فانه لضع سعيه
الحو

م

جم

أن اربات التقليد إهتذون ا

5رعون وسحر ره وشولون

ففحق ااهللتحقيق' ان هؤلاء رجونكم منمناصب .شبخوختكم وعراتبقولكم عند
ملنملوك
العوام ونصرفون وجوه اناس عندكم ويذهصون اماق تومكم ا

والاصراء وارباب

المعازف واهل الدثور والاموال فشلكؤثٌ مسالك الل وبريدون انيطفئوا تورالله بافواههم

والله منموره والؤكزةا لكافرون ا المتركوان بالتارك الى  :والفمتوى
5
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شو  0شمعى ميرد لسوزد بوزاو

ان انا المت ذاه كرون لقلا عه مر وحرها طل وكذا الات خلق
سَقَلا فانه لايكون سماويا  :قالالمولى الجاى

بستست قدر سقله كر خود كلاه جاه * براوج سلطنت ند اكزردش ذمان
قوان  21رحه نهبر مقتضاى طبع

ات 1 1د

سومان

اهل السعادة والفلاح  2اوا  3اى !١لسحرة بعد اسماعهم واتيانهم
 55الله انعلنا من
اللوعد واصطفافهم  #قالالكاشق | سحره هولىا

0

هزار<روار حل وعماهامان تعى ١

از اناغ مدان وار دبك لق اذبوكفتد ]مؤياموسى اماانلقى

التقا تلقاداى ثراه 0

ل

الالاءط

م ل طررحجاى تطرح عصاكهن يدلدعلى ا

واما انتَكون اول مانلتى  #مانلقيه مالنعصى والخبال وان مع مافىحيزها منصوب

وع مخبرية مبتداً مخذوف اى اخترالقاءكاولا اوالقاءنا اوالامى اماالقاؤك ١
| شل هشير افوص
ق
دهسط
بننا
سيارعداوا
م
ر
شرفزورنتط
<دار
شدصب
اوالقاؤنا * وفنه اشارة الى انالسحرة ا اعنوا موسىعلمهالسلام بالتقديم والتخيير فىالالقاء
اعنهاملل آهلاكان لون حئ "اا بثو الاعان مشخرة مومى وامنوا به تحقيتا لاتقلنذًا وعدا
تهقرب ال شىبرا تقربت اليهذراءا) فلماتقربوا الىاللهباعناز هناعناللهاعهم
نول
مة ق
(يق
حق
بالابمان تقربا الله قكذلك اعزهم مومى بالتقد افلالقاءكا حى الله عنه بقوله 88قال 6
>[
ع

سحةه0

مونى  88بلالقوا * اولا مااتم ملقون * بشولالفقير الظاهى ازالله تعالى الهم السسحرة
التذير وعلم هوسى اللكاوزنهات» رالالنظهر الحق منلماطللاناعاق يدقع الباطل ويمحوه

ولوكان مومى اول آ نمّألقلتفرقالناس مناول الامص خمفة القأ
 ١اصملا مهيصع مهلابحو اذذ لحم دوصقلملاب * لاق ماهالاناف ليقفنك مهما

جر

ب

رك

رودن للاعم ا
0

2

الجزء السادس عقر

م« ٠٠4 كم

هوفا تأولقالمومىللسحرة( ويلك لاتفترواعلىاللهكذبا)بانيان السحزف معرض المعدزة

| ادطاء بان الله قد اعطانا مثل مااعطى الانسياءمن المعجزة #فسحتكم #فبهلكك ويستأصلكم
| به  :وبالفارسية [ ازبيخ بركند شمادا ] يقال اسحت ااثى”اعدمه واستأصله #بعذاب»»
[ىبهره وانداماند] ##من افترىيه
هائلل باقادرقدره وقدخاب#الحسة فوتالمطلب اى ب
| اى عاللىله تعالىكاننامنكان باى وجهكان  #8فنازعوا  4اىالسحرة حين سمعوا كلامه

كأن ذلك فاظهم فتنازعوا افمرهم »* الذى اريد منهم ممغنالبته عليهالسلام وتشاوروا
وتناظروا © ينهم  6فىكيفية المعارضة ونحاذبوا اهداب القول ففذلك * قال فالمفردات

وعس نعككدهوالتتازع والمنازعةالجاذبة ويعبربها عنالخاصمة
قنز
لر ك
انمق
تازلعنى* جذبه م

| والمجادلة © واسروا التجوى  6وبالغوا فىاخفاء التجوى عن مومى ثلا نف عليه فبدافعه
:وبالفارسية [ وينهان داشتند ازكفتنرا ] والنجوى السر واصلهالمصدر وناجته اىساررته

واصله ارتحاو! به فىنجوة نمالارض اىمكان مرتقع منفصل بارتفاعه جما حوله وقيل اصله
املننحاة وهو ازتعاونه عملاىفنه خلاصه اوان توا بسرك امنيطلع عليه وكان مجواهم
حنران *#ان
اذا
سنه
لا
مانطق بهقوله تعالى قفالوا  6اى بطريق التناجى والاسرار ©

خنفة واللام هىالفارقة ينها وبينالنافة والمشار البه موبى وهارون #يريدان انيخرجام
منارضكم كد اى منارض مصر بالغلبة والاستبلاء عليها وهوخبربخعبدر ب8سحرها #
الذى اظهراء منقبل  8ويذهبا بطرفتكم الالى  #الثلى تأنيث الامثل وهوالاشترف اى
| بمذهكم الذى هوافضل المذاهب وامثلها باظهار مذههما واعلاء دينهما يريدون مكان
عليدقوم فرعون لقوله ١انىاخافانيبدل ديتكم ) لاطريقة السحرفائهم كماانوا يتقدون
ديناه قال فىير العلومسموا مذهبهمبهالزيادة سرورهم وكالفرحهم بذلك وانهالذى تطمئنبه
*قلاالمام الراغبالطريق السييل الذى
نفوسهم كا قال تعالى( كل حزببما لديهم فرحون» ا

ي رضجلرب
والا
ق
بطر ب

للك
سلك
معير
قال تعالى (إفاجعل لهمطريهافىالبحر يبسا  6ومنه است

يسلك الانسان فىفعل ممودا كان اومذموما قال تعالى (ويذهبا بطرشةكم المثلى» اى الاشبه

بالفضيلة  8فاحجمو| كد؟ * الفاء فصبحة واجمعوا منالاحماع يقال امع الام اذا احكمه
وعزم عليهوحقبقته معرأيهعليهواحمع المسلمون كذااجتمعت اراؤهم عليه* قال الراغب
دال اليه بالتدبير والفكرة  .والمعنى اكذاانالاص "مذكر
ومع
تون ح
ييك
أكثر ماقال فيا
منكونهما ساحرين يريدانبكمماذكرمن الاخراج والاذهاب فازمعوا مكرك وحيلكم ف رفع
هذا المزاحم واجعاوه جمعاعليه ححيثلاتخلف عنه واحدمنكم وازموا عنقوس واحدة  .وقرَع”*

فاحجمعوا مانمع ويعضده قولهتعالى لعخكمده) اى فاحجعوا اداوات سحرك ورتيوها يكناتى
طافىين فالموعد ومجتمعين ليكون اشدلمتكم وانظم لامرك خاو
ص4
ا©نثتموا صمفا
قسبعين صفا كل صف الف والصف ان بجمل الشى” على خط مسو كالناس والاشجار وتحو
ذلك وقديجمل بممنى الصاف * قال فالىارشاد لملالموعد كان مكانا متسعا خاطبهم موسى
بماذ كرفيقطر مناقطاره وتنازعو | امرهم ففقطر آخر منهثمامروابان يأتوا وسطه

رعل)

حعد ووم يوم

رة طه

بالضم والكسر بمعنى العدل والمساواة اى.عدمكانا عدلا بيئنا يونك وسطايستوىطرفاء
محنيث المسافة.علينا وعدكم لايكون فيه ا<د الطرفين ارجح من الآخر اومكانا مستويا
لاحب

العين ار تقفاعه ولااخفاضه  :وبالفارسية [ حون وعد برسةحاض رشوح درجاىكه

مساوى باشد مسافت قومماوتوبان يامكان مستوى وهموار كه درووستى بولندى تياشد
ناعصدم نظاره توانئد كرد ] ففوض اللعين امي الوعد الىهوسى للاحتراز عن نسبته الى
ضعف القلب كانه متمكن من تهرئة اساب المعارضة طال الامد امقصريع وفى التأويلات

النجمية اما طلب الموعد لازصاحب السحر بحتاج فىتدبيرالسحر الىطول الزمانوصاحب
المعجزة لانحتاج ف اىظهارالمعجزة الىالموعد يلقال »د موسى © موعدك  [61زمانوعدثما]

افلويزويمنه  [ 6روذ ارايش قبطيانست ] يعنى بومعيدهم الذى بجتمع فيه النائى منكل
مكان إلمكوإن بمشهد خلق عظم لعلهم يستحيون منهم فلايتكرون المءجزة بعدابطالالسحر
سالوا اعلنمكان فاحابهم بالزمان فانيومالزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع اللاس فيه
ففذلك البوم* اعمانالاعياد مسة .احدها علد قوم ابراهم علءها لسلام وشه جعل ابراهم

الاصنام جذاذا  .والثانى عبد قوم فرعون وهو بوم الزيئة  .والثالث عبدقومعسى كاص

ففاواخر المائدة  .والريع  .والخامس عيدا اهل المديئة افلىجاهلية وذلك يومان فىالسنة
فابدلهما الله فىالاسلام بو الفطر والاضحى وهذان اليومان مستمران الى نوم القيامة
قال المولى الجامى
قربان شدن بشع حناى نو عيدماست * حان يدهم بهر حنين عبد تمر هاست

© وان شرالناس ضحى #ه عطف على الوم اوالزينة والحشمر اخراج الماعة عن مقارهم

واذعاجهمعنه الىالحرب ونحوها ولاشّال الا فىالماعة  .وذحى نصب عاللىظارف اىوان
مجمع الناس فىوقت الضحى لكون ابعد مالنريبة * قال فىضرام السقط اول اليوم الفعجر
ث املصباح ثمالغداة ثمالكرة ثمالضحى ثالمضحوة ثمااسجيرة ثمالظهيرة الرواح ثمالمساء
ثم العصى ثم الاصيل ثم العشاء الاولىثمالعشاء الاخيرة عند مغيب ااشفتى* وفىعر العلوم

الضحى صدر النهار حين ترتفع الشءس وتلق شعاعها * وقال الامام الراغب الضحى

انساط النهار وامتدادة شمى الوقتبة * وقال الكاشى [ ضج درحاشتكاه كدروشنترست
اذباق دوز ]  #8فتولى فرعون * :اى ترك الولى والقرب وانصرف عانلمجلس وارسل

الىالمدائن جع السحرة © لشمع حكيده 6ه اى ميكاادبه املنسحرة وادواتهموالكيد
ضربٍ من الاحتيال  8+ثم اتى  4اى الموعد ومعه ما جمعه كمنكده وفىكلةالتراخى
ايماء اانه ل+يسارع اليه بل اناه بعد:أخيرهق قال لهم موسى © كانه قفبالذا صنع موسى عند |
اتيان فرعون معالسحرة فقيل قال لهم بطريق النصيحة  #9ويلكم  6اصله الدعاء بالهلاك
لدزهنجار والردع والحث والتحريض على
امرا
 7الزمكماللهويلايعنىعذابا وهلا كاوال
تركالافتراء :وبالفارسية [ واى تزشما ] هفلاتفتروا علىاللهكذبا 6نبان تدعو انالآيات التى
ستفلهن على يدى .سسحر او لاتشمركوا مالعله إكننا بوالاقتناءءالتعولةاروالكدتة ع 3عاد

الجوزها يلوس عفر
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م ,روم يصب

واللووجه منءالم:الملكوت نسألاللَه تعالىانبجعلنا منالمتحققين بحقائق الارض والمعرضين

عن كلطول وعرض ف ولقد اريناه آياتنا كلها :6اضافة الآيات عودية وكلها تأكيد
لشمول الانواع اى بوالله لقديصرنا فرعون .على -ى مومئ آينناكلهانمالعا واليد

وغيرها على مهل من الزمان اوعفناه متها واوضحنا وجهالدلالةفيها ف9كذب» بالآيات
كلها منفرط عناده منغيرتردد وتأخير وزعم انها سحر « واى  6عقنولها لعتوه
ياغمننا
اع اباء © ال تتا ايخ
تينكل
مول
اناع
والاباء شدة الامتناع فكل اباء امت
إسحرك ياءوسى  6استئناى مبين لكيفية تكذيبه وابانه والهمزة لاذكار الواقع واستقباحه
وادعاء انه امى محال والحبى” اما عحلقىسقته او عنى الاقبال علىالاص والتصدى والسحر

خداع وتخشلات لاحقيقة .لها نمو ماتفعله المشعيذة رصمنرفل الايصّا_عماتغعله ,مخعسلة,يد
ومايفعله العام بقول حرف عائق للاسماع  .والمعنى أَجِتْتنا منمكانك الذىكنت فيهيعدماغيت
عنا اواقلت علا لتخرحنا منارض مصن بالغلبة والاستبلاء :عااظهر تمدن الت نفانذلك
لماابصدر عالنعاقل لكونه من باب محاولة الحال * قااللكاشنى [ يعنى دانستم كهنو
قععلورأج[*نلتانيدعوع0جع]عيسجى؟
ن قارف
كذا
تافلا
ساجرى ومحواى_ كه حر مادا ,انمضن سرونركنا دج ناباي
0و

بوادشاهى كنى باريشان ] وقال بعضهم هذا تعلل وتحير ودليل على انه علمكون موسى

محقا حتى خاف منه على ملك فان ساحرا لابقدر ان مرلجكا مثله منارضه»* وفىالارشاد

انماقال حمل قومه علىغاية المقت بابراز ان ماده ليسبحرد انجاء بنى اسراشيل هنايديهم |
بل اخراج القبط موطننهم وحيازة اموالهم واملاكهم بالكلية حتىلايتوجه الى اتباعه
احد و بسالغوا فى المدافعة والمخاصمة وسمى ما اظهره عله من المعخزات الساهرة سحرا

ليجسرهم عالمىقابلة © اولفتأويلات النجمرة انماقال هذا لانهكانمناهل البصرلامن |
اار لمان
اهللبضيرة واوكان عانهل النضبوة ارائبحئه لا انجد يطهلنمات] الكفلا ت
ومن ظلمات البشيرية الىنور الروحانية ومن ظطلمات الانسائية الىنور الربانية  :وفىالموى
هلكهاز ديدار برخوردار شد * اينجهان درجشماوممدار شد ][١
بصحصسص حص صم حمس

مبلركهم ذانداهنوموار زود  +ما سانبى همجو او ملك خاود [06
فلما رأى سصر الحس المعجزة سحرا ادعى ان يعارضه عثل مااتى به فقال  8فنأتينك
بم]*م1ميكوإ١هي[وقورءعىعهمىءبسحرمثله  الفاء لترنيب مابعدها عمالقىبلها واللام جواب قسممحذوف كأنهقابذلاكان

كذلكفواللهلأتينك بسحرمئل سحركفلاتغلب علينا  :وبالفارسية [ آهبسبنه بياديم براىتو

جا ودى مانندجادوى “تووبآن باتو معارضهكنمنا دمماسنبدانندكه توجبياغءبدنريوستكىرى]

ف فاجعل ” 4رصهيق ,يننا بوينك  68لاظهار السحر 8موعدا  5اوعىدا للقوالتهخ8افهيه

| .اىذلك الوعد ف نحنولاانت © مال اخاف وعده ولابقال اخلف زمانه ولامكانه * وقال |
لعضهم اراد بالموعد ههنا موضعا ستواعدون فبهالاجماع هناك انتهى  .والوعد عبارة عن

الاخبار بايصال المنفعة قوبقلوعها  .والخاف الخالفة فالىوعد َال وعدلتى فاخلذنى اى
وى
سف
ودو
ص#وب بفعل يدل عله المصدر لابه فانه مو
ن#
موى
خالف فالمعاد مفكانا س

(لضم )
با

سورة طه

جد بوم جيم

عنه امااتصراف بالذات اوبالقول والعزيمة واعادةالى" كالحديث وغيرهتكريره فل ومنها أ
مخرجك :نارة اخرى  6اى مندالبعث بتأليف الاجزاء وت.وية الاج..اد ورد الاروات

للحساب والجزاء وكون هذا الاخراج نادة اخرى باعتبار انخلقهم منالارض اخراج لهم
منها وانلميكن على نهج التارة الثانية.والتارة فىالاصل امم للتور الواحد وهو المريان
ثماطلق على كل فعلة واحدة املنفعلات المتجددة ماص فالمرة  :قال الحكيم فردوسى
ل
مخاكت -دادرد :خداوند ياك » دك ره برون آرد از زير اكه
يدان حال كانى نحاك اندرون * بدان ا

اذ تاك نا برون

اكر ياك درخاك كيرى مقام * برافى اوزبوإكحكززء نام

» عنابن عباس رضىالله عنهما انجبريل جاء الىالنى هعاللسلام فقال يامد انربكبرك
السلام وهويقول مالىاراك مغموما حزينا قال عليهالسلام ( ياجبريل طال تفكرى فىاميامتى

يومالقيامة) قال أفىامى ااهللكفر امافلىااصساهللامفقال ي(اجبريل فىامس اهل لا له الاله
مدرسولالله ) فاخذ بيده حاتقىامه الى مقبرة بنىسلمة ثمضرب بجناحه الارئن عل
ت
يبر
هىق
فقال ثمباذنالله فقام رجل مبيض الوجه وهو يول لاالهالاالله عمد رسولالله فقال جيريل

عد الى مكانك فعادكاكانثمضرب بجناحه الايسر فقال ثمباذزالله فخرج رجل مسود
الوجه ازرق الغنين وهوشول واحسرتاه واندامتاه فقالله جبريل عد الىمكانك فعادماكان
ثم قال امد علىهذايعون نومالقامة وعندذلك قالرسولاللهصبى اللهعليهوس! ( تموتون
كاتعيشون وتبعثون مو تون ) »*قبل لبحى بنمعاذ رضىالله عنهمابال الانسان بحب الدنيا

ا قال حوله انيحبها منها خلق ومى امه ومنها عيشه ورزقه فهى حاته وقها يعادفهى كقاته |

وفنهااكسب النة فهى هيدا سعادته وهى مراملصالمين الى اللةتعالى فكيف لاحب طرًا

أَخذ بسالكة الى جواددبه * واعلم انمنصفة الارض الطمأتينة والمكون لفوزها بوجود
مطلوبها فكانت اعلى منية فىعين السفل وقامت بالرضى فقامها رضى وحالها تسلم ودينها ا
اسلام وهكذا الانسان الكامل فالىدنيا فاناللهتعالى قد صاغه منقالبٍ الارض وهووانكان
ترابى الاصل لكن طرح عليه ١كسير الروح الاعظم فاذا طار الروح بقيت سيكة الجسد

على حالهاكالذهب الخالص اذلاتلى .نفوس الكمل * قال فىاسئلة الحكم الاكثرونعلى
تفضيل الارض عاللىسماء لان الاساء خلقوا منالارض وعبدوا فبها ودقنوا فها وان
الارض دار الخلافة ومزرعة الآخرة واالمارضالاولى فقال بعضهم انها افضل لكونها
مهبط الوجى ومشاهد الاساء وللانتفاع بها ولاستقرار الخلفاء عللها وغيرها من الفضائل أ

لسجقسد
اذا
انتهى »* يقول الافقليرظكااهنرانتفضل السماء لكونها مالقاررواالعالية ول
هنا بعد الوفاة ويعرج الروح ولكن فضل الارض لان اسباب العروج اتماحصلتبالآلات
الجسدانية وهى مانلارض ولذا جعل عليهاللام الصلاة من الدثيا فىقوله (حبيب الى

مت

مندنيا كعثلاث الطب والنساء وقرة عينى فالىصلاة ) وذلك لان صورة الصلاة الى حى
الافعال والاذكار محصل بالاعضاء والجوارح المتنىاهلىدنيا وعالم الملك وان كان القلب |
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 9التباء بعص الماء 0ردنا  0يقال خرج خروجا برذ منمقرة اوحالهوااكثرماقال

| الاخراج فىالاعبان اى البتنا بسببه ذكر الماء وعدل علنفط الغنبة الى اصليغتةكلم:على

| الحكاية لكلام اللهثأميها عزليىادة اختصاص الفعل بذاته وان ذلك .منه ولايقدر عليه غيره

تعالى فق ازواحا 6هاصنافا سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها سعض لانه يقال لكل |

مايقترن خبر!ماثلاله اومضادا ذوج ولكل قرينين مانلذكر والاتى افلىم.واناتالمتزاوجة
زوج ولكل .قرينين فويفهاىغيرها زكواجلخف والنعل © هننبات 5هوكل جسم يغتذى

يومو كاقالالراغب النبت والنبات ماخرج منالارض من النافيات سواء كان له ساق
كالشجر اواليمكن له سكااقلنجم لكن اختص فالتغارف ا لاساقله بل قداختص عند
العامة بما تأكله المسوانات ومى اعتبرت اللقائق..فاله ستعمل:افكلنام'نبانا كان:وتاخلؤانا أ
اوانسانا التهى ومن بيانية فكون قوله  8شتى © صفة للنبات لماانه فالىاصل مصدر
ستوى

قمه الواحد واجمع .وشق جمع شتيت بععنى المتفرق اى نيانات ختلفه الانواع والطعوم ٍ

والروائح والاشكال والمنافع بعضها صا للناس عالخىتلاف وجوه الصلاح وبعذها للبهائم |
سنات
والاظهر ان م

وشتى صفتان لازواحا واخر شتى رعاية لافواحل © كلوا  5حاك 0

مضنر فولخجنا اعنإلاداة:.القول ملق جاربت فناا امسناآن|اكا يقتلنركرقل شارك
غانذااماته الحافظ |
بحيو
| املنغار والحبوب ونحوها هه وارعوا  #الرعى فىالاصل حفظ ال

لحاته او بذب العدوعنهاى اسيموا واسرحوا فيها :وبالفارسية [ ويحرائيد ] ل انعامكم يد |
| وعةالائل القن والضان والمعزاى !قصدوا بها الانتفاع بالذات وبالواسطة اذنينف الانتفاع

بها مببحين بان تكألوا بعضها وتعلفوا بعضها © قال افلىتأويلاث النجمة يشيرالىانالسماء
والماء والنبات والانعام كلها مخاوقة لم واولااءتياجكم للتعيش بهذه الاشياء بل لجميع

الخاوقات ماخلقتها  :قال المغربى قدسسره
الكون كاتن ولاك
رض انوبى زوجود همه جهان ورنه » لما تكون فى

ف اانفلىذملذككور من الشؤون والافعال الالهية من جعلالارضمهدا وسلك السبلفيها
4ة جليلة وانحة الدلالة عاللىصانع
ير
ثات
وانزال الماء واخراج اصناف النبات «ك9لآي
ووحدنه وعظم قدرته وباهر حكمته فل لاولىالنهى6هجمع ذهنة سمى بها العقل لنهنه عن |

انباع الباطل وارتكاب القب.ح م سمى بالعقل والحجر لعقلهوره عنذلك لذوى العقول
6تيا ماتدعلهالطاع5ة وتض 2اه رلتهيم الفئة [الل0اغلة واقتمط: 00وال أ١١
الناهة0عن الاباط9ان الى-0منر
النهى مع انها اتيالاعالمين باعتيار اانلهممنتفعون بها م#نها  4اى
امن
لال
تار
أضو©و
يفلات

ا؟ 6ه|
ن8
قارض
| التجمية منقيضة الترابااللتىلاهمتيعالىعن رأئيلياأنخذها مخنجلع ال
| بوساطة اصلكم آدم والا فنعدا ادم وحواء مخاوقمنالنطفة واصل الخلق التقديرالمستقم
بملدفاىع إلى منغيراصل ولااحتذاء قالتعالى إخلقالسموات والارض)وستعمل
استع
وي

ظفىايجاد الثى” منالثى” كافىهذا المقام و وفها نعيدك  4عندالموت بالدفن افلموضع الذى
ع لزاغي أايلهاتصراا
ولز
كا
للعو
 ٠اخذ تمرنايهك.موايثار كلةهفلىلدلالة على 'الأستقر اناا
:

ل

م

ا

سي

7س

2

الات

(عنه)

0-0

ه,.ة

سورة طه

يدم

ككل ارالك كمد دك د 1ك ارا ازورلتضوواق )فر1الك ند
ف قال  64فرعون هيفا بالالتقرون الاولى  *6مااستفهام .والبال الال اليتكىترث بهاولذا

قال ماباللت بكذا اى ماكاترئت به ويعير به.عن الال الذى ينطوى عليه الانسان فبقال
ذاال:ى .والقرن القوم المقترنون فىزهن واحد .والاولى تأنيث الاولوواحد
كخطر
ما
اكلااوللكبرى والا كبروالكبر  .والمعنى ثبماال الترقون الماضة وماخيرالاتم الخالة مثلقوم |
توح وعاد وود

وماذا جرى عليهم من اكوادث المفصلة * 2قال قالاشئلة المقحمة فانقلت

ا

هذا لايليق >اتقدم قلنا ان موسى كان قدقالله انىاخاف علكممثل نومالاحزابانيلحقكم
*ول الفقير هذا وانكان .
ماقدحقهم ان ل+تؤمئوا بى فلهذا سأله فرعون -عانلهمانتهى ش
مطابقا لمقتضى الفاءالا ان الجواب لاساعده مانعالقائل بالخوف ليس هو مومى بلالذى
ذى
لل
احم
.امن وبعيد ان ي

امن علىهوسى لعدم مساعدة السياق والسياق فادجع الموسورة

المؤمن * وقال بعضهم لماسمع البرهان خاف ان يزيد فىايضاحه فين لقومه ليه وتوا |

ه يعسغلهبالتكايةفليلقت موسى اليه ولذا مق قال
به فازادا:ن إصرفهعث و

اى موسى ١

وعلمها عند ربى »#اى ان علي احوال  73القرون من الغبوب الى لايعلمها الا الله

والاملابسة للعلم باحوالهم نصبالرسالة فلااعممنها الاماعلمه املنامورالمتعلقة باارسلت
تىاب  #اى مثنت فاىلاوح الحفوظ بتفاصله © لايضل ربى ولاينسى © الضلال
كف
ان مخطى” الثشى” فمكىانه ف تهتدالله والنسان انتغفلعنه بحث لاخطر سالك وهاتحالان
اعلعىالم بالذات .والمعنى لامخطى” ابتداء بل يعمكل المعلومات ولايغفلعنه بقاءبل هونابت
ابدا وهولبان ان اثياته فىاللوح الحفوظ ليحساجته تعالىاليهفالىعم به ابتداء وبقاء واثما

كتب احكامالكائنات' فىكتاب ليظهرها للملاتكة فيزيد استدلالهم بها على:نزه علمه تعالى
عن السبو والغفلة
برو  0يك ذره بوششده نست  25بيدا وينهان مودق كسك

*لذى  6اى هوالذى  8جعللكم
فعدالوات القاطعرجع الى بيان شؤونه تعالىوقال ا
الارض مهدا  0قال الامام الراغب المهد مايهناً للصى ,تلوت واي

كان دلوا

قال تعالى  020لكمالارض مهدا » انتهى* قال الكاشنى [ خوش كسترانيدكه

ىريق
ابذالاى نششند :ومسكن  ] 7-5و:س9لك لكم فيها سبلا السلوكالنفاذافلط
[ يعنى اندرراه شدن

لك
س]
وقان
ور

لازم ومتغد كال الكت1

الى  5ادليه

كالنيرك
والسيل جمع سبيل وهوهنالطرق ماهو معتاد السلوك .والمءنى جعل للم ىلاجل ل

طرقا كثيرة ووسطها بين الال والاودية والبرارى تسلكونها منآطر الىقطر لتقضوا
منها مرباكم وتتتقعوا بمنافعها لا وائزل  4النزول هو الامحطاط منعلو يقال نزل عن
لائعة» تراك تكن ىكذا حط رحاه فبه وانزل غيره  #املنسماء  اى مالنفلك اومن ١

السحاب فان كلماءلا ساب 8م8اء٠6 هوجسم سيان تاقاط حول |اللارض واد اهنا |
المطر وهوالاجزاء المائة اذا الأمبعضها 0

ع

ونكره
ست

وصدا! |ى معى البعضيةكائ اكير

لامصع

 2عع لصحتت 5

الخو يادي عدر
,

مج

-

 "459بهم

الالالال

 ٠وطن  ١لىهامالعينولالطمع ع

53

وى الرضىالوافىوالولاء الكافى  +قال .دون القصار

.احد شوم اله عالنىعادة وقامه قنام كسل !ا
القامون بالاوامس علىثلاثة مقامات و

| بهّوم.اله علىطلب الثواب وقامه قنام طمع .و آخر يقوم البهعالمىشاهدة فهوالقام بالل ا|
بالامس هوالمؤدى الىمحة الله الموضلة |

لابنفسه لفناه نعفنسه وغيره وه
لالق
اذا
قسميمانم

ا

| الى العزة الباقة وسعادة الدارين فلاند للخامل املناجتهاد :وف المتتوئ

ا
ا

جهدكن نا تورتو رخشان شود ع« نا ساوك وحخدمتت فاق تلود
كو دكائراتئى برى مكقك بزور*-
لحو عواك فرع

5

1ه

زانكههستد ازفوايد حشم كور

 3حائش

از فا شكبدية م لماجا

حىين 89قالق#ا*لالكاشنى [ بس موسى وهارون بمحكمحضرت الهى
لنف
كمعي
| والله ال
بدزكاه فرعغون ااا

ا

ملاقات أو مسر شد كفخذ مازسولان بروددكادم

| ورا بعباذت او مبخو انيمو آن كلات كدحق تعالىمال كين

© فن * استنهامة :والمعنى بالفارسة [ ب
كسنت ] #3ربكما

اذا ابنفرطزن كفت ]

وقال غيره الفاءلتريب

خاوعكج»جس2ع6و6قوحاويكهلرووطمعالثنؤان على ماسب منكونههارسو لكزتيشاااق اذا كم اسوك ريكلا ل
رتريونك

| الذئ ارطالكنا الى ولمقلفن ربى معقولهما ( انا رسولا ريك © لغاية عتوهوتهاية طغيانه

* قالالامام انبت نفسه ربافىقوله ( ألمتربك فناولدا © فنٍكرذلك علىسبل التعجب
كأنه قال :ازنياك .فلتدعو ربا آخر 99ي ماوسىخاطبهما ثم افردموسى اذكان يعم ان
 0ونابعله قال 3 7محساله6 6مدأ
فىاليا
0
0
الساي ا

اليو

لدي

 02 0000ديت

انْ-ضهير امع فىويتا عام للوسى وهارون وفرعون وغيرهم ولمهَل ريما الله بل وضفه

بافعاله ليستدل بالفعل عاللىفاعل +ث8مهدى #ه وجاهحكدلمنها املاىنصدرعنه وشتىله

طبعا اكاجفنىمادات واختبارا كفاىالميؤانات وهنأه لاخلق لهولماكان اللق الذئ هوعبارة

عن-تركيب الانجؤاء ؤتشوية؛الانجنام امتقداما عالالكذاية! لعل كثارةاعن :اداع العولع
امخركة والمدركة فىتلك الابجِسام وسط ,ينهما كلةالتراخى* قال باعلضكنار اللنمخلوقات
| كلها حمأة وروحا اماصورية كافىالانس والحن والملك ومن شعهم واما معنوية "م فىالمادات'

والثبانات  4قالااي  2داندنثى 0مده85ماعن لوقالا وقد هدى0

 ١لماخلقكه ث(م(هدى» اى :يسرءلماخلقله و
الذى يدلعلهقولهعللهالسلام( اعملوا لفمكنسر
لماخاق .له ) معناء انالله' تعالى خلق المؤمن مستعدا لقبول فيض الايعان هثدماه اقلبىول

دعوة الا نساء ومتالمتهم وخلق*الكافر مستعدا لقبول فيض القهر والخذلان والعرة على

 :الايساء ومخالفتهع  :قال المغربى حدس سره
كرابي طاعت لق كدف

ع ىورا

لهن عصيان ]فريدئد

حر ةم

ضواره طم

البنا  4من جهة ربنا واصل الوحى الاشارة السسريعة وذلك قديكون بالكلام الخنى عللسىان
جاتن دود ايكوان بالالهام وبالمنام والوحى الى موسى بوساطة جبريل والى هارون بوساطته
ووساطة موسى  0ان العذاب نه اى كل العذاب لانه فى متابله السلام اى كل السلام

وهو العذابٍ الدئيوى والاخروى الداثم لان العذاب المناهى كلا عذاب فلايرد انه يلزم
ذنب  #6بياانه تعالى وكفر
كىم
قصصر العذاب على المكذبين معان غيرهم قديعذبون  #عل

يما جاءب اهلاندياء عليهمالسلام والكذب َال افلىمقال وف الفعال »و وتولى يه اذاعدى
فظا اوتهديرا اقتضى معنى الاعىراض وترك الولى اى القرب فلمعتنى اعرض عن قبولها
بلعن

متابعة الهوى وفيه من التلطيف ف الوعيد حيث ليصلرح بحلول العذاب ب مهالا مزيد عليه
* شول الفقير كالنا من تكذيب الرسوم والحقائق سب العذاب والهوان مطلقا فكفار

الشريعة كفار الرسوم واقائق جميعافلهمعذاب جسمانى وروحانى وكفار الحقيقة كفار
الآيات الحقيقية فلهم هوان منوى فالتعيم والعزة فالىاطاعة والاتباع والاستسلام كا ان
الجحم والذليفى خلانياء جىى ان بعضن البادات لرراى عبد اشزاين المبارك فى عرة
ورقعة معحماعة قالانظروا الى حال ال محمد وعنة ان المارك فقال ابن الممارك ان سيدنا

الم يراع سنة جده ذل وابن المبارك لما اطاع الى عليه السلام وسار سيرته اعطاه اللدعن!
وشرفا * واعم إنعنة يفزعون_,وشترفه .انقلا ذلا وهوانا سردي تكذيب موتى واعراضه

عن إقيو لدعو نه.وهامان ,وان كان سما رصوريا افمىتناعه عن القيول وتكوله عن ,الاتعئاد

لكن يكن لهفى اصل جبلته استعداد لقبول الحق فلا يغرككم عنرة الدنيا :مع عدم الاطاعة
لانه يتقلب يوما ذلا وخسرانا وكثيرا ماوقع فى الدنيا ورأيناء فاقيلالنصيحة معمداومة
بحاس العم والافعند ظهور الحق ووجود الاستعداد والقابلة لاست غير الاستسلام وان

معه العالم باسبرهم .عن ذلك ألاترى ان النجائئى ماللكحبشة لما علمعلماجازما ان الرسول
حاقتيعه من غير خوف من احد من العالمين ومالاة لكلام احد ذلك فنجا هن

العذاب نمجاة ابدية ثامعل انهماان للانياء معجزات فكذا للاولياء كرامات والعلمية
منها هى الى حق اعتبارها فان الحكونية مما يشترك فه الملتان فالكرامات العلمية
آيات الاولياء جاوًا بها املنله من طريق الكشف الصحيح فن اتبع هداهم بقبوك اياتهم
الهادية الى عالم الحققة فقد سي من الانكار مطلتا صوريا او معنويا ونجا من العذاب
قطعا صوريا أو معنويا وهو عذاب القطيعة والبعد ودخل المكذب

فى النار مع

الداخلين والعجب ان الانياء والاولياء مع يكونهم رحة من الله على عبادء
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اذلانعمة فوقالارشاد وايصال المريدين الىالمراد ل+يدرجاههم ١كثرااناس وميوفقلاتباعهم
وتى البقية كالنسناس ولذا لمعض قرن همنالقرون الا والعذاب:بالفصاة
الااقل مالنقليل ب

كننت تطلب اتتحاة فلاحدها افلىاالاضاعة وخصوصا
مقرون فانظر هنانت ومابغيتك فا
فىهذا الزمان المشوب بالحور والعدوان والفسق والعصان والتاب عنىاهاليهالابتلاء باتواع
ير
دعلى
قو
توهة
البلايا الم

هلمه
انلبس و يدل ج
الاطاعة والاباع يلزم للمريد ان رج م

الجزء السادس عشسر
|

6-0

١

1-3

مازققرئ وقنب :اقزر ث!مثلهن ماوظابي :افليىاثيا إطهاك :اليا اوزاتلارم » عزوق المدرءه
*ون مراخوانى اجابتها كم
كفت حق كر فاسق واهلصنم ج
ودعارا سخت كبرو مىشخول  +عاقبت برهاندت ازدست غول

فأناء امس بااتيانه الذى هو عبارة اعلنوصول ابلعهدما امسا بالذهاب افللهاتكر و
دول
حنه
ايكلن م
والائيان يحى” بسهولة والمجى” اعم والاتيان قديقال باعتار القصد وان لم

والمجى” اعتبارابالمصول ففقلولا  6من اول الام ف انارسولا ديك  #ليعرف الطائى
للوكايا' وتنن بجواب عهله اوبمتوالا تنقيةدفول ودى وولل إسالدم موقل وجم إلئ | 2
الععن يمءنى ذى رسالة أسم مانلارسال وفعول هذا لمأت الا نادرا وعرفا من بعث لتبليغ 6

اانر©س«ل معنا بنى اسرائيل | 68
فانس
الاحكام ملكاكاناو انسانا بخلافالنى فانه مختص بال
[ بس فرست باما فرزندان يعقوبرا بارض ٠قدسه بازدوم كه مسكن اباء مابوده] ك 5قال

بفحىرالعلوم فاطلقهم وخلهم يذهبوا معنا الى فاسطين وكانت مسكنهها وفلسطين بكسسر |
الفاء وفتح اللام وسكون السين المهلة اهلىلاد التى بين الشام وارض مصر منها الرمإة |
وغنزة وعقملان وغيرها * ووال فى الارشاد المراد بالارسال اطلاقهم من الاسر والقسير |

واخراجهم من نحت بالدعادية لاتكليفه ان يذهموا معهما الى الشام 5ينبى' عنه قوله تعالى

بوم“صصدمك2مسز6عك)زكمهريرمعيموممهمف ولا تعذبهم  6اى بإبقائهم على ماكانوا عليه من العذاب فاتهمكانوانحت ملكة القبط |
ايرلهااممنور الشاقة |
يستخدموتهم فى الاتمال الصعبة الفادحة من الحفر ونل الامجار وغ

ويقتلون ذكور اولادعم عاما دون عام ويستخدمون نساءهم * وتوسيط حكم الارسال بين
سان وسالتهما وبين ذكرالحى” بانية دالة على متها لاظهار الاعتناء بلهان تخليص المؤمنين أ

من ايدى الكفرة اهم هن دعوتهم الىالايمان كاقبل .والعذاب هو الايجاء الشديد وقد |
فلعذاب واصله قمونلهم عذب الرجل اتذارك المأكل |
عذبه تعذيبا اى اكثر حيسه ا
والنوم فهو عاذب وعذوب االتعذيب فى الاصل هوحل الانسان على انإلعذب اى مجوع
وسهر وقلى اصله من العذب فعذبته ازلت عذب حياته على ناء ته وفد بتهوقل

اصل التعذيب اكثار الضرب بعذيةالسوط اى طرفه 8جقمداك باية من ربك »#
[ بدرستىكه اوددهايم نشانى يعنى معجزه ازيروردكارتو ] واتوحيد الآية مع تعددها لان

المراد اثثيات الدعوى بيرهائها لابيان تعدد الحمجة فكأنه .قال قدجئناك ببرهان على ماادعيناء
من الرسالة ف والسلام  6اللام لتعريف الماهة والسلامة التعرى من الآفات الظاهرة |
والباطنة والمرادهنا اما التحبة فالمءنى والتحة المستشعة بسلامة الدارين من الله والملالكة ١
اى خزنة الجنة وغيرهم من المسلمين هق علاىمن اتبع الهدى *»ستصديق ايات الله الهادية |
االلىجق فاللامعلى ليت فى سلام  0يقال تبعه واتبعه قافثاره وذلك تارة بالجسم
وثارة بالارتسام والامثال وعلى ذلك قوله( ن تبع هداى فلا خوف علهم ) واءاالتبلامة |

فعلى بمعنى اللامكمكسه فقىوله تعالى ( ولهماللعنة  6اى عايهم اللعنة © قال فالتأويلات ,
| جم من أسكتم واتبع هدى الله تعالى وهو ماجاء بهانساؤه عليهم الالام  2انا قداء يا |

ا

سورة طه

سج اوم كم

الكلام به فانالمتمسك بالاعذار يؤخر الاقوىونحوه ختم الهدهد بقوله (وجدتها وقومها|
*قول الفقين جوز 'زيكؤن المراد يطنى علينا اى يجاوز الحد فى
يسجدون للشمس © ي
الاساءة الينا الاانه حذف الخار واللحرور رءاية للفواصل م <ذف المفعول اذلك فى قوله

ملا(ودعك ربك وقملاى  6واظهار ان.مع سداد المنى بدونه للاشعار تحقق الحوف من
كل منهما هفقال 6استشاف بيانىكأنه قبل فاذا قال لهما ربهما عند تضرعهما اليه فقيل
قال  8لاتخاذا “ 4ماتوهمت) من الامسين يشير الى ان الخوف انما زول عنجبلة الانسان
باالعصتكوين  6قال (إقلنا باناركونىيردا وسلاماءلى ابراهم  6فكانت بتكوينالّ اياها بردا
وسلاما :.وف المثنوى

للختت" حتت

“كشت ادؤخور “ازا الى عفان

نول اسان"

 251تقر انلكا ككلسد

ار
قمترن
وست
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حكوخوف
ان

.م دوس حهددهى نيسنت اوحتاج درس

ق*ال ابن الشيخ فحىواشه لس المراد مه النهى عن الخوف لانه من :حيث كونه امسا
طريعنا لامدخل للاختار فنه لايدخل نحت التكلدف ثمونا وانتفاء بل المراد بالهتسلى بوعد
الحفظ والنصرة كايدل عليه قوله  8#انى معكما ب4كمال الحذظ والنصرة فان الله تعالى
منزه عن المية المكانية © اسمع وارى  6اى ماتجرى ,نكما وبينهمن قول وفغل فافمل
فىكل حال مايلق بها من دفع ضرر وشر وجلاب نفع وخير فنكان الله معهبحفظه من

كن  2عكر ون ال ا انا رارز وجني تار ح داق كييك وأسا خافن اهلك
ففعد ايام رؤى فى بستان يتفرج فاحضره الرشيد وقال من اخرجك قال الذى ادذانى

النشتاق فقا ان مكلت" وان الذعن لكر جوت “املنيدك افتسحث الإشتننا “وبي وامله
بالاحسان :وبان يركنت فرسا وينادى بين يديه 'هذا جل اعنزه الله واراد :الرشد اهانته
ف عدر اللّه'الا اكرامه واخترامه “:قال الحافظ
هزار دشمن اكرمكتد قصد هلاك * كرمتو دؤستى از دشمنان ندارم باك
وقال الشخ سعدى قدسسره
راشومكا حون

 0دست

اردم يوم

ارد ترا

#واعم ان اللّةتعالى حاضر مععباده الحضور اللائق بشأنه ولا يعرف ذلك الا من ك1تحلت
عين إصيرته بنور الشهود ولكن شهود الوحدة الذاتية اتم واعلى هن شهود المعة ولذلك

لأنراضئ الكمك" الوقوقف فى عنمّة” المعمة "بل يطلون ان تتصاوا بالفناء الام :الى مقام
دية
ومال
لنةعيك
ابوي
الوحدة * ثامعم ان مومسىوهارون علمهما السلام النَحِئًا الى حضرة الر
فتداركهما الله بالحفظ والعون* قال الفقبه ابوالحسن وقع القحط ببغداد فاجتمع الناس

فَرَقعَوَا قصتهم الى على إعندتى الوزير فقرأها وكتب على ظهرها لست بنماء فاسقبكم
ولا بارض فاكفى ارنجعوا الى بارككم * قال ابوالمعين الات بعض التصارى عن احسن

آنة اف الامحلن نال “مسن كلايع شدي اليك واجْكرلى ازذك :واقل عل اقل عليك
-

-

ا

اولكدانمرسط
ورنرهيا
سرريصترما
ح+فداميبرفت
ر
د
ديزعق

عع ووم هدم

الو اباد عقكر

| العاصى الثابتّة فى الخضرة العلمية استعداد التكل.يف توجه اليه الامى الكلينى ولنس لتلك
العين استعداد الاثيانالمأموربه فلاحقق مه المأموربه ولهذا انع الخالفة والمعدية» فانقات
مافاقة كلق نلامن
/

ما بعلم2

ت فابدنه كيز من له استعداد القبوكل من
وكوعه * قل

|ل|يس له استعداد ذلك لتظهر السعادة وااشقاوة واهلهدا انتهى  :قال الحافظ
:
:
هم
امام كد
دالو
ٍ
/ماه

درين حجن مكمم سرزنش #ود روى * جنانكه برورثم .ميدهند ىدوم

+قال فىبحر العاوما نالله قدعم كلثى علىماهوعليهوالعلتيعللمعاوموعاء.ه بانفرعو نلايؤمن

واه
ثها
ففقىفن
ولر
باختارهلا حرجه عن حيز الامكان ولذلكامرها بدعوته وا

د

كه

اومخشى) دلالة' ظاهرة :على انلقدزة العبد تأثيزا فى افماله وى افعال .غيره وانه لميتنخوار
| فينامازع :الاعترئ لحك قال الانانا لقوق (:القار فو قال ١لل عو كراولام تك
1

والخشية شول موسى َ 0الادرينًا  * 5قال فى الارشاد اسنْد القول البهما مع ان

القائل حققة هوموسى بطريق التغليب ايذانا باصالته فىكل قول وثعل وتيعة هاروزله
ف كل اققايوامائذر -ودوى انمومى انطلق من الطور الى جانب مصر لاعإله بااطريق
ولس له زاد ولا حمولة ولاه ار

الاالعصا يظل صاديا ورست طاويا بسحب من عازن

[ون صر توجه
| الارض واملنصرد .قشأدلا حتى ورد ارض مصر  +قال الكاشق ح
فرهمود 1
ملاقات فرمودند

وعظمت

بهارونكه باسستقيان بزادر ,براه مدن دوان شود سردر:اناى :طرئق
وموسى شرح احوال

بعاعى باز بلق

ازائحه ديدهُ زياده شد فدات سسدى

هارون

كفت اى برادر شوات

حكم شطع وقتل وصلب مكدن موسى |

الديشناك شد وهردو برادر باتفاق كفتند اىبروردكار ما] 8ه اننا نخافى »د الخوف |
اومعلومة ويضاد الخوف الامن وستعمل

ذلك ىق الاأمور الدسوية والاخروية قال تعالى |

(وير<ون رححتهوخافونعذابه) والخوفمنالله لايراد به مانخطربالبال نمالرعيكاستشعار

الخوف مانلاسد بالما يرادبه الكف عن المعاصى واختبار الطاءات  8انيفرط
علينا يه مفنرط اتذقادم .تقدما بالقصد ومنه الفارط الى الماء اى المتقدم لاصلاح '
الدلواى يعجل علا بالعقوبة ولايصبر الى اتمام الدعوة واظهار المعجزة فيتعطل المطلوب |

وخوقفد علما
من الارسالالبه .وقرئ” بفرط من الافراط فى الاذية* فازقلتكف هذا ال
انهما رسولا رب العزة اليه» قلت جريا على الأوف الذىهو بول فى طية 'بى ادم م |
فى التأويلات التجمية يشيرالى ان الخوف مسكوز فى جبلة الانسان حتى انه لوباغ عستية
|

||

اللبوة والرسالة فاته لاخرج الخوفمن جللته م قالا إربنا اننا تخافان يشرطعلينا 6يعنى

ان يمقتلنا ولكن الخوف ليس بجهة القتل وانماتخاف فوات عبوديتك بالقيام لاداء الرسالة
ى
ْ والتتليغ م امرثنا اويتمرد بجهله ولاينقاد لاوامرك ويسسبك انتهى ا ايواطنتى »دا
|
يزداد طفنانا الى ان يول فى شأنك مالاينبتى لكمال جراءته وقساوته واطلاقه حيث لم
| شل عليك من حبدن الادب ولا كان طغيانه فىحق الله اعظم من افراطه فى حقهما خم

(الكعلام)

حعز هم هدم
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وستدلوا فبعد انظهر منهم القرد والعناد خُنئذ بتو+ه العنف والتشديد و#تاف

ذلك

باختلاف الاحوال انتهى فكل من اللين والخشونة يمدح بهطورا ويذمبه طورا بحسب
اختلاف الواقع وعلهيحمل نحو قولهعله السلام (لا>ن مى! فوتعلتاحاوا فتسترط) بعال

اعقيت الثى” اذا اذلته من فبك لمراناته واستزاطه انتلاعه ومن امثال العرب لاتكن رطبا
فتعصر ولايايذا فتكسر وذلك لان خيرالامور اوسطها ورعاية مقتضى الخال قاعدة الحكم
 :قال الشيخ سعدى قسدسره

خصم كردد داير »* وكرخثم كيرى شوند ازتوسير

0
د

بهم در لهست

* حودك زنك جراح وعرهم يلقت

* وقل اصالله موسىباللين مع الكافرمراعاة لحق التربية لاندكان رباه فنبهبه عنلهىاية تعظمم

حق الانوين *+والاحماء سئل الحسن عانلوادكيف يحتسب على والده فقال يعظه مالميغضب
فاذاغضب  695قعلمنه|نهلسن لاولد المسيةعاللىوالد بالتعنف والضرب ولب سكذلك التلمذ

مع الاستاذ اذلا حرمة لعالم غبرعاهءل* وقئل اهس موسى باللين لكون ةحعلى فرعون لثلاشول

اغاظعل القول ففدعوته* وقراً رجل عند يحى مبعناذ رحمهاللههذهالاية فى وقالالهىهذا

زفقك ين بشول انا الاله مكيف عن ول أنت الاله  8لعله يتذكر  [ شايد اويندكيره ]
ى
رن 3
كماهم
اويخشى [ 6يابترسد ازعذابٍ خداى ]كا قالفى الارشاد لعله يتذكرما بلغت
ويرغب فيا دغبتماه فبه اويخثئى عقانى وكلة اولمع الخلو انتهى * وقال بعضهم الرجاء
والطمع راجعان الىمال مومسى وهارون والتذكر لامتحقق والحشيةالمتوهم والخشةخوف

اثيركون ذلك عن عل بما يخثى منه ولذلك خص العلماء بقهوافلىه
يشوبه تعظم وماك

اىر اق
إانها خش اللهمن عبادهالعلماء) اى قولا له ذلك راجيين اينترك الااصرتاركعل
وتكذيبه امابان يتذكر ويتعظ وبقبل اللحق قلبا وقاليا اوبان يتوهم اله حق ف<شى بذلك
مانيصر على الانكار وسق مترددا ومتوقفا بين الاضين وذلك خيربالنسة الى الانكار
انهسمسناب القول ولقد تذكر فرعون وحثى حيينفلمعاء وذلك
والاصرار عله لا
خَنا أله اللوغه لإدال ]منت انه لأالمةاأالاالذىاهتت انآ استاآطل انان المتلمين )©
غاتأواق دلا" ناموئك »أواعك ة عل اقيوالك!! الاككلان أشنابا" لاالورم رواملكا لايئزع منه الابالموت

ويب عليه لذة المام والمثمرب والمكح الى حين موته فاذا مات دخل الْنة فاحجبه ذلك
وكان هامان غانا وهو لاشطع اميا يدونه فلما قدم اخبره بماقال له موسى وقال اردت ان
اق منه .يأهامان .كقاك اله أكامانكتت؛آرئ انلك أعقالا .ويا )انت :الآ'ن..وث تزيداءان تكون
مىبوبا فابى عن الاعان  .وفائدة ارسالهما البدمع علمه تعالى بانهلايؤّمن الزام الحجة وقطع
المعذرة لان عادة الله التبلدخ ثمالتعذيب قال بعض ارباب الحقيقة الامى تكلينى وارادى

والارادة كثيرا ماتكون مخالفة للامى التكلينى فالرسل والورثة فى خدهة المق من حيث
أحمسه التكليى ولسوا فى خدمته من حدث الامى الارادى ولوكانوا خادمين للارادة مالقا

لرمداوا على احد ففىعله القسح بل يتركونه على ماهو عليه لانه هوالمراد ولماكان لعين |
مستسمسة
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الشركة * ورسصترق توبرسند رفقان خبرم

اذهها الوفرعون  4هذا الطاب امابطريق التغليب اوبعد ملاقاة احدها الآخر وتكرير
الام بالذهاب لترتيب مابعده عليه  .وفرعون امم اتممى لقب .الولد مبصنعب صاجبٍ

| موسى وقداعتبر غوايته فقبل تفرعن فلان اذا عساطى فمل فرعونوتخلق بخلقه كا يقال
|اباس وتبلس ومنه قلى للطغاة الفراعنة والابالسة ف انه طنى  #8الطفيان يجاوزة الد فى
|العصيان اجىاوز حدالع.ودية بدعوى الربوبية* قال فى الءرائس امرالله موسى وهارون

ظعليهما السلام بالذهاب الى فرعون لقطع حته واظهار كذبه فى دعواه وهذا تهديد لكل
| مدع لأبكون ممدياينة امن اللهنافى أمعوام واللكلة بقع الرمنال -الانيلاء الخ ,الاعناء المترقينا |
| حزم عن هدايه الخلق الىالله ومن لعحز عهنداية

غيره فايضا يمحز عن هداية نقسه

ك|الطيب العاجز عن معالجة الغير فانه عاجز عن معالجة نفسه ايضا وليعلموا ان الاختصاص

|لأيكون بالاسباب ويشكروا اللهمااع عليهم بلطفه وربما يصطادون مبينن الكفرة من

| يكوزله استعداد بنظر الغيب مثل حبيب النجار والرجل من ال فرعون واصرأة فرعون
| والسجرةته قاك اتن بعظاء الاشادةالى فرعو نوهوالمعوت#المققة ,إلى السخزة ذياناتلتهسل
ظانساءه الى اعداثه ولميكن لاعدابه عنده منالخطر مايرسل اليهم انبياءه بسيبه ولكن عث

|الاننياء اليهم لخر اولاءه المؤمنين من اعدانه الكفرة
حافظ ازبهر نوامدسوى اقلم وجود * قبدودناهعشكه روان خواهدشد
ظ © وفى التأويلاتالتحمية اعلمانفائدة اتيانهها ورسالتهما الى فرعون وتليغ الرسالة كانت
عائدة الى موسى وهارون :لنفسهما لا الى فرعون فى عم أله تنجاالىخلكك رقع رسالا ايان
| كوناءوطوالان من وتيق ايفان مقط بن قدو رلدالانها لالتكزعا بفزعون ولكن يلا

| لتحقق كفرءك قال لإليهلكمن هلكعن يئة ويحىمن حى بعيننة) فل فقولالهقولاليناكه
|الىكلاماللي اوالؤفق ابسغنوا جدؤلة ولاتكيت وبيرقارولاتللا فاخا مخالد (الرذوباى
| شى* الاوقد زانه ومادخلا رق فىثى” الاوقدشانه وكان فى مورى حدة وصلابة وخشونة

خحي
| حت اعذاضي اشستلدم ايقرلجه لاوا كيان شخديةا توحسونعه بالبرن /بللكوق مجليا رلوأا
| قول من قال طالبحعبيبكان على اللينوالرحمة فإذا اع بالغلظة كاقالتعالى (إواغلظ عليهم»
| تحقتا بكمال الجلال وطيع الكلم على الشدة والحدة والصلابة فإذا امس بالقول الليننحققا
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يكمال امال وقد قال عليه السلام (تلقوا باخلاق الله) فالخطاب خطاب الامى بالتخاق حمالا
وجلالا فكل واحد مهما اوفق يمقامه وايضا ازفرءعونكان من الملوك الخبابرة ومن عادتهم
يازندادوا عتوا اذا خوشْنوا فاىلوعظ لين عندهم انفع واس كاان الفلظة على العامة
| اوفق 0

واشد دعوة كلوكان ىفوك

امراك الحصوحه م حلم طبع فرعن كل صاج

غضه فلعله بمصد موسى بضرب اوقتلففائدة اللين عائدة الى موسى* وفى الاسئلة المقحمة

ائما امهيا بذلك لانهكان انتداء خال الدعوة وف ابتداء المال نحي :العكينٌ والامهال لنظر أ
المدعو فييداعىاليهكم قال لنبينا عليه السلام إوجادلهم بالتى هىاحسن» قبلامهلهم لينظروا
5

لخن

سورة طه

هم

ير ركرك
اسع بمس
عي عدو مسا
الاإشركر ع كلاف ورد لىال!توات بنعييها المتؤرة فى :نكناوللهها تذاكيرة لقؤلة (بك بلاطك بكتيا
وكنذثكريكرا * قال بعضهم الحكمة فىهذاالتكايف ان من ذ كرجلالاللهتعالىوعظءته
خاا
استخف غيره فل

احدا غيره فتقوى روحه بذلك الذكر فلا يضعف فىمقصود  +قال

مسجع طريقتناالجلونية بالجم.حضرة الهدابى قدس سمره التوحيد قبل الوعظ باعث لاصغاء
|

السامعين وموجب للتأفار بنعاولله الملك القدير»* وفى العرائس لانغسااعن لاحش انملك

باضرى حتى نكونا فاترين بعىنى * وفىالارشاد فكىذرى اى بنلايق بى من الصفات الللياة
والافعال اجمياة عتنبدليغ رسااتى والدعاء الى انتهى *يقول الفقيراهللشهود ليسوا بغائمين
اعلنمشهود* فى الاية اشارة الىادامة الاوراد واشيه لاطالدين فاىلحد والاجتهاد ونم ماقيل
اتحانها > .شمن فتقوئ الله فى بمهرها
بامسعاطى اعلوزاء ى

وحكن دا لاتكن وانيا  +وجاهد اانفس على صيرها
| رقاك المحندى

بكوشتباكنت !.ارفىكليذ"كني بوجوة 'ك*ه طفلىت :نتوان يافتكوه مقصحود
ش

وقالالمولى الخاى

يطلب ,نتوان وصالت يافرتىكق.دهد "#:ادولت:تديمااست اجر +راةد_ابان برده يرا
وقال!لطحافظل
مقام عرش

رو

مسر ارد

لى دخ *

بى بحكم بلا يستهاند حكم ألسث

اندتماكل لمانادى موسى بالوادالمقدس وازسله ان فرعون واعطاه سوّله انطلقمن ذلك

سير |
تييه[
رمف
دكه
الموضع الى فرعونو شيعتةالملائكة يصاون وخلف اهله فيالموضع الذى تر
ادك كنات مومئ شب انتظار بردند وثيامد وروز نيز ازوى خبرى نيافتتد دران حرا ١
مدير إعانديد  1ف بزالوا مة.حمين قنه دى م لم راع من اهلى مدين فعرفهم خملهم الل ا

 ١ليَقْعيب نكثوا عنده حق بلغهم خبر مومى بعد ماحاوز بانى اسرادل البحر وغرق فرعون| 
قومه وبعث لهمشعتيب الى موسى مصر* قفنهاشازة الىانالمومن اذا عس ض لهالامس اناص الدنا

واسالااخزة مختاذا !..ملالا خراةافاته اضرالنه تعالى! الاترى بان مؤمى عله السلام ليمنظز أ

وراءه حين اص بالذهاب الى فرعون ولميلتفت الى الاهل والعيال بلول يمخطر بباله سوى |
الحكيم الفعال اذيكفيه ازالله خليفته فىكل امي من اموره وقت غبيته وحضوره ومثله
إبراهم عله السلام حينترك اسماعيل وامه هاجربارض مكة وهى يومئذ ارض فقر ولاماءبها

ولامات ,امتثالا ].الاج للهتعالى يجن غير ,اعتاضن وانشياض :وهكذاريتكون بالمسارعة بفى.هذ! ١
| اللان *#وسمعت

من شيحى وسندى قدس سيره انه نام نومة الضحى وما فى مدينة فاءه من ٍْ

' البلاد الرومية فاص بالهجرة الى مدينة قسطنطخة فلا استقظ توضأ وصلى فروليك لخلة
حتى خرج راحلا وثرك الاهل والعال فىتلك المدينة حتى 1ك نرماكان على مااستوؤناه قّ

كتابنا الموسوم بام الفيض  :قال الحافظ
يي
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الحكم وهو صبى فاشتراط.الاربعين فى<ق الانساء ليسيشبى”  5فالمقاصد المسنة هؤيامومئ م |
كرره تشسريفاله عليه السلام وتنسها على انتهاءالدكاية التىهى تفصال المرةالاخرى الى |
وقعت قبلالمرة الحكة و#ادططنعتك للفسى  5تذكير لقوله .وانااخترتك اى اصطفيتك |
عاللىنان برسالانى وبكلاى فهو ثيل لامعاطاء تعالى من الكرامة الفظمى” بتقريب الملك؛ |

بعض خواصه واصطناعه لنفسه وترشيحهلبعض اموره الجلبلة * وقالالكاشفى [وترا بركزيديم

| وخالص ساختم براى حت خوديعى ترا دوست كرفتم ]* وفىحواثى ابن شيخ اىاخترتك |
| لتحبى وتتصرف على ارادق ومحبى وتشتغل بما.امرتك مناقامة حبى وتبلنغ رسالق |
وان تكون فىحركاتك وسكناتك لوجهى لالنفسك ولالغيرك  .والاصطناع اقتعال منالصنع |
بلخم وهو مصدر قولك صنع اله معروفا واصطناع فلان انخاذه صذيعا محسسنا اليه بتقريبه
وخصصه بالتكريم والاجلال * عن القفال قال اصطنعتك اصله منقولهم اصطنع فلان فلانا
لكهاذا جرع فلان* وفىالقاموس
اان
قفل
ينع
| اذا احسن اليه حتى يضافالهفبقال هذا د
واصطنعتك لنفسى اخترتك مخاصة اص استك فك انتهى وحقيقته جعله عليهالسنلام ص أة

| قابلة لانوار غات الال واللال» وفنهاشاارنةاالؤىواص :انما خلقوا  لاجل؛ هاذالت
| الخاص واماغيرهم فؤعضهم للدنيا وبعضهم للاآخرة فالخواص عهبمادالله خقا وتقخدلصوا
| من شوبالمل الىالناطل وهو ماسوى الله تغالى ؛ قال لبيد

ألاكل ثى* ماخلااللة باطل * وحكل ندم .لاحالة زائل

|وفىالحديث (اذا احبالله عبدا ابتلاه فانصبراجتباءوانرضئ اصطفاء) فالطّي جرع المزّازات
| عند نزول المدسات والرضئ سرور القات :عر القضانيا فالعيد الذى” ارادالله اغطفاءء مجعلة

 ١فكؤقة اللاتوناولد نحاش كوم ل دق اوء دع و ساد انرو عدت تلوأ يمف اانا اق
ض
ننا
مكوكه قطع عبان تيبا ن

 #تك سهام فيان بادك

| االلجهعمانامن الصابرين الها كرين الراضين الواصلين #اذهبانت 6ياموسى والذهابالمضى

فلاعبان والمعانىقال تعالى لا الى ذاهب الى ربى»
شَال ذهب بالثى” واذههو يستلى ذلك ا

وقال (إفلا ذهبعن ابراه الروع) لإإواخوك ائ وليذهب اخوك هازون حسم|استدعيت

عطف عليه لانهكانغانياعنموسى وقتئذ  .والاخوة المشاركة فىالولادة املنطرفين اومن
| احدها او منالرضاع وستعار الاخ لكل مشارك لغيره فىالقبلة افىوالدئن اوفىصتعة

|اوفىمعاملة او فىهودة اوفىغيرذلكمنالناسبات  29بآيآق - 64معجزاق والناء لامضاحة
| لالتعدية اذالمراد ذهابهما الى فرعون ملتبسين بالآيات متمسكين بها فىاجراء احكام الرسالة
| واكال ام الدعوة لارد اذهابهما وايصالهمًا الله قال ابن عانالسلرهضعتهما بيدالا يات
النسع التىاتزات علبه نوكاانوقوع بعضّها بالفعل متزقنا مدا ويحتمل انيكون امعالتعظم
نآتن
والمراد العضا واليد .اولما اناقل اجمع عندالخليل اثنان يعنى ان اطلاق الآيات على ال
وارد علىالادى « 3ولاانا» لاتفترا  :وبالفارسة [ وسسى مكشد ]'من وى تىونا فهو
وان مثل وعد يعد وعدا فهو واعد يعنى
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كناك إالمىلظ زوالا يزيالنتالى غتميئها فاولاحنمتاك يلتاللهشامل

اليش للنساء * ومنها ابتلناك مخدمة شعنب وكته واستحاره فوةقناك للخروج من عهدةخقوقه

وعهوده * قال باعلضكبار اختبره فىمواطن كثيرةليتحققفىنفسه صبره على امبتالاءبهفاول

امنتالاه الله به قتل القبطى ابلاهمه اللهفسره وان يعلمبذلك الالهام ولكن كانفيه علامة
ذلك وهو ان لمبحد فىنفسه مبالاة بقتله فعدم مبالاته بقتله مععدمانتظاره الوجى علامة كوته
يه وحشة عظرمة منذلك الفعل * واماقلناانهعليهالسلام
عنتتىران
يلاي
ملهما بهفىالسر وا

كان ملهما فقتل القبطى لبااطننالنبى معصوم مانيل الى امس ولميكن مأمورا به منعند
دبه واتكان فىالسر ولكون النى معصومالباطن من حيث لاليشعر حنى مخبر بان ذلك الام
لنطن ١
راو 1حل ريدنرسك تديه عن ماحهن تضم نكرية مامماد ه
لكوتي
قتلالغلام فاتكر عليهقتلهول يذ كر قتلهالقبطى فقاللهالخضر مافعلته عناصرى ينبههعلى
 ١صريته قبل انيبأ انهكانمعصوم الركة فىقتله فاىنلفاسمس وان ل+يشعر بذلك واراه ايضا
حنرق السفينة الذى ظاهره هلك وباطنه نحاة من يدالغاصب جعل له ذلك فىمقابلة التابوت

الذىكانفالىم مطبقا عليه فان ظاهره هلاك وباطنه نجاة واتما فعلت بهامه ذلك خوفا من
يهدالغاصب فرعون ان يذبحه مالعوحى الذى الهمها الله منحيث لاتشعر فوجدت فىنفسها
انها ترضعه فاذا خافت عليه القته فىالم وغلب على ظنها ازالله ربا رده اليها لحسن ظنها به

وقالت حين الهمت ذلك لعل هذا هوالرسول الذى يهلك فرعون والقبط على يده فعاشت
وسرت بهذا التوهم والظن بالنظر اليها اذ لميكن عندها دليل يفيد العم يذلك وهذا التوعم

والظن بعالعتبار ان متعلقه دق مطابق للواقع متحقق فىنافسلام  8فلأت سنن *
عثمرسنين هافاىهل مدين  #اى عشندعيب لرعى الاغنام لان شعببا اتكحه بأته صغوراء
على ان عد مدبعاق سئين فخدمه عششرا قضاءلاكر الاخلان م يأىفىسورةالقصص ومدين

عروتعانى مانرحل ممَطقوأود ككزا(اليت دونالوصول اليهم اشارة الى مقاساة شدائد اخرى

| فىتلكالسنينكايجار نفسه ونحوه مكماان قمبنيل الفتون© اولفتأويلات النجمية ( فلات
سنين فىاهل مدين ) لتستحق بترسة شعمب وملازمته النبوة والرسالة  :قال الحافل

مان روتاتكيد سال ان تعدمت عنس كد
ايلفله تعاللى جعل فاىلام المكروه امسا محيوبا فان قاتللقسطى ساق
*#بشول الفقير اانظنر ك
هادم
هوسى اخلىدمته شعبباالىان استعد لانبوة وقس على هذا ماعداه واذا كانت اللبوة مم
لاهلاخدمة معكونها اختصاصا الهنا بااظلنوكلاية

ف ثمجلت 6ه اىالوادى المقدس

فدية المظلمة ووها قعلدىره نقدير قدرته لازا كلك
بعد ضلالالطريق وتفرق الفنم ال
واستنيئك غيرستقدم وقتهالمعين ولام تأخر او على مقدار منالسن يوحى فه الى الانساء
وهوراس اريعين سنه وق اككديث ( مابعث الله سا الاعلىراس اريبعين سنة ) كافىحرالعلوم

واورده البعض فاىلموضوعات لان عيسى عليه السلام نب" ورفع الىالسماء وهو ابن ثلاث

وثلائين وابى” يوسف عليهالسلام افلث وهو ابن كانى عشرة وكذا يحب عليهالسلام اوى

--

(دوكوك لقان "بس “سناع

عبى)اذلاشفقة اعظممن شفقةالام »*قالابن الشيختقنيد التربيةبزمان هشىاخت صملا نالتربية
اتماؤقمت ذمان المشى ودده الىامه #فتقول  6اى لفرعون آوسبة حين رأتهما يطلان له|
لىين
فرععف
لضا
الم
مرضعة يقل ديها وكان لاشل ديا وصبغة ا

ت 9
ا

لحكاية الخال الماضية اى |

فنله [#بركى |
هلاداكم »*[ آيا:دلالت كم ثاذا]'اى حاضران #يعلكىم
رعذ
ااققل ككدة

شول نذتها كار وى

ا مسارم

عه

1

اندفةا اير صر ان ال فرعون اخدذوا غلامامن النبل لايرضع

2
امرأة واضطروا اتلتىبع النساء فخرجت ميم لتعرق خبره خااتهم منكرة
نلها |
|الوا من هقاىلت' امى قاأللواها لبنقالتنملبناحىعارؤن غاءت تنهادفق
وق
| ف فرجعناك الىامك 6ه الفاء فضيحة معربة عن محذوف قبلها يعطف عليه مابعدها اى |
فقالوا دلنا عليها غخاءت بامك فرجعناك الها اى رددناك و:بالفارسية ين بازكردانيدم ظ

| ترابسوى مادرتو وبوعده وفا كرديم ] وهو قوله(انادادوه اليك وجاعلوه منالمرسلين» ,
|وذلك لاالنهامها كانمن الهام الخواض الذى بمنزلة الوجى فتلساتبعد عالللهام هكذاهلمة ظ

||

أ

العذوية وحجوز ان يكون ذلك من قل الاعلام بالمبشرة  كى تقرعينها  [ 5تاشايدكه |

| روشن شود خشم مادر بلقاءتو] * وقالبعضهم تطيب فسها بلقائك هال قرت عه اذا |

| بردت" نقيض :ستيحتت“ :هذا ا«صلالهلشثعمير “للستزون” اهلوم“راد“ههنا كافى"نالرثاوم |

ولاتحرن  6على فقدك  :وبالفارسية [ واندوهناك تكردد بقراق تو] * قال فى الكيير |
فانقبل إولاتحزن) فضل لان السرور يزيلام لاحالة قلناتقرعينها بوصواكاليها ولاتحزن |
بوصول لبن غيرها الى باطانك انتهى

وافلىارشاد اى لانظراً علها رق شراقك بعد ؤ

رهة العين فان التحلة متقدمة على |
بعبرقعن
ذلك والافزوال الحزن هقدم على السرور الم
| التحلة انتهى * مول الفقير الواو لمطلق امع وايضا االنثانى لتأكد الاول فلايرد ماقلوا
| وقتات نفسا يدمى نفسالقبطى الذى -استغانه الاسرائيى عليهكميأنىفىسورة القصحص
|  9فنجناك مانلم ة اى ثم قتله خوفا من عقاب الله بالمغفرة ومن اقتصاص فرعون
| بالاتجاء منه بالمهاجرة الى مدين ف وفتناك فتونا  6الفتنة والفتون الحنة.ومكالشق على

| الانسان وكل مابتلى الله به عناده فنة ولايطلق الفتنان على الله لانه ضفة ذم عرفا
*ان قبل ايك بحوز ذكر الفتن عندذكرالث * قلنا الفنه تشديد
وامماء .الله 'توققية ف

| الحة ولما اؤجب تشديد المتوككقة الثوات عدة الله فى الامالائرق الى قوله عليه السلام
وتق)د
(مااؤ ذئنى مثلما او ذي

اثصلفست
مم
فسرهالبعض شوله ماشللى

والمعنى ابتلشاك

ابتلاء» وقال بعضهم طحناك:بالبلاءطحنا :وبالفارسية [وسازموديم تازرماوديعتىترادؤابوتة
| بلاهاافكينديم وخالض بيرونامدى] ومن ابتلانه قتلهالقبطى ومهاجرته هنالوطن ومفارقة
الاحباب والمشىرا جالاوف دقالزادوتحوذلك مومقاع قبل ؤصوله الى مدين بقضية الفاءالآاثية
دوف التأويلات التجمية منهافتنة بتك مفعرعون وترببتك مع قومه لخفظاك منالتدين

يدينهم» ومنها فتنة قنتلفس بغيرا مق وفرارك هن فرعون بسبب قاتلقبطى فنجوت منها
و(منها)

مج رم جم
22

وله

2222ل

اصالة لكن لما كان المقضود بالذاتمافيه جعل التابوت تعاله ذفلىك .والساحل فاعل يمنى /

مفعول مانلسحل لانه سحل الماء:اى قشمره ويسلخه وينزع عنه ماهو عازلةالقشر:على
ظاهره يقال قششرت العود زعت عقنثهمره 88#يأخذه عدولى وعدوله ب6الجزم جواب
للاص بالالقاء

وتكرير عدو للممالغة اى دع.ه حتى ا

العدو فاق قادر عتلرىبسة الولى ىق

حر العدوووقايتهمن شره بالقاء حبةمنهعليه * فان قبلكيف يجوز ان يكون مثلفرعون
امارفة مظان رك  2سن عدواس > تنا تتساء بأحذى خاامن لكاضارليندو كذا فى
الاسئلة المقحءة * قالوا ليس المراد بالساحل نفس الشاطى” بل ماقابل الوسط وهو مايل
الناحل م,انلبحر.حدث يجرى ماؤه الى نهر .فرزعون لمارؤى ,انها جعلت:فى التابوت .قظنا

ووضعته فيه ثم احكمته بالقير وهو الزفت ثلا يدخل فيه الماء والقته فى البم وكان يدخل
منهالىبستان فرعون ذهر قدفعه الماء اليه فانى باهلى بركة فالىبستان وكان فرعون سالسائمة

مع آسية بنت ماشحم فامس به فاخرج ففتح فاذا هو صبى ادبح الناس وجها ولما وجده فى
ا ايمعنده الشجر ماه موسى و «همو» هو الماء بالقيطية و « سا » هو الشحر واحبه حبا

|شديدا لايكاد يمالك الصبر عنه وذلك قوله تعالى  3وأاقيت عليك بة  6عظيمة كائنة
| واله

روى -انه كان على وجهه مسحة حمال وى عليه مالاحة لايكاد نصير عنه مرناه

ماه زساست ولى روى 'نو زيتائر ازوست * جنم وكينجهكام شم تورعناتر ازوست

احتحىبمنى بالتحقيق
© اولفتأويلات التجمية (والقبتعليكحبة  6من محبتى ليحبك ».
وبحبك عدوى وعدوك بالتقدد م ان اساة احيته بحب الله على التحقيق وفرعون احنه

| لماالنى اللهعليه محبته بالتقليد ولماكانت محة فرعون بالتقدد فسدت وبطلت بادق حركة

| اهاامن "موسئا بوبمكانت حية.اشية|بالتحقدق اتنتت' علبهاء ول تتعير ,وهكذا يكون ارادة
اهل التقليد تفسد بادنى حركة لاتكون على وفق طبع المريد المقإد ولاتفسد ارادة المريد
الحقئ اكه دركة تخالف طبعه وهواه وهو

مسنسم ف عع

الاحوال

نشان اهل دا عاشق وتلسدحست كك دض ند شير ران نشان  0م

 ١لإولتصنععلىعيى  6عط علعىلةمضمرةلالقيتاى ليتعطف عليك ولتروبالخنو والشفقة
وحسناللكوانا راقنك وصراعبك وحافظك”م براعى الرج لالثشى' بعنهاذا اعتنى به من قو لهم

اصلنيعدمعروفا اذا احسناليه .وعينىحالمن الضميرالمستتر فىلتصنعلاصلةله اجلععلينمحازا
عن الرعاية والراسة بطريق اطلاق ااسلمسبب على المسبب فان الناظر الى الثى' بحرسه
ممالايريد ف<ىقه وبراعيه حسما يريد فيه © والفتأويلات النحمية يشير الى ان من ادركته

العناية الازلية يكون فىحمبع حالاته منظور ناظلعرناية لابجرى عليه امس مانمور الدنيا
9تمنى
والاتغر ةة الاوقديكونلهفيهصلاح٠وتربيةالى ان يبلغه درجة ومقاما قاقدرلهاذ
اختك 6د محم ظرفلتصنععلىان المرادبه وقت وقم فميشهيها الى .بدت فرعون ومائرتبت

عليه من القول والرجع الىامها وتربتها لهبالبروالخنو وهو المصداق لقوله( ولتصنع على

ي
تقر
مدي لاالسفادعستع
قلنى فمعلتةو ايد
مع

مج رم م

|لا تدديةكانتاولازمة ثمشاع لكل كردأو جك لقمر1ادا اله
ملنتق

افراد متحدة فصار علما فى ذلك حتى -جعل معارا لمافى معناه هن سائر الاشاء فقيل هذا

ماد ألذه وقرة نا منها*الكزة والتارة والدفعة والمرادبه ههنا الوقت الممتد الذى وقع قبه

 75ذكره من المنن العظيمة الكثيرة ا#ذاوحننا الى امك  #ظورافللمماراد
نذا الوحى ليس الوحى الواصل الى الاندباء لان ام مومى ماكانت مانلاساء فان
ه

الى (واوحى ربك
للههامكتاعفى
3أة لاتصلحللامارة والقضاء فكيف تصاحللنبوةقبولالا

١

الى النتحل)بان اوئع اللدثى قلمهاعنبمة حازمة على مافعلته من امخاذ التاوت والقذف * قال

| ىف ةلئسالا ةمحقملا فك اهلزوجب قلتنا اهدلوىفرحبلا رطاخمو هحورب درجمب ماهلالا |
حد الخطرينفاختار تله خيرالشرين انتهى والظاهرانالله
اكو
ةتالى ب ر
ران
طك
ملجضواب
وا
ر
ذ تو
صلدوة
زبتوزا
االصدذف' وار
تعالى قدر انها تكون صدق درة وجود:موسى افكما ن
امه انضا نور الوحىهمن تلا لق انوار  5:ورسالته 0 0
ا

وي

أن مفشراةواي

وقفوىله

ودر

ا

ا

0

الخواص من ١

ا

ا

اي

فاقذ فيه فى الم ؟ه الالقاء وليس المراد القذف بلاثابوت والم نيل مصر فى

قول جاملدممفسرين فان اليمبقععلى البحروالتهر العظيم* فانقبل املاحكمةبالقاء موسى
فىالم دون غيره فه * قلنا له جوابان بلسان الحكمة  02قبلبلسان الحكمةانالمنحمين
دا

الى شى

الكاء حق

عايهم حص ه فازاد الله ان حى قحال موسى على المنحمين دى

"لها ابلنان] |

لامروجانكعنزت ل9طان :الذان :لظ ف :اكاك لاد امكل افد

ا|لالسلميه الىصبيا اسلمه اليك نيا وقبلانحاه ما انللباحربتفداء كذلك انجاهمن الببحر
 ١فى الانتهاء باغماق فرعو بالماء * وقال بعض ارباب المعارف التاوت اشارةالى ناسوت موسى| 

اعلسهلام اى صودته الانسانية والبم اشارة الى ماحصل له املنعلم بواسطة هذا الجسم
ا
هفسذفى
النصرى فلما حصات الن

الجسم وامرت بالتصرف فه وتدبيره جعلاللهلها

هذا القوى الات توصل يك الخ ما اراده الله منها فى اندبيرهذا التاوت فرى فى الم

عمل ناله؟بهنقا القواى امن رفيوان العلىككميل استعداده بذلك الامى من النفس الكلية التى
|
|هاىلمضنوية وابوه الروح الكلى فكل ولدمنها يأخذ استعداده >منتالقالنةفكبلاويا|
ام
ا|لاستعداد الاصلى بذلك الالقاء من توجه النفس الكلية له توقلةاررولكلا ايك ١
ديدم وح

افتاد

د

افا

عالم ست

أسير انوت

د

در

طور وجود نوز أعط ابنست

بدن #2

رت

التىفى الم اينست

فيلقه البم بالساحل  6لكماان القاءالبحر اياه بااساحل ام 1واجب الوقوعلتعلق الارادة أ
فل
الربانية تسل اداج نه ذوعميز مطبع امس بذلك واخرج الجواب مخرج الامس قصورته |

حر
مفى
لوف
امقد
ْ امسومعناه خبروالضمائركلهالموسى وال

ااوت
والملق بالساحل واانلكتان

(اصالة) "

سورة طه

ع 2ارم كم

يناك كلاق اال ترق لالت ايعاو( "التتقهااظا الاملعزةيةن:وتعود القطبنة الى
هو مادلارعام فكما انللقطب وزراء من العلماء الامناء كذلك نهوظلهوزراء املنعادلين
الادباء وهذه الوزراة ممتدة الىزمن المهدى ووزراؤه سيعة هم اكاب الكيف بحنيهم الله
قّ  1الزكان يخم بهم رتيةالوزراء المهدية ومنهم الوزراء السمعة للمللوك العهانية ونم
الذين سمون وزراء القية  #2اع انمومى بطريق الاشارة ساطائنا فى ال فاق تت
و
جت
خهديسهاا
ع
لكعامجاول
م
د
سن
ل
ا
اسشتصأ

فنىالفاس وهارون هوالوزير ايا منكان فى الآفاق والعقل فىالانفس وفرعون هو ريس

اهل الخحرب مانلنصارى وغيرهم والنفوس الامارة بالسوء فاذا قارن الروح بالعقّل الكامل
المثير المدبر وهوعقل المعاند يذلب علىالنفس وقواها و بخاص حدن القلب مانبديها م ان '
لالءه تعالى عاللىاعداء ويتصرف
السلطان اذا ادطنى لوزاريه رحلا دالا عادلا يغلت اانش
ف بلادهم وحصولهم

ف المثنوى

عقل نو دستور

مغلوب هواست * #در وجودت رهزن ناه كخدات

ددرفتورائل

واى انشهكه وزبرش ان نود * حاى هردو دوزخ ركان الود

خات وتاك

وير  [5ناهد ااندمكان اجون آذك ورين
الوإزا ك

شاد ادل دون قرين أوثنود

»ه نام اونور

جدهرارم

على نور إن بود

مسااذن

جونسامانشاهوجون ادف وزير  +الور بر توارست" وعثبر ابر عبير

شاه فرعون وحو هامانش وزير * هر دورا سود زبد

نسن

ار

بس بود ظلمات بعضى فوق بءض * إىخرد يارو نادوات روز عرض

كيم عقلكل راسانئاف سلظان وزين
تعر نت و ارا واديك كرد
تلو كزت"وتوااورار هراد ' م!كبات"  2كن نارئارد لعان اناوككم إزدا داز
 1هوا برحرص و الى بين بود * عقل را انديثه بوم الدين بود

وفى الحديث (من قإد انسانا عملا وفى رعءته من هو اولى منه فقد خازاله ورسوله وجماعة

المؤمنين )  :قال الشسخ سعدى قدس سيره
ا

راكه باخواجة ست

كك شد كبنقوواون
لك ع
بع

جلك  +بدستش حرام دض حوب وسنك

عداازا رشاماى نا اسمد انم ند

مكافات موادئ تالقان موكن

 +كه

جين

اقرة بابد زن

سرحكرك بايد هم اول بريد * نه جون كر معنن لدم ديد
ولقد مثناعليك » :من قولهم من عليهمنا يعنى ان عليهلامن قولهمعليهمنةعمنى |
امتنعليه لانالمنة تهدم الصنيعة * وفىالكير فان قلى ذكر تلك المبلفظ المنة مؤذ والمقام

بيافبهدعدمشبونارواىنرزامآعنهيفوانوورسنزىتنايدر

مقام التلطف قلناعرفه انهلم ستحق شأ منها بذاته وانما خصه بها بحض التفضل والمعنى

ونام العداا تنمن العك موعن 1تكاك اكمرات من اغيوان تنيألنا دو مرة اخرى  6فى |
وقت ذىمس وذهاب اى وقتا غير هذا الوقت فان اخرى تانيث اخر معنى غير والمرة فى |
الاصل .اسم للمر الواحد الذى هو مصدر قواك مىءر صما ومرورا

اى ذهب ثم اطاق
د

2

2

معز ٠١ىم كوم

ءلاودس وشر
ل ا
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©

نسيحك

 0تسدحا

 0كيلا

اى :زهك

عم للق

بك من الافعاال

والضفات

الى |

ذرا هكثويرا  6#اى على كل حال وتصفاه
من سملتها مابدعه فرعون  89ونذكرك  64ك
يمابلق بك من صفات الكماك ونعورت امال واحلال فان التعاون يهسج الرعبات ويؤدى

الى تكائر الخير وتزايره © قالفى التأويلات الاحمية يشين الىان لاجليس الطصواالصديق
الصديق آثرا عظها فالمعاونة علىكثرة الطاعة والموافقة والمرافقة فىاقتحام عقبات الهاوك

| وقطع مفاوزه  :قال الحافظ
دريغ ور ناائن زمان ندانشمم“ كز كناخ عمل را

ددفق

| © انككنت ببنصايرا  64الباء متعلقة  7قدمت عله لرعاية الفواصل اى علما باحوالنا
| وان التعاون يصلحنا وان هارون نع امالوزليرو والمعين لىفما امىتىبه فانه كأبر منى سنا وافصح

ادبعليو  7على اختلاف الروايات  88قال  64الله تعالى
لاني
ف قد اونيت سؤلك ياموسى  6مسئولك ومطاوبك فعل يعنى مفعول كالخيز بمعنى الخبوذ |
والابتاء عبارة نعتعلق ارادته تعالىبوقوع تلك المطالب وحصولهاله * قال داود القيصرى
| قدس-مره ومن حماة الات الاقطاب ومننالله عليهم ابنيلاليهم بصحة الجهلاء بل يرزقهم

حبة العلماء الادباء الامناء لون عذهم اثقالهم ويتفذون احكامهم واقوالهم انتهى وذلك |
ام الذىكانت قطب وقته ومتصرفا وخلفة |
ليه
لنسعل
ظآصف بن بررخيا وزيرا لسالما
كاكان
| علىالعالم فظهر عنهماظهر مناتدان عرش اهتذكاظ :اللهتعالى فالىقر ان» وكان انوشروان |

هَوْلَ لاستغتى اود السنوؤف عن الصقل ولا١ كر الدواب عن السوط :ولااعل الملوك |
| اعلنوزير وانلىحديت (اذا اراد اللهيملك خيرا قله وزيرا صالحا اننى ذكره وان |
0

0

|نؤى خيرا اعانهوان نوى شير اكفه) وقدكان ارسولالله اصلللعليهوسل وذراءكا قال (الى |
|وزيرين فى الارض ابابكر وعمس ووزيرين فى السماء جبريل واسسرافيل) فكانمن فى السماء
عده عله السلام مجنهة الروحانية ومن فاىلارض من جهة الحهانية قال الله تعالى |

وعوالنخ 'ايذل نوه

وق )اقاعاا نتاوع اوضق امت 1و ا

هما |

الامدداد مطلقا وفى الحديث (اذا نحيرتمفىالامور فاستعنوامناهل القبور) كذرهالكاشى
فرح الاربعين حديثا بارا من  73العو ]تواتون
| فى الرسالة العلة وابن الكمال ش
| سواء كانوا فاىلاجساد الكشفة اواللطفة فافهم * ثانمالعادل .يرث مانلى عليه ا
:قال |
| السلام هذه الوزارة واماالظالم فبجعلله وزير سوء وهو 05غضت الله وانتقامه .
سره
| الشسخ سعدى قسدي
ا

سندد

د
دىه*
خدا

جو خواهد كه ويرانكند عالمى * #كند
 :وقال الخافظ

خسرو عادل نيك راى

ملك در حة ظالى

تفه
ات نا
ف اتا
ذمانهكرنهسسزقاب ذاعكقاركلا اسراح لط

رولا

سورة طه

٠ج .وى يم

فاجضراليين اند ىا/مؤككق بان جعل :ار افقطست”:والناقوات فاخن فقصد الى اخذ الموهى|:

فامال جيراسل ذه الى ار فرفعه الى فبه فاحترق لسانه فكانت منه لكنة وحمة والى
هنزى'التصة إاغارا| العطان قدي #شزئ ضوالة
#جوموءىاينزمازدرطشت مانادتشهايم * طفل فرعونيم ماكام ؤدهان براحكرست
| ولعل نض بده لماكانت آلة لاخذ اجر واللحة والنتى* فان قبل لامحترق لسازموسى ١
ولم يحترق اصابعه حين قبضعلى ار عند امتحان فرعون* قاناللكون معحزة بعد رجوعه ١
فون والدعوري لانة رشاعي حاتف  63وفكرن يدلا على رإاكاذهكانه يقول الكام '
ال ع

اخرجن الله من عندك يافرعون مغاولا ذاعقدة ثرمدنى اليك فصيحا متكلما واورثى ذلك |
ابتلاء هن دبى حكالوى صغيرا ان جعاىكليها مع حضيرته جالكونى كيرا واورث تناول
يدى االلىنار اية نيرة برضاء كثملة النارفىاعتكم فكل بلاء حسن * قالفى الاسئلة المقحءة

لما دعا رسى بهذا الدعادهل حلت اى" يدل عله قوله قال قد اونيت سؤلك فاءا ذا قال

يوزكاونن
واخى عارون هو افصح منى لسانا وقل فرعون فيهولاكادبين الجواب يج
هارون هو افصح  0مع زوالها وقول فرعون تكلم بهعلى وجه المعاندة انار

6

اك سول المعاند .لصي لاون رق]راوودري رناتقول رةاولول لكاي ب/إشاهثيا .يتمقاول
وقالوا لهود ماجئتنا بينة وانبينا علله السلام قلوينا فىاكنة انتهى والى هذا التأويل جح
الول انواليءوديق الاوهاد  0واجعل لى وزيرا  3الوزير حماء الملاك اى جلسه وخاصتة

الذى حمل عله وبعنه برايهكا فىالقاموس فاشتقاقهمن الوزير بالكسسر الذىهو الثقللانه حل

| الثقلدعن اميرهاومن الوزر تحركة وهو الملجأوالمعتصم لان الاميى يعتصم برأيهويلجاأ اليعفى /
اموره والمنى واجعللى موازرا يعاوتى فى>مل اعباء ماكلاته  2مناهلى * مخوناصى
انمن
واقزبا قافن الاهل خاصة الثى”بنسب ,اله .ومنه .قوله تعالى ا

اهكى) واهل .الله

خاسته كا فى اللديث (,انههإهلين من اناي ,اهل القنانوهم لااهلله)كا فى المقاصد المسنة
©رون ©“ مفعولاول لاجعل قدمعله الثاق وهو وزيرا
وهو صفة لوزير اوصلة لاجعل ه
 0للعناية بهلان مقصوده الام طلب الوزير  3اخى  6بدل من هارون  0اشددبه ازرى 4

رىى  68واجعله
مه ف
اشرك
' الازد القوة والظهر اى احكمبه قوتى اوقوتبه ظهرى  وا
نك ف .السمسالة زوك ساون ريغل بادائجا كاوس يس فاقزقل) كمي سلالاه الود
فاتما هى باختمار الله تعاللى كاقال الله اعم حث يجعل رسالته» قلت .اننفى احابةالله لداعلل
ان سؤاله كانباذن الله والهاما منه ولماكان التعاون فى الدين درجة عظيمة طلب انلا حصل

| الا لاخيه » وفيه اشارة الى ساحنبة الاخبار وموازدتهم مرغوب للانياء فضلا عن غيرهم |
رندا برأيهمغرورا هوه وشوكته وشنىان تحبلاخنه مانحبللنفسه |
مت
 ١ولاش ان كين س
' و#وزنف»-الشريك فامور المناصب ولاتقدح وزارة هارونفى موتهوقدكانا كثر اساءبى

لك اىكان احدهم موازرا ومعينا للآخر فىتيل .الزسالة:وكان هارون يضر
ذيل
كرائ
|اس
حسم سحسسحست

د

سل

لفاتهه ليناد عير
سس

مشت

ل

ع امار فاحتاج الى العصا ال

الا

لالم ما

محص لتخم

.

550

سا

|

 :وفل الموى

 5ترا ,عقليتٍب دم لطفها » ورخرى أوردهام خررا عصا
تبان رين ااخرث يدون كم * كزعصا كوش وسرت برون كم
اندرين لك خران

ومردمان

* مى سامْد از جفائى

تنو امان

يك1اعصا /::اواردوام اهل :ذاذات اها لخر هكوكاو|قعافيز تله
ازدهاق مبشود .در قهن:نو» كازدهاق كدتة درفعل ونوا

ازدهاى كوي' تو بى امان * لك بنكر ازدهاى اممان
*ه هلا بكررز اندر روشى
اين عصا ازدوزخ آمد جاشى ك
ورنه درماق :انو ذرذيدان من  +خلضك”

مود “زرددان

اهن

اينعصانى بوداين دمازدهاست  000دوزخ وان كافك

هركا خراهد خدادوز خكند * اوجرا برمغ دام وفخ كند

هم زدندانت برايد دردها  +تاببكوؤدوزخست وازدها
إ|كعنا اللاذهايك  711تليلت شي كر كد الما ا
اولخد يدانا ول طاننا! شكد * تابدالىقوت حكم قدر

كندنانهباىئرا
يس بد
لي

مكز » #فكركنازضربت نامحترز

مستعا بألله لماعل انه حمل قل وتكليف عظم الغى ١| بأحقد

حك طم ب اي ارلشم اوجكونه مقاومت توائم كرد بس ازخدا |
تقويت” طل.ده أغاز

نت
كار
زرو" ش

] ب رب * [زاى بروردكارمن ]

|  9اشرح'لى:صدرق  [44كثثناده كزدان” برا من سيه مرا ] والراد بالصدال هنا |
ة
يم
س
د
محععب
ي
م
>سإ
ت
ي
دمك
ه
خيس
د
م
ل
جم
0
وع
م
جع
وإم
6رأوالمقابٍ لاالعضو الذى فيه القلب اى وسع قلى حتى لايضيق بسفاهة المعاندين ولجاجهم

ولاخاف مشنوكتهم وكثرتهم * واعلم انشرح الصدر من نهاللهتعالى على الانياء وقل |
الاولاء وقد اخذ منه نسنا عليه السلام الحظ الاوفى لانه حصلله بصورته ومعناه اذشق |

للقككنان روتكد مسال د| 10
للوذا" ذفانااا
و
شذوةاى للباواته ا
الذهب وايضا فالىياوغ الى الاربعين (نشرح لتحمل اثقال الرسالة وف المعراج ليتسع |
كاوراك
لاسرار اقلكحمالى عفاء حاملا للاوصاف الخليلة التىلاتوصف مانم العفووللص
واللطف والدعاء والنصبحة :الىغير ذلك © ويسرلى اعرى  64سهل على ام التليغ

باحداث الاسباب ورفع الموائع واحلل  6وافتح  :وبالفارسة [ وبكشاى] 8#عقدة 6

لكنة  :وبالفارسية [[كرعى را ] © لمسنانى»ه متعلق بالفعلوتتكير عقدة يدل عقلاىتها
فى نفسها قالوا ماالانسان لولا الاسان الابهمية مرسلة اوصورة ممثلة والمرؤٌ باصغريه قلبه |

ولسانه ©« يفقهوا قولى 6ه اى بهم هووقومه كلاىى عندتبلغ الرسالة فاتما يحسن التليغ
حنمرة ادخلها فاهوذلك ان |
:بالفارسة [  2زبان ] م
من البلبغ وكان فى لسانه رتة و

| فرعون مله وما فاخذ للبته ونتقها لماكانت مرصعة باللواهنٌ ففضب وقال انهذا عدوى |
0.

( المطاوب )

دمم
ججه ى
سم

اتلن
متز
لوب

سورةطه

"لذإاعيظلة تاق دهعنراحيلك روقهرككلواف

سنوىءة اعلنعورة لماان الطباعتعافه وتنفرعنه _روى -ان موسىعليه السلام
لك
ببراصكا
ال
كان اسمر اللون فاذا ادخل .يده العنى نحت ابطه الايسر واخرجها كان عللها شعاع كشعاع
يغشى البصر ويسد الافقثماذاردها الى جنه صارت الى لوذها الاول بلانور ويريق
الشمس

اية اخرى  امىعجزة اخرى غايلرعصا وانتصابها على الحالية املنضمير فى بيضاء
ظ
ت ايلان
يتين
| ل#نريك *#اى فعلنا مافعلا منقلب العصا حبة وجعل اليد بضاء لئريك بها

ومناياننااالكبرى #اى بعضآياننالكبرىفكلمنالعصاواليدمنالآيا اتلكبرى وه تسعكاقال

تعالى(ولقدانينا موسىتسع نبايتنات) وقدسيق بيائها ونظيرالآً يةقولهتعالى فحق تناعليه
السلامز لقدراى) اى ممدليلة المعراج رمن اياتربه الكبزى» والفرق بين اباتموسىوايات

عنلايهما السلام:ان ايات موسى تحائبالارض فقط وايات نينا تجائب السموات والارض |
كلاانى هذا هواللائح فى هذا المقام فاعرفه * واعلي ان موسى عليه السلام ادخل يده
فى جه فاخرجها برضاء من غير سوء وهذا مكنرامات البد بعد التحقق حققة الود

الكرموؤالستجاءرواالاياند الود عظاؤلة ايتداء اقتلع السكتراك :والكرع عطاك مانت
محتاج .اليه وبالعطاء ا#لتخلة روى -ان الله تعالى ارسل الىابراهم جبريلعلهما السلام
|فظى اللاو ذاءؤولاعداء فعا لمعت الكرم .من
على صورة شخص فقالله ياابراهم زاك ت

ربى دأبته لايضيعهم فانا لااضيعهم فاوحاللهالله ان ياابراهم انتخليلى حقا * ومنكرامات
ة
زعهوفى
غاصاب
اليدماروى ان نيناعليهالسلام نيعالماءمنبين

تيوك حتى شرب منه

ورفعه خكلثقير ورىى التراب فى وجوه الاعداء فانهزموا وسبح الحصى فيىده  :قال

المطار “قد بسلزة
داعى ذرات بود أن باك ذات * دركفش تسسيحازان كفتى حصات
وقض من شاء من الاولياء فى الهواء ففتح بده عن فضة اوذهب الى امثال هذا فاذا

سمعت هذا عرفت ان كل كال يظهر فى النوع الانسان فهو اثر عمل من الاعمال او حال
من الاحوال فبين كل شيئين اما منانسة ظاهىة اوباطنة اذا طليها الحكم المراقب وجدها /
نسأل الله تعالى ان «وفقنا لصرفى الاعضاء والقوى الى ماخلقت هى لاجله وفض علينا '
و6سى بطريق الدعوة والتحذير  8الىفرعون *:وملئه بهاتين
م4
اذهب
يا
فضله بسحله ©

االآليتعيندا واليد لقوله تعالى فسىورة القصص ١فذانك بزهانان منريك الى فرعون

' وملثه  6واماقولهتعالى ( اذهب انت.واخوك بايأنى  6فسبأتى مامنلىمع فيه انشاءاللتعالى
انهطنى  6اىجاؤزخد العبودية بدعوى الربوبية استقلالا لااشتراكا كاقال (انا دبكم
الاعلى) * ونه اشارة الىمضين  .احدها ان السالك الصادق اذا بلغ مرئية كاله يقيضدالل
لدلالة عباده وتربيتهم .والثانى ان كال البااغين فىان يرجعوا الى الخلق ومخالطتهم «الصير
على اذاهم لبختيروا بذلكحلمهم وعفوهم * فانقبل لامرسله الله بالعصا * قلنالان العصامن

ؤ

ا

|آلات الرعاة وموسى عليه السلام كانراعبا فارسله الله مع آلته وايصاكان فرعون علذلة

الجنءالسادس عشر

مجع ىم هم

دست ازمس وجود جوممدان رهبشوى * ناكيفياي عشق

سابى وترشوى

وقال المولى الجاى

جوكسب عكلردى درجمل كوش * كهعل بىحمل زهريت بى نوش
جه حاصل زات داق كمبارا * مس خودرا :نحكرد .زرسارا
قال64استسّاف بياتى  8خذها ولاتخف *#روى انها انقلبت ثعبانا ذكرا ييلع كل ثى
لنبه
ر وعناه تتقدان كالنار ويسمع لانيابه صريف شديد وكان بي
خخر
ومنص
يمر به

ف رتوقو لخاونرف والهووك مر الا وها
الك
يم)كذ
| ازبهؤن ذداظ افاقانون فلمانو ا
من طباع البششر* فانقبللم خاف مومى من العصا ولممخف ابراهم مالننار* قلنالان
تها وقد ازال اللههذا الخوف من هموسى
يال
الح
ونبنداهية ا
الخليلكان اشد تمكنا اذفرق بي
 11فصار اهل يكين >الخليل عليهما السلام
شوله ولامخف ولذا كين الا

0اكأنلاترى ان نينا عليهالسلام اول ماجاءه جبريل خافه فرجع مالنجبل مرتعدا ثكمان من
ي
م
عانت ْق
م
ح
د>م2سار
مد
مل
1ل|
اك
امره ماكان حتى استعد لرؤيته على صورته الاصلية ليلة المعراج كاقال تعالى ( ولقدراء

تزلة اخرىعندسدرة:النتهى)

© وف التاويلات التجءمة (خذها ولانحنف )يننى كدت تنصبب

رها
ضامن
مئف
ان لك فايلهمانافع والماارب فىالبدايةثمرأيتها وانت خا

فخذها ولانخف

لتعمإن اللتهعالىهوالضاروالنافعفيكون خوفك ورجاك منهاليهلامنغيره و:فالمتتوى
ه كه ترسيد از حق وتقوى كريد * ترسد ازوى جن وانس وك ديد

ا6ش[دكه كردام ويرا ] ف سيرتها الاولى 6هالسيرةفعلةمن السيراى
ب4
ددها
ز سونعي
ف
ونهز بها للظريقة والهرئة وانتصابها على تزع الجاراى سنعيدها بعد الاخذ الى
لع م
نو
هئتها الاولى التى هى الهيئة العصوية فوذع يده فىثمالحية فصارت عصاكمكانتويدهفى

لهامفوىضع الذىيضعها فيهاذا توكاً وأراء هذه الآية كلايخافى عندفرعون اذا
شعابتي
حثا(ء لصاحب المال الذى ليمؤدزكاته بذلك المال على صورة ثعبان)
بحدي
انقلبيت حة وفى ال
يقول الفقير لاشك عند اهل المعرفة ان لكل جسدروحا ولوكان معنويا ولكلعمل وخلق |

لعفي صونة رقو لةلزدقيل حول تور«سوسة ف إلراات كا الع وال ورلمن 1

كانوا يعملون» اى يظهر لهمصور اعمالهم مامسفىسورة الانعام ولماكانحبالمال مناشد
صفات النفس الامادة التى هىفى صودة تعبان ضار لاجرم يظهر نوم ثيلى السبرائر على |

هذا الصورة المزجة ويصير طوقالعنق صاحبه فاذاتزى مومىالقلب مانلحمبال واحب
واق
ل حبال
ات واقس
رمن
يبه
خعمل
للما
اسية
سئة بهواها مئا
حفى
:جاء
ةلله
رل ا
وىسب
صهف
! هذل

لهت :ادا3م٠1انويربقلرفاسم :1.نمنهدعدار يطك لجنل

ده
ضنبه
عن ج
ونسا
ناح الا
جناحك [ #بسوى بهلوى خود درزير بوغلج]

الى اصل

اابنظه:كجأناحى ,المسكن >انجتاء م
؛تستمار امن,بجنا الطابر واو
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فاذا نينا صلى الله عليه وسلم جالس عبلاينهفراده وجميعالاثبياءعلىالارض جالسون مثل
ابراهم وموسى وعسى ونوح علمهم السلام فوقفت انظر واسمع كلامهم فخاطب موسى

نسنا عليهالسلام وقالله انك ققدلت (علماء اكماتنىبياء نىاسرايل فارنا منهم واحدا فقال
هذا واشار االلىامام الغزالى قدس سره فسأله موسى سؤالا فاجابه بعشمرة اجوية فاعترض
عله موسى بانال+واب شتى ان يطابق السؤال والسؤال واحد والجواب عشرة فقال الامام

هذا الاعتراض وادد عليك ايضاحين سئلت (إوما تملمكينك) وكان الجواب عصاىفاوردت
صفات كثيرة فقال فنا انا متفكر فىجلالة قدر ممد عليهالسلام وكونه جالسا على التخت
بانفراده والخدلل والكلم والروح جالسون علىالارض ارذفسنى شخص برجله رفسة
من تحة اى ضرى فانتوت فاذا هم لشعل قناديل الاقهدى قال لاتعحب فان الكل خلقوا
| من نوره فخررت مغشيا فلما اقاموا الصلاة افقت وطلبت القم  3اجده الى بومى هذا
| ومن هذا قال فىقصددة البردة
وانسسب أل ذاه اماسكت من شرف

*« والسب الى قدره ماشئت دن عظم

| وقال ا

سرخيل انبا وسهدار اتا » سلطان
8ال يه
فق

باركاه

دثا قا انم

0 0القها ياموسى  3اكع رايع ل لشانها مالمخطر

شنى [موسى
اال
ل,ك*ق
اارض
بالك والالقاء والنبذ والطرح يعنى واحد فاقيا على ال
رتا أزقناء ككود فالىلاك'اوازئ
"رتتشك
فاك افكنة بس
كان بردكه اورانتزجون تعن ب
ٍ عظام بكوش وى رسيد
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[ارئ نود ] 88تسعى  4خا افة يكعق
|م

و

الشى

از انحا أ عصا]  #3حية 5

"المذى السريعة اواخفة

حرا3

والجلقصفة للدة _روى -انه حين القاها انقليت حيةصفراءفى غلظ العصائم التفخت وعظامت
فإذلك شبهت بالجان تاردتوهو اليف  5فالتعالى ( كأنها جان» أى باعتبار العذاء كالما
وسمنت ثعانا اخرى وهواعنامها م قالتعالى إفاذاهى ثعبانميين» اى باعتبار انتهاء حالها

وعبر عنها ههنا بالاسم العامللحالين اانلىدخير والكيير والظاهى انها انقليت هن ااوللاص

تعبانا وهو الاذق بالمقام ما يشصحعنه قوله تعالى إفاذا هىثعبان مبين) وائما بشاهحان فى
الخلادة وسرعة المركة * قال بعض اهلالمهرفة اما انلاب العصا حدوانا فايماء الىانقلات
المعصيةطاعة وحسنة فاالنعصاهن المعصية والمعصة اذا انقلتصارت طاعة كاقالتعالى(الا:ن
تاب وآمن وعمل عملاصالحا فاولئك يبدل الله ساتهم حسنات  6وهذا التبديل من مقام
المغفرة واما ا حوفى قولهعله السلام (اتبع السيئة الحسنة بمحها ) فعبارة عن حقيقة العفو

(ولئك يبدل الله سحياستهنمات  6يعنى فى الحكم فان الاعيان
قال المولى الجاءىفى قوله فا
انفسها لاشدل ولكن تنقلت احكامها انتمى * ول الفقير علىه١١ يدور انقلابٍ الغصا
حبة حين الالقاء ومحوا :اانحاس فذة عند طرح الآكسير وتمثل جبريل فى الصورة البشرية
فاعسفهفانه باب عظم من «دخله بارلفانالام امنمن الاوهام  :قال الحافظ
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ْمانه يظهر صئعه الفائق فيه
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 ١حدايك” وقول للع" ماه فتقوك -زرة.لديف

كذ بريك الراد زيرة من..أ

|ريك بلساباع الونطااشير ةعول اشنا ل

تلك الزبرة صيرتها الى مائرى من تحب الصئعة وامق السرد فالله .تعالى لما اراد انيظهر

من العصا تلك الآيات الشسريفة عرضها:اولا عله فقال:هل حقئقة مافىيدك الاخششة لانضر أ
ْولاستفع * 6قلها تعمانا عظنا فسه به على كاله قذاركه ونهاية تكله ولول الكاشى [ استفهام
لسة است نعى

متصضمن

حاضر شو

5].
نا ححايتببانى ا

| الال :مالةهلبع انلاعصاعند انلهاسما ار

وخقاك الأو يلات اعا امتحن مو بل مهدا

ا

| فبقول انت اعلم بهاياربفلماالكل على علمنفسه وقال هغىصائ

الىتعالى

00

فكأنه قل لاهخطات

| فى هذا  51حلا احدهها قالتسوية العضامرؤاليتان راقضافعاوا

ل سيت

وهو

حصل لحمد علهالسلام * قلنا
ظ أعنانى لاعصاك * فان قل هذا سؤالمن الله مع موسى ومم
©لاانه مااقشادوكان سرا لميؤهل له احدا
(اوح الىعبده مااوحى ا
| خاطه ايضا فىقوله ف
دن

الخاق وايضا فان دارالكلام

سه وين

موسى قامه محمد 0

كل نوم

رات

|

على ماقاله عله السلام ( المضلى ساحئى ريه ) وقال لعضهم فهم موسىان هذا الشويال لسبل)

| للاستعالام لاسكا

سوه ءنذلك لع اعد كك»واستحدضار حققتها و بحلمن منافعها ولذا ١

زاد فىالحواتن * وقال الكاثنى  1جواب داد وحهت تعداد لممرياى بران اعزود] وقال |

| بعضهم سألالله عما فىيده لاتقرير علىانها عصا حتىلايخاف اذاصارتتعبانا ويعلم انها معجرة
ديوااذ!ءوسى يعنى ليحصل زيادة الانساط والاستتاس
عظمة ولازالة الوحشة عكنمرومى
وازالة تلاك الهءمة والدهشة :الخاصرة مناسماع ذلك الكلام .الذى لميشبه كلام الخلق مع

جنبوفاب
لاط
الك
ركةوسمع تسبح الملاكةومنئمة لمازالت بذ
جتل
| مشاهدة تالكاللنشارو
قال ندا عليهالسلام قلت اى ليلة المعراج اللهم انه لما لحقنى استحاش سمعت مناديا ينادى

لفعاطلة داق بكرموتى سكف فال لى قف فان ربك يصلى فعيحءت هنهاتين هل
سبقنى ابوبكر الى هذا المقام وان دبى لغنى عن انيصلى فقال تعالى انا الغنى .عن ان اصلى
لاحد واتما اقول سبحانى سبحانى سبقت رحمتى على غضى اقراياحمد هو الذى يصلىعلكم
ك0

لبخرجكم من الللمعلاك

إلمة النور وكان بالمؤئين رحما فصلاق رحمة لك

ولامتك وامااص صاححك ياحمد فان اخاك موسى كان انسه بالعصا فلما اردنا كلامه قلنا
وماتلك بنك ياموسى قال هى عصاى وشغل بذكر العصا عن عظم الهيبة وكذلك انت

ا|مد لماكان "انك يصاجيك :اق بكر خلقناءملكا.علىصودته ينادئ ,يلغته_اليزولم نك |
الاستبحاش لما يلحك من عظام الهيبة كذا فىانسان العون * وذكر الراغب الاصفهانى
| 3فىالحاضرات انه قال :الامام  00تدسسره صاحب المدز ب البحر اضطحعت فالمسحد

الاقدق فَرَّأيتَ" والمنامقذخصل بحتة ار الاقض “فؤىسنط الكرم _قدحل_خلق كثير
عنبياء والرسل عليهم السلام قدحضروا
| اأفؤاخا اقؤاغ«علع ناكد )ءالفتاقعالوا املا
لنشفعوا فىحسين الخلاج عند مد عله  1+فىاساءة ادب وقعت منه فنظرت الى التحّت
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اليه لتحير فىالجواب للاشتباه وسيأقى سر الاستفهام أنشاء الله تعالى ها قال  6موسى

هى عصاى © نسبها الى نفسه نحقيقا لوجه كونها ينه وتمهيدا لمايعقبه من الافاعيل
المنسوية الله عليهالسلام ف اتوكوا علها  6اى اعتمد عليها عند الاعباء فىالطريق وحال

المثى وحين الوقوف على رأس القطع فالمرعى ذا واهش بها على غنمى  4الهش
[ سفشائدن برك ازدرخت ]شال هش الورق بمشه ويمشهخيطه بعصا ليتحات اى ضريه
ضربا شديدا ليسقط  .والمدنى اخبط بها الورق واسقطهعلى رؤس غنمى لتأكله .وبالفارسة
[وفروميريزمبرك ازدر ختها ] ف ولى فنها مارب

جمع مأربة بفتح الراء وضمها وهى

| الحساجة  9اخرى » #ليمقل آخر لرعءاية الفاصلة اى حاجات اخر غيرااتوى والهش
| وه انه اذاسار القاها على ماتقه وعلق بها قوسه وكنانته وحلابه ومطهرته وحمل عليها
[لدوقاة باموسى سدن ركنم ا وكان لها شعبتان وحن

رانك وتصباة.

فاذا طال

الغصن حناه بحاجن واذا حاول كسره لواه بالشعبتين وفى اسفلها سنان ويركزها فيخرج

الماء وحمل أى ثمرة احب ورا يدليها فى ار وتصير شعبتاها كالدلو فبخرج الماء واذا

.نى ب[ادشمن وى حر بكردى]
قصر الرشاء وصله بها وتضى” باللبل كالشمع وتحاربعنه يع
واذا تعرضت لغذمهالسباع قالتبهاوتطرد الهوامفى الوم والبقظةوستظل بهااكذاانقعدينى
اذا كان فالىبرية ركزها وال ىكساءه عليها فكانظلا وكانت اتتىعشسر ذراعا يذراعهعليهالسلام
0

اللراتن كذ الل استؤوعها غندشعرت ملك مالنملائكة فىصورة انسان * وقال

| الكاشنى [ انعصا ازجوب عرد بهشت بود طولاوده كز وسراو دوشاخه ودر زيراو
لياق نشانده نامش عليق بود يانيعه ازادم ميراث بشعسب رس_يده بود وازو عوسى

رسيد] وف العصا اشارة الى ان الانداء عليهمالسلامرعاة الخلق والخلقمثل البهائم محتاجون
الى الرعى والكلاءة من ذَابٍ الشياطين واسد الافس فلايدمن العمل بارشادهم والوقوف
بالخدمة عندباب دارهم  :قال الحافظ
وراد 5

شيان وادى الروك ود

حند سال يجان خدمت عع

كيد

*قال بعض اهل المعرفة لكمانت العصا صورة النفس المطمئنة المةة للموهومات والمتخلات

لان صودة الحة تستعد للايمانا ظهر بعض الن بالمدينة فصودة الحية وتهوا عن قتلها
كا ذكر فىالصحاح لذلك قالموسى عله السلام لإهىعصاى اتوعكلدها © اى استعينيهاعلى
مطالى فىالسر (وأهش بها على غنمى ) اىعلى رعايا اعضاتى وحواسى وعلىمانحت يدى

املنالطقعوةىوالبدنية إولى ففهاما رباخرى) اىمقاصد لاتحصلالابها منالكمالات
المكتسية بالمجاهدات البدنية والرياضات النفسية فاذا جاهدت وارئاضت وانابت الى بها

انقليت المعصة التى هى السيئة طاعة اى حسنة كاقال تعالى فىصفة التاثيين ي١بدلالله
سيآاتهم حسنات)ه فان قبل السؤال للاستعلام وهو محال عالعىلام فا الفائدة فيه قلنا
فائدته انمن اراد ان يظهرهن المقيرشياً نفيسايدرضه اولاعلى الحاضرين ويقولماهذا فيالفلان
/
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تلسل بقر

| اى اناوه  000نياكان عقسذا الظاهص نهناللكافر مرق

وى خا الماع لكنه [3

الحقيقة نهىله عالنانصداد  5على ابلغ وجه 1ك فانالنهى عن اسباب الثبى” ومباديه
| المؤدية اله نهى عنه بالطر

الل

امال الك من اصلها © واتبع هوبهبه 5ماده

| الى على هيل النفس لابعضده برهان ليق ولا للعقلى  +وق الارشاد ماتهواه نفسهمن

اللذات الحسية الفانية  8فتردى  43من الردى وهو الموت والهلاك اى فتهلك فان الاغفال

عنها وعن نحصيل ,ماتحجى من احوالها مستتبع للهلاك لاحالة والمراد بهذا النهى الام
| بالاستقامة فىالدين وهو خطارله والمراد غيره * واعم اهنذه

ظعلى ازالله تعالىكلم مو عليه السلام وانه 2
انهكلام الله* قبل مقط

الآيات والآانية بعدها دات

تعالى*فان قبل بأىشى” عملوسى

كلقا قيس للقا

له معالخخاوق كه تعالىكدد

| وحدانى غير منقطع وبانه سمع .الكلام هن الجواب  3ومجميع الاجزاء فصار
وينسمحمضع #ض ينظرمنكل
الوجود كلهسمعا وكذا"المؤمن فنالا خرة وجه خض وع
| جهة وبكل جهة و على كل جهة وكذا بسمع بكل عضو .من )كل جهة واذا

شاهد

المق يعهد“ .يكن واجة لدي ؛اىكلجهلةمنينهنات اعد هرو وكا جلينة
| ويجوز ان يخاقاللهتعالى علما ضروريا بذلكم خلق نيا عليه السلام عند ظهور جبريل
بغار جراء* ثم اع ان اكلام مَكب فكلام هو عين اكلم وكلام هومعنى قاثم به

كالكلام .النفسى وكلام .مركن مانروف ومتعين.بها وهو:فىغالمى المثال .ومن محسهما

| فوسى عليه ,السلام :جقندزل بله العلا فىصتية .الام :الى .منبة..الروح ثم الى ضاتية
المس ومن مشى على المراتبيعلثمر الاترى ان سنا عله السلام اذامزل عله الوحى كان

يسيع فبعض الاحبان مثل صلصلة الجرسفان التحلى الباطنى لاعنع مثل هذا * فانقلت

ون سائرالانياء تلتلان الجزاء انماهو منجنس العمل
ةردكاي
لتىصا
لمىح
اهمو
لماذاكلمالل
وكان قداحترق لسانه عليهالسلام عند الامتحان الفرعونى خازاء الله عناجاته .اسماع كلامه
هر محتى مقدمة راحتى بود * شد #مزبانحق جوزبا نكم سوخت

* رؤى بعضهم فىالنوم فقيل مافعل الله بك فقال زضى اللهعنى ورحنى وقال لىكل

|يامنلميأكل واشرب يامن اليمرب وزى منحيث مل حيث ليقللهكليامن

ظنلت هذه الكرامة فقال تتركت.هواى لهواه فسخرلى هواء :قالع وللكنة اعلااع

وا

| معرفة المناسبات قضاء عقليا وقضاء الهنا حكمنا :ومن قال ان الله تعالى :شل .خلاف دا
فليس عنده معرفة مواقع الحكم هق وماتلك  السؤال بماملك عن ماهة المدهى اى
حققته النى هوبها هكوقولك مازيد تعنى ماحقيقة مسمئى .هذا اللفظ فبحاب .انه انتتآن
ا لاغير * قال الكاشق [ حونمومى تعلان و1

 1در وادى مقدس خطان جد هيل]

مانالداع ع شى” هذه حكاولنها «أخوذة  9عينك يا هومى . #فا استفهامية فىحيز |
الرفع بالخيرية لتلك المشار اللها اى العصا وهو اؤقق بالحوات مَنَ عكسه والعامك' فاىلال
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نثسته در قبول * زشتبتاشد  حساكن نامه رسول

ولهذا غسل حضرة الشيخ الشبلى قدس سسره مع كتبهباعلدوصول الى الله تعالىفتدبر
© #انك بالواد المقدس  #المطهروالمتبعد من السوء ف طوى © اسمالوادى عطف سازله
* قال فيالقايويق الوادى مفرج بان جبال اوتلال اواكام وطوى وباادلشام وهو بالنوين

منصرف بتأويل المكان وبتركه غيرمنصرف بتأويل البقعةالمعروفة -مرو
وىسىاعنلله

السلام خلعهما والقاهما وراء الوادى
وانا اخترتك  6اى اصطفيتك لاشوة والرسالة
و
وان تالت  #فاستمم
ع
[
بسكوشفرا دار ]ا لمابوجىيه للذى بوحى

| اليك منىمن الام والنهى اللام متعلقة بالسمع مازيلدةمفىعول 0

ل

 2اننى انا الله  #1ذوسقه عنم حذاى عاك ] وهويدل من «وحى دال على تقدم ع

ئنل
ا م
سوحيد
مالت
الاصول على الفروع فان

الاصول والعبادة 0

الفروع © لااله

الاانا » ن[يست خداى بغير من ف]اذاكانكذلك  8فاعيدتى  #4فخصنى بالعادة والتوحيد

ولاتثبرك بعبادنى احدا ف وام الصلوة م6نعطف الخاص عاللىعام لفضله ل9ذ6كرى كه '
ماضنافة المصدر الى مفعوله اى لكتذرنى وتكون ذا كرالى فان ذكرالله يكنمبقى عبارة
عن الاشتغال بعبادته باللسان والْنان والاركان والصلاة جامعة لها اومن اذافته الى فاعله
اىلاذكرك بالاثابة © اولفتأويلات النجمية وأدم المناجات والحاضرة مببذل الوجودانيل

ذكرى اناك بالتجلى عاللىدوام لاقناء وجودك المتجدد  8االنساعة آنية :6تعليل لوجوب
العبادة واقامة الصلاة  .والساعة اسم لوقت تقوم فيه القيامة سمى بلهاانها ساعة حقيقة
بحدث فبها اسرعظم اى القيامة كامنة لامحالة واتما عذبرلعنك بالاتيان تحقبقا لحدولها ؤ

بابرازها فىمعرض ام حقق متوجه ناحلوخاطبين  29أكاد أخفيهاية »قال فىتفسير الجلالين |
استرها للتهويل والتعظم واكاد صلة انتهى* وقالبعضهمكاد وانكان موضوعا لامقاربة الاانه |
املنله التحقق والوجوب فالمنى اريد اخفاء وقتها عن الخلق لكونوا على الحذر منهاكل |
فت إسنيدق قولهتعالى لزقلعمى ايكون قرسا ))القطع شربهاىهو قريب * وفى

الارشاد لااظهرها بان اقول هي انية واولا مافى الاخباد بذاك من اللطف وقطع الاعذار
مفاعلت * وافلىأوئلات التجمية اكاد اخنى الساعة واتمانها لح وان الحنة ونسمها

واهوال النار وعذاب جحيمها لثلاتكون عبادنى مشوبة بطمع المنة وخوف النار بلككون '
 ١أخالصة لوجهى5ما قالتعالى (رومااموا الاليعبدوا الله مخلصين لهالدين» وفى ذتلهكديد عظم

| للعباد واظهار عنزة وعظمة لنفسه الا انه سبقت رحتى غضى فا اخفيت الساعة واتيانها |

سسى
تلنف
اى ك
« لتجز

 64متعلقة بلانية ومابينهما اعتراض ومامصدرية اى بسعها |

وعملها خيراكان اوشرا لتمديز المطبع مانلعاصى وتخصيص استى بالذكر للايذان بان

المراد بالذات من اثيانها اهلواثابة بالعبادة واما العقاب بتركها فن مقتضيات سوء اختيار |
العصاة  3:فلايصد نك
عنها  6اىلايمنعنك عذنكر الساعة ومياقنتها © لمانيؤمن بها| 6
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وشربوى نار جهم .وصنف لاي وكلاليشيرب ومى نار موسى* وقالوا ارضا هىاربعة اتواع |
| نوعله احراق بلانورومى نارالجحم .وتوعله نوربلااحراقومى نارهمومى .ونوعله احراق

ونور وهى ار الدنيا .ونوع ليسله احراق ولانور ومى نار الاشجار» يقول الفقير الور

أ

للمحة والار للعشق وعند مكل وامتلا نور مجه موسبى د واشتعل نار عشقه وشوقه
أ
||

بحل اللهله بصورة مافىبطه وذلك لانه لماولدله ولد القلب الذى هوطفل خليقةالله فانهن] ١

لهرله نور ذادفى فصورة نار ضفاتية لناالصوزةاماهى
الوجود فىللة شائية هى لله الجلااظ

| الصةات واحترق جميع انانيته وحصلله التوجه الوحدان فعند ذلك 8 :تودى 2فقيل
أ

[ك
| يامودى انىانا © للتوكيد والتحقيق يعنى ش

| ابن وقةكط واج نجي 1 [ #د

ونوك

مكن ومت.قن شوكه ةنا  ©1#ريك كه
«7

اسك 111101

ْبذاك لان اغأفوة ادخل فى التواضع وحستن الاادن ولذلك كان يشر الحافى وجوه يرون

حفاة وكان السلف الضالون يطوفون بالكعنة حافين
ا

زمين امئان طالت اوشت .* :حون درتكزى برهنه باإن داريد

| اوليتشرف مشهد الوادىبقدوم قدميهوتتصل بركة الارض اليه * وقبل للحبيب تقدم على |
بساط العرش بنعليك ليتشرف الغرثن بغبار نعال قدميك ويصل ناولرعرش ياسد الكونى
اليك اولانه لايذنى لبس النعل بينيدى الملوك اذا دخلوا عليهم وهذا بالنسبة الى المراتية
أ
|

عنفا» وذكرى فضائل ابى حدفةانهكان اذا قدم| 55
المؤاستونية دون الاه ال#مدى "م ا

الخلفة لازيارة استدعى منه الخليفة ان لاينزل عن بغاته بل يطأبها .بساطه .اولاتهمًا كاناغين |
| مدبوغين من جاد امار فالخطاب خطاب التأذيبكا فى حل الرموذ * قال الكاشفى [ اضح
انستكه نعلين ازجاد قربود وطاهى ]اولان النعل فى النوم يعبر بالزوجة فاراد تعالى أ

1

/

يلتةت مخاطره الى الزوجة ,والولد  +قال فاىلاسر ادا يدية خافن غرائتب التفشير |
انلا

| ففقوله سبحانه ف(اخلع تعليك» يعنى ملبول يه وداغنمك * وقال حضر ةة الشيخ الشهير |

| باققاده قدس سيره يدنى الطببعة والنفس * يقول الفقير لاشك انالمرأة صودة الطبعة |
والولد صورة

النفين لان حه من هواها قاليا وارضا انالمرأةقَْحكم الرحل نفسه لانها

جزؤءنه فى الاصل والغنم ونحوه انما هو من المعاش التابع للوجود فكأنه قيل فاخلع فكر

| النفس وماتبعها اياكان وتعال * وقال بعضهم المراد بالنعلين الدنيا والآخرة كانهامه

ه أئلهؤ مشاهدنه والوادى المقدس قد س جلال الله وطهارة عن نه  2وقال
بالاشتعزاق قّ معرق ه

بعضهم اانثيات الصائع يكون عقدمتين فشبهتا بالنعلين اذبهءا يتوصل الى المقصود ,وينتقل
| الى معرفة الخالق فبعد الوصول بحت النابلتفت البهما لسق القلت مستغرقا فىْ نوزالقدس
| فكأنه قل فاخلع فكر الدلل والبرهان فانه لافائدة فيه بعد المشاهدة والعبان

|

سا كئان حرم ازقله نما ازادند
وى النوى
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عيب
|لحدك -روى أن مومى علياهلسلام زوج صذوراء وقال السهيلى صذورياء ,شنت
عليه السلام قاشتاذن منه فى الخروج من مدين ازيارة امه واخه هارون فىمصر فخرج

لنشام فلمااتىوادى طوى وهوبالجانب الغربىمن
اام
كوف
للطمريوق خ
باهلهواخذعلىغهيرا
جيلعةة فقدح زنده فصاداى صوَّات
اانجت ل
فلة مظلمة ذات برد وشتاء وثلج وك
الطور ولدله ولد لي
ورج نارا وقيل كان موسى رجلا غرورا يصحب الناس بالليل وشارقهم بالنهار غيرة منه
لثئلا 0

امسأنهفنا اخملاً الرفقة والطريق فبذا هوفى ذلك اذرآى 'ارا مبنعد على يسار

الطريق من حانب الطور فغان انها من نيران الرعاة #3فقال لاهله  6لاعسانه وولده وخادمه

فانالاهل يفير بالاذواج والاولاد والعبسد والاماء وبالاقارب وبالاكاب وبالجموع كافىشرح

المشارق لابن ملك  88امكثوا * اقموا مكاتكم ولاشعونى  8الى انست نارا  6الايناس

0070008
سدمجياو

الابصار البين الذى لاشبهة فبهومنه انسان العين لانه ببين ابلهثنى” والانس لظهورهم كاقبل
الجن لاستتارهم اى ابصرتها ابصارا بينا لاشيهة فنه فأذهب اليها 8:لعي ا مكنمها  راجيا
ا اجمكم املننار  8ميس * بشعلةمنالناراى بثى” فيه لمهقبتبس من ام اروف
| المرزادةباخذوة ىسورة القصص وبالشهابٍ القس فشورؤة العل ال قلات متهدنار! فىرأسن

| عود اوفتيلة او غيرهالمبقطعبانيقول الى اسكم لثلا يعدميالتميقن الوفاء به انظر كرف
| ادكرنا مِوْلي_عن شلائية الكذ لقتل تموتهفانها جتنئد يكن منعونا  +قال :الكش المفلسرين
كلان نور الرب تعالى ذكر بلذظ اانار لازموسى حسيهنارا
 ٠اكالذى آرااه مومى لميكن نارا ب

* وقال الامام لصحم انهرأى نارا ليكونصادقا فى+بره اذالكذب لامجوزعلى الانساءانتهى |

*ن باعلضكبار لكماانت النار بغية موسى لى اللاله ففصورة مطلوبه الجازى ليقبل عليه
قا
ولايعرض عنه فانه لونجلله فغير صورة مطلوبه اعرض عنه لاجماع ماح فنه
لكثار موسى براها عين حاجته * وهو الاله ولكن لوس بد

اى ليس يعرف الاله المتتجل فىصودة النوروالتكلمفبها ظ اواجد على النار هدى يك هاديا 
بداى على الطريق لازاانار قلمائلو من الهلها وناسعئدها على انه مصدر سمىبه الفاعل
ى شاكم منها بخيى |
عل١
لقصص
مسالغة اوحذف مه المضاف اى ذاهداية كقوله ففسورة ال
اوجذوة منالنار) وكلة اوفالموضعينلمنع اللو دونمنع امع ومعنىالاستعلاء فىعلى ازاهل .
ناالىر |
النار يكتنقو نها عندالاصطلاء قياما وقعودا فبشرفون عللها  9فالتمايها 64ااىانلتهى
الى [انفنيا قال ابنعباس رضى الله عنه نأ شحرة ة

حضراء احاطت

بهامن اسذهها الىاععلاها

تفعجبا منشدة ضوء تلكالنار وشدة
نبايرضاء تتقدكاضوء مايكون ولميرهناك احدا فموق
خضرة تاللكشجرة فلاانار تغنر خضرتها وكلثارة ماءالشجرة تغير ضوء النار فسمع
مسح الملائكة ورك نورا عذاما تكل الابصار عنه فوضع يديه علىعينيه وخاف و بهتفالقت ا

عله السكنة والطمانينة ثنومدى وكانت الشحرة سمرة خضراء اوعوسحة اؤعدقااوشجرة |
العنابوهى شجرة لانارفيها مخلاىغيرها املناشجار ق+الوا الناراربعة ادناف .صنف يأ كل
ولاشربوى نا الدسا .ودنف شرب ولاياًكلوى ارالشحر الاخضر .وصتف كل

0020707000
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| سان لكون ماذكر هن الخالقية والرحمانية والمالكية والعالمة اسماءه وصفاته من غير تعدد أ

| فىذاته تعالى فانه روى ان المشيركين حين سمعوا الننى عليه السلام يقول يالاله يارحمن قلوا |
أ سنهانا ان لعبد .الهين وقديدعو الها 0

والمسنى تأنفك الاجسين يوصاف بهالواحدةااؤنثة ْ

ليشن بعلن نائر |
وام من المذكر والمؤنث  51رب اخرى بوايائناالكبرئ وقضلاساء اللفى
| الاسماء لدلالتها على معابى التقديس والتمجد والتعظيم والزيوبية والافعال التى هى الهاية

افلىفضل والحسن  +قال فتىفسير الكبير َال ان الله اربعة الاف اسم ثلاثة الافى منها |
لابعلمها الا الله والانساء اما الالف الرابعة فاالنمؤمنين يعلونها نثلاماثة فى التوراة وثلاماثة
فى الايحل وثلاءائة فى الزيور ومائه فى القر ان تسعة وتسعون ظاهرة وواحد كن

عن |)

معانيها ثم ليس حسن المسمى حسنا ينطلق بالكبورة والخلقة فان ذلك محال على من لبس
جسم بل حسن

كانتحدنى
وحم الى معنى الباق مثلا اسم ااستار والغفار والريضة :انهل

لاتها ذالة علىممنى الاحسان روى -ان حكياذهب الله قبح وحجسنوالعسا الوصية فقال
للحسن انت حسن ولايليق باكلفعل القسح والقبيح انت قسح اذافعلت القسح عظم قبحك
الهنا اسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلا تظهر لا من تلك الاسماء الحسئة والصفات الحسنة

الاالاحسان ويكفننا قبح افعالنا وسيرثنا فلاتضم اليه قببح العقاب ووحشة العذاب *وفى |

| الحديث (اطليوا الحواج عندحسان الوجوه) وذلك لانهم اذا قضوا الحاجات .,قضوا بوجه |

ْ
ئ
6ل
ط|لق وار الك
كمته .ز|امافقة حو ووش مالدة  احفي) ضولات :اذل تسد لااد
وقال بعضهم
يدك على معروفه حسن

وحهه

 +ومازال حسن الوجه احدى الشواهد

جه
وسن
له ح
اعثو
اولفحديث (اذا بعثتم ارلجىلا فاب

بسن الامم) الهناحسنوجوهنا قبح |

بعصيائنا قن هذا الوجه نستحى طلب الحوائح  5-2الامماء والحصفات بدلنا علنك لا |

تزدنا عناحسانك رانين خاسر بن * قالموبى اله أى خلق :١كعرلميك :قااللذى لايزال
ذنكرى قال فخألقك اعل قال"الذى,لتم انىاعمعلغيرهقالفأى
ظلسانه رطا م

| خلقك اعدل قال الذى يقضى علىنفسهكهَضْى علىالناس قالفأى خاقك اعظم جرما قال
الذى يتهمنى وهو الذئ كاج ثم لابرضى با قضته له الهنا لانتهمك فانا يِ أن كل ها

| احسنت فهو فضل وكل مالاتفعله فهو عدل فلاتؤاخذنا بسوء اعمالنا  :قال الحافظ

در داه قسمت ماقطة تسليمم * لتطوفااننجدهيشى حك الجهتوفرقايى ,
وهل اتيك حديث موسى “د محتء.ل اينكون اول ما اخبر الله به من امس مومى فان
الشورة من اوائل مائزل ؤكونالاستفهام الاتكار اى ليأتك الى الآن خير هوسى وقصته |

وقد اتاكالآ ن بطريقالوحى تتنهيله واذكر لقومك مافبه من ااملستوحيد وا ويحتمل |

اله قد اناه ذلك سابقافيكون استفهام تقريو  0-5فال قد اناكف (إ اذرأى نادا  6ظرف |
دصتحم ممصي بعجعتد سين

للاااا

ال12-

لسلس اخشيد

للحديت ) ”
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ادبعوا على انفسكم اى ارفقوا بها كذا فى انسان العبون * ول الفقير انما ناهلىنى عله
لععندو ولان اكثر اصحابهكانواارباب احوال
امىء
| السلام اصحابه عن رافلعصوت اخفاء لا
| فشأنهم الاعتدال بل الاخفاء الالضرورة قوية مافىازاءالعذو اواللصوص تهيبا لهم ولاشك
ان اعدى العدو النفس واشد اللصوص الشيطان ولذا اعتادالصوفية مجهر الذكر تهنا لهما
وطردا لاوسوسة وقد اختارالحكماء للسلطان جهارة الصوت فكىلامه لكون اهيب لسامعه
| واوقع فى قلوبهم كاالفعىقدالفريد © وفى التأويلات التحمية السر باصطلاح ااهللتحقيق
لطيفة بين القلب والروح وهو معدن اسرار الروحانية والأنى لطيفة بايلنروح والخضرة
65

الالهية وهو مهرط د الريوبية واسرارها ولهذا قال عقس كوله  3م السر واخنى

الله لااله الاهو  6الاية اشارة الى ان مظهر الوهية صفاتهالعلا اتما هو الى الذى هواخى

دانلم اى :الطنك :واعن وَاغلى"واشررف واقرب ال اىلحضرة الاوهو سر وعم :ادمالاستهاء
كلها وهو -قبقة قوله عليه السلام ان اللتخلق ادم فتحلى فيه) +ثماعل ان لطيفةالسسر
| :الى بن القلب والروح تكون موجودة فكل انسان عند نشاته الاولى والح ينتثشى”عند
فقية الاخره فزن عكر موجكراككر شان فون اوكافر دق "اس ار'الووحانة.وحزتها
المعولات ولاعكن الالموّمِن موحد اينكون مهبط انوارالربانية واسرارها وحملتها المشاهدات

والمكإشفات وحقائق العلوم اللدنية  8الله د خمبرتدأ محذوف اى ذلك المنعوت با ذكر
من النعوت الحلاة الله © لااله الاهو  لامعبود فى الارض ولافى السماء الاهو دل على
الهوية بهذا القول فكاننهاوية عن غائب موجود والغائب عن الحواسالموجود فى الازل
هوالله تعالى وفنه معنى حسن وهو التعالى عن درك الحواس حتى استحق ااسلمكناية عن
الغائب من غير غببة كا فى بحر العلوم * يقول الفقير علىهذا المعنى بى الدوفة ذكرهم
بالاسم هواخفاء وجهرا اجماعا وانفرادا مع انمرجعه هوالله فكون فى حكم الاسم المظهر
ولاينازع فيه الامكابر ونى الحديث (انالله خلق ملكا منالملائكة قبل ان خلق السموات
والارض وهو يول اشهد ازلااله الاالله مادا بها صوته لابشطعها ولابتنفس فبها ولابمها فاذا
اتمها امس اسرافيل بالنفخ فى الصودوقامت القيامة ك)افى التفسير الكبير فم هنهان الركن

الاعظم للعالم ودوام وجوده اما هو الذكر فاذا انقطع الذك انهدم العالم وكل فوت اما هو
ها فىالماءوتقول انها
حبنته
رنتا
طوك
تمكة
هن اجل تنك (الذكن تذكر ان صنادا كان يضمد الس
ماوقعت فاىلشبكة الالغفلتها * وفىالحديث (لاتقوم الساعةحتى لابقال فى الارضاللّه اللّه)
اكد .بالككوان ولاشك ان لكايزدالة ذكرا حقبقا وخصوصا بهذا الاسم الجامع الاعظم
المنعوت بجميع الاسماء الاالذى عرف اق المعرفة التامة وااتلمخلق معرفة بالله ففكل عصر
كهاومل ذلك العصر فكانه هَول عاللهسلام لاتقوم الساعة وافلىارض انسان
خليفة اللهو

كامل وهو المشار النه بانه العماد المعنوى الماسك فان شت قات الممسك لاجله فاذا انتقل
امْفْقَك!القعاة وكؤوخةالمخان واكدرث التخوع وانتوت :وسيزت الال وزلرلت الارض

وحاءت القيافة كذافالىقكوك لحضرة الشبخ صدرالدين قد سيره 8لهالاسما:المسنى »
ا
اي
ان
ا
6

المزء السادس عدر
كور
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2172221
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موس
قمافى
لضك
الار
| الزى * النزى التراب الندى ااىلرطب وا

ويجوز امل علىكليهما

ب
اله
زل م
فى :هاذلامقام فان ظاهن بالارطن تراب جاف وماج اس

متل>:فاناقلت .الثرى

شاذا كان #ولاعلى السطح الاخبر هن العالم هاالذى “00

انللهتعالى مالكاله * قلت

هواما الثور إوالحوت اوالصخرة اوالبحر اوالهواء على اختلاى الروايات وقال بعضهم

اراد الثزئ الذى ت الصحرة الى علها الثون الذى نحت الارض :ؤلابعل .مانحت الزى
الااللّه تعللى كالايع احبا تاوق السدزج الاغط ا1لمناع نعغوهاابت (الرظين ينلد ]زخبلنيالة
*ال
مام حت الارض ولولا ذلك لاخرقت النار الدثما ومافيها مافاىنسان العبون ق

الكاشى [زمين ,ردوش فرشتهايست وقدمين فرشته برصخرهايست وصحره برشاخ
كاوى وقوائم كاوبربشت ماهى ازحوض كوثر ومامى ثابتاست بن بحر وبحر برجهام
مبى بررجح ودع برخجابى ازظلمت .وان حاب

برئرى وعم اهل اسمان وزمين تائرى ا

بيش رسد ومانحت الثرى جز حق سسيحانه تدايد ] وقال اتن عباس رضى الله عنهما ْ

ان الارضين على ظهر النون والنون على بحرو راسه وذنيه يلتقبان نحت العرش والبحر |
ه
م ف
همده
و
مرة ا
على صخرة خضراء خضرة السماء منها وخا الصغذ

داس

فى قوله ت(كن فى صخرة و6الصخرة على.قثرنور اولثود على الثزى وماتحت الثزى |
لابعل.ه الاالله تعالى وذلك الثور فاحفاهفاذاجعلاللهالبحار بحرا واحدا سالت فجىوفه

فاذاوقعت فى جوفه ببست ذكرهالبغوى © وان تجهر بالقؤل #ه اى ابنذتكعلرنهتعالى |
يعمالسرواخنى »ه
ا4ل6ى
عنه
| ودعاته ف*اعلم انه تعالى غنى عن جهرك واعلانك 8ت8فا
اسَال فلان بحسن الى الفقراء لايراد حال ولا استقباك واتما يراد وجود ,الاحسان منه فى

مر
ساتمنه
ممهم
جميع الازمنة والاوقات ومنه قوله ي(عم السر واخنى »© عل

داتم وذلك

للوىم لاعلى العلم
عر ع
متغيي
اسرلهفال
ان غلمه تعالى منزه عن الهزموانبكه)تزه عن المكان با
لغة |
ليرمااخق
لتك
| يتان اللشيئى اسن امياد وهو مايكم ومنهاسر الحديث اذا اخفاه .وت
اخطريه ببالك اوعنياؤة أ
افلىخفاء اى يعمامساررئه الى غيرك وشا اخنى هذنلك وهو ن ا
قانه |
انتتفوه بهاصلا ومااسررته فىتفسك واخق منه وهو ماستسره فهاسيابى الىم
اللهفىقلك من بعد ولاتعل انك ستحدث بهنفسك وهذا امانهى عن الهر كقوله تعالى |
ومنل» واما ارشاد للعباد الىانالجهر
قهر
لالج
اون
|إ(واذكر ريك فنىفسك تضرعاو خخفة ود

| لس لامماعه بل لغرض آخر من تصور النفس بالذكر ورسوخه فها ومنعها منالاشتغال
بغيره وقطع الوسوسة عنها وهضمها بالتضرع والمؤار واقّاظ الغير ونشرالبركات الميهدى
صوته وتكثير اشهاد ونحو ذلك وجاء اعنلهيه السلام لماتوجه الى .خنير اشرف الناس على
واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير اللهاكير لاالهالا الله فقالعليهالسلام (ادبعوا علىانفسكم)
اى ادفقوا بأنفسكم لاتيالغوا فى رفعأصواتكم (اتكم لاتدعون اوصلماغانا اتكم تدعون
سميعا قريبا وهو معكم ) ويحتاج االلىمع بينهذا امرمعليه السلام برفعالاصوات بالتلبية
وقد يقال المنهىعنه هنا الرفع الخارج عن العادة الذى ريما اذى بدليل قوله عله السلام
(اربعوا)

.

مجر

65م

سورة طه

يوم

انت رسولالله فقال (اعتقهافائها مؤمنة ) ونحو ذلك :هن الاخبار الدالةعلى موت المكازله

تعالى فعنروفة عن ظواهرها ممولة على حل ظهور اثار صفاته العلا ولذا اخلصسماء
بالذكر لانها مهبط الانوار ومحل التوازل والاحكام ومن هذا ظهر ان من قال انالله فى

السماء عالم ارادبه المكان كفر وان ارادبه المكاية عماجاء :فىظاهى الاخبار لايكفر لانها
مؤولة والاذهان السليءة والعقول المستقيمة لاتفهم باحلسسليقة من مثل هذه التشبيهات
| الاعين التنزيه  يروى 

اانمام الخحرمين رقعاللهدراحته فى اللاارن! تزل .تعض الاكابر

ضبفا فاجتمع عنده العلماء والاكابر فقام واحد من اهل المجاس فقال ماالدايل على تنزيهه

| تعالى اعلنمكان وهو قال ١الرحمنعلى العرش استوى» فقالالدلل علهقول يونس عله
| الشلام فىيطن الحوت «الاالهالاانت ستحانك الىكنت من الظالمين ) فتعحى منه الناظرون |
| فالعس صاحب الضيافة بيانه فقال الامام ان ههنا فقيرا مديونا بالف درهم اد عنه دينهحتى
ابينه فقيل صاحب الضيافة دينه فقال ان رسول الله صابلىله عليه وس لماذهب ف المعراج| 0

| الى ماشاءاللهن العلى قال هناك ل(ااحصى ثناء عليك انتكماننيت على نفسك و)لا ابتلى ١
يونس عله السلام بالظلمات فىقاعلربحر سبطن الحوت قال «لاله الاانت سحانك الى
كفت

من

الظالين)

فكل مهما

خاطت إشوله انتوهو

خطان

الخذور

فلوكان هو

فىمكان

ا

| مامح ذلك فدل ذلك على انوليس فى مكان* فان قلت ذلكن فكىل مكان قلت قداشرت
| الى انه فىكل مكان بمااّصفاته وانوار ذاته لابذاتهكاان الشمس فكل مكانبتورها وظهورها |
لااوجودها وعننها ولوكان فىكل مكان بالمعنى الذى اراده جهلة المتصوفة فقاك فاين كان |

| هوقل خلق هذه العوالم ألميكنله وجود متحقق فان قالوا لافقدكفروا وان قلوا بالملول |
والاتةقال فكذلك لان الواجب لاشارن الخحادث الابالتاثير والفيض وظهوركلانه قنه 5

| لامن حيث انه حادث مطلقا بل من حيث ان وجوده مستفاض منه فافهم* فانقلت فاذاكان .أ
تعالى منزها عن الجهة والمكان فامعنىرفع الايدى الى السماءوقت الدعاء * قلتمعناه الاستعطاء ||
م اللوانة الاذاخز اقنه «تغالى فلخم” 2مقال (وفى السماء رزقكومماتوعدون» وقال إوان |

من ثى” الاعندنا خزاتته ومانزله الابشدر معلوم  4فثيت ان العرش مظهر اسستواء الصفة |
الرحمانية وان من رشتله تعالى مكانا فهو من الجسمة ومنهم جهلة المتصوفة القائلون بانه
تعالى فىكل مكان ومن يلبهم من العلماء الزائغين عن الحق الخارجين عن طريق العقل
واللنقل واالكقمكا فبك مذهبهم وقدؤاققل مأدهبهم وقدره فنعوذ باللهتعالى من ااتلوث

بلواك راهن والزيغ والضلال ونعتصميه عما بعصم من الوهم والخبال والحق حق والاشياء |

لنيس فى وجهه حناء  8لفهاملاسموات وما
اشباء ولاينظر الى المق بعين الاشياء الا م

فى الارض #ه سواء كان ذلك بالزئية منهما اوبالاول فيهما  8+ومابينهما  4منالموجودات
الكاسة فى الو دائًاكالهواء والسحاب اواكريا كالطير اى لهتعالى وحده دون غيره

لاشركة ولااستقلالا كل ماذكر ملكا وتصرفا واحساء واماتة واجادا واعداما فإوماتحت |
مسمس

ممكتحمد

١

ولسادس عاغر
انها

ا 2ا 1

يمت باستيفاء انها

مج( ع 8يكجمد

وفما5

هن ععام الو 00

بالا الاله|ى والاتحاد الاولى اعم

شكال تياواستجماع اركانها الاربعة المستوية فىظهود العرش

والم
بروجه وصورته وحركثةه الدورية لانه لاابسدتفوىاء تخليات الحق سبحانه فاىلهعذه
له الحسى واصه

الامحادى من الافور الارلعة لل هى .هن ده التحلنات الحسية

والاجادية عنزلة الشكل المسبتوى المشتدل على الحد-الادهن :والا كبر والاويتط المكرر

الكائنبه السورة ذات الاركان الاربعة من اللتئحة وتلك الاهور اربعة هن الحركةالمعنوية

الاسهائية والحركة النورية الروحانية والمركة الطبغنة المثالة والمركة الصورية الحسة وتلك
رةش
عرك
لهىح
اسية
المرركة الصورية الح

وهىعنزلة اللند الآكير والمساتوى اهام حصول

الاركان الاربعة الموقوق علها بتوشف الله تعالى التحلات الامحادية الامرية المتنزلة بين |

لطزا وهواجب قايلنات ا
السموات السيع.والارضين السبعيحنتبمقتضات استعداذاك العع

| اسجحاب الزمان فىكل يوم بل ففكل أن يا اشيراليه بقولهتعالى ( يتنزل الامرينهن  6وقوله |
| تعالى(إ كل بوم هو فى شأن ) فىالعرش كانالعرش مستوى الحق سبحانه بالاعتدار المذكور أ
ستوى امه |
مو
الثاتى لابالاعتبار المزبور الاول وفى الحقيقة بالنظر الى هذا الاعتار ه
الامحادى لامستوى نفسه وذاته فلا اضطراب وخللاجان فى |لكلاموالمقال والحال* ثمان
استواء الام الارادى املجاادى على العرش منزلة .استواء الامص التكليق الارشادى على

الشرع فكما انكل واحد من الاصرين قلب الأآخر وعكسه المستوى السوى فكذلككل
َىو*ل
شستو
واحد مانلعرش والشرع قالبلآخر وعكسه السوى الم

الفقير قوادالله

القدير لاشك ازبين زيد والعالم فرقا من حمث ان الاول يدل على الذات الحردة والثاى |
على المتصفة بصفة العم فاسناد الاستواء الى عنوان الاسم الرحمن الذى يرادبه صفة الرحمة |

العامة وانكان مشتملا على الذات دون الاسمالله الذى برادبه الذات وانكان «ستجمعا |

مع الصفات ينادى. ,يتنزه ذاه تعالى ,اعلناستواء وانالذى :استوى على العرشالختط ١
رق بين استواء الذات واستواء الصفة |
ينفلم
يجميع الاجسام اهلورحمة الحبطة بالكل وم

فقد اخطأ وذلك انالله تعالى غنى بذاته عن العالمين حميعا متجل يصفاته واماله فىالادواح
والاجسام بحيث لايرى فى صراثى الاكوان الاصور التجلءات الاسماشية والصفاتية ولايازم

من هذا التجلى اتنحل ذانه نىكونمكناولاان اذهو الآن على ماكان عليه قبل من
التوحد والتحرد والتفرد والتقدس ولذاكان اعلى المراتت الوصول الى عالم الحققة المطلقة

(مسهالاالمطهرون)
| اطلاقا ذانيا كأ اشار الله قوله تعالى لا

وفى الحديث (!ناللهاحتيجبعن

البصائر مااحتجب عن الابصار وانالملاً الاءلىيطليونهم تطلبونه اتم ) ذاكرلهرفويضة
فهذا يدل على ازاللهتعالى ليس ف السماء ولانى الارض ولوكان لانقطع الطلب واماقوله
عليه السلام (يارب انت فى اللهاء .ونحن فى الارض

0

استعملت علكم خبارك  8علامة رضاى عتكم واذا استعمات

من رضاك قال اذا

عليكم شراركم فعهلوامة

سخطى عليكم ) على ماذكرال اهاي  0سرهالاطهر فىكتابٍ المسامرة +وقوله||
(عليه) .
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الكل تهنهزيلا ياهى نزل القران تنزيلا  تمن  5متعلقة بتتزيلا  #8خلق 6ه اخرج '

مالنعدم الى ا

الارض «النغيؤات» اسل 4مخصيص خلقهما لانهها قوام العالم

واصوله وتقديم  0لكونها اترك ل كنابأوووو ع امايلنكاؤات روضصف:
السموات بالعلى وهو جمع العليا تانيث الاعلى للدلالة على عظم قدرة خالقها يعلوها وعطنف 0

ربعي متزالان حاف ناك لمنى|

البجاا خيدتلمق روا

ليقمبعينطوف والمعطوقعله |
لامنعطف اجمععلى المفردحتى يازم ترك الاولى منرعاية الاتطا
خنلق ||
«باد لع نرنععلى د ائ هوالرحمن!:اومتداً واللام فنه للعهد مشارابه الى م

خبره مابعده ف ا عللعىرش  4الذىيحمله الملائكة متعلق بقوله فاسإتوى  6اعماكد كارا

سرير الملك والادتواء ار المرادبه ههنا الاستملاء ومعنى الاستئلاء علهكنايةعن الملك

لانه نمونابع الملك فذكر اللازم واديد الملزوم بغَالك استوى فلان على سرير الملك على
قصد الاخبار عبناهنه ملك وانلمشعد على السرير المعهود اصلا فالمراد بيان تعلق ارادته
الشريفة باجاد الكانات وتدبير اها اذالسارى مقدس الانتقال والحلؤل وابما خلق

العرش العظم ليعل المتعبدون الى اين يتوجهون لوبهم بالعبادة والدعاء فالسماء ماخلق
الكعبة ليعلموا الى اين يتوجهون بابدانهم فى العبادة فىالارض [وشيخ اكير قدس
وه وو فوتكات فززواد كه لسعو دكن ند بن عرش دووة ااقاك :ورا يادعيانينتا

تأويل تجويمكه تأويل درين باب طفغيانست بظاهرقبول كنم وبباطن تسلمكه ابن اعتقاد
سفيانست اماميدانمكه نه محةاج

ا

ونه عرش بر دارنده اوستك 2اوست بر داريدة

مكان رونك ذاريدة عرشس»]

ابناالا فتمندةيين #ازعان نصسر اق :لباق كاز الختووو انام ان
ابن همه مخاوق حكم داورست * خالق ولم زءالم بر رست

*#قالبعضهم ليس عالىلكون مناثر ولا عاللىاثر نمكون * قالبعضهم انانقطع بانالله منزه
عن المكان والالزم قدم المكان وقددل الدلل على انلا قدم سوى الله تعاللى وانهتعالى

يلرمدامن :الاستواء الاستقراد والحاؤس ابل مسادمبه شى* آخر الا انالانشتغل بتعين ذلك

المراد خوفا من الخطأ ونفوض تأويل المتشابهاات الىالتلعهالى اهورأى من بف على
 (١الاالله  6وعليه اكثر السلفكا روى عن مالك واحمد الاستواء معلوم والكبفية مجهولة
والبحث عنها بدعة وماكان مقصود الامامين الاجلين بذلك الاالمنع من الحدال وقداحسنا
حيث حسما بذلك باب الجدال وكذلك فعل المهور لان فى فتح بابالجدال ضررا عظها

على ١كثر عبادالله  #وقد روى ان رجلا .سأل حمر رضىاللهعنه اعنين متشابهتن فعلاه
قين من اهل التلعالىالمرادبهذا الاستواء استو اؤهسلبحاانبهالكعنتار
بالدرة*وقال البعحضكقار
نفنه وذابهتعالى عاكويارا ع,ماول الذالمون من المجسمة وغيرهم ببالعتبار امه

| الابجادى ونجليه الحبى الاحدى وانماكان العرش محل هذا الاستواء لاالنتجلدات الذاتية
التى هى شروط

التحليات المتعينة والاحكام الظاهرة والامور
مسج

وسمسع ممدعا حور

النارزة والشئوان المتحققة

)أإلزشءادس معر
ا
اساسا

عي ا يكم
السسسم

سيم

درحهاردهم

حاصل شود فس درضمن

اين خطاب

اموه
5

اى

مأه شب جهاردهومنادى

حضر ترسالتستٌ وبدريت:اشارّت بكمال طني جامجنيت"حأضننرت]  5لايخزق خاَللعىرفاء
|

ماه حون كامل شود انور بود * واتكه 'اومنات نوز خور نود
كاه ماه بدرى

7

شاه

ندر * ددرتو مشروح وكارت شرح صدر

درشب تاريى وكفر .وضلال * 'ازمهت زوشن  شود 'نور جلال

جوزالحسن طه بوزن هب على انه امرلارسول عليه السلام بان يطأ الارض بقدميه معا
فانه لمائزل عله الوحى ا<تهد فىالسادة وكان يصلى اللبل كله وشّوم على احدى رجليه

تخففا عل" الاخرى "لعلو القيام ودعت هسه كل الاتعكاب لكين اسل لكا عوط
يطأ قلت همزته هاء» وفى الحديث (ان اللهتعالى قرأطه ويس قبل انمخاق ادم بالنى عام
فلماسمعت الملا ككلة القرآن قالت طوبى لاجواف محمل هذا وطوبى لامة ممد ييزل
)ء الطبرانى وصاحب الفردوس * وعن ابنعباس
رذاوا
هذا عليهموطوبى لالسن تتكلم به

ذز رفتها اليقرة
رضى الله .عنهما قال رسول الله صلىاللهعليهوسم اعطيت اليوتية النى .ك
مكنراالذلاول واعطيت طه وطواسين منالواح موسى .واعطيت فواتم القران
وخواتم السورة الى ذكرت فها اللقرزء موحت الغرثق :واعطت المفصل ثافلة) كذا بوحر

العلوم  8#ما انزلا عليك القران لنشق * الشقاء شاع بمعنى التعب ومن اشق

منرائضالمهر اى اتعب من مجعل المهر وهو ولد الفرس صالخا للركوب بان “زول عنه
الصعوبة وينقاد لصاحه وفى ذلك العمل مشقة وتعب للرائض ولذلك يضرب به الثل

كىفر قريش اذماعليك الا البلاغ وقدفعلت فلا عليك
والمعنىتتعبٍ بفرط تأسفك عل
انْيؤمْوابه بعد ذلك اوبكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق اذمابعئت الابالشفة
السمحة  .وبالفارسية [ نفرستاديم مابرتوقر انرا تادررم اقتى وشبخواب تكتىوبواسطة

قيام درتماز الجودم بساىمباركت رسد ©]:وف اللأويلات النجمية إماانز لناعليكالقرآن لنشق»
بلىك لتسعد بتخلقك بخلقهلتكون على خلق عظم
لع
قثاه
فىالدنيا اوالعقى بل انز
ولسعديك اهل السموات واهل الازضان فتكون الشقاؤة ضد السعادة 'ومخوز انيكون
ددالا.شركين وتكذيبالهم فاناباجهل والنضربن الحارث قالا له اننك شتى لانك تركت دين

آبانك وانالقران انزل علك لتشقّبه فاريد ردذلك باندين الاسلام وهذا القرانهوا
الونيل كل فوز والسبب فىدرك كل سعادة وماففه الكفرة هوالشقاوة بعنها © الانذاكرة

إيخنشى  #نصب على انهدمفعولله لانزلنا معطوف علىتشتىبحسب المءنى بنعفديه بطريق
الاستدراك المستفاد من الاستثناء المنقطع فانالفعل الواحد لايتعدى الى علتين الامن' حدث
البدلية اوالعطف كأنه قبل ماانزلنا علنك القرآان لتتعب فىتمايغه ولكن نكذيرا وموعظة

لمنبعلالل مهنه انخشى بالتذكرة والتخويف وقدجرد التذكرة اعلنلاملكونها فملالفاعل
الفعلالمعللوتخصيصهابهم مععنوم التذكرةوالتبليغ اقولهتعالى (لكون اعالميننذيرا)لانهم

المتفعون بها»* قاالفكىيرويدخل تحت قولهلإلنشى) الرسوللاهفىالخشة والتذكرةةوق
:
2ح ات

ا(لل

صا 1

سورة عمسسم

يدم

 02لد فاق تن سودمئد * كر تكورا

ساند | نسد

 3فردا إبشمان  43ارد خروش * كه اوخ جرا 1

0

لكو

كنين

تحاف
بكرن »

يزاركيت" .وجو

بكوش

قو

مكو شهد شيرين شكر فإبقدت * كىراكه سة.وليا لابقست
جخهوش كفت يكروز دادوفروش * شفا بايدت .داروى تلخ نوش
وق المثنوى

نقتا عمرود_سوى صكقان وانسست
اا و
|
ربكن و كمال ين اشكرفيك ان تحن
ا
يان
كا

لان

وكنارسر

عر اكءسبارا”

هي

:ازوى

وامكر

يلقداك بن _ كين و لكر تن كن دخقرن

قل تعالوا قل تعالوا انى غلام * هين لله ان الله يدعو بالسلام

نالك أسفتفاك بان فبقوا تلاجابةا الدبطوداانهتويك عن
مت سورة مريم وقت الضحى منءوم الاثنين التاسع غشير منذى القعدة
من سنة ل

ٍْ

ومائة والف

حل نفسير سورة طه مائاةندبي وثلاثون آية مكة آي

:وادصرعكهجدرسمدرلهسيذاورلبيواردايمهيلراوتنلامهانئلسيلطهددنفتر
اواسمالسودة |

١غيلرهمقمطنعات* فقال بعضهمهواسم القرأن
#طه» :اختلفوافايهفيهكرا فا
لادبىع*ضهم هواسم اسممناء رسولاللهصلى اللعهليه
االه
قر و
اواسماللاهومفتاحالاسم الوطاه
ومسثلاحمد ويس وغيرذلك كاقالعليهالسلام (اناحمدوانا احمدوالفاح والقاسم والحاشر
فيككونحرف النداء محذوفا اى
والعاقب والماحى وطه ويس ) ويؤيده الحطاب فى عل

ياطه والطاء والهاء اشارة الى انه علنه السلام طالب الشفاعة للناس وهادى البشير اوانه
طاهر منالذنوبٍ وهاد الى معرفة علام الغنوب * قال الكاشنى [ ياطا طهارت دلاوست

ازغير حق تعالى وهاهدابت اودّرب حق ] * قال الامام جعفر الصادق رضى الله عنه |
طه قسم بطهارة اهل الببت وهدايتهم كاالتعالى (ويطهر؟ تطهيرا) اويطوبى والهاوية

ار* وفى زاد المسير الطاء طرمة والهاء مكة والله تعالى اقسم بهذين الحرمين |
اى الْنة والن

اوالطاء طلب الغزاة والهاء هرب الكذار اوطلياهل الخانوهوان ارباب النيران© وفى
التأويلات] التحجة يامن طوى :به شاط السوة وأيِضًا يامنطوى  >.المكونات إلى هويا |
انتهى * وقال بعضهم أنه ع

لو
م نالحروف المقطءة به

موضويع بازاء يارجل بلغة.عك

اوبلسان الميشة اوالسطة اوالسريانية والمراد بهحضرة الرسالة[ .ودر بعضى غاسير امدهكه
طاحبات مغل نه است وهابنج وجموع جهارده باشد وغالب انس تكه ماه راصتية بدريت

٠ج ٠56 يهم

الوه السادتن عبر

ظالخلفة وقال انكان هؤلاء زنادقة فا علىوجهالارض مس فااظر واعتبرا ممعناملةالنورقٌ
اْ

معأخوانه
مع

فانه اثرهم حا

حديث

ا

القدة

على نفسه يخلوص

عشق ازان بطال مدوش

9

5

درسحتى 2

ا[
زرسية
جلفا
©يفاسئرماناه  6#اى سهلنا القران  .وبا
يينس'

بارى فراموش

نيسنت كه"اسان كردائيده |

| قرآئرا ] ه بلسانك يبهان انزلناه علىلغتكوالباء معتى عولاىلفاء لتعليل امن ينستاق
هط

حخاء
نظ نافرك كان قل باعد
اله
| ال

و 1057يمة باخ هذا المأزل و بشمر به وانذر

ذا بلأ كاك"التن النجاو لش

يها تدان تامتبراح جا ةما اى

الصائرين الى التقوى بامثال مافنه منالامى واللهى © وتنذر به * قال اننزه !الى
انذارا اعلمه حوذره وخوفه فى ابلاغه م فى القاموس  #قوما لدا  68لايؤمنون به
از بغ الحق :وفىالخديث ( ابغض .الرجال الاىللهالالدالخصم !
الالد الخصم الشحبح اللذى

© وفىالتأويلات التحمة يشير الىانحققة القر النتى عىصفغة اللهتعالى القدعة القاثمة بذاته |
لاتسعها ظروف اروف الحدثة المعدودة المتشابهة لانها قديمة غميعردودة ولامتتاهة واعا |

يسرالله درايته بقلب الى عللةالسلام وقراءته باللسان العريى المبين لنبثمربه المثقين لانهم اهل |
الشارة وهماصناف ثلاثة قصاف منبهتمقون الذمرك بالتوحيد ودنف يتقون المعاصى بالطاعة |

وصنف يتقون عماسوى الله تعالى بالله وسنذر به قوما لدا شداذا فالى+صومة لانهم اهل الانذار
وهمثلاث فرق ففرقةمنه.الكفارالذين يفائلون علىالناطل وفرقة منهم اهر :الكتان الذين' |
3

علىاديائهم الماسه خة وفرقة ملم اهلالاهواء واللدع والفلاسفة الذين محادلون

ارىوناكثيرة اشلكنا
رين ق
قعن
و إعلكا تبلهممنقرن ا سلبق م
اهل الحق بالباطل 2:
قبل هولاء المعاندين بعد ا

م انسساؤهم بياتاللهوحذروهم عذابه وبدميره بهل 0_-

منهم من احد يه * قالفىتهذ يب المصادر الاحساس' دانسكن وديدن] قالالله تمالىلهل س همهم

مناحد» ال اى هتلشعر باحد منهم وترى اى لا وبالفازسية زهج ىبايد وى بنى ازان |
رنا ] #اوتسمع لهم [ ياءىشنوى ما يشائرا ] . #8ركزا  6اى صونا |
ىدكا
هلاك ش
خفيا واصلالركز هخوفااء ومنه ركزالرع اذا غسبٍ طرفه فىالازض والركاز المال المدمون
ا حنىوالمعنى اهلكنا حم بالكلة وأستأصلناهم نحىسث لذىئ مهم احد ولايبساع مهم صوت

حق .وبالفارسية نمو [حتونعدات كايدفقان'فوؤد امد مطل ديد انه لوا آنشان محص

باقى ماندكه كنى ,ببند ونه أواز برجاى كهكى بشنود بملكؤكل قاهلرهى باهيجكن
درنساخت وحهمهرا يدست فنا دردام حمول ونسان انداخت ]

كماخنلمقوا ولميكونوا
ررس

مغرمس ناج 0

سوحخت دلهم شدهان كاحوى

* كونشان اخزسروان

اك رن

:تاجدار

ملوك كامكار

| وفالا.به وعد لرسول الله صلى الله عليه عليه وَضمن وعدالكفرة بالاهلاك وحث له على

| الانذار قال الشبخ سعدى قدس سمرة

سوزرة سيم

جز  806,يهم
0سشك
لاع
ل
ا
ل
السلام وقدلاح المنار واستبان النور منالنار فالنور هوالتوحيد والاقرار وانار هوالشسرك
والانكار والتوحيد انذحالى محقائقه ظهر التحريد وهو اذاحصل بمعاليه نيت التفريد

للكح-

اة
دو
ااءلى
حمرال
فالفردانية صفة الس

للعارفين فىهذه الدار ولغيرهم ومالقيامة وماى هذه

الدار اختيارى مقبول وما فىالااخرة اضطرارى مردود فيا ارباب الششرك اين التوحيد

و يإاهلالتوحيداين التجريد ويا اسصعاب التجريد اينالتفريد و(كلهم آنيهيومالقيامة فردا»

وقدقيل قيامة العارفين داتئمة  :قال 'لصائب

ترك جدى كنكهالخوفيت از ناراج سيل * 5د

ارس لرحت دود ونازخانهرخت

انالذين امنوا وعملوالصالحات  6جمعوا بين ل!اقلب وعمل الجوارح © سيحعل لهم

الرحمن ود ا  4اى سبحدث لهم فالقلوب مودة منغير تعرض منهم لاسسابها قمرنابة
واقة اواصطاع معروف اوغير ذلك سوى مالهم منالايمان والعمل الصاح والسين
اصد

اما لان السورة مكية وكان المؤمنون حينئذ ممقوتين بيناآكفرة فوعدهماللهذلك اقذاوى

الاسلام واما ان يكون ذلك ,بومالقيامة محسهمالله اخللىقه يعحايظسهرنمانته © وفالتأويلات
التحمية يشير الىانبذر الاعان اذا وقعفىارض القلب وتربى بماءالاعمال الصالحات و ويتربى

الى ان مرفتكون ثمرته محبة الله ومحبة الانساء والملائكة والمؤمنين حميعاكاقالتعالى ت(ؤتى
هموتى ثم الوله
اولدث
اكلها كلحين باذن ربها » انتهى* واعم ان الحة الموافقة ثمالميل ثمال

ا وطهون
بؤاد
فالموافقة للطب.ع والميلللنفس والود للقلب والحبة لاف

القلب والهوى غليةامحة

والوله زيادة الهوى شال نوراحية ثمنار العشق ثم حرارة الشهوة ثالمبخار اللطف ثم

النفس الرقيق ثالمهواء الدقيق * قال رجل لعبدالله ابنجعفر ازفلانابول انا احبك فم
اعلى صدقه فقال استخبر قلبك فان توده فاته بودك قل
وعلىالقلوب منالقلوب دلائل * بالود قبل تشاهد الاشباح
وافلديث ( ١كثروا املناخوان فان ربكم كحرىيم ستحوىان يعذب عبده بايخنوانه

ايلوقميامة ) وعنه عليه السلام ن(ظمرنالىاخبه نظرمودة ولميكن فقليبه احنة بحطرتفى

يغفراللهله ماتقدم منذئيه ) َال طرف بصره اذا اطبق احد جفنيه علىالاً خر* قال حمر
رضىالله عنه ثلاث يثبتن الود فوصدراخيك ان تبدأه بالسلام وانتوسع لهفىالجلس وانتدعوه
باحب ابمانه اليه * وقال سقراط ائعنلى ذىالمودة خيرا عند ملنقيت فان راس المودة

لت ومن غات الخشرى محك المودة الا ناد
لات كان واس لكان
حال الشدة دونحال الرخاء * وقال ابوعلىالدقاق قسدسره لاسهى غلام الخليل بالصوفية
ذهب الى "بور
الخىليفة امى بضرب اعناقهم فاما النيد فانه تستر بالفقه وكان يفت عملى
وماعة فقبض عليهم فسط النطع لضرب اعناتهم فتقدم
واما الشحام والرقام والنورى ج

التورى فقال السياف تدرى لماذا تبادر فقال نعمفقال ويمعاحلك فقال اوثر اكابى بحساة
ساعة فتحيرا دياف فانتهى الخبر الىالخليفة فردهم الىالقاضى ليتعرف حالهم فالتى القاضى

علىابى الحسن النودى مسائل فقهية فاجاب عانلكل ثماخذ يول وبعد فان لله عبادا
اقذااموا قاموا بالل واذا نطقوا نطقوا بالله وسرد الفاظا ابي القاضى فارسل القاضى الى

|عيس وعزير وغيرهم ينى لتجئون الى ربوبيته منقادين كايفعل العيد للملوك فلابليقبه
و
امخاذ الولد مهم انتهى * قال اوبكر الوراق رحمهالله مانشرت الخي؟اكق ربه 9

ازنعلب |

من ملازمة العبودية واظهار الافتقار لان هملازمة العبودية تورث دوام الخدمة واظهار
الافتقار اليه بورث دوام الالتجاء والتضرع  :قال الحافظ
فقير وخسته بدركاهت أمدم رحى * كهجزدعاى توام يست هيج دست اويز

حنبطة علءه
ظ © لقداحصيهم  6احىصرهم واحاط بهم بحبث لايكاد مخرج متهم احدا م
وقضة قدرته وملكوته معافراط كثرتهم 9و8عدهم عدا 6هاى عد اشخاصهم وانفاسهم |

| وآجالهم و©كلهم آنيه ابلوقميمة فردا  #اى كل واحد منهم آت ااه تعالى منفردا من
انسه
ا الاشياع والانصار فحلا

شى” منذاك لمتخذه ولدا ولانناسبه لشمرك به وفى الحديث |

كن احكداك |
القدمى (كذبئى ابن اذم )الى +تشتى :االلىكذب («وليكنله“ذلك )يبس
ثلقاابه كبالن خطأ (وشتانى ) الشتم وصف الغير بما فيه نقص واذداء ( ولميكنله ذلك |

 ١فتاكمذايبه اياى ذقوله لنيعيدى ك بادأتى )يعنىليحننينى الله بعد موتى كاخلقنى وليس
اول الخلق باهون على اى باسهل والخاق بمعنى الخلوق مناعادته اى مناعادة ناخلوق بل

اعادته أسهل لوجود اصل البنية » اعم ان هذا مذكور على طريق العَثل لان الاغادة ||
بالنسة الىقوانا :ايسر مانلانسان واما بالنسة الىقدرةالله تعالى فلاسهولة فىشثى” ولاصعوية

و(اما شتمه اياى فقوله اتخذالله ولدا ) واتما صار هذا شما لان التولد هوانفصانا<زء عن
فلمركب وكل مركب محتاج بك ع لوك الزان لكيه
كون ا
الكل بحيث نمو وهذا ايما

افلتولد استحفاظ النوع عندقناء الآباتءعالىاللهعمالابليق * فانقلت "وله (الخذال) تكذيب |

إيضا لانه تعالى اخبر ان لاولدله وقوله ي(عايندنى ) شتم ايضا لانه نسبةلهالىالعجزفمخص

احدها بالشتم والآخر بالتكذيب * قلت ننى الاعادة تنصفةكال واتخاذ الولد انيات صفة |
نقصازله والشتم اغش مانلتكذيب واذلك نفاه الله عنه بابلغ الوجوه فقال (وانا الاحد) |
| االىمتفرد بصفات الكمال منالرقاء والتنزه وغيرها الواوفيهلاحال ( الصمد ع)عنىالمصمود أ
يعنى المقصود اليه فاىلكحلوابح ( الذى ل يملد) هذا ننى للتشببه والمجانسة ( ول بولد) هذا

وصف بالقدم والاولة ( وليكنله كفوا احد ) هتذقارير لمفاقبالهن*قلت لايازممنتنى
الكفو فالماضى نضه فالىال والاستقبال * قلت ,يازم لانه اذالجيكن فالماضى فوجديكون |
حادثا والحادث لايكون كذوا للقديم كذا فىشرح المشارق لابن ملك فاذا ثبت اانلالوهة
والربوبة لتلعهالى وانه لامحانسه ولانشاركه شىمنالمخلوقات ثايلئعتبودية والمربوسة للعد

وان منشأنه ازلايصذ شأ منالاجسام والارواح ولابتقند بثى* من العلويات والسفلات |
ببلخص عبادته بالله تعالى وبحرد بوحيده عنهواه  +قالعلى رضىالله عنه قل للنى عله

التلام هل.عدت وثناقط قاللآ قل هل شربت مرا قط قال الآ وماذلت .انعافللذئ
هم اى الكفار عكلهفر و ماكنت :ادرى ماالكتثاب واللاايمان فهذا.من اثار حسن
لير حبث استغنى عن البرهان بقاطع العقل فليتسع العاقل الرمتيوعه المصطى عليه
ا(لسلام)

مز

لأة 

سورة غسيم

هم

93177115-10-571١

لشكول صباح ومساء اللهم |
ارنخذ كل صباح ومساء عندالله عهدا ) قالوا وكيف ذلك قال (
١

فاطرالسموات والارضعالمالغيب والثهادة انىاعهه اليك بانى اشهد انلااله الاانت وحدك |

لاشريك لك وان مدا عبدك ورسولاك وانك ان:كتى الى نفمى تقر بنى منالشير وتباعدق
مالنخير والى لااثق الا برحمتك فاجعل لى عهدا توفه يومالقامة انك لالخلف المعاد فاذا

قال ذلك طبع عليه بطابع ) اى ختمعليه ياتم (ووضع نحتالعرش فاذاكان بومالقيامة نادى |
مناد اينالذين لهم عندالرحمن عهدا فخيادون

المنة كافىبحرالعلوم الكبير

وقلوا اذ

الرحمن وادا  6اى قااللبهود والنصادى وبمزنعم مالنعرب ازالملائكة بناتالله فقال |
الل تعالى  +لقد جم شيأ ادا  5الاد والادة بكسرها العجب والامى الفظيع والداهية ١
والمنكر كالاد بالفتيمكمفالىقاموس اى فعلم إن سكا شحد يداملمااد فهوه ينا نكا
لاا كظادن رورس لفك

تمدن تيدتوا» بوقال الكايق [.بدرشيق» اوردىا
قات

جيزى رشت لعى ناخوش وى ادبانه َ ص ل

 0صفة الاد اى شرب منان

ا

ف ستفطرن منه  64يتشققن مرة بعد اخرى منعغام ذلك الامى ذفاالنتفطر التشقق ١
وهو بالفارسية [اشكافتة عدن | فافل التفيل الشكلفت  0وشث ةالادرض  2وتكاد ١

تنشق الارض وتنصدع اجزاؤها  وروى  عن بعضالصحابة انهقال كان بنوادم ظ
لايانون شحرة الا اصابوا مها منفعة حتى قالت 0

بى ادم حد الرمن ولدا فاقشعرت ١

بال 65اىتسقط وتنتهدم هَلهد ١ 6ه مصدر مؤكد لحذوف
الارض وشاك الشجر 9ا8لوجخر
هو حال من الخبال اى نهد هذا .اى كا

1

ر كرادت  * 1قالفىالقاموس
زنا ة
باد

الهدالهدم الشديد والكشركالهدؤد  .والمعنى انهول تلك الكلءة الشنعاء وعظمها حمث
لوتصورت بصورة محسوسة للتطق بها هاتيكالاجرام العظاموتفتتت من شدتها اوان فظاعتها
فىاستتجلاب الغضب واستيحاب السخط بحيث أولاحلمه تعالى على ااهللارض وانهلايعالحهم
بالعقاب رب العالم وبدد قواتمه غضبا علىمنتفوه بها يل داعنوا للرن وادا 6منصوب
على حذف اللام المتعلقة بتكاد اوجرور باضمارها اى تكاد السموات فطرن والارض
تنشق والجمال حر لان دعواله س.حانه ولدا ودعوا مندعا ععنى سمى المتعدى الىالمفعو لين

وقد اقتصر عثلاىنيهما ليتناول كل مادعى لهمنعسى وعزير والملائكة ونحوهم اذ اوقل
دعوا عيسى ولدا لماعم الحكم عاللىعموم اومندعا معنى نسب الذى مطاوعه ادعى الىفلان
اى انتسب الله  88وماشتى لار<ن ان َذ ولدا 5ه حال منفاعل قالوا وشتى مطاوع بغى
اذا طلب اى قالوه والال انه مابلق به تعالى اذ الولد ولابنطليإه لوطلب مثلا لاستحالته

فنفىسه وذلك لان الولد بضعة منالوالد .فهوءسكب ولابد للمركب منمؤاف فال+تاج الى
المؤاف لايصاح انيكو نالا  8انكلمن فاىلس.وات والارض» اىمامنهم احدمن الملائكة
والتعلن_قإن وفعي البو  5وكل امقتذا يزه الى ومن اموضؤافة الانها' وقعت .بعد تككلكراة

الا اتىالرحمن  6حكاولنه ع8دا #داى الاوهو مماوك يأوى اليه بالعبودية والانقياد
و»فىالعيون سبأنى جامليخعلائق يالوقميامة االلىرحةن حاضْعا ذليلا مقرا بالعبوديةكالملائكة

ا

المزء السادس عشر

|

و

ونم

يعم

هرادم:ازعمركرزائى خينت كنتفى ندلراق «#زاوةكنقل جلي عن للنلياناذا اج

وقال

عمر توكنج وهرنفس اذوى يكَىهر » كنج جنين لطيف مكن رايكان تلف
| وقال الخافظ
كارىكشم ورنهخحالتبر اورد * روزيك رخت حجان يمجهان فك كف

'اى اذكرباتمد.لقومك :بطرريق .التزغيب .والزهيب .يوم مجذع

|  #بوم تحشر المتقين

الهالتقوى والطاعة  0الى الرحمن #اهلى ربهمالذى يغمرهم برحمته الواسعة حال "كونهم

| يك وفدا  6وافدين ملا كاينانودعاللىماوك منتظرين لكرامتهم .وانعامهم والواقد

لرت*وهفىذيب الوفد والوفادة [ بنزديك اميرشدن .محاجت ] والفقاموس وفد |
اخي
من يأى بال
ومفاخدصاحلشمرتقين الى
أويلات التحمية ات
لفتد©
فداوو
| اليه وعليه قدم ورد وهم ووفو

| حضرة الرحمانسة لانهامنصفاتاللطفت ومن شأنها الحود والانءام والفضل والكرم والنقريت
دة ايصال!خير ودفع الشسر
ااددباها
*حمة انكانت منصفات الذات ير
وتهاىلر
|والمواهب ان

| وانكانت منصفات الفعل يرادبها ايصال!خير اولدشفيركا فافبلحعرلوم * وعنعلىدخىالله

|عنه مايحشسرون والله على ارجله .ولكن على نوقزحالهاذهب وعنى نحائبٍ سروجهاياقوت

|واذمتها زبرجد ثينمطق بهم حى بقرعوا باب النة  +قالالكاشق ( وفدا ) [ درحالىك |
سواران باشند بر ناتهاى بهشت يعنى ايشائرا سوار سِهشت برند حتناجه واقدائرا يدركاه |
.ادات باشند وقوئ |
ماوك مببرند  +امام قشيرى رحمةالله فىأنوكك دم رجات طواععات
كد[
امنالكلتميواج مانام

لكل ليت باشند يهشت جوياسد ابشائرا بروضة جنان

نهمااك باخدتداع طذا نم 144613إمعونا روعت ندرا  6ات يا |
يدهو ناتك ز
ملكرظيت و وخعان كوف اماكة ند كلكا  1ران اوزدمكه تمغاد.ديتورى  رحهالهبدراحا ال
وت و

يع

انعطكت واد لاع كيامكه خدايا زوارظيعا كاوق همك اورا أ

كقلتتكن تمشاد بانك بروزدكه اى غافلأبن نابعت كك مك١61 بايرز وعزت وحور
| وقذكووترمن جاوهمبدهند ومنكوشة جشم هات برو متكنفط انااكتون دواد درن

قموطكا وت
]راذة ؤت لا إ
مبروم وجح كرتف وث

ي]
عل
ج

|

ثق #باند” عا * بى <1اأشروضههُ رضوانحه كارابدعىا
باع فَرّدوس" ازتترائ دنيد

أعاصين كاتاة ق البهام ه8ه الوجهم ورداا كد مغاة عظانا فان
ونسوق الرمين ال

د

 000لإبدهالاأسا وَحةقةالؤزد المسير الىالماء ق 3لاملكون التحفاعة الامنناخذ |
ْ  85ع لت عكر  31انكاتتالشفاعة مصدرا منالمنى للفاعل والعهد عمتى الاذن لاله تقال

عهدالامير الى فلأل كد اذا اعسه بهفالمعنى لايملك احد مالنعباد ايامن كان انيشفع للعصاة |

.درا
الا مناتخذ املنله اذنا فكيهقاوله تعالى لإمن ذالذى يشقّع عنده.الا باذنه 6واذكانت مص
منالمتى للمفعول والعهدة عهدالاعان فالمتى 'لاغلك يكوه انيشفع لهم الامن كان منهم
مسلما * وع نامنسعود

رخى الله عنه اذاانى لحم الامقلاإلحابه ذات رط العحرزاحد؟

دان

سس اه 2جصخطتوط ع وعاتسك ا اسه كن  32لالض

مله مع

سس اهاقلتت زد٠0 سمو صن كت 170

سورة ميم

د مسستصصم امعو تنماممعد سوكس

سهدت ١

متجاوزين اللاتعالى ف ليكونوا لهمعا 6ه انلىيتعزذوابهم بانيكونوا لهم ودلة اليه تعالى

وشفعاء عنده واتصارا حول لهم من عذاب الله * قال بعضهمكيف تظفر بالعز وإنت تطليه

ففحل الذل :ومكانه اذ ذللت نفسك بسؤال الخلق والوكنت موفقا لاعزرزت نفسك بسؤال

الحق اوبذكره اوبالرضى لابرد عليك منه فتكون عزيزا فىكل حال دنياوآخرة9ك8لا 60
ئيس لاس على أماظئوا  8+سسكفرون بعنادتهم © سينك .الكفرة حين :شاهدوا سوء

بةكا
مكاقفةرهم عبادتهملهمهق ويكونون عليهم ضدا  6اعداء لل
,اله
هفر
ا

بنعكدانوا

حونها نالل ويعندوتها * وقال فىتفسير اخلالان لإسيكفر ون يعبادتهم)اى جحد ونهالانهم

كانوا مادا لميعرفوا انهم يعبدون ويكونون عليهم ضدا اىاعوانا وذلك اناللّهتعالى بحشر
| لهتهم فنطقهم ويركب فبهم العقول فقول يارب عدب :هؤلاء الذين عدوا من دونك

انتهى فالضمير ففيكفرون ويكونون للاالهة ف ألمترانا ارسلنا الشباطين علىالكافرين 6
اى سلطناهم عليهم بسيب سوء اختنارهم حكالون تلك الشياطين « تؤزهم ازا  6اى
ل رغ لهم وتلهجهم على المء_اكحى اتهسعحا شديدا بانواع الوساوس والتسويلات فانالاز والهز

والاستفزاز اخوات معناها شدة ال
لاجع*يوف
ااذع
ون

الاز فىالاصل هوالحركة مع دوت

متصل هن ازيز القدر اىغلانه والمراد تعجمب رسول الله عليهالسلام مناقاويل الكذرة
وتماديهم فىالنى والانهماك فالىضلال والافراط فالعناد والاحماع على «وافقة الحق بعد
| اتضاحه وتنيه على انحجميع ذلك منهم باضلال الشياطين واغوائهم لا لانله مسوغا فىاخملة
فلاتمجل علبهم »د اى بأنيهلكو ١ حسما تقضيه جناياتهم حتى تستريح انت والمؤمنون
منشرورهم وتطهرالارض مفنسادهم بقالحاتعلمه بكذااذستاعجلته مانتهموا9تعد لهمي»
ايام اجالهم و عدا  5اىلاتعجل بهلاكهم فانه ليبقلهم الااياممحصورة واإشال معدورة
فبحازيهميها  +وكان ابنعباس رضى الله عنهما اذاقراها  5وقال ارخالعدد خروج نفسك

أاخر العدد فراق اهلك آخر العدد دخول قبرك * .وكان ابن الماك رحمهالله عند المأمون
فقرأها فقال .اذا كانت الانفاس بالعدد .ولميكنلهامدد .فااسرع ماتتقذ قال اعرانى كيف
تفرح بعمر تقطعه الساعات وسلامة بدن:تعرض للفاات * قالاغللامة الزمخشرى استغنم
تنفس الاجل وامكان العمل واقطع ذكر المعاذير والعلل فانلك فىاجل محدود وعحمر

تمدود ».قال المنضود لجضايرته ,الوفاة .بعنسا الآاخرة بثومة قال * حضرة الشيخ الاكير
قدسس .سره الاطهر محنافظ على الانفاس فالساءات فحىكمه الى مافوق ذلك ومن كان
وقته الساءات فاتته الانفاس ومن كان وقته الايام فانته الساعات ومنكان وقته المعة فانته
الايام ومن كان وقته الشهور فاته الاسابيع ومن كان وقته السنون فانته الشهيور ومن كان

وقتهالعمرذفانته السئون ومنفاته عمره ليكنله وقت ولمتعدهمته بهمة
على نفسة فلسك دن ضاع مره

ويطول الوقت وبقصر حسب حضورصاححه فنهم من وقتهساعة ووم وجمعة وشهروسنة وملة
واحدة فىعمرهومن الناس من لاو قت لهلغليةبهسميته علمهواستغراقه فىالشهوات:قالالمولى الجاىى

هاذلهشخرة الع ختهن نابا الدزداء قبل إن يخال يكو مهقفو النافنااةلملالخات
دج

|وص 00

|

3

و

وق
المذة ) ©
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التأويلات التحمية الاقات الصالحات  2الاحمال الصالحات
2

سرعيه

لمل
كنى
التى هنىتمانئم الواردات الالهية التى :ترد منعندالله الى قلوب اهل الغبوبٍ يع

يصدر منعند نافلسعبد نمتانئج  طبعه وعقله لأيكون مالنباقبات الصالحات بدلعليه قوله
( ماعند؟ ينفد وماعندالله باق  6انتهى * فعلى العاقل ان يجتهد فىاصلاح النفس وتزكيتها

لتواد منها الاعمال الناقية والاحوال الفاضلة و بمحطل اله تسل بلأعقم_وتكاخ املتيخ
ين  8أفرأيت الذى حكفر باياتنا © تزلت فنمن سخر بالبعث
| قوانا الله واياك فاىذملك
وهوالءاص بن وائل كان لباب بنالارت عله مال فتقاضاه فقال له لاحتى كان بمحمد

فقال لا والله لأاكفر محمد حا ولاستا لاحين نبعث قال واذا بعت جئتى فكون لى
| مال وولد فاعطك والهمزة للتعحب مانله والايذان بانها منالغرابة والشناعة ححيث نجب

دى
ىدرا البت
اذترى وشقق “ها نشكا فاق تكلفك”' قربا تدر لمتشنةا الما ان

ك|فر باياتنا التى حممنلتها آيات البعث  #9وقال  4مستهزنابها مصدرا كلامه بالهينالفاجرة
[بهنند] #مالاووادا©» اىانظر اليه ياحمدنتعيجب
ْ لأوتين ين فىالآ خرة انبعئت يعنى د
| منحالته البديعةوجراءته الشنيعة  #9اطلعالغيب حمزتهاستفهام واصله أأطللمعمن قولهم
ظاطلع اليل اذا ارقت االعىلاه  71الثن .ة والمعنى أقد بلغ  .نعظمة الشان الىانارتق الى
مالا وولدا واقسم عليه
اد وله
وت افا عار
.عا
ا
عهدا  0اوانخذ معانلمالغس عهدا بذلك فانه لاستوصل لوالعليه
 2امانخذ عندال رمن

|لاب 6
ا

لقان را وعيت بمانلمفدزفتن اليد هه المهاده :وليل السام

فانوعدالله بالثواب علئهماكَالْعهدٌ الموثق عليه و كلا#ه ليس الامى علىمابقول 28ب

|مابقول  6ستحفظ عليه مابقول ع لكوك والكتر والاستهزاء قتجازيدبه  9وتمدله
نامداد بالمال والولد .اى نطولله من العذابن
6كان مابدعه لنفسه مال
| منالعذاب مدا م
| مالستحقه  3وثرنه  3كوه  0ماإشّول 6ه اىهسحى ماشّول ومصداقه وهومااوثيهفىالدنيا

منالمال والواد * وفه ايذان بانهلسن لماتقوله مصداق موجود سوىماذ كراى تزع ما!نيناء
ك|افىالارشاد و*قال فىالعبون مابدل منهاء ثرثه بدل اشمال انىهلك ونورث ماله وولده

غيره * وقال الكاشى [ وميراث سكيريم نجه سكويدكه فردا يخموناهند داد يعنى مال
| وفرذند ]  29ويأنينا  6يومالقيامة  #فردا  #وحبدا خالا لايصحبه مال ولاولد كازله

| فىالدنيا فضلا عنانيؤتى ثمة زوايفاىا+لاية اشارة الى ازاهل الغرور يدعون الاحراز
| للفضيلتين المال والولد فىالدنيا والنجاة والدرجات فالا خرة ويسكرون على اهل بالتجرد
افلىاعراض عانلكسب واعتزال النساء والاولاد ولايدرون انهم يعون بذلك فىعذاب
البعد اذلاسندلهم اصلا  :قال الكمال الححتدى
بشكن بت غسوركه دردين عاشقان »* تك

شك دنه ازصد عبادتنست

يض واتخذوا #ه اى مشركوا قرش ##مندون  1الية

اى اتخذوا الاصنام آلهة |
م(تحاوزين ) .

مع

ْ .واما الداعة كهين

7
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روم
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هم

الدل فانه ماالاائزات الفدوى! إعلةة النلكق ]|

واستبلاثهم علهع و تعد سرهم اياهم قلا اكوا وامانومالقيامة وماينالهم قبهمنَالزنوا نكال ْ

علىطرقة مع الخلو دون ابجع فان العذاب الاخروى لاينفك عنهم بحال ق+ال الامام اى
أوفرض انهذاالضال المتنمبلدا فاجله! الهى,انميتيى امعد اب فالىدنااو فالا خرة
فنسيعل انن انم لا

| فائها ه ١١ا

م َال تعالى -

فسبعلمون 2

ةه إعددى
جواب الشبراظط واملة حكنم

بعد هأ اجماة ولذا وقع إعد اللجةالجروظة ا احى اذا اعائموا مالوعدون

صيوه اوالاخروى فقط فسيعلمون حنئد +ته من هوشي مكانا  :5منالفر
|بباشناهدوا

الاص على عضن ماكانوا شدرونه فعلء.ون انهم شر مكانا لاخير مقاما * 00

ا الكاشق ل سن بداممد ناك بدتر ست

إزاهص 1

ازحهت مكان حه حاى مؤّمنان

| درجات <نان باشد تباداى الشان دكات يران ]

افتخار از رنك و بو وازمكان * هست شادى وقريب دكن
ْ * قال فى  2ر العلوم حعات التغمراارء للكان  2بد اثماتها لاهله لانه اذا ايت ا
مجحل فقدبيتله م فقواهم
الر

الجد بان لوسه 2

بان “رديه
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0ق5
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000
> 2 0ى

| اح

قِنْهُ

| وانصارا لأاحسن نديا © كانوا يدعونه * قال فى تفسير الخلالين وَدَلِك الهم ل قتلوا ونصر
عليهم علموا انهم اضعفتف

ا المؤمنون

6د

حندا

١

ولمتكن [إه فئة بمصمر و نه من دو :الله

كك منتصمرا وانها ك 0ذلك ردا لكماانوا بمروك ان لهماعوانا من الاعبان وانصارا

رددفرتبراجهنارم

من الاخار وشتذرون بذلك فالانديه والمحافل كت و بزيدالله الذين اهتدوا هدى يكن كلام
مستانئف سيق لان حال المهتدين ار بان حال الضالين اى و بزبدالله المومنين اعانا وجملا  ,يانك)05
أ

' وهنا ورشدا كازاد الضالين ضللالا ومدهم فىاستدراجهم
كلام 0

لقوله تعالى

وارد من حهته كال لسان فضل |عمال له

عند ر بك نوايا 6

:خير صردا  3مجسعا
العاحلة  +و
5
لعذاب للد
و!

ق

| ودر آخرت وبال واكاك

5
غيرداخل فى حيزالككاد

اهوو الخزاء لانه نفع يعود |ارق

اديع 5والاعمال اق وك
الشعخط

والياقنات الصالحات خير ته |

وهواسم من الانابة

|

كم عندرنك ممق خراكالكناز م
وعاقيهلانم لها رضوازالله والنعم ١لدالم  1لمم

وق كالكامدق

ل
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ائرا درديا

حاد ومال

اتاد

تاملك اماموٌ من دردثنما هم هدايت دارندوهم ايت ودر اخرت ا

ا هم "واب خواهد كالم وهم حسن

اكاك ]
ةعون
ىء
دم
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ه
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دق شرافراز وناءداريد  3بِعقَى كامدار وكامكارند

فنى الآلية اشارة الى ان الضرر القليل المتاهى الذى يعقنه نفعكثير غير متناءك هو |
حال المؤمئن ختر من عكشه كاهوحال الكافرين فامهال الكافر وتمشعه بالحناة الدنيا لإس
| لفضله  6ان قصور حط المؤهدن .منها لسن لنقصه بل لانزالله كال اراديه ماهو خيراه وعوضه
ظلة ند واعم ان الياقئات الصاطات
م

مالك الإكداء كلها ومنها الكلمات الطبية

|

قال ابو

الدرداء رذى اللهعنه جاس :رسوك الله عليه السلام ذات بوم واخذ عودا باسا وازال الورق ١
ا

لالجدلة1لبيحلط الخطايامأ خط ودرق
عنه مقاك ( ان قول لاالهالاالله أله لكر وسبحان ال و

ذْ
ظ
0#

ات

70روح السان  سم 00

الجمزءالسادس عفر

مج  70+كم

| فمل املنرؤية لمارى كالطحن لميطحن والمنى كثيرا منالقرون التىكانوا افضل منهم
| فبابشتخرون به من الحظوظ الدنيوية كمادوبمود واضرابهم من الاثم العانية قبلهؤلاء اى
كفار قارهيلشكناهم بفنونالعذاب لوكان ما انيناهملكرامتهم علينا لمافعلنابهم مافملنا * وفيه
| منالتهديد والوعند مالاخى كا نهقل فلنظر هو لاء ايضا مثلذلك *+قال الكاشفى[نه انمال

هلاك از ايشان دفعكرد واننهجمال عذاب از إيشان باز داشت ]

سهكن جعكران اركختون رادي اللا للشخ
بامالكوخجال يجمويم ك
(ذا نتلىعليهم اياتنا
© اولفتأويلات النحمية يشير الى ان اهل الاتكار واهل العزة بالله وا
ذءي(ن
لهزا
لاست
| بنات) منالحقائق والاسراد إقالالذينكذروا) ستروا الحق بالاتكار وال

|

 ١متخاشعين وهم متا«مون متمولون متكبرون متبعوا شهوات انفسهم ضاحكون مستبشرون
(األىفريقين) منا ومتكم (إخير مقاما» منزلة وميثية افلىدنيا ووجاهة عند الناس وتوسعا
افلمىعيشة لو احسن ندياجلساومنصباوحكمانقالتعالىفى جوابهموك اهلكناقبلهم منقرن)

اهىلكتاهم بحب الدنيا وتعيمها اذاغقناهم ففبحرشهواتها واستدفاء لذاتها والتعززمناصها |
لاحماحسن اثانا ورسياع استعدادا واستحقاقا افلاىدليك.ناةلامتكمكاقالعليهالسلام (خارك ١
| فىالاسلام خباركم فالجاهلة اذا فقهوا ) #قل»* المفتخرين بالمال والمال  2من6#شرطة |
والمعنى بالفارسية [ هركه ] ين كان كه مستقرا هلفىالضلالة  1 #او

دورى ازراه

حَق | مغمورا بالجهل والغقالة عن عواقف الامور © فلمدد لهالرجمن مدايه اى يمدله

| “وهاه بظول الحم فاعط إن اناك بوالمبكين مترظفاح واخراجه عرضةة الحض للديكان ١
| بان ذلك ميمناغى اينشعل بموح ب الحكمة لقطع المعاذير اوللاستدراج واعتبار الاستقرار
افلىضلذلة لما ان المد لايكون الا لامصرين علها اذ رب ضال نهديهاللهوالتعرض لعنوان
الرانية لما اإلنمد مناحكامالرحمة الدنيوية » قال شيخى وسندى قدس سيره فرىبيعضرناحته

ف(ليمدد له الرحمن مدا  6اى فليستدرجه الرحمن استدراجا يمد مره وتوسيع ماله وتكثير
ولده اوقلمهله الرةن امهالا بمد راحته عاللىطغيان وايصال نعمته على وجهالاحسان -تى

بم فىالعقاب والعذاب على سبيل التدريجلاالتعجيل فكون عقابه وعذابه ك|ل واشمل
يق
رلى
طه ع
ائرا والما لانالاخذ علىطريق التدريج واللعمة اشد من

التعحل والنقمة معان

مدا المدمطلقاهوارحمن دون القهار اوالجبازلا ن كلامنهمامدا الشدةولذلك عبريهلابغيره
هذا هوالخاطر سالى فىوجه التعير بالر-ةن وانكانت اشدية عقابٍ الرحمن وجها لكنوجه
اشدية عقابه ماذكرنا لانه اذا اراد العقاب يأىبهعلىوجه الرحة والعمة فكون كدرأ بعد
الصضماء والما باعلدراحة وشدة :باعلدزخاء .فهذا اقوى .الا رلو+اخاصطل لايتصور وقوع المد

نشتأهى كلامه روح الله روحه  8حتىاذارأوا
المذكور االالمرنحمن لانه اصله وامن
مابوعد ون [نوقاىكه بدتد ١نحهكسرمده شدماند يدان ] فاية للمدالممتد وجمعالضمير
افلىفعلين باعتبار معنى من كأ انالافراد فىالضميرين الاولين باعتبار لفظها « اما المذاب

١واما)

سورة جام

حج<” أهةم بوم
 ٠ال

لال اس حا ونع م حبععص لمج ص مهرد

ظلصراط فالمرور فىحكم الورود اولفحديث (لايموت لمسإثلاث منااولد فلجاثار الاتحلة ١
ا
9

ْ القم) وص قوله تعالى وان مشكمالاواردعا» وااتعحلة مصددر <لات العين اىابررتها وكاة

فهومثل فاىلقلل المفرط ١

كه
| القسم مانفعله الخااف ممااقسم عله مقدار  0-00إراا ف

القلة* وقال مجاهد ورود المؤمنالنار هومس الى جسده فىالدنيا لقولهعلهالسلام (الئ |
| دن قبح جهم فابردوها) بالماء وفىالحديث ( الى حظكل مؤفن من النار)و قدحاء (انحى اللة
سيه

كماو

ومن حم بوما كاذله براءة م نالنار وخرج

منذنوبه كومولدته

امه) وءن حار

| دضىالله عنه استأذنت المىعلى رسول الله عليهالسلام فقال (منهذه) قالتامملدم فامربها
علهالسلام الىاهل قبا فلقوا منها مالايعلمه الا الله فشكوا اليه عللهاكلام تقال (انشلم |

نكم طهودا)قالوا أوبفعلذلكق(نامل)ةلوافدعهاقالت ,
| دعوت لاكللشهفهاعنكمو انشئم تكول
عائئشة رضىالله عنها قدمنا المدينة وهىاوبىارضالله ولماحصلت لها الى قلاهلا عليةالسلام |
فقال (لاتسسسهافانهامأمورة

(مالىاراك هكذا) قالت بأبىانت وامى يارسو لاللههذه عوشي

ولكن ان شئْت علمتك كات اذا قلتهن ابذاهلل عنك ) قالت فعلمزئ قال (قولى اللهمارحم
جادى الرقيق وعظمى الدقيق منشدة الحريق ياماملدم ان كنت آمنت باللّهالعظم فلاتصدعى |
الرأس ولاناتى الفم ولاتأ كلىاللدم ولاتذرى الدم وتدولى عنىالىمنالخذمعاللاهأمهاآخر) |

| فقالتها فذهيت عنهاكذا فىانسان العيون ذإواذا نتلى [64وجون خوانده شود طعليم» |
واكلدة
ايامنا كه القرانيةبيبقبنات ده واحات الاتحاز والمعانى ومهى

وك
| لق ل

|

| فان آيات الله لاينفك عنها الوضوح 89قال64ك
[ويد ] «7الكذفينروا  6كنضر بن ١
الحارث واصحابه  9للذين امنوا يه اى لفقراء المؤمنين واللام للتبليغ كافىءثل قوله تعالى
و(قاك لهم اهومل)ام الاخل اى لاجلهم فحىقهم © أى الفرقين  #اى المؤمنين |
ء

0

5

5

0

خم لح

والكافرين كانهمقالوااينا  خير د نحن اواتم

عاناات”

.

ٍ

مةامايهكن تمشكنا

1

ل اذا ل

بزواشت وه اسابٍ معيشت ] 8واحسن نديا يهاى محجلسا ومحتمعا * قال عض المفسر ين

الندى المجلس الجامع لوجوه قومهم واعواتهم واتضارهم يعنى [درجمع مامه صناديد قريش
وى
ر ]
يعذا
واشراف عبراند ودرجلساو همه موالى وض

 -انهمكانوا برجلون شعورهم

طاسوون ويتزينون بالزين الفاخرة فاذا سمعوا الايات الواداتن و>زوا عن
تنوله
يدهئ
وي
معارضتها والدخل عليها قالوا مفتخرين بالمظوظ الدنيوية عفلقىراء المؤمنين لوكت علىاق
واكنلابعلاىطل لكان حالكم فالدنيااحسنلان الحكملابليق به ايونقع اولياءهفىالعذاب
والذل واعداءه فالىعز والراحة لكنالامى بالمكس وقصدهم بهذا الكلام صرفهمءندينهم

وليلهمه :وم اهلكنا قبلهممنقرن625مفعول اهلكنا ومنقرن بانلابهامها
قل ع
بدال
| فر
قةدوهموها
مداب
واهل كلعصر كرن لمن بعدهم لانهم يتقدمونهم مأخوذ مقنرن ال

* وقال

:روهىرا محتمع بودند در زمان واحد ] انتهىكانهاخذه منالاقتران
ننىق[رن ك
مكاش
ال
نزعسنبة وهومتاع البيت
لني
هم احسن * فىل النصب علىانه صفة لكم ف اثانا  ا تم

يعنى [ نيكوترازجهت اءتعة .بيتك آرايشمنازل بدان باشد]ف ورئيا  6هوالماظروالهيئة

ا

|

الجزء السادس

6

عشعر

وعم

كم

 8مقضيا * حتى أنه لايد من وفوعه اله © ثم نجى الذين هوا  1 8إن حات دهم

١

انائراكه برهيز كردند ازشرك يعنى بيرون اديم.ازدوذخ ]:احال الورود الىالوارد واحال ا

النجاة الىنفسه تعالى * ففيهاشارة الى انكل وارد يرد بقدم الطبعة فىهاوية الهوىازشاء| 
لكن ماالنجاابمانننححجاءاللهتعالى اياده ونذر كه|
واذانى ولوخق :الى:ظسيته الانتجومنها ابدارو

نترك © الظالمين كه لانفسهم بالكفر والمعاصى في
9ها » فىجيام © جما » بز
[انو| 

ادمردكان ] وهواشارة الىهوانهم وتقاعدهم عنالمركة الى النة معالناجين * وفىتفسير| 

الجلالين جثيا اىحيعا انتهى  +الم انالوعبدية وهم المعتزلة قالوا انمندخلها لامخرجمنها|
وقالت المرحئة لايدخلها مؤمن قط وقلوا ازالورود ههنا هوالحضور لاالدخول فامااهل| 

ملمومنين بالنار ثرجممهخممنها * وقالوا معنىالورود| 
السنة فقالوا جوز انيعاةباللهالعصاة نا
الدخول كقوله تعالى (إفاوردهمالنار وقال تعالى لإاخصب جهتم انتملها واددون) وبدلل| 
قولهتعالى١ ثمننج الذين اتقوا) والنجاة انتمكاون بعدالدخول فكيقهوالهتعالى ف(نجتاء أ
2و
ط62
9ن
.
2
كا2

مانلم وكذلك ننج المؤمنين  6ذفان قكلتيف خيلدونها والله تعالى ول ( اولئك غنهاْ

مبعدون لاسمعون حسيسها )  :قلت المرادبه.الابعاد عنعذابها» قال فىالاسئلة المقحمة| 

يجوز ان يدخاوها ولايس.عوا حسيسها لان الله تعالى بجعلها عليهم برذا وسلاما كاجعلها|
ارن
على ابراهم عليهالسلام فالمؤمنون يمرون يهم وهى بورسدلام والكافرون وعى نا

الكوز الواحد كان يشريه القبطى فضير_دما والاسبراسلى فكون ماء عذيا
ومن فسوان جه ماق قفي كا تل بزودة إدقى خانت ده جرد ميري
وىفالحديث ( جز يامؤمن فنانورك قداطفاً لبخ دو لضو
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كويدش كنار سبكباى حتثم ونه (تق!فيامة! تقموة اتثم
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* فازقات اذالجيكن فىدخول المؤمنين عذاب ها الفائدة فيه +ق
اوه
لوج
و+ل انيزيدهم ْ
سرورا اذاعلموا الخلاص منه * والثالى يزيد تم اهل النار لظهور فضيحتهم عندالمؤمنين
والاولاء الذينكانوا مخوفونهم بالنار  +والثالث .يرون اعداءهم المؤمئين قدمخلصوا منها
وهامل+خامس |
وهم يبقون فيا و+الرابع انالمؤمنين اكذاانوا معهم فهايكتوهم فيزداد م
انمشاهدة عذابهم توجب مزيد التذاذهم بنعم المنة  +يول الفقير لاشك عند اهل
المعرفة انجهم صورة اللقين الأغانة فى الدما برد كل من الا ساء والآولناء والمؤنن
والكافرن

هاوية

الهوى

إشدم الطيعة لكن الاساء وود

نفوسهم من المطمشّه محدونها

ٍ

خامدة واماالاولاء فيردون علا وهى ملتهبة ثم مجهدون الى ايطنفئوها بور الهدى
وبلتحق لهم بعض الو منين وهم ا معقوعنهم ولاعر هو لاء الطوائف الخللة بالنار ف الاركدرء

فلايحترقونبها اصلا واماالكفار فلما كان كفرهم كيريت الهوى فالدنيا فلاجرم يدخلون |
النار فالا خرة ومى ملتهبة أيبقون هناك محترقين مخلدين ويلتحقبهم بعض العصاة وهم |

المعذبون لكنهم يخرجون منها بسيب نور تقواهم عنالشرك * وقال ابن مسعود والحسن| .
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| وقتادة ورودها الجواز على الصراط الممدود علها وذلك لانه لاطريق الى النة سوى |
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اولايذ كر الاطان  51الهمزة للاتكار التورعى والواو لعطف الة المفيةعلى ا

.ذ كر افلىاصل هوالطيماقد عل قمبنل ثمتخلله سبو وهمماكانوا
مقدر يدل عله يوولال
ظ عالمين فالمرادبه هنا التذكر والتفكر والمنى أبمَولذلك ولابتفكر هق اناخلقناء قمبنل6ه اى 1
منقبل اخالة التىهوفها وى -الةبان  +وميك  64اصله لميكن حذفت النون مخفذا لكارة
الاستعمال اوتشبها باحرلوعفاة فىامتداد الصوت * وقالالرضىالنون مشابه للواو فىالغنة
عأ  6كبالن عدما صرفا فبعلم امنقدرعلى الابتداء منغير مادة قدر علىالاعادةمجمع
المواد بعد تفريقها وفىهذا دليل على حةالقباس حيث انكر عله وجهله فىترك .االسنشأة
الاخرى على الاولى فيستدلبه على البعث والاعادة قل لواجتمع الخلق على ايراد ححة
ف التحتعا على هدا الاختصار ماقدروا  3فوربك  6الواوللقسم  .والمعنى بالفارسية [ بس بحق ا
بروددكار 5

بوقت قيامت َ  #3للحشمر نهم  7لتحمءن القائلين بالسوق الملّ لديا لعد

مااخرجناهم منالارض احاء  8والشياطين © معهم وهمالذين اغووهم اذكل كافر |
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سيحشر مع شيظانة فسللة و لثتمحضرنهم حول جهم © حكاولنهم  29جديا ج#ع
افموس اىجالسين على
لهقكا
اتي
جاث من جنايجدو ويحثى جثوا وجثيا فبهما جلس على رك
الرركن لمأبعر ضهم دن شنده ادر التى لايبطقون معها القيام على ارجلهم * وعنابن عباس

وعة
ثم
جاءات
| دضىالله عنهما جثيا جم

اوهلىماعة واختاره فىتفسيراللالين 9ل6نثزمعن د

عة  6#امة وفرقة شاعت اى نبعث غاويا
لنخرجن قله البغوى والنزع الجذب  8هشنيكل
من الغواة  0الهم  4موصول خذف صدر

صلته منصوب نتزعن الذنهم اواستفهام مبتداً

خبره اشد فرفعه على الحكاية اللىنزعن الذين غاللهم ايهم ##اشديه [سحتتر وبسبارتر]

© علىالرحمن  [ 64برخداى تعالى ] © عتيا  [64از جهت سركثى وجرأت يعنى اول
ازحزامتئ انراكه نافرمان ترربوده جدا كيم ] يقال عتا عفللىان اجذااوز الحد فىالظر
والمقصود انهعيز منكل طائنفةمانلهامعصىفالاعصى فاذا اجتمعوا يطرح فالىنار عالىترتيب
دهم تمردا بعذاب اعظم اذعذاب ااضالالمضل يجب
شخص
ق*ال افلىكبير حضرهم اولاثما ب

انيكون فوق عذاب منيضل تبعا وليس عذاب مبونرد الشبيةكعذاب ميقنتدىبه غافلا

اقلاللتعالى (الذينكفروا وصدوا عن-ب اللهزدناهمعذابا فوقالعذاب يماكانوايفسدون)

عكرب
|التهى  #ايقول الفقير فىالآية تهديدعظم لابىالمذكور وانه اول منزوع مانملشر
لكونه اشد على الرهن عتما جمهنة مقالته اكلموذرة * واعل اذاول الام البعثثم الحشير
ثلمادخال فالنار وهو قولهتعالى © ثملنحن اعلم بالذينهم اولى 6
ثمالاحضار ثالمتزع ا

[ سزاوار ترند ] © بها» [1,تش دوذخ ]  8#صليا  6دخولايعنى [ هيكدانبمكسهت
سزاى انك اورا مخست دارتش افكنند ] وهم الاتزعون يقالصلى يدلىكلق يلتق ومضى
يمضى اذادخل النار  8و ان هكم

اى و «املكم ايها الناس  8الاداردها  6اىواصل

جهم وداخلها © كان  64اى ورودهم اناها  8على ربك حا * #مصدر حتم الامراذا
اوجبه فسمىبه الموجب كقولهم خلقالله وضرب الامير انىامي! محتومااوجبهالله علىذاته

ا
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مع غلوهم فالمكابرة لإبسموا الصنمبالحلالة اصلا والمراد انكر العمونفيهاتكار المعلوم |

ْ وه

اى لايكون ولميكن ذلك * قالالكاشنى

[ كى ازاثار 1

| كنازاهل شرك معبود خودرا الله نكفته اند عت احديت وغيرت الوهيت ايناسمساىرا
ازتصرف كفار والسكلة ايشان درحصن
درنممت

ومحلت

حصين امان حفوظ داكت وازيان»اهك اعارا

وبلا وسارالك كوه اننام ناعمى حارى ساخت ]|

الله الله جه طرفه نامست ابن »* حرزذل وردحان عامست اين
بس

ود

زد

صاحب

معنى *

حصسدى

الله كواه

ٍ

ايبن دعوى

* روى انبعض الحابرة سمى نفسه بلفخل الخلالة فصهر مافىبطنه مندبره وهلك مسناعته

| وقال فرعون مصرللةبط اناربكم الاعلى ولقّدر انقول انالله »قال ابن عباس 'رضوىالله |
*ال المولى الفنارى فىثر ساسماء السملة انلاسم الخلالة
عنهما لايسمى احد الرحمن وغيره ق

| اختصاصا وضعبا واستءمالا وللرحمن اختصاصا استعمالا وقولهم رحمن العامة لمسلمةتعنت
| فىكفرهم كالوسمودالله مثلاولااختصاص للرحم قالت قريش ارسولالله صلىالله عليهوسم

| بلغنا انلك اتمابعلمك رجل بالعامة بقَالله الرحمن واناوالله لننؤمن بالرحمن ابدا وقدعنوا
| بالرحمن مساملة الكداك وقيل عنوا كاهنا كان لامهود بالعامة وقدردالله عليهم بانالرمن

المعوله هوالله تعالى بشوله لاقلهوري لاله الاهوعليه توكلت واليه متاب» اىتوبتى ورجوعى
كافىانسان العيون وتكره التسمية بالاسماء التى لاتليق الاباللةتعالىكالرحمن والرحم والاله
| والخالق وا
نلقد
حوس
وه
وا قالالله تعاللى لإوجعاوا لله شركاء قل سموهم )قااللبمعضفسرين
 .قل سموهم باسمالى أمانظروا هل تليق بهم اى لاتليقبهم وغير رسولالله عليهالسلام اسم
| العزيز لاالنعز للهوشعارالعبد الذلة والاستكانة كافىابكار الافكار :و8شّ#ول الاننان | 6
بطريق الانكار والاستبعاد لابعث وهوانى بن خاف حين فت عظما باليا فقال يزعم محمد |

| انامبعث بعد مائموت ونصير الىهذه الخال هه أنذامامت  “6وكنت رهما  8لفساوخرج »
| املنقبى حال كواق :جوبنحناا كك وبالفاوسنة [ ا-يالدون عيرام مناه انهزود بلرؤونا عالوذماه
| زنده يعنى حكونه تواندبودكه حمسده زيده شود وازخاك بيرون  ] 14هدم الظرف وايلاوّه

حرف الانكار لما انالنكركون مابعد الموت وقت الحباة وانتصابه بفعل دل عله اخرج

وهواليعث لابه فانمابعد اللام لايعمل فياقبلهالصدارتها وهى فالىاصل للحال وههنا للتأكد

رذ اهاخأ كط عو غوف الانكازا اولاقرولة]نالمارة مكاج يسا زايط ان عسوي |
حكيقفق
يكرف
الاستقبال * وفىالتكملة اللامفىقوله تعالى(النوق) ليست للتأكد فانه م

|

ظ ماسكن وانماكلامه حكاية اكلام النى علهالسلام كانه صلىالله عليهوس قال انالانان '
اذامات لسوف مخرج حيا فانكر الكافر ذلك وحكى قوله فتزلت الاية علىذلك حكاه |

الجرجاق .فكتاب.:نظم القنآن «اقال :فيحنالغاومماكانت اهذة اللامبلام الابتداء المؤاكرة |
 "١لمتتبووراجخلة و
|لإم الاتداء اوناخ الداخزد ايها روجبده لزاب لواوك ارين
وخبر وانيكون اصله لاناسوف اخرج حيا ومانىأُذاماللتوكيد ايضا وتكرير التوكيدانكار ١
رعلى)»

حي  042كه

سورة سيم

مفاصل الاصابع والعقد التىعلى ظهرها جتمع فيها الوسخ واحدها برحمة ومابين العقدتين

يسمى راجبة واجخ-م رواجب وذلك مابلىظهرها وهوقصبة الاصبع .فلكل اصبع بحرجان
وثلاث رواجب الا الابهام فازله برحمة وراجتين فامى شَقته لثلايدرن فمق فده المنابة
ويحول الدرن بينالماء والبشرة ذكره القرطى* وقال بعضالمفسر ينهوحكاية لقول جبريل
حين استتطأه رسولاللهلماسئل عانكاب الكهيف وذىالقرئين والروح فإيدركيف يجيب

ورحا انبوحى اليه فيه فابطأ علله اربعين يوما اوحمسة عشسر فشق عله ذلك مشقة شديدة

وقال المشمركون ودعه ربه وقلاه فلمائزل سان ذلك قالله (ابطأت عحلتىساءظنى واشتقت
التي كان سيل لتكت انارق رلوكى عئط مأمون//اذابغت رتزلك :وااحنست :احتيكات
هل لانهمطاوع للتنزيل والمءنى |
فائزلالله هذه الآآية وسورة والضجى .والتنزل النزول عملى
اقلالله لجيريل قل لمحمد ومانتئزل وقتا غب وقت الابامالله عمالنىقتضيه حكمته 89لهيه
اى لله بالاختصاص ب مابين ايديناه من الامور الاخروية الآآتية  #وماخلقنا | #
املنامورالدنيوية الماضية #ومابين ذلك 6مابنن ماكان وماسكون اى منهذا الوقت الى
قيامالساعةو وفىا2أويلات النحمية فلهدمابين ايديا من التقديرالازلى توما خلفنا» من التدببر

يره قولهتعا ى (ب(علمابينايديهموهاخلفهم)
نىظ*
وته
الابدى ومابينذلك »6منازل الىالابد ان

اهدت هركاه كه خواهد مارا
 9وماكان ربك نسيا [ 6افمروشكار يعنى ازحال نكوا
توفرستد] * قال الاهلتفسير فصل معنىفاعل مانلنسان ماعلنترك اىتاركا ملاكزعمت

الكنوة وتاأنخن اعنك! الوحى لصلحةاؤامعئ نض الذكو الذئ هوالغفلة اى قافلاعنك
|( ف ربالسموات والارض “6خبر مبتدأ محذوف اى هومالكهما  #ومابينهما م6نهالحلق
فكيف يجوز النسيان عاللىرب  8فاعبده  5اىاذاكان هوالرب فائدت على عبادته ياحمد |
ع يدمياه وتكلف مامنتثال الاوامى واونتفواىهىال©تأويلات النجمية
والعيادة قنام التعبد
(إفاعيده» بحسدك ونفسك وقلبك وسرك وروحك فعادة جسدك اناه باركان الششريعة وهى

الا ماربهاااعملسله بهوالانتهاءعماماكالله عنه وعمادة نفسك بباادلاطرمّة وهى ترك موافقة

هواهاولزوم مخالفة هواها وعبادة القلب الاعمراض عالندنيا ومافها والاقبال علىالآ خرة
ومكازمهها وعبادة السر خلوه عنتعلقات الكونين اتصالا بالل#تعالى وحبة وعادة الروح
سِذل الوجود لسل الشهود ع واصطير لعنادنه  3اىاصير لمشاقها ولامحزن بابطاء الوحى

ي.ة
عاًدخرة
توال
ودتيا
واستهزاء الكفرة وشماتتهم بك فانهيراقنك ويراعيك ويلطف بك ف اىل

الاصطار باللام لاحرف الاستعلاء ما فىتوله (واصطبرعليها» لتضءنه معنى الثبات للعبادة |
فماتورد عليه منالشدائد والمثاق كقولك المبارز اصطير لقرنك اىاثيتله فمابورد عليك |
شمدنايده وجملانه

لياكفسىم والمثل والشنيه اثىلا
اشسر
هلتعلمله سميا  #السمى ال

يستحق انباحى الها واماقل للمثل سمى لان كل متشا كلين يمى كل واحذ منهمابانم
المثل والشسه والاظير وكل واحد مهما سمى لصاحيه اواحدا يسحى الله غيره فانالمشمركن
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| الحرير الذى كان عادة العجم والادائك الكتاىنت ادة اشراف .العن..ولاثى* :احبالى |
العرب املنغداء والعشاء قالافلىتأويلات النجمية (ولهم رذقهم فبها) رمؤنيةالله تعالى
(بكرة وعشيا) كاجاالءفخىبر (كورامهم علىالله منينظر النوجهه غدوة وعشا) التهى
ك
غلتى
لك ا
بدتل
رة االلىجنة الكموذرة المتقدمة بري
اتشلكا*
#

وصفها .وسمعت يذّكرها

« النة © قال افلارشاد مبتداً وخبر جى به لتعظيم ,شأن المنة وتعين اهلها ومجوز
أنيكون االنلةمصبفتةداً الذى هو امم الاشارة وخبره قوله  #9التىنورث  6اى نورتما

ونعطيها باغخيتريار الوارث  #من عبادنا منكان تقيا  64مجتنيا نعالشرك والمعاصى مطيعا
لله اى نبقيها علهم بتقواهم وتعهم بهاماني على الوارث مال مورثه وتمتعديه * قال

فبالاستئلة _المتتخم ةكت رقاللا تولك وا(للس يد لاقل رحهزدم! !لم وك

انهذا على وجه :التشييه اراد ان الاعمال سبب لكهالنسب ملك بلاكسب وتلاكلف وكذا
الخنة عطاء منالله ورحمة منه خلافا للقدرية انتهى * والوراثة اقوى ماستءمل فالعلك
حنمث
والاستحقاق م

انها لاتعقب لفسخ ولااسترجاع ولاابطال ولااسقاط  +قال فاىلاشاه

قي*ل دورث المتقون مناطْنة المساكن.التىكانت |
لوقال الوراث تركت حبقطل <قه انوتهى
لاحل النار .لوامنواإواطاعوا زيادة فكبنانتيت * قال المولى الفنارى ففىسير الفائحة اعم |
انالجتئات ,ثلاث +الاولى جنة اختصاض :المى ,وى ذل ي
.ديشاهاءا الاظلبااك(الذيق لبيلنوا
حدالعمل وحدهم مناول مابواد الى ان؛طبيل يضارفها الى اقضاء سحة اعوام وبعطى ألله

منشاء منعداده مجننات الاختصاص ماذخاء ومن اهلها الحانين الذين ماعقلوا ومن اهلها |
اهل التوحيد العلمى ومن اهلها اهل الفترات ومن للمتصل الهمدعوة رسول * والْنة

الثانية.جنة ميرات :بنالهاكل من دخل النة من ,ذكرنا منالمومنين :وغى:الاما كن الى
كانت معينة لاهل النار لودخلوها * والمنة الثالثة جنة الاعمال وهى الى ينزل الناش فنها
باجمالهم فنكان افضل منغيره فوىجوه التفاضل كانلهمالننة اكثر سواء كان الفاضل |
| بهذه امال دون المفضول اولميكن فا ٠عنمل الا وله جنة بع الاغاضل فيهابين اتحاءها

ورد فالىحديث الصحبج اعلننىعليهالسلام انه لقبالال ي(ابلال بمسبقتى الىاسلئة فاوطئت
ات
ا ممتاك
:مك
مها" مورضها :السككالخ

)ل(فقاك :ل راكذوكَاللانان جتنت( مطل لضاف وما

توضأت الاصليت ركمتّين فقال رسولالله اعلاكسلام (بهما) فعلمنا انهاكانتجنةمخصوضة
بهذا العمل .شا منفرلضة ولانافية ولافعل <يرولاترك ورممكروه الا وله جنة خصوصة
عه
سصرمف
انس مبنجمع فىالزمنالواحد اعمالا كثيرة في
لهان.وم
ونعيمخاص يناله مادننخل
وبصره ويده فماينبتى فىزمان صومه وصدقته بل فىزمان صلاته فىزمان ذكره فذمان نيته |

منفعل وترك فيؤجر فىالزمن الواحد منوجوه كثيرة فيفضل غيره ممنليس له ذلك

نسأل اللهتعالى انحعلنا من اهل الطاعة 99ومانتتزل الابامربك 4ق6ال مجاهد ابطأ الملك

على رسو اللله عليهالسلام ثماناءفقاله عليهالسلام (ماحبسك ياجبرائّل) قالوكيف| نيكم
واتم لاتقصون اظفارى ولا تأخذون شواربكم ولاتنقون براحجكم ولاتستاكون ثم قرأ
[وما) .

[ظ

مج ن؛" يهم

اتذتومة وغ !قلفمل:التقين الامارة».لابوة وه استيجابتها ماففه

سورة ريم
تلتط  31هك سسحت ره سمسصص 2لجات

لذاتهاءالثناية ولاصادة

لله |

1

:ال الشبسيخ سعدى
اعظم واشرف منمخالفة الهوى والشهوات وترك اللذات ق

هيرطاعت نفس شهوت برست * كههى ساعتش قلي” ديكرست
صو دربى هرجه دل +خواهدت 5

مكين ب تورحان كاهدت

اكند :مردرا فسن اماره خوار * :اكر هوشمندى عزيزش مدار

را فشانركعلندالعرب غى فكلخير روشعادنا*لفْحاك |
ش6
ىغيا
اون
فسوف بلق
هم يستعيذ حمرءناوديتها
جن
جزاء غىكقولهتعالى (بلقاثاما) اىجزاء اثام * وقيلئىواد م
العلدزاتى وشارب ار وأكل الربا وشاهد الزور ولاهل العقوق وتارك الصلاة الا
منناب ر4جع من الششسركوالمعاصى  89واآمخنت4ب5ار الايمانمكان الكفر © وعمل
كنا  5بعد التوبة والندم 8فاولئك  5المنعوتون بالتوبة والايمان والعلى الصاح
.يدخلون اطنة  7موحت الوعد الوم  3ولا واند لابتقصون وود

ضع
مأوفى
شأ يه الجضاراة فالظلميعمنى اللقص وا وشأ مفعوله ويجوز انيكون دي

يأمنالظم 0واعضات اعذن * يدل منالْنة بدل البنعض
المصدر اى ولايظلمون المدعطنا

لاالته تقتمن غلا جنات عدن وماينهما اعتراض وجنات يدنطرأملقةمخطوطة اكشهرا

رمضان وقد نحذف المضاف حيث شال حاء رمضان وقبيل جنات عدن عللدار الثواب
حمضيعها والعدن الاقامة وهوالانسب عثل هذا المقام فانجنة عدن امخصوصة وحنةالفردوس

لابدخلهما العوام بالاصالة لانهما مقام المقريين 9ا8لتى وعدالرحمن عباده  اى وعدها

اياعمملتيسة #3بالغنب 00اى وص غاسة عنهم غير حاضرة اوغاين عنها لايرونها وانما

آمنوامها جرد الاخار والتعرض لمنوان الرحمة للايذان بواعندها واتجازه لكمال سعة
*ىالاذافة اشارة الى ازالمزاد من يده مخلصاله فالعبوديةلايعبد الدنيا
رحمته تعالى وف

وَالنفس والهوى اذكال التشريف بالاضافة ائما يحصل بهذا المعنى فجلنهة عدن الخصوصة
© انه  6اى اللتعالى ك8ان وعده  6اى موعوده الذى هوالمة ©« مأنيا  اى يأنيه

مونعدله لامحالة بغير خلف فالمأأق م المفعول منالاثيان اوعمنى الفاعل اى حائنا الم

© لايسمعون فها * فىتلك المنات  8لغوا  64اى فضول كلام لاطائل ته ووكهناية

عنعدم صدور الاغو عناهلها * وقنه شه علىانالاغو مايايتى ان تنب عنه فىهذه الداد

البكويمل لالد > استناءمنقطع اى لكن يسمعون تسليم الملائكة عليهم اوتسام
بعضهم على بعض هولهم رذقهم فيها بكرة [ 64بامداد ] « 9نا [شباتكاه] والمراد

دوام الرزق كأشَال اناعتدفلان صباحا ومساء يرادالدواممنه وقيل نوق طعامهم على مقدار

الاعرب
نلك
الكرة والعثى اذلانهارثمة ولاليل بلهم ىنور ابدا واتما وصف_ الله المنة بذ
لانعرف هنالعيش افضل مانلززق بالكرة والعثى * قالالامام فىتفسيرهفانةيل المقصود
منالآيات وضفت النة بأمور مستعظمة :ولس .وصول الززق بكرة وعشنا منها قلا قال

الحسن اراد ان يرغبكلقوم بمااحبوه افلدنيا فلذلك ذكر اساورالذهب والفضة ولبس

بدبد
ازثزثزب
دزةثزثزث
ة
دة6ز0ثزثةث
0ة6ز600ة0ز6ة60ز0
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| خون ريخان كرد
إى دريغا غك من دريادى

كشار
د با

دلبر

زسدا

بدى

بنخلق .كموهرست واشك بندارند خلق
اانر ائزيدر ا
بكك
اش

فتأويلات النجمية (خروا) بقلوبهم علىعتبة العبودية (سجدا) بالتسامللاحكام
© قال ال

|الاذلية (وبكيا) بكاء السمع بذوبان الوجود علىنار الشوق والحبة انتهى» قلواينبنىان
يدعوا الساجدافى اسجدته اما يلق.باياتها فههنا يقول « اللهم اجعانى منعبادك المع عليهم

المهديين الساجدين لك الياكين عند تلاوةاباتك » وفىابة الاسراء« الله ام جعانىمنالاكين

جلدة يول «اللهماجعلنىمنالساجدين لوجهك المسبحين
سغزي
اىاليةت
| الليخكاشعينلك » وف

محمدك واعوذبك بآن|كون ياعلمنتيككيزين عن امنإلىسبرقالالكاعو [ابزمينيجدة تعمدنت
از سجدات كلام الله حضرت شبخ قد س سيره اوسحدونا > جهت .تلاوت إآنات رحماق

جه
رمت رحماسدت مقتضى لطف رفت است وموجب بهعحت ومامرت يس لدجة

معبك]9
اوطربست نهاندوه وت
ل2ف مبعندهم كَل ك يهقال لعقب الخ
ييرفخل
تفح

اللام ولعقب الثبر خبلافلسكون اى فعقب الانباء المذكورين وجاء بعدهم عقب سوء من
د هؤلاء قوم سوءيعنىالهود والنصارى والجوس انتهى *
او
لين بت
بىعمن
جل+وافى
الالدهم

وافلىحديث م
(امن ى بعثهاللهفىامة الاكانلهمن امتهحواردون واصحكاب يأخذون بستته
ويعتقدون باميه ثمانها تخلف من بعدهم خلوف لون مالابفعاون ويفعلون مالايؤمرون
شن حاهد همده فهو مؤّمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم هله فهو

ول
مؤ
:من
رداء ذلك قدالاعافرح خزةي كده مس اضاعوا الصلوة ت#ركوها
تع
هنا اوضيعوا ثو
او
اابه
وتخوهاا اوت هوا
واخر
لاابدعداء بالعبمة 0
قوها

فبها بلانية وقاموا لهابلاخضوع وخشوع و
8اتبعوا الشهوات * هن شرب الخر
واستحلال تكاح الاخت من الاب والانهماك فىقنون المعاصى * وعن علىرضىاللهعنههم
من.رى المشيد وركي المنظور ولبس المشهور وفى الحديث ( اوحىاللهالى داود مثل الدثنا

ككلم ينه جيهت عابنا لكان رادها افد انتكونكلبامثلهمفتجرمعهم بإداود
طبالطعام :لين الاناسن«اواللنصايتش.:وفالىطنة ,لا ف
مىا
جلتخز
مةعان
ان سير اسباب الشهوات لاسممانرة

ابدا) » واعر

الخير وعلامة الجات زوالا ومن ثمة امتنع

|اعم رد لمعنه هن شرب ماء باردبعسل وقال اعزلوا عحنسىابها * وقال وهب ممننه

التق ملكان فى السماء الرابعة فقال احدها للاخر .مناين فقسال امرت بسوق حوت من
البحر اشتهاء فلان اليهودىئ وقال الاخن .اصرت :بافزاق زيت_اتستهاء .فلان انايد

والشهوة فالاصل الى :ومباها بالفارسسية .آ[رزو بخواستان ] والمزاد بها فى آلاية
المشتهات المذمومة .والفرق بين الهوى والشهوة انالهوى هو المذموم حممنلة الشهوات

والشهوة تدتكون ممودة وهى مانلفعلله تعالى وهى مايدعو الانسان االلىصلاح وقدتكون ْ
م(دمومة) ,

سورة سيم

يخ  7844+هم

ان يكون عليا مطلقا اذلاسئال درجة الا ويكون فى الوجود ماهو فوقها وهى درجات الانداء |

واملاكة نميتصور ان ينال درجة لايكون فى جنس الانس من يفوقه وهى درجة أبينا
عالليسهلام ولكنه قاضر بالاضافة الى العلو المطلق لانه عاو بالاضافة الى بعض الموجودات
والاخر علو بالاضائة الى الوجود لابطريق الوحدوب بل هارنه امكان وجود انسان فوقه
فالعلى المطلق هو الذى له الفوقية لابالاضافة ويحسب الوجوب لابحسب الوجود الذى قارنه
امكان نقضه  :والفمثنوى

وسنت ابزبالائ دسبت ابن نعاا * ننايدان كه اله المتهى
وي لمكا نغ و وكراان جاورالا حواسل *معن "ان

خلها وجازها كر الدهاسك * بيش الا الل انهنا للاهست

فاعللىعامة ان لابلتةتوا الى العلو الاضافى الخاصل هن بعضالرياسات كالقضاء والتدريس
والامامة والامارة ونحوها وعلى الخاصة ان لابنظروا الى العلو الاعشارى الأاصل مبنعض

المقامات كالافعال والدفات فان اآكمال الحقيق هو الترق منكل اضافة فالية وعلاقة زائلة |

امرك ممناب كز ترو  3روانم الى الى حال "كات الضفة ردي ال
عنهم نسأل الله تعالى ان لابجعلنا من المفتخرين بغيره  8اولئك 6ه اشارة الى المذكورين

هفذىه السودة من زكري الى ادريس وهو مبتدأ خيره قوله  9الذين انع الله عليهم »
بانواع االلندعيثية والدنيوية واصناف المواهب الصودية والمعنوية وقداشير الى بعض مابخص

كلامنهم «#من النبين  6سان للموصول ونظيره فىسورة اللفإتوحعدالله الذينامنواوعملوا
الصالحات منهم مذفرة)  88منذرية ادم #ه اك

إحاده البطاز هالذا دزا" لتك “كر ونه

الذرية مثلثة لنسل الثقلين كا فى القاموس ا وممن حمانا معنوح  :#اى ومنذدية من حلنا
©من
معهفىسفينته خصوصا وهم من عدا ادريس فان ابراهمكانمن ذرية سام بننوح و
ذدية ابراهيم  6واهلمباقون ف واسرائيل © عطف على ابراهيم اى ومزذرية اسراشل
ياعىقوب وكان مهم موسى وهارون وزكريا ويحى وعسى* وفه دلبل على ان اولاد البنات
املنذرية لان عسىمن ميم وهى مننسل يعقوب  0ومن هدينا واجتسنا  3اى ومن حملة

همدنيناهم االلىحق واصطفيناهم لانبوة والكرامة قالوا لمانفتيهسين انعطف عاللىمننبين
واتبء.ضانغطف على ومنذرية ادم اذا تتلى» تقرأ #إعليهمي على هؤلا:الاندباء  آيات
الرحمن * :اى آيات الترغيب والترهيب فكىتبهم المأزلة ##خروا  6سقطوا عاللىارض

حكاولتهم لإسجدا  *6ساجدين جع ساجد ف وبكيا  #بكاين جمع باك واصله بكويا
والمعنى ان الانسياء قتلكم مع مالهم من علو ائرتية فى شرف النسب وكال النفس والزلى
املنله تعالىكانوا يسجدون وسكون لسماعآيأتاللفهكونوا مثلهم وفى الحديث (اتلوا القران

|وابكوا فتابنلكموا فتناكوا) بقَالتياكى فلان اذا تكلف الكاء اى ان لمتيك اعينكمفلتبك
|قلويك يمنىمحزنوا عندمماع القرآنفانالقرآن نزل حازلنحعزلىونين * قالالكاشئى
[كلام دوست مهدج شنوةست جون اتش شوق بركانون دل بر افروخته الردد ازديده
ل
4

مريتادلسيدهواورىاحنمساىنوئمل
رس
افلاو
دعهآا
ابع

لجز السادس عشر
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وأدى مراتى الصديقين اعلى مراتب ااؤمنين يقورفناءمكاناعل! د وهوالم)ءالرابعةفانالنى
علمه السلام رأى آدم ليلة المعراج فىالسماء الدثيا وى وعيسى فى الثانية وبوسف فى الثالثة
دفى
اسى
سومو
لسة
الخام
رسابفعةوهارون فىا
سة
واادلري

وابراهم ف السابعة*واختلف القائلون |

بانه فى الماء أهوحى فهاام مت فامهور على انه حى وهوالصحبح وقالوا اربعة منالانباء
فى الاحاء اثنان فى الارض واهالخضر والباى ؤاثثان فى الما اذرشن' وعشئ كاءف

[ر رفع ادديس اخبار متنوعه هست ابن عباس فرمودكه دوذى
بحرالعلوم * قال الكاشنى د
ادريس را حرارت افتابغليةكرد مناجاتكردكه البى باوجود اينمقدار بعدكهمان»ن و افتاب
هست ازحرارتاو باحتزاق نزديك شدم اياان فرشتهكه حامل اوست تجدحال داشته باشد

خدايا باارتاب وشدت بروسسك كردان واولا ازئاب حرارتاقتاب درساية عنايت خود
محفوظ دار
ادوازى .أ !رآ كالاساق عتابت” نباءة اوسنت
ازناب قات حؤااك الجهغز ع
اا د
حشقحانه كمالدنا]اومتتخا نافر مود روز د بكر وو قل فر
يواتفأتثيرى ازحرارتاو فهمتكرد سببآثرا ازحضرت عتانستدعامود خطابرسيدكه
بندة عن أذر اورفو حلسواكعوج وال الل و ووو رشك تو راسك كه

بزيارتادديس ابداجازتيافت وبرزمين امدوبالعاسادريس اورا يبر بافرخود نشانيده بامهان
بزأدونزديك مطلعاقتابرسانيدءوباستدعاى ادربسكيت تمروكيفنت اجل وى ازماكالموت بريد

وعنزاسيل درديوانامازتكاءكرده فرمودكهحكمالهى دربادة اكبنسك توميكوى انستكه
يفتخنقادجزاننا جل
ت|ونى شود وجون اذفرشته بازامد ادريسرايا
ملع
بمط
ايك
تزد
فلىت
حا

سيزده طوطى زوانحعشنكراستان قدائل يووا زكزد ..وووائ ديكر اتنككتقاك موثكناك
طاعتادريس مشتاقديدارش شد وباذنحق تعالى ترزمينامده وبرادريافت ونام البى بالعاسن
ادرس جانشبرداشت وباز حقسبحانه حانش داد وعنراشلاورا نيان برد ودوزخ بدو

شت
هنحا
بازا
سدو
تمو

رفت وديكر بيرون امد] فالآ.يةدعللتىرفته وعلى علومكانه وهو

ذلك الشمس اما رفعته فتبعة مكانه واما علو مكانه فنوجهين احدهما باعتار مانحته من
| الكرات الفلكة والعنصرية وثانيهما باعتبار المرتية بالنسبة الىحميع الافلاك وذلك انفلك

الشمس تحته سبعة افلاك فلك الزهرة وفلك عظارد وفلك القمر وكرة الاثير اى اللار
وكرة الهواء وكرةالماء وكرة التراب وفوقه سبعة افلاك ايضا فاللكمرعخ وفلك المشترى

| وفلك زحل وفلك الثوابت والفلك الاطلس وفلك الكرمى وفلك العرش.فاعلى الامكنة
بالمكانة والمرتية فلك الشمس الذى هو قطب الافلاك اذالفض اتياصل .من روجانيته الى
ساالئارفلاك كاان منكوكبه يتنور الافلاك حميعا وذلك كأبقال على القلب يدور البدناى |
منه ييصل الفيض الى سائر الدن وففىلك الشمس مقام روحائية ادريس كابشعر بهحديث

المعراج © وف اللأويلات النجمية المكان العلى فوق المكونات عندالمكون فمىقعد صدق
عند مليك مقتدر انتهى * وقد اعطى الله تعالى للمحمديين عاالومكانة لكن العبد لايتصور

(ان) .

٠ج
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والى العماليق والى قائل ٠لمنفى ذءن اسهابراهمعليهما السلام * قالفى

القاموس جرهم كقنفذ حىمن العنتزوي ففبهم اسماعمل  4نبا * يخبرعنالله وكان على

شريعةابيهابراهبم وم يكن لهكتاب لول الي بهاحماع العلماوءكذا لوط واسحاق ويعقوب |
ص وكان 0

 30الخاص وهو من اتصل به نجهة الزوجة والولاد والعام وهو من

اتصل بجههة الدعوة وهم قومه ويجوز انير جح الاول لان الاهم اذهل الرتتجل :باتَكسل

عنلفىسه ومنهواقرب الناساله قال تعالى إوانذرعشيرتكالاقربين .وأعس اهلك بالصلوة .
قوا اتفسكم واهلكم نارا  6فانهم اذا صلحوا صلح الكل وتزبى بزيهم افلىخير والصلاح
بالصلوة #النى مى اشرف العبادات البدنية #والزكوة»ه التى هى افضل العبادات المالية
لقصا انيتصح للاقارب والاجانب ويحظهم بالفوائ الدية
انح
* وفيه اشارة الى ان م
اى ماس اكرافت يشكرانة سلامت  +زاودى تقدى؟ .درونشل فنىوابا

وكان عند ربه مرضيا  4فى الاقوال والافصال والاحوال * وفى الجلالين عمرضيا لانه
قد قام بطاعته انتهى
اى مرد احكرت رضاء دلبر بايد * أن بايد حكرد هرجه اوفرمايد

كركويد خونكرى مكو ازجه سبب * ورحكويد جان بده مكوكه نايد

* وغن اعلضصالمين انه قال نزل عندى اضياف وعلمت انهم منابدال فقات لهم اوصوى
بوصية بالغة حاتخىاف الله قالوا نوصيك يستة اشياء  .اولها نمكثر نومه فيلطامع فرىقة
قلبه .ومن كراثلهفيلطامع فىقيام الليل .ومن اختار حبة ظالم فيلطامع فىاستقامة دينه
و.منكان الكذب والغية عادته فلانطمع فىان رج املندنيا معالايمان  .ومنكثر اختلاطه
بالناس فلايطمع فى حلاوة العبادة  .ومن طلب رضى الناس فلا يطمع فى رخى التلعهالى

* واعم ان المرضى المطلق هوالانسان الكامل الجامع ليغ الكمالات الحبط حقائق جميع
الاشاء والصفات وأما من دونه

بوه دون وحه وعلل حال دون كال كال اه

كنين
مسكو
توال
لين
االيق
وضى و
هل الر
ان
سبحانه ياجنعلنا م

امين © واذ " فالكيات

ادريس ##هو جد ابىتوح فان نوحا بنلمك بنمةووشلخرن اخدوخ:وهواد ريس الى عليهالسلام
ابن برد بنمهلاسل بقننان باننوش بشنيث

بن ادم ولد وآدم حىقبل انعوت ععماثة

يه كنا فى روضة الخطيب * وقال الكاشى [ درجامع الاأصول اتاددءكه اددرس بصد

سال باعزدوفات آدم متولد شده ] هو اول مونضع الميزان والمكيال واول امتنخذالسلاح
وحاهد فى سبيل اللهوسى واسترق ب قابيل واول من خط بالف ونظر فىعِالحساب

والنجوم واول مئخاط الثياب وكاتوا بلبسون الحلود واول من لبس “وب القطن واشتقاقه
ك بتهرة
لقب
رةيبا منذلك فل
منالدرس همنعهمنعصرفه نملايبعد ان يكون فىتلك القلغ
دراسته اذروى انه تعالى انزل عليه ثلاثين صفة © انهكان صدهًا  #ملازما للصدق فى

جميع احواله ف نبا  6خبراخر لكان مخصص للاول اذلنسكل صديق ننيا ق*ال عباس
إن عطاء ادنى منازل المرسلين اعلى عمىاتبالنين وادى ماسلانتبديين اعلى ممستب الصدشين
ا
7-آ

المزءالسادس

عفم 5

ظ سالكان ىكندندؤ شح اف

مج

.وخ

ام

شد * سالها كرجهدرين رانك وو ىكندد

ا©لوتأفويلات التحدية قوله (ووهئاله زمخنتا اخاةهرون:نننا) بشيزالىانالنبوة ليست

| بكسبية بل هى من مواهبالق تعالى يهب لمنيشاءاللبوةويهب ان يشاءالرسالة منرحته |
| وفضله لامن كسهم واجتهادهم على انتوفق الكسب والاجتهاد ايضا مؤناهب اتقغالى |
| أوفنه'أشارة الخان وى “علنهالشلام :أخد أاختضالنا بالقزبةوالعنول :عتداهاتثالى لحى)بوتأ
ل يدهبوة والرسالة بشفاعة موسى
االى
| اخاه هون الشوة والرسالة بشفاعته والعحب:انالله تع
عليه لسلاموانه لاهلساننا والرسل مدصي اللهعله وسايلقوله(الناس يحتاجون الىشفاعى حتى! -

| ابراعمعليهالسلام) اللهماجعلنا منالمستسعدين بشفاعته واحشرنا حتاواله ورايته «واذكر |
افلىكتالله اسمعل » 4فصل ذكرهاعن ذكر اسه واخخه لابزازكالالاعتناء باصىه بإيراده |
| مستقلا اى واتل عقلوىمك ياتمد فىالقر ان قصة جدك اسماعيل وبلغها اليهم  8#انهكان |

صادقالوعد  4فبابينه وََينالله وكذا نايلناان© قال فالتأويلات التجمنةفما وعدالله باداء
| السوديةانتهى * والوعد عبارة عنالاخبار بإيضال المافعة قبل وقوعها وايزاده بهذا الوصفت
عغينرها*بن عباس رضىاللهبعنهما ,١
لكمال شهرته بهواتضاله باشاء فهىذا الباب ل+تعهد من

اناممعيل عللةاشلام وعد ضاحا له انينتظرهفىمكان فانتظره نسنة
نيدت بمرندم صضاحب نظن * ضورنى اذ صدق ووقا خوبتر

١

وناهك انه وعدالصبرعل الذاع فوفىَخيت قال إستحدىازشاءالله من الصابرين) وفه حث
وقعد
اىلصد
عل

ته
نمن
والوفاء به والاصل قه نيته لقوله علهالسلام ( اذا وعدالرجل اخاه و

انيقفريف ولميجى” للمسعاد فلاائم عليه) * واعلم النله تعالى اى .على انهاعيل >كونه صادق| :
الوعداشارة االنىالثناء احماقق بصّدق الوعد واتمان الواعد بالمؤعود .لابصدق الوعد واتيان):

المتوعد بتاوعد به الاذيثتى عقلاوعرفا على منيضدر منهالا فات والمضرات بل على من
فلوعند جائز عاللىله
بصدر منهالخيرات والمبرات ومن هذا ذهي ياعلضعلمَاء الى انالخاف ا
تعالى ندوالوعد صرحه الامام الواحدى والوسيط فىقوله تعالى ىسورة النساء ( ومن يتل
مؤمنا متعمدا خزاؤه جهم ) الآابة وفىالحديث (منوعدلاحد على له ثوابا فهو منحزله

ئم
احد
ردا
لارع)رب لاتعد عبباولاخلفا اشنيع
الخب
ووبا
ومن اوعده على ملهعقابافه

|

لافعله بلترى ذكلكرما وفضلا م قبل
دزى
عومنج
ودى
ماتعا
وانى اذا اوعدته اووعدته » للخلف
وفل

لوضعدراء فالعقل مائعه
انا
اذا وعد السراء حر وعده * وا
وقعد
لح
ايد
فلوع
»و+احسن يحى بن معاذ فاىلهمذاعنىحدث قاللوعد وا

قعاد على
حل
ا

| ماضمن لهم اذافعلواذلكايعنطيهمكذا وامونلى بالؤفاء مناللهوالوعد تحاقهلعصلقاد
ن عشفااءاخذ لانهحقه واولاها العفو والكزم
ااء
ونش
باكم ففعلوا فا
ذكذ
علوا
اتفع
فللا
| قا
| لانه غفور دحم كذافىشرح العضد للجلال الدواانى 8#وكان رسولا  68حو اعفن |

1م .
(

عجر
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| 99انهكانمخاصا . 6اخلصه الله منالادئاس والنقائص وماشواء وهو متى الف الوافق
للصديق فاناهل الاشازة قالوا االصادق والخلص بالكسر من باب واحد وهو التخلص
|

خلص
تاحد
لاب و
امنب
وتح
هبالف
وخلص
سقاديق وال
هطل
لم
انية
وفسا
منشوائب الصفات الن

بوفدية مقامالاولياء
ارضا منشوائبالغيرية © #قال فىالتأويلات النجمية اعل انااللاخعلاص
فلايكون ولى الا وهوبخلص ولايكون كلخلص نيا ولايكون رسولا الا وهوبى ولايكون |
كلنى دسولا والخلص بكسر اللاممن|خلص نفسهف العبودية بالتزكية اعلناوصاف النفسانية

| الحنوانية والخلص بفتح اللام من اخلصه الله بعد التزكة بالتحلية بالصفات الروحانية
الربانية  5قال النى عليهالسلام ( من اخلصللهاربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة مقلنبه
على لسانه ) وقال تعالى ( الاخلاص سير بنى وبين عبدى لابسعه فيه ملك مقرب ولابى

مرسل اناالذى اتولى نحليةقلوب الخلصين >.لى صفات حمالى وجلالى لهم ) وفىالقيقة
لاتكونالعبودية مقبولة الامنالخلصين لقوله تعالى (ومااصي وا الالبعيدوا املخللصين|هالدين»
ولاخلاص الخلصين مراتب ادناها انتكون العوديةللهخالدة لأيكون لغيرالل فبها شركة
واوسطها انيكون العمد مخلصا فىبذل الوجود للهالىالله واعبى درجةالخلصين انمخلصهم من ١
حيس وجحودهم بانينهم عنهم ويسقيهم لوجوده ياوكان رسولا سياه ارسله الله الىالخلق ١

فانبأهم عنه ولذلك قدم رسولا كموعنه اخص واعلى * يقولالفقير تأخير نيبا لاجلالفواصل
ب وناديناه جماننب!!طور الاءن © الطور جبل بين مصرومدين والايمن فىالاصل خلاف
زولسا
ىىعاينم
الايسيراى جانب العءنوهوصفة لاجانب اى ناديناه نمانحبتهالعنى اولهتى تل
1ل ايا النبامان نيعالمن من العنو معنىندان مهنه:إنم مثلل اهلكلام مانلتلجكهة*
وقال فىالخلالين ايل همنهدين رويد مصرفتودى اهلنشحرة وكانت فىجانبابل عيلمىان |
موسى  8وقريناه يجا  68تقريب تشريف مثل حاله حال قمرنبه اللك لماجاته واصطفاه

وتظة املك ورمييا ائ مناجا حاك تدمانالخضميرين نفاىديناه والمتاحاة
اسه حت كلهبعر اس
راكه اى
[راذ كفكن !  6فىالتهذيس قال ناحاه مناحاة سارهكا فىالقاموس #ووهناله حممنن
انجل
ه

رحمتنا ورافشا به  0اخاه هرون

أخاه مفعول وهنا وهارون عطف بان لاح

١

#نساكه حال منه ليكون معه وزيرا معيناكا سأل ذلك ربه فقال إواجعل لى وزيرا امهنلى)
سى فوجب |
منومن
فالهمةعلى ظاهىهاأ كافىقوله (ووهناله اسحق ويعقوب» فانهارونكان اس
]ا اد ارد حضرت مومى عهلالسلامرا هم |
اخلعل المعاضدة والموازية [,ا
وش بود وهم كدشن لغارت روش او زوللا دوكى ) عبارت اسن او (وقر يناه |
3

ر
د.نا
.لك
بحا « سا

روش است اخطر دارد وحون تفش در رسا.د خطر را باوكار بست

أ لعنى درسلوك شوب شرقه يست و حذبه حص جمعدت ست

أ
ا

ا
||

بخو!د دوى يحاصبى جون اوك4ثيدت واص:لى

رفتن كا بردنذكا

:

ايبن سر ربا سست ايبن
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ملماانوهت لاحد مالنعالمين  0وجعلنا لهم لسان صدق علا

وس

مم

و سي سس
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ثناءحسنا رفعا فان لسان

الصدق هو الثثاء الحسن على اينكؤن المراد باللسان مابوجد بهمن الكلام ولسان ااعرب

سنتعلجنهامبة لدعوته
امش واشو
لخرنبه
| واضافته مناضافة الموصوف الىالصفة ااىبفت
فهاق
*من
لر
ارات
كؤالك زوالا ريمن النعنان رساذق باقلانهوين ) * اعم ان فىالآيات اشا
وحسن الخاق ذان الهادى الىالحق بحب اينكون دفيقا فاالنشف يوجب اعىاضالمستمع
 ٠وفىالخديث ( اوحىالله الىابراهم ايانخليل حسنخاقك واومع الكفار تدكل شأحننم

| الابرار فانكلتىسقت لمنحسن خلقه بان اظلهنحت عرثئ واسكنه حظيرة القدسن وادئته ظ
ا من جوارى)

 :قال الصائت

ًا
ولاح
دك
ودئئ
َكر
كدهت عخرول

نزتم4_.ا تراج

ةاتحاضل<ازاان «الشاله) دثلاانلتك

»نها المتابعة قالابوالقاسم الطريق الىالمق المتابعة من علت متنته اتبع الكتاب ومن
وم
| أزل عنهم انبع الرسول عله السلام وهن 'زل عدهم انبع الصححابة رضى الله عنهم ومن تزل
ا عنهم انبع اولماء اللهوالعلماء بالله واس الطرق الىالله طريق الاتباع لآن سيل بن عندالله

' قاك“اشد ماعلى النفس الاقتداء فانه ليسللنفس قنهنفس ولاراحة  +ومنها الءزلة قال ابوالقاسم

مناراذ السلامة فىالدنيا وَالآخرة ظاهنآ و.باطنا فلنعتزل :قرثناء الوه واخدان السوء
حب
ولابمكنه ذلك الابالالتجاء والتضرع الىربه فىذلك لبوفقه لمفارقتهم فانالمراً مع امن

| * قال بعض الكبار العزلة سيب لصءت اللسان فناعتزل عالنناس ميحد من بحادنه فاداء
ذلك الوصمت اللسان وهى عقلسىمين عزلة المريدين بالاجسام اعلناغ.ار وعلةالحققان
بالقلوات” عن اكلوااان فليست قلوبهممحالالغ
ولال
شلاه
هيرع
الذى
هده الحاصلفنها املنمشاهدة
ونة اهل العزلة اما اتقاء شرالناس واما أشاء شره المتعدى البهم وهوارقع هن الاولاذسوء

غظنير واما ايثارحبة المولى علىكية السوى فاعلى المءتزلان
اءلال
بسو
| الظن بالنف ساولى من
مناعتزلعننفسه ايثارالصحية ربه افثنرالعزلة عالىخااطة فقداثرذبه عغليىنه ول+يعرزف
| أحد مالعطيه الله من المواهت والاسرار والعزلة تغطى صبحتة» اللشان بلاافاقت القات اذقد

تحدث المرؤٌ فىنفسه بغيرالل ومع غيرالله فلهذا حملالضمت ركنا برأسه مناركانالطريق
وحال العزلة التنزيه عن الاوصاف سالكاكاد المءتزل يكون صاحب يقين املعله تعالى حتى

لايكون له خاطر متعلق بخارج بيت عزلته والهجرة سيب للعزلة عن الاشرار من هاجر

فطلب رَضِىَالله اكرمه الله فىالدنيا وال خرة * فعلى ,الغاقل ان:بجتهد فىتحصيل الرضى

بالهحرة والخاوة والعزلة ونحوها  :قال الصائب

اكش تيار ]نح إصننت وجااعر) نكيت
دمتيزت .هنخلوت وكرخاوت كو
* ومنها ان من فارق حوبه ابتغاء لمرضاة الله تعالى فانالله تعالى مجعل لهبدلاخيرا مذنلك
واحب فأنس به.ويتوحش عماالفبهفهامضى فب<صل الحل والعقد عملاىد الله اللهم
اجعلنا منالمنقطعين .الك والمستوحشين عماسواك والسالكين الى سبيل الفناء والطاليين

لرضاك © واذكر فالىكتاب موسى» قدم ذكره عالسمىاعيل لثلاينفصل عنذكربمقوب
(انه) .

همم
ي م
مج
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العاف فضلا بعنترغيب:الغيز عنها قدم .الخبرعالمىبتداً للاهتام والاولى كونه مدا وانت
فاعله مسسدداخير لثلايلزم الفصل بين الصفة ومايتعلق بها وهوعن كذا فىتفسير الشبخ

فو لأ ل:+ننته » والله ل +ترجع عماكنت عليه منالنهى عبنادتها هو لارجنك ه
بالحجارة حتى تموت اوتيعد عنى وقبل بالاسان يعنى الثتم والذم ومنه الرجيم المرمي باللعن

واصل الرحم الرى بالرجام بالكسر وهى المحارة © وامجرتى  #عطف على مادل عليه
لارحمنك اى.فاحذرنى واتركنى ف مليا 6ه اى زمانا طويلا سالما منى ولاتكلمنىمنالملاوة
وهوالدهن  9قال“» ابراههم وهواستئناف بيانى ف سلام عليك [ 64سلام برنو يعنىميروم

ووداع مكم ] فهوسلام مفارقة لاسلام لطف واحسان لانه ليس بدعاء لكقهوله لإسلام

علكم لنياتنى الجاهلين ) عطلرىبقة مقابلةالسيئةبالمسنة ودل عجلوىاز متاركة المنصوح
ااذالاظلهرجاج  .والمعنى سلمت مزلا اصببك بمكروه بعد ولا اشافهك بمايؤذيك ولكن
ف سأستغفرلك ربى » السين للاستقبال اولجرد اكلتدأاىاستدعيه ان يغفرلك بانيوفقك
للتوبة ونهديك الىالايجان مايلوح به تعليلقوله(واغفرلابى 6بقوله (انهكانمن اضالين»
والاستغفار بهذا المعنى للكافر قبل سين انهموتءلى الكفر مالاريبفىجوازه واتهاالحظور

استدعاؤه له.معبقَاله عاللىكفر فانه تما لامساغله عقلا ولانقلا واما الاستذفارله بمعودته
عاللىكفر قلايأياه قضية العقل واتما الذى يمنعه السمع ألابرى الىانه عليهالسلام قال لعمه
ابى طالب (الزاال استغفرلك مالم انهعنه ) فنزل قوله تعالى ( ماكان للنى والذين اموا

اشتغفنوا للمشركن » الاإبة ولااشتباءفىانهذاالوعدمنابراهم وكذا قوله(لاستغفرنلك)
ني
وماترتب علهما منقوله لإ واغفرلانى » اماكان قبل انقطاعرجانه عنايانه لعدم تين امه

( فلماتيين انه عدو لتلبهرأ منه  6ف انهكان بىحفا يه اى بليما فى الير والالطاف يغَال
غت ونحفيت فكىر١امه بالغت و8ا8عتزلكم *#ااىلباعد عنك وعن قومك
البه
بيت
حف
بالمهاجرة بدنى حيث لميؤثر فحكم فل  2وماتدعون مندون الله 6ه اى تعبدون

#ؤوادعو دبى» اى اعبده وحده © عسى أزلا أكون بدعاء ربى شقيا  6اى بدعانى ايام
خانمًا ضائع السعى وفه تعريض اشقائهم فعبىادتهم الهتهم
حاجت ذكدى خواءكه محتاجائرا * بى بهره تكردائد از انام حمم
وفىتصدير الكلام بعسى اظهار التواضع ومراءاة حسنالادب  8فالمعاتزلهم ومايعبدون

دمونزالله  #بالمهاجرة الىالشام * قال فىتفسيرالشيخ فارشلمنكونى الىالارض المقدسة
© ووهاله اسحق ويعقوب  6ابن اسحاق بدل منفارقه مس اقبفارت الكفرة لاعقيب
(سراء بنلامعليم © |
الجاوزة والمهاجرة فان المشهور انالموهوب حيتئذ اسماعيل لقوله وش
اتردعاته بقوله إ رب حسلى مالنصالحين  6ولاتءخصصه! بالذاثر لاتهما شجرة الانساء
اولانه اراد اكنرياذسماعل بفضل عالنىفراده  #وكلاجمانا نا © اى كل واحد منهم

ياة
ننل
اسللك
بخصي
جعلناه ننا لابعضهم دون بعض فكلا مفعول اول طعلنا عقدلميه للت
الى عمدناهم بل بالنسية الى بعضهم «و ووهنا لهم رمحنمتنا » كلخير درى ودليوى
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الجزء الادس عشير
افاهوكجن لاروكلا 3

0
تخ واه وقوته» وت

يهم
ومتؤات يؤلؤلة كزااق]1اكتاب ابراهم #

اى اتل ياحمد عقلىومك فىالسودة اوالقران قصة ابراهيم وبلغها اياهمكقولهتعالى لإواتل
عليهمني باراهيم)وذلك اناهل المللكانوا يعترفون بغذله ومشركوا العرب يفتخرون بكونهم

امبننانه فامس اللهتعالى حبيبه عالليسهلام انخبرهم بتوحيده ليقلعوا عنالشرك 88اكنهان
صديقا  #ملازماللصدق كل مايأنى ومايذر مبالما فيه قائما فاجلمياعوقات ف نا تجرخا
لكان مقد للاول مخصصله اىكان جامعابين الصديقية والنبوة وذلك انالصديقية ناوالسوة

ومنشرطها ان لايكون نا الا وهوصديق ولدسمنشرط الصديقانيكون ننا .ولارباب
صندقى قنامهمعاللهياللهوى اللهوهوالفاق
الصدقمراتتب صادق وصدوق وصديقفالصادق م

.الفرق ببنالرسول والنى انالرسول ملنتبعتثلبغ الاحكام ملكا
عنفنسه والياق برءه و
كان اوانسانا بخلاف النى فانه مختص بالانسان 8ه اذ قال  6بدل من ابراههم بدل الاشمال

لان الاحبان مشتملة على مافنها اى اذكر وقت قوله © لابه  6ازر متلطفا فىالدعوة

| مسهلاله ي8اابت يه اى ي اابى فان الثاء عوض عنناءالاضافة ولذلك لامتمعان اى لابقّال |
يااتى ولاشال ياابت عاا كن الآلفت بدلامنالياء ف مبعد مالإيسمع © مناءك وتضرعك
للااضافة التى دخلت عملاىالاستةهامة
او
عالصور والعاثءيل
ا لهبهعند عادنكله وماعبارة ن

فت الااف
ذعم
حمو
يخهلا :غيرها امن رواق ان ففقولك بموعلام وقم والام و
|كلاذ
ع
صار 6ه خضوعك وخشوعك
 ١لانهاءواطزرو ةكمل واحد وقل استعمال الاصل 8#ول

بين يديه © ولايتى عنك  6اى لابغدر علىان ينفعك  8شأ 6ه لا فىالدنرا ولافالآاخرة
وهوااإغشاو ا شوق الإعناء والعوا/اهلي 1امتة اوللتعورك :يه
كاك © ياابت ١ققدحاءى

ا

الام
بطريةىٍ الوحى ف منالعم مالميأنك فامعنى #

اياشدلة) الأماعام ترا] ب صراطا سويا  6اى مستةم| موصلا الى اعلى
 00 5دين

نمصف نفسه ال
المراتت منحا منالضلال ادها ايد المفرط وانكان فىاقصاه ول
الفائقلدان

بل جعلي نقسه فصوو رفقله

تكن 0

اعىف وذلك الات

الرفق واللطف فق ياابت لاتعبدالشيطان  6فانعبادتك للاصنام عبادة له اذهو الذى يزيتها
لك و يغريك عللها يهان الشيطان كانللرحمن عصيا 64ومنحملة عصمانه اباؤه نعالسجدة
ة العاصى تورث النقم وزوال العم والتعرض لعنوان الرحمانية لاظهار كال
امعان
طعلو
وم
علىليهمن متابمة الش.طان وعصيانال رحمن
ننمتستع
اا4ا
ماف
شناعة عصانه يهاهابت الى اخ

ان » اى من ان  8يمسك * يصببك  .وبالفارسية [ برسيد سو ]  9عذاب  كائن

م|نفالرحمن * و ذلك الخوف روت حي ب وا
لهك
ي تل
وريبا
١كاقيلكالءه ف اللعن الحا اوق
[
1

در

0

ئ#ئاف ساق
ساتل *
منالولى وهوالقرب 8اهق

قل اذا قال ابوه عتذأمادمع»منه هذه التصائحالواجة القول فقبل قال مصرا على

| عناده  8#أراغب انت عنالهتىيااإراعم » اسل ومنصرف انت عنها بتوجه
|الانكا  ..الىنفس الرغية مع ضرب مواتمية كأن_الارغية عتلق عدالا سدطن

(عاقل) -
ال

ا

أ

|
ا
ا
|

مج

نمم

سورة

يهم

|لايدركدرت كعد !ضارا لامع النطى اللكليةيعن امقس
حمر 71ن ضايع بافسدوس وحيف

م

صم

شاه

ل

ردا يشيمان برارى خروش *كه اوخ جرا حق تكردم بكوش
كفه

| وفاقنذرهم د خوفهم ياتمد يعنى الظالمين  9:بوم الحسرة  6اى من بوم حسر فيه و تحزن |
الناس ويندمونقاطبة اما المسى” فعلى اساءتهواماالحسن فعلى قلة احسانه  9اذقذى الام 6
بدل منيوم الحسسرة اى فرغ منالحساب وتصادر الفريّان الى المنة والنار وروى -ان

الى علهالسلام سثل عن ذلك فقال (حين يجاء بالموت عاللىصورة الكش الاملح فيذيح
 .والفررشّان ينظرون فينادى المنادى يااهل الْنة خاود بلاموت ويا اهل الار خلود بلاموت '
فيزداد لااهطنة فرحا الى فرح واهل النار ما الى ع( م وهم فىغفلة  6اى مايفعل بهم

فىالاخرة «ؤوهملايؤون» وها جملتان حاليتان منالضمير المستتر فىقوله تعالى لإفىضلال |
مبين  6اى مستقرون ففذلك وهم فىتينك الالتين ومابينهما اعتراض ؤإانانن6ه تأكد لانا
ْثو ثرث  4يلك
ا

الارض ومنعليها  6ك 0من تغلسا لاعقلاء اى لارسق لاحد غيرناعلهم

ْ١ ملك ولاملك وقد سدق فىسورة الححر مايتعلق لهذه ال"ابة  8والينايرجعون  #اى يردون

للجزاء لاالىغيرنا استقلالا اواشتراكا * اعم انالرجوع على نوعين رجوع بالقهر وهورجوع
العوام لان نفوسهم باقية مطمئة بالدنيا فلاخرجون ماهم عليه الابالكراهة ورجوع باللاف
وهورجوع الخواص لاننفوسهم فانية غميطرمئة بالدنيا والعقى بلبالمولى الاعلىفبخرجون |
املندنيا والموت ولقاءاللهتعالى احب اليهم منكل شى” .فعلى السالك انيجتهد فىتحصيل الفذاء

والبقاء وتكميل الشوق الى اللقاء وبرجع الىاللهتعالى قبل انير جعفانسر املنملك اليوم
دار على هدا

فبوصر ةروى بازعكن وإتكدك :بؤقايد ع حنبن اولخغكاك وتقين )همه رباد ببرزد
هى جه درعرصة امكان بوجود ,اغنامبود * سيل عزنت همدرا نا عدم اباد ببرد
اولله عباد خوطبوا فصار كلهم اذنا وشضهدوا فصار كاهم عا وجدوا فىالزحيل حتى حطوا

الرحل عند الملك الجليل

نظرت فالراحة الكبرى فوادها * تشال الاعلى جنس من التعب
والجد منها بعد فىتطلبهها » فكيف تدرك بالتقصير والاعب
* قال الشبخ ابوالحسن المزين رحمه الله دخلت البادية على التحريد حافيا حاسرا فخطر
الى انه مادخل بهذه البادية فىهذه السنة احد اشد تحريداام:مق دق إذنان منوراى

وقال ياخام؟ تحدث نفسك بالاباطيل فظهر ازالترك والتجرد والرجوع فىاأق علىمراتب

ولكل سالك خطوة فلايغتر احد بحاله ولايخطر العجب بباله  +وعن ابراهيم الخواص

قدس أسره قال:دخلت الادية فاصابتى شدة فكابدتها وصابرتها فلمادخلت مكة داخلى شى*
املناتجابقنادتى بجوز املنطواف يابراهيم كنت معك فالبادية فر اكلك لانى ارد
و المسعرو ارك عنه اخرج هذا وات عنك فظهر االنتوفيق للرجوع الىاالللهه
”عص ةعس

معصام

الجزء السادس عدر

خا هدم
مج ع

|مائهم المتوها بها وسموها الروادى وهى الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والنين على ظ
اس
حسب مابلحق حروف امل هذا تلخيص ماقبل فى ذلك وقبل غيره انتهى  8ذلك * ظ
|الذى فدلت تعويه الجلية  0عسى ابن مم  3لامااصفه الإصارى وهو تكذيت لهم فيا

!أ يصذونه على الوجه الابلغ والطريق البرهانى حدث جعله موصوفا باضداد مايصفونه ثمعكس
أعلى الحكم

قولالمق  5قول اأثابت والصدق وبهاولنصب على انهمصدر مؤْكد لقال

انى عبدالله الل وقوله ذلك عيسىابن صي اعتراض  #8الذى فيه يمترون 6ه اي يشكون فان
المرية الشك فبقولون هو ابنالله +لماكانلله  5ماصح ومااستقامله تعالى  8+ان يخذمن واد ' 6
االكندنى العام  ©:وفالتاويلات النحمية اى جزا فان الواد جزؤ
اى ولدا وجاء يمن لن
الوالدكم قال عليه السلام ق(اطمة بغعة منى  0سعحانه  5اتنىزه وتعالى تنزيها بعهنتان ا

النصارى لانه لبس للقديم جنس اذلا جاس له ولذلك قاوا لافضلله  2اذاقضى اما 6

اى اركاودنه  8فاتما شولله كن فكون  5قال لعيبى كن فكان مغنيراب والقول
| ههنا يحاز سعرنعة الاجاد  .والمعنى اتنعهالى اذا اراد تكوينالاشاء تلممتئع عليه ووجدت

كا ادادها عاللىفور من غير تأخير فى ذكلاكلمأمور المطيع الذى اوذارد عله اس الااص
المطاع كان لمأنور به مفعولا لاحيس ولاابطاء وهوالمجاز الذى سمى العدلى  5وازالله رنى

وربكم فاعبدوه  6منتمامكلام عندى عطف على قوله (الى عبدالله) داخل نحت القول
هذا  6الذى ذكرته من التوحيد ف صراط مستقم © :لايضل سالك 89فاختافت

 .الاحزاب 

حمع حزب يمعنى اجماعة فلوبميننهم  5اى مانبلياخنلاناطسبين ,وله (دبكم

هبوزنالله والعقوسة هوالله هط
| فاعبدوه © وهم القوم الممعوث اليهم فقالت النسطوريه ا

الى الارض ثمصعد اللورالفاع ووالت الملكانية هوعبدالله ونه © وفىالتأويلات اللحمية اى

| لزبوا ثلاث فرق فرقةيع.دونالله بالسير على قدىى الشريعة والطزيقّة بالبور على المقامات
| والوصول الى القربات وهم الاولاء والصدهشون وهم ااهللله خاصة وفرقة يعبدوزالله على

| ضبودة ربواليغعة ,وااعنالهننا .ويه الموؤمنون !سااون زوه انل اعلنةا وإذوقة رياداؤلق»ليوط
| على وفقالطبعة ويزمون انهم يعبدوناللهم انالكفار يعبدون الاصنام ويشولون مانصدهم
الا ليقربونا الى الله ذللى قلات يتكيتان على اهل الحقوهم اهل البدع والاهواء والسمعة

والنفاق وهم اهلالنار  :فويل للذينكفروا يه اوهلمختلفون  .والويل الهلاك وهوتكرة

| وقعتمتداً وخيره مابعدة ونظيره سلامعلنك,فاناصله منضوبتائت .منابقعله الكلهعدلبه
شنهد يومعظمكه
©م
| الىالرفع علىالابتداءللدلالة عل مىعنىثيات الهلاك ودوامه للم.دعوعله م
ببهصمر» [ جه شنو
امع
واس
| اىهنشهوديومعظي الهول والحساب والجزاء وهو بالوقميامة ف
| باشد كافزان وحه ينا وهو تعحب محندة

وابصارعم الهيدى 89ييوأمتوننا

سمعهم وابصارهم وميد ومعناه أن اسماعهم

للحساب والمزاء يوم القيامة جدير بياتنعجب منه

بعد انكانوا فى الدنيا صما وميا والتعجب استعظام الثى” مع المهل بسببه ثمتقول كوه

| الاستعظام ل اكن الظالمون اليوم  6اىفى الدنيا ف فى ضلال مبين  64فخىط'أ ظاهر
621

مج

و
إن زلقا

دام

سورة ميم

يوم

بالتراك ءافوو نك سازاهار ف زندى دو

ييتتكد
ديت براوق,لبر الت

ماند دوعين كفا صورت او .
ه سندر"واجتل" طفاعيلضعلبادلرثناق
ازك

ظ

درى نفس بدش هيكة دويد  +تاننداركه سير منزل ديد

ق»ال فالىتكمية 'ولدعينى هعاللسلام فىايام ملوكالطوائف لمضى حمسن وستين سنة منغلية
شةرلةاسئة
عبن
ثصا
الاسكثدزا عق ارض 'بابل 'وقنل لكاثن مذنلك وكانحمل مبسه و

ونى” عيدى وهو ابن ثلاثين سنة ورفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت ميم بعده
ست سنين وخرجت به امهمن الشام الى مصر وهو صغير خوفا عليه همينردوس الملك
وذلك امنلك

فارس ع عولده لطلوع جيه فوجهله هدايا منالذهب والمر واللبان فاتت
كره فاخبروه محخيره ويانهة كول سا

رسله بالهدايا <تىدخلت على هيردوس لذالراء م

واخبروه بالهدايا فقال لهملماهدتم الذهب قالوا لانه سيد المتاع وهو سيد اهل زمائه قال

لهم ولم اهدتم المر قالوا لانه حبرالجرح والكسر وهو يشنى الشقام والعلل قال ولم اهدتم
رفع الى الماء فخافه هيردوس وقال
اللنان قالوا لانه يصعد دخانه الىسماء وكذلاك هيو

لهم اذاعىفتم مكانه فعرفونى بهفاتى راغب فبارغيتم فيه فلما وجدوه دفعوا الهدايا لمريم

وارادوا الرجوع الى هيردوس فابعلثله لهم ملكا وقال لهم انه يريد قتله فرجعوا ول يلقوا

هيردوس وامسالله مريم انينتقل به الى مصر ومعها بوسف إينعقوب النجار فسكلتيه '
فى مصر حتىكان ابن النتى عشرة سنة ومات هيردوس الاح ناكالعام ام

ان يرك يلكت عسى الىمعلمه فعامه ابد فقالعسى

دروي

ا ا

نحد » قال لافقال اما
اتدرى مااه«

الال نالااللهوالباءبهاء الله والجم جلالاللهوالدال دينالله فقالالمعلٍاحدنت فا« هوز»

فقال الهاء هاولله الذى لااله الاهو والواوويل للمكذبين والزاى اراق جيك اعدنا |
حمسنت شماح«طى » قال الحاء حطة الخطايا عن المذنيين والطاء شحرة
للكافرين فقال الامعل

لعقلىه فقال احسنت فا «دكلن » قال الكافكلام الله واللام لقاء اهل
خلله
طوبى والاء يدا
الجنة بعضهم بعضاوالمملكاللهوالنون نورالله فقال احسنت ما «سعفص » قال السينستاءالله
والعين علالل وهالفاء فعله فىخلقه والصاد صدقه فى اقواله فقال احسنت شقاهرشت » قال

القافى قدرةاللهوالراء دبوبته والشين مشيئته والتاء تعالى الله عما يشمركون فقال له المممظ
احسنت ثم قاللمرجم خذى ولدك وانصرفى فانه علمنى مالم ١ كن اعرفه كذا فى قصص
الاساء» قبل هذه الكلمات وه ابجد وهوز وحطى وكلن وسعفص وقرشت ولخذ وضظغ

قدمب.ل
واتق
اسماء ثمانية ملوك في

هىاسماء ثمانية املنفلاسفة  .وقبل هذه الكلمات وضعها

اليونانيون لضبط الاعداد وتميز مراتبها كذا شرحح التقويم و*قالحمد بن طلحة فالىعقّد
من طم
اص
ختة
شه س
اسام
ونضع الخط العرنى واقامه وصنع حرفه واق
الفريد اول م
كانوا نزولا عند عدنان بن دا ود وكانت اسماؤهم اجد وهوز وحطى وكلن وسمقص

عقت ووشفوا الكتابة اللهعلىاسمائهم فلما وجدوا والالفتاط تحروفا الدشت ىق
سمه

سج

رج ص

اج سبج يوب

د
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حت حبطة اأكمال الاازالممل الاستعدادى الازلى الى جانب الحقيقة والذناء وكال الجلال
| غالب فىجمعية بحى علهالسلام بحسب الفطرة الالهة الازلة وهذه الغلية ليست اختارية
ظل اضطرارية ازللة حاصلة باستلاء سلطنة الحةرقة والفناء وكال الحلال على قلبه وهذا الميل
ب

الى جانب الشسريعة والبقاء جمال غالب فىججعية عيسى عليهالسلام بحسب الفطرة الالهية |
الازله وهذه الغلية ايضا لست اختارية بل اخطرارية حاصلة باستئلاء دولة الشسريعة والبقاء
0000

وحمال الكمال على قلبه ومقتضى الغلية اليحاوية السكوت وترك الاطق ولاذلامكاتنكلم
فسان احواله هواللهتعالى وانى بطريق الغسة لانفسه وهومنقسل منعرف كل لسانهلغلية
الفناء اعلبىقاء وكل منكل لسانه فىهعر فةالله فهوعلى مششرب حى ومقتضى الغلةالعسوية

انطق وترك السكوت واذا كان المتكلم فىبيان احوال نفسه وأنى بطريق المكاية دون
اللدتعالى وهو مقنبل منعرف الله طال لسانه لغلية البقاء على الفناء وكل منطال لسانه
فمىعر فةالله فهوعلى مسرب عيسى عليهالسلام وحال كل منهما بَضاءالله ورضاه وهامشتركان
| فىامعية الكبرى مجتمعان فىمل الاهلية العظمى ومنفردان فىغلية العليا بانتكون غلية
ميل بحى عليهالسلام الى الفناء وغلية ميل عدسى عهاللسلام الى البقاء ولو اجتمعا فىتلك
الغلية ايضا ١ امتاز حال احدها عنالآ خرة بل يكون عبثا نوعا تعالىالله عنالعبث ولذالم

تتجلدلا جتومين نمجاجاى نهلنررم يق اكنج لكر عع ل بولجماتن ولح 1ك

كان الجلال غالبا فىقلب يحي وامال غالبا قفلىب عيسى عليهاللام حتى يكون التحلى

| لكل منهما بوجه آخر مع احدية اصله وبوجد بنهما فرق بعد المعوكلمن ورث هذا |
المقام بعدها الى بومالقيامة مناولاءالله الكرام ول الله بطريق الفيض والالهام السلام |
عليك بوم ولدت وبوم موت ويوم شبعث حبا الاان اولياءالله لاخوفعليهم ولاهثم يحزبون |

وهو منقبيل ميشسراتهم الدثيوية التى اشير البها بشوله تعالى (لهمالبشرى افلىحيوةالدنيا» |
| الاانهم يكتمون امثاله لكونهم مأمورين بالكتان وعلمهم بسلامتهم يكت لهمولاحاجة
لهم بعلم غيرهم واماالانبياء عليهمالسلام فهم مخبرون بسلامتهم لكونهم شارعين فلابد

لغيرهم منالعلي بسلامتهم حتى يؤمن ويغقبل دعوتهم والله شول الحق وهو يهدى البيل |

انتهى * قال فىاسئلة الحكم اخبر رسولالله صلىالله عليه وسلم عنمقامهما حيث قال ( ان |

عيسى وبحى التقنا فقال يحى لعبسى كأنك قدامنت مكرالله وقال عسى لحى كأنك قد |
له ورعجتة فاوجقانتم تمالىاليؤئنا:حاتنكينا ,حالسىساكياطناى) وكان :حاقة
| إدست ملنافض
امره فىمقام الجلال انقتل فييزل فائرا دمه :حتى قتل “مناجله :سبعؤن لا .قصاصا منه
فسكن فورانه وكان عاقبة امس عسسى فمقام البسط والمال انرفع االلسىماء اى ,الى الملا

الاعلى من مظاهى امال فكلاهها فىمقامهما فا'زان كاملان انتهى © وفالتأويلات النجمية

| قوله (وبوم اموت» فيه اشارة الى انعسى المنىالمتولد مننفخ الحق افلقلب قابل الموت
بم غلات صفات النفس والمعاملات المتحة منها لثلاينتر الواصل يانه اذاحى بحباة لابموت

|المنى الذى فيقليه » يقول الفقير
واى». 2

للفلل فقخط.وحفت الثى أن  .+/محتقاءوسل لحوانية اللغمانان
هو آثانى الكتاب »د الاتحيل ذل وحعانى نبا وجغانى  4مع ذلك ف مباركا  4نفاعا
معلما للغخير 'اخبر عمايكون لامحالة إصمغة الماضى والمهور على انعنسى تاامالل الاتمميل
والندوة فىالطفولية ؤكان يعقل عقل الرجال كافبحر العاوم * شَول الفقير المشهور انه
اوج الله النه بعد الثلاثين شلكران تطاالعه  00عن نشونه  0اغا كنت  3يطم]“كدت

فانهلابتقد بابندون اين  8واوصانى بالصلوة يه ا لئاع" اقو ذا

الك 4

اى ذكةالمال ملكنة * بقول الفقبر الظاهى انايصاءدبها لايستلزم غناه بلهى بالنسية الى

اغناء امته وعموم الخطابات الالهنة منسوب

الى الانساء تهحا للامة على التاار والانتهاء

أالابشتقط
 9:ماق لطاريه افلدىثلا »قا فلحوالساوامجفة دللآلة:أمنة علي االعنداهاذام خب
ال
لفر
ضن ك
وباحي
الا

عنه الاكالف والغيادات الظاهرة فالقول سقوطها انل ععنض

© وق التأويلات التحمية فنه اشارة الىانه مادام العبد حبا لاابدمقننصة راولاسقامة العبودية
واتزلكنةفس +شول الفقير اقامة التكالف عبودية وه امكالالئزل كمرتةدئين واماللشكر
كالمنتين وكلا الامسين لايسقط مادام العيد نا بالغا فاذاتغير حاله بالمنون ونحوه فقدعذر

ف وبرا ** [ مهربان ]  #9بوالدنى “ه عطف على مباركا اى جعانى بارا بها مح_نا لطيفا
وهواشارة الى انهبلافحل ه+لبجوعلنى جبارا  6موتكببارالف.ارسية [ كردتكثى متعظلمكه
خلقرا تكبركم وانسائرا نبجرائم ] «وشقيا أ عاصبالربه و:ا9لسلام على  [ 5سلام خداى

برمنست ]  #8يوم ولدت  5بولاالد طبعى اى مطنعن الشيطان  2#ووم اموت 6#
مشنداب الموت ومابعده  #وبوم ابعث حنا  4حال اى منهول القيامة وعذاب اللار
كاهوعلى >ئ ياعلنسلامة منالله وجهت الى كاوجهت الى ى فىهذه الاخوال الثلاثة
العظام  50آناتطرفنا للعهد والاظهر علنانه الحنس 715

علىاعدانهفاناثيات

جنس ااسلام لنفسه تعريض لاثيات ضده لاضداده كافىقوله تعالى ( والسلام على نمانع
الهدى ف)انه تعريض بانالعذاب على منكذب وتولى فلماكلهم عسى بهذا الكلام انوا
سلنكلام  +قال
ببراءة امه وانها مناهل العصمة والبعد منالرسة و شكلم ادج بلغا

افلىاسئلة المقحمة قوله ((بوم ابعث حا 6يدل على انلاحاة فىالقبرلانه ذ كرحاة واحدة
والحواب انه ازاديها الدائمة الباققة بحلاف حناة القبر انتهى * مول الفقير لاشك انحياة
البوزخ على النصف منحياة يوم البعث فانالاولى ححاة الروح فقط والثانية حياة الروح
والجسد معا وهىالمرادة ههنا ولاانقطاع لحاة الارواح مذخلةقت من الابديات فاقهمثمانهكر

فسلام يحى وعرف فسلام عدسى لانالاول منالله والقليل منه كثير ق»ابلعضهم قليلك
لاله قلدل ولهذا قرأ الحسن اهدنا صراطا مستةم) اتىن راضون بالقليل:كذا فىبرهان أ
القر ان »قال شخى وسندى فىكتاب البرقبا تلهقدس سمره اءاانى بطريقالغسة فحىقيحى.
عايهالسلام وبطريق ادكاية فىحق عسى عليهالسلام لكالنامئهما اهل الأقيقة والفناء

والكمال الجامع بين الخلال والمال واهل الشسريعة واليقساء والجلال والمال مندرجون
ات

محكة سمسسح سس

سحو تت 7ممتسمت معدت سجس ج/ 350

الجزه الباوس عشر

مجه ,عنم يما

سوا سوء  #المرء مع الف الوصل الانسان اواارجل ولاجمع
مه
اان
مباكان ابوك *#ير
لمنمعنى
وماالا
فراةستع
ص كث
لهى1
ابدو
لمفنظهكا افلىقاموس .وسوء بفتحالسين وباضافة امس|.ال

شى[ نبوديدرتوجمرانممدى بد بلكه
ا+
كهما
للهعن
اىال
ل رض
اعباس
قدابن
| ماكانعمران زانيا قال
6نية
مردىكه مسجداقصارا اشرف احبار بود ]89وماكانت امك»هحنةبنت فاقوذظه بغيا زا

فن|نلكهذا الواد منغيرزوج وهوتةرير لكون ماجاء تبهفريا متكرا وتنبيه اعنلاىرتكاب
الفواحش مناولاد الصالحين افحش * واعلم ازالمعتاد مناهل الزمان ااذظاهرالله فىكل
زمان ندا اوولءا بخصه بمعجزة اوكرامة انيتكر عليه ١كثرهم وينسبوه الى المنون والضلالة |
|لافتراء والكذب .والسحر وامثالها واماالاقاون فغرفون انمنسافر عنهنزل امهور |
وا
| فأنهور ج.ععن سفره ومعه من العلومالغرية والا<والالعحيه مالميألف يهاالعقولو +بشاهدها ْ

الانظار فلايرجءون بالرد عله بل بالاعتقاد  :وفىالمنوى

مغزرا :خالىكن باانزكار يارب إناكدرموجان بابسا ذكلزار :باد
تابيابى بوى خلد ازيار من » #جون حمد بوى رحان ازيمن

ف فاشارت اليه 6ه اى الى عنسى اكنلوه لبجسكم ويكونكلامه ححتلى والظاهى انهاحئئذ |
كفلم 6
بينت نذرها والهابمعزل عنحاورة الانس  8قالوا  مشكرين للواما  ت ك

كمم
دترع
راجلما
ع2ىرروضء
جإو
"4س
بجس
لععم

| نحدث  #من كان ف المهد  [ 6در كهواره إلعنى طح ل كتعادامة © صبا  5ولمتعهد |

فماسلف وها رضيعا فاىلجر يكلمة عاقل لانهلاقدرةله على فهم الطاب وردالجواب وكان |
| اهشاع مضءون

اخملة فزمان ماض بيهم صا

لقرسه وإعيده وهوههنا لقرسه خاصة بدلئل أ

| انه مسوق لاتعجب اؤزائدة والظرف صلة منوصيا حال منالمستكن فهه اوتامة اودائمة |
كافىقولهتعالى (زوكانالله علما حكها » * شول ١افقير|!ذ ااه ان كان لتحقيق صباوةه فاذالماضى ١

دال على التحقق  #قال  54استثناف بيانى كأ نهقبل فاذاكان بعد ذلك فقيل قال عسسى
بلسان قصيح وى عبدالله افرعلى نفسه بالعبوديه اول ماتكلم ردا على من يرم رابوييته

 ٠املننصارى وازالة للتهمة اعلنله معافادة ازالة تهمة الزنىعنامه لانهةءالى لابخص الفاحجرة

وء
سست
دد ل
بلي
عقالا
به+
بولد مثل

ولاءبد طمع ولاعبد شهوة وفيهاشارة الى انافضل اسماء

| الشترية العيودية #
شول الفقير سمعت هنم حضرة شخى وسندى روحالله روحهانهقال

عبدالته قوق عبدالرحمن وهو فوق عبدالرحم وهوفوق عبدالكريم ولذا جعل رسولالله
صلىاللهعليهوس عبدالله وكذا عبد الى وعبدالمق اعلى الاسماء وامثلها لان بعض الاسماء
الالهبة يدل عاللىذات وبعضها عاللىصفات وبعضهاعلى الافعال والاولى ازفع منالثانيةوهى

املنثالثة * قبلكان المستنطق لعسسى كزريا وقد ١كرماللهآعالى اربعة منالصيان باربعةاشناء
| بوسف بالوجى فاىلحب وعسى بالنطقفىالمهد وسلهان بالفهم وبحى بالحكمة فىالصاوة *وامًا
| الفذيلة العظمى والآ بة الكبرى انالله تعالىا كرمسبدالمرسلين عليه وعليهمالسلامفى الصباوة |
بالسجدة عند الولادة باله رسولالله وشر حالصدر وحتم النبوة وخدمةالملائكة والمورعد ٍ
ولادته واكرم بإلنبوة فىعالم الارواح قبل الولادة والصياوة بوذكلكاختصاصا وتفضلا |
0

سور ريم

حجن ,هبنم يهم

فاذا اكد لميكن الااحقيقة الكلام وانما امرت بذلك لكراهة محاداة السفهاء ومناقلتهم |
والاكتفاء بكلام عيسى انه قاطع اطعن الطاءن والرائب

فىبراءة ساحتها وذلك اناللةتعالى

اواد ان يظهر براءتها منجهة عسى فتكلم ببراءة امه وهو فالمهد وفنه انلسكوت عن

درجنك مكند لب خاموش كار تنم * داد جواب يدم نادان جه لازمست
وقال

باكر انجانان مكوحرف,ران تانشنوى »* كوه در رد صدا بىاختبار افتادءاست
ومن بلاغات الزخشرى ماقدع السفيه #ثلالاعىاض ومااطلق عنانه يدلالعراض سورة 0

السفيه تكشرها الحلماء والنار المشطرمةيطفئها الماء يعنى ان سورة السذيهكالنارالمضطرمة
ولابطفأها الاالحي م لايطنىا*انا الا الماء'واالثنان ناكل نفسها ان لجدماتأكله * وفى الاية ْ

صاوفهم
اشارة الى الصوم عن الالتفات لغبراللهتعالى كاقال بعض الكبار الدنيا بوم ولن
وقطع
ولايكون افطاره الا علىمشاهدة امال * فعلى السالك ان ينقطع عنءالم الئاسوت ي

لسانه عنغيرذ كر اللاهوت حتى يحصل قطع الطريق والوصول الىمنزل التحقيق وكا ان
مسيم هزت الخلة فاسقطت علدها رطبا جنيا فكذا عمسمالقاب اذا هزت َلِة الذكر وهى
كلة « لاله الاالله » تسقط عليها مالنمشاهدات الربانية والمكاشفات الالهة مابه يحصل

(ت
اولبب
المتعات التى هى مشارب الرجال الالفين كاكان حال النبىصلىالله عليه وسلم يق
عند رى يطعمنى و يسقنى ) اللهماجعلنا منالذين كوشفوا عن وجه حقّقة الخال ووصلوا

الى تحلات الال والجلال  #فأتت به قومها  64والباء يمعنىهمع اىجاءتهم معولدها راجعة
الم عندماطهرت ه ن نفاسها وحعلها الكاشئ للتعدية حد.ث قال [ ١خر ورا مم عسئوا]:
| * وعن ابن عياس رضى الله عنهما انها خرجت منعندهم حين شرقت العدين وجاءتهم

ولىه -
رماة
عق لغايال ومعها صبىفلونحمله64فىموقع الخالاى حا

ان زكريا افتقد

ظفلبجدها ففحرابها فاغم عاشدينا وقال لاءثخالها بوسسف اخرج فيطلبها فخرج
مسيم

بقص اثرها <تى لقنها نحت الل<لة فلما رجعت الى قومها وهم اهل::دت ضصالحون وزكرنا

جالهسه بكوا وحزنوا ثمط قو موي هامرم لتدعجتثشتأ علىحذف

الباء منشاً وماله فعلت شأ ف:ر9يا ا#ى6عظها بديعا مدكرا مقطوءبكذبه فمرنى الجلد
اذاقطعه و.الفرية بالكسرالكذب والفرى الام الخحتلق المصنوع اوالعظم وهو شرى
الفرى يأ بالعيحبفى له و.فىالاخترى انه املناضداد ببجى” تمعنىالام الصالح والسى*
*قلاكلاشى [ جيزى شحكفت يا زشت كه در مبان اهل بيت مثلابن واقع لبوده ]
ا
يااخت هرون  6دوى عانلنى عليه السلام انهم اما عنوا به هارون النىالتحلام
وكانت مناعقاب هن كان فعه فىصنة الاخوة وذلك بان 0

من|<ت هارون اواخيه ؛

وكان ينهاوببنه الف وثماتمائة سنة وق ل كان هارون اخاها مناسها وكان رجلا صالحا

وقبل:هواخوموسى نسيت اليه بالاخوة لانها وملنده كمشَال باخ الءرب اى ياواحدا منهم

|سجوة وع بىالحجاز لم كرا القاموسوف الحديث( اذا 0
ال
ينكن رطب تمر فانه لوكان ثى” افضل منه لاطعمهالله تعالى ممريم بنتجمران
الرطب فا

حين ولدت عسى ) ق*ال الربيع نيام املانفساء عندى خير منالرطب ولاللمريضخير
مانلغسل

وقرى عا 6هوطبى نفاا

مااحزنك واهمك فانالله تعالى قدازه

اتلكخوارق من جر ىالنهر واخضرار التخلة الابسة واعارها قلبالنوقهتمهااذارارا
سباح
نقرار فان العين اذا رات مابسر النفس
ذلك لماستعدوا ولادة ولد بلاخل واشتقاقه مال

سكنت الله املننظر اغلىيره يقال اقرالله عبنتك اى صادف فؤادك ماتبرضك فقرعنك

املننغارالغيره * قال افلقاموس قرت عه تقربالكسروالفتح قرةويضموقروزا بردت
وانقطع بكاؤها اورأت ماكانت متشوفة اليه انتهى * اومن القربالشم وهوالبرد فان دمعة
روه
كحبوب
مللم
لعين
ا ال
وخنة
السرور باردة ودمعة الحزن حازة ولذلك ال قرة العين وسح
* وقال الكاشق [ وقرى عنناوروشن ساز حَثم دا بفرزند ياخود بسبز شدن درخت وبر

دادن اوكة متاشبث باخال نو دازد 'ثحة انكه قادراست براطهار خرما آذ درخت ابن
نرد
دمد
مص
اكرد
قدرت دارد برايجاد ولد أزمادر بى يدر وحق سبحانهملائكه فرستاد تاب
و<ون عسى عهلالشلام متولد شد اورا فراكرفته بشستد ودرحزير عبشت يذه

©اترينهنالبشر
دركنار مسيم نهادند] قالوا مامنمولود يستهل غيره و[ندا رسيد ف]ام
ا

احدا د اى فان ثرى آدميا كاتناهن كان ومامضنيدة كا

وهى عتزلة لامالقسم

اسألك
فىانها اذا دخلتعاللىفعل دخلت معها النون المؤكدة ف©قولى 64له اناستنطقك ى

عوللىدك [ يعنى برسند اين فرزند از كاست ] ولامك عليه © اتىنذرت  #اوجبت على

فسى فلللرحمن صوما © صامىتا اوصباما وكان صيام الجتهدين من بنى اسرائيل بالامسالك

عنالطعام والكلامحتى بسى وقدنسخ فىهذه الامة لانه علهالسلام تهى عنصوم الصمت
مطق
لن
احال
نالر
افة
» قالفى ابكار الاذكار اكرات فوقته ص

فىهوضعه شرف الخصال

اكذحه دعن حرا شد شامق ارقت “عط “عوك لضت أن “ 6دوين كغوة
وتشى
موق
ان ب
خفت
دوجيز طيرةٌ عقلست دم فرو بسان * «وقت كفتن و ك

*واما ايثار اسماب الجاهدة السكوت فلعلمهم بفمىالكلام هن حظ النفس واظهار صفات
المدح والميل الىمحسن النطق ف*اما اصلمجتاهلية فنهىعنهما وردلاتم بعدالاحتلامولاصمات

نوم الى اللبل فكان اهل الجاهلة نكيم اعتكاف بوم وللة بالصمات أنهوا فىالاسلام

*مول الفقيرانالنهىعنههوالسكوت مطلقا .واما
عذنلك وامروا بالحديث بابر والذكر ي
السكوت عكنلام الناس معملازمة الذكر شقبول بل مأمور به ولذا جمل دوام اللكوت
أم
احد الشرائط القان فصحة الانقطاع وفائدةالسلوكانما تحصل به وباجواته ف©لن ك
ا

انسناا  #بس سخن مخواهم كفت أن ور باج 0

نلكهباملانكه واحق سخن

ميكويم ومناجات مكام] اميت بنتاخبر بنذرها بالاشارة فالمعنى قولى ذلك بالاشارةلانالافظ
| *.اقلافلراء العرب تسمىكل وصل الى الانسانكلاما بأ “طرييق وصل مالميؤكدبالمصدر
حو
ولمع

ل

لس أل

0

١فاذا "6

سورة صرعم

سمج  71077م

تر لفنجبته 19رن مكاناشفلمنهابحت الا.هه ؤوال,فى القصص من نحت ,الجلة*وفى
الاسئلة المقدمة قرى” بفتّح المم يعنى بهعسى لماخرج من اليطن ناداها فالاحزنى | 6
فنسرة مععنى ىلغرف بولادة عسى ويمكان! لقتحط [ ومناى سرك
|ا
م

وا

على حذف الباء تقديره بان لاتحزتى  .والجزن ثم بلحق لوقوعهمن فواتنافع اوحصول
ضار هه قد جعلريك نحتك  #اى فمىكان اسفل منك يل سسريا  68ذهرا صغيرا عملاىفسره

ك
مكس
ك
ال

الىعليه لسلام * قال ابن عباس رضى الله عنهما انجيريل ضرب برحلهالارض فظهرت عين

ماءاعذب كر جدولا * وقال بعضارباب الحقيقة انيا عسىعن نيوته افلىمهد شوله ا(نانى
الكتاب وجعانى نسا  6وفى يطن امه بقوله ل(اتحرنى قد جعل ريك نحتك ساريىاس6يدا
علىالقوم بالنوة

كن من السمرو وهو السؤدد © وهزى

:زهرإلقو؟ ههكك
#

الىاطهات المتقابلة نحريكا عنفا متداركا والمراد ههنا ماكان منه بطريق  9والدفع لقوله |.
(وللقاوا '
مث اليك اىالى جوتك هلوجذع النذلة #ه الياء صلة بدأكد م فىقولهتعالى ت

ايديكمالىالتهلكة > قااللفراء تقول العرب هزه وهز بهت©ساقط 6ه اتىسقط النخلة
عليك ا5سقاطا متواترا حسب تواتر الهز © رطبا *[#خرماى نازه] © جنيا 64وهو
ماقطع قليبسه فعلم يععنى مفعول اى رطبا مجنيا اىصالًا للاجتناء قدبلغ الغاية  +قال '
لاجفرياب ١
اقه
فىالاسئلة المتحمة كف امرها بهز الا<لة ههنا وقبل ذلك كان زكريا مجد رز
ظفالحواب اذها فىحالة الطفولية كانت بلاعلاقة اوجبت العناء والمشقة * وقال فى اسئلة الحكم |
ظمااطكمة فىاضرها بالهز قبلانها تعجبت مونلد بغيراب فاراها الرطب من نحل يباايبسةمنه
تعالى كالاتتوك منه :وام لغرلارة ل ب هه فىاللؤلة فالانها خلقت

م ن طيئة آدم وفيها أنسبة

معنويةلْقيقةالانسانية دونغيرها لحعصدوملهابفيرزوج ذكر يسمى الأي ورقال+اجرىالله
ولعمطها الرطب ابلساعها قلبالنالرطب غذاء وشهوة والماء سبب
النهر بغيرسهى مسبم ي
للطهارة والخدمة وقبل ثمرة الرطب صودة العمل الكسبى والماء صورة سالرفيض الالهى |
فاحرزى كال .فل إمنؤلة 'وتثقامه إلانكل كرامة إضورة عمل السحالك اذا محقق ومخلق به |
وقل حجر كناد علي اتعالن” افلروك باساب التعمل كالغرين والسى يوالتايو وآلماء ليسزله |

>لك |
نذ
ملى
سيب ازخيل#بل هوا وهىنناوىزواذازاجرزى النهن لمزم بنيرسبب  9فك
الرطب و9اشربى  6من ماء السسرى وكان ذلك ارهاصا لعسى اوحكرامة لامه ويس |
معجزة لفقد شرطها واهلوتحدى ك فىبحرالعلوم ق*ال الامامفىتفسيره قدم الاكل لان

حاجتها اللهاشد :حمانجتها الى الماء لكثرة ماسال منهامن الدماء * فان قمضبرلةالخوف اشد
لانهالم الروح والجوع والعطش الم البدن ونقل انه اجبع شاةثمقدم اليها العلف رربط |
وسر رجلها فتناولت فدل علىان الم م د
عندها ذنب فمتأكل ثابمعد الذئب ك
انلاكْانٌوف قليلا لبشارة جبريل ذم اجالى الند كك ظ
اس2ممت-سريصد0دتف7م0يت1فياخرالله 3دفع ذمرده * قل
يسعت
ت
2
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ا
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م
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21
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2ااج١لم0
خررةىانتهى ق.الوا القّرللنفساء عادة منذلك الوقت وكذلك التحشيك وهو بالفارسية |
ام
[كام كودك جاليدن ] شال حنك الصفىىمضغ مرا اوغيره فدلكه حك وقالوا كان مض
صسح-
ع أ

الجزءالسادس عقر
ةك

د

مج امم يم
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سس لسعم وس

ل لطس
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١

| 11مكان دورزشع رابلا اكؤينابكوهى رفت درجانتشرق ازشهزيابواذئ انك بط سكسل
دور بود ازالا  1وعنانسن رضى الله عله انهقالقالرسول الله صلى الله عليهوسا فى حديث

يثسى |
ويتلبيدتحعمحي
الاسراء (فقالل جبريلانل فصلىفصليتفقالأتدرى اينصليت ضا
| انمي ) وهو حديث بح اوحسنرواه النسأى والبيى فدلائلالوة'اواقضئ الداز
دتةعسيم خرجت
وهوالانس لقصرمدة املك فالىارشاد» وقال فقىضص الا ساوءللماادن
فى جوف ا إللى من منزل ذكرياالخىارج بيت المقدس واحبت انلا يعممهازكر ياولاغيره © فاحاءها5
تعديةبحاالءهدزة اى جاء بها.واضطرها

الخاض  :وجع الولادة معي

زادن]

| يقال مخضت المرأة اذاتهرك الؤلد فوبطتها الخروج9 :الى جنع الخلة ل6تستتر بهوتتمد
عله عند الولادة اذم تكن لهاقابلة تعنها  +وقال امجن رات مخلة با زاتجوخماةي

لاظهار المعجزة

لعة)
اخالضانلىذجذ
ظ غلستعند ادلها» وفىالتأو يلات اللجمية (إفاجاءها ام
| فى الجذع انتهى * والجذع مابين الغرق والغصن"اى اسفلها مادون الرأس الذى علنه الع
| وكانت مخلة يابسة لازأئل! لها ولاأخضزؤة وكان:الوقت تعثاء .والملة تعاكى! الهمنها ذلك -لزابها |
من آيانه مإيسكن روعتها فان النذلة النابسة التى 'لارأس لها قداثمرت-فى الشتاء وعن:اآن
| شى” صبرا على البرد وثمرها انما هو حممنارها بد اللقاح وامار رأس الاذلة وهو شئ'
اسِض لبن وللطعمها الرطب الذى هوخرست الننساء الموافقة'لهاواةرسة بالتاء طعام النفساء

| وبدونها طعام الولادة ف قالت ياليتى مت © [ :ككفتاشى منمردى ] وهو بكسر المم
فل ماك كان كخفدةنوافريعة كدف منمات بموت  8قبل هذا  5النوم اوهذا الامرم |

| فى الخلالين وام قالتهمعانهاكانت تعلمماجرى يثها وبين جبريل مانلوعد الكرم استحباء
هالنناس على حكم العادة البشرية لآكراهة لحك الله وخوفا مملنامتهم وحذرا منوقوع
ظ الناس فى المعصة بما تكلموا:فها اؤجريا على سنن الصالكين عند اشتداد الاص عليهم كم١

روى عن عمر رذى الله عنه انه اخذثيئة من الارض فقال بالتى هذة"التشة ولم اكن شأ
وعن بلال نه قال لنت بلالا ل+تلده امه
دتاق
اتا
تلن
مئ "
لخر
فقولى ثارة يارت زدى *» وا

|

© وفى التأويلات التحمية إقلهذا) اى قبل هذا اللقانة بيب حوموللدى يدخلالله
الثار خلقا عظاما لان بعضهم يتهمتى بالزّى وبعضهم يتهم ولدى بابن الله  29وكنت 6
[ وبودى]  9نسيا ش.أحقيرا شانة ان شى ولايعتد'بهاصالا 8منسياكه لامخطرناماحلدمن
الناس وهو تعت لامبالغةهوف التأويلات لإنسا منسا) افلعدءلايدكرق اسبالاخاد * .وقال
 ٠الكاشنى [نعنىه حكس منرداانستى وازمن حساب نداشتى وحااتلكدهنه اخبار بيت المقدس
مرا مىشناستدكه دختر امام:ايشانم دركفالت زكريا بوددام وهنوز كارت مزانئل -فعنه
| 'وشواتهرع” تكردءاء أواكنون فرزند مىزايم وازشكاتاناعان :على دائم حه كم ]
هر حند بروى كار ور ماكر

|

8

فوفاديها  #اى جبرائيتلالس اسيم جد
6

محنت زدهٌ حوخود ؟ى 00
لان عسى ل يتكلم  -ت
<ى اتت به ,قومها ,
5-5777

(هن)

الست

اتات

صصص

حاار

1. 717ت سه2ت لفت ارتلا تن فتك وت وكشا  3ورك 5تمس و ب

د

وسنزل ويدعو اناسالى دعيلننهيانالسلام * قالبعض الكبارلولمتمثل جبريل عندالنف:

ا

بالصورة الشيرية لظهر عسى على صورة الروحانين ولونفخ فنها وقت الاستعاذة على

الالة اكلتاىنت عليها متنحرج صدرها وضجرها تتخيلها انه بشريريد مواقعتها
على وجه لايجوز فى الشرائع رج عيسى بحيث لايطيقه احد لشكاسة خلقه اى رداءته

لنسراية حال امه فنه لان الولد اتمايتكو ن بحسب ماغلتٍ على الوالدين .من المعاتى النفسانية
والصور الجسمانية * نقل فالىاخبار ان امىأة ولدتوادا صورتهصورة البشروجدمه جم
الحية فلماسئلتعنها اخيرت انها رأت حيةعند المواقعة  +وان امأةولدت ولدا له اعيناربع
ورجلاء كرجل الدب وكانت قبطية جامعها زوجها وهى ناظرة الى دبين كاناعند زوجهافاءا |

لمانعهنبدهلكغلاما زكا ) انسطتعن ذلك
قال لهاجبريل (انما انارسولريك) جإمت
القيضلماعرفت انهمرسل اليها من عندربها وانشمرح صدرها لتمذاّكرت بشارة ربها اياها
باعيذسىقا(لت الملائكة يامسيم انالله ييشرك بكلمة منه اسمه المح عمسىسبينم وجيها
فىالدنيا والآخرة ومنالمقربين  6فنفخ فيها فى حين الانساط والانشراح فخرج عسسى
منيسطا منشرح الصدر لسراية .حال امه فيه  .ولذا قالوا يتقكر عند الماع الاقوياء ويمثل
انيه .صورة رجل على احسن خلقة واقوم جثة وافضل خلق.واككل حالقالوا حملتهوسنها
وقتتذثلاث عثمرة سونقةدحاضت حمضتين قبل ناتنحمل .واختلف فىمدة حملها كم اختلف

فمىدة حامملنة والدة الىعالليهسلام* ففىرواية عن ابن عباسكانت مادلةخمل والولادة
ساعةواحدة وجعلهبعضهماصحلانعيسىكانمبدعاوليكنمننطفةيدورفىادوارالخلقة
فها)ء التعقسية * ولالفقير القولبان مثلهذه الفاءقديدل
لتب
اَد
باش
ويؤيده عطفقوله ف
علىترتيب الحكم وعدم تكونه من نطفة ظاهى البطلان لانهمنماءمحقق وماء متوهم كاسبق
وكونه املنمبدعات بلاسبب ظاهير لايستلزم اينكون حميع!<واله بطريقخرق العادة» وفى
رات الى غتهاكانت كيعة زااشلينن عيهكنا/ءلكنياذلوكان :لكقرللهدينا حفلة مداحا

وثقمدالنية ولمبعش مولود وضع لكانية الاعيسىوكان ذلك آبة اخرى* قال الحكماء فبيىان
سيب ذلك ان الولد عند استكمالهسبعة اشهر ترك للخروح حركة عذفة اقوىمنحركته
افلىشهر السادس فان خرج عاش وانلم يخرج استراح فىالبطن عقيب تلك الحركة المضعفة
فتلحارك فى الشهر الثامن ولذلك تقل حركته فاىلبطن فذىلك الشهر فاذاحرك للخروج

وخرج فقد ضعف فاية الضعف فلانعيش لاسديلاء حركتين مضعفتين لهمعضعفه * وفى
| كلام الشخ حى الدين بن العربى قدس سمره ' ارللثمانية صورة فىنحوم النازل ولهذا كان

| المولود اذا ولدفىالشهر الثامن يموت ولابعيش وعلى فرض ان يعيش يكون معاولا لايتتفع
بنقسه وذلك لان الشهر اثامن يغلب فه على الحنن البرد والبس وهو طبع الموت

فاشذت به د الباء لا.لابسةٍ والجار والجرور فى حيز التصب على الخحالية اى فاعتزات

ملتبسة بهاى وهوفىبطها كقوله تنبتبالدهن اى تنبت ودهنهافبها ومكاناقصيا»6
لنها * قااللكاشق
هم
ادا
ين معنى الانيان كاسيق اى اتت مكانا بس
ملى
ضع
تيذت
مفعول انش

مج 0

الجزء الشاوس عدر

دم

اذىاالقوموانايكلي تفنكية  .اناالحيجالقه بهذا إتلامةنضبباجعائقان بيواسلفام) ٍ|
 - 0جل

اشقولة واذا تامع الأرجالملقغ|دشنطحي المفقةيوزفاخي لان :لبون دقل" أ
اكاك

امد بن حضرويه

قدس سيره الطريق واضح والديل لان والداعى قداسمع فا التحير بعد |

هذا الامن العمى وفى الحديث خطابا لابن.عاس رضى الله عنهما (.ان استطعتان تعمللله

لرححكم العطائية |
بالرضى فاليقين فافمل والا فنى الصبرعلى ماتكرهخير كثير)* قالفاىش
ثماذا تأملتظهرلك االنتحقق بالمعرفةئطو فىوجوداليلايا اذلبستالمعرفةالا >ققاوصافه |
تعالم /حىويف اف لو صافيككل شق جو اصندميداه فلابق لك عن مععنه ولاغنى معغناء
ولاقدرة مع قدرنه ولاكوة مع قوته وهذا عقق لك بوحود اليلة اذض مشعرة شهر

الربوبية فافهم هذا وفقنااللهواياكملاتحقق يحقيقة الخال والمكن فىمقام الصبر واجد
جامليعاحوال  :وفى المثنوى
سدي
هحعت
وتر
عح
6خص
ج١رمحج
للو
جج

صدهزاران ككمياخق افريد ك#بانى #:مخو صسين؛ادم نديد

وذلك لباانلبلاء محترقالاوصاف الرديئة الخاقية وبالصير محضل الاخلاق الالهية والصفات

الحقية ##غملته  6قال ابن عباس راضلىله .عنهمافاطمأنت مرجم اقول جبريلفدنا منها |
عها فوصلت اللفخة الى بطنها مات عق
فنفخ فدىرجب

ه
والفم
ومافذ ك
وصول النفخ الى الجوف لامحتاج الىمنفذ منال

اعقب االنفخ ا سول الفقين ١

الاترتى انالروح حين

5ل ددنت آدم دخل من يت وخواه سابلالرلأقنراذا اكت ستؤسل «انتطاوء  6هدايق
له القم يشماللشماس الاغضلاءثه واعلم ان
الطفل بعال لالهفادية بالفاء ثم تزك الى العيئين ثم

ظ

لعسى عليه السلام جهة جهانية وجهة روحائية واحدية حمع للحهتين فاذا نظر الى جهة
الجسمانية رظن اتنكهون منماءمسيم .واذا نظرالىجهة الروحانية اوثارها مناحياءالموى
وخلق الطير املنطين محكم انه من نفخ جيريل :واذانظر الىاحدية حمعها يقال انه تكون
منهما فالتحقيق ان الملك لماتمثل :لها بشسراسويا نزل الماء منها الى الحم لشدة اللذة بالنظر
البه فتكون عسى من ذلك الماء المتولد اعلننفخ :الموجب للذة منها فهو من ماءامه فقط
لت قد
خلافا الطبعبين فانهم كرون وجود الولد.من ماء احد الزوجيندون الآ خر* فقان

حنهم
لنم
ليكو
ارأة
ثبت ان ماالءرجل يكون منه .العظم والعصب.وماء الم

والدم قكيف جاء

ليةا كجامزاء انماعو
ابشر
عسى صىكا.من هذه الاجزاء * قلت خروجه على الصورة ال
من اجل امه لانماءها محقق ومن اجل .تمثل جبزيل فى صورة اللشر فانه انمامثل فى
صودة البشر حتى لابلقتعكوينفى هذا النوع الانسانى الا على الحكم المعتا دالذىجرت به
نفادمتولدهمن شخصين انسانين وقدتوهمت فىالنفخ الماءسفصل الماءالمتوهم ايضاووجود

انلفاععفاءزكة
مننف

يتل يعاد تاخله كترتبٍ السقوط عن الجذع على توهمه ولاجل تكونة ؤ

جبريل طااقلتامته فىصورة الشر لان للارواحصفه النقاء روى-

ان مولدعسى

عليهالسلام كان ةقل شولا انناعله الثلام شيائة ودس ,و<صلان اسنم وقدابق هد

6252

ؤ
ظ
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ل عطامت ججح ممسوسصم حسمت سس ب

عر

اج عد

هرذا بالوزبتاىلتكاحلانى
عىديش
بسس
النجمية (إولم مسن بشسر» قهبلذا و(ماك بيغا  6لع
حردة محرم على الزوج  28قالكذلك يك اى الامركا قلت .وبالفارسية [ يعنى جنين استكه
تومكوبىهديكس بتكاح وسفاح ترامس ذكردهاست ] فاما  قال ربك  4الذى ارسالى
| اليك ها هو * اى ماذكرت منهة الغلام منغير اينمسك بششر اصلا  28على  6خاصة
ل هين 31إلسير وانكان مستحملا عادةٌ لها الىلااحتاجالىالاساب والوسائط©ه وفىالتاوييلات
ظ

ؤمية (إقالكذلك) الذى تقولينولكن (إقالريك هوعلىهين) ان اخلق ولدا من غيرماء
النج
منى” والد فانىاخلقهمن نوركلةكنكاقالتعالىم(اثنل عيسى عندالل كثل آدم خاقه
يهككنون  89 6ولجعله  6اى ونفعل ذلك لنجعل وهب الغلام |
فلل
تمرناب ثمقا
ف ابةلناس 6ه وبرهانا يستدلون بها عبىكال قدرتنا فالواواعتراضية اولدينبه عظم قدرتنا |

ولحمله ال :دوف التاويلات الحمية( اية  اى دلالة عقلدىرنى بانى قادرعلى انا خلق ولدا
من غيرابكم الىحلفت

ادم من غيراب وام وخلقت

حواء من غيرام  0ورحمة

عظمة

كائة ف منا * عليهم ريهتدون بهدايته وسترشدون بارشاده وبين قوله ١ورحةمنا) وقوله |
( يدخلمن إشاءق

حمته) فرق عظم وهوانه تعالى اذا ادخلعيدا ففرحته بحرمه وبدذله

له متصدا بصفته وكذا بين قوله إرحمةمنا» وقوله حفقىئينا |
ممةج معنه
| الجنة ومن جعله رح
9
لج
"1
0
لوا
علمه السلام (إوماارسلناكالارحمةاعالمين) ابدا امافى الدنيا فبان لاينسخ دينه وامافىالا خرة
فان يكون الخلق محتاجين الى شفاعته حتى ابراهم غليهالسلام فافهم جداكذافىالتأويلات,

اانحمية  2وكان  64خلقه بلاخل  8#اميامقضيا  68قضيت بهفسىابق علمى وحك.ءت
بوقوعه لامحالة فبمتتع خلافه فلا فائّدة فى الحزن وهو معنى قوله (منعرف سرالله فىالقدر
هانتعليه المصائب) +بشولالفقير وذلك انلعل تابع لامعلوم فكل مايشتضيهمن الاحوال فالله
| تعالى يظهره محكمته وخلق عيسى عليه السلام على الصفة المذكورة كان فى الازل يمقاضى
|الحكمة القديمة عقدرا لأميع الاعبان ومايتبعها من الا<وال الختلفة داخلة تحت الحكمة

فنكوشف عن سرهذا المقام هانت عله المصائب والآ لاماذكل ماندت فىمرعة الوجود
ا الذارحىفهو من بذر الحكم الازلى على حسب نفاوت الاستعدادات كتفاوت المزارع ن

لومن الانفسه  :قال الحافظ
ذرلك فيلا
| وجد خيرا فلاحمدالله ومن وجد غي
عى كمكلة لكن ابر رحمت دوست

* بكعت زار جكر تشكان ندادمى

اى لااشتى هن هذا المعنى فانه من مقتضى ذانى  :وقال

درين حجن مكنم سرزنش ود روبى * جنائكه برورثم ميدهند وميروم
اى لاتثزيب على فى هذا المعنى فانهمن قضاء الله تعالى» قال الامام ابوالةاسم القشيرى قدس |
سره سمجت

استاذ ابا على الدقاق شول فى اخر صمره وقد اشتدت به العلة هن امارات ْ

التأبيد حفظ.التوحيد فى اوقات الكم ثكماقلاملفسر لفعله مفسرا لماكان فيهمن اله |
| هو ان شّرضك مقاريض القدرة فاىمضاء الاحكام قطعة قطعة ؤانت شاكر حامد انتهى |
# ١فقصة مسبم هن حل احكام الله تعالى ولذاعىفت الال لانهاكانت صديقّة وصبرت على |

لاه

ا

قار

م م

نحتوطه جاتر |
للها و وليزه القن م
يمي
عه تزات مز اماق نجرا

فخار العحل بسراية الحاة فنه وقل سماه روحا مجازا محة لهوتقريباكةولك انت روحى

لنمنحب  8فتمثل لها  [ 64بس متمثل شدجبريل براى مريم] يعنىفتشبه لاجاها فانتصاب
قمد حمنسان |
فل
بنية
قوله  #بشيرا  6على انه مفعول به 8سويا  6نامالخلق كامل الب
ملاته تعالى:اذلوبدا بلها
| نعوت الآدمة شأ وذلك لتستأئس بكلامة:وتتلق منه:مائلى -اليها نك
| عاللىضورة الملكة لنفرت منهولمتستطع اماع كلامه ولانه جلالءنفخ انتجللبشرفتمثل

وفبه أشار :الى
| بشمرا:واوجاءبعلى صورة الملاكاللاء:عفاتى غلن.دلؤدة و
| ان القربان بعد الطهر التام اطهروالؤاد اذن اجب فافهم 5ه :وف التأويلات الزوح نهون
كلةالله التىيعبر عدها شوله "أن واعاسعى نؤرا"كلته روحا لانهبه سه

الممتةكمقال

| (أومن كانفيتا فاخميناه) الاءية فتادة يعبرعن الروح بالنور ونادة ٍ عن النودبالروحكقو

 ١ل(وكذلكاوخنا اليكروحا منامىنا) الآية فارسلالله المعسيم نركولة كن فتمثل لها -
كرامة
| سويا ماتمثل ناولرتوحيد محروف لاله الااللهِ والذى يدل على انعسى مانلنو

|قولهتعالى(وكلته القاها الى مسيم وروح منه) اى نوز ملقناته فلما تمثلت الكلمة بالبثير |
| انكرتها مم ول تعرفها فاستعاذت بالله منه  8قاالتىاعوذ بالرهن منك يه ياشاب

|كذره تعالىيعنوان الرحمائية لاممالغة افلىعناذ بتعهالى واستخلات :اثار الرحمة الخاضة.التى ا
| اعللتطية عماعن اوقالذيزلك لق للذبيك الفلا رويعها انها رنيت ا الى فلل
| الصورة اعماة © اكننت تقيا  6نتقالله وامالى بالاستعاذة بهوجواب الشرك محذوف |
|لقةبدلالة السياقعليه اىفالىق عاذة به * وقال الكاشى زبعنى لومتق ومتورعى من م
سكواوجا عو ميرم فكيف كه جنين ساثى ] * .قال الشيخ فى تفسيره وانماقالت

لان التقبتعظ بالله وماق والفاسق .مخوق :بالشلطان والمنائق مخوف 000قال
فى اتأؤيلات اللحمية تنى انك انكنت ما مناهل الدين تعرف.الرحمن فلاتةرى بعوذى
|به وانكنت شقيا لاتعرف الرحمن فاتعوذ منك بالخلق فاجابها .لقاانلانامراسول ربك 6
تمونقع ممناهتوهمت مانلشر وائماانارسول ريك الذى استعذت به
|يريد انى ليست
| فلاهب لك غلاما  اىلا كونسيا فىهبتهبالتفخ فالىدرع  #زءكا ##طاه! مالنذنوب
ولوثالظلمة| لنفسانية الانسانية ###ق#اااتستعادا ظاهى| اى ماتعلحيعةماندحةثلامستعدة
منحيث القدرة م8أى يكون لى»4ه[حكونه بودصا] لإوغلامييهكأوصف فل و سس بشر ©

اىواغال اينبهلامشرنى بالتكاح رجل فانا؟لنمساية :عن الوطى“ الال اما الزنىفائما يقال
خنث بها اوخر اوزنى واتما قلى يشير مالغة فسىان تنزهها عن مبادى الولادة  28و

|الحال انه هفلأك بغنا  6فعول عمنى الفاعل اضلهالوا قال الشيخ فىتفسيرهولم بقل بغية
| لانه وضف غالب على الموْنثطائض اىفاجزة تئى الرحال .ويالةازسية [زكناار.وجويسدة

لماال فلاتها
| فووا ] يريدافوة الوطي” :مطلقا تؤان الولل :اماق اتكاح الخلال اوالخراما ا
م 4ه جرو اما رام قالانها  5نك بغنافاذا انسّى السبانجميعا انتنى الولد © وف التأوبالات

وام

ل

جد
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ل انا اخوك الخضرفقدت له اريد انا-ألك قالسل قلت بأى وسسلة رأبتك قال ببرله
امك م افلمقاصد الحسنة للامام السخاوى * فاعلىعاقل انيكون بارا بوالديه مطلقا انفسيين

او افاقنين فانالبر يهدى االلىمنة ودارالكرامة ويشر فيشدائد الاحوال بالامن والامان
فاذكر  6يلاعلمنداس و فىالكتاب » 4اىالقر آن اوالسورةالكرعة
وانواع السلامة و

فانها بعض منا(كتاب فصح اطلاقه عليها  #مريم »* على حذف المضاف اى خير
بنت.حمران وقصتها فان الذكر لايتعلق بالاعيان وميم بمعنى العابدة قال بعض العلماء فى
اْء
نهاسمَن
كك ذاكصم اكه داونلغنز

ان الملواك أوالاشراف.لايذ كرون خرائرهم

عوقه ابالفوس !اولال والاعك وتو ذلك
ففاة ولابرعذ لون لعن ؟إينكدواق ل
كءنلموا عنهنويلصمونوا اسماءهن عن الذكر والتصرح بها فلماقالت
فاذا ذكروا الياما
الصارى فى حق ميم ماقالت وفى ابنها صارلحله تعالى باسمها ويلمكن عنها تأكدا |
فة لهسا واجراء اكلام على عادة العرب فى ذكر امائها ومع
هى
للاموا 2والعبودية التى ص

' هذا فان عيسى عليه السلام لاابله واعتقاد هذا واجب فاذا تكرر ذكره منسوبا الى الام
| استشعرت القلوب ماب علها اعتقاده منننى الاب عنه وتنزيه الام الطاهرة عن مقالة |
اليهود لعنهمالله تعالىكذا فى التعريف والاعلام للامام السه.لى*وقال فىاسئلة الحكم شفة |

مم لوانتن [اللعها له الاقامتكه تفلعواءى الظاعة الزاحل اللكامل! فتاكت اباشميا م ١

يذكر الرجال من موسى وعيسى ونحوها عليهم السلام وخوطبتك خوطب الانبياءكا قال |
تعالى (إياميماقتى لرريك'واستحدى واركى معالراكمين) ولذاقل بشوتها هه اذانتيذت ”| #

لطرح والانتباذ افتعال منه ي مناهلها  6منقومها
ظرف لذلك المضاف من الذ واهو
متعلق بانتبذت  4#مكانا شرقنا  6مفعولله باعتبار مافى ضمنه ممننىالاثيان * قال الحسن
مكخاذ اليهود المغرب قبلة لان المبقات وايتاء التوراة
ومن ثمة اتخذ النصارى المشسرق قبالة

واقعا فىجانب الل الغربىكا قال تعالى وما كنت بجانب الغربى اذتضينا الى موسى الامس)
والمعنى حين اعتزلت وانفردت وتباعدت من قومها «أنت مكانا شرقيا من دار خالتها ابشاع
زوجة زكريا فان موضعها كان المسجد فاذا حاضت ولت الىءدت خالتها واذا طهرتعادت
الى المسحد فاحتاجت نوما الى الاغتسال وكان الوقت وقتالشتاء لغخاءت الى ناحة شرقية

مرعالدار وموضع مقابل للشمس  8فاتخذت مندونهم  6اى ارخت من ادنى مكان اهلها
ق*ال الكاشنى [ اذبيش ابشان يعنى ازسوى ايشان ] هه ابا  #سترا نتستربه * قال
الكاشنى [برد كهمانعباشد ازديدن ] فبينما هى فمغىتسلها وقد تطهرت وابست ثوبها

اناها الملك فىصورة ادمى شاب امد وضى” الوجه جعدالشعر وذاك قوله تعالى  9فارسانا
البها روحنا © اىجبريل فانمكان روحائيا فاطلق عليه الروح للطاقته مثله ولان الدين بحىبه |

* وقال باعلضكبار جبراسل هوالروح حقيقة بإعتارحقيقته امجردة مجازا باعتبارصورته المثالية

ومنخصائص الارواح المجردة التىهنصةاتها الذاتية الياة ومنشأئها العثلبالصود المثالية
لانها لاتمس شأ فى حال تمثلها الاحى ذلك الثى وسرت منها الخناة فيه ولذا قبض
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ي4ر6ا ماقالهما أوداصيا لربه * قال رفاىلعلوم الجبار المتكبر وقل هوالذى
كصا
مارتا ع
جب
يغرب وشتل على الغضب لاينظر فىالعواقب وقءل هوالمتعظم الذى لايتواضع لام الله

 9وسلام 5ه سلامة منالله تعالىوامان © عايه  64عيلىحى اصله وسلمنا عليهفىهذه
| الاحوال وهى اوحشالمواطن للكن نقل الىاسخاة الاسمية للدلالة علىشتياالسلام واستقراره
ان وحشتها لاتكاد تزول الا بشاتالسلام فيها ودوامه © يومولد 6منرحم امه منطعن

الشيطان كا يطعن سائر ابدم  9+ويوميوت  6بالموت الطببعى منهولالموت ومابعده |
معنذاب القبر © ونوم يبعث » حكاولنه  8حا » #مهونلالقيامة وعذاب الناز |
* وفه اشاارلةواللىادة منامالطبيعة والموت بالاناه معقنتضيات الطببعة فىالله والعثبالبقاء |
بعدالفناء * وقال ابنابىعبينة اوحش مايكونالانسان فىهذهالاحوال يومولد فبخرج مماكان |

فشر لميثرله فخص يحى |
ويوم يموت فيرى قومالم يكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه ح
ج اىسلمدثةاننة
بالسلام فىهذءالمواطن * واعلم انز كريا اشارة ال اىلراولحانسانى واصرأته الال
| التى هى زوج الروح ويحى الىالقلب وقد استتبعد الروح بسبب طول زمان التعلق بالقالب |

انيتولدله قلب قابل لفيض الالوهية بلا واسطة كا قال (لايسعنى ارضى ولاءمائى ولكن يسنى |
لاجلومالىعى |
تلسعبدى المؤمن) وهوالة.ض الازلى لميؤت لواحد منالروانات والملائكة كااقال

ماكتك ا البكةكاوقاز عطاى طاطك .علو اككلندلمىذ ااحارة]ونواعت
دةى
تاي
هطلب
يكر
© ثمانه لمابشر بولادة القلب الموصوف با ذ

ظ

فليىة حامللقال أ
بهكاا

العاقربالقلبالى الذىحى بنورالله تعالى قال(ابتك ان لاتكلمالنابس6اى لاتمخاطب غايللره
ولاتلتفت الى ماسوىالله ثلاث لبال وبها يشير الى مساتب ماسوىالله وهى ثلاث اعنادات |
ا والكوانات والروحاءات فاذاهرب الىالله تعالى بعدمالالتفات الئماسواه يقرب الة عوهة

الغلام الذى هوالقلبالحى بنوره فخرج زكريا الروح منمحراب هواه وتبعه علىقوم صفات |
لوا متوجهين الىالله معرضين,عما سواء ١اثلااءنل وااطلرتاهفاز :أ
| نفسهوقله واناننته فكقوان
بل بكرة الازل وعثى الابدفلما ولد له ىياحلقلب قبل له ياحى كختذابٍ الففض الالهى
| شرّبوةاسة لاسَوّة انسانية لانه خلقالانسان ضتعبفا وهوعن القوة تَعَرَلَ وانالله عَوَالزْزاقَ
ذوااقو  :لحن غاء صاحب عل وحكمة ورحمة وطهارة منالمل الىماسوىالله واتقاء وير

| بوالديهوليكنجبارا اعصلا)مكاالرنةفبسالسوءامابرهبوالدالروح فتتويره بنورالقض الالهى :أ
اذهو حل قول الأ.ض لان الفض الالهى وانكان تصيبالروح اولا ولكن لاعسكه للطائة |
الروح يبعلبر عنهالفيض ويقبلهالقلب ويمسك لان فه صفاء وكثافة فبالصفاء لهايلقض ١

|وبالكثافةعسك كلاهىان الس فضا قبلالهواء لصذانُولكن لاعسكللطافةالهواءقاماالمرة |
| فتقبل فضها يصفائها ومكه لكثافتها وهذا أحد اسرار ح لمالامانة التىحملها الانسان |

|ولأ للهاالملائكة وامابرته بوالدة القالب فباستعمالها علىوفق اواص الشمرع ونواهيه |

لينجبها مانعلذاقبر ويدخلها الجنةكذا افلىتأويلات اانجمية باختضار * قال بعض الاولياء
مهت
لبتهمن
افتعج
وشينى
كنت فىتيه بنىاسرائيل فاذا دجل يما

انه الحضر فقلت لبحهقالحق |
(من)

-

حعز ١9م هم

سوزة ريم

روذ إتدينققتواالركد من بس محال لوقه وحى عهلالسلام بعد اوطضة أفسه هل

كزإاتكك ازيهيكةك اونا مده انسار كارو مكلاقات|ن نطواي زيافح]ذاعواافتتكم ل ون
نا وقتىكه وحى بدوفرود آمد وازحق سيحانه وتعالى .خطاب رسيدكه يابحى ]

خذالكتاب  64اىالتوراة لإبقوة» بجد واستظهار بالتوفيق والتأسد » قال افلحىلالين

اىاعطيتكها وقويتك على حفظها والعمل بمافيها*قالالمولى الجاىفشر ا لفصو.صولا امداد
الحقز كريا وزوجتهشوةغبسية ربانيةخارجة اعلناسبابالمعتادة ماصلحت زوجته ولاتبسرلها

سارت تاللكقوة منالحق فكىرزيا وزوجته تعدت منهءا .الى ولذلك قالله
املثم انه ك
اق إياحى خذالكتاب بشوة)  +قال افلاسئلة المشحخة:أى:د فلملها على المعتزاة الجواب انه
لفن انالاسم والمسمى واحدلانه تعالى قال (اسمه يحى) ث نمادىالشيخص فقال «إيابمى 6
واتنناالحكم * حال كونه  9صبيا  *68قال اابنعلباحسكم النبوة اس آنأاللهتعالى
وهو ابن ثلاث سنين اوسبع وإاعالالاميتاتزوة حكما لاناننها كمال احكمعقلهفى صاه واوحى
5انه ابلذظعالم
اليه* وقبلالحكم الحكمة وفهمالتوراة والفقه فىالدين فهو بماعلنىمع ومنهالحا ل

من الظلموالحكمة مايمنع الشخصمالنسفه  روى  انه دعاهالصبيان االلىلعب فقال ماللعب

خلقنا * قالالكاشى[ درين سين يندى عظم است يخبران بازيجهكاه غفلتراكه عمرعزيز |
سيازى مذيركانند ويدام فريب ( اتماالحيوة الدنيا لعب ولهو م6قيد شدهائد ]

حمر سازيحه بسر مييرى * باى باندازه بدر ميبرى

بهكه زبازى” جهازياكثى * طفلنهُ حند ببازى خوثى
هل
سلف
َا
قارف
* قو اللفقيرهثلي>ى عليهالسلام فىهذهالامة المرحومةالثيخ الع

بن عندالله

لسوك مثلناث سنين الىسسع سنينك سمعت هشنيخى وسندى |
لإدسام
اهتم
التسترى قدس سره فان
روحاللهروحه يعنى وقع له الانكثاف والالهام وظهرله الال التام وهوابن ثلاث سين فكان ١

ماكانا سبع فسبحان القادروهذامن لطافة الحجاب وامام نكانكثيف لمجاب فحتاج فىازلتاه
الى مجاهدات شاقة فىمدة طويلة * واعم ادنوح الكامل سريع التعلق بسدنه يعنى ان مادة
النطفة تصل سريعا الىالاوين فنحصل العلوق والولادة على احسن وصف وفىاعدل زمان '

فنحى” الولن :غالبا عالنيتهكام الوجوب اللهم اعنا علىازالة الحجب الظاءانية والنورانية

ا واجعلنا مكاشفين للانوار الربانية  #8وحنانا منلدنا  6عطف عاللىحكم وتنويته للانهم !
وهواتحنن والاشتاق شال حن” اى ارتاح واشتاق ثماسست لى افللقافك ١والرزافة يا"

وآنيناه وحمة عظ.مةعل هكائنة جمنانبنا اورحمة فقلبه وشفقة عابلوىيه وغبرها (#وزكوة»
اطهىارة املنذنوب*ةالالامام ل+ندعه شفقته االلىاخلال :واج لانالرافة ربما اورثت ترك ا

الؤاجب ألاترى الى قوله تعالى (ولاتأخذ  5بهما رأفة فدينالله  6فالمعنى معنا له التعطافب
غليهم معالطهارة عنالاخلال بالواجبات انتهى »* اوصدقة اى تصدةقالله به على ابوبه

او وفقناه للتصدق عاللىناس و وكان تنقيا  +4مطيعا متجنبا عنالمعاصى ل+يعمل خطيئةوإيهم

بهاقط 8#وببورالديه 6ه عطف علىتقيا بااىنّ! بهما لطا بهما محسنااليهما و:ل8ميكن

مج ىام م

الج ءن السادش عدر

مع|القدرة علاىالذكروالتسبيح كاهوالمفهوم من مخضيص النامن هل .ثلث ليال  6معايامهن.

مزاخ بها ,سورة اعلمران © #سويا #هحال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء

| التكلم بطريق الاضطرار دون الاختيار اى منعالكلام فلاتطيق بكهحوالنك سوى
وملاخرس قلوا دجمتاللكللة الى امرأنهفقربوا
الخلقسلم الجوادح قابك ناش ةاءةك
علهالكادمالنان ص فذر جج 6هصببحة حا ل اس أنه
نع
ْ ووقع الولدفىرحمها فلمااصح امتنم

على قومه مناللحراب  *#منالمصلى او املنغرفة وكانوا منورا الىراب »يتنظرون انيفتح

| لهمالباب فدخاوه ويصاوا اذخرج عليهم متغيرا لونهفاتكروه صات'وقالوا ماكلكريياا
 ١فاوحىاليهمةاى اوم اليهملقؤله تعالى (الارعشن|) «انسبحوا»ه ان اما مفسرة لاوحى

 1الىوق تالضحى
| او مصدرية والمعنى اصلىوا اوبان ضلوا ب8كرة 6
وعشيا  6هو منوقت زوالالشمس الىانترت وهاعر فا زمانالتسدسح» عن اف العالية
| انالمراد بهماصلاةالفجر وصلاة العصر اونزهوا ربكم طرف النهار ١ سحان اللهولعله
كان مأمورا بسانبح شكرا ويأص قومه بذلك كافىالارشاد * قولالفقير هوالظاهض لان

| «اعلنتىسبيح فىهذهالموضع تنزيهاللهتاعاللىععجنزءن خلقوياسدتبعد وقوعة املنشخان
| لاناللعلىكل شى” قديروقدورذ فىالاذ كاز (أكل اجو بةسحا نالله) © وف الأويلات التجمة
١

| فىقوله إيازكزيا) الى لإبكرةوعنشها)اشارةالى بشارات +منها انةتعالى ناداء بانمه زكرا هذه
كرامة منه  +وامنها انه سماه يحى وللجعللة مقنبل سما بالضورة والمعنىاما بالصورة فظاهى

وامابالمنى ذانه مالكان محتاجا الىشهنوة غميزنْعلة نميهم الىمعصية .قط وماخطر بياله حرنهاكم
اخبر عن <الهالتى علىهالسلام وفى قؤله ١ل ل4له منةلمسميا © اشارة الىانه تعالى يتولى

| ةتكسملانسان قبل خَلقه وماسمى احد الابالهاماللكا انالله تعالى الهم عبسى عاللهسلام

اىحمذ) وف قوَلقهار تأى يكون لغلا )الاية
| حين قال 9ومبشرا بزسولياأنىسمنم يهعد
سناب حصول الولد مفرة منالوالدين :بالعقر والكبر وهى منالسئّة الااهمة فا
اىا
| اشارة ال
منالسنةان خلقاللاهلغى”منالثى“كقولة (و .ا خلقاللهمنشى”)ومن القدرةانهتهالى يخلق|لثنى*

 ١منلاشى”فقال (أنىيكونلىغلام) اىأمن السنةاممنالقدرةفاجابهاللّتعالىيقوله لإقالكذلك6
اىالامس لامخاومن السنة اوالقدرة وفى قوله (إقالربك هوعلى هين > اشارة الى انكلاالاصبن
أ على هين ان نت ارد علمكما اسنان حصول الولد مانلقوة على الماع وقتقالرحم بالولدكم

| جرتبهالسنةوانشئت اخلقلك ولدا لمانشى” بالقدرة كاخلقتكمن قبلول+تكشا اى خلقت

روحك هنقبلجسدك منلاشى” بوالكهنذا قالتعالى إزقلالروحمن!مربى )
رةءه
دلقت
لرقتع
ادو
' مق

وهو.اول

وق الشتوف

رؤدانة ترفغ انها
آك از جوم عردتعكمنرداد اكول  #وان جوالاحت
بلك بىاسباب يرون زين حكم » آب رويائيد :بكووين .ازاعدم
قو"( طقن كاحونقيه ديد ع كاازنريف تاخطاق روخةيكق:
ا
3ستمخض|0سعم00©00يابحى * عالرىادةالقول اى ووهنناله ويحقىناله يايحى * قالالكاشى [ القصة سه
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امأ عاقرا + 4تلفدوشيابها وشبانى تكيف وى تجوذالاًنطووقدبلفت»اناهم انلكبرك» |

مناجل كبرالسن  89عتيا 4ه يبوسة وجفافا كالعودالنايس مقنولهم عاتلاعود ابذابس
شندخ
وعدا الشيخ اذا كبر وهرم وولى وغَال لكل ثى” انتهى.قد عتا وانما استعحب الولد م

فان وتجوز عاقر اعترافا بانالمؤثرفه قكادلرته وانالوسائط عانلدتحقيق ملغاة فاتى استعجاب

واستبعاد من احلثعبادة لامن حدثللقدرة * قالالامام فان ةيل +تعجب زكريا شوله ا(نى
يكون لىغلام  6امنعهطليه قلنا تعجب من ان جعلهما شابينثميرزقها الولداويكهما شيخين
ويإدان معالشيخوخةيدل عليه قوله تعالى رب لاتذرنى فردا وانت خيرالوارثين فاستجتاله
قاولولادة انتهى * وفىالاسئلة المقتحمة اراد
وودشساله حى واصلحناله زوجه ») اى اعدناله ة

منات كوض هه هذا الولدر امن هذهللرةوى عاق ام مانالمسخاجرري :زوج يها اومماوية
ب قال  5الملكالمبلغ للبشارة هكَلذلك 6د اىالامس كاقلت  .وبالفارسية [همجنين استكه |
[ااينركه افريدن زفنرداست درين |
تكفوتى اذبيرى وضعف اما ] هل قال ربك هو  6ك
[سانست] |
سنازين دو شخص ]مع بعده فىنفسه على [ 62يرقدت منخاصة] #لؤهين 6ا
ارد عليك قوتك حتى وى علىاماع واقتق رحم احرأنك بالولد  5فتفىسيراخلالين
والكاشنى  +وقال فىالارشاد الكاف فىكذلك مةحدء.ةم فى مثلك لياخل فحلها اتصب على

انه مصدر تشدهى لقالالثانى وذلك اشارة املىصدره الذى هعبوارة عن الوعد السابق لاالى ١

قول اآخر شيههذا بهوقوله (هوعلى هين) <لة مقررة للوعد المذّكوردالة على انجازه داخلة

فىحبز قالالاول كأنهقبل قالاللّه مثل ذلكالقول البديع قلت اى مثل ذاللكوعد الخارق
للعادة وعدت هوعل خاصة هين وانكان فالعادة مستحيلا ويجوز انيكون محلالكاف

فىكذلك الرفععلى اله خبر مبتدأ حذوى وذلك اشارة الى ماتقدم موعنده تعالى اى قال
عن و علاا صم وعدت وهو واقع لاحالةوقوله إقالربك» استئناى مقرر لمضمونه وقد

خلقنكمن قيبلمن قبليحىف تىضاءيف خلقآدمف ولمتنك64اذذاك :شيا داصللابلعد

ماصرفا

فخاق يى مانلبشنرين اهون مخنلقك مفردا والمراد خلق ادم لانه اعموذج مشتمل على

حجميع الذرية» قااللامام وجهالاستدلال بقولهاتللا وخقادقتك) اإانخلةهمن العدم المرف

خاق للذات والصفات و<لقالولد منشيخين لايحتاج الا الى تبديل الصفات والقادر على
*ال فاىبلحعرلوم ولفظ الثى”'
خاالذات والصفات اولى اهندر على تيديلالدفات انتهى ق

عندنا مختصبالموجود وبالعكس وتنىكونالثى” تقرير.لعدمه فالآ.ية دليل عانلاىلمعدوم ليس
بثى' « قال رب اجعل لى آبة  6#الجعل ابداعى وقبل بمعنىااتصبير اى علامة على وقوع
الخبل .لا تلق تلاكالنعمة الجءلة بالشكر ٠حنين حدوثها وهذاالسؤال يني اينكون بعدما
مغى بعدالبشارة برهة مالنزمان لما روى انيحى كان كبر منعسى بسةة اشهر اوبثلاث

ودبي

إن طيي

من ولوامرة ءال (رهنالك دعاركنربا( به) .وعى

كان ف ص

اعا وادث يعنيئ روهىإبنت عفترسسيين اوثلاث عشسرة سنة كذا فالىارشاد والاسئلة المقحمة
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الجزء السادس عشر

لاسياب |(1

مع  507يسم

نىالملك
سىاعل
لال
الىالمراد  ,#بإذكريا »* اعرنادةالقول اى قال تع

| بكارذيا كاقالففسورة آل عمران (قنادتهالملائكة وهو قائميصلى افلحراب انال بيشيرك
ر
هها
ظر ب
يخبا
يى )  8انانتشرك * [ مايشارت ميدهم.ثرا ] والبشارة يكسسر الباء الا
مبيلا  5م[منام ] اى شريكاله فىالاسم |
سسرورا فالىخبر  0بغلام اسمه يحى لممجعللهمسنق
حصىث يسم احد قله بحى وهو شاهد بناالسمية بالاسائى الغريية تنويه للمسمىواياها كانت

[اددرالمسير فرمودمكه وجه فضيلت نه
انها انبهوانوه وانزه !عاننيز ز
كوتم
للا
/قز
ال
ازان كلت

بيش ازواكىامتئندين اسم وده جه بسيار الديع بدين وجه يافت

شودكا بيش الأومشلموة نوا هد اباتقيردوفرسنلت :لكسيث كفخسيتقخالق إوتطال يوك توك
لسدية او تموده بهيدر وفادر حواله تكرد ]كار لننقك امالمؤمئين رضى الله عنها زوجهاالله

بالذات حمسه عالليهسلامحيث قال (فاء! قضىزيد منهاوطرا زوجنا كها  6ولذا كانت تفتخر

بهذا على سائرالازواج المطهرة [ وامامثعلى اوردمكه ذكرقبل ازان فرء٠ودكه بعداذو
كاق طهوان جواهط كنك اورا مجندبن اسمخاص اختصاص دهد واممساس“ اورا اذام
هابون فرجام خود مشتق سازد ]كأ قال خسان رضىاللهعنه
وشق له من اسمه لبحله * فذه العرش محُمود

وهذا محمد

اخئواجة كدعاقنتكازامتست *» ٠ محمودازانشدستكدنامت مخداست
والاظهر انيح اسم ات#مى وانكان عربيا فهومنقول عن القعل كع.ر ويعيش * قلى سمى
.فه اشارة
به لانه حى به رحم امه:اوحى دينالله بدعوته اوح بالعم والحكمةالتى اوتيها و
ذىكره
الىان منلنحيهاللهينود لشن د اوحى به ذذككرريا ماان ادم ح
بشيث ونوحا حي ذاكره يسام وكذا الانياءالباقونولكنمام الللهاجد امنالا بياء.قولد
قوبللادة يحى ين الاسم,العالاوقعمنه تعالى وبين الصفة الخاداة فيذلكالنى الجر كرا

غناية منهاله وهذه العنّاية انها  -به اذقال (فهبلىمن لدنك ولا 6فقدم اق تعالىحيث
كنىعنهباكالفىخطاب علىذكر ولده حينعبرعفناهي"الكورلىمهالله بانوهبه ولباطليه وسهاء

امدلةعو طتعةزاكرباون اجاكئنرفاركظاهك]

لع الاكلقد

وج لالله

السهيلى:ىكتاب التعريفت والاعلامكان اسمه فىالكتاب الاول حبا وكان اسمسارة زوجة
ابراه إسارة وتفسيرها:بالعربية لاتلد فلما بشرت باسحاق قبل لها سارة .ماها بذلكجبريل
فقالت يا ابراهم لم+نقصل مناسمى حرف فقال ذلك ابراهم لبرائيل عالهسلام فقال انذلك

الحرف قد زيد فىاسم ابن لهامن افضلالاندباءواسمحيا وسمى بيحى ذكرهالثقاش «قال»

استسّاف مبنى علىالسؤال كانهفاذا قال كزريا حينئذ فقيل قال فإ رب ن4ا6داه تعالى بالذات
مع وصول خطابه تعالى الله بتوسطالملك للدبالغة فىالتضرع والناجاة والجد فىالتبل الله

تعالى والاحترازصمانعسى بوهم خطابهللملك منتوهم ازعلمه باصدرعنه متوقف عتلوىسطهكا
يرصدر عسنبهحانه متوقف على ذلكفعاىمةالاوقات  8الى * [ حكونه ]
ابش
ابنعملال

ينحايدنث لىغلام ©«و  6الال انهقدك8انت
ف يكونلى غلام  4اىكيف اوم
(امرأى ) .

سورة ميم

معز  "61جهم

من مخض فضلك الواسع وقدرتك بطريق الاخترالعابواسبطة الاسباب العادية فانى وامأنى
| لاتصلح للؤلادة © وايا  ولدا من صلى يلى امس الدبن يعدى 6م قال ااال

|لوليا اى يرثى من حيث العم والدين والبوة فان الانداء لابورانون المال كاقال عليهالسلام
قلتدوصف الولى بالوراثة ولستحبله
ونق
سااشرءلانورث رمكاناه صدقة ) * فا
امع
(نلحن
.ا

اءنواونا
كنسيا
فذلك فان يحى خري من الدنيا قبل زكريا على ماهو المشهور * قلت الا

|

مستجابى الدعوة لكنهم ليسوا كذلك فى حميع الدعوات حسما تقتضه المشيئة الالهية المبنية | :4
عيرى
دألا
ىبالغة
لكمال
اىالح
وة
عل

لله
سع
للتى
اوةا
ابراهم عليهالسلام فحق ابيه والى دع
ام

| :

حيث قال(وسألته انلايذيق بعضهم بأس بعض فنعتها ) وقدكان من قضاله تعالى ان يهبهيحي
سا مض شياو لاير نهفاستيحست دعاوه فىالاولدونالثاى #ويرثمن ال يعقوب  3اناسحاق

ابنبراهم الملك هال ورنه وورث مه لةان .وا لالرجل

خاصهةالذين يؤول الله اهسخم

| للقراية اولصحمة او الموافقة فىالدين* وقالالكلى ومقاتل هو يعقوب بن ماثان اخوصمران

ابن ماثان متنسل سليان علهالسلام ابو مسنم وكان اليعقوب اخوال بحى بن زكريا* قال
زريا ربس الاحبار يومئد
الكلىكان بنوا مانان رؤس نى اسراشمل وملوكهم وكان ك
فاراداذيرث ولده حبورته ويرث منبنى مانان ملكهم « واجعله 5ه اى الولد الموهوب

ولجسعليطه بينكان
تى ا
هو رب دضيا  42صرضيا عندك قولا وفعلا وتوسيطرب بين مفكعول
وخبرها فها سيق لتحريك ساساة الاحابة بالمبالغة فىالتضرع ولذلك قل اذا ارادالعيد ان

ىمهنخادرسايينت
واوا
خارورى
[]١ااريل
جشددبفر١هيرععت
:قد
١

يسستجاب له دعاؤه فليدع الله بهايناسبه مناسماله وصفاته * واعلم انالله تعالى لايمكنالعد
ضا كماوقعلز كريا
علا
بك
وابته
الاح
اهلندعاء الا
شم زاول نو

ل

دعا * 'نو دص ان
ممم

وك

لك

دعاهارا جزا ][١

ممست

اذك الها و قف أراول تو اللكوايكة ]19

اولفحديث ( من فتحله بابالدعاء فتحت له ابوابٍالرحمة ) وذلك لان فالىدعاء اظهارالذلة
والافتقار وليس شى” احب الىالله منهذا الاظهار ولذا قال ابو يزيدالسطانى قدس سيره
فيت :قائلاشول لى ناابايزيد خزايتة مماوءة املنعبادات:اناردت
اكابدات العاذة ثلاثين لتة ر

الوصول المه فعليك بالذلة والافتقار ولذاقالعند دخوله عالم الحققة
جار حير أوزدهام شاها كدد كنج تونيسث كن
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وياز اودهام

رلفة انلمسالاح الدعاءونم المطيةالوفاء ونم الشفييع الكاء كافىخالضةالحقائق
لبمعشعاه
* واعن

نشندنكءاكةئرل
داو
1
ربسد
من

ون
كلله
»ما نالدعاءاماللدينوللدنياوالاول مطح نظر األكلمالترى ان زكريا طالبيم ان
منذريتهمنيرث العم الذى هو خير منميراثالمال لان ناظلاعمالم افلىعم والعمل والصلاح

والتقوى والعدل والانصاف وفه اشارة الى انه لابد للكاماء من هس]ة يظهر فكباهالانه
لق ى انالله تعالى اخلعقوالم وبث فا النآءءاطنائى "وغل" الانسان:الكافل:.فكل عضر
يحلى انواره ومظهر اسسراره فن ارادالوصول الىالله تعالى فلنصل الىالانسان الكامل فعليك

نوامد ومن اللهربالعباد الفيض والامداد والتوفيق
بطلب خيرالاول ليحى بهكذرك الاىب

سدت
اهنن
وزينئك
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الجوء السادش عثر

« واشتعل الرأس »© منى حذف اكتفاء بما سيق «شيبا »6شبه الشيب فىبياضه وانارته
بشواظ النار وانتشاره فىالشءر ومنيته سالغة واشعارا لشمول:الشيت" حملة الرآان حتى
| لبق من السواد ثى” وجعل الشيب ميرًا ايضاحا لا.قضود والاصل' اشتغل شين “زامى
فوزانهبالنسة الىالاصلوزان اشتعل بتهنارا بالنسسة الىاشتعل النار فىته :قال الشمخ سعدى

جوشدت درآمد بروى شباب * شبت روزشد ديدهبركن زخواب

من آن روز ازخود يريدم آسد * كد “اقتادم اندر أسشائ اسفن
حودوران عمراهل دركلت * ع ل دثسات ودااكالفكعرو
دريغا كه اك

ا عن  ا جواهد كشت اين دى حندنير

|  #ولم اكن بدعائك رب شقا * ولم اكن بدعائى اياك خائياففوقت مانوقات هذاالعمر
ونداة
عع
دابة
لستح
كالا
وتك استحدت لىوهد] توسل منه هسالف من
علا
الطويل بدل ك

"عبت متتل اعد و

ا

ا

0

ا ا

عو د عنده بالاحابة ذهرا طويلا لأسة اند لأسأ عتد.اشطرار وشدة افثار  رؤى -

أن خا قال عضي الا الى سكت الى ات

ا

1

ار

| وككُى حاجته ووجهه ان الرد بعد القبول حبط الانعام الاول ايج لأنسق أنهوكاينة

| قول مارددى جا نكانت تو الفلث "والبدة رعن خموة لفاك فاوازد كدق الأاان ليما

عودتى القبول مع نهاية ضع لتضاعف المقلى وهاكته بقَال سعد محاجته اظذفاربها
ذا فىتفسير الامام ثمبين ان مابريده منتفعبه فى'الدين فقال  8والى
وَعْوَبهًا اذا خكاب
خفت الموالى من وراثتى * اى يعدمونى فلابدلى م م

وهو متعلق بمحذوف

بإنساق

“اله الذعن" أى جود وال :لاححفك"الفتتاذ القق  5ماف على قولهالى وَهَن قترتت

مضمونه على مضمونها فان ضعف القوى وكير الدن من مبادى خوفه مانميليىه بعد
مونه ومواله توا 'عومكهاتوا شمزاوى”| 1

فخاف النامحسنوا

تىه
مه ف
اافت
خل

ويبدلوا عايهم دينهم * قالفىالقاموس المولى الومااللكعبدوالمءتق والمعتق والصاحب والقريب
كابن العونحوهوهالار والخليف والابن والماليل (والقسريك  وان لاالا 5108
| والرب والناصر والاع وام عله والمحب والتابع والصهر انتهى و
«كانت امس أى ككص
ابشاع بست فاقوذ بن فلوهى اختحنه بت فاكوذه قال الطبرىوحتة هى أممسم * وقال

القتبى اصأة ذكريامىابشاعبنت ران فعلىهذا القول يكون بحى ابن خالة عسى
ختاالة
القن
لاطي َعَلقَالقول الآخر .يكون ابن خالة امه وفىجديت الاسزاء (ف

يوحعىيسى ) وهذا شاهد للقول الاول اله الامام السهلى فىكتاب التعريف والاعلام
© عاقرا  3اى لاتاد من حين شمابها فان العاقر من الرحال والنساء من لابولدله ولدوكان

س,نحهيانئذ عاتى وتسعين علىمااختار الكاشى  8فهب * [بس ,خش ] 8#لىمن
لاف معنهما فاللام ضاةله ومن لاشداء الغاية
تهب
خق ي
اتعل
ل|دنك © كلا الجارينل م
| يخازا ولدن ف الاكلكاطرق بمعنى اول غابة زمان اومكانماقأو

اكاك اعطى

(من)

11
-70000000000000009:---7
0:
لسان جبريل باسراروحقا'ق لابطلع عليها جبريال إولاغ ه* يدل على هذا ماروى فىالاخبار

053ص 6فلماقال كاف قال النىعليه اللام(علمت) ١

ان جبريل اعلليسهلام تزل 7

فقالهافقال(علمت) فقاليافقال (عاءت) فقالعين فقال (علدت) فقالداد فقال(عامت)فقال '

 0لكف علمتمالماعل*ي»وفىاسئلة الحكعملومالقر انثلاثة عي مطلعالعلليه احدامن خلقه |

حقائق اسمانه وصفاته

ذهوامااستاترةه يمن علوم اسران كتايه رمن معنن فركةنه إذاته 0

|| غاص لاع شو الى لابعامها الاهو روهذا لالجوز لاحد الكلام فيه ناالهومحنتؤه
| احماعا .٠ العمالثانىمااطلععليهنبيه من اسرار الكتاب واختصوبهوهذا لامخوزالكلامفه الاله
عله السلام اأوانا٠ذزثله واوائل السور منهذا القسم وقيل من القسم الاول ٠ .العمالثالك

علومعلمها الله نده مااودع كتابه من المعاتى الخلاة والخفية وامره بتعليها * 008
اى هذا الماو ذكر  8رحمة ريك

ذكر مذاف الى مفعوله  00عنده  31مفعول رحمه

[او ازاولاد
و

ا  8زكريا #ه بدل منه وهو زكريا عد وهصر ابن ا

رجعم بن سلبان بن داودعليهم السلام بوده بيغمير عاليشان ومهتر احبار بيت المقدس
وصاحب قربان ] #قال الامام  0يا من ولد هارون اخخى موسى وها من ولد لاوى بن

' يعقوب بناسحاق  9اذنادىربه نداء خفيا  6ظرف لرحمةربك .والمنى بالفارسية[جون
انه وحواند 0
ظ

خودرا درحراب بدت المقدس بعد ازشريب قربان وخواندن

بنهان] ولقد راعى علهالسلام حسنالادب فىدعاته فانه معكونه بالنسبة اله تعالىكالجهر

هنم
فكا
اين
خالذ
مليه
ادخل فاىلاخلاص وابعد من الرياء واقرب الى الخلاص من فائلة موا
فاته اذا اخنى +يطلعوا عله ومن لوم الناس على طلب الولد لتوقفه

على مبادى لايليقبه

تعاطيها وقت التكير والشبخوخه وكان_سنه ,وقسيد .نشعا .سكين بعلن مااختاره الكاشى

نان قلت شط المداء رتك يكون خنفنا* قلتدعافىالصلاة فاخفاه * سول الفقير
النداء وان كان ععنى الصوت لكن الصوت قد يتصف بالضعف

وشال صوت ختى وهو

الهمسن فكذا النداء وقدصح عن.الفقهاء ان بعض ,الخافتة يعمد من ادتى عاتب الجهر
وتفصياله فىنفسير الفاتحة للفنارى»* ولى فه وجه خىلاح عند المطالعة وهو إن النداءالى

عند الخواص كالذكر الخنى هو ماخنى عن الحذظة فضلا عانلتاس لامخفضبه الصوت
والوجه فى عارة النداء الاشارةالى شدة الاقبال والتوجه فىالامس .المتوجه المياههو شان
الاننباء ومنله بهم اسوة حسنة :منكل الاولياء ©« قال استمّاف وقع بيانا للنداء
بى يك الودنالضعف واعا اسنده
دب  [ 6اى بروردكار من ]  8الى د
اك بطل وهو بالفارسية [ استخوان ] لانه تماد بيت البدن فاذا اصايها لضعف معصالاينّه

سار الاجزاء * قال قتادة اشتى .قاولطاضرزاسكم فى البغوي
وتات تائرة مالنعلل ابصا

وافراده للقصد الى جنس الى“ عن شمول الوهن لكل فرد من افراده .واوججع لخرج
| بعض العظام ع عن الو ن.

الا
لم

سح

5
ست مسحت

ومنى متعلق ع<دوف

كاسم

وهو حال من العظم وهو تفصيل

وو

بعد

نسيته الله اجالا |
د مح

حص

ح-

| ويكشه من قوام اللل * وقال

ابن عباس رذى الله عنهاما :راذا 'أواحك ١ان شوم أبة لجباعة

ااي)ة
لداد
احرم
| شئت من الئل فاقراً اذا اخدت مضححجعك (قل لوكان الب
دهى

فيك

سس

الللل #

وتكلءوا

قّ القراءة

3

الذراش

«ضطاءدعا *

قال

ف

فاناللّ يوقظلك
الفتاوى

اخمدية

ظ لاباس لا.ضطجع بقراءة القر ان انتهى .والاولى ان لابشرأ وهو اقرب الى اإتعظم  5فى
شرح الشمرعه ليعحدى الفقيه  #وعن

باس للمضحاجع
ظهير الدين المرغمانى لاا

بالقراءة مضطعحا

0

| اذا اخرج راسه من اللحاف.لانه يكوة كالاس والا ثلا نقله قاضئخان * وفى الحيط

لابأس بالقراءة اذا وضع جنييه على الارض لكن يضم رجاه الىنفسه انتهى »*تسأل الله |
تعالى ان بوقظنا من الغذمة قبل انقضاء الاعمار ويؤنسنا بالقرآن اناء الايل واطراف النهار |

كت نشؤوة .الكو وات

تعالى نوج 'الاثنين.الثالث 7الشرين

من شعر رمضان هن سن و

ومائة ولك

حدق تفسيرسورة مسيم أمان اوتسع وتسعون إبة وهى مكية الااية السحدة 7

|

| ك8هحص *#اسم للسورة ومحله الرفع علىانهخبر لبتداً محذوف والتقدير هكذهايعص
اى مسمىبه وابما صمت الاشارة اليه مع عدم جريان ذكره لانه باعتبار كونه على جناح |
الذاكرةضانا فىحكم الحاضر المشاهد كامَال هذا مااشترى فلان كذا فىالارشاد *.وقال فى

تفسير الشبخ قدم اقسم بالله تعالى اوهى اسم من اسمانه السنى ويدل عليهماقراوا فبعض
| الادعية من قولهم يا.كهنعص ياتتعناقى اوانة مركت امن حرزوف ,يشينكل منهننا الا صفة

من فاته العظمى .فالكافم نكر وكيير .والهاء منهاد .والناء من رحيم .والعين من
| علم وعظم .والصاد هن الصادق اومعناه هوتعالى كاف خلقه هاد لعباده يده فوق ايديهم

|:عالم ببريته صادق فىوعده » قالالكاشق [ درمواهب صوفيان از مواهب الهىكه برحضيرت
شخ دكن الدين اعلاةالدولة” سسمناق قدس سيره فرود' آمدها:مذا كوراسنته خضرت |
(ما انا بشسرمثلكم ١ 6
رسالترا صلىاللعليه وس صسوهدتست يكىيشمرى كقوله تعالى ان
دمولمكي جنازكدفرمودهاست ( لست كاحد ايتعند ربى ) سيوم حقىكاقال( لىمعالله |
وقت لايسعنى فه ملك مقرب ولأنى ص سل ) وازين روشتتر (هن 0

فقدرأى الحق) ْ

وجوإستخانهزا اا ؤاذرهلا وار سبدن| بعناة ديك واقع شدهاست درصورت بثمرى
| كلات ص كله حون تل هوالله احدم ودرصورت ملكى حروف مفردهمانند ((كهيعض ) ْ

واخوانه ودرصورت عق كلائى مبهم كه( فاوجى الى عبده مااوحى ©
3وتسكراق حرف كشن سان ذوق * زانسوى حرف ونقطه حكايات ده

ست

' :ة وفى التأويلاتالتجمية فىسورة البقرة يحتمل ان يكون (الم) وسائر الحروف المقطعة
| من قبل المواضعات والمءءيات بالحروف بانلحيين لايطلع عليها غيرهم وقد واضعها الله '

تعالى مع نببه علهالسلام فوقت لايسعه فيه ملك مقرب ولانى صرسل لِتكلم بها معه على |
(( اسلف 7 6

سورة الكهف
11م يهم
صغير الثرك وكبيره قولوا اللهم انى اعوذبك من ان اشمرك بكشأ وان اعلمواستغفرك ما
لااعم ) كذافىعاليمنعانى _حكى -ابنعض الخلفاء اراد ان يتطهر فعداغلماه ليصبوا عله
الماء فصدهم .عن ذلك وتلا هذه الآية واظنه المرتضى عبلنىاىطالب رضواللّ عكنذها '
ف الاسئلة المقحمة لابى القاسم الفزارى * شول الفقير كان المرتضى رضى الله عنه ©
الاشراك الى الرياء والاستعانة فىالوضوء ن
وحوه نظرا الى ظاهى النظم وذاك زيادة فىالتقوى

0

وأظيره النشافنى اوجب الوضوء من لمس المرأة بالبد وتحوها نظرا الى اطلاق قولهتعالى
(راولامستم النساءم وهوحسمل باللعزايمةيمخانى* وعنالى الدرداء رضىاللهعنه قالةال عليه

الشلام إمن :حفظ عآشيرات من اول سورة الكهفعصم من الدجال) رواه مسإقال ابن

ملك اللام فنه للعهد ويجوز ان تكون للجنس لان الدجال مينكثر مانلهكذب ع

وقدحاء فى لكوي كوك ف ادَرالوئَانَ 1و فاهل الاهواء والبدع دجاجلة زمائهم
| والشري ا3لعصمة اماهلناهدة الآيات العشير مشتملة على قصةاحضاب الكعده وهم 1
ا التجأوا الى الله تعالى م
دنقشيرانوس

الكافر اتجاهم الله منه فالمرجو متنعهالى ا
حنفظ

قارئها املندجال وشته على الدين القويم* وفى دوابة للنسانى (من قرا العشرالاواخرمن ؤ

دوا الكهفعهم  0الدجال )* وعن ابيسعد الخدرى رضىاللهعنه قال فالعليه
1
السلام(من قرا

> 5اتزلتكانت له نورا ياولمقامة مهقنامه الى مكة ومن قر

عات  4رهاثم خراجلدجال لميسلط عليه) رواه در
عنهما قال قال عاللهدلام (من قرا سودة الكهف فى يوم الممعة سطعلهنور مننحت |
ليه الما حذان كالسا بذئ لهنوم القسامة وغفرله ماب'ناجمعين )* وعن ١ى سعيد ( قالمن

وزااكي زا )الكيوقه لماةاللبعةاضاء له من النود مابينهوبين البتالشق) رماء اللأارى ف
مسنده موثوفا على ابى ستعدكناا فى الترغيب والترهب للامام المنذرى * وفى تفسير التدان

(لا ادلكم على سودة شعها
روى عبدالله بن فردة دضىالله عنه قال قال عليه السام أ
ه
سبعون الفملكحيننزلتملا عظمهامابين السماءوالارض 7البهامثل ذلك) قالوا بلاىيالرسولل
ق(ساُلوَرَةالكهف هن قرأعاؤ ماجمعةغفر لهالىبوةمااملعاخرى وزيادة ثلاثة ايامواعطى نورا |
بالسغماء ووق (تنة الدجال)* وفىتفسير الخدادى عن الى بنكمب رضىاللهعنه قال قالعليه |
السلام (دن 6

سورهة الكاعة

فهو معصوم الىتمانية ايام منكل قتنة“تكون فيها ومن قرأ

الآابه"القى ااقل"خرافس »كتانخد مضتحعه كانلهتور يتلا لا املكىة :حشو:ذلك النود
ملائكة يصلون عليه <تى قوم مضنحعه وانكان مضحعه بمكة فتلاها كانلهنيوترلا لل"|
اولذلوكر
من مضبجعه الى البدت المعمور خش
يىر
س+وف
ف)
تتقظ
| يس

ملائكة .يصلون عله ويستغفرون لهحتى

البيضاوى عانلنى علهالسلام ( من قرأ عند مضحنه قل انما انابشر

مثلكم كانلهنورفىمضحعه بتلاً ل الى مكة حشو ذلك الور ملائكة يصاون عليهحتى
ايستقظ) * وفىفتح القريب دنا عندارادةالنوم (اذالذين امنوا وعملوا الصالحات) ا ْم |

قال اللهم إشظنى قْ احب الاوقات الك واستعملنى يبأاحب الاجمال اليك فانه سيعحانه يوفخله

مج

المزء السادس عفر

١ إسل٠ #دم

| لفك انسة فاذا سر لهوازء الكتدى ,هكا اهل اهلكناهلين :للق الوقن عات ا
| اوتنتنى عنه التهمة اذكان ذلك هانلواجبات فله اجران فاما اذا ارادبه مخرد مدح الناس
وانتشار الصيتوالذ كرفهو محض الرياء والشرك فذنى المقتدى اخترازا عنافساد العمل
|* عوبعدنالله غبانلبانهكان اذا اصبح ول رذقى الله البارحة خيرا قرت كذا وصلبت
ك|ذا فاذا قبللهياابافراس أمثلك شَول مثل هبذاول قال اتلعلهالى ( وامابتممة زبك| .
خشدث) وام تقولون لاتحدث بتعمةالله واتمامجوز مثله اذا قصد به اللطف وان شتدى بهغيره
| وامن على نفسه الفتنة والستر اولى ولولم يكن فه االلاتشه باالهرلياء والسمعة لكبىكذا
ى الكشاف فى اشوازةالضعى .:والانة جامعة خلاصىالم والعمل وهاالتوحدوالاخلاص
ْ قفَّ

فى العمل  :قال الشسخ سعدى قدسسره
عبادت باخلاصض نبت 122

 5 «#له حه ابد زلى مغز ابوست

حه زنار مغ درسانت جه دلق 5

دردوثى 'ازبهن نداز خلق

بزوىديا خرقه سهلست دوخت » كرش باخدا درتواى فروخت
*قال فىبحر العلوم انقلتمامعنى الرياء قلت العمل.لغيرائته بدللقولهعليهلسلام (اناخوف
مااخاف على امتى الاشراك بالله اما انى لااقول يعبدون شمسا ولاشرا ولاشجرا ولاوئنا
ولكن اعمالا لغيرالله تعالى )  #قال فىالاشباه ولايدخل الرياء فىالدومانتهىهذا اذالمجوع
نفسه اظهارا لاثره فوىجهه اولمهَل ول يعرض به كالاق علىماروى ععناذة بن |
الصامت رضىالله عنه قال .سمءت رسول الله صاللىله عليهوسم إشول ( منصلى صلاة يراى 0

بها فقد :اشرك ومن صام صوما يرائى بهفقد اشرك) وقرا إشنكانيرجولقاء ربه) الآآية كم
2

| افلىحدادى وقس عله التصدق والحج وسائر وجوه البر

مرابى هركنى معبود سازد »* مسانىرا اران كفتتد مشرك
دف الحديث (إنما حرمالله الجنة علىكل صراتى) لايلسبر فى حسن اللناس والزى ولكنالبى
للشكنة والوقار

“كر امه"يا)كيكا وسرت طدد در"

دورختن را مايدء كلبد

بتزديك من شب رو راهزن * .ه ازفاسق بارسا بيرهن

(ذا احلملعةالاولين والآخرين لاولمقامة ليوم لاريب فنياهدىمناد منكان
وافلىحديث ا

| اشرك فعىمل عملنته احدا فليطلب .واب ع.لغهيمرنعاندلله فاالنله ااغلنشىركاء عن
الشمرك )
|

رعتراو'ائ إسر جم اجر تمدار * جو درخانة زيد باثى بكار
0

نلك الوادى ل نوم مائه مىة اعدذلاك
تستعيذ جهام م ذ

رقال (الريا ) وفى الحديث
صشفرد
لمااال
الو
'مرائين ) وفىالحديث (اتقوا الشسركالاصغر) قب
لل

|(اناخوف مااخاف على امتىالشرك الى فايا5وشرزك السرائر فان الشمرك اح مندبين
علالى مايذحب
م(أق
كام
لالسل
دليه
الع
'الغل على الصفافى الدية الظلماء) فشقعلىالناس فقا
(ريغص ) ١

م

,هه يعدم

سورة الكيهف

 .للى الباشعار به واشارة اليهوةسمية الممكنات بالكلء.اتمنتسميةالم.يب ,اسمالسيب لانها انها
تكونتبكلمةكن كاقال تعالى ( ا(نمامىء اذا ازلد ) الآية ومحصل الكلام اننفادالبحروقوما
اوفرضا امرذابى غميعرلل مطلقا كان مدادا املا فانكل جسم متناه ونافد قطما وعدم

نفاد كلات الرب لاوقوغا ولافرضا امراضلى غير معلل ازلا فانها غيرمشتاهة ابدا ولانافدة
ر مثلكم قل ياممد
سرمدا انتهى كلام حضرة الشسخ روح الله روحه ف قل انبماشنا
اانا الارادسق مشلكم فى الغو ومساويكم فى بعض الصفات البشرية  9بوحى الى 6
#اهو الامتفرد فىالالوهية لانظيرله فى ذاته ولاشريكله
مرنبى ف 3انمالهم الدواحد م

ففصفاته يعنى انا معترف ببشريتى ولكن الله منعلىمن بتكم بالنبوة والرصالة © وفى

لماز كناحلستوضي رادي ادم فح اشير بق طادتعة اوهلان تس اقلو لك ةلات وطاق
والمؤمن والكافر والفرق ينهم بفضيلة الايمان والولاية والنبوة والوحى والمعرفة بان اله
العالمين اله واحد صمد ليملد ويلوملد ولميكنلكهذوا احد انتهى كاقال الشبخ سعدى

|١

<ادويع تاذذوى شوند نبو ماست
التسأوا الامقتحهة إيذااية لاف الالبيشية” كك
© فنكان يرجو  64شرط -دزاؤه فلعمالل٠ه والمعتى بالفارسية [.ينن هرك امد ميدارد ]

ف لقاءربه  * 6قال فالاؤشامكان ماسر راواكنا,نوقع ودول الخبر افلىمستقيل والمراد

باقانهكرامته ااىسفتنعرم على ركحراءمتهتعالى * وقال الامام اابنا حملوا لاقالءربٍ
عرلؤىبته والمعتزلة على اقاء ثوابهلَقاملهكرضيهر آم مافى القاموس  8فلعمل  #8لتحصيل
[ارى شايسته يعنىيسنديدة خداى ] * قال
ذلك المطلوب العزير :لحملا صالما كد ك

الانطا كى من خلف المقام بين ايدىالله ذلعمل عملا يصلح لاعرض عله والرجاء يكون ععنىء
الخوف والاملفى البغوى * وقالذواون العمل السالح هو الخالص مالنرياء * وقال

لهب 'نواب وجزاء
طاب
|ابوعبدالله القرشى العمل الصاع الذى ليس للنفس اليه النفات ول
| و#قال فى التأويلات النجمية العملالصاط متابعة النى علياهلسلام واتأسى بستته ظاهرا

| وباطنا فاما سسنة باطنه فالتبّل الى الله وقطع انقوس سنواى [بدى رديدة عقعم ااذهجو
بربستن وجز بشهود<ضرت مولى نكاشودن ] ا قال الله تعالى ( ماذاع البصر وماطنى)
روى ازهمه برناقم وسوى توكردم جم ازهمه برسم وديدار توديدم
فق ولاشرك بعبادة ربه احدا  [ :#شريك .نيارد وانياز نسازد يرستش بروردكار خود
يح را] .قالانواللقاء اى فى غبادة .ربه ويحجوز انيكون علىيابه اى بسبسعبادة ربه انتهى
» وى الارثاد .اشيراكا جلا ا فعله الذين كفروا بايات ربهم ولقاله ولا اشراكا خفيا كا

البجبرها انتهى * وعنابنعباس رخىالله عنهما لقمل ولاشرك
يفعله ااهرلياء ومن يط

به لانه اراد العمل الذييعمله ويحب ان محمد عليه * وعن الحسن هذا فين اشركب لل
يريدالله به والناس على ماروى اجنندب بن زهير رذىالله عنه قال لرسولالله.صلاللهعلنه
وس الى لاعمل العملللهفاذأ اطلععليه احدسرى فقال (االنله لاإشَّل ماشوركفه ) فازلت
تصدقاله عليه السلام وروى انه قالله (لك اجراناجرالسر واجر العلانية) وهذا عور

م

الحد «السادس عشر

م ٠ج جوم

عرت ارثا * تمرح
حول هذاا ب الغلفانا كز تفوسهم النفطن فىالشطح ولكن امملج

5لاغتران بهاءفانها :امونائل حكم الفلسفة واوائل .العلوم مسوقة
بذلك واياك ثم اياوا
البحثهلما تعود بطائل يروج وهو مطوى وبهحر وهو منشور انتهى

05

كور١نيز ساريم مثل
ولوجتنا عثله ؟ مثلالبحر الموجود يعنىبمائة * وقال الكاشفى [
5

وضاالكلمات غير نافدة لعدم
ب] ١(سددايه مين اى زيادةومعونة اى نفد اي

تناهنها

0

<زاء الثان لدلالة الاول عله ووز ان تيرق اتقدير ولوجِمّا عثله مددا

مانفدت كلات الله وهو احسن لكونه اوفقشوله (.ولوان مانى الارض مشنجرة اقلام
كاهدت لكات الله ولانه يدل بهعلىنحقق نفاد البحن

والحر _بمده من بعده سبعةار

وعدم تحةّق نفاد الكلمات صرحا ذكئى .مؤنة كثيرة مد لدم؟ فىبحرالعلوم * قال فى
الك لام الملقنيحى  3 1لتحقيق
الارشاد قوله ( ولجنا » كلاممن حهته تعالى غير داخل تى

مضمنوثة وتصديق يمنذاؤله والواو الجطب :غاملة عل تظبرةهاااى لنغد (لخن مغنير نفادمكانه
دلها
دعث
مى'
تعالىلوم حج

ولوحِشناهدرتنا القاهرة بمثلدعونا وزيادةلانجموع المشاهيين متذاه

تموع هايدخل نحت الوجود من الاجسام لأيكون الامتناها لقيام الادلة القاطعة عتلنىاهى
الابعاد * قال الامام قولنا الل تعالى قادر على مقدورات غير متناهية مع قوأنا ان حدوث
مالانهاية له مخال فعناء ان قادرنية الله تعالىلادتهئ الىحد الا ولصح منه الانحاد بعدذلك انتمى

اى فلايازم مئهإعدم ,ناه الممكنات  +قال .شيخ وستندى قدسن .الله سسرء إفبىعض محريزاته

قله كلات.عاءه وَحَكمته الظآهر .ان المزاد الكلمات الى يعين بها  9مَعَاكماتالم كنال
وامالتجلق #رصكت رفكلية قال بعقالخان عن #طاادلخ|ورطونة إن لكوانة الها فق القاد

اىبتقد البحر ولا تحقق لكلمات الربتفاد *:فان قلت اتمايتممادّكرتماكذاانت الكلمات
اهلىمعلومات الل#كومة والمقدورة كالممك نات والممتتعات فكيف .نمماذكرتم اذكل منهما مما
ينفد.ويتنا فههنا اشكال لانه ان قبل اذهما ليسامن المعلومات فبلزم انهما هن غير المعاومات
|فنازم على اللارى تعالى ماهو المحسال والمفقود فى حقه الاعلى مالنجهل والغفية فهو غير
| متصور فى:شأنه .العلى» قلنا ان البحر,اذاكان مدادا وكانتكل قطرة.منه قدعينت .ليانكت
| بها نفنها باعار كونها املنكلمات .والمعلومات يتفد يكتاية نفسه وقطراته ولاق منه
عن بكسن
ع

ساعد امرمن بالتكلجات وأوجى عثله مددا لان جميع المثاهى متناه نضلا عن

النمرادمطلق المعلوماتالعام
| تفاد الكلمات وتنا المعلومات فانهاغير متناهة لانذد اوقلنا ا

| الشامل لكل مابتعلق به علمه .سواء كان .ذات .التازى “تعالى وصفاتة العليا وامماءه .الستى
| اوغيره من الموجؤدات الممكنة والمعدومات الممتتعة خنئذ م ماذكرنا وان كان يدى فى

ونن نمالمعلومات ماله ثناه.ونفاد منالممكنات والممتنعات
كا
يتبار
| صورة مالاتم ولايصح باع
ثمان فاىطلاق الكلمات على بعض .ماستعلق به علمه :تعالى ماالطيلسافقىالمعلومات عليه
من الاشكال .وا1ذفاء اكلذانتارى تعالى وصفاته مع اانهلمامعمنلومات المعببر عانلهاكلمات

| فيرى أن منفسسر

ىضافةالكلمات
الكلم٠ات بامحكومات أو باللقدودات اول مىنهبالمعاومات اذ ف ا

-
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مصرعلى ذق) * قول الفقير* ان قلت فمعلاىذكرمن اوصاف الفردوس يكون مقامالمقربين
| فكيف يترتب جزاء الخاصة على العامة * قلت يؤول العنوان يمنجمع بين الايمان والعمل
على وحه الكمال وهو بان نتن اإعانا عانيا إعدما م

إبرهانما عل

باخلاص الباان

وَشرائظط الظاهر على وفق الشريعة وقانون الطررشة فندخل فه الا صونزبالمءروف والناهون

ع رسكن من انع

لبون اللالالت قي ؟اطلير والمنع من الثمر من فواضل الامال

وَخواص الزحال .وبدلعلى ماذكزنا ماقئل الآنية من قوله تعالىفىحق الكفار ( اولكالذين
ك|ذروا بآيات ربهم ولقانه فان المراد سان المؤمنين المتصفين باضداد مااتدفوا به والايمان
|باللقاءاى الروية والمشهود بعد الايمان بالآآيات والشاهد وهو بالترق من العموالغيك؟اوالاً مار

| الوالعين والشهادة والانوار ويدل عليه مابعد الااية ايضا من قوله تعالى (فن كان يرجو 6
الى آخره فافهم وهكذا لاح بالبال والله اعم حقيقة الخال نسأل الله الفردوس بل ونجلى
| حمالة والاحتطاظ بكاسات وضاله  :قال الخافظ
شك ان مستكيتت  2اس اعفلاق تو#ازهردؤ كوك" ازاديشت
ها
ااكروى
| اون
|

قل لوكان البحر [ :#بكواكرباشد درياى محبطاكه شامل ارذست ] كذا فتىفسير

دا © نقسا وحبرا
مبحدراذا
| الكاشنى * وقال غيره يريد الجنس يعلنوىكان ماء جنس ال
(من بِوْت الكمة فقد
والثلاثة بممعانىيكتب بهنزاتحينقال حى بناخطب فكىتابكم و
يكرأالى االنتوداة رخكيثير
اوفىخيرا كثيرا» ثمتقرأأون (ومااوتيم املنعم انلاقولديلاش6

فكبف مخاطت اهلها بهذا الخطاب يعنى ان .ذلك خكيثرير بالنسة النا ولكنه قطرة من |
مر كلات الله
علمها

|

از بحر علمش قطرهٌ * اين حو دور شيتست ورانها ذره

كر كنى درعل صدلقمان بود * بيش عل كاملفر9ثادآن#توى

لانه لوكان ماالءبحر مدادا © لكلمات ربى 62لكلمات علمه وحكءته يعنىللمعلوماته وحكمه
ولفع الاين لإ#لكلمات رق »© |
ك مانذا والاك قا
ك6
شليج
تكس من ماها
الى نلك هاوي كحك ران واكاك '":هالقازاك” عنها انتيق طالنفدا البخرب»
|لعى

5

دك

البح بأسمره مع كته ول سق

قنه 0

كن

جسم مشاه  0قل

أرقن

كلمات ربى * #اى من غير ان تفنى معلوماته وحكمه فائها غير متناهة لاتنفد كعلمه فلا
| دلالة للكلام على نفادها بعدنفاد البحر واتما اختار ججع القلة على الكثرة وهى الكلم تنبيها
 ١عن ان ذلك الاهابل بالقللل؛فكفابالكمراق باحلرعلوم * وقال ابوالقاسم الفزارى

| فىالاسئلة اللقحمة مامعنى قكوللهات ربى فذكر بلفظ المع وكلته واحدة صفة له والجواب
|قل معاقى كلات رلنى فلا نهاية لها لان متعلقات الصفات القدة غير متناهة والفلاسؤة

يحملون كل كلة جاءت فى القرآن على الروح ويقولون بان الروح الانسانية قديمة منه بدت
| واليه تعود  .ودأيت فىكفات بعض المعاصرين الذين يدعون التحقيق فى الكلامويحومون

 000 +يم
االجلزسءادس عشر
١كثر اناك بود] »* قال افلقاموس الفردوس البستان مجمعكلمايكون فىالبساتين يكون

يهالكروم وقيدؤنثعمربية اورومية نقلت اوسترينية التهى ««نزلا » كخابنت والماد

يس

والمجرور متعلق بمحذوف على انه حال من'زلا والنزل المتزل وماهى” لاضيف النازل اىكانت

جناتالفردوس منازل مهيأة لهم اومار جانلافتردوس "زل اوجعلت نالفجسناتنزلا مبالفة |

5

لجى
عىما
ىمعل
رهله
فى|كرام * وفيه إيذانبانها عندم ااعدها الل

لسانالنبوة منقوله ( اعددت |

لعبادى الدالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولاخطن عقلىلب يشير) عازلةالنزل بالنسية |
ْ

الىالضافة» قالالكاشنى دوا اللقاء  :قالالحافظ

رساوماراروى دوست * قبعت كل هدر همت والاى اوست
نزعماتهفرددو
,وف المنوى

هشت

جنت هفت دوزخ بنش امن * .ست

ندا مجوبت

بهش  .شمن

ومن دناقالابو يزيدالسطاى قدسسسمره لوعذبىالله بومالقيامة لشغلنىبالحنة ونعيمها فلاجنة

اعلىجن:همانللقاء والوضال:ولانان”اشد رالمهننتاجران والفراق
6قسيتئومة
1
ي
6سسم
م
ض
1ه
معيكتاس
6
ب
4
ام
و
2
/
لنع

روزشبغصهوخونهمخورموجون مخورم * جون زديدار تو دورم به باثم دلشاد
خالدين فيها  4حال مقدرة اى مقدرينالخلود فىتلك الجنات 8لايبغون عنها حولا 6ه

' مصدر كالصغر والخملة حال مصناحب خالدين اى لابطلبون نحولا وانتقالا عنها الى غيرها
ك
اايلنتق
رلجل منداو اذا لتوافقه الىدار اذ لامنيدعليها واهلامكطلالب  +قااللامام وهذا

| الوصفب يدل على قايهاالكمال لانالانسان فىالدنيا اذا وصل الى أى دكرجاة
نت فالىسعادة ١

فطهاوعالطرف الى ماهو اعلى منهاووز انراد نالفتحول واتلأكخبلدود فىكتافسير |
الشبخ وهذا كناية اعلنتخليد وقالالمراد بالفردوس ربوة خضراء افلىمنة اعلاها واحسنها
َال لها سسرةالة وفىالحديث ( الْنة مائة درجةمابين كل درجتين م بايلنسماء والارض

الفردوس اعلاها فنها تتفجرالانهار الاربعة وفوقها عرشالرحمن فاذا سألماللهقاالوا
الفردوس) وفى اعهديث (جنات الفردوس اربع جنتانمن فضه انيتهما ومافهمافضة وجتتان
مخاذهب اننتهما وما فهماذهب) [ ودرسان كك

خداى تقاك فردوس را برد قدرت

رسوز ارزوزهاى
خود آقربده ويدار ه

دا  5وتزكرات] دو نظر كرده وصفرمايدكه

| «ازدادىطيا وحنالاو'ولباى »:افزوّن ساز

ولك حودذا براى دوستان

5

من ] وفى بعض الروايات ( يفتحها كلبوم حمس مرات ) * يقول الفقير التوفيق بين
الرواتن ان الاولى من مقام التفصل والثانية من مقام الامال اذا مقصود ازدياد حسنها

وىات امس واملفاىصل حمسون صلاة كاسبقفىبحث المعراج وفى
لاد
صلا
لا ك
اببه
| وط
| ادها (ان الله سغاىلغفردوس سدهثم قال وعننى وجلالى لايدخلها مدمن حوملرادبوث)

| مأانالكيزية يارصول :الله فالةارالذخ هئ النواحت لاحل كاف سبي املدادي م وقال
| ففيحر العلوم قال عليه السلامٌ ( ان الله كبس عرصة جنة الفردوس بيده ثمبناها لبنةمن

|ذهب مصفى ولبنة من مسك مذرى وغرس فبها من طيب الفاكهة وطيب الربحان وخر

(فها) .

ور ال

عدحمانخعة يك

لكان الزبودل الذينكفروابإياتديهم |
طالا السبى مع
نذكن
المنكؤانون عا
بدلالله الداعية الى التوحيد عقلا ونقلا هوهلقاله  بالبعث ومايتعه من امور الآخرة |

ون
بلا
اياف
ش كا
يوطا
علىماهغليه ف خبطت #هبطلت بذلك ف اعمالهم 6هالمعهودة حب
حمسبمونط
نام لهم ناولمقيمة  6اى لاولئك الموصوفين بما
عليها  8فل

الاجمال

وزنا 6#اى فتزدرى بهم ولا عل لهممقدارا واعتبارا [ بلكهخوار وميتذل خواهند |
 .بود ] لان مداره الاعمال الصالحة وقدحبطت بالمرة وحمث كان هاذلاازدراء من عواقفب
حبوط الاحمال عطف عله بطريق ااتفريع واماماهو من اجزية الكفر فسيجى' بعد ذلك

وفى الحديث ي(ؤتى بالرجل الطويل الاكول الشروبفلايزنجناح بعوضة) اى لايوضعله
قذرحساستهوكفره وتحجبه ( اقرأوا اشكنتم فلانةم لهميالوقميامة وزنا ) اىلانضع لاجل
وزن اعمالهم ميزانا لانه انما بوضع لاهل الحسنات والسيات مانلموحدين ليتميز به مقادبر

الطافات والمعاصى لترتب عله اتكفير اوعدمه لان ذلك ف الموحدين بطريق الكمية |

وااملاكفر فاحباط للحسنات بحسب الكينية داولنكمية فيلواضع لهم الميزان قطما |
© َف التأؤيلات اللاحملة لان ورّن الاشخاص والاعمال فىميزان القامة امايكون بحسب
الصدق والاخلاص فن زاد اخلاصه زاد ثقل وزنه ومن لميكن فيه وافعىماله اخلاص

امنعاماللىوا منعمل) ابىلااخلاص
ليمكن له ولا لعملدوزن وءقدارم قا الللهتعالى إموقد
(الأعلناه هاء منثورا» فزللابلكهوياء اللنثور وزن ولاقمة #إذلك :6اى الامى ذلك وقوله

تعالى جز اوه جه حكاهتمينة له مكافروا واتخذوا ايأنىورسلى هزواكةبنى يسبب |
| كفرهموانكاهم | حب اعانهم واقرارهم بهواخاذهم القر اانوغيرهمن الكتى الالهلةورسل الله
و عدسخريةواستهزاءمنقل الوصفف

1

نات الله
بالمصدر لاممالغة انكر انعورفالالمتهراء

نهمهازء*+
ااب
كو
ممهز
وعنى
االم
 2-1أهم جعلوها واياعم عين الاستهزاءاو

واعلمان الكلماء

ورثةالانبياء وعلومهم مستنيطة من علومهم فكما االنعلماءالعاملين ورثةالاساء والمرسلين

| ففعلومهم واعمالهمكذلك المستهزؤن بهم ورثة ابجهل وعدية ونتحوهافىاستهزائهم وضلالهم
 ٠ومن استهزاء ابى جهل بالنى دلى اللهعليه وس اكناهن خلج بانفه وقه خلف رسول الله

يسخر بهفاطلع عاردعل.هالسلام يوما فكتانلك(ذلك) فكان كذلكالى انمات .ومن استهزاء
اللهلام انه بصق يما فى وجه الى صلى اللهعليهوتم فعاد بصاقه على وجهه ١
عقبة به ع
وصاريرصا وفى حقه تزل (روبوم عض الوا على بديه »6اى فى النار لكل احدى .يديه الى

اكوم ثمبأكل الاخرى فتذت الاولى فأكلها وهكذا كذا فى انسان العون وفى الحديث
دهم بابمن النة فقال هرهلم فجى” بكربه وتمه فاذاجا:اغلق
حتتح
لنااسيف
د ثين بال

دفوانهبزالكذإك <هتىانالرجل ليفتحله الباب فيال هم عوفا بءأنيه)كانى الطرشّةاللهماجعلنا ١
لىقر أن الحزل ان
مناهل الدامناهل الهزل ووفتنا للءءلى يااف
الدنيا ص وعملوا الصاخات  3املناعمال وهى ماكانت ا

ييه

ف كانت لهم 64
ماله

فىعل اللتعالى جناتالفردوس [ 68بهشتهاى فردوسيعنى بوستانهاى مشتمل براشجاركه
( دالوبحيان ١7- خا)

مج

الجزء النادشس عثسر

غ٠١4 تضم

|له تعالى وشاهدوا شواهدنوحده والمداله تعالى  #قلهل 'نيككم' © مخبرك.اناومنتبنى
ال
من المؤمنين .ايها الكفرة ©« بالاخسرين اسالا  6#دب عل التميين واجمم _.للايذان |
[يبارتكار
بتتوعها اى بالقوم الذينهم ااشلدخلق واعظمهم خسئرانا فيا عملوا .وبالفارسية ز
تن صل دهان ازروى كردارها *

قال فىالارشادهذا

نمان لالم لكهله باعتبار «أصد رعنهم ا

املناعمال المسئنة فىانفسها منص لة الرحم واطعام الفقراء وعتق الرقاب ومحخوهما.وى
حسيالهم ابضا ححث كانوا معحان

بها واشّن شل توابها ومشاهدة

انارها غب ببان

حالهم باعتبار اعمالهم السيئة فىانفنها معكونها حسنة فى حسبانهم  9الذين ك*أنه قبل |
آ! منهم فقيل همالذين ِ ضل سعيهم  1فىاقامة الاعمال الحسنة فىانفسها ائضاع وتظل |

ظة وب.الفار سية [>شد وضائع كشتشتافتن ايشان بعملهاى نيكوماى] © افلحيوة |
بالكلي
الدنيا  6متعلق بالسبى لابالضلال لان بطلان سعيهم غير مختص بالدنيا © وهم * #اى |

ضل والال انيهحمسفبون  6يظون ف انهم يحسنون صنعا *يعنىيعملون عملا |
ينفعهم للا

وبالفارس.ة [:واشان عىبندارئد كك اتشان كو

مكتتدكارراع ؟

والاحسان الاتيان بالاجمال على الوجه اللائق وهوحستها الوصق المستازم لأستها الذانى
اى نحسون انهم يءعملون ذلك على الوجه اللائق وذلك

لاجابهم باجمالهم التىيسعوا

السك
فىاقامتها وكابدوا فىتحصلمها»* وفىالا به اشارة الى اهل الاهواء والدع واهل الرياء و

فانالبسير منالرياء شروكانالشسرك محبطالاعمال كقوله تعالى ( لئناشركت لبحبطن عملك © أ
وانهؤلاء القوم بتدعون فىالعقائ ويراؤونبالاعمال فلابعود وبالالبدعة والرياء الا الهم |
والحاصل اانلعمل المقارن بالكفر باطل وانكان طاعة وكذا العمل المقارن بالشيرك الى |
واذاكان ماهو طاعة صردودا لحاورته المناق شاظتك  5هو معصية فى نفسه وهو يظنه طاعه
فى دا فقلاغلن "الوناء 'والسحعة والندعة وطالب المنة والشكر دن الخلق على هعروفه |

وكذا الرهبان الذين حبسوا انفسهم فالىصوامع وحملوها عاللىرياضات الشاقة ليسوا
على شى'
كرت بخ اخلاص در بومنيت  0انهو حون وجراو سات

ظ

كن جامد اكيت افراع تاقد مدر رزوو51

د

١

*#وعن على راضلىله عنههم اهل حروراء قبرايةلكوفة وهم الأوارج الذين قاتلهم على

ابن انى طالبرضى اللهكأفى التكملة .والخوارج قوم من زهاد الكوفة خرجوا عناطاعة
على رشىالله عنهعند رضاه بالتحكم ينه وبين معاوية قابلاوالكتفرحكيم االنكم ,الالله
وكانوا اثتى عشر الف رجل اجتمعوا ونصبوا راية الخلاف وسمكوا الذماء وقطعوا ابل

| فخرج الهم على رضىالله عنهورام رجوعهم فابوا االلاقنال فقاتلهم بالنهروان فقتلهم
(خرج قوم فى
ظ واستأصلهم ولمبنج منهم الاالقليل وهم الذين قال فيهم صلىالله عليهوسم ي

| امتى يحقراحدك صلاته فى جنب صلاتهم وصومه فى جنب صومهم ولكن لايجاوز ايماتهم |
١

حو(ارج كلابالنار ) كذافيشرح الطريقة  اولئك | 68
لام
اسل
قما)ل عليه ال
وقبه
ترا

0

2-2-2-7

سور التكوية

مج 8م يعم

واعين اسرارهم فىغطاء الالتفات االلىكونين عنشواهد المكون ارك اذواحهم0
تذكار ماسوى الله تعالى عن ذكرالله تعالى فاذافتحت العين الياطنة بماملاهدة فتحت العين
الظاهر دبنظرالاءشاروكاي

لي

ع

ا يسماعكلام الحقسماع

ل

6لهمزة للاتكار
سنن المصطنى صالله علنهيهوس وسيرالصالحين (( أفحب الذين كفرو! ا

وىلك أضربت ابا لاتكارالوقوع كمفى
قاف
والتويخ على معنى اتكار الواقع واستقباحه ك
َرَت ااباك .والفاء للتطفقل”علل امقدار  6عنه الصلة على توجهه الاتكار والتوبيخ الى
المعطوفين حميعا اكىفأروا فىمعجلالةدأ قم لوب انضرا  9انيتخذوا عبادى »*
من الملاككة وعسى وعزير وهم نحت طلطاق وملكوق  82مندونى  5مجاوزين اياى اى
ناركن عنادق  8اولياء 4
 8معبودين ينصر ولهم

اسى على معنى انذلك ليسمن الاخاذ

فىشى ل اانه  77و افيه وهم عليهم السلام منزهون عن ولايتهم بالمرةلقولهم
سحايبك أنت وللنا من دولهم وقل مفعو له الى احتاو ا فضأو

الخاذهم نفأعالهم

والوجه هوالاول لان فىهذا تسللما لنفس الانخاذ واعتدادا به فىا+لة كذا فىالارشاد

| انااعتدنا جهنم كه هيأناها لهامن * المعهودين ف« زلا كه وهومايعدلئزيل
 3اى ا جه منم الكارفينكالازلالمعدلاضيف وفه تهكم بكهقموله لإفشرهم
عذاب الويامع
6اء الى انلهم وداء جهثم ماا
نل
نعذمابوما
ذهجله

وهوكو أمهحمجوبين عن

بعهنم بومئذلمحووبون ثام ا
رؤيتاد تعالىكم) قالتعالى كلا ان
لوا الهحم ) جعل
صناهم
رهم
الصقى .اىالدذول تالا فىالمرنيلةلمححومة فهودوتنها فالرتية وفسره ابن عباس رضى الله

عدهما بموضع |انزول والمثوى فا
.لمعنىبالفارسية [ منزلومأوابىك اع امهانان اند ووزاق

معنى تهكم استبر ١تك ايشائرا عذانها خواهد بودكه دوزخ دريش انجيزى محقرباشد ]
 5وقالاءة اشكازة اك ازمنادعى محذالله وولاء لان من دونالله اولماء اذلاجتمع

ولاية الحق وولاية الخلق ونمكقر بنعمة ااولاء واكذ مندون الله اولالافين هع اباد
والقطبعة ابدا * وقدقال بعض الحققين ابت الغية انتستعمل محيا لغير محوبه و
احلبله تعالى
و عل
قط تدور علىه اخيرات واصل جامع لانواع الكرامات وعلامته الج
مريان
جىب
الامس والنهى م قال لعضهم  55ربك وعخامه مانيراك حيث ذهاك اوبشقدك حثاصرك

فالذين كفروا اضاعوا ايامهم بالكفر والآ ناموعيدوا .المعدوم وهو ماسوى الله الملك
المؤمئين فقد جاهدوا فىالله بالطاءات واشتغلوا بالرياضات والجاهدات وماعيدوا غيرالموجود

اقيق فىوقت مانلاوقات فلا جرم احدن الله اليهم بالدرجات العاليات فالخلاض والنجاة

فىالتوجه الى الله رفيع الدرجات  حكى  انه كان ملك مشرك جبار فأخذه المسلمون
لكعاوة فىشقمة ووضعوها

ف نارشديدة 0

وتضرع

الى الله اكاك

فامطرت العلماء

| فخرجتريح شديدة والقنها فممىلكةفر اها اهلتلك المملكة وسألوهفقال اناالملك الفلا

فاما اسلمت وتضرعت الىالله خلصى املشنندة فاسايحل تلك المملكة مارأوا عظم قدرة

المزء السادس عشسر

مج  7.3كيدم

لك

لد

هين زلاى ننى سرها بر زنيد » "اين خبال و وهم  53افكنيد
اى همه بوشيده دركون وفيياد  #حان

هين كه اسراقل

وقند

بافتان

“رويد

اوليا * صردهرا زشان

وأزاد

حمالست

وا

حان هربك مردة_ازحكورن + ,بر حيد ازراز شان اندر كفن
كود داك امازور إداها حدابتك  +زيدى حكردن كر لادان خذايت

ك حآقمد همه بخراستم
امل*
باست
مإعرديم و,كلى حك
مطلق أن أواز خود ازشه بود »م كرجه از حلقوم عبدالله بود
© وعرضنا .يه بال عرض الثىءله اظهره اىاظهرنا  #جهام  6معرب والاصل [جهتم ]

كذا قال البعض يلومئذ  6بوم اذججعنا الخلائق كافة«8للكافرين  6منهم حيث جعلناها |
حيث يروتها وسمعونلها تغيظا.وزفيرا © عيضا يه هائلا لايعرف كنهه وفىالحديث
ي(ؤنىبحهام,بومئذ لها سبعون ازلمفاممع كل زمامسبعون الفملك رونا ) اى يؤنىبها
(مالقيامة املنمكان الذى خلقهااللهفنه فتوضع بارض حلتىابق طريق للحنة الاالصراط)
بو
وهذه الازتمة تمنعها اعلنخروج على اهل الحشسر الامنشاءالله كذا فشر المشارق لابنملك |
وخخصيص العرض بالكافرين مع انها يمرأى مانهل امع قاطبة لانذلك لاجلهم خاصة

داخلهم منال اغلعظم© اولفتأويلات
تول
ينا
امم
لبمله
سقا
ملع
اىا
لجر
ارى
وهذا العرض بج
ت |
اامةنكم
كالقي
النجمية يشير الى انجهنم لوكانت معروضة على ادواح الكافرين قبل «وم
معروضة عرلاىرواح المؤمنين لموآابها كاامن المؤمنوزبها اذلمتكن اعينهم فىغطاء |
كعرناذلله وكانوا يستطعون سمعا لكلامالله تعالى لاناذان قلونهم مفتوحة  8الذين | #
ارضلاككاوفاشى كانت |
الموصول مع صلته نعت للكافرين اوبدل واذا لاوقف على عب
محميع الحوانب .والغطاء
اعينهم  6وهم فىالدنيا © فىغطاء  #غلاف غليظ محاطةبذلك ن

مايغطى الثى” ويستره .وبالفارسية [ بردهوبوشش ] © عنذكرى * عنالآيات المؤدية |

لاولى الابصار المتدبرين فبها الى ذكرى بالتوحيد والتمجبد كاقبل
ففىكل شىثله آية * ندل على اوناهحد

برك درختان سبز درنظر هوشار * هرورق دفترست معرفت كرد كار

وكانوا » معذلك يو لاستطيعون * لفرط تصايمهم عنالحق وكال عداوتهم للرسول
لىايعنى انحالهم اعظممالنصمم فانالاصم
صلىالعلايهوسم ف سمعا  6اسماءا لوذككر
قد يستطيع السيع اذاصح به وهؤلاء زالت عنهم تلك :الاستطاعة

*وش شائرابرده سازم ازصمم
جونتوقر انخوانى اىصدر ام ك
| » قال فىالارشاد وهذا تمثيل لاعراضهم عنالادلة السمعية نااالاول تصوير لتعاميهم
| نعالآياتالمشاهدة بالابصار» قال بعض الكبار كانت اعين نفوسهم فىغطاء الغفلة عننظر

العبرة واعين قلوبهم فى غطاء حب الدنيا وشهوائها عنرؤية درجات الآخرة ودركاتها
و(اعين )

سورة الكهف

.م كم

الفصل بين مابقع فالىنشأة الاولى منالاحوال والاهوال وبين مابقع منها فىالنشأة
الآخرة * والممتى نفخ اسرافل افلدور ارؤاح الخلائقعنداستعداد صور الاجساد لقبول
الارواح كاستعداد الخشيش لقبول الاشتعال فتشتعل بارواحها فإذاهم قام ينظرون وكل
مبله المستبقظ وقدكان حين مات وانتقل الى البرزخ
إل إنذلك الذى كان فيه منام تخ
كالمستقظ هناك وانالْناة الدنيا ككانتللمهنام وفىالآ خرة يعتقد فىامى الدنيا والبرزخ انه
حَث
ةر
منام فىمنام وانالقظة الصحيحة هىاى هوعلليها ففالدار الاا ح

لانوم قبها* وسئل

عنالصور فقال (هوقرن من نورالقمه اسراقيل )  3واعلمانلاثى'
رسولاللةصب اللعهليهوسم

منّالا"كوان اوسع منه واذاقيض الله الارواح منهذه الاجسام الطيعية حيث كانت اودعها
اتمايدركه بعان الصورة ااتى هوثيها فىالقرن وينورها وهو

0

مقيدة عانلتصرف  .ومنها

ادراك حققى شنالصور ماي

وارواحالشهداء .ومنها تاكرونها

نظر الى عالم الدثيا فىهذه الدار  .ومنها ما#لى للنائمفى<ضرة الخيال التىمى فبه وهوالذى

يصدق رؤياه ابدا وكل رؤيا صادقة ولاخطى ولكن العابر الذى يعبرها اهلوخطى حنث أ
ترف مالامرّادعها 'وكذاك” قوم 'فرعون يعرزضون على الناز غدوا وعثكا فىتلك 'الصور
ولايدخاونها فائهم محبوسون فذلك القرن ويومالقيامة يدخلون اشد الءذاب وهوالعذاب

المحسوس لالمتخيل كىاتفسير الفاتحة لافنارى ف لمعناهم » #اى حمعنا الخلائق يعدما
تمزقت اجدادهم فىدعد واحد احساب والحزاء  0جمعا  3يخسا لمنترك منااللك والانس

وان والحوانات :ادا وفالحديث (١السعيد كذاللوم ذلك اجمعمن جد مكانا بضع

عه اصابعرجليه)كافىر ابلعابراز © وقال فىاللأولاتا لتجميةيشيرالى انال تعالىمنكال
ور
دفى
مالااتهم؟ قولهتعالى(اإونلفخ
ا<ة
كانف
ىبا
لةو
قدرته>حى الاق سيب يهم ب وههو الونف<
فصعق ه|نافسىموات ومنف الارض» كذلكبالنفخة الاخيرةاحياهم كقوله(ونفخ فالىصور
شمعناهم حمعا » وفه اشارة الى انالخاق محتاجون الىاتباع سبب كلشى” لدلمنوا اليهوهم

لاعدرون على إنيحقلو| سيا لم دطيا لتى" اخ غلك ضتدم يأقخالق سحانهيهوالمنيت
فهوتادر على انيجعل الثى” الواحد سبا لوجود الشيثين المتضادين كجاعل افخة فىالصور
سيا للممات والحاة  :وفالثاوى
كافرجحا! رس رك /ووزاوتزع رنزناله ا #انقان  عد توسكنة “صن تالازا
انيارا در درون هم تغمهاست

» طالائرا زان حمسات فى مهاست

هنا زحهكاة حت كذ !ننه كوش“ دن" راعذ نس
مود ا
نعرو
ةظفل بن ١ “ .ذن #مكصوزة أزاضرات الزان؟ خم
كرحه م ةيا رآئ ”#ازجن لوانت  00نفطة" وك "بار از هل “دوادمنست

كر
تشميتاى'

'زئى! إواادى ١زدانتد  +هي إدو در زندان اين تاداشد
“انرون

اباو للا

اويدى
اولا ك

آى اجزاى لا

ارىطكىهدركور
راكامنكسمن
<سربدجتىويتاعت
,ريراتهرخسراا
دابيدعوفدسل

مج ٠.م يهم

ا

سسسسس  مسمت كككككج ١تج
م
ليسم
السام م سس
1 -
فحدفرون السد حتى سق مله السير فقول لهم ارجعوا فستحفرون غدا انشغاءالله تعالى |

فاذاءادوا منالغد الى الحفر قاللهم قولوا ابلمله فحفرونه ويخرجون على الناس فكل

منشكقوه قناوه واكلوه ولايمرون على شى” الا| كلوه ولابماء الاشربوه فيشربون ماءدجلة
حتى يأنوا حيرة

والفرات ويأكلون مافه منالسمك والسرطان والاحفاة وسائر الدؤاب
طبرية بالشام وهى ملوءة ماء فدثمربون فأنى آخرهم فجلادون فهاقطرة ماء فةولون لقد
كان بهذه مىة ماء وطافوا الارض الاانهم لاستطيعون

 1المساجد الاريعة محد

| مكة ومسجد المديئة ومسجد بايلتمقدس ومسجد طورسينا ثمسيرون حتى ينتهوا الوجبل

| اخممر وهوجبل ,بتالمقدس فيقولون لقد قتلنا منفىالارض هل قتقتل منفىالماء فير.ون
ظ بنشابهم الى السهاء فبردالله عليهم تشابهم مخضوبة دما ويحصر نىالله عسى واتحابهى جيل

| الطور حتىيكون رأسالثور لاحدهم خيرا ممانئة ديناز لاحد؟ اليوم فبدعو علبهم
عسى علهالسلام فابرلسلله عليهم دودا تسمى اللغف فتأخذهم فرقاهم فضحون قرسى أ
كوت نفس واحدة ثميهبط عسى واصخابه منالطور فلاجدون قالارض موضع شير أ

| الاملأه زهمهم ونتتهم فبدعو ايرس ل الله طيراكاعناق البخت فتحملهم قتطرحهم حيث أ
| شاءالله وستوقد المسلمون من قسيهم ونشاءهم وحه الهم سبع سنين متتحب من المصابح

وتفسير التبان وغيرها * وعن زينب امالمؤمنين رضىالله عنها اندسولاللةصلىاللهعلهوسع |
دخلعليها فزعا يدول ( لاالهالاالله ويل للعربمنشر قداقترب فتح الوم منردم بأجوج |

ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعه الابهام وااتىثليها) قالت زينب فقلت يارسولالله أقنهلك |
لنكهياكنلردم |
ذثا
فحدي
سث) اى الزتى والمراد بهذا ال
لكحثر
وفناالصالحون قال (نم ااذا
|]|'ثقة الى هذا البوم وقد انفتحت فبه ثقبة وانفتاح الثقبةفنه منعلامات قرب القيامة | 0
توسعت خرجوا منها وخروجهم بعد خروج الدجال* قفاىلفتح القريب المراد بالو,
الحزن وقد وقع مااخبريه عليهالسلام بمااستا ريه عليهم منالملك والدولة والاموال 4
وصار ذفلىكغيرهم ٠ن الترك والعجم ونشتتنووا فىالسوادى بعد ان كان وا

م

ببركته عللهالسلام وماحاء منالاسلام والدين فلمالميشكروا اللعمة وكفروها بقلبعضهم |
(تولوا |
| با وسلب بعضهم أموال بعض سلبها اللهمنهم وشلها الى غيرهم كأقال تعالىوان

يستبدلقوما غير ) فعلى العاقل انيحترز منفتةيأجوي النفس والطببعة والشيطان ويينى |
علمها سدالشريعة الخصنة والطرقّة المتة بكرن كت اقلمالباطن والملكوت واللاهوت |

| © وتركنا  6فىالقاموس الترك المعل كأ نهضداى وجعلنا #إ بعضهم  6بعض الخلائق |
ظف يومئذ ه بوءاذجاءالوعد بممحبىابعدضيه  8يموج فىبعض © آخر والموج الاضطراب [
اى يضطربون اضطراب امواج البحر ويمختلط انسهم وجنهم حيارى منشدة الهول |
+ال ا
|  .وبالقفارسة [ روز امت انس وحن ازروى حير واخطراب درهم اميزئد ] ق

| فىالارشاد لعل ذلك قبل النفيخة الاولى  0ونفخ فىالصور 3

ل

ل

الفحة الثانيةالتىعندها |

ولس ارت مسي

 0ثلاشع |

(الفصل)٠ 

سورةالكهف

<<  507يهم

بفخرواا4ل6عحلىديد بالكير والنار © حتى اجذعاله 68اىالمفوخ فبه وهو/
|لعملة 9زا#ن
ل
#لنار فىالحرارة والهيئة واسناد الجغل المذكور الى اذلىقرنين معانه
زيرالحديد © نارا كا
افلعفلعلة التنبيه عللعىامندهاةفىذلك وهم بمنزلة الآلة #إإفال :6للذين يتولون المنحاس من
على |
باى
صغ|ياصب
افرا
الاذابةونحوهاف | 8تونى»دقطرا ناحىاسا مذاباهافرغ عليهقطراه الا
اسهللسرالذى وقفتعليه|ن |ف
حدماى قطرافحذف الاوللالدةالثانى عليه واسناد الفارىانغف
اللحدي
كرد

بهر روىق فرثى براتكحند * برو درف

رين

فا اسطاعوا 61حذف تاالءانتعال مخفيها وحذرا من تلاق المتقاربين * وقال
فىبرهان القر ان اختارالتخفيف فالاول لان مفعوله حرف وفعلل وفاعل ومفعول فاختير

فبهالحذف والثانى مفعؤله اوسامحد وهو قوله ثقبا انتهى* والفاءفصيحة اى.فعلوا ماماوا

به اميتناءالقطر فافرغ عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلدا أى صلبا هلس
لغاء يأجوج ومأجوج فقصدوا ازيعاوه ويتقبوه فقداروا «ادظيرد > انيعلوه
بالصعود لارتفاعه وملاسته 9ا#سوتماطاعوا له نقباد اى وماقدروا ان ينقبوه و#رقوه

امسنفله لصلابته وخانته وهذه معجزةعظيمة لان

اد لقره اخاالات فبها حرارة

النار لاشّدر الموان على امنحوم حولها فضلا عنالنفخ فيها الى انزتكون كالنار او عن
افراغالقطر عليهافكأنه سبحانه صرف #أثيراتلحكرارة العظيمة عنابدان ااوللمكباشرين
نكىل” قدير كذا فاىلارشاد اخذا عن تفسيرالامام
للاعمال فكان ماكان والله عثلى
يند
عم
للصب
* ياقلوفلقير ليس ببعيد انيكونالباشرة بالتفخ وا

بطريقمنطرق اليل ألاترى

انناد ممرودلما كانتبحث لاشربنها احدتملوا المنجد.قفالقوا بهابراهم عليهالسلامئيهاوءن

رالآ(كييتفه ) قال كالبردالحبى
رسولالله صلاىللهعله وس ان رجلااخبرهب اهى بالسدفق
طريقّة سوداء وطرمّة حمراء قال (رقأديته) وذلك لنالطريقة ابراء املننحاس والسوداء
املنحديديق قال ذ6وهالقرنين 88هذا #السدهة رحمة #اعظيمةولعمة -جسممة هن ربى64
سنل
قم
علىكافة|لعبادلاسا على مجاهديه* وفنه ايذان بانه ليس

انار الخاصاة بمناشرة الخلق

عادة بل اهحوسانالهى محض وإن ظهر يماش رى#9فاذاجاء 6يس جون بيايد] ###وعدربى*6
مصدر ععنى المفعول وهو بومالقيامة والمراد بمحئه ماينتظم حدئه وي  /مناديبههمن خروجهم

وخروج الدجال و'زول عسى ونحو ذلك ار عالت شار الهمعمتانته
النمباسط باعردتفاع
©كاء  6ارضا مستوية وقرى” دكااى مدكوكا مستويا بالارض وك
د
قدادادو يانمغلقدمرته تعالى بعد سانسعةر حمته #إؤوكانوعددب ,؟هاى وعدءالمعهوداوكل

ماوعد به هقحقاكهن ساالاحالةواقعااليتة * اولفتأو ,بلاتالنجمية وفىقوله (هذا» الىاخرلا به
اشلناا'ساء واتحازهمانتهى
نن
دلالةعلى ونه فانه اخبرءن وعد الحق ومحقيق وعده وهذا م
»هذا ار حكاية ذىالقرئين * قل انيأجوج ومأجوج !يحاآرون باأسيكل يوماجق
و

اكذاادوا يرون الشعاع قال الذى عليهم ارجعوا فستحذرون :غدا ولؤستان فتعيده الله
كا كان فبأتون.غدا فتحدونه كالاول فاذا ارادالله خروجهم خلق فيهم رجلا امؤهنا
ممه

225ك لسعو عا بكم

ممصن كسد

ع

المزء الساوس عشر

ةم جكجم

والحات والعقارن*ة قال فا الحوان النن ضربمن الحات
كك د
|بكرامايكون فها وفى ثه انياب مثل ااسلنةرماح وهو طويلكالنخلة ال.حوق ااحلمعرينين |
ك

ونان
ميريا م
لكث
اتلع
| مثل الدم واسع الفموالجوف براق العبنين رب

يخافه حيوان البروالبحر

اذاتحرك يموج البحر لثندة قوته واول اصره .يكون جة متمردة تأكل من دواب البن
ماترى فاذا كثر فسادها احتملها ملك والقاها فاىلبحر تتفعل :بدواب البخر :ماكانت
شعل بدواب ١/الم

بدنها شعن يكزن وإكلي ككل العظم فسعث الله تعالى :ملكا أ

حملها ويلقها الى يأجوج ومأجوج * قالفى قصصالانداء اذاقذفوا بخهصاصوا والاخطوا |

بس آنا ] م#جعل لخكرحا  6#جعلا من اموالنا اى اجرا تخرجه لك
 #ذهل [ 6
والخرج والخراج واحد كالنول والنوال اواخراج ماعلى الارض والزمة والخرج المصدر
بللىد اوالخرج ماتبرعت بهوالخراج مالزمك
اكالن ع
| اوالخرج ماكان على كلراس والخراج ما

2ننا وبينهم سدا  6حاجزا عنعهم من
| اداؤه ف على اننجعل  [ 6بشسرط انكه يكنى ] بي
| الخروج والوصول البنا  5قال  #ذوالقرنين  #8مامكنى »©بالادغام وقرى بالنك اى الذى

مكننى وبالفارسية [ نأجه دسسترسداده مسا ]  29فيهربى © وجعلى أيه مكينا قادرا من
| الملك والمال وسائرالاسساب  0خير 5ه نما تريدون اتنيذلوه الى مناخراج فلا حاجة لى

اله ونحوه قولسلبان عليهالسلام ( فاانانىالله خيرمماانا 8# 65فاعينوى ببقفوةع»لهة| .

اوناع جنروا ئيعاءافالعدور لامع الايدلاننلاط تان الجن فروعز اوسا ليل
0:ا
| وعم

ينهم ردما 4حاجزا حصينا وحاباعظ) .وبالفادسة/عابى ضيه بعضئ اذان
ا باشد]وهو لشن

تدارا .شال الدينيمية عبد دقاع فوقدقاع وهذا

| اسغاف عرامهم فوق مايرجونه  ©8وفىالتأويلات التجمية قولهتعالى  0لبوك زر الحديد يه

| الفسير لقوة فكون ارَلادمَايها (ترتيتك الالات ٠ وذبر جعزبرة كغرف جعغم فوهب

لبط

االمأمور به الاساء بالعن والمثاولة ولان اساء الآالة
| اللكييزة الوهدا لايتاناوة عهخراجهم ل ن

مقبنيل الاعانة بالقوة دونالخراح علىالعمل*قال فىالقصص .قلوا اميننلنا منالحديد
مايسع هذا العمل فدلهم على معدن الخديد والتحاس ولعل مخصيص الام بالايتاء بها دون

سائرالا لاتمالنصخور ونحوها لما انالحاجة:المها :امسناذ هالنركن .افلىسد » قااللكاشق
[منقولستكه فرمود ناختها ازاهن بساختند يفارغ دلى حايجا تن زدند عمه روزشب خشت |

رزض
عج ك
روشدصت وبن
دمب
اهن زدند وحكم كرد تامبان انكوه را جهار هزاز قد

| بكندد نا باب رسيد]  +وفىالقصصقاس مابينالصدفين جفدوهثلاثة امبال* وقالبعضهي حفر
مابانالسدين وهو مائةفرسيخ حتىبل اغلماءوجعل الاساس منالصدر والنحاس المذابٍيدلالطين
 :لها والبشانمن زرباحديد بين كل زبرتين الحطب والفحم ع حتى اذا [ 3اجون] ه ساوى
بينالصدفين 6ه الخد منقطع الخبل اوناحيته وبين مك

اث السديناى االوكااعا |

وتيا سا حى اتذحامل مآزيء الى اللئلين هداؤاياليما بعك زو لد اقايتهما
فدل

ظ

:

انعه
تهافوكا
رلا
اى اع
ال

ماشكلذيذدراان معرَضهه لني اطادتكعطافجعزكافنعنافعبتاعا وله يإفإن9قال الي
ل(لعملة)؟ .

جد
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النماسهم لغرابة
لم ا
الناس  8لايكاذون يفقهون قولا  64اى لايغهمونكلاماحد ولكاشه
لغنهم* واقلازلخشسرى (١لايكادونيفقهون ) الاجهد ومشقة امشنارة ونحوها كابشهم البكم
وهوالترك * قال اهل التارعخ اولادنوحثلاثة سام وحام ويافث فسام اابلوعربوالعحم والروم

وحام اابلوميش والزنح والنوبة ويافث اابلوترك والخزر والصقالة ويأجوج ومأجوج

*ال فى.اانولامرشارق اصل الترك بنوا قنطورا وقنطورا امةكانتلابراهم عليه السلام
وق
فولدت لهاولادا فانتشر مانهلمترك هقافلوا  6على لسان ترحمانهم بطريق الشكابة والغلاض

ان ذى القرنين كان قد اوتى الاغات ففهم كلامهم © وفى التأويلات النجمية كيف اخير
عاننهمهم (الايكادونيفقهونقولا ثمقال إقالوا) الآية قلنا كلةكادليس تلوقوع الفعلكقوله
تعالى (إتكاد السموات بتفطرن) اىقاربت الانفطار فنلننفطر واذفادبخهلا لاال<1ودوما
النفتكون لوقوع الفعل كقولهتعالى (فذبحوها وكماادوا بفعلون ) اىقرب اذنلايذيحوها

(بكادونيغةهونقولا  6اى لابشقهون قولابلين.هقلبذى القرنين
فذبحوها وكذلك قوله لا
لبجعل لاهلمسد ففقهوا بالهامال+ق تعالى حتى قالوا ف باذا القرئين ان يأجوج ومأجوج »

اسهان اتجميان بدليل مالعصرف اوعربيان ومنع صرفهما التعريف والتأنيث لانهما علمان
لقسلتين من اولاد يافث بن نكواحسيق او من احتلام آدمعليهالسلامكاذكر فيعين المعانى
لنجاهةب
اام
وغيره ان آدم احتلمذاتيوموامتزجت نطفتهبالتراب فهم منها .يتصلون بن

دون الام * .وقال فانىوار المشارق هذا منكر جذالااصلله وكذا قالفبىحر العلوم واعلم
ان هذا مخالف لقوله عليه السلام (مااحتلم نبى قط) التهى * قول الفقير سمعت من ف
حضرة شحذى وسندى روح الله روحه انه قال ان:اول من ابتلى بالاحتلام اونا ادم عليه

اةلعلحيةديث المذّكور
وكم
السلام لحكمة خفية م ابتلىنيناعليهالسلام ببعض السهو لح
مخصوص عن عداه والمنع عن الكلام فيه انما هولرءاية الادب فافهم جدا  #مفسدون فى
الارض * :#اى فى ارضنا بالقتل والتخريب واتلاف الزروع وكانوا بخرجون ايام الرسعفلا

يتاكوان اخضز :الا١كلوة؛ ولايابنانا :الاا:اختملوها وربما:اكلًا النامن اذماحلمدوا شأ من
الانعام ونحوها وكان لايموت احد منهم حتى ينظر الف .ذكر من صهكللهم قحدمل السلاح
ولذاقال ابن عباس راضلىله عنهما بنوا ادم عشرهم
جو بوزيئكان 0

وجود

* مره زرد ور خسرخ وديدهكبود

ندارند جزخواب وخور هيجكار « أمبرد بكى

نا تزايد هزار

وهم اصناف صنف منهم طول الرجل منهم مائة وعشزون "ذزاعا وصنف منهم قدهم على

شبرواحد طولهم وعرضهم سواء وصنف منهم كار الآذان يفترش احدهم احد ا
دهم مابواريهم وماشهم من الحر والبرد فلا
سرافى
جشع
وبلنحف بالاخرى ولهم مانال

كر
لسذفد
اال
يغزلون ولاينسحون يعوون عوى الذثاب ويتسافدون كتسافد البهاثم يق

على انثى نزالهم مخالب فى ايذيهم واضراس كاضراس السباع والياب يسمع لها حركة كركة
الخرس فى حاوق الابل لاعرون

شل ولاجل والاواعين ولاختزير

الااكلوه وهن مات منهم

الجزء السادس عشر

لتك
عدع

حجج 5و؟

مه

١كنك طاناطليت © ون "را

51

| * وفى تفسيرالتددان .كان اى ذوالقرنين ملكا جبارا فلما هلاك ابوه ولى مكانه فعظم مجبره |

| وتكيره فقيض اللهله قررينا صالما فقالله ايها الملك دع عنك التجبروتب الى الله تعالى
قبل امنوت

فغضب عليه ال

د ولسه كن فىاللحيس ثالاثة ايام فبعث الله اليهملكا

كشف سقف المحس واخرجه منه وانىبهمنزلهفلما اصبح اخبر الاسكندر بذلك غاء الى
السجن فرأى سقف السجن قذدهب فاقشعر جلد الاسكندر وعلم مالنكه ضيف عند |
| قدرة اللهتعالى فانصرف متعجبا وطلب الرجل الحبوس فوجده قائمايصلى على جيل طالس |
فقال الرجل لذى القرنين تب:الى الله فهم باخذه وامي جنودهيه فارسل الله علمهم نارا

| فاحرقتهم وخر الاسكندر مغشيا عليه فلما افاق ناب الى الله تعالى وتضرع الى الرجل

الصالح واطاع الله واصلح سيرته وقصد الملوك الجبابرة وقهرهم ودعا الناس الى طاعة الله |
وتوحيده وكان من اول امه ان نى مسحدا واسعا طوله اربعمائة ذراع وعرض الخائط |

| انان وعشرون ذراعا وارتفاعه فى الهواء ماثة ذراع» وفه اشارة الىانهشتى لاغنىعدد اول

امه اينصرف شطرا ممناله الى وجه من وجوه الخيرلا الى مايشتهيه طبعه وكيل

وىاء يمتاعلق بالتوحد ونحوه:وكذا لابن جديد
الله نافنسهالممفتى اذا تصدر يفبدت ف

| اومفسول يبدا بالمسجد والصلاة والذكر ونحوها لابالحروج الى السوق وابيلتخلاء |
ونحوها .اثنمالفتح الصورى اا بنى على الاسياب الصورية اذلا يحصل التسخير ذالبا |

| الابكثرة العدد والعدد واماالفتح المءنوى :لغصوله منى على الفناء ورك الاسباب والتوجه
الى متيب الاسنا كا إقال الصائب
هكس كثرد سوردو سان هذى

#2

لكت فى زوال را

فالاسكندر اقيق الذى لايزول ملك ولابحبط عالديه الااللهتعالىهو من ابدظاهره باحكام |
الطاعات ومعاءلات العبودية وباطنه بانوار المشاهدات ونخلات الربوسة فانه ند |

موت النفس الامارة وتزول يدها العادية .القاهرة عقلنعة .القلب .ويظهر جتنو |
لله التى لابعلمها الا هو لكثرتها الهم اجءانامن المؤيدين بالانوار الملكوتية والامداد |
اللاهوئية انكعلى ماتشاء قدير فوثماتبعسيبا  #ااىخذ طريا ثالنامعترضا
نوب االلىشمال © حتى اذابلغ [ 6تاجون رسيد ] |
بايلنمشرق والمغرب آاخذلاجمن

ف بين السدين  بينالجبلين اللذين سد ماينهما وها جبلان عاليان فى منقطع ارض الترك
مميالىالمشرق هورنائهما يأجوج ومأجوج .والسد بالفتح والضم واحد يمنى الجبل |
والحاجز اوبالفتح ماكان معنمل الخلق وبالغم ماكان من خلقالله لان فعل ععنى مفعول

اى هو ثما فعله اللهوخلقه وانتصاب بين على المفعوللة لانه مبلوغ وهو من الظروف التى
تعمل اناد وإطرووا ك6ارتفع فىقولهتءالى( لقدتقطع نكم )واجر فىقوله ه(ذا فراق

الشى
كقا
ل* و
اه].
نمهنما  5امامالسدينومن ورائهما يجاوزا عن
وجد
بونبىينك) 9د 9و

كنوه ] وفسره فتفسير الجلالين ايضا بقوله عندها ظ قوما» امة من
دبيوش ا
| [يافت در
اناميا .
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مج اا --

ود

صةلة
ليئ
لناصكه
اسمع
اله جنا ننظركفف تطلع الشمش قل فينما نحنكذلك اذ
فالوا
مت
االهى ف
|لذ
ل
ْ فغشى على” ثم افقت وهم سحو

بالدهن 02

|

طلست الشمس على الماء اذهو فوق الماء

ك|همئة الزيت فادخلونا  8لهم فلما ارتفع النهار خرجوا الى البحر يصطادون السمك
ويطرحونه فى الشمس #بلضح لهم* عن حاهدم ن لايس الاب من السودان عند مطلع

رض واهلمزنح * وال |الكاكقبرايشانقوم منسل بودند ]
ااه
لميع
لثرامنح
الشمس اك
* وقالالسهيى رحمهالله هم اهل جابلق بالفتم وهىمدينة لها عشرة الاف باب بينكلبابين
فرسخ َال لها بالسريانية مرقدشا وهم نسل مؤمنى قومعاالدذين اموا بهود عليهالسلام

قيل
ونثناسل
وااغل عانقالا بالبى عليهالسلاملايلسةرى به ووداءجابلق اثموهمم
وفارس وهم ١يوْسُوا بالنىعليهالسلام © قالقْ التأويلات النحمية ف الآشار

لان

هذا العالم عالم الاسباب ليبملغ احد الى ثى” من الاشاء ولا الى مقصد من المقاصد الاان |
مكنه الله تعالى وآناه سبب بلاغ ذلك الثى” والمقصد ووفقه لاتباع ذلك السيب فباتباع
السبب بلغ ذوالقرنين مغرب الشمس ومطلعها :ك9ذلك » اى امرذى القرئينكا وصفناه |
كهاممه
عة امحل وبسطة الملك اواميه فب
لركففى

فى اهل الغرب من التخير والاختبار

ق*ال الكاشنى [ همجنان كرد اسكندر باايشان كه بااهل مغرب كرد وبحانب قطر ايسر
روان شد وبقوى رسدكه ايشان داتأويل خوائند وبايشان هانساوك تمود ] © وقداحطا

عالديه 64من الاسباب والعدد  .وبالفارسية [ وبدرستىكه مااحاطه داشتم بمجاه تزديك
اوبود]  89خبرا 6ه ديز اىعلما تبعظلوقاهسموخفاياه .وبالفارسية ا[زروى أكافى ي]عنى
ان ذلك من الكثزة بحيث لايحيط بهالا عل اللطيف البير فانظر اسلعىة اطف الله تعالى
انهل
ه ان ذاالقرنين كان رجلا م
م بن
وامداده يمن شاء معنباده فاذنهكر وهب
الاسكندرية ابن امرأة جوز تمجنائزهم ليسلهاولدغيره وكان خارجا عن قومه ويلمكن
ا بافضلهم حسا ولانسنا 1

نظ عالت حسن وال وحم ومضصوءة وعفة من إدن كان

غلاما الى ان بلعرجلا ولإيزل منذ نشأ ,تخلق بكارم الاخلاق ويسمو الى معالى الامور
الى ان علاصيته وعن فىقومه وال الله تعالى عليه الهسة ثمانه زاد به الاص الى انذحدث

نفسه بالاشياء فكان اول مااجمع عليه أيه الاسلام فاسم ثم دعا قومه الى الاسلام فاسلموا

عنوة منه عن آخرهم م كانمانعسء :ماكان [ اسكتدررا برسدئد شرق وَمَعرَبٍ بجه
محسر نشدكفت بعون
كرقتىك ملوك بيشين را خزاان ولشكر يشش ازنو بود حنين فت

هلكت رةاككرققم رعتشرا تيازردم ونام بادشاهائرا شجكزوبى
خداى عوجنلك :م

0

بزركثنامخوانتد اهل 'خرّد »لله نام بر كان بزشتى برد

وقال بعضهم

فلمارمثل العدل للمرء دافما » ول ارمثل الحو للمرء واضعا
كنت الصحبح وكنامنك فىسقم * فان سقمت فانا الالمون غدا

-ج 1 1495م

الجز.السادس عشر

كفتىابه ففعلبهمكا فمل بغيرهم ثممشى على ماالفىظلمة ثمانية ايامكلاوتمانى ليال
واابه ينتظرونحتى انتهى الى الحبل الذى هوحخصط بالارض كلها واذا يملك قابض على

الحبل وهو يقول سبحان ربى من الازل الى منتهى الدهى وسبحان ربى من اول الدانيا الى
ل رهاوسبحان دبى من موضعكنىالىعرش ربى وسبحان ربى منمتتهىالظلمةالى
| النور بصوت رفيع شديد لابشتر فلما راى ذلك ذوالقرنن خرساجدا لله م يدفم 00

| حتى قواه الله واعانه على النظرالى ذلك الجبل والملك القابض عليه فقالله املككف
ظ قويت عللىان تبلغ هذا الموضع ومسلغه احد مونلد ادم قبلك قال قواى الله الذى قواك

' علىقبض هاذلاخبل فاخبرنى عقنبضك على هاذلابل فقال الى موكل به وهوجبل
قاف المنط بالارض واولاهذا الل اتكنفأت الارض باهلها ولس على ظهر الارض جبل
اعظم منه فلما اراد اذلوقرنين الرجوع قال للملك اوصنى قال الملك اذا القرئين لابهمنك

م
ول
لرعم
اتؤخ
رزق غد .ولا
كك

لغد.ولاتحزن علىمافاتك وءلىك بالرفق ولاتكن جارا متكبرا

 5حشمت رست

3
ك وشه
وحكن

> نداندكه حدمت

بحل اندرست

برئيك ويد * نو س_لطان ودستور دانا خرد

اناك دوان :كردن

فراز * درن

تا وسود اواز

حو سافان" عنايك) كمد بازدان ١ ديكنا  ١مال ©مقاا د ؤدان
ختوودراجوكودكادبكنيجوب * بكرز كران مغز عردم مكوب
« ثم اتبعسببا6هاى تبعوسلك طرهًا راجعا دن مغرب الشمس موصلا الى مشمرقها

.#قال الكاش ['قَوَمْتماساكزا باخوديردة لنثسوكْررًا رسن رون كرد وك زظلمتزا

ازيس بداشت ويجاب جنوب متوجه شده قوم هاويل رآكة قطر ايمن بود مسخر

كرد بهمان طريقك :درناسك مذاكور شدبس روى يمشسرق نهاد ] 89حتى اذا بلغ6#ؤ

[ ناجونرسيد] فو مطلع الشمس  8يعنى الموضع الذى تطلععليه الشمس اولا من معدورة |

الارض .وبالفارسية م[وضىك مدا حماراتست اذجانب شرق] اذلاعكنه ايبنلغ موضع |

طاوع الشمس قبل بلغهفى اثنتىعشرة سة وقئل فىاقل مذنلك بناء على ماذكرمانه |
سخرله السحاب وطوى له الاسباب  8وجدها تطلععلىقوم * عراة © لمجمللهم |

دموننها  4اممنام الشمس هو سترا  64مناللباس واللبناءيعنىليس أهم لياس يتستروزبه

محنرالشمس ولابناء يستظلون فبهلانارضهم لاتمسك الابنية لغاية رخاوتها وبهااسراب

.فاذا طلعتالشءس دخاوا الاسراب او البحر منشدة الحرواذا ارتفعت عنهم خرجوا يعنى

[ وقتىكه آفتاب ارتفاع يذيرفتى وازسمت رأس ايشان دوركثتى اذزير زمين بيرؤن آمده
ماهى كرفتندى وباآافتاب بريان كرده خوردئدذى ] *.قال الحدادى ليس على رؤسهم ولا

عل ألجنادتم” عملوالكرةللواللت :وكا ملحت وتو لكات 2ت1ن 2باد
 وحع-ضعن
نكى
هم خرجت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء فقالواينك ويينهم

مسيرة بوم وليلة فيلفتهم فاذا احدهم فرش اذنه ويلتحف بالاخرى ومن صاحب يعرف
3

0

سورةالكيف_
ده
 .نيشت
السسش
ىببخحرم.وضعا لتممكن جريان المرك2فنافنظراا
فال
| 0ا2لتقرب لوواغجررييحرككهه.االلىاىننبيللغفعى
اللوالفضي» عند غموبها وجدها تغرب ينظرهه فى عينحمةالتهى * قالبعضهم اذاكان

ذوالقرنين سفانظرالنى ثاقب بارلىاشاء على ماهى عليهامارأى النىعليهالسلام النجاثى
من المدينة وصلى علنه

ا

نسا فذلك الوجدان محسب دسا نه

ووجد عندها ' 4

.بالفارس.ة [ يافت زديك ان جشمه برساحل ددياى
عند اك اين يدهن ذهايةالعمارة و

خبط غمبى ] فل قوما [ 6#كروهىرا در ناسك مذكوراستكه ايشان قوىى بودند بت
جلم
بر ست سي

سير م موى لسبانشان بوست حيوانات وطعاءايشان كوشت حيوان ام

قال بعضهم قوما مفدىينة لها اثمناعثمرالفباب ولااصوات اهلها لسمعالناس وجوب
ننب * واقلالامام الهلى هماهل جابلص بالذتح وهى مدينة يقال لها
الشمس حي

بالسريانية جرجيسا لها عثيرة الاف باب بين بكاليين فرسخ يسكنها قوم نمسنل كود
بشستهم الذين آمنوابصاإعلءه السلامواجهلابلص آمنوا بالنبىعالايلهسلام لماع بهماةيالاسرا

و*قال فىاسئلة المكم اماحديث جابلصاوجابلقا واعان اهاليهءا ليلةالمعراججوانهما املنانسان
الاول فشهور  2قلا  64بطريق الالهام ويدل على نيوتهكونهمأمورا بالقتال معهمكاقال
علمهاإسلام (اص تان اقاتلالناسحتى دلوا لااله الاالله)اكلاتفأويلات * قالالحدادى لايمكن
انيات نروة ابلداليل قطبى و ياذا القرنين امااتنعذب واما ان حَذ فيهم حسنا يك امرا

ذا حسن ذف المضاف اى امنختير فى امرهم بعدالدعوة الى الاسلام اتمعاذيبك بالقتل
ان ابواوامااحسانكبالعفواوالاسر وسماهااحسانا فىمقابلةالقتل ويجوز انيكوناماوامالاتوزيع
والتقسيم دونالتخبير اى كن شأنك معهم اماالتعذيب واما الاحسان فالاولان بتى عحلاىله
والثانى انناب89قال #ذوالقرنين هوامامن [ 6اماكمىك ] <9ظم  4فده الامياز
عاللىكفر ولملشابلايمان منى  9فسوف نعذبه  انا ومن مبى افلدنيا بالقتل  +قوعتنادة
كياطنبخ منكفر فالقدور ومنامن اعطاه وكساه فاللثمىيرردبه ؟ فالآ خرة
ف فبعذبه  6فيها ف عذاباتكرا 6همنكرا لميعهدمعثلذهاوبهوالنار و:ا8مامن امن 62
يموجب دعوى  8ول “ا عملا بق صالخا  6حسما بقتضه الايمان 9:فله ##فى الدارين

جزاء الحسنى »ه اى فله المثوبة الحسنى حكاولنه مزيا بها لخزاء حال اوؤفله
افلىداد الآخرة الخنة واستقولله منامنا  #اى ممانأمص به ي«سرا »*
اى سهلا متسيرا غبيرشاق .وبالفارسة [كارى اسان فراخورطاثتاو ] وشديره ذابسر
واطلق عليه المصدز مالغة لعنى عر

انضعب عليه بل بماسهل * قال الكاشنى  1ارده

اندكه لشكر ظلمت .مبسراقوم ناسك كاشت تابكوش ودهن دآرمد وزنهار خواستد
وبوى اعان اوردند ]* قال فىقصص الانساء سارذوالقرنين نحوامغرب قلا يمريامة الادعاها

الى الله تعالى فااحنابوه قبل منهم ومانحلسموه غشيتهم الظلمة فالبست مدياتهم وقراهم
وحصولهم وسوتهم وابصارهم ودخلت افواههم وانوفهم وآذائهم واجوافهم فالايزالون
منها متحيرين حتى ستحسواله كه

مغر بٍالشدس وجدعندها الةقوم الذين ذكره م الله |

الجزء الدادس عشر

95

هم

| صاد قادرا علىال1اعلببان:وكانت الدنيا مسذرة لهافلو+:راد ظويت له الارض واذا شماثءتى
عالمىاء واذا احبطار فىالهواء ويدخل النارفاتبع سبباكل مقدور  فصار .هدورا لهبالخلافة
فىالارضما كانمقد ورا لنابالاصالةفىالماءوالارض انتهى * ول الفقيرابما.يدا بالسيزالىالمغرب
ْ اشارة الى كون ترفك السلوك عىوحا فانالمغرب اشارة الىالا جسام والمشمرق الىالادواح |

شادام لتم رسايلاجسام منالا كوان لاحصل الترق الىعالمالارواح ثاملى عالمالحقيقة «وحتى |

اذا بلغ  [ 4نا جونرسيد ] © مغرب الشمس * اى منتهى الارض مجهنةالمغرب بحيث
لام كن احد منمحاوزهووتف على حافةالبحر الميط» قالالشيخ اىباغ قوما فجهة ليس
ٍْوراءهم احد لانه لامكنه اناغ موضع غىو بٍالشمس»#قال فىالتدان ولما وصل ذوالةرنين
اضلظلمة ولما ازاد انزيسلإك
اال مغر بالشءس يطلب عين ااة قال له شخ هى خلف ار

| فىالظلمة سأل أىالدواب فالابل ابصر قلوا الخبل فقال أاىلخل ابصر قالوا الاناث فقال
نكره ستة| لاففسركذلك فركيوا الرماك وتراه
أئ الاناث ابصر قالوا اابكارة شمع معس
بقَيةَ عسكره فدخاوا الظلمات فساروا بوما وللة فاصاب الخضر العين لانهكان عملقىدمة
| جدشها ضَاج' الوان الالكيزا.فغترت امنها.واغتسك .وَلخماًاذةالقرنة) !-.قالا:الخافقل
فض ازل 0

زرار مدع يدست

* اك خحضر تلبكانة .امكتذن كدق

فساروا على حصخاص من خارة لايدرون ماهى فسألؤه عنها فقالالاسكندر حْذوا من هذه
الححارة ما استطعم فانهمن اقل مني| ندمومن! كثرمنها ندم فاخذوا وملا وامخالىد وا بهم من:لك

الححارة ذلما خرجوا نظروا الى مافى مخاليهم فوجدوه زم دا اخضر قندمواكاهم لكوتهم
مكنا من ذلك  0وجدها  3ا راك الكيية  0تغرب ففععن حة  31اى ذات <أة

وهىالطين الاسود .بالفارسية [ اب مكدر لاى اميز ] ممُنتالبثر اذا كدت حجأتها ولعله |
حرر آهاكلك اذليس فمىطمح نظر د غي ارلماءكننااكلببحر ولذلك قال (إ(وجدها
لغسباح
ابال
لم
تغرب» وشملكانت تغرب * وقال بعضهم لما بملوغضعا ليمرق بعددجمارة فاىجلامبغرب وجد

اكتغر ب فى وهدةمظلمة كم انر ااكلببحن يراها كانها تغربف البح راذا لرمايلشط
انلشهمش
لك
لمسففى
الش
واىحفقىيقة تغب وراءالبحر والافقد علان الارضكرة والسماءمحيطة بها وا

وجاوس قوم ففقر بٍالشهس
غير موحود والشمسن! كثرمن الارض را تكثيرة فكيف يعقل
| دحو لها عين من عونا لارض *«قال السمرقندى ره اللهفىبحرالعلومفان قالقدوردق الحديث

انالشمس تشرق هانلسماء الرابعة .ظهرها الىالدنها ووجهها شرق لاهل السموات

وعظمها ماثلدلنيا ثلامائة صىة او ماشاء الفلهكت كن دخولها.فىعين من عبونالارض
قلناان قدرة اللهتغالىباهرة و حكمته بالغة فاللةتعالى قاذران يدخل السموات ايع والارضين

| السبعفاصدرشى” واحقردفا ظنك ها فيها من الشمسن وغيرها انتهى  اولتفأويلاتفان قال
| قائل انا قدعلمنا .ناالشمس

فالىلماء الزابعة ولهافلك خاص يدور بهافىالسماء فكيف يكون

| غسوبها ففعين حمئة قلنا ازالله تعالى لمخمير حعقنيقة وغبمها فيعين حمئة ؤاتها اخبر عن

| وجدان ذىالقرنين غوبمها فهافقال(وجدها تغربفعينحمئة  6وذلكان ذا القرئين ركب
((-)3520

 "10يهم

5

سورة الكهف

ملذع كهرود حسما هوالموعود والمكين
لوةا
البتة هقامنكاناله فىالارض * شروع فىاتلا
ههناالاقدار وبمهبدالاسساب فيلحاتاج الى المفءول بعال مكنه ومكن لهومعنى الاول جعله
قادرا قويا ومعنىالثانى جعللدقدرة وقوة ولتلازمهما فىالوجود وكقاربهما فيالمعنى ستعمل
كل منهما فى محلالآ خر كا فقوىله لإمكناهم فىالارضمالميمكن لكم ) اى جعلناهم قادرين

منحيثالقوى والاسباب والآلاتعلىانواعالتصرفات فيهامالم جعلهلكممنالقوةوالسغة
]| فالمال والاستظهار بالعدد والاسباب فكأنه قبل مالم يمكن لكم فبها اى مالمتجعلكم قادزين
على ذلك فيها اومكنالهم فىالارض مالمعمكن كم وهذا اذا كانالمكين مأخوذا منالمكان بناء
صرف من احلثتدبير والرأى
تلى
ادرلة ع
عنلوىهم انميمه اصلية اوالمعنى اناجعلناله مكنة وق
والاس.اب حدث سخر له السحاب ومدله فاىلاساب ويسطلهالثور وكاناللبل والنهارعليه سواء
 ٠وسهل عليه لسيرفىالارض وذلاتلهطرقها#وعن ابنعباس رضىاللهعنهما كانابراهم عليهالسللام

بمكة فاقبل عليها ذوالقرئين فلماكانبالابطح قبل له فىهذهالإدة ابراهم خليلالر<ن فقال
ذوالقرنين ماشتى لى اناركب فبلدة فيها ابراهيم خليلالرحمن فل ذوالقرنن .ومثّى

الى ابراهم فسلم عليه ابراهيم واعتنقه فكان هو اول مزعانق عانلدسلام م فاىانسانالعيون
' وددر الغرر فعند ذلك سخرله الحاب لان منتواضع رفعهالله فكانتالسحاب محمله

وهر والظلمة فايذاهسدرىيه
لل
اخر
ظ وعساكره وحميع الاتهم اذا ارادوا غنزوة قوم وس
نه
رةامن
وظلم
الاود منامامه ونحوطه ال

جون نهد ادنرو صفات جبرثيل * همجو ورخى برهوا جوبى سبيل []1
حون نهند در انو صفتهاى  0بخ صد برت اللعليت دد اخونر ىك

جونة حشم دل شده حرم بنور لاهات كواومكان شد ازنو دور [؟]
هركه نا شود

اندر جهان * روز او باشب

برابر بى كان

 9اوناه منكلثى“  6اراده من مهمات ملكه ومقاصده المتعاقة بسلطانه © سببا6#اى
 5ها يوصل اله وهوكل مابتوصل بهااللىمقصود منعماوقدرة او آلة .وبالفارسية [دست

قطع اى فاراد بلوغالمغرب
اعل6
بتب
آويزىكه بدان سبب اورا آن جين مبسر ميشد] ف فا

ل فالىقاموس واتبعتهم تبعتهم
وقنشا وسلكه وسقارا»
| فاتيع سهبفبا  6وداه اما ل
| وذلك اذاكانوا سبقوكفلحقتهم واتبعتهم ايضا غيرى وقوله تعالى (فأتبعهم فرعون) الىقهم
ففىاالالتيااعد مرعانىكوالاسراع*قال ابنالكمال يقال نبعهاتياعا اذا طلبالثانىاللحوقبالاول
ونبعه نيعا اذا مس به ومضى معه* قال افلىارشاد ولعلقصد بلوغالمغرب ابتّداءلمراءاةالحركة
الشمسة انتهى * وقال فىالتبيان قصد الى ناحيةالمغرب نطلب عينالماة عند باحلرظلمات
ىواليايات لعله23
لانها اليا منشرب ضعت ابدا الىهقانا فن ح

ال

اوه

ل تمكنالخلافةاى

مكناه خلافتناىالارض و ا يناه بالخلافة ماكا سيب وجو دكلمقدور من مقدور اتنابالاصالةحتى

قنونرلااارغننخورث
دي
ردامخا]ي
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جو1؟يدب
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ه[ربل
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الجزء السادس عشر

احج ١٠67 كعم

مل اولاقتلنك .وكان الالقاء.محيث لماانوه موختاالراهون -أ
| لتلقين نفسك فى!|!نار ااومن
فيزمه عند الامام وعندها يصبر حيتقىتل كذا افلىاشباه  8ويسألونك عنذىالقرنين 6
| هم اليهود سألوه على وجه الامتحان عن رجل طواف بلغ.شرق الارض وغسبم! اوسأل

| قريش بتاقينهم وصيفة الاستقبال للدلالة على .استمرارهم على .ذلك .الى ورود الجوابٍ
| وهوذوالةرنين الا كبر واسمه اسكندر بن فتلقوس اليوثاتى ملك الدنيا.باسرها كأقال جاهد| ,
ملك الارض اربعة مؤمنان وكافران فالمؤان سلمان وذوالقرنين والكافران تمرود وخت
صر
نت
نصر وفىمشكاة الانوار شداد بن عاد بدل .خ

وكان ذوالقرنين بعد أمرود ففعهد

ابراهم علمهالسلام على مابأنى ولكنه طائن .طويلا الفاوستائة سنةعلى ماقالوا * وفىتفسير |
الشخ وكان بعد مود وكان الخضر على مقدمة جيشه عازلة المستشار الذى هومن الملك
ثير والصحبح انهدماكان نسا ولاملكا وابماكان ملكا صالحا عادلا
بمنزلة الوزير * قال اكبن
ملك' الاقالم وقهر اهلها منالملوك وغيرهم وانقادتله البلاد مات عدينة شهرزور بعدما |
فتدان مدة دوران ذىالقرنين فالىدثيا حمسماثة ولمافرغ
ملنظلمة ودفن فبها وال
خرج ا

من بناءالسدرجع الى بيت المقدس وماتبه واتماسمى بذى القرنين لانهبلغ قاربلىشمس
اى حاننها مششرقها؛ومغنبها كالقث اردشير واضع النردٍ بطويل اليدين لنفوذ امره حيث

اراد * وفىالقاموس لمادعاهم الىالله ضربومعلى قرهالاءن فات فاحادالله ثمدعاهم فضربوه
على قرنه الابسر فات ثم احباه الله ماسمى علىبن ابى طالب .رضىالله عنه يذى القرنين
قىصص
لماكان شحتان فرىىقرأسه احداهامنحمرو بنود والثانية ملناعبننمهلاحلله * و

الاساء وكان قدرأى فىمنامه انهدنا نمالشمس حتئى اخذ بشرنيها فشرقها وغربها فلماقض
رؤياه على قومه سمودبه* وقال الامام العقوطق رحمه الله فىالاوائل اول من لسن العمامة

ذوالقرنين وذلك انهطلعله فىراسه قرنانكالظلفين _حركان فلبسها مناجل ذلك ثمانهدخل

امام ومعهكاتبه فوضع العماءة وقاللكانيه هذا ا+ميسطلع عليه غيرك فانسمعتبه مناحد
قتلتك فرج الكاتب امحنمام فاخذه كهيئة الموت فاتى الصحراء فوضع فه بالارض ثمنادى |

 ١أالنالاملك قرنينفانيتاللهمن كقلصتبهتين بفهمزاراع فقطده.اواتذها مزمارا فكاناذا زع| 
خرجمن القصبتين ألا ان الماك قرنينفانتشر ذلك فالمدينة فقال ذو القرنين هذا امس" ارادالله |.
ؤرخ بايأمهالروم فكان متأخرا |
انسديه * واما ذوالقرنين الثانىوهو اسكندر الروى اليذى

اعلناول بدهى طويل اأكثر مالننى سئةكان هذا قلابلمسيح عليهالسلام حو من ثعلاائة
سئة وكان وزيره ارسطاطاليس الفيلسوف وهوالذى حارب دارا واذك ملوكالفرس ووطى'
ارضهم ونكافرا عاش ستا وثلاثين سنة فالمراد بذىالقرنين فالقر ان هوالاول دوزالثاق
وقد غكلثطير من العلساء افلىفرق هما فظنوا انالمذ كور فىالآية هوالرونى ساحهم |
او علمكم  5ساذكرلكم انها السائلون  8منهيه
ت8
ااب
سلجو
| اتلعلاهلى  8قل يدلهم ف اى

اى من خبر ذوالقرنينو<اله غذف المضاف88 .ذكرا  6نميذأّكورا وبيانا اوساتاو فىشأنه
.الدلالة ,عالاىتحقق اى لااتركالتلاوة |,
أ جمهنته تعالى .كذرا اى:قن! نا:والسين للتأكيد و
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رك ازا انْبِعضٍ العلويةهم هارون الرشد نقتله فلمادخل عليه١كرمه وخلى سبالهفقيل
بمدعوت <تى اماك الله قث فقال اقلت يامن حفظ الك على الحيين لصلاح ابيها احفظى ا

لصلاح آبااثلىعكارفائس * ومنها ليتأدب المريد فما استعمله الشبخ وينقادله ولايعمل
الالوحهالله ولاشوب

مله بطامع ذيوى وغىرض كان

لخيط مله وشطع حبل الصحة

ْ

| ودوجب الفرقة * ومثها اناللهتعالى محفغل المالالصاح للع.د الصاح اذا كان فبهدصلاح* ومها |

لمتحقق ان كل مابجرى على ارباب الشوة واصحاب الولاية اتمايكون بامس من اوام اللهظاهرا
وباطنا  .اماالظاهر فكحال الخضر كاقاللإومافعلتهعن اصرى) افعىلته بامرنى .واماالناطن ١
كحال موسى واعتراضة على املأعضرامفلته ماكان خالما عنامس باطن املنلّتمالى فىذلك
ديد فانزل قدم
لانه كاناعتراذضه على وفق شريعته » ومنها انالصير عالفىاعيل المشاحم اشمم

ميد صادق فىاص مناواص الش.خ اوتطرق اابه انكار على بض افعال المشاعخ اواعتراء

واوز الى ثلاث
اعتراض على بعض معاملاته اواعوزه الصير على ذلك فلعذره ويءف عنه >

مسات فانقال بعد ااثالئة هذا فراق «نى وببنك يكون معذورا ومشكودا يثنميئه اعفانعيله
وبدوللهذلك تأويلمالمتسطع عليه صبرا * قالفىالعوارف ويحذر المريد الاعتراضعلى الشيخ
ويزيل اتهام الشسخ عنباطنه جفجىمبع تصاريفه فانهالتم القانقا اتلاديندوقك احكورن ميد

يعترض ع“لاىلشدخ بباطنه ؤفلح ويذكر المريد فىكل مااشكل عله منتصاريف الشيخ
قصة موس مع الخضر كيف كان يصدر مالنخضر تصاديف يشكرها موسى ثمكلمشافله
عهنراها جاولوبائ اوتجد !الوات31ذاك فهكذ ا ربنق ارليمد انيدل بانكل تضرف اشكن
عليه ته مانلشخ عند الشبخ فيه بيان وبرهان للصحة انتهى  :قال الحافظ
اصوطر يبكنك لشنو وامهانه مكير *« هر | تكناصح مشفق بكويدت سذير

وينبتى انيكون المرشدحققا ومشفقا لامقادا غيرمشفق كيلا«ضبع سبى ماقنتدى بدفانه قل
اذاكان الغراب دليل قوم »* سيهديهم الى ارض الجباف
قال الحافظ
كدتوشد
دردم نهفته بهزطبان مدعى  »+باشدكهازخزانة غادش

قال السائ
ربىدردازعلاج دردخود جسن سانا » كه خاراز بابرون وكين باندشعبقرها

* ومنها انهاذا تعارض ضرر انيجب تحمل اهونهها لدفع اعظمهءا وهو اصل تمهد غير

انالشرائع فىتفاصيله مختلفة مثاله  .رجل علجيهرح لوسجد سال جرحه ومانيحد لميسل
فانهنصلى قاعدا بو بالركوع والسحود لانترك الركوع والسجود اهون منالصلاة مع
د

 .وشبخ لاإشدر على القراءة انصلى قاع وشدر عامها ازدلى قاعدا يصلى قاعدا

القراءةولوصلى فالفصلين قائمامعالحدث وترك القراءة لم+بمز .ولراجوخرج الى الماعة

لابقدر على القيام ولوصلى فىبيته صلى قاعدا صمحه فالىخلاصة وف( رح المنية يصلى فىبته
قاثما قال:ابن وه2ومالاظهر ومن اضطر .وعنده ميتة ومالالذير كالها دونه .ورجل ؤلىله
( دوح السان  وا 2

مم" هم

كو البادسمم

مو4هم أ“تعالمه”فلافادة فىمخديثه بل نشقعه لعود  1غيره

و:فالشوى

جوع بوسف بودان يعقوبرا * بوى نانش مىرسيد ازدورجا

اوعن رإفان بودم ة إنافة
ن(ك سد يرهن راكانت > ن
واتكةصدفرسنكز انسوبوىاو » جونكه بد يعقوب ىبوبيد بو
كتس|عى حلي
تميس
أى نساأ بعالو دانم ىع تصمتيررف حاو عل
*رجه باشد مستتمعانجنسعام
مستمع ازوى همى :بايد مشام ك
اك

ابراه  8حون يدحت إن خاتى جاريهاست

جاريه بيش تخاسى سرسريست » دكرفاو ازبراى .مشتريّست

ؤلا تكن ضرارا ..وكن يماش ولامكن يعوسا غضايا م والاك |
ارع.اكن
فخض
| ومن وصانا ال
واللجاجة .ولاتمش ففغير حاجة  .ولاتضحك منغينتجب .ولاتعير المذنيين خطاياهم بعد |
| الندم .وابكعلى خطيئتك مادمت حا ١ فالارلة حرا حمل اليوم الى الغد .واجعلهمك فمعادك

لاترأس منالامنمنخوفك .وتدبر الامور
.فومن
,ولا مخض فهالانعنيك  .والاتمأمننلكخو
ففعلانيتك  .ولاتذر الاحسان فىقدرتك فقاللهموسى قد ابلغت فالوصية فم الله عليك |
نعمته .وعمركف رحمته وكلا'ك منعدوه * فقالله الخحضر اودنى انت يامومىفقالله موسى
فر فقالله
لككفى
ادخل
| .اياك والغضب الافىالله .ولانحب الدثيافانها مخرجك منالايمان وت

ت
جكالل
|,بتي قبدلاغت افلوصنة.فإمايكالل عل اطاعتة إواذاك الدبروو :افمىاك وي
| واوسع عليك مفنضله قالله امين كاالفىتعريف والاعلام للامام السهلى رحمهالله* وفىبعث

مومئ الى الخضر اشازة الى آن الكمال فالانتقال من علوم الشريعة المنية على التلواهى
الى علوم الباطن المنية على التطلع الى حقائق الامور كفى:تفسير الامام* قال بعض العارفين
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لممنيكنله تصيب منهذا العم 3العمالوهى الكثنى اخاف عليه سوء الخاتمة وادتى |
الصيب التصديق به وتسلمه ا

واقل عو

0

انلابرزق

الصديقين والمقريين كذا فىاحاء العلوم © وفاىلآية اشارات» منهاانها

اياوعوعل

حكمته

وغاية رأفته ورحمته فىحق عباده يستعمل نسين مثل موسى والخضر عليهماالسلام فىمصاحة
الطفلين* ومنها انمثل الانساء يجوز اسم فىامى دموى اكذاان فيهصلاح اع لجرو

لاسا فائدة راجعة الىغيره فىالله * ومنها انيعم اناللهتعالى محفظ بصا قوما وقبلةوبوصل

بركاتهالى البطن السابع منه كأقال ((وكانابوهاصاًا)* قالمدبكنادلر اناللهبحفظ بالرجل
قفقط .الله يوسبره
الصاح ولده وولد ولده وعشيرته والدويرات اى اهلها حوله فلايزالون ح

#قال سء.د بن المسيب الى اصلى واذكر ولدى فازيد فيصلاتى* وصح عنابنعباسرضوالله

| عنه-افى قولهتالى لإوكان ابوهاصاا) انهقالحفظابصلاحابيهما وماذ كر منهماصلاحافاذانقع
الاب الصالم مع اانلهسابع كاقبل فىالآ.ية هابالك سيد الانساء والمرسلين بالنسبة الى قرابته
الطاهرة الطبة المطهرة * وقد قل انحمام الحرم انما اكرم لانه منذرية حمامتين عششتاعلى

فاد نور الذىاختنى فيه النى عليهالسلام عند خروجة منمكة للهجرة اكلاصفواعق لابن
50

عع

ومر؟ يم

دوارة اللكوفة

دان عاك دؤوان»نادات حكوافتق  +:واتهتلف تكز دك 'معموري 1
التكوروييطءكندم عادو لاسطارء كستوةى إواتعه وان تخران نا

|افقاء الوجود المخازع) حصي للوالجود!! للقرواشاداصعالاشيؤية -وضإافهة ياقة عالىها |
ا لإنقلهن آثاز الاخلاق الالومة البتة ع وفى التأويلات التجمةفالآاية اشارات » متهاءان |
خرق السفينة واعابتها لثلاتؤخذ غصبا ليس هانحكام الشمرع ظاهىا ولكنه لماكان فه

رنع جوز ذلك ليعلم انه يجوز للمجتهد ان يحكم فييارى ان |
شىباط
لف
احبها
مصلحة لصا
صلاحه أكثر فمسناده فى باطن الشرع ا لاجوز فىظاهر الشرع اذاكان موافقا للحققة
كقال( وكانوراءهم  6الآية » ومنها ياعلنمعنايةالله فحقعباده المساكين انلذييعماون ١

افلبىحرغافلين حماوراءهم ٠نافلاآت كيف ادركتهم العناية ينى من بيات وكيف دفمعنه
البلاء ع

عنهمالرفة  +ومنها ان يعلم انالله
تعالى فبىعض الاوقات يرجح مصلحة بعض

السالكين عملصىاحة 'بى منانباته فا
لىظاهر وان كان لاخلو فبىاطن الامن من مصلحة

النى فىاهال جانبه فىالظا
هر كان الله تعالى رجح رعاية مصلحة المساكين فىاخلرسقفيذة
ل
ا
ن
ك
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ا
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ن
ن
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س
ب
كعللتىق رءلاياةز ماصهاحةصيةمواسلىمضر وقدكان فراقه اعتنٍحب هتمهفارقمتتهضمنعانحليمةصاالاأضر ومصلحته ظاهرا

للبوة والرسالة ودعوة
نامر اسن وترستهم فىحق مومى باطنا انتهى » قؤل الفقير ومنها ان اهل السفئة

لممأخذوا النول منموسى والخضر عوضهم الله تعالى خيرا منذلك حدث تجى سفنتهم
8اما الغلام ه الذى قتلته وهو جيسور  #3فكان '
مانلبد العاذية وفبه فضيلة الأضل و

عفريف 8ه مؤمنين  6مقرين بتوحبدالله
ابواه  #2اسماكبايهذيرا واسم امه ساهولىتكا
| تعالى ف فخشينا خ#فهنا من ف ايرنهةهما  *#رهقه غشيه ولشقه وارهقه طغبانا اغشاه

يماانوا كه ضلالة ف وكفرا 6ه
اياه وأمق ذلك به فىالقاموس  +قالالش.سخ اطىيكغلفه
و يتعان له لحيتهما اياه فتكفران بعدالامان ونضلان بعدالهداية وانما خثى الخضرمذنلك
#ردنا  [6بس خواستمما ]مق انيبدلهءا
لانالله اعلمه بحال الولد انوطبع خالقكافرا فا

ربهما  5يعوضهما ويرزقهما ولدا #ؤخيرا منه زكوة#ه طهارة منالذنوب والاخلاق الرديئة
ف واقرب  8منه هقرحما6هرحمة وبرا ابلوديه * قال ابنعباس رضىالله عذوما ابدلهءا الله

| بحادية يرويجها فى ,املانلبناء فولدت شيغين نيا »اقال مطزف فرج به ابواء_حينولدوجرنا
عليه حين قتل واو بق لكان فيه هلاكه.ا فليرض المرء بقضاءالل فهان آضَاءالله للمؤمن خيرله
من قضاه فهايحب

أن يسررااكش خضر بريد حلق » سارنرا در ئيابد عام خلق []1
كن

شد  1لكك

فاشك  #نائساست ودست او دست خداست

بس عداوتها كه أن يارى نود * بس خرائيهاكه معمارى بود []9

1شاورتلرىتّغجاه9ثدا]بخاركوىامده]ولاديدرابلازهكرةنئهرئرمبليكدارفنتر
يك,دصخابدصفي[لك[ن

فرب عداوة هى فىاطقيقة محة ورب-عدو هو فىالاطن حب وكذا عكه وانتفاع الانسان [
منتفاعه بصديق مداهن معخنلىيه عيوبه و:فاللتوى |واعسلليمه
بعدومشاجر يذكر عيوبه [كثر نا

 "48كم

الجزء الادس عشر

اذا نبتناالسفيئة كانتملكالهم لكن لاخصم انيقول اللام للدلالةعلى اختصاضها بهملكوتها |
فيىدهم عاريه اوكونهم اجراءكاوردفىالائر انتهى”وقد نص على هذبن الوجهين صاحبالكفاية |

ففشرحالهدايةولان ل

ون ذقراء لعدزهم
دين
انالسفيدة كانتملكالهمفاعا نماهم اهمسا ك

 ١عن دفع الملك الظام ولزمانتهم والمسكين بشع ا
فتطرف

هو محقيقالمقام  0فاردت

الصدقةه هذا

وهو غيرالل كن المشهور

اذله 0

 3حك اللهواراده

اجعلها ذات عرب « 9وكان  6وال انكر هت]

 0ان اعننها  3اى

هو وراءهم  #امامهم كةوله فَعَن

| وراثهم برذخ فوراء منالاضداد مثل قوله فا فوقها اى دوتها اريدبه ههنا الاماءدونالخئف
فر اسمه جاندىبن كركرد كان بجزيرة الاندلس سسلدة
| على مايأنى منالقدص  88مكلكا*
قرطبة.واول فساد ظهر .فىالبحر كان ظلءة على:ماذ

كه انؤالامث واول قاد ظهر فىالير |

د) الآاية  #يأخذكلسفتة» |
سظهارا
فلى(
لهتعا
قتلقابيلهابلعلىماذكر دايضا عندتفسير آول
تبحةه جمدة وهو من قل امجاز الحذف  0غصيا  7هن احابها وانتصابه على أنه مدر

|

مين لنوع الاخذاو علىالحالة بمعنى غادما والغصب اخذالثى' ظلءا وقهرا ودحىااغدوب

غْصا جوف العْصبٌ! سيت لازادة ,عه لكنهاا حزن عتهًا لقضعدًا لنابةبكزذنها مقدها ونجة |
ادا خرقها وقال اخرقتها لتغرق اهلها اقتضىالمقام الاهتام لدفعمبنى

لاني

انالخضر اعتذر الى الوم

اتكاره بانالحرق لقصه التعيب لالقصد الاغراق :-وروئى-

وذكرلهم شأزالملكالغاصب ولميكونوا يعل.ون بخيره* وفىقصصالانسا فبيتماهم كذلك ١
| استقبلتهم سفينة
فها جنودالملك وقلوا ان الماك يريد ان يأخذ سفيتتكم المنيكن أيها |
مغعيب -تم

> ا :
عدوا اللها و كشفوه

فو جدوا

اعنم شاك الخضرذلك

0
ا
و
ل
:

اللوح ورده

لكي شعي ذف 4

العفكانة

7

و  0اللوح

 2وف المتوى

اكتديه ا سكليك  5سه زويف

اوم
مك
0
ل
ل
ا
او
ل
8م

ْ فظاهر فعله حر

00

وحا

7

5,

فانصرفوا فلما بعدوا

0

لاك

ريات ]١1

و باطنه العمير  :وى المنوى

ان يك امد زمينرا عى شكافت  +ابلهئ فرياد كرد و برنتافت []
"كن إزمينذا؛اذجه :وتان اميكق.» :عن شكاق" “و ريعكان سكى

كفت اى ابله برو برمن مان * نو عمنارت” از خرابى باز دان
سن
ران
 3تود كلرار يوكدم زارا لتنع» ما تكؤذدت زشت#/وز ي

ود تان وكشت وبركاي هع بنك افكنل

ز
جترغريش
نتباشكاى ينشس

ا
زابيهل5
افستر

* ى شود تيكو وى كرديد نغز

 ١نعود اخلطيات :ل دياب لووزرم اعدلوغ ادال نلف
ياده يده كرد درذى _غامة رائه كن ! نودب :ان ادوع خلامُة وا
"
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 75حر [تائن طلسن  000را * بر دريدى

هكرهسمانه

جه كم بدر يده را

دا
سووكاروواكننعا
كابادان >كد تع وتسككاي ا

(ن)
أ

حي عم  +يوم

عوارة لكف

2ن عا رج أجليولص الكإجري ويطك الثم الاقزوع«:الكلفيلا:قالا«لشطار
(إلوشئت) الآيةفكافرقه *+وقالالمنيدقدسسره اذاوردت ظلمةالاطماع علىالقلوبٍبت
النفوس عن نظرها فىبواطن الحكم * لماولفقير اذقات كيف جوز موسى طلبالاجر (١
مقالة العمل الذى حصل

بمحرد الاشارة وهو من طريق خرقالعادة الذى لامؤونه

فيه * قلت ليمنظر الى جانبٍ الاسباب واتما نظر الىالافع العائد الى جانب اصحاب

الرجأدلائرى انهجور اخذ الاجر بمقالة الرقية بسورة الفاة ووها ومهونلقيسبيل

١

طلت الآجرة عل الدعوة ذانهلاجوز للتئ,انيظلت اجرا قمونمة' ع.لدىعوته وارشاده ١ 5

هذا الوقت وقتالفراق ينا وهذا الاعتراض الثالك سببالفراقالموعود بقوله فلا تصاحينى |
فنيئك ه ساخبرك السين ١
واضافةالفراقااللىبين اضافة المصدر الى الظرف اتساءا سا
| للتأكد لعدم تراخى التنبئة 9بتأويل متالسمتطع عليه صبرا  8التأويل رجعالثى' الىماله
والمراد بهههنا المال والعاقبة ااذلهومأ به ادلوتنأويل وهو خلاص السفنة مناللد العادية
وخلاص ابوى الغلام منشره معالفوز بالبدل الاحسدن واسستخراج اللتيمين الكنز قال
حنتى بعقلصنًا من خبر ها) اى سينالله
بسىركا
صزمو
(ددنا ان
رلساولله صلىاللهعليهوسلم و

نا بالوحى © .اولفتأويلات النتجمية .ومنآداب الشسخ انه لوابتى المريدبنوع من الاعتراض |

اوثما بوجبالفرقة يعفوعنهمية اومتين ويصفح ولاشارقه فان عادالىااثااثة فيلصااحه لانه ١

قدبلغ لمدننه عذرا ويشول كاقالالحضرهذا فراق بيى وبينك .ومنها انه لوال امرالصحبة |
الى المفارقة بالاختاز او بالاضطرار فبلفاارقه الا عالاىتصحة فنيئه عن سرما كان عله
وهيل مايلسمتطع عليهصبرا لثلا
تبيأن ل
الاعتراض ويخبره عن حكمته التىلمخطبهاخبراوي
شرلح اذاابداانتهى * يول الفقير وهوالمراد بقول باعلضكبار من
بكا
بفبقلمعاهات
لح* قال ابو بزيد السطائى قدس سره فىحق للذهلخماالفه دعوا منسقط |
لستماذمهشلم
قال لا

منعيناللهفرؤى بذعدلك مالنحنثين وسرق فقطعت يده هذالما تكثالعهد فاين هو يمن
فسك فاىلور فالتى نفسه فيه
وفىبسعتهمثلالليذ ابىسلمان الدارانى قدسسره قبل لهانلق

| فعادعليهبرداوسلاما وهذه 'شجة الوفاء  :وفالمثوى
لفت
نهت [ 1:7انط] حنة و "6ز
عكدز
ي[ ب
كك رن
9االفينة 6ه التى خرقتها
جعلنااللهواياك منالمتحققين بحقائق الموائيق والعهود ام
ف فكانت لمساكين  6لضعفاء ادرو زعلى مدافعة الظلمة وكانوا عشرة اخوة حمسة منهم |

01

فبحر  6بها مؤاجرة طلبا اتكسب اسنادالعمل الىالكل بطريقالتغليب |
زمنى ف يسملون ال
الفقير فىالشريعة منله مال لاسبلغ تصابا قدر |
اولان >لى الوكلاء عتزلة عامللموكلين * اعمنا

ماتى درهم |إوقنمتها فاضلا عن حاجته الاصلية سواءكان ناميا اولا والمسكين ملانشى' له |
فدية والشافعية يمكسون * قااللقاضى فالآ ةد ليلانالمسكين
منعن
املنمال هذا هوا الصلحي
يطلق على مينلك شليمايكفه وحمل اللام عاللىعلدك * وقال مولانا سعدى.اتما يكون دلبلا ,دآتادآنوبلرفَامعجسةابتلناموريصلورذواينئالنلخات

الجن ءالسادس .عشر
”7

 78/2 62-م

--

وقال
قاالتق فقن وقياعت

 0إدم * 00112

روزى مقدرست

قوله(اسنتطهما اهلها:فاىنحلعا انوضفة لقربية :وهالذدو لا[عنتطماهم عاليكون
صفة للاهل ازيادة تشنيعهم على سوء صنيعهم فانالاباء من الضيافة وهم اهلها قاطنون بها اقح

واشنع هوفابوا * امتنعوا فل ان يضيفو ها* اى منتضينهما وهو بالفارسية [ مهداد,
كردن ] شَال ضافه اذا نزل بهضفا واضافه وضيفه انزله وجعله ضسفاله هذا حقيقة الكلام
هفم
لمنسضا
االيه
ثكمنشااعية اعلناطعام وحقيقة ضاف مال

عانلغرض اذامالوعن النى

(نوا اهل قرية لثاما )  :قالالشخ سعدى قدسسره
عليهالسلام كا
بزركان مسافر يجان بروريد » #ححه نام نكوبى بعالم بريد

ا

غريب اشناباش وسياحدوست * كه سباح جلاب نام تكوست
تبتكو اوملكت عنترق كو وساطينا لء ويطك
تكودارضيف ومسافرعنيز * وز آسيب شان برحذرباش نيز

ا

م>سلى مانلذهب وقلوانشترى |
لللىعاله
* وافلىحكاية اناهلها لما سمعوا ايلةآجاوًا االىا

بهذا انتجعل الباءناءيعنى فأنواان يضيفوها اىلانيضيفوهاوقالوا غرضنا دفع ا لؤمفامتنع وقال
ةكلذتافىسيرا لكبير فو جدافيها»ه
خبودل الكذب فىكلام اللوها لقدحف الالوي ا
تغيير هابوج
قااللكاشق[ايشان كرسته بيرون ديه بودند بإمداداروئ ابزاه تهادند يس يافند درتواحىدية]
ف جدارا *  [1ديوارى مائل شده بيك طرف ] ف يريد انزينقض  #الارادة تزوعالنفس |
ا

رمب
علا
لاز ك
معحكمه فيه بالفعل اوعدمه والارادة منالله ههالحم وهذا مانيح

لانالجدار لاارادة له واما معناه قرب ودنا نمالسقوط  5بقولالعرب دارى تنظر الى دار
فلان اذا كانت تقابلها * قال فىالارشاد اىبدانى انسقطفاستعيرت الارادة لل.شارةة للدلالة

اعللمىبالغة فذلك  .والانقضاض الاسراع فالىسقوط وهو انفعالمن القض قالقضضته ذانقض
قل*ل هوافعلال منالنقض كاحمر |
ورعة
ومنه انقضاض الطير والكوا كي لسقوطها بس
مانقرغ ف فاقامه  4فسواه الخضر بالاشارة بيده ماهوالمروى عنالنى عهاللسلام وكان

طاوللجدار افلسىماء مائة ذراع 29قال  6له موسى لضرورة الحاجة االلىطعام * قالالكاشق
[كفت مومى :اين اهل ديه.مارا جاى ندادند .وطام نز نفرستادند يس حرا ديوار:ايشائرا
عمارت كردى ] وابلة جزاء الشرط  0لو لت لذبت

افتعل منامخذ .عد اخذ |

ش حتتىرى
نرة
كاتبع وليس من الاخذ عنداليصريين  2عليه 6على نلك اجرا © اج

| طمعهاما* قال بعضهملماقالله (التغرق اهلها» قالالحضر أليسكنتف البحر ولمتغرقمن غير

| سفيبةٌ ولما .قال( أقتلتنغسازاكة بغيرنفس) قال ألنس قتلت القبطىيغيرذنتٍ ولما قال(لواظنُت
مب لظائفك الجاوارات
| لاتخذت عليهاج زا )قال نسي ت قياللبنات:شعنب من غير |نجرةوهذا.نبا

*اقلاقلاسملماقالموسمى هذا القولوقفظى ننهما وهاجائعان منجانب موسىغيرمشوى ومن
| جاالنحبضمر مشوىلإنالحضير اقامالندار بغير طمع وموسى رده الىالطمع * قال ابن عباس
2

(ضى )
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سَووة الككيق
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| بالظاهر وبالحقيقة اللحكم بالباطن وقد نص العلماء على ان غالب الاناء انما يدوا لحكموا
 ١بالظاهر دون مااطلعوا عليه من بواطن الامور وحقائقها وبعث الخضر ليحكم عليه من

نواطن الامور وحقائقها ومن ثمة اثكر موسى علىالخضر فىقتله للغلام بقوله ( لقدجئت ١

كعكترًا ) فقالاله :اضر ومافعلته عن اصرى ومن ثمة قال الخضر لموسى الى ععللىممن
عتدالله لاشنى لك ان تعملبه اناكملست ماهورا بالعمل.ه وانت على عل من عندالله
يفر ابن خئان وامهور على ١
دىت
لانتلتى لى بان اعمل 'به لانى لشت مامورابالعملنه *:وف

انلخضر لى وكان علمه معرفة بواطن امور اوحيت الله اى ليعمل بها وعم موسى |

الحكم بالظاهر اى دون المتكم بالباطن وثبينا صلى الله عليه وسم حكم بالظاهر فىاغلب |
اواله وحكم بالباطن فبعضها بدليل قتله عليه السلام للسارق وللمصلى لماطلع علىباطن '
امرها وعم مسا انوك الفتزمه ,وقد نكر «بمطربالشانك ان متا الى الآن ينفذالحكم ا

بالمقيقة وان الذين يموتون كأ هوالذين بمَتلهم فان صح ذلك فهو فىهذه الامة بطريق /
الذابة عن الى صلى الله عليه وس فانه صار من اتباعه عليهالسلام ما انعيمى علهالسلام ١
عند ماينزل حكم بشريعته نيابة عندلانه من اتباعه و.فيه ان عيسى اجتمعبه صبىالله عليه |
وس اجمّاعا متعارفا بدت المقدس فهو حانى كذا فىانسان العيون * يول الفقير لاوجه
اتخصيص عسى فانه عليه السلام كااجتمع به عليه السلام ذلك الاجماع كذاك الخضر

والياس عليهما السلاماجتمعابه اجّاعا متعارفا كاسبق فهما صحابيان ايضا  .وفيهبيان شرف
نبينا صلىاللعهليه وسلم حيث ان هؤلاءالانبياءالكرام استمهلموا املنله تعالى ليكونوا منامته

كلق اانا ؤطيهارة لتقن عا مككالفنان باركاء نادف قاذ ام
فانطلقا  6ذاهىبا بمدما شرطا ذلك  8حتىاذا انياهلقرية د هىانطااكة بالفتح
رنالكاف وفتحالباء الخففة قاعدةالعواصم وهى ذات اعينوسور
وككونساسلنو
والكسر وس

اشنى [واهل
لوسك *
اقام
ا فلىال
قام
عظم مصنحخر داخلهحمسة اجبل دورها اعثنثاير مل
ديه حون شب شدى دروازه درستدى

|

ويراى ف حكس ككفشاوقق عار شام موسى

وخضر بدان دنه رسديد وخواسنتدك كه كانه كا دروازه سكث_ود واهل ديهرا
ا"

اغا غريب رسيدهام كرسسته نيزهسم حون مارا درديه حاى نداديد بارى طعام

جهت مابفرستيد ] وذلك قوله تعالى

استطعما اهلها ذاى طلا منهمالطعام ضافة * قبل

سألاعم ولكن نزولمها عندهمكالسؤال منهم * قال ال
فاسئلةالمقحمة استطع موسى ههنا |
م بطع وحينسق لنات شعنب مااستطعتم وقد اطعحيث قال زان الىيدعوك لجزيك اجرما

سقستلنا» والجوابٍ ههنا انالحرمان
لكوق
سذا
الىالاءماد على خلؤق :فاراا

كانببسايلمعارضة يحيث لبميكافبعل املله حاله بلجنح
يحادث مسسوق وهناك جرى على توكله ولميدخل ١

بينل حطالرحل ببابه فقال ر(ب(انى لما اتزلت الىمنخير فقي )
ه وب
بوقين
رالخل
وساطة ببن
االالخحافظ
ق
فقير وحستقه بدركاهت أهدم رحمى 0
وس
مسي
.

:
جز دعاى نوام ندسست هج دست اويل
20
7و

١٠87 كيم

الجزء الحاهس عشر

سصلحام علىرضىالله عله مع انهم اجعوا |
بالباوغ يمداحد* وقال فانىسان العيون اناما
على انه لميكن ٠بلغالحمومن ثم نقل عنه رضى الله عنه انهقال

ف

الى الاسلام .طرا *» صغخيرا ماباغت اوان “حلمى

اكىان عمره مانى سنين لان الصببان كانوا اذذاك مكلفين لان القلم اما رفع عن الصى |

عام خيير ق*ال افلىارشاد وتخصيص نتى هذا المببح بالذكر من بسينابر المببحات هن
الكفر بعدالانمانوالزنىالباعدحصان لانه اقرب الى الوقوع نظرا الى حال 5

لامهاالذلىٌضر طبع كافرا )* فانقلت مامعنىهذاوقد قال عليهالسلام |
قناتلغل
وفى الحديث (ا
(مواود يولدعلى الفطرة )* قلت المراد بالفطرة استعداده لقبول الاسلاموذلك لاينافى
| كل

كونه شقيافيجبليته اويرادبالفطرة قولهمبلى حينقالالله(ألستبريكم) »قالالنووى
لماكان ابواه مؤمنين كان مهووّمنا ايضا فنجب تأويله بان معناه والله اعلم ان ذلك الغلام

| لوبلغلكان كافرا 88لقد جئت  6فعلت 8#شيأ نكرا 64منكرا انكر من الاول لان
ذنك كانخرقا يمكن تداركه بالسدوهذا لاسبيل الى تداركه * وقبل الام اعظم منالسك

لان قتل نفس .واحدة اهوزمن اغساق ااهللسفنة * قال حماعة املنقراء تصف القر ان
شلاقدً.نكرا)
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عتلىرك الوصة وزيادة لك هنالزيادة العتاب عتلرىكها لانه قندض

العهد مين

اهى جيزىكه صادر شود مثل اايفنعال
[” 6
ى  ان سألتك عن ثشى
م قوالس“6
ف
منكرء ]  9بعدها  6اى بعدهذهالمرة فإفلاتصاحنى *#اى لاتكن صاحى ومقارق

[درستىكه رسيدى ازازديك
بل ابعدتى عنك وان سألت بتك 8هقدبلغت منلدتى64ب
تاك
فلم
لبلى
خاامن ق
من ]  #عذرا  #اى قد وجدت عذر

وابثامرلافتا.رسية
ثل

حون سهار مخالفت كنم هرلانئة دوئؤلة! حست دن مجد وق باشل  1للقةذ #يضامتدة
[

فلاصل نحرى الانسان مابمحويه ذنوبه بان يقول لافعل اوفعلت لاجل كذا
والسكون ا

| اوفعلت فالعاود وهذا الثالثالتوبة فكل نوبةعذر بلاعكس .والاعتذار عارة عننحو
ا|ثر الذنب واصله القطع قال اعتذرت اليه اى قطعت ماقفلىبه منالموجدة وفىالحديث
تم الله اخىموسى استحى فقال ذلك لوليث معصاحبه لابصر اتجب الاعاجبب )و*فى
الخصائص الصغرى ومن خصائصه صاللىله عليهوسلمانهجمعتلهالشسمريعة والقيقة ولميكن

ظللانياء الا احدهها بدليل قصة همومى مع الخضر عليهما السلام والمراد بالشريعة الحكم
ب(الظاهر )

كور |لكك

جع به0/؟ يهم

 ١ولاسفةى بمتاضاق اعتنواه) إاى لاتضق على اص ى فاق لااطق ذلك انتهى  +وقؤالابة| 
|

| تصرح بأن النسيان يعترى الاساء عليهم السلام للاشعار بغاينره تعالى معبوب غميعرصوم
ا

| ولكن العصيان يعنى فاليا فكيف بنسيان قارنه الاعتذار وقد قبل
البرتوطناة شان /اسإك دوا انان عند "فنا وان اوقورا
ثم ان امتحان الله وامتحان اوليانه شديد فلابد من الصبر والتسلم والرذخى
قفل زفتست وكشانده خدا »* دست درتسلم زن اندر رضا
| قال التحندى

ت
ضرزا
يطت ع
و|اياذي
م با
فروار كن |راقو اناه وداعها هرا

لزغو ساف افيد دجن كشك اقدسن عرف رونءة غلك ندل طاطب وفراض
عين
بكل
لةصوفة يعنى حدة الارادة وشدة المجاهدة واطراح ماسوئ الله قال والمر١
تاخو

يوما ولمادخل على النيد وخرجت ولماشرب وكنت على طهارتى فرأيت ظببا فاليرية |
تهاوذت “مرا ال ولخ الظلى أعوانالنلأءق
عي اارطل؟وكفزنة اقطان رفر
وارلطوه
عب
الغريةلمتقطيك افيه وفوا تان عفدلا رخل هذا الحاو فعلسقعت !*منخخ واءعَالٌ
اله فليتصبر ارجع فخذ الماء ان الظلى حاء بلاركوةولا شان انك حتت تويك
اك كا واظيناك
اأككوة  1مرحت قاذ ال املاان
المديئة ول+ينفذ الماء فلمارجعت من :المج دخلت الجامع فلماوقع بصر الجدد قدس سره

على قال لوصبرت لشع الماء لمنخت قدمك لوصبرت صبر ساعة اللهم اجعانا من اهل
العناية  0فانطلقا  3الفاء فصبحة والانطلاق الذهاب اى فقبل الخضر عذر مومى علله ادشوبدذنمحرنوايفارفدكارغمنةتاولناناتلتم.شكه

السلام فخرحا من السفننة فاتطلقا © حتىاذا 6ه[ اجون ] ف لقا * فىخارج قرية
صا بها عق غلاما  [#يسرىرا زساروى وبلندقامت خضر اورا درس ديوارى بيرد ]

عهطف على الشرط بالفاء اى فقتله عقيباللقاء واسمه جيسور بالجم اوحسود
ف فقتله 4
بالحاء اوحنون قاله السهبلى ومعنى قتله اشار باصابعه الثلاث الابهام والسيابة والوسطى

وقلع رأسه كاقالرسول اله صلىاللعهليه وسا ( ثم خرجا منالسفينة فبيهاها يمثيانعلى
الساحل اذ انِصرٌ الخضر غلاما بلعب مع الغلمان فاخذ الخضر اسه فاقتلعه ده فقتله )

كذا فاىلصحبحين برواية انىبن كمب راضلىله عنه فإ قال 6موسى واجملة جزاء

الثمرط 8أ8قتلت نفا زككة “ طاهرة من الذنوب لانها صغيرة تبلغ الحنث اى الاثم
والذنبٍ وهو قول الاكثرين .قرأ اوبننكثايرفم وابو عمرو زاكية والباقون ذكيةفعيلة
للبالغة فىزكاتها وطهارتها وفرق ننْهما ايف ع

لابان 1انالك عن الى (لمتنبع ارقط

والزكة التىاذنيتثمنابتظ بغيرنفس © بغيرقتلنفس محرمة يعنىالمتقتل نفسا |
فقتص منها* قبلالصغير لايقاد فالظاهر من الآية كبرالفلام وفيه ان الشرائع مختلفة ,
فلعل الدغير ياد شفشىريعته ويؤيد هذا الكلام مانقل السهق فكىتاب المعرفة انالاحكام |

ها صارت متعلقة  5بالبلوغ بعدالهعجريةك »جواق٠ا.لالاشينخ اتلتاديطنا اطلسبىانهاد انما صارت «تعلقة ,
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ظلوحين مايلى الماء شعل موسى يسد الفرق بنابه واخذ الخضر قدحا من ذجاج ودقعبه

خرق السفيئنة اوسده مؤرقة  روى _ انه لماخرق السفنة لندخلها الماء  #وقال الامام

فىتفسيره والظاهر انه خرق جدارها لتكون ظاهرة العيب ولايتسارع الى اهلها الغرق
فعند ذلك  8قال  6موسى مشكراعليه ل أخرقتها كه ياخضر 88لتغرق اهلها 6#فانخرقها
سبب لدخول الماء فبها المفضى الغىىق اهلها وهم قد احسئوا بناحيث حماونا بغير اجرة
وليس هذا جزاءهم فاللام للعاقية * وقال سعدى الاتى ويجوز انحل على اتعليل بل |

| هو الانسب لمقام الانكار  8لقد جئت  6اى اتيت وفعلت © شيا اما * [ جيزى

كلران .*: ]:قاك .افلىقاموش :امن..اعى نكن تح *.ومن |بلاغات
 0و شنسع وبز د
الزمخشسرى  5احدث .يبك الزمان امن! اما كلميزل :يضرب :زيد .عمرا اى كانت

دوام هذه القصة * قال فالاسئلة المقحمةكانمن حق العم الواجب عليه الانكار بحكم
الظاهى الاانه كان يلزم مع ذلك التوقف وقت قلي العادة  :قال الحافظ

ككفت
نخن
ارس
نانه
اديج
حلكر
مزن زجون حرادمكه بنده مقبل * قبو
 #قال 6الخحضرلموسى  8ألماقل *#اى قدقلت 8ه انك لنتستطيع معى صبرا ©
ماتقدر اتنصبر مابلىبتة وهو تذكير لماقالهمن قبل متضمن للاتكار على عدم الوفاء
قال  [ 6كفت مومىكه أن سءتن ازخاطرم رقتهبود ]  89لاتؤاخدنى با

بوعد 

نسيت * بنسيانى وصيتك بعدام السوّال عن حكمة الافعال قبل النبان فانه لامؤاخذة

على النامى كاورد ضح البخارى م(ن ان الاولكان من مومى نسيانا والثانى فرطا
| والثالك "عرنا (  0و لاثرهقنى  3يغَالرهقه كفرح غشه وارهقداياه والارهاق ان حمل

ا

| الانسان على مالانطقه وارهقه شما كلفه اياه فىالقاموسن اى  ولاتغفشنى ولاتكلفى ١
ظ ولاحوق

قال الكاشى [ ةو كان

من

من اصرى  5وهو اشاعه اياه ظ

 #8.عسرا  [ 6دشوارى ] مفعول ثانى للارهاق اى لاتعسر على «تابعتك ويسرها على" |
| فانى اريد حبتك ولاسبيللى الها الا بالاغضاء والعفو وترك المناقشة
بوش دامن عفوى بروى جرم مرا * مريزاب رخ بنده بدين جون وجرا

ا©لوتفأويلات اللجمية ومن آداب الشبخ وشرائطه افلشيخوخة إن لايحرص على /
ول امنيس أل عبان ركراو خرن كونة روطبلق لطدالء تع ماران فوم رديت
| يكن له!اميشرا:ولايكون!سفرا فان "وده :ادها دعام وقاغنا' فهنواام "عرسا عنا |
لها“روبيلةاد ويؤدبه |
سواء يتقبله بقبول حسن ويكرم مثواه وبل عليه اقبال مولاه وياربي
بداب العاد' » :ومنها .ان إنتفافل نعكثين من زلات امريد رححة عوللياهيؤاخذه بكلشيو
ع

| اؤخطأ اوتسسيان عهد .لعفت :خالة الانما يؤدى :الى مخالفة حنمن اوامرءه. .اومزاولة |
نمى من نواهه اويؤدى الى انكار واعتراض على بعض افعاله واقواله فاته يواخذهيه |
وشهه عن ذلك فان رجع عن ذلك واستغفر ممه واعترف يذه وندم شرط

معه ان ا

(ؤاخذى عانسيت
لايعود الىامثاله ويعتذر جماجرىعليه كاكان حال الكلم حيث قلاالت
رولا)

د

جودة الكهف

||ابتدىهسيانة * وفته إيذان بان كل ماصدر عنه فله 1

وغاية حمدة التةوهذام رداق

ااا

العام03
| المتعل مع

معالمتدوع #وقال اذأاو لات

باب" الول فلا شال التشا_عت
كاروىئ اك إلناق

التحمية ومنالا داب نسدد

على النفسه

أ

حلت بحدث له*منه  70أمابالقال وامابالحال انتهى |

دخل على داود عليهالسللام وهوسسرد دروعا ولميكن راعا شل ذلاك ْ

فتعحب منه فاراد انيأله ذلك فنعته الحكمة فامسك نفسه ول_-أله فلمافرغ قام داود
| ولسها ثمقال تعالدرع للحرب .وقبل كان يتردد الله سنة وهويريد اويلأك ذلك فإسأل
|*قالت كا

ان كان الكلام دن فضْه فالصمت من ذهب * وعن نِعض الكنار الصمك على

| قسمين صمت باللسان عنالحديث بغايلرله مع غيرالله حملة وصمت بالقاب عن خاطر كونى
الت فُنصمت لسانه وليصمت قلله خف وزره ومنصمت قله وليصمت انه فهوناطق
ى2له ريه ومن لمإصحمت لنكائة وقليه ْ
| بلسان الحكمة ومنضصةت لاله وقليه ظهرله سيره و

 00ماسوى اللهتعالى ولاتلعببه الافكار ويصبرعندمظان الصبر وتسم
الغفار فانللهتعالىفىكل شى” حكمة وفىكل تلف عوضا  :وفالمتوى

لانسالم واعتراض ازما برفت 

لام اللهالملك

حونعوضى ابدازمفقودزفت []1

اخواتكن ترامس الكراقى بين  5راضم كر اتش مارءا حغند

ىجراتى حون دهد اوزوشى > :كرا

ا

افغان ممكنى

ولدنحالهجسفط
ةايصا
امرن
صذتيماةع
[]1١وي
ورم
ققارقاب
دوا
نبدسخب

دانهث بر مغن باخاك درم 3ن وى كرد ازحكرء [؟]
خويشان درخاك كلق 5

 #تاماندش رنك وبوىسرخ وزرد

زديك .ان عحرم رظانا #اتراكعاد قشع سبمطرواقناذ
نسأل اللّتعالى ان مجعلنا من اهل الخلوةبه والصحبة بالاهل والتسلم للا  5فانطلقا 6و |
اى ذهب مومى والخضر عامماالسلام على الساحل يطلبان السفيئة وامابوشع فقد صرفه |

مومى الى بنىاسرائيل * وقال الكاشنى [ وبوشع برعقب ايشان ميرفت ] * مول الفقير |
وهو الظاهر فانلانة الفعل اتماهى لاجل الانتقال منقصة موسى مع يوشع الى قصته مع
اضر فكان بوشع تبعالهما فويذكرويدل على هذا قوله عليهالسلام (مرت بهم سفينة

-

انحماوهم فعرفوا الحضر كأملوا بنير نول) على مافىالمشارق ولامقتضىلرده الى

الكل فانهارون عليهالسلامكانمعهم واشاعل +لك كد دخلا فىالسفنة يه
 +وقال' افلارشاد' وسؤرّة هؤذ معتى 'الكورت العلوعاوله  00امااراديةكالمموان

اوقسرية كالشفتةا والشيحلة"ونحوها افاذا'استعمل ىالاؤل .توفرله 'حظ الال فنقالركبت
الفرس واناستعمل فالثانىيلوحيمحلية المتعول بكلمة ففيقال ركيت فالسفينة +وفالحلالين
 ٠لحت اذاركيا» البحر لي -روى -انهما ميا بالسفينة فاستحملا مارحها فعرفوا
_-تت

9رقها > ثقبهها الحضر وشقها
الخضر طملوها بغير نول بافتلحنون اى بغير اجرة خ
لمابلغوال أى معظم الماء حيث احد فاسا فقلع بغتة اىععل  8منالقوم من الوإحها
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الكل غليةا
قتصير عل مالممخطيه لجدلالعنى

ع الظاهي .دعلالرسالة عل هانب

| الباطن وعم الولاية اذالحكم للاغلب القاهر انتهى © وف الأويلات التجمية ومنالا داب

اذيكون لميرد ثابتا فىالارادة محيث لويرده الشسخ كرات بعد مرات ولايقبله امتحاثاله
'الشاضةةا الاوادة يلازم عتيةفناها لكل اقل هنذباب فانهكلاذب  5كاكان حالكلمالله

| فانهكانالخضئ بردمو شولله ا(نك لنتستطيع مصمبىرا وكيف تصبرعلى «المنحطبهخبرا»
يف تصير على فءل يخااف مذهبك ظاهرا ولميطلعكالله على الحكمة فىاثيانه باطنا
|كاى

| ومذهنك انك نحكم بالظاهر على ماانزل الله عليك من عل الكتاب ومذهى اناحكم
ل ودقائق الامور فىحكمة
بالباطن علىمام فىاللهماناللءللدى 0-02
اجرائها وذلك انهتعالى افنانىعنى بهويته وابقانىبه بالوهيته فبه ابصر وبه اسمع وبه انطق
لاحن وابعهطى وأبفهعل وبه اعلفلااتاىءا ل ممالميعلمواندهول ستجدق الآية  #قال6ه
موسى عللهالسلام © ستجدق 72د ل يإنى مسا ] ا#نشاءالل صابرا  1مك

| اتات ملك تاك لطن بقالصبرت نفسىعلىكذا إأى حببتهاوتعليقالود
|بالمعيئة اماطلا لتوفعمزق الى ومعوتة:اوتتتابع [وعلمايت هتعب الاج روصمو هقانالير
من مثله عند مشاهدة الفساد شديد جدا لايكون الانتأرد اللتعالى * وقيل انااستثتى لانه
ملنصبروهذه عادة الصالحين* وال انامنجة ججمبع الانبياء |البلغ
لميكنعنلى أثقةفماالتزم ا
| الاموسى فكانامننااجلهمرة * فانقاتمامعنى قولموسى للخضر لإستجدنى) الابهولنصير
وقول اسماعيل عليه السلام إستحدنى انشاءالله منالصابرين ) فصبر * قالبعض العلماء لان

| موسى جاءخبةالحضر بصودة التعل والمتعم لايصير اذارأى شيأ حتىيفهمه بل يعترضعلى

|استاذه كاهو دأب المتعلمين واسماعيل ليكن كذلك بل كان فىمعرض التسليم والتفويض
الى اللتعالى وكلاها فىمقامهما واةذان* وقبل كان فىمقام الغيرة والحدة والذبيح فىمقام
ظالحكم والصبر» آل بعضالعادفين قال الذبيح املنصابرين ادخل نفسه فىعدادالصابرين
| فدخل وهومى علهالسلام تفرد بنفسه وقال صابرا فخرج والتفويض من التفرد اسل

 0واوفق التتصيل المقنام .ووصول المرام ا ولااعصئ لك ااختى| جوعطب على صابزا .أى
دن

صابرا وغير عاض اى لااخالفك فىشى” ولاائرك امرك وماامتىبه وفىعدم هذا

| الوجدان .املمنبالغة مالدين فالوعد نفس الضين وترك العصيان © وفىالتأويلات التجمية
ومنالاداب انلايكون معترضا على افعالالشيخ واقواله واحوالهوجييع حركاته وسكتاته
| متتقداله جفميع الاته وانشاهد منه معاملة غير مرضية نظر عقله وشرعه فلايكرهبها
ا ولابى”' الظن فه بل بحسن فنه الظن ويعتقد اندمصيب فىمعاملانه محتهد فىارانه وَأتما

الخطأ قمصنور نظرى وسخافة عقلى وقلة علمى عِلقال فازاتبعتى كه حبتنى لاخذ العم
وهو اذذله فىالاساع بعد اللتما والتى والفاء لتفربعالشمرطية على ماص مانلتزامه لاصبر

| والطاعة © فلاتسألنى عنثى” * #تشاهده منافعالى وتشكره منى فىنفسك اى لاتفاتحى
اقشة والاعتراض © حت إحدتلك مه دكا  4حتى
عحَكمحة فاضللامنعن
 ١بالنجواك ت

( ابتدى” )

مع«  6707دم

لاسن بقوله (ادتى انظر اليك) فان فبه رفعالاثنينية واثبات الوحدة

سورة الكهف

البئلايسعالعبد فيها

اصل يأبتى امنخرج
وخ
ملك مقرب ولانى مرسل +ومنها االنمريد اذا استسعد مخدمة ش

عمامعه مانلسب والنسب والجاه والمتصب والفضائل والعلوم وبرى نفنهكأنه اتجمى
لانعرف الهر مانلبراى مايهره تمايبره اوالقط مالنفار اوالعقوق مانللطف اوالكراهنة

من الاكرام م فى القاموس  :قال الحافظ
هدك
كناك س 3ونان ناكا فنهات» اه مكزه ان نهدن باراكندء رواؤق سا
وينقاد لاوامه ونواهيه ا كانفانكلماللهلممنعه النبوة والرسالة وحى“ جبريل
وانزال التوراة ومكالمة الله واقتداء بنى اسرائيل به ايتنبع الخضر ويتواضع لهوترك
اهالله واتباعه واشاعه وكل ماكان له من المناصب والماقي وتمك بذيل ارادته
منقاد لاواميه ونواهيه #قال 6الخضر  8انك ان تدتطيع مصتبىرا  6نفىعنه استطاعة

أهكد كأنه تمالايصح ولايستقم والمراد ننىالصبر على مايدلعليهةوله
توج
للى
اهع
الصبر مع
وكيف تصبر ويازم نمفنها نفيه * وفبه دلي على انالاستطاعة مالعفعل [ موسىكفت جرا
سير نتوانم كرد كفت بحهت ١نكة تو بيغمبرى وحكم نو برظاهراست شايدكه ازمنسملى
ا ل د د لظم ناتك "وراخائضة عارك ونه كملكا رانذا وو رن شر نز ان

© وكيف تصبر على مالمتمحطبه خبرا * #تميز من خير كبنرصر وعم بمعنى عرف
اى لمحخطبه خبرك اى علمك وهو ايذان بانهيتولى امورا خفية منكرة الظواه والرجل
الصاح لاسما صاحب الشريعة لايدبر اذارأى ذلك ويأخذ افلاىنكار * قال الامام المتعم
كعاا" والاوك .إوذطال #للقن هو كل سير
فقا ك 3فمانوق !اناوه ومن ن ل

عليه التعلٍجدا لانهاذارأى شأ اوسمع كلاما فربااتكره وكان صوابا فهولالفته بالققلى والقال
لغثر بظاهره ولاسّف على سره وحققته فقدم على التؤاع ويثةل ذلك على الاستاذ واذا

تكرر منه الجدل حصات النفرة واليه اشار الحضر بقوله انكلنتستطيع مىصيرا 6لانك
| !القت الكلاموالاثيات والابطال والاعتراض والاستدلال  9كفت تدبر علىمالح 4طبهخبرا»

اى لست تعلم حقائق الاشياء كاهى * قال حضرة شخى وسندى راولحله روحه فكىتاب
اللانئخات البرقنات كل واحد من العلمين اى الظاهص والباطن موحود

كل

و

والخضر علدهماالسلام الاانالغالب فنشأة موسى هوااعلم الظاهرى كابدل عليه رسالته
وقوله للخضر (رهل انبعك عالنىتعلمن ماعاء.ت رشدا» لان المتعم من اللو ق اتماهو العم
وكشف الهى والقاء والهام سبحا لانجيع علوم الباطن اتماتحصل بالذوق والوجدان
والشهود والعمان لابالدليل والبرهان وى ذوشات .لانظريات فائها لنسدت بطريق التامل

السابق ولاسييل التعمل اللاحق بتري المبادى والمقدمات وعلى اعشار حصولها بطزيق

الانتقال بالواسطة لأبظل ةلد رق اذلذواشيظة* والمالك كاتا خم عوالعم الباطنى

كايدل عليه ولايته ولوقبل بنبوته وقوله لموسى عليهالسلام (اقنسكاتنطيع مصبمرا وكيف
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منال وقول إرشدا) طلى -للارشاد اىمالولاه :لضبلوهذا يدل علىانة طلب ان يعامله بكثل
:ل الحافظ
ماعامله الدبه اى ينعبالتعلم كا انع الله عليه فان البذل ا الم قا
اى 00

ا

عالامت

 +.دورق تفقدىكن درؤانئنخ بى ثوارا

#قال قتادة لوكان احد مكتفيا منالعللأكتنى جى الله موسى ولكنه قال (هلاتبعك) الآية
| * وقال الزحاج وفيا فعل موسوى وهو من اجلة الاساء ٠نطالللبالع والرحاة ففذلك مابدل

على انه لاق لاحد ان يترك طلب ا وانكان قدبلغ نهابته ولذا ورد (اطليوا اللمن

المهد الى اللحد)  :وفالمثتوى
خاتم ملك سليانست “عل  .حمله:عالم صورت وجانست
#أقال العلماء /ولايذاق ابوه مواق التوكزاة صاحب شريعة ايتنلم من'بى آخر مالا يتعلق له
باحكام شريعته من اسرار العلوم الخفة وقداصالله باخذ العزم'ه فلادلالةله +قشالخى وسندى

بنل تعاليلمكل وتريته بالكامل
بم
قاهو
روحالله روحه تعليمموسى وتريتهبالحضر اتم
| لانهتعالىقد يطلع الكامل على اسسرار مخفيهاء ن الأ كلواذااراد ان يطلعالكل عليها |
نزمومسنط اللكامل ايكون كل أ
'ايا
لقعده بواسطة :الكامل ول
طو
يذات
| ايضافقديطلعه بال
كوانيذ
ملا تكن لامي اوانا اكز لقنا الكل كوه ترز سطكرلطاظاواسة
ولاتسمع اغليىرذلك مما بول الضالون وقول الخضر لمومى عليه السلام يامومئ انت على

ْ عل علمك الله وانا على عل علمنى الله ماهو بناء على الامتباذ المعتبر بينهما بحسب الغالب |
ْ فىنشأ ة كلمنهما والافالعمالظاهى والباطن حاصلان فى نشأ2

لعبصجويلجوإتهبكدتون4جرمبموي6

لنه
وه
قسسق
| جواب ما

انك عبدا بمجمع البحرين 00

0ظظ وفهممله |

منك ذفاالنمراد اثات أعلسته |

رنها وقد انعقد الاجماععلىان 'بيناعليهالسلاماعلمالخلق
اةئدو
سخاص
فىعم منالعلوم ال
| اي علىالاطلاق مسد بافوردنيا؟)  +وفىقصص الاساء اها علىساحل
| التحر اذاقتل طاءر عمسن منقار” افلى"بحر ثم اخرجه ومسحه على حناحه ثم طار

| تحوالمشرق ثماطارنحوالمغرب ثم رجع وصاح فقال الخضر يامومى أتروى ماقال هذا الطائر

د قال لا قال انه يقول مااوتى بنوا آدم من العلٍالامقدار امخذت من هذا البحرمنقادى
اذعلم توتكته ايست علم * زان دائرهنقطه ابست آدم
| © وفالتأويلات النجمة امدنابالمريد الصادق بعد طلب الشبخ ووجدانه انيستحيز منه
| فى اتباعه وملازمة صحته 'نواضعا لنفسه وتعظما لشيخه بعد مفارقة اداليه واوطانه وترك

أ مناصه واتباعه واخوانه واخدانهم كان حال مودى اذقال لاخضر إهلاتعك عالنىتعلمن

| مماعلمت رشدا) بارشاد الله لك اىتعلمنىظريق الاسترشاد املنله بلاواسطة جبريلوالكتاب
قوهذه المراتب
ْ امرك ومكالمة' الكق:تعالى ذان حميعذلك كانحاصلاله * فان قبل فهل مرنية ف

الثلاث * قانا ان هذه المراتت وانكانت 'عزيزة جللة ولكن يحئى” جِبريل تقتضئ الواسظة؟!

والؤالا" لكسايبزراخل الفط ته مرك دود ارسق قد لفق (51-ه*1متن) |
| هو ان عله قابلا لفيض نورالله بؤلااسطة ذلك تحلى جاله وجلاله المذىطكلانوب
(وسى )
م

جودة ا كي

جف إ»لا >

| الحقةكاخمبالنبوةالحمدية حىبعالنبوات وتم بالولاية الميسوية جيع ا
مشر به ومذهية شمسيا سمى  0الآمة ك2

الغمة ورافع الظلمة ودافع البدعة ١

وأكمماالاينررردفع العر اتقوبرالكتاكاناولم خزولكوة كشن لشن زومذعيه قربا |
| الراك والنفوس والطبائع المظلمة بظلمة الغفلة والهوى بانوار المعرفة واسرار اأقيقة |

والهدى تيارك الذى جعل فىالمماء بروجا وجعل فنها سراجا وشرا منيرا وفىتقدم السراجج |
عاللىقمر المنير اشارة الىتقدم رنية الامام علىرتية الحسن اذهومظهر ااسلماول وااظاهص

والحسن مظهر اسم الآخر والاطن والاولان مقدمان عالثىانيين بتقديم الهى فقوىله '
تعالى (هوالاول بض

وااظاهص والباطن» وهذا التفاوت اتماهو باعشار ربيب المراتب

وامافى اصل الك.ال وحقرقة الفضل فهمكاطلقة المفرغة لايدرى اين طرفاها لسير يعرفه |
مينعرف

ولغفل عنهمن اإءة ل وديس اهل الذكرالصوفيةالحنفيةهو الامامالاعظم الكل وريس

اهل الذكر الصوفية الشافعية هالوامام الشافتى الافضل وريس اهل الذكر الصواية
الحسلة اهلوامام الحدلى التق ودس اهل الذكر الصوفة المالكة هالوامام مالك الزى
وهؤلاء الاثمة العظامكالخلفاء الاربعة الفخامكالنجوم بكاللاقار بكاللشموس بايهم اقتدى
سناتر
السالك اهتدى الحق المبين وهم لدين اكلحاقلاركان الاربعة للببت وهم ايضا م
الاقطاب والاولاءكالعرش والشمس مانلافلاك واللجوم وليس لغيرهم بمعندهم الى يوم |
القيام بدون الاقتداءبهم اهتداء الوطريق النة والرؤية ومناقتدى بهم فى الشريعةوالطريقة |

والطقيقة وعلعلومهم ول اعمالهموتأدببداابهم عملذىهب أيهمكان بحسب وسعه فلاشك
انه اقتنى اثر رسولالله عله السلام موَمدنَلدمبِهم فىذلك فلاشك انه ضل عن اثر الرسول |
اهم حضرة شيخى وسندى مع اختصار و*اما مايلوح |
وخرج عن دائرة القبول هكذالكل
نا ظ
جاتنهدين ل يمناالولاعشقى فملحهامل  2ليهاانها كيد
مرفكارت بعضالمشااعلخممن
ات صدرت -الة السكر وااغليات فلا اعتبار بها
الموسوم بام الفيض والذى يظهر انكها
والادب التام ان يمسك عنهمالا بخيرالكلام  #قاللهموسى  *6استئناف مبنى على سؤال
من  #عشلىرط اتنعلمن وهوفى |
لان
على
عليهما السلام © هل اتبعك #هاصحبك هتق ع
موضع الحالمانلكاف وهو استئذان منه فىاتباعهله على وجه التعايم ويكضك دللا فشرف
الاتباع ف ماعلمت رشدا #ه اى علءا ذارشد ارشدبه فىدنى والرشد اصابة الخير * قال
ام غاية
لسوق
لىكفىس
ادرا
نهى بردشد باشد ] يعنى اصابة خيرولق
بك
ممئ
الكاشق [ عل
التواضع معه فشتى للدرءان يتواضع لمن هو عم مه * قااللاماموالآيه.ندل على انموسى
راعى انواع الادب جعل نفسه شعاله فقال فر هل اسعك  :واا

فىاات هده الشعة ا

واقرعلىنفسه بالجهل وعلى استاذه بالعلم فى قوله ع(لى ان تعلءن  6ومنفى قوله
لم
_ائ اطللاتمساوانك بالفعسلوم :واتما ارريد يع
(ب
لماتاعيليشتض)
عضسا
ونمك
حكالنين يطلب متنالح ,.تخا بمخ الم وقوه ,م(ااإعلمت 4) :اعتراك .يانه اخعذ
دوح السان

م١
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| ذلك كال مخض لابتصوز فىواحد منهما فصان اصلا فكءا ان الجهل والغفلة فى انفسهما

مخض نقصان جقتبتى فكذلك العلم والمعرفة فى انفسهما بحض كال حقدبتى وائا الاءتئارات
لثلاتبطل حقائق الاحكام ولذا قبل اولا الاعتبارات اىالاضافات والنسب المعتبرة ببنالاشاه
لبطلت الحقائق ولمماقكاانم هذا اللاطنى مقامالقرب الذاتى عبر عمقنام مانعبر به عنمقام
لنه ( منلدنا  6اى منمقام احدية ذاتنا وميئنتها ولذا خصكارالصوفة
وم
قانى
القرب الذ

فىاصطلاحاتهم لفظ العلم اللدنى بهذا العم الباطنى الحاصل بمحض تعلي اللتهعالى ٠لندنه
بغير واسطة عبارة ولذ لك قال إعضهم

تعلمنا بلا حرف وصوت * ثراناه بلا سهو وفوت
يعنى يطريق الفيض الااهى والالهام الربااق لابطريق التعلم اللفطى والتدريس القولى

ولكون مقام العلم الظاهرى من مقام العم الباطنى بمنزلة الظاهى من الباطن حيث يتعلق
الم الظاهرى بظواهى الشريءة وصورها والعم الباطنى بمنزلة الباب منالييت ومناراد

دخول الييت فليات .هن باب وبيت .العم ومدته هوالنى عله السلام وياب هذا اليت

والمدينة هوعلى رضى الله عنهكالقال عليهالسلام ( انا مديتة العلم وعلىبابها)
كزاتعنة رفصل اتح يسدق تحاف سحيترطنية :إن زتتتاكو و (ازاس
واعيانالتحقيق الحقيق فىهذا القامنالعالمأمورموسى عليهالسلاميتعلمهمنالخضر هواءم
الباطنىالمتعم بطريق الاثارة لاالعليالباطنى المتعلمبطريقالمكاشفة ولاالعلالظاهرى المتعلمبطريق

إلعبارة والد ليلعليهارسال الح سبحانه موسىالىعبده الخضر وعدمتعل.مه بواسطة امينالوحى

جبراسل

وتعلمالخضر بطريق الاشارة بالامورالثلاثة لكنلما كانالظاهى بالنظر الىغليةجانب

عد لاهن قَْوجود مومى ان لطلب تعلمه .بطريق المارة لابطريق الاشارة وطرنقه

طريق الاشارة لاطريق العبارة قال انك لنتستطع متى صبرا وكنف تصير على مالم محطبه
خبرا من طريق التعي بالاشارة لابالعبارة والفالب عليك اما هوطريق العبادة لاطرريق
الاشارة  5اانلغالب على طريق الاشارة لاطريق العارة ولكل وجهة .هوفوليها قلكل

بعمل عشلاىكلته * اثنمالامام الاعظم املنحسن اليصرى رحمهما الله تعالى ,مازلة موسى

ن كهلما
مانلخضر عليهما السلام كماانلعكس بالعكس .من جهة ماهوالغالب فى نشمأة
ولذلك افاد الامام الهمام العمالظاهرى ذاليا وتقيد بترنيب انوار الشسريعة واحكامها عيارة

وصراحة وافاد العم الباطنى نادرا وتعرض لاسرار المقيقة ودقائقها اشارة وكناية بخلان

الحسن اليصرى فالامام شمسى المشرب والحسن قرى المشرب ولذلك كان فلك الآمام
اعظم واوسع من ذلك الحسن البصرى وكان الامام رحمة لاهل العموم عامة وكان الحسن
البصرى رحمة لاهل الخصوص خادة والامام مظهر اسمالرحمن والحسن مظهر اسمالرحيم

ويدل على هذاكله اننشار مذهبه شرقا وغربا وهومن حمع المذاهب مازلة اللبوة الحمدية
والولاية الميسوية منجميع البوات والولايات منجهة الخامية وحيث م بهجميع المذاهت

ا(لحقة)

 "7/١يدم

حَوّوء] كيك

علم حون اذل زئد يارى شود * .علم ووا كل زند بارى شود

* واعلم النصوفية سموا العلوم الخادية بسبب المكاشفات العلوم اللدنية وتفصيل الكلام
انا اذا ادركنا امسا منالامور وتصورنا حترقة من الحقائق فاما اننحكم علية بحكم وهو

التصديق او
نلحاكم وهو التصور كول واحد من هذين القسمين فاما ياكنون ضروديا
اى ت
نل ف
كمن
سغيب وطلب واماان يكون كسدا اماالعلوم الضرورية فه
خاص
لحص
رلا
فىس
والغقل مغنيزكسن وطلاب مثل تصورنا الالمواللذة والوجود والعدم ومثل تصديقنا بان
حد
اان
و و
لفعان
ا:برن
النو والامات لا6مجتمعان ولا

نصم الاثت:ن واماا

 2الكعفير ١

الى إتلاكون رصا رف دوعن ارين هد كلان ملصوم اقراقلن 1لكانات رك
العلوم فانكان التوصل الى استعلام الجهولات بتركب العلوم اللديهية فهو طريق النظر
وانكان بتهيئة حال وتصفيته عنالميل الىماسوىالله تعالى فهوطريق الكشف والكشف
انواع اعلاها اسرار ذاته تعالى وانوار صقاته آوثار اقماله وهو العلم الالهى الشترعى
حندث الارتباط بيه |
المسمى فىمشرب ااهللله علم الحقائق اىالعلم بالحق سبحانه وتعالى م
وبينالخلق وانتشاء العالم منه بقدرالطاقة البشرية اذمنه مالس فىالطاقة البشرية وهوماوقم

فاهلكمل فىورطة ايرة واقروا بالعجز عنحق المعرفة وهذا العملحلل بالنشئة اليخائر
العاوم كالشمس بالنسية الى الذرات وكالحر بالنسبة الىالقطرات فعلوم اهل الله مندة على

الكشف والعيان وعلوم غيرهم منالخواطر الفكرية والاذهان وبداية طريقهم التقوى
والعمل الصاح وبداية طريق غيرهم نحصلل الوظائف والمناصب وججع الخطام الذى لايدوم
وقال المولى الجامى

جان زاهد ساحل وهم وخبال * جان عارف غرقة بحر شهود

ق*ال حضرة شيخى وسندى روح اللهروحه الطرب وقدسسره الفزىككتاب اللانحات
البرقات المراد بالرحمة علم العبادة والدراسة والظاهي والشريعة ولذلك عبر عنه بالرحمرة سناء

رحتى كلثى” )6ولكون مقامهذا العلمالظاهرى مقام

عت
ولسل(
عل مومه مثلها حنث قا
القرب الصفانى عبرعنمقامه مايعبربه معقنام هذا القربالدفانى مقونلهتعالى من عندنا
اى من مقام واحدية صفاتثنا وصرشة قربها والمراد بالعلمعلم الاشارة والوراثة والباطن

والحققة ولذلك عبرعنه بلفظ العلم بناء علىالتعبيربالمطلقعاللىفرد الكامل اذ العلمالباطنى
من العام الظاهرى عنزلة الرؤح واللب من الحسد والقشر وعنزلة المعو ,منالصورة فلاجرم

ان العلمالباطنى من العلم الظاهرى يمنزلة الفرد الكامل من الفرد الناقص والعلم الظاهرى
هن العام الباطنى بمنزلةالفرد الناقص من الفرد الكامل والنقصان الموهوم المعتبر افلىعلم
الظاهرى بحسب الاضافة والنسية الىالعام الباطتى باعتبار المقام الذى .يوجب الامتياز بينهما

كمامنال المسّبر فىالعلم
لك
مجنهة الصورة لابقدح فكاىله الذاتى الحقيتى فعبىنه ونافسه

الباطنى بحسب الاضافة والنسية الىالعلم الظاهرى باعتيار المقام الموجب للافتراق بينهما من

ث
حمايمن
| جهة التعين لاتزيد فكىله الذاتى الحقبق فنفسه وذاته .بلكل منه

هو باانظر

سوج

الجزء الحادسءفر

د/ا”
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| الروح بالصفة ااغالية قدوقع لكبير من اهل الساوك وأكن يسركل ميفىفىالمقغاة #ثلاكافى المام
فقدرظهر المثال وقدرظهر حقءتته ولله فىكل  71لكي بالك  0ليْسَاء رحمه معنندنا 0

انالشوة رحمة كافىقوله تعالى  2اهم شسسءون رحمة ربك ) ونحوه ولكن لايالزم انكو
الرح٠ة سوة والرحمة هنا هى طول العمر علىتول من مذ هب الىعدم نوه © وعلمناه هن

لدنا علما  0امنا هوعا غنوت والاخيار عذها بتاذعناهلى

علىماذهت الله ابنعباس رضى الله ١

| ينما اوعلم الاان * قال فىبحر العلوم انما قال منلدنا معان العلوم كلها من لد نه لان بعضها ا

امق فلاسمى ذلك علما لدنيا بل العم اللدنى هوالذى ينزله فاىلقلت من غير
خعاي
لة ت
ااسط
بو
ااضلمين
رهثّنءالى
| واسظة احد ولاسي ت,مألوف من خارج كاكان لعمرؤعلى ولكثيرامونلاء الل
| الذين فاقوا بالشوق والزهد علىكل من سواهم كمقالسيك الاولان اتوت

عله السلام ا

|(نفس ماننفاس المشتاقين خيرمن عبادة الثقلين) وقالعليهالسلام ر(كمتان منرجل زاهد قلبه
وقدصدق لكنه قلليل أ قال(وقليل |

| خير واحب االلىله منعبادة المتعبدين ارلىاالخدهر)

اننا -لك همرقة راقمة
لمنة ه
لماابلنبائلنمؤن) .و
| منغبادى بالشكور ):وقال :لوكن ك
الصحابة دذى اللهعنهم وعذامهم رتية ومكانا من الله فانهم انْمةالمشتاقين والزاهدين |
| الشاكربن ونحوم لهميهتدون لهمانتهى © وفى التأويلات التحمية ( فوجدا عبداهن
عادنا  2اى<را من رق عمودية غيرنا من احرارنا أ مناحر رناهم منرق عيوديةالاغئار

انوار صفاتنا
واصطفرناهم من الاخناد اناه رةه من عند نا يعنى جعلناه قابلا لفيض نور م

بلاواسطة (إوعلمناه منلدنا عا١ا) وهوعم معرفة ذاتهوصفاته الذى لايعلمه احد الابتعا.ه
اناه * واغلم ان كلعل عله الله تعالى عباده ويمكن للعباد ان بعاموا ذلك العم من غيرالله

| تعالى فانه ليس محمناة العل اللدنى لاينمهكن انيتعلم نملدن غيره بدلعليه قوله( وعاءناه
صنعة لبوس لكم > فان عام صئعة الابوس معملامه الله داود عهلادلسلام فلاشال انه العلم |
لم اللدنى |
ايضلاعان
اللدنى لانه تمل ان يتعلم منغيراللهتعالى فكون من لدن ذلك الغير وا
م

مابتعلق بلدن الله تعالى وهو علم معرفة ذاته وصفاته تعالى انتهى * قال انيد قدس سره

العلم اللدى ماكاننحكما على الاسرار يغيرظن فبه ولاخلاق لكنه مكاشفات الانوار
ا 0ك وباك المغيبات وذلك بشع للعد اذا زم جوارحه عن جمبع الخلوقات وافنى حركاته
عن كل الارادات
ا

وكان شيحا بان يبدى علق بلاكن ولامراد  3قال حضرة الشيخ الآكير

قدس دير هالاطهر باب المللكوررةا والمعارف

من المحالان مفشح وفىالقلب شهوة هذا

المللكوت ا

هدة فلايتفتح وفالقلب لحة للعالم باسرهالملك والملكوت |
امث
شح
مىهن
الهتلعال
واماباب العلمبال
د[رفنوحات ازسلطان العارفين .قدسسره نقل مكندكه باحمدى دآشامندان عىكنته] اخذتم

علمكم ميا عنمت واخذنا علمنا عانلى الذى لاعوت
دااهلا ونا كدت
كلقك

نه 2

ركلا دننا كود هاه مك

عشق رويد خرمست

ري كن دل دمد وا فرحتاءه

(ع)

مخز  975يهم

سورة الكوف

#و 1د ائصالصفرىان قغنزوةتروكاجتتمععليهالس.لام بالناسفعنانس زضىاللهعنهغننونا
| معالنى عليهالتلام حتى اذا كنا بفجالناقة عند الححر سمعنا صونا_قول اللهم اجعانى منامة
 ٠شصمد المرحومة المغفورلها المتجاب لها فقال عليه السلام (ياانسانظرماهذا الضوت)فدخلت

ْالجبل فاذا دجل عليه شياب بياض اابيلضرأس والاحية طوله اكثر ثملانثمائة ذراعفلما
| دان قال انت رسول الى عليهالسلامقلتنم قال ارجعاليهواقرئهالسلام وقلله هذااخوك
الياس يريد ان يلقاك فرتجعت االىلنى عليه السلام فاخيرته خاءغليه السلام يمثبى وانا معه

ج)عنكانذاا قرنيسااجلة امامونكرت الافتحدا ييطلوا فا لولاعنلهممااءمشنوئيشيه '
السفرة ؤذعواق.فاكلت:معهما قللا فأذا فنها 5ورمان وحوت وثمروكرفس فلما اكلت

فت فتنحيت .ثجماءت سحاية فاحتملته فانا انظر الىساض ثيابه فيها تهوىبه قالشام فقلت
للتى عليه السلام بانى انتواعى هذا الطعام الذى اكانا من السماء تزل عليه قال عليه السلام
ولذالته عيضتال ادق ماي فيل ىكل اازابطينرابواها ك٠كلة روىكل حال اشربةاغزنماء زعم
ورماارأيته عاللىمب جباللاداوفنشربٍ وربما سقاتى) والااكثر املنحدئين علىوفاةالخضر

سثل البخارى عالنخضتروالياس هلها فىالا<ماء قالكيف يكون ذلك وقد قال رسولالله
عالليسهنلام ( لاق علىرأس المائة ممنهواليوم عولجىه.الارض .احد و)قدقالالله تعالى
(اجعلنا لبشر منقبلك اللد  والجواب اانهلذحاكم جارعلى الاكثر ولاحكم لنادر
وم
لمفواقئة فقدءاش سلمان ومعدى كرب وابوطفل فوقالمائة وكانوا موجودين
ايش
الذى يع

فذلك الزمان عانخداره علنه الستلام والمراد بالخلود هو التأسد ولاشك انحناة الخضر
عنقدة اقللقيامة فبمتنع الخلؤد  .واما مانقلالعلممناء لابجوزانيكون
صع
لطعة
وغيره منق

عيى ابقاه الله
الخضر ياقا لانه لاى بيعدئينا فلاعبرة لكلامه لانه ليتمنبأ بعده بل قبكله
*لك.خالا كبرقدسسره فىبعض
اعنى وحكمة الىان رفع القران منوجه اولاذركضرا
وكون من
وستشهد ي
كتبه انه يظهر ماعكاب الكهف فآىخرالزمان عندظهورالمهدى ي
اخرك ح مسلمفىاحاديث الدجال انه يقتل رجلا .بثمحى
افضل شهداء عدا كرالمهدى »وفى
قال ابراهم بنسفيان صاحب مسل يقال ان هذا الرجلهوالخضر وعن ابن عباس رضوالله

فموسم فيحلق وكالحد متهارأسصاحبه ويتفرقان
عنهما يلتق الخضر والياس .فىكلعام ال
لمات « بسمالله ماشاء الله لايسوق الخير الاالله ماشاءاللهلإيصرف السوء الاالله
عاللىهكذه
ماشاء الله ماكان متنعمة شن الله ماشاء الله لاحول ولاقوة الا بالله » مقنالهن ثلاث ميات
حين لصح ويمنى امنهالله منالحرق والغرق والممرق واملنشيطان والمةوالعقرب * وزاد

احمد فالىزهد انهما يصؤمان رمضان فىيت المقدس * وعن على رضىاللهعنه مسكن الخضر
نبت المقدس فها بين باب الرحمة الى باب الاسساط * قال القاشانى الخضر كناية عن البسط
والساس عانلقبض واما حكون الخضر شخصا انسانا باقا منزمان مونى الى هذا العهد
ا اوروحانيا عمل بصورته لمن برشده ففيرمتيحقق عندى بل قدعثل و2ل معناه له بالصفة |
ْ| الغالية عله ثميضمحل وهودوح ذلك .الشخص اوروح القدس التهى * سول الفقير تمثل

١

وجد

عين | الحناة ::فشرب
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عباس رضى الله 5

| وى له ف احله <تى يكذن الدجال وفه اشارة ل

الأضر ابن ادم أصلىءيه١ 

ان لكل دحال ْ  735عصر ا

ا

| ومبطلا لامره  :قال الحافظ

كاست صوف' دجال فمل ملحد شكل * بكوبسوزكة مهدئ دين يناه رسيد
| و*اخرج عن اننا ,كل اثذاذم الجطترواللويت ,لقضى ضيه [اينكوج يجشده الفازضية ||
معهم فىإغار:فكان تحسده فىالمقازة معهم فلما بعث الله نوحا ضم ذلك الحكلا فى السفتة

مناولاده الى يوم
بوصية ادم فلماخرج منهاقاللبن ان ادم دعا بطول ل
القامة فذهب اولاده الى الغار ليدفنوه وكان فيهم الخضر فكان هو الذى تولى دهن ادم
+ال فىفتح القريب ومناغرب ماقبل انه
| فاتجز اللهماوعده فهو ى ماشاءالله له اينحى ق
ابن ادم لصلنة وقل :انه .من بالملاككة .وهذا باطل ومن اعت ماقيل:انه ابن فرعون صاحب
فوىارعخ مصر وقبل انه ابن خالة اذلىقرنين كانفسىفره معه وشرب ممناء
وم ت

الحياة املدله عمره الى الوقت الملوم ولا بعد فانه كانمن بى ادم من يعيش ثلاثة الاف

|ثر وقيل انه ابن عاميل بن شمالخين بن ارما بن علقءا بن عيصو بن اسحاق النى
سنة او ك
ا للا
ا ف
ل موا
تكن إظسفل نكن يورعلا
واختلفوا حفاىته :والأكثن عن انه مودود بيناظهرنا ,وهنا متفق عليه عانلدصوفة لان
حكاياتهم انهم رأوه فى المواضع الشسريفة  97أكثر من ان يحصى نقله الشبخ الاكبرفى
[انتوجات للكية واوطالك المكرف كته والحسكيم الرمذدى/فى .نوادده .وغين|ذلك_من

المحققين من سادات الامة الذين لايتصور اجتاعهم على الكذب والافتراء جرد الاخبار
| اللقلية حاشاهم عن ذلك وقدثيت وجوده فلايكون عدمه الا ندليل ولا دليل على موته

| ولانص فيهمن كتاب وولالسانةاماع ولا نقل انه ماتبارض كذا فىوقتكذافىزمن |
ملك من الملوك » وفىنفسير اللغوى اربعة من الاساء احياء إن بوم البعث فلن فالارض

وها الخحضر والباس اى والياس فى البر والأضر فاىلحر مجتمعان كل للة على ردم

ذى"القننين _حوسانة كولها الكره بن وا لكما وإنان فو العناء افيس فعدى 618
 ١السلام  5كنات العهيد لانى تمرامام الحديث فىوقته ان رسول الله صلىالله عليم وسلم

.ميق تمعسناق وكفنسمعوا قائلا شَول السلام عل طاعل السذان فياه حلناءين

كل

ا واحتسبوا ثمدعالهم
هالك وعوضا منكل تالف وعزاء منصكلدته
| ولايرون شخصه فكانوا اىالاسحات واهل البنت يرونه انه الحضر *.وفىكتاب الهواتفت
ظان على بن انى طالب رضىاللهعنهلاتلىخضر وعلمه هذا الدعاءوذكرفه ثواباعظما ومقفرة
| ورحمة لمن قاله فى ائر كل صلاة وهو هيامن لانشغله سمع عنسمع ويامن لاتغلطه المسائل

ويامنلايتبرم مانلاح الماحين اذقنى برد عفوك وحلاوة مغفرتك » ق+الالهروى ان الخضر
| قدجاء البىعليهالسلام مرارا واما قوله عليه السلام (لوكان حا لزارى) فلاعنع وقوع الزيارة
| بعده  +قال فى فصل الخطاب ان الخضر قدصب النى عله السسلام ودوى عنه احاديث
0-5

|

دور كذ

-ج*  717هم

هين مبرالاكه بابرهاى شيخ » .تابينى عون ولشكرهاىشيخ
* ومئها ان يه الش.خ المرشد غداء للمريد لاثخالها على مانخرى

م#رى الغداء للروح

املناقوال الطيبة والافعال الحسنة ومتى جاوز ته اتعب نفسه بلا فائدة الوصول وثيل
المقصود وحلامل على هذا الاشيطان الخذلان فيازم الرجوع والعود الى ملازمة الخدمة
فىمرافقة رفيق التوؤق كارجع مونى وبوشع عليهما السلام قال الله تعالى ي(اا(يها الذين

بين  :وفالمتوى
اذمع
ااتلكوكنوا
أمنوا اتقوا الله وكوثوا معالصادقين) اى فىحبتهم ول
هرطرف غولى همى خواند ثرا »ك*اى برادرراه خواهي

رهمام برهك"
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نسال الله العصمة والتوفيق هفقال6هموسى عليه السلام © ذلك 6د الذى ذكرت_ من امس
الحوت  #ما:#اى الذى هكقنا  6اصله توباتىلضمير العائد الى الموصول محذوف |

اى نيغيه ونطلبه لكونه امارة للفوز بالمرام من لقاء الخضر عليهالسلا ع فارتدا » رجعا '
هن ذلك الموضع وهو طرف آهر يتصب الى البحر  #على اثارها “د طرشهما الذى |
حاامن والا نازالاعلام حمع ائر واثر وخرج فاثره واثره اى بعده وعقبه  .وبالفارسية |

ب[نشائهاى قدم خود ]  9قصصا  6مصدر فعل محذوف اى شّصان قصصا اى إشبعان

آثارها اتياعا ويتفحصان “فحصا حتى ايا الصخرة التى <دى الحوت عندها وسحقط فى
البحر والخْذ سدله سربا فو فوجدا عبدا  6التنكير للتفخم  من عبادنا  الاضانفة
والاستفادة  .والمهور على انه الخضر بقح الخاء الم]حمة وكسر الضاد وهو لقبه وسيب
تلقيبه بذلك ماجاء فىالصحبح انه عليهالسلام قال ا(نما سمى الخضر لانه جلس على فروة
روة
ف)
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وجه الارض النايسة ودلى الننات النابس

امجتمع واليضاء الارض الفارغة لاغرس فيها لانها تكون برضاء واهتزاز النبات نحركه
وكنيته ابوالعياس وا-مه بليا ساء موحدة مفتوحة ثملام ساكنة ثممثناة حت ابن ملكان
بفتح المم واسكان اللام ابن فالغ بن عابر بن شاط بن ارفخشد بنسام بن توح  +قال ابو

اللنث انه عليهالسلام ذكر قصة الخضر فقال( كان ابن ملك من الملوك فازاد ابوه انيستخلنه

من بعده فلميقبل وهرب منه ولق بزائر البحر فإيقدر عله ) وتفصيله عملافىىكتاب
التعرئف والاعلام للامام |السهملى وهو عن

 16وان "امه كانت بت فارس واسمها |

الها'وانها ولدنه فىمغارة وانه ترك هنالك وشاة ترضعه فىكل لوم من عنم رجل مالنقرية

فاخذه الرجل فرباه فلما شب وطلب الملك ابوهكاتياوجمع اهل المعرفة والنبالة لكتب
الصحف التى نزلت على ابراهم وشيث كان فيمن قدم عليه من الكتاب ابته الحضر
وهو اشرق قلما استتحين لخطة ومترافة وحالته ستالة كن خلة أجزه فعرق.الهابله |]
فضمه لنفسه وولإه اصىالئناس م ان الخضر فر هن الملك وزهد فاىلدنيا كار الات
وصمم سمهت /
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الجزء الخامس عثر

يسم

|  #وماائسانيه الا الشيطاءن 6#بوسوسته الشاغلة عنذلك ان اذكر هه  6بدلاشتال من |
الضمير اى وماانسانى ااذنكره لك هفواتخذ سيلهف البحر 6#سبلا  9تجا 6وهوكون
مجبفا ثعانوىلى الخد والظارف حال من اولهما اوثاليهها.وهو
مسلكة كالطاق والسسرب فع
طنرف اخر ومابينهما اعتراض قدم عليه للاعتناء
| بان لطرف من امس اموت منى” ع
هركت

بالإعتدات كاله قبل حى واضطرب ووقع فىالح ,اتداخد سياه فيه سااهعنا :يعنى انقوله |

| وماانسانيهاعتراض بينالمعطوف والمعطوفعليهسبه .ماجرىتجرى العذر والعلة لوقوع ذلك
ل |هالنسيان قالالامام فان قبل انقلابٍ السمكة المالحة حنة حالة تجبية .جعل الله تعالى حصول
م

سر

لى الوصول الاىلمطلون ذفكف يعقل حدول النسان فىهذا| 
 ١هذه الخالة العجببة دلبلا ع

المعنى اجاب العلماء عنه بان بوشع كانقشداهد المعجزات الباهرة ممر:ن مومى كثيرافي
0

سبق لهذه المعجزة عنده وقع عظم لخاز حصول النسيان وعندى فيه جواب آخروهو |
| .أن مؤميئةبلا استعخام ع نفسة ازال الله تعالى عن قلب صاحيه هذا العمالضرودرى اشيها ْ

لموسى على اانلعم لاحصل ابلتاعايم الله تعالى وحفظه على القلب الخاطر انتهى * وقال
بعضهم لعله ذسى ذلك لاستغراقه فى الاستيصار وانجذابٍ شراشره الى جناب القدس ١
ها
ما عىاه من مشاهدة الايات الناهرة وهى حماة التكاة المملو حه الم كول
| الماء وانتصابه مثل الطاق ونفوذها فى مثئلالسرب منهواعا تسبه الىإللةشطان
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| قتبى المريد قله حين فقده وينسى القلب المريد اذا وجد الشدخ تزفاق المعو
اعيحتك ارعش دهكر تود رمتق

* دروحود

ريده بسوشته

شد

ولكمران ريده باص دوا فشست ,د مده كعت ووتلامى ادو ف رتت
*منها ان المريد لوتطرق اليه الملالة فىاسناء السلوك واصابت قله الكلالةوسو لتله نفسه
و

التحجاوز عن خدمة الشيخ وثرك ته حتى يظن ان لوسافر عن خدمته واشتغل بطاعة |
ربه وجاهد نفه فى طلب اق تعالى لعله صل ٠قصده ويحصل مةصوده بلاواسطة الشبخ
ا والاقتداءيه هوهات فأنه طن ؤاسد ومتاع كاسد وأنه لضع

من

وسعبت نفسه ونضل
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بوشع وماهى وده روى براه نهاد وازغايت:تعجيل سفر ]  #نما رن  1الل ككل

فقدانه :امارة وجدان المطلوب اى ذبى مومى تذكر الحوت لصاحبه وصاحيه أسى الاخار
اند
نم
سحين
اصح
باضه فخلاالفه مافىحديث ال

+ولفاىسئلة المقحمة كانا
النسان الىصاحمه ا

جيعا تدزوداه لسفرها از اضافة ذلك اليهما وانكان النانى احدها وهو يوشم بقال
*ن قلت كيف الى
خرج ا'قوم وحملوا معهم الزاد وائماحملهبعضهم © فاتخذ يه اموت ا

نلسىان* قلت الفاء فصبحة ولايلزم ايكون المعطوى عله
بالفاء وذهابٍ اموت مقادلم ع
فناهء معطوفا علىسما بالفاء بل بالواو والتقدير وحىالحوت فسقط فىالحر
لع
اصح
الذى يف

فاتخذ ف سدله  6اىطريق الحوت ا فالبحر سربا 6ه مفعول ثان لاتخذ اولفبحر حال
مله اى مسدكا كالسرب وهو بدت ففالارض وثقب نحتها وهو خلاف النفقلانه اذا لميكن أ
له٠نفذ يقال له سرب واذا كانله منذذ مَالَله نفق وذلك انالله تعالى امساك حرية الماء على

الحوت فصار كالطاق عله وهو ماعقد من اعلى البناء و بت مانحته خالا يعنى انه الجاب الماء
عن مسلك اموت فصار كوة تلثم هكذا فسرايدلى الله عليهوس هذا المقام كفاحديث
امكل د ونأاوكل[ عراتتن عزداتة كدان توان-ردك تعرساكك ناف ”ترنان
هميرفت لق بالاى أو م نفععى الدكاد در زمين تراك اك

] فلاوجه

لقول دص

المفسر يكانلقاذى وهن شعه سربا اىمسلكا بدللك فه ويذهب هقنوله(وسارب بالنهار»
وهو الذاهب على وجهه فىالارض #3فاما حاوزا ِ اى جمع اللحرين الذى جعل موعدا

للعلاقاة اى انطلقا بقّة بومهما ولاتهما حاتذىاكان الغد التى علىموسى الجوع ليذ كر
الحوت وبرجع الى مدالبه :عند ذلك «9قاللفتبهانناغداثنا  64ناتفدى بهوهو الحوت
يكناى” عنه الجواب والغداء بالفتح هو مايعد للاكل اول النهار والعشاء مايعد له آخره
وزة
لهقوداقّنا منسفرنا هذا  #اى باللهلقدلقنامنهذا السفرالذى سمرنجاهحباعد

مع '

البحر ين ف ذصيات4ع6نا واعياء * قالالنووئ المحاقه النصب والجوع ليطلب موسىالغداء
#وفىالاسئلة المقحمة كف جاع موسىونصب ففيسفرته هذه وحين خرج االلىميقات ثلاثين

ووه

| بوما لميم ول+ينصب قبل لان هذا السفركان سفر تأديب وطلب عل واحمال مشقةوذلك
| السفركان الى الله تعالى انتهى واملة حل التعدل للاهى بايتاء الغداء اما باعتبار النصب

انها يعترى بسيب الضءف الناشى” عانلجوع واماباعتبار مافى اثناءالتغدى مناستراحة ما
يم
دا
وا ن
كاقال الكاشنى [ بيار طعام حاشت مار
الواشعم سفره

 415مه شديم ودى برأساسم جون ا

بسثناوواك وقصذماهى نتادش 'أمد « 1هقال  3فاه © أرأيت [#خبردارى]

| #قالابن ملك هىو”

يعنى اخيرتى وهنا بمعنى التعيجب ومذعوله محذوف وذلكالحذوف

 1عامل فىقوله  88اذاوينا الىوالضخرة  6#يعنىيمست مااصانى حين وصلنا الىالصخرة ونزلنا

ننسىيت الحوت .ان اكذرلك امره وماث_اهدت منه منالامور العحية ثم
| عندها  #فا
اعتذر بانساء الشيطان اياه لانه:لوذ كر ذلك.لموسى ماجاوز ذلك المكان ومااله اللصب فقال
د
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حك رحد
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ألزوقا/لقاض ةاعر
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والحا  3ماناطويلا رع سور

 9حقبا ؟ هو سيب واس

المطلب إءنى حتىيقعامابلاوغلجمع اومضىالحقب» وفىبعض التفاسير اسير دهرا طويلاحتى
اجد هذا العالم * قالااكاشنى [ موسى فرمودكه هدام ميروم تابرسم بمينزالمايوروم زمان أ

درازكه هشتاد سالباشديعنى بهبج وجهى روى ازسفر تمى نابم انوارا بيائم
دست از طلب ,ندارم ناكام مرخ برابابد
وى اللذوى
كك

|

شتاننده بود »

إن 0

رق تخا است نيابنده نود

درطلب زن دايا بوم دو فوا را كز طلب در راه ك 2رهبرست

 +قال الامام فى تفسيره هذا اخبار منموسى بانه وطن نفسه على تحمل القت العديد والعناء |

لظم قالسفر لاجل طلت العموزلك ننبه علىانالمتعلم الاو اف

 1المغرب لطلب ا

ديئة الى هصبر |
أله وأخيزء كلق" للبذلك لخر كر فى زوضة الخطب رجل حااءلمن
0

واحد وإذا لبعد احد كاملا الابعد رحلته ولاوصل مقصده الابعدرنه»ه وقالواكل

جسي+موينكن له استاذ يصله بسلساة الاتباع ويكدشف عن قلبه القناع فههوذفىا الشأن لقيط |
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لااب له دعى لانسبله انتهى * ومن كلامالى يزيد البسطاى قدس سسرء لمينكنله شيخ

ال:متوى
وشيفطان
| فشبخه ال
س ذا بكبق

د

يرل فار * هست بس رافك وخوف وخطر

جون كرفى بيرهين اتسليمشو* مجو هومى زيل حكم ضر دو
متنافر بانيطلب الرفيقثميأخذ ْ
لها
#:ا.م
ظرات
وشا
شة|ا
تلأفوىيلات التحمية فاالنآي
| ا©لقا

 ١الوق وواضهانانمنعتزظ الزفعاق ان يكؤن) لدعا لدي ونان مائرها لد تاماروكيا |
|انن يعم الرفيق عن عنهومقصده و يحبر عق امب مكتةيق جره لكون الرئيق واتفا على

|احواله فناكان موافقاله يرافقه فىذلك*ومنها ان منشرط الطالى الصادق ازيكون ننه

فيطلب شخ قتدى به ازلايبرححتى يبلغ مقصوده ويظفر بهفان طلب الشيخ طلبالحق |
تعالى عالىقيقة انتهىكلامه قسديسره  8قلما بلغا
| فرمودكه اى بوشع تويامن موافقت تماى درطب

 +قالالكاشنى [موسى عاليلهسلام
اين بندة صالح بوشعفرمود أرى من |

|بتو موافقم ورفاقت تومغتنم شمهىادم

ظ

تو الوادك رلك عجرف و اند

| بس بوشع عليه السلام تهى جندان وماهى برداشسته باتفاق موسى روانه شد ] والفاء |

| فصبحة أى فذهب موسى بووشع يشان فلما بلغابفيومنمعهما 5هبينهما ظرفاضيف له |

[ع كه |
جىم
,اشف
انساعا فالمعنى مكانا ييكالدتق وسط ماامتد املنبحرين طولا * قالالك
مان دو درياست نما برصجرةٌ بركنار حَشْمةُ حات نود تشنستئد موسى عليهالشلام |

درخواب روتهود و وشم دران حشمه

وضو ساخت وقطرة بران ماهى بيران حكيد ١

:الخال زئده شد روى بدريا نهاد وبوشع متحيرشد ومومى ازخواب در اقدط تققد حال |ا

سجم
مع
مص
تسعويههجو
اعلجعركس6تبمرجومرج]رهعسقربج0

(وشع )
ب

جع  757يهم

سورة الكهوف

أ افرندون الملك العادل العاقل قلهومىوكان على مقدمة ذىالقرنين الآكبروبق الىايام نوسى

| وهوقديعث فى ايامكشتاسف بنلهراسبك قالهابنالاثير فىتاريخه فقاليارب انناطله وكتف

ا

ا ل

الغافر  3والاأجماع معه قال اطلبه على كين

البحر عند الصخرة وخذ حونا

تماوحا فمىكل يكون زادا لك حث فقدته اى غعابنك فههنواك فاخذ حونا عله

فزمكتن فقال#الفناء»اذارفقلات! طوات#اوالخبراوة خاولمعي اذا كن:وقت قول موسى بن .عمران
لمافه مالنعبرة وزعم ااهللتوراة ان موسى هذا هوموسى بن ميشا بن لوسف الى عليه

السلام وانه كان نيا قبل موسى بن تمران لاستبغادهم اينكون كلم الله التص بالمعجزات
الناهرة مبعوثا للتعلموالاستفادة منهودونه فلهذا لاسعد عانلعامل الكامل انيجهل بعض

الاشاء فالفاضل قديكون مفضولا منوجه بلالمراد منه صاحبالوراة واطلاق هذاالاسم
يدل عله لانه لواراد غيره لقيده كم هال قال ابوحئيفة الديتورى ميزا عن اى حشضفة
انخت مومى وكان
| الامام  8لفتته  6وهو بوشع بن نون بن افرايم بن بوسف وهو اب
هن كبر اخابه ويمزل معه الى امات وخلفه فىشريعته وكان مناعظام بى فل

لعد

موسى سمى فتاه كاذان مخدمه ويثبعه ويتعل منه ويسمى الخادم والتلميذ فتى وانكان شيخا

ظيرالقول المشهور «تعلم يافتى فالجهل عار» وهوعيد حكمى كاقالشعبة م نكتبت عنه
واليه يش
اربعةاحاديث فانا عبده الىىاناموت وقبل لعيده واتما قال لفتاء تعاما للادب قال عليهالسلام
( لبقل احدى فناى وفتاق ولايقل عبدى وامتى ) قال اببووسف منقال انا فتى فلانكان
اقرازا منه بالرق * مول .الفقير المشهور وهو الوجه الاول وتأبى جلالة هذا السفر الا

ايكون الصاحب امونلى الخطر وتظيره ان نينصالىاللهعليهوسل لما اراد الهعجرة ل+يرض
برفاقته فسىفره الا الصديق راضلىله عنه لكونه اعن اصابه وخليفته بعده ماان بوشع
صارخليفة مومى بعده  8لاابرح  6من برح الناقص كزال يزال اى لااذال اسيرلخذف
ذر
الخبر اءتّادا علىقرينة الال اكذان ذإك عند التوجه الىالسفر ويدل عله اإيضا ك

السفر فىقوله ( لقد لقينا منسفرنا  6فقول سعدى المفتى لادلالة فىنظمالقرآن علىهذا
ولعله عم املناثر انوامخبار المؤرخين ذهول عمايعدالآ ية 8حتى ابلغ ممع البحرين 6
هو ملتق بحر فارس والروم مايلالمشرق وهوالمكان الذى وعدالله موسى بلقاء الخضرقنه
ق*ال سعدى المفتى بحرا فارس والروم انما بلتقبان فاىليط علىماسحى” فىسورة الرحمن
اعنى المحيط الغربى فانالالتقاء هناك لكانى على من يعرف وضع الحار فالمراد علتقاها

هنا موضع يقرب التقاؤها فيه ممابلى المشرق ويعطى ليمقارب من الثنى” حكم ذلك الثى”
سى والخضرعليف !-السلام بحران لكثرة علمهما
مىوان
*ه اشارة ال
في
وتهى
ويعبربه عنه ان

واتاخل واوا
لمن جوتهوائ فق مقر الطاع 5ال1تاطرت+ل9غالب قله الطاهن ]تك اشر ئعة"ال
الخضر محرها والغالبٍ عليه الباطن الىأقيقة اتذتناوت الاناء عليهم السلا .محسبغلية
امال اواخلال علىنشأتهم كاد التحقيق انشاء الله تعالى فلتقاهما اذا المكان الذى يتفق

ا<تاعهما فيه لاموضع معين © او امضى * من مضى فىالاض يدنى نفد وامضاه انفذه

حز  7007بهم

الجزءالحامنى مام

02

ااا

الى آخرء هه وجعنا لمهاكهم
© موعدا » قدا

اع

0

لفتاحم
لب
اهلك
اىعنا لهلاكهم لان الم

9

وكسرها الهلاك |

عذه [ س حرا فوشن عبرت" تُكبزلل وادشرك ونافرماق ا

سمت نان عمىداريد  0السعد من وعط بغيره » »* ورشيدالدين وطواط درترحجة اين كلام |
اد

|

فرهوده

لمكبيخت انك بودكه دلش * نجه تيكو لراست
ديكرائرا حويند داده شود

*« او ازان يلاك لهره

ببذيرد

ظ

152

| © وفى الآيات اشارات * منها ان اسساب الهداية وان اجتمعت بالكلة لايهتدى بها الناس

ولابؤنون الاذبات العنايات  5قال عله السلام (أولاالله مااهتدينا ولاتصدقنا ولاصاينا )
قال المولى الجامى

#الكزن نااكمكنء د وت ان نيلت

 100كن

رول

فالاهتداء بوداية الله تعالى وبالسف كا قال عالسيلام (امرت ان اقائل النابس حتى بقولوا
لااله الاالل) وم قال (اناتى السيف والىملحمة) * ومنها اانلاهبلاطل يرون الحقباطلا
ا والباطل حقا وذلك هن 5

قلوبهم وسخافة عقو لهم فتحادلون الاساء والاولماء جهلا

ققادون للاساء والاولياء ويستسلمون |
منهم وضلالة ويسعون فىابطال اق واما اهل افن

لهم من غيرعناد وجدال وذلك لانهم ينظرون بنورالله فيرون اق حقا ويتبعونه ويرون
الاطل باطلا ويجتنبونه لاجرم انهم رتخذون ايات الله جدا لاهزوًا فاتمرون باماموا به |
وينتهون “انهوا عنه * ومنها ان رحمةالله تعالى فالىدنيا تعالمؤمن والكافر لاله لايؤاخذهم |

| يكمسايوا فى الدنيا شطع الرزق ووه وص بوم القيامة بالمؤمن والعذابٍ بخص الكافر |
ققوله تعالى(وتلك القرى اهلك ناهملما ظلموا» اى انما اهلكنا اهل تلك القرى بعد انكان |
سمننتنا انتمرحمتنا المؤمن والكافر فالىدنيا لانهم ضموا مكعفرهم الغالم ومن سنتنا

ان لامهل الظالم ولانهمله كاقال عايهالسلام (الملك بيت ماعلكفر ولابيق معالخالم) وقال
تعالى ((وكذلك نولىبعض الظامينبعضا» وذلك .لان هممالمظلومين المظطرين مؤائرة ودعاؤهم
مستجاب قال عليهالسلام (انقوا دعوة المظلوم فانه لبس ينها وبينالله حاب ومنهذا المقام
| عرف سسر قوله عليهالسلام (ولدت فىزمن الملك العادل ) فان اطلاق العادل علىانوشروان
| بالنسبة الىانتفاء الفاوالاًفاقعه :واكدكنف تفده حوس والشرك ظيعظم :قالالقيخسعدى ١
يان واد

مكن بركيان  75تريك تمط مى تماند جهان

لحان ماعرو أوااذ كوا انرز الاوك زازكك د كا
راك مقت
خلنك :روز محشرن داد كر * كهدر لكلابه عوْش) اذ

#ؤواذقال موسى -64روى ان موسى عليهالسلام للا ظهر على مصر مع نى اسراشيل بعد
هلاك القبط امه اللهان يذكر قومه انعاماللهعليهم فخطب خطبة بليغة رقت باهلاقلوب |
وذرقت العبون فقال واحد منعلماء نى اسراميل ياموسى مناعلمٍ قال انا فعتباللهعليه اذم
بردالعج اليه تعالى فاوح البهبل اعم منك عبدلى عذد مع البحرين وهوالخضر وكان فىايام
(افريدون)

حج 15١؟ يهم

سورة الكهوف

بغيرها حتى قفلىعمل القلبهو محممالت يداك وحتى قبل لمن لايدينله يداك » قال بعضهم |
احق النناس .تسمنةيةبالظممق يردى الذتاك وفلاييت]بهاء ويرى تطررئق !الت قتسريضببعنها

ويرى مواقع الشر فتبعها ولايجتنب عنها ههجاعناانا 6ههاسمالهم كافى تفسير الشيخ

عان وهوتعليل لاعراضهم وتسيانهم بانهم مطبوع على
جن
على قلوبهم ١كنة ا6غهطية ك
 6كراهة  6-5عله كنه الآ يات وتوحد الضمير باعتبار القران

قلوبهم #8ع
حداعنا ص ف آذانهموقرا
0م

اهل اللغو والهذيان لابص<ون

ثقلا وصمما عنعهم عن اسمّاعه * وفيه اشارةالىان

الى القران  :قال الكمال الخحندى قدسسره

دل ازشنيدن قران بكير درهمه وقت * حوباطلان زكلام حقت ماولى جيست
وانتدعهم الىالهدى »ه اىالىطريق الفلاح وهو دايلناسلام  3:فلن يهتدوا اذا أبدا 43
[راد
افلىنيكون منهم اهتداء البتة مدة التكليف كلها لانه ال منهم ق*ال الكاشنى م

حمعىاند اكزفار مكدكه عل حق بعدم اامياشنانمتعلق بود ] وان جوابعن سئوال الى
صلى الله عليهوسلم وجزاء  00مااكوانة جوابا فلان قوله ا(ن(اجعلنا على قلوبهم اكنة )6
فى معنى لاتدعهم الىالهدى *ْمتزل حرصه عليه لسلام عالسىالامهم منزلة قوله مالى لاادعوهم

فاجيب .وله (إوانتدعهم) الآاية.واما كونه دزاء فلانهعلى انتفاء 'الاهتداء لدعواة الرسول

عاضوعتنه هل وريك 6
داعر
ع!ماهم جغاوا ماهوسبب لوجودالاهتد اء سبالانتفاله بال
 +بقروهله 9الغفور  64اليلبغ فى المغفرة وهى صيانة الع.دحما استحقه إنالمقارلا
8لذروحمة  6الموصوف
الاو  :ذعنوبه هالنغفر مكل نل الثى” مايصونه نمالدنس «ا

بالرحمة دي الانعام علىالخلق خير بعد -وخابريراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحمة
5رةالذنوب واالنمغفرة ترك المضار وهو ستحائه قادر على ترك مالاشاهى من
للتنسيه علعا كث

العذاب واماالرحمة فهى فعل واكاد ولايدخل نحت الوجود الاماتاهى وتقديم لضفه

ادخذتهم إبما كسبوا ©:من الذنوب
الاوذلان التخليةقبلالتحلية :ل لويواخذهميه لموبؤري

لعجل لهم العذاب4» .فى الدنيا من غايمرهال لاستيجاب اعمالهم لذلك ولكته ليمعجل
33
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ت51077115ول يِوْاخدذ بغتة  3بل لهم موعد  2بالفارسة [ زمان وعد ] فهو 0

والمراد بومبدر

فق( انيجدوا  #النتة حين بج الموعد  3دن دونه  0من
ياوومالقيامة فبعذبون فه و

ماج قال وأل اى نما ووأل اليهاى اليهوقلهندون افا
ئقلا  2مونج
وىي
مال
غيره تع
* قال سعدى المفتى هو اولى وقبه دلالة على ابلغ وجه على ان لاملحألهم ولامنجى فان من

يكون ملحأه العذاب كف يرى وجه الخلاص والنجاة انتهى * ووز انيكون المنى |
باجندوا عند حلول الموعد موثلا بالفارسة ي[ناهى ويكزركاهى ] وهو اللانح واللهاعم
© وتلك القرى  6اىقرئ اد وإفود :أغولرانهما وى متداروتلدس المضناف ا
اى وقت ظلمهم مثل ظٍ
واهل تلك ا خبره قوله تعالى  #اعلكناهم ظملماوا 
اهل مكة بالتكذيبٍ والجدال وانواع المعاصى ولما اما حرف كمقال ابن عصفور واماطرف
استعمل للتعليل وليسن المراد بهالوقت المعين الذى عملوا فبه الظلمبل ذمان من ابقداء الظلم

م ١037 كه

الجنء الخامس عشر

اانه انيت  711فاك ترج قرخ -

00222222

انوقت عبنرست

ازين ع بده بازاى

فعلى العاقل اينشتغل بنفسه ويترك المراء والجدل .فان مرجعه هوانقيض والمزيق للغير
كان حا ) فاذا لزم ترك الجدال وهو ممق فكيف وهوميطل اعاذناالله تعالى ومانياهكبفضله
وجَغْلنا من اللتكلمين باولاخيلرمغرّضين عن لعو الشس.تقعااللى .ا(ذوا موا يلاخومول كراما |
امانعالنابن © اى  31اهل مكة من
ايلةآ"وقال لإواذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) ف و

 0ان ونوا  #ب6اللتعالى وبترك الشامرلكذى همعليه © اذجاءهمالهدى 00 6
الكريم الداعى والقران المتالهادى فقوه من ان ف يستغفروا ربهم  64منانواع
سىية الله ,وظادنه فى الام الماضة
الذنوب  3الا  3انتظار  #93انيأتيهم سنةالاولين  41أق
وهو الا_-تتُمال لكان تعنتهم مفضيا اليه ا

ان  8يأتيهمالعذاب

منتظرون له 3هاو  0انتظار

عذاب الاآخرة حكاولنه © قبلا 5ه انواعا جع قبيل اوعانا لهم

اى معايناء وبالفارسية [روى باروى ]* قال فالىجلالين ينعنى القتل يوم بدذر»ه وقالفى الاسئلة

المقحمة كف وعدهم فهىذه الآآية باحدى العقوبتين انل يؤمنوا ويلفمعل ذلك يمنلم
يؤموا منهم ا واب أبما وعده م بذلك انتركوا الرعاكلهم ف لمناكزهم بومفتحمكة

َه

 0المرسلين  6#الى الاتم ملتبسين بحال من الاحول ا9ل6امبششرين :#للمؤمنين

والمطعين بالثواب والدرجات  8ومنذرين  5الكافرين والعادين بالعقاب والدركات فان
طريق الوصول الى الاول واذر عن الثانى ملااستقل نه العقل فكان من لطف الله
ورحمته ازارسل الرسل.لببان ذلك * .شول الفقير اشارة الى االنعلماء الذينهم بمتزلة انساء

| بانسىرائيل رحمةالله املنله تعالىاايذضاسانهم إضمحل ظاللٍشبه ويل عقد المكوك
وبارشادهم حخصل كك أعلادا

دم اص الساوك يس ومحادل الذتن كفروآ  0إلى محادلون

| الرسل الميشرين والمنذرين مه بالاطل 6بي[هبوهده] حيث شولون مااتم الابثسرمثلنا
ولوشاءالله لاتزل ملائكة ويقترحونايات بعدظهور المعدزات تعنتا 8ليدحضوا  6ينبلوا|
و به 6بالجدال ف الحق  64الذى مع الرسل عن مقره وصيكزه ويبطلوه منادحاض

القدم وهو اذلاقها عن موطنها والدحض الزاق» ومن بلافات الزمخشرى مج الموحدين
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لابدحض بشنه لمشهكلف يلضع مارقع ابراهم ابرهه  :وف المثلوى
هك برشمع خدا ارد يفو  #شمعى ميرد دوود بوزاو

ْ 73واتخذوا ايإنى6هالدالة على الوحدة والقدرة ونحوها فل وماانذروا  6خوفوابه من

عبسنيياكيكدح | العذاب هق هزوا  6سخرية يعنىموضع استهزاء يكون من باب الوصف بالمصدر متالغة
ىبي اللتوبيخ اىمناش
ل ومن الم 6استنهامعل س

لما«و من دكات د

أى

وعط بالقرإن الكريم  0فاعس ض عنها م سدبرها ويتفكرها ف ونىماقدمت يداه | 6#

من الكفر والمعاصى ول نتفكنفىعاقبتها ول ينظرفىان المى” والحسنع
.ولاكان الانسان ساعن أرق اتمالهيديه غلب الاعمبال باليدين علىالاحمال التىمباشر
5

(بغيره!)

|

مج ,وه دم
1

دس

 71ات

ورة الكوف».د

مح سس

اول لحعلنا وعلى الوجه الاول مفعول نان ب قال  5الامو اموبق الس

المهياك 5

| 0

جهام وكل شى" حال بين الشيئين انتهى فالمنى على الثانى بالفارسية [ وادى ازوادهاى
دوزخ سدا كم مئان انشانكه مهلكة عبظامشد وهمهايشائرا دران معذب سازيم ] +بقول
0

| الفقير الظاه االنمعنى عالثىالثك اى جعلنا ,ينهم بزخرا يفصل احدها عن الآآخر فبلشاة
:

9

مثل الملاعكة وعدسى وعزير وتبرا غيرهم وهو لاينانى الاجماع والاشتراك فالىنار ين قغى

لهالدخول كالاخنى ف ورأى الجرمون النار يه حين امروا بالسوق اليها * قال الكاشق
نهد مشسركان انش دوزخرا ازجهل سالهرا ] 9+فظنوا 6ه فاعنوا © انهم مواتعوهاه
[وب
,
مخالطوها واقعوزفيها فان الخالطة اذاقويتسميت مواقعة * قال الامام والاقرب انهم يرون
معون
نس م
الثار من بعد فيظنون انهممواقعوها معالرؤية منغير مهلة لشدة ما

تفظها

وزفيرها كقولهتعالى(واذا رأتهم مكنان بع.دسمعوا لها تغيظا وزفيرا 6والمكان البعبدمسيرة
حمسوائة سنة © ولمبحدوا عنها مصرفا  6انصرافا اومكانا ينصرفون اليه  +قال الكاشق
نب  +ولقد
كاردؤبادنئد يدان ياكريز كاهى ] لانها احاطت بهم مجناكل
السك نلاك

صرفنا  اى اقسم قسما لكقردرنا وادرنا على وجوه كثيرة من النظم ل فهىذا القرآن

ناض » 6المصلحتهم ومنفعتهم فل هنكل مثل يهكثل الرجلين المذكورين ومثل الحماة الدنيا
ليتذكروا ويتعظوا اومن كل معنى داع الى الايمان هوكالمئل فىغابته وحسنه * قال الكاشنى
[زهن مثل ران محتاجند اافططرح هليه كه سيب براك كزلود ودلائل قدرت كاملهكه
ا

موجب ازدياد بصيرت شود ]

حقتعالى بمحض فضل عمم * ددكتاب كريم وحكم قدم
ممله را بكار 0 3
نجه ح

2

0

| ف وكان الاندان  6#جنس الانسان بحسب جبلته 8:أكث ثى” جدلا  جدلاكيز اى اكثر
لل  0لنت اق  2ركم ير كان كن اذل وهو موتاهدة
كان ل
اط
الخصومةبالياطل لاقتضاء خصوصيةالمقام ؤالا فالجدللا.يلزم ان يكون بالباطل قالتعالى( وجادلهم
بالتىهىاح.ن» وهومن الخدل الذىهو الفتل والادلة الملاواة نلكالا من الحادلين يلتوى

علىصاحبه وفىالحديث (ماضل قوم بعدهدىكانوا عليه االوالوا الجدل) رواه ابو امامةم فى
تفسيرانى الليث © قااللتفاويلات النجمية منطبعة الانسان الجادلة والخاصمة ونهابمَطعون
الطريق على انفسهم .فتارة معالانبياء مجادلون لاشّباونبالنبوة والرسالة حتى قاتلونهم .وثارة

زر

أكوانونة امقلق كوي

راد اونا روفعاذلوان بخباىكاتها

.ؤثارة محادلونف متشابهاتها .وثارة #ادلون فىناسخها ومأسوخها .وثارة جادلونفى شسيرها

وتأوبلها .وتارةمجادلون فىاسابتزولها  .وتارةحادلون فى قراءتها .وتارة محادلون فىقدمها
وحدوثها علىهذا حتى لشرغوا من المجادلة الىجاهدة واملنخاصمة االمىعاملة ومن المنازعة
النّاللطاوغة وم نَالمناطزة الىالمؤاضلة.فلهذك“ قاالى لنآاولكاانسنان اكترشي” جدلا ) ومن

(الله ثمذرهم © الآية وكملنات مولانا قدس سسره
هذا عالجهم بقوله قل

سن عشغسر

ويا

م

467

1م

فى اولاد أدع شك شورق سؤر أدم لكته فى طقة ابلكن وانهم شاطين الانس

وامارا لهم الهم عدون ابلس وذرنته اولءاءا

دون الله فطيعون الشيطان ولابطعون

منالاداء والاولاء ولاشركون بين
الردن ورشعون ذرية الشمطان ولاسعون ذرية ادم ن

| الاولباء والاعداء فبجهلهم يظلمون على انفسهم ويبداوزالله وهو وليهم بالشياطين وهملهم
|عدو واولاء اتللعهالى اهلمذين لاسداون الله تعالئ عااسواهو حكذون ماشؤاء عدوا" قال

ابراهم خليل الله (فانهم عدولىالارب العالمين) لانه رأىحةاخاة مع الله فىصة العداوة مع
|اتتواء “#ومها "اانخا .كاك انا اميك قاط لق الات الا ل
أم
رلهازلى
لبعص اولانه على مال نشهد اعداء هه فيصر بثوا

| ١لهم دليل على النهشهد

اسّداء |

ت|علق قدرته عض الاشاء المعدومة وكنية اخراجها من العدم الى الوجود واماقول اهل

 0ر لايحث عن كفيةوَجَود الارى تعالى وكفة تعلق القدزة بالمعدومات وكقنة العذاتٍ |
| باعلدموث وو ذلك قلانتاففه ااذلشعد عند العقل' الحرق' مستقري عند الكقتت الكل ١٠
ل
قرها:
و|كلامنا معاهل الكقة لامع غي

الصائب

سخن عشق 20د اكفتن * يراراك ده

ال

بدشارا زدنست

1

|ولفمىنوى
ا

تاست
اى  5تزه عمل تخد باالد'' 8عقل ح

[*+ة]

ْ  #3ونوم شول

أركالة را

اىيومسول الله الكفار نوحا وتعديزا وهو نوم القيامة وقال

بعضهم سول عألىلسنة الملالكة * يقول الفقير الاظهر هوالاول لانه قدئيت االنله
رويه
 :تعالى حلى بوم القيامة للخلق مساحهم وكافرهم بصورشتى حبتى
ه فى هذه الدار فلا سعد كلامه

بحسب مااعتقدوه

معهم ايضا لابه كلام بالعيب والتوسخ لاباارضى والتشرف

برلس باعلدلءن والطرد على ماسيق فىسورة الحجر وتحوها  نادوا
كااك
»هم اليه عزلحىمهم تهكما بهم وتقريعا لهم ا©لذين زعدتم  6ادعتم انهم |
ضئىاف
اكا
| شر
شفعاز؟ ليشفعوا لك والمراد بهمكل من عبد من دونه تعالى

فدعوهم  :اى نادوهم 0

للاعانة ذككفرية دعوتهمفى ابة ا رى (قالوا اناكنالكم تعافهل اممغنون عنا) فر
يستحيوا لهم  7فملِغدوه م اى م يدفعوا عذهم ضرا والواصلوا اليهم مانت لجلمكاة

افى
نهو
يف
الك
للذ
|

0

ظيعسدون)* وه اغا

ولفذا مأ قال حكاية اعلناصتام انها تقول إماكانوا ايانا |

]إن امتثياك أو أمره وانواهه شفع العد اذا كان فى الدنما قل مواة

| ويهْره فىالا خرة فاما اكذاانفىالا خرة فلاسفعه الاعان والاعمالذانقوله لإنادوا شركاى)

 ١ممق ال تنالىوعد امتلىياامه شوله (رفدعوهم 6ف يانلفاعمهتمثاللانالشركاء (لإيستحيبوا
لهم» #9وجعانا بهم  3بين الداعين والمدعوين
ا

موهًا  436اسم 5

نا أو وبق عا كفرح فا| اذاهلك 955

أومصدرمن وبق

فه وهو انار اوعداوة

ف|ىهاىلشدة نافلسهلاك* وقالالفراء (وجعلنا» تواصلكم فىالدنياهلكا فاىلآ خرةفالين

مرحنا امراششيخةدياهلق خة ل كل ا

اا د
راوك)

حج<

باه 7

دم

نر

ةإالكيفت

|ب«نتصىاحب الكذب الذى يسمع فياتى الرجل فيخبربابر فيذهب الرجل الى القومفيقول
الهم توقاي الاعف رديه ماادرى :مااشلبة رحدتى كذا وكذا » وداسم باخورندة

| طعامكه باسلمله تكفته باشد شركت ميكند ] * وفىآكام المرجان داسم هو الذىيدخل مع
الرجل واهله ريه اليب فبهم ويغضيه عليهم [ومدهيش موكلعلما استكه ايشائرا براهواء
| مختلقه مبدارد ]#ثم فى الا يتيناشارات* منهامايتعلق بالله تعالى اراد ان يظورصفةلطفه وصفة

قهره وكال قدرته وحكمته فاظهن صفة لظفه بادم اذخلقه من صلصال محنأ مسئون واص

ملائكته الذين خلقوا مالننور بسجوده منكال لطفه وجوده واظهر صفة قهره بابلس
اذاضء بسجوده لآدم.بعد انكان رئيس الملائكة ومقدمهم ومعلمهم واشدهم اجتهادا فى
العبادة حتى لببق فى سبع السموات ولا ىسيع الارضين موضع شير الاوقد ستحد للهتعالى

عليه سجدة حتى امتلا من الججب بنفسهحتى ليراحدا فابى ان يسجد لآدم استكبارا وقال
قظهدسركابله
انايشرمنه فلغتةالة _وطراد» اظهادا للقهن وا

,وحكمته بان بلغ من فاية القدرة

والحكمة من خلق .من قبضة تراب ظلماق كف سفلى الى صرتية يسجدله جميع الملائكة

المقريين الذين خلقوا من نور علوىلطيف روحان * ومنها مايتعلق بدام علهالسلام وهو
انه تعالى لما اراد ان عله خليقة فى الارض اودع فى طنتته عند مخميرها بيده اربعين صاحا
سر الخلافة وهو اوناك فول الفيض الالهى بلاواسظة وقد اختصه الله وذرته هذه

الكرامة بقوله (ولقد كرهنانى ادم من بين سائر خااوقات كااخبر عالليسهلامعن كشف قناع
هاذلاسر وله (انالله خلقادم تجلى أنه) ولهذهالكرامة صارمسحودا للملاككة المقربين :
قال الخافظ قسديسره

فرشته عَدق نداندكه جست قصه وان * مخواه جام وكلابى باك آدم ديز
يا متلق بالملامكهوهو انهملخملاقوا املننورالروحانى العلوى كانمن طبعهم الانقياد
لاؤامس الله تعالى والطاعة والعبودية فلما اصروا بسحود ادم وامتحنوا به وذلك غايةالامتحان

لاالنستجود اعلى مراتب العبودية والتواضعلله فاذا امتحن احد اينسحد لغيرالله فذلك غاية

الامتحان للامتتالف نمتاعثموافىذلك وسحدوالآ بادلمطوع والرغيةمن غيركرمواباءامتثالا والقنادا
هم ويفعاون ماربؤنم)* ومنها مايتعلقبا بلس وهو اله
ضله
ا ال
اصون
ملانع
لاواعس الكلاهقال (إ

للق للضلالة والقواية والاضلال والاغواء خلق من النار وطبعها الاستعلاء والاستكار
خ
واننظمه اللهافلىسمللكائكة منذ خلقه واكسلاءمكلسواةئكة وتهوشقبده بافعالهم تقليدا
لاتحقيقا حتى عد من جملتهم وذكر فى زصرتهم بل زاد عليهم فىالاحتهاد والاعشاد بالاعتقاد

فاتخذوه ريسا ومعلما لماراوا منه اغتداده فاىلاجتهاد بالاراءة دون الارادة فلماامتحدن

بسجود آدم فى ملةالملاككة هبت ككباءالتكبةواتخلع عنه كسوة اهل الرغبة والرهية عيزالله

الحنيث هانلطبب فطاشت عنه تلك الخادءات وتلاشت منه تلك المبادرات وعاد المدشوم الى
طعه وقد بين الرشد من غيه فسحد الملائكة وانى ابلس واستكبر منغيه وظهر انهكان
مانمن وانه طكباعفرا ق:ال الحافظ قدسسيره

زاهد ايمن مشو از بازى” غيرت زئهار » كدره ازصومه نادير مغان اينهمه دست
م سوس

مص

( دوعالان /-؟  خا6

6

 567م

الجزء| جاهمن هشر
0-0-2

يدامره 7و نسجون د ومئه الذرية مثلثفة

0

اولاء مندولى » انستبداولهم لىفتطعولهم

لنسل الثقلين انتهى وسأتى الكلامعلى هذا

| بدل طاعتى اى ذلك الاتخاذ منكر فاية الاذكار حقبق بان يحب منه ومعنى الاستبدال
|منهم مقنوله مندونه فان معناه اوزين عننىىاليهم وهو عين الاستتدال ربجي
| والحال ان ابلسن وذرته

» |

لكم عدو »*اى اعداء خقهم انتعادوهم لااننوا اوهم شبه ا

بالمصادر للموازنة كااة.ول  88بنْسلاظالمين بدلا  64منالله ابليس وذريته تميز «ومااشهدمم | 6
لقه ونى مشاركتهم افلىالوهة اى ما احضرت ابلس وذريته ١
خن
اشارة الى غناه تءالى ع

|  8خلق السموات والارض  3لاعتضد بهم فىخلقهما واشاورهم فتىدبير امرها حيث |

خلقتهاقبل خلقهم* وفيهرد لمن يدعىانالجن يعلمون الغبلانهم > ضروا خقلاالسموات
لق انفسهم »© ولااشهدت بعضهم خلق بعضهم |
ا.اخ8
لباته
وىمغب
والارض حيتطىلعوا عل
يااىطين انليذضيلونالناس |
لينش6
امضل
كةولهتعالر (ولانقتاوا افسكم) «ؤوماكنت مخذ ال
عن الدينالاسل مدع

ضع المضمر ذمالهم وتسجيلاعلي .بالاضلال «#عضدا»» ْ
رض التوريو

27
اعوانا ففشأن الحلق وفىشأن منشؤونى حتى يتوهم ششركتهم فالىتولى بناء على الشم,
اةل» فىالقاموس العضد الناصر والمعين وهم عضدى واعضادى
قبوبي
فى بعض إحكام الر
ننس
اوالج
لثكة
الملا
وخلقا
انتهى * اعل ازالله تعالى منفرد افلىالوهية واالكلمخلوقله وقد
فباين ببنهم افلىصورة والاشكال والاحوال * قال سعيدين المسيب الملامكة ليسوا بذكور

ولااناث ولاسشوالدون ولاب كلون ولابشر بون والجن يتوالدون وفيهم حذكرر واناث
ويموتون والشباطين ذكور واناث يدوالدون ولايموتون بل مخلدون فىالدنيا ماخلد فيا

ابلدسن وابلس هو ابوان وقل انه يدخل ذئبه فودبره فرض سسطة فتفاق البيضة عن
حماعة نمالثماطين  :تال الامام السهبلى فكىتاب التعرنف والاعلام سقى مونلد ابلس

اديت الاق ص دهامة الاق وى سم بارون وهو ال ل لياف آل 1ل له
وبل بلهى حاضنتهم ذكره القاش باذت ثلاثين برِضة عشرا ف المشرق وعشرا فاىلمغرب ١
ضة جنس منالشياطين كالعذاريت والغبلان ١
| وعثمرا ففوسط الارض وانه خرج مبنِكل

والقطارية والجان واسماؤهم مختلفةوكلهم عدو ابنى ادم بنص هذه الآية الامن آمن منهم |
هكوتعالى
نده
ااور
حان
قفىس[يدرس
حكاش
و* قنالال
جهى
انت

ابلسرا برائداز ياو جب

او زوجة'ورا له ودنام دارد سافر يد واورا بثمار ريكهاى سابازفر زندانند وازاولاداو
ا  30مر

موسوس

كت

و

يافتهداست 0

لاقدس موسوس صلوات وم ولهان» بااتحريك

.طهارتست يعنى «الولوانشيطان يولع انانبكر

األووضوء » وامام اح.د غن الىر حهالله دراربعين 5

زور ازاولاد اوصاحب الهاوص م

بدروع

ا

اسميال  111و إضحكوم

شيطارنرا حند فرزنداست 6

ات

وسوسه مكند واعول

صاحب ابواب زنانست يدنى «صاحب الازنلىذى بيهأويزينه » وثير صاحب ماهئبكه ,شور

مايد ومسوط صاحب اراجيفست ١
ونوحه وشق جوب ولطم خدود ودعوى الجاهلة مري

ي(عنى (2

عة  067مع

سورة ليكهف
-

ورايت ابىعلىشفيرا موض وهو إستى الماء ولميكن عندابى صدقه أحب !الله من سقى ألماء |

فأخذت قدحا من ماء فسقيت اى فنوديت منفوق آلا من سسقاها شلت يده فاستيقظت |
وقدشلت بدى  :قال الخافظ قدسسره

دهقانسالخوردهجهخوش كفت بابسر * اى 'ورجثم من محر اكزشته تدروى
قال الشخ سعدق

قدس سمرة

1و لاقت مش
بشهر قسامت

يرع
مضكناعم

"كر  815 9374امكلذوارى ١كا خزمن” رى
مرو

 52وحهى

ندارد بغفلت نشست

+ه فرصت عزيزست والوقت سيف 7
بافسوس وحيف ك

واذقننا للملاتكة  44اى اذكروقت قولنا لهم  #اسجدوا لآدم  6سجود نحيةوتكر.م
لاسحود عبادة وكان ذلك مشروعا فىالاتم السالفة ثم نسخ بالسلام  3فحدوا  1حمعا

غايلرارواح العالية امتثالا للامى واعالم يسجد الملائكة العالون لانهم ليؤمميوا بالسجود
وقدسبق فيسورة الحجر  8الاابليس 6ه فانه لميسجد بل انى واستكير وكأنه قبل ماباله
ليمسجد فقيل فكاان من المن *6اكىان اصله جنا خلق من نار السموم ولميكن من
الملاتكة وما صح الاستثناء المتصل لانه امس بالسجودمعهم فغليوا عليه فىقوله(فسجدوا6
اثسمتثنى كايستثنىالواحد منهم استثناء متصلا كقولك خرجوا الا فلانة لامرأة بايلنرجال
* قال فكىتاب التكءلة قبل ان المرادبقوله ك(ان منان » اكىان اول النلان المن

منه كااآندم مالنانس لانه اول الانس * وقبل اكناهن بايا قيوامل لكهامناالجلنلّهتعالى
قدخلقهم ف الارضقبلآدمفسفكوا الدماء وقاتلتهم الملائكة* وقيل انه كان من قومخلقهم الله

قال لهم اسجدوا لآدم فابوا فبعث الله عليهم نارا احرقتهم ثمخلق هؤلاء بعدذلك فقال
ينة اولئك الخلق * قالالبغوى كان
بهكقانم
لاهسمجدوا لآدم ففعلوا وانى ابليس لان
اسمه عزازيل بالسريانية وبالءربية الحارث قلما عصى غيراسمه وصورته فقيل ابلس لانه

8ق عن امى ريه 6#اى خرج طعانعته
فس
فالى
ابلس هالنرحة اى ينس والعاذ باللتع
جهووز اينكون المراد المأمور به
ته جعل عدم امتثاله للامى خروجا عن
قلى
قع
حامص
فال
وهوالسحود والفاء للسسة لاالعطف اى كونه من ان سيب فسقه ولوكان ملكا لم سق

عَنَ اص ربه لان الملكمعصوم دون ان والانس ق©ال افلتأويلات اانجمية ف(فسقعن
ارمبسه» وخلع قلادة التقايد عنعنقه ليعمانالاصيل لامخطى' وعندالامتحان يكرم الرجل
رة تشابه المننك وتعارضه فاىلصورة فاما امتحنا بالنار تيين المقول من
ايهلانبمعان
او
:قال الخافظ قدسسره
المردود والبغوض مانلمودود و
خوش بود أ-كرمحك حر نهل مان  5ناسه روى شود هركه دروغش باشد

« أفتتخذونه » الهمزة للانكار والتعجب والفاء للتعقيب اى عقيب علمكم ينف آدم
بصدور الفسق عن ابلس “خذونه ع وذريته *#اى اولاده واتماعه جعلوا ذريته مجاذا

ق*ال الكاشق [كويند يمعنىانياع وتسمية ايشان بذريت ازقسلجاز بود واكثر برانند

مج  667هدم

المزء الحامس عشسر
0
7ه228292992992525925959525252522
ك

١ السصصم ١أن د لسعص ل خسان ا يح

سس ل ناس مص مد سمي مسح مم حم

 0افه  4من الذنوب زمكللهودها لاهل لاقت

شد سيه جون تامهاى تعزية * بر معاصى

ماأن ثامة حائسيه

له فسقومعصيت بد يكسرى *..همجحو داارلخرب بر اكزافرى
انان نامه لبد و بر و بال * دد مين نايد تانامد دللا ثانا

خود امتدجا نام ودر ريثت » حمست جماذ يشا لدان مركن
جوننباثىراست ىدان كاجى #ترعيت بيدا نعرةٌشير

وكى

كرحن بالجضاوت او واي * 102تل بيهل [دست برد نب ان
 2وشولون

عندوقوفهم عتلضىاعفه نشيرا وقطميرا تعجبا منشأنه  9باوباتنا  3منادين |

| لهلكتهم التى هلكوا بها من بين الهلكات مستدعين لها ليهلكوا ولايروا هول مالاقوه
ذفان الويل والوؤيلة:الهلكة اى ياهلكتنا احضرى وتعالى فهذا اوانك هإؤمالهذا الكتاب)»
ام ,الحروحدهاشارة الىانهم صاروا منقوة الرعب وشدة ال
* قال البقاعى .دلسم

كر

على اعلضكلمة اى أى شى” له حكاولنه .ل8ا8بغادر  6لايترك ذل صغيزة وكليارة 6

املنزلل تصدرعن جانيها  9الا احصيها #هحواها وضبطها * وعناينعباس رضىاللّهعنهما
لمطلازا 2التسم والكيراة القهقهة * وعن سءد بن جر الصغيرة الممعدق والك ة الزن

©التأويلات:النحمة الصغيرة كلتضرف فىثى”بالشهوة النفسانية' ونكاان منالمناحاة .١
| وف

والكيرة التصرف فالدنيا علىحبها وانكان من خلالها لان حب" الدنيا :رسأكل خطئة
انتهى * وفىالحديث <( اياعوحقرات الذنوب فان محقرات الذنوب ككثل قوم زلوا بطن

)حديث (اي1م ومحقرات الذنوب
وبزفتهىمال
واد لغخاء ذا بعود وجاءذا بعود حتىطبذوا اخ
فدنيا |
دقوا ماعملوا  6ال
وةج)ه
وصدق
فانها تجى” يوم:القيامة كامثال الخال كوفارتها ال
| منالسات اوجزاء:ماحملوا. 2::حاضرا  64مثيتا فىكنابهم © وقى التأو يلات ل كا
| ضال اعمالهم  5افعالهم فىحانف قلوبهم وسوء اتمالهم فخىائف نفوسهم وقد بوجد

| 1
ْ

الصحائف عصلةىحات الارواح نورانيااوظلمانيا وهللابظم ربك احدا» ١

كت ماايكيك منالسباات او بزيد فعقابه الملاتملعمله فكون اظهارا لمعدلة القلم|الازل |
و

التأو.لاث «فان كان التورفالا علىله

روحه فهو مناهل الحنة وان0

| غالية علها فهو هالك ومنلايشوب 'نوره بالظلمة فهو مناهل الدرجات والقربات ومن

| اذركته الجذبات وبدلت سناتهبالمسنات واخري االلىنورالقيق :املنظلمات ففهىومقعد
| صدق عندمليك مقتدر انتهى  +فعليك باللمنات وإلكنك عن الستناات فان كل أحد حد

| ثمرة شحرةاعناله »* عن عائثنة رَضىاللهبعَنها انها كانت تحالشة ذَات :نوم اذ حاءت الشمسأج

رلجاين يدل مخ كك قالتلاسالىعااالممؤضين
| فدنسترت. :يده !كفىها انالك _خائئة بخخالك
ْ اهكانلىابوانوكان ابى يحب الضدقة وامااءى فكانت تبغض الصدقة فيارها تصدقت
|

ى الاقطعة شحم وثوبا خاتا فلمامانا نالع فىالمنام قدقامت القيامة ول تبلعئ قاع بين

 2واضعة الخلقان علىعورتها وات الشحم بيدها وهى تلحده وتنادى واعطشاه

بق

ا

سم لاه  7دم

سورة:الكهف

حمسة دفوف صف منالانبياء وصف منالاولياء وصف من|اؤمنين وصف مالنكافرين ٠
ودف من المنافقين  زبعلمتم  #ايها الكافرون المتكرون لابعث والزعم الادعاء بالكذب |

| و ان » مخففة من ااثقبلة هق ان مجعل لكم .وعدا  6بل لاخروج والانتقال من قصة ١
الى اخرى كلاها للتوبيخ والتقربع اى زعمتم فى الدنيا انه لن تحمل لكم ابدا وقتا أ2ز ففه
ماوعدناه على الائة الاساء منالبعث وماشعه * والاية تثير الى عنته تعالىوعظمته واظهار

شظة من صفة جلاله وتهره واثار عدله لينتئه النائمون مننوم غفلتهم ويتأهب الغافلون |
باسباب النجاة لذاك اليوم ويصلمحوا امس سريرتهم وعلانيتهم لخضاب اق تعالى وجوابه

اذاليه المرجع والمابِ والعرض على الله هوالعرض الا كير ليس كعرضعل الملوك * قال
عَتلعا لكخوَاط/بات تدع بختية الغلام) فى حى غفى علله فقلت ,ماسكبك :داك اذكلرعزضن
علىاللهقطع اوصل الحبين  حكى  ان سايان بن عبد الملك وهو سابع خلفاء المروانية

قال لابى حازم ماانا تكره الآخرة قال لاتكم ممرتم الدنيا وخرتم الآخرة فتكرهون
الانتقال من العمران الى اراب فقال صدقت يابا حازم فالرت شعرى مانا عند الله تعالى

غدا قال ان شأت تعم ذلك فنىكتاباللّهفقال اابجنده فقال فى وله االانبراد لنى نعم

وانالنجار لنى جحم ») قال فكيف يكون العرضعلىاللّتعالى فتّال ااملامحسن فكالغائب
.هدم على اهله مسرورا وام المسى” فكلا بق يقدم على مولاه محسورا فى سلبان بكاء
شديذا , :قال الشبخ سعدى قدس سيره
بزيز د اكد |  5روى 1

كهوبزككقاة اب اكشامين كيل

كك انه ا|رام كرذةا جا

ذاه وكلار وشسن» المنة ذل ذاه

إارةالذاكتاهان خويشل اتققطلل بتكو زبالقطامية لازن الذاك
بلندى 1

كه در حاى باك * حو زشتش قابد بروشد اك

تولززالاق واد يمشاه

لياق رخكهربر وجا .نتذا ديدها

الكل كرندة ارا بكهاء لمكا ازغ ولبو نا مزاد يلكا
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اكرباز كردد بصدق ونياز » بزنجير  وبندش انيار ندباز

-روى -عن الفضيل بنعناض رحمهالله انه قالاتى لااغط ملكا مقربا ولائدا مسلا ولاعيدا

صاا  لنس هلواء .يماينونالقيامة وإهوالها واتمااغيط :مينخلق لانهلابرى احوال القنامة
وشدائدها وذلك لانمنعاينالامى على ماهوعايه اشتد خوفه وير لنفسه حالا ولامقامامعان

لماقخو عق الانابتمتحيةا ومهلكة افأ الرال الهذ لا اووى ان
ال
لعدمونه إدّتى عشسرة سلة وهو ماح جيينه وك

ؤىجدى سقط و

يي رضئاللهعنهرؤى

كنت ق اعسات المىالا ن وقد بوقشت |

فاتكيدرت رحله عاق لماجرءله ولماصلح امسر <تى سقط

بك»
اع ال
”ؤووض
الجدى واكنغفراللّلى وعفا عنى سيب عصةور اثتريته منصىفارسله بلإ
خال نحت الاءور الهائلة اتى اريد كبيذرها بتذكير وقتها وضع صف
اضو
دىع
عطف عل
الاعمال فىايمان اصحابها وشمائلها اوفىالميزان  2فترىار مين 6ه قاطبة مفشفقين 68خانفين

الجزء الحامس عشر

1 7307م

م

خىيرات بللايشعرون © اذنلك فتنة لهم  :قالالشبخ سعدى
وبين نسارع لاهلمف
١

ب.كبىارسا سيرت :وحق رست . #فتادش بى اخشت زرين بدست
همه شب در انديشهكين كنج ومال * درو اذم

ره

زوال

سابد

دوكر قانتكنمخز (ذبه و تخوابيات ء رنايد ,بتكيل ؤذنا كر بود]يت
سرابىي كم

رخام * ادرختان

باى دش

* درخخره

خاض ازنى 'دوستان

ك 5زه

هه

س_قنشن
اندر

'سرا

عود خام
بوستان

بفرسودم ازرقعه بررقعه دوخت * تف ديكران جشم ومغزم 0-1
ديكر زير دستان برندم خورش * براخت

دهم روح راريرورش

بسستى بحكثشت إن تمد يسترم  *#روم زين سوس عبقرى كسانم
وكالوه ريك «* عغرش فرو برده خرجنك جنك

خالش كد

فراغ مناحات .وزاوشن .فتاند ! خور وحوات وذيكن ومازثن عاند

بمعدا راامودزتر از عدو ميت مركم ان اسيويوتن ياررم نظيست
ب بر سرمكو ركل مسسرشت  *.كهحلاكصند طاح دجت
باند شه

قرف

تى

بسر 5

أرقت

حه بندى درن جح نتم رريتات

توؤافل
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ن
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 0ولوم تسير الجيال +

اى اذكر حين شلءها من“انا ,كدها وانسير فى و على ها انها أو مير

اعدراؤعا مدان 0

واد نتن كم حجنن لير كيو افيه رمن اللرواع
عاء منيناام

ْ  0و ريق  3امد

اويا كل من يصلح لارونه  ©0الارض

| ظاهلة  1عايهسا ماسكرها مجنيل
ا

الاعان

واللك من إلىللودمت

هال عادر مزق
فاىلارض

م كات

من حانب

ولاشحر

 0فمنغادر

3

م

<واميها

 2بارر د

ولاسات هو و*-شرباهم 6#
لا منهم احدا <نا
+ 4نترك د3

رضن

وءنه الغدر الذى هوارك الوفاء والغدير ماغا.ره السل اك ا

الغارة  0وعمدوا  1اى الخلائق يومالقيامة يعنى الور ن ف علىريك » ا

| على حكمه وحسابه بلإصفا  6مترد منزل متزلة المعكقوله تعالى لثزم خرجكم طفلا» اى
ْ اطفالا والمعنى صذوفا شف لعذهم وراء بعص غير مذرقان ولامختلطن شهت حالهم حال

الند المعروذين على السلطان لبحكم فيهم بما اراد لالبعرفهم هل لقدجت.ونا  #4افىال
لهم ثمة لقد جئتء.ونا كاسنين هفكالقناماول مرة  6حفاة عرراة لاثى“ من المال والولد
* وعن عانشةرذى الله عنها قلت يارسولالله)كفت حشر الناس بوم الةمامة قال (عراةحقاة )

قللتزوسااء رفاك (نم) قاتروك اللهنستحدى قال (ياعائثة الاص اشدمن ذلك لن إلهحهم ا
ا

ان سنظر,ربعضهم الىبعض )© وفىالتأو:يلات (وعرضوا عالوريك صحفا اى صفا

| والاولاء والمؤمنين والكافرين والنافقين وغَال لهم 2
صصص

2لله سه سير عوج مه 02جاتو مس وس مسح

ن الاساء
دفام ن

خلقنا ؟اولصة» .فى ا

ح(جمسة)

شورة اللأكيت

جز  70١يهم

فه بل رما دخلهلانخراب الحبوس واستتقاذ المأسورفالنفوس النبوية يوتمبنعها اما وردت
الى عالم الكون والفساد لاستتقاذ النفوس الحنوسة المأسوزة فكما ان الحبوس اذا اتبع
ذلك الداخل خرج ونا فكذلك من انيع الانياء فساتهم ومنائجهم خرج ونا ف المال

والبنون زينة الميوة الدئيا  64الزينة مصدر فى الاصل اطلق على المفعول مبالغة كأ نهما
نفس الزيئة والمعنى ان مايفتخربه .الناس لامها رؤساء العرب من المال والبنين شى” يتزينون

بهف اىلحياة الدنياويفنىعنهم عن قريب  .وبالفارسية [ مال وبسران ارايش زندكانى” دنيا
امدندتوشة راءمعاد حه باندك زماتى تلف وهدف زوال خواهد شد ] وفى المنوى

مجنين دليا اكرجه خوش شكفت * بالك هم زد بيوفانى* خويش كفت

كون ىكويد بيامن خوش باىم * وان فسادش كفترو منلاثى ام
ب

اى زخوبى” بهاران لن كزان  +بنكر ازسردى وزددى” خزان

داسك كدرو سوا كلق
 0اركف انفد سر حي  0دفر
والباقبات الصالحات  #الباقات اسم لاعمال الخير لاوصف ولذا لميذكر الموصوف أى
اعمال الخير التىتبق ثمراتها ابدالاًبادمنالصلاة والصوم واعمال المج وسبحانالله والمدلله
نرحو ذلك من اأكلم الطب روى  -العهليه السلام خرج على
|كب
ولااله الاالله والله و
قومهفقال (خذوا جنتكم) قلوا يارسولالله أمنعدوحضر قال (لابلمن النار) قالوا وماجنتنا
[عض علما برانتدكه باقنات
من النار قال (سبحان الله)االىلاكخرلمات * قال الكاشنى ي
صالحات بناتاست كه بحكم هن ستر من النار سبب خلاص والدينباشند ] وفى الحديث

(من انتلى) الابتلاء هو الامتحان لكن اكثر استعمال الابتلاء فى لحن والنات مماتعد منها

لان غالب هوى الخلق فى الذكور (منهذهالبنات بى”) بميانلية مع مجرورهاحالمن شى'
(فاحسن اليهن) فسر الشارح هنا الاحسانبالتزويع بالااكفاء لكن الاوجهانيعمم الاحسان
( كنله ننترا املننار) لاناحشّاجهن البهكان ١كثر خالالصغر والكبر يفسنترهنبالاحسان
يجاذى بالسترمن النيران فى شرحالمشارق لابن الملكفقخير 6مالنفانيات الفاسدات منالمال
والبنين عند ريك يهائ فقاخلارة نو اباكعائدةتعو دصالاىحبهاهة وخيراملا :6رحاءحيث

يبنهثاصاحتهاف الاخردّكلماكانيواملدهفنىياواما مااضلىمنال و النينفلدس لصياحنمهااملله
* والآآية تزهبدللمؤمتين فزينة المناة الدئياالفالية وتوسخ للمفتخرين بها * قالبعضهملا .نحو
من زينة اةاللادنيا الامنكان باطنه ينا بانوار المعرفة وضاء الحبة ولمعان الشوق وظاهره
ريا بااذانك الخدمة واكتر و الهلمة وكاو لفل تمل زه باطنة أزيثة حل الدينا عؤقا

*عن الضحاك عن النى عليه
منه الوربه وتغلب زينة ظاهىه زينة الدئيا لان زينتها ازين و
(ن ليمنس القبر والللى وترك فضول زينة
السلام اقنبهل يارسولالله هازنهد الناس قال م
الدنيا اوثر ماسق على مايفنىولم بعدمن ايامه غدا وعدنفسه من الموى) وفى الحديث ق(ال
ينا
للدهشنأ م
اطت
| الله تعالىيفرح عبدى المؤمن اذا بس

وذلك ابعدله «نى ويحزن ااقذترت

علهالدنيا وذلك اقرب له هنى)ثمتلا عليهالسلام هذه الآية لإيحسيون انما تمدهميه منمال
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املنهثم وهوكسرالثى” الرخو © تذروه الرياح  #محملهوتفرقه
بعال ذرت الريع الثى” واذرته وذرته اطارته واذهتهوذرا بهنوفسه والخنطة تقاهافالرج |
أ فكىاالقاموس* وهذه الآأية مختضرةمنقوله (ااثلمحاموثةلالدنيا كاء) الآية * قالالكاشفى

|[*جتين ادى بزندك وتازىك دارد خوش برآيد همجنينكه نامة عمر ازعنفوان ببايإن
ونيد تقتمى!اجلدر اكذه عمال بياداور| تعرس نا حك بازة وت لق لنلداتا!
باد نيستى بدرهد ]
بهارتمر بسى دلفربب روتكنببت  +ولىجهسودكدارد خزانميك.اذى
 #وكانالله علىكلثى” * منالانشاء والابقاء والافناء وغيرذلك  #مقتدرا  64قادرا على
الكمال لانعجزه شبى” * فعلىالعاقل انلايغتر بالحاة الدنيا فانها فانية ولوطالت مدتها وزائلة

ولو اجست زينتها  :قال الشسخ سعدى قدس سيره
جو شيدت

اك بروى شباب * شيت روزشد ديده بركنزخواب

دريفاكه بكذشت تمر عزيز * بخواهد كذشت ايندى جند نين
فرو رفت

مثنين
ينشكرم
ردحو
ب كر
اكفن
بحم را يى ,نازنين *

يحدمه راكد بس از حند روز *.لهبروى بيكرريد بزارى وسوز

جبوشيده ديدش حرير كفن * بفكرت جنين كفت ياخويشان

,برد
من أكزرم ركندم يوم زور » كديد واذويان كرما ك
د

 5فى ما

دكار »*برويد كل و يشكفد نويهار

* وأعر إن الذي در كتهالصاية الازلية يتمسدلو ارو )سيد

لي لظ يلاتن

| فسعثالله اليه دهقاكن من دهافين الاولياء والاساء ومعه بذر الايمان والتوحيد للقيه

له
لما
الب ك
بالق
رهى
ضبةو
بايلدعوة وتيليغ الرسالة فى ارض نفسه فيقع منها فترىبة طي

|

تعالى مثلالا كلة طببةكشجرةطبية  6وكقوله (واللدالطبب يخرج نباته باذن دبه) فينبت
عن بذر التوححد وهى كلة لاالهالااللهشجرة الايمان بماء الشسريعة فبعاويه الروح من اسفل

سافلين .الانسانية الى ادغرلحلاتالزوتحابنة واقري منازل قريات +الزيانيةكقولة الى لال
يصعد الكلم الطبب والعمل الصا يرفعه 6والله تعالى قادر على ان محْذَله ؤينفيه فى اسفل
سافلين المسمانية الحيوانية ليصير الروح العلوىكالانعام بلهو اضل وعلى اننجذبه #ذبات
العناية الى اعلى عليين مراتب القرب لكون مسحودا للملائكة المقربين  :قال المولى الجاى
سالكان كع

دوست يحابى ترسلد »* سالها كرجه درين راة يك وشع اكت

نسأل اتلعلهالى أجنديا بسلاسليخته مج
وعتنا من اهل بطاعته يؤقربته  +قالن.وهت

نت ف

بعض الكتب.الدنياغنيمة الاكياس وغفلة الجهال فالانبياء والاولياء صلوات الله عليهم |

اكالنودافنىيا ول يلتفتوا البها يورلغبوا فبها قالوا ليسكل من دخل الحبس يكون محبوسا|
(فه)

5
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سس عمد برح

عه

ان ندامت از نتحه دنم نود *أقى زعقل روشن جون كنج نود
جو كهشدر أنندامت شدعدم * مى نيرزد

مك

ْ
0 00

از

خاك آن لوه ندم

وار  11كردا #باللنا" أو ازدوا :لمادوا امارد

دراوا
١
سمط

فنصرونه  60درون على تصره بدفع الهلاك اوعلى رد |
لفئهة  5حماعة س

| المهلك والاتيان مثله ف مندون الله  :6فانه القادر وحده على نصره بذلك لاغير لكنه |

ضما
 1سان د 10كير وساضة فوو
ركنا

ل

 4متنا شو عسناف |

| سبعحانه  3هنالك #هاى فىذلك المقام وَدَلِك ال | دروقت زوال نعمت 3 ] .الولاية لله ١

(متكنله
| الحق  4اىالنصرة لتعهالى وحده لاقّدر عليها احد وهوتقرير لقوله تعالى ول

فة ينصرونه مندوزالته  6او ينصرفيها اولاءه المؤمنين على الكفرة وياتقم لهمكانصر
| بمافعل بالكافر اخاه المؤمن وحقق ظنه وثرك عدوه مخذولا مقهورا و يؤيده قوله تعالى
13ا © هو  7اى الله تعالى  0خبرثوابا وخيرعقبا  6يمعنى العاقنة اى لاولماه * قال سعدى

 || 3الماتى وعقى يشمل العاقية الدنيوية اكياضلاامخنى * قال افلخلالين افضل ثوابا من يرجى

|| ثوابه وعاقبة طاعته خيرمنعاقبة طاعة غيره * واعلم انهذه القصة مشتملة عفلواىبدكثيرة
| واعظمها انالتوحيد ورك الدما سريب للنحاة ففالدارن والشرك وح بالدنيا سب للهالاك

3

فيهما* وعنوهب بن منبهأنه قالجع

علا امل

كنتب العلم
عن صندوها م

درى
عامنان
فق
ر5تقابمم.ردتير
اخ
ككاوهفرح
جد

صه
ق  -.ع
ل

لله تعالى الى نى ذلك الزمان ان قل لهذا العالمحلاتفعيك
لندوق سبعون ذراعا فااو
3 1ص
حلبدثيا ومىافقةا اشيطان
هذه العلوم وان معت اضعافا مضاعفة مادام معك تلإث خصال ا

وايذاء مسلم وذلك ان فرعون علم نبوة موسىعليه السلام ولكن منعه حبالدنيا والرياسة
| عن المتابعة فلم ستفعه علمه الجرد وكذا علم ابلس حال آدم عليه السلام والهود حال ينا
صلىالله عليهوسلم وماسعدوا يبمجرد علمهم وماوجدوا خيرعاقية واوعماوا بماوعظوا لنحوا

*واق التنوّئ
كرجه ناصح را بود صد ذاعنه * يندرا

00
7ند
اويحشسا
يل

3

ببايد

واعنه

توبصد تلطيف يندش مى دهى * أو ز بندت مكند بهاو نهى
ماع زاستيز ورد
سن ن
كك
يم
زااناساصحتروخوش لوجهتر
ن
6ك نوسلك 5ران ادل
ان لاك ناك ونا زد

كدوكيسنده را عاجز كند
* #ص
*بكوكدكه رفت دمشان درححر
ألمي لقد دحت زا بكشاده بنذ
 "2لننات شكذ بل اد موه

|لابرى لمح فيهوعظ اخيه الملم لزيادة قسوة قلبه فلآت عاقبته الىالدامة و«اضرب
دأ
0
سلاعت
تواجي
تىها
رف
ههها
ذيشب
ل لهممثل الحيوة الدنيا  اى اذكر لقومك وبين ما

5

72
5

ونضارنها وسرعة

رة بالكلية «+م ٠  4استشاف
خَن
آا ع
لرضو
اايع
زَوَالها :لاوا 'ولامكفوًا عليككا ول
فزاناه مالنسماء  [68ازسحاب ياازجانب مما].ليسالمرادتشببه
لبان المثل اى هىكاءان
نحاك الدما بالماء وحدة يلك بمجموع مافىحيز الاداة فو فاختلط نه نبات الارض» التف (

ع م 17كم

الجؤءاناستر*"عهعن

ويتان| واثلجا
يعام كل سآن بالغم جحعلان ال
مال
كد ]يه صاعقها انان »ؤقال.ف
والشر والصاعةة * شّول النقير١انما توقعه فحىقه لعلمه  0الكذران قوط اناحجان

وان الاجا سلب للذراب 6قال تعالى (انالله لايغير ماسّوم حتى يغيرواما بانفسيم) فكلامه
هذا جواب بعنقولصاحهه المذكر مااظن انتبيدهذه ابدا  8#قتصبح  6*8الاصباح هينماعنى
الصيرورة اى:تضير جنتك © صعيدا زلتا  #مصدر اريديه المأعول سالغة اى ارضا ملساء

| نزلق علها بملاصةتها باستئصال نياتها واشجارها وجوزالقر طى اتنكون زلقا من زلق

واسه أى .حلقة و| [1حنانه التق بشهل ات وكا را ارد افونا السام

 0هو ب

 ١ف او يصبح1

ارو اانا

اى ذائرا فاىلارض ذاهبا لانناله الايدى ولاالدلاء فاطلق هذا

| المصدر مبالغةف فلن تستطيع> تقدر ابداله «له اىللماء الغائربهطلبا  4#فضلاعن
وجدانه ورده* قال فى الخلالين لانت لهاثر تطلبهبه © واحط مره  6عطفءلى مقدر
ا00

لعض نو قعه من الحذور وادلملك

أمواله ااعهودة

الىفى حنتاه وماحونأه

0

احاط باهلعدو لانه اذا اخاط به فقدغله وادتولى عله فهلك لإفاصيح  6صار  4علب
ا

دة
حيه
ايد
ورب
.هو عاد النادمين فان الأادم يض

ظهر البطن و

على

ا|لاخرى* قال فبىحر العلوم تقلايبلكفين وعض الكف والانامل واللدين وأكل النان

وحرق الاسئان ونحوها اكنايات.ادلنندم والحسرة لانها رمونادفها فتطلق الرادفة على
المردوف فبرةق الكلام به الىالذروة العلا ويزيد الحسن شول السامع ولانه ففمنى الندم
عدى

لعديمته بعلى م نهقبل فادمح دم على مأانفق  [ #برآن جزى

رج

اذاه لود

اول ]  2#فيها يه وإغنا الها "مك المال  1:واف "لبوا

ك
م
د
ب
ا
م
ت
ه
م
ي
ج
5
م
|
م
م
م

 7-5-2عدر بناوردن كخطالية بقار إل رك  52 0101كك
ولعل مخصيص اللدحنه دون ماغلك الآن من اللنه 11/12انا يكون عل الاك الانتتار
شول الثقير الظاهر ازالانفاق انما هولعلكها فالتحسر علىماله مغن عانلتحسر على المنة
لانها بدله وهذا شاع ف اعرف "هوا 0

قدصرفت لهذا كذا 1

مالا وقد

آل عمره الىالهلاك متحسرا على المال المصروف « وهى ايىكالحنة املناعنابٍ الحفوفة
ظ خاوية  #خالية كافطلة
أ 9 10-

هال خوت

الدار خويا أهدمت ولت

عروعها> ذاعها الصدوعة كدوم ستفلتشضارر

من اهاها  0على

ارد ليل ريا 0

وتخصيص الها بالذكر دون النخل والزدع لكونها العمدة قابلرسل الله علها نارا
[اشى من ] 8لم#اشرك
فاحرقها وغادماؤهاف وشول ##عطف علشىلب فق بالبتى  6ك
بى احدا  1كانه اك

موعظة اخه وعم انه انما الى من خهة الشرك ف-نى أنهكان

موحدا غبرمشرك حين لذ عه العنى ولماكان رغنته فىالاعان لطلب الدنيا لمبكنقولههذا

توبة وانوحيدا لخلوه عن الاخلاص * قال ابن الشيخ فسورة الانعام الرغية افلىابمان

| والطاعة لتنافع الا اذاكانت تلك الرغية رغبة لكونه ايمانا وطاعة اما الرغبة فيهلطلب '!
الثوان وللخوف من العقاب فغير مفيدة انتهى عو فالمنتوى
ا
اا

(ان).

حم  7 01/م

سورة الكيئف

وَليذُدان ذلك استدواج. .يعى [مقتضاى .استحقاق من انس تك فردا' بهشت بمندهد جناتحه |
امىوز اين باغ عنداده] فقول هن قال اله كريم رحم يعطينى فىاخلرآةخيرا ثما اعطانى |
افلىدئيا وهو مخالف لاواصيءه ونواهه غايةالغرور باللةتعالى كاقال ي(ايها الانسانماغسك |
ْ
حم 6
رابلككريم ) الى قوله ا(ولافنجار لجنى
اتثى خوش برفروزيم ازكرم * تاماندجرم وذلت ,بيش وك
وبرحه  #اى
قالله صاحبه © اى اخوه المؤمن وهو استاف كاسبق  9واهو
والحال ان القائل يخاطبه ويجادله  :قال فى الارشاد وفائدة هذه اخملة الخالية التنسهمن
الا الاول على ان مايتلوه كلام معتى بشأنه مسوقللمحاورة كأفرت  6حيث قلت
مااظن الساعة قَائمة فانه فشىكصفات الله وقدرته هه بالذى خاقك * اى فىضمن خاق
اصلك ادم عليهالسلام ف من تراب  6فانه متضمن يلقه منه اذهو اتموذج مشتمل اجالا |
عجلجىمبع افراد الجنس وهمزة الاستفهام للتقرير والامكان يعنى مأكان ينبتى انتكفر ولم |
1

عنا وجدكمن تراب اولاجهثممننطفة  3اى امن وى ف رحم امك ثانا وهىمادتيك ١

اكلمعقتدالاملخةلقحالكونك فل رجلا  64انساناذكرابالغا مبلغ
القريبة سثوميك  64جوعل
لضمم وسكو تهامع روف اواتماهواذا احموشب  8لكناهوالله
الرجال* قالفىالقامواسلرجل ا ي
بندون نقلعلى خلاف القياس
ولك
دبى 6اصله لكناناخذفت الهمزة بنقلحركتها الى ناون
فتلاقتالنونان فكان الادغاماثبتجميعالقراء الفها فىالوقف وحذفوها افلىوصل غير ا.نعاص

يفىضالًوصا .لتعويضها اهلنهءزة اولاجراءالوصلبحري الؤقف وهوضميرالشأن
اتها
لهان
ان

مبتدأخبرءاللار بىوتلك الملةخبرانا والعائدمنها الله ياء الضيرفىربى والاستدراك منةوله
أ كفت كانه قال لاخه اكناتفر بالل لكنى مؤمن موحد فوقع لكن بين حملتين مخنلفتن

افلننى والاثيات  #ولااشرك بربى احدا  6فيه ايذان بكانفره كان بطريق الاشراك |
«اشاء الله 6ماموصولة
9لولا اذدخلت جنتك قلت * وهلاقات عند دخول جنتك م
و
خير مبتدا محذوف اى الامى ماشاء الله واللام فالىامى .للاستغخراق والمراد حضيضه على

الاعتراف بانها ومافها بمشيئة الله تعالى انشاء ابشَاها على حالها عامرة وانشاء افناها وجعلها
اوتد بيرها
تكهمن
رل
مانايسر
خربة ف لاقوة الابالله * #اىهلاقات ذلك اعترافا بعجزك وبتانم

أما هو بمعونته تعالى واقداره وافلىحديث ( منرأى شأ فاجهفقال ماشاءالله لاقوة الاباللّ)
ل+تضره العين والفحديث ( من رأى احدا اعطى خيرا مناهل اومال فقال عنده ماشاء الله
لاقوة الا بالله ليرفيه موكرفوهسار)النى

عليه السلام معنى لاحول ولاقوة الابالله فقال

(لأحول مخول عمنعاعى لهالابمضمة الهولاقو طعالعةالل آلا بأس) وروئ (انها دؤاء
منتسعة وتسعين داءايسرها الهم ) هلان ثرن انا اقل منكمالاوولدا * اصله ان ترنى
والرؤية اما بصرية فاقلحال واما علهية فهو مفعول ثان والاول ياء المتكلم الحذوفة وانا

اعللتىقديرين تأكد لياءهوفسى 6لعل ا دبىايؤنتين * اصليهؤتنتى ا خيرامن

جنتك  4هذه فالآخرة بسبب ايماذ ,لان المنة الدثيوية فانية والاخروية باقة واجخملة
جواب الشرط و©يرسل عليها  6عجلنىتك فالىدنيا #وحسيانا منالسماء 6#عذابا برها

الجزءالحامس عشر

6 547م

المنتين من مس هالهالذى ذكر» وقال لشبخ فتفىسيره بفتحتينجع مرة وهى النىمن الفاكهة |
وذكرها .وانكانت «اللنة لاتخلو عنها.ايذان ببكثرة  الحاصل له افلىنتين من العار وغيرها |
وكار دخاشتتصاصض
*وقال الكاثق (وكازله تمر) [همهسوميغنى از اتكورخرما وسوهاى دي
انها بذكر غالبيت بوده ]  89فقال لصاحبه  6اخبه المؤمن 89وهو 6هاىوالآل ان التائل

بحاوره  54يكامه ويراجعه الكلام من حاراذا رجم * قال الوكااشنوىمج[ادله مكىرد |
بااو وسيذن باز ىكردانيد انتهى ] ولهذه الحاورة والمعية اطلق عليه الصاحب هه انا اكثر

منك مالا #ه عن محمد بانلحسن ره الله المال كله مايتمككه الناس من دراهم ادثوائير
اوذهب اوفضة اوحنطة اوخيز اوح<.وان اوثياب اوسلاح اوغير ذلك والمالالعينهوالمضروب
ا  0واعن نهرا  3حشما واعوانا واولادا دكورا لانهم الذيننفرون معه دون الاناث واالفر

إشتحتين من الثلاثة الى العشرة مانلرجال ولابغّال فما فاولقعششرة شول الفقير لاحلى
ههنا اشكال وهو انه ان حمل افعل على حقتقته فاىلتفضل يازم ان يكون الرجلان الم كوران

مقدرين؛ لاحققين اخوين .لانه على تقدير التحقيق يقتطضى اذلايكون لاجدها مال اصللا أ
|#ابشصح عانلهببان السابق وقد انيت ههنا الآكززية للكافر والاقلية للمؤمن وجوابه يستبط
#احب الْنتين وهوقطروس و جنته * |
©دخل ص
املنسؤال والله اعم بحقيقة الحال و
بصاحه طوف به فيها ويعحه مها وشاخره بها واتوح.دها يعنى بعد الاضة لاتصال احداما
بالاخرى واما لان الدخول و

+قال الشبخ افردها اراد ةللروضة
فوىاحدة فواحدة و

© وهو 6#اى والخال انه 8ظالم لنفسه 6ه ضارلها يعجب اله وكفره بالمبداً والمعاد وهو

اقبحالظلكانهقبل اذا قال اذ ذاك ه قماالظن ك#ث6يرا مايستعار الظن للعملاالنظن
الغالب يدانى العلي ويقوم مقامه فىالعاذات والاحكام ومنه المظنة للعلم

ان سد © تفنى

وتهلك وتنعدم من باد اذاذهب وانقطع هذه  6الجنة  8ابدا #ه الابد الدهى وانتصابه |

عاللىظرف والمرادهنا المكث الطويل وهومدة حباته لا الدوام المؤيد اذلايظه غاقل لدلالة |
| الحس والحدس على ان احوال الدنيا ذاهية باطلة فلطول امله وتمادى غفلته واغتراره عهاته
| قماقالبلة موعظة صاحبه وتذكيره بفناء جه والاغترار بهاوامره تحصيل الناقئات الصالحات |
8ااظن الساعة 6#االىقياهة التىهىعبارة عانلوقبتعث  8قائمة ك4اهئنة فياسأنى |
| وم

0مر
-ل0.ا35م.0ت

س ولئن رددت #ه والله لن رجعءت .#الى دبى  3بالبعث عالىلفرض والتقدير مازععت

فليسفيهدلالة على انهكان عارفا بربه معان العرفان لاينافىالاشر الوكان كافرا مشيركا * قال

فى .البرعانقال تعالى لإوليّن رددتالىدبى) وفىجم وان رجعتالى ربي) لان الردعنالثى'
يتضمن كراهة المردود وثنا كان فاىلكيفت تقديره ولئن رددت عن جتى هذه التى اظن

ان لاتبيد ابدا الوربى كان لفظ الرد الذى يتضدن الكراهة اولى وليس فى حم مايدكٌ على
كراهته فذكربلفظ الرجمليقع فىكل سورة مايليق بها ف لاجدن 64يومئذ  8خيرا

تشه
ا
مدرعتت
هاو
جد
موتمدا
ادر
ل
ص
ل١
ماوب

منها  من هذه الحنة  0منقلما

يز أى م جعا وعاقة ومدار هذاالطمع والعين الفاجرة

ورامتة عليه سبحانه وهومعه ابا بوجه
اعثقاد انهتعالى انما اولاه فىالدنيا لاستعدقاقه الذاتى ك

فرق

 7 5صم

1
عن رين
| اللشاق»العقر مشلا ا
نان

لات

انتهى  32إشول
ا الضصاحب

و

الك

لمتقليين فنىم انها"زلالو كن لكان

من رحلين مقدربن اواخوين دمن  60لى

|

* قال وناك

فى ايدلذاعك م وال او<يان ولظهرممن قوله (فقاللصا تدية  4انه سرى أخام

ا هقير هذا ذهول

عالى الاح وايضا

م

عنعنوان

الكلام اذ التعير 0

الكافر سد اه

2

برحلان يصحح

|طلاق

١ وادخاله اياه حنته طاكقا 01 3 4

انخص الاوصاف
يما نادى على دة ماداعشاه اذلاتنانى هذه الضحية الاخوة وكل منهما م
قالوا كانا كلا حون مؤمنا واسمه بهودا والاخر كفرا واس.هقطر وس بيغم القاف وردنامن

نار فتقاسماها :هماه
اهما مانية لداف

فاشترى الكافر ارضا بالف دينار وبىدارا بالفدينار
اشترىاررضا بالف دبنار

وروج سا 2بالف واشترى خدما ومتاعا بالف فقالالمؤدن الهم انا

وانااشترى منكارضا فىالْنة قتصدق به واناخى ىدارباالفدينار وانااشترىمنكدارا فىالْنة
قتصدوبه وان اخى زوج را بالف وانا اجدل الفا صداقا لاحور فتصدقبه واناخىاثترى

ظ

تخدماو متاعا بالفثكوانا اشترى منك الولدان اانين بالف قتصدق به “ماصابته حاجة خلسلاخبهعلى

ط رشدفر ديقع جشعه فقامالهفنظر اليهوقال .اشأنك قال اصابتى حاجة فانيت لتديئ #برفةال

ونافعلت عالك وقد اقتسمنا مالا واخذت شطره فقص عللهالقصص قال انك اذا لمن
المتصدقين بهذا اذهب فلا اعطيئك شأ فطرده وويخه على التصدق عاله هجلعلنا لاحدها
وهو الكماءراك 0

07
 0بستانن  0+مناعنان فك

يجازا ومحجوز ان يكون بتقدير 0

متنوعة 5فاطالاق الإاعنات عليها

اى اشحار اعناب 8وحففناها ل  5ائ اخملتا

[للطزن فلن ,لكان احموزفا أياككر قاميهاةالبالتقاوكسة! يلى وتان 75

د اورديم ] شال حفه القوم اذا طافوا به اى استداروا وحففته لهم اى جعلتهم حافين حوله

| وهو متعد الى مفعول واحد قتزيده الباء مفعولا 'انيا مثل غثشيته وغشيه به هه وجعلنا
إبلثهما  5وسطهما يحنى [سدابكر ديم مان إن دوباغ] ذال زرعا
للاقوات والفوا كه

اتخالكيا
ل

ل

على العمان

لكون كل مهما حامنا

:

ذالةتين _الانيق ب كلتاالمنتين

بشرها وبلغ مبلغاصاًا للاكل وافر اد الشمين فى.انت:لتخمل على لفنظ المفرد

رمذت ولاى خركلا الا بابل على المعنى اولضرورة الثعر و وح تلم منهكدلم

2شياأ  6كا مهد فى سارها لبشانين فانالغارثم فىعام واحد وتنقص فى
تنقض 'من :اكلها .

ْعامفالياوكذا بعض الاشحار  00التؤفابطل الاعوامدون بعض فل ودر ا خلاايها يه
وشققنا فيا بانكل من

اجنين واخرجنا

واجر با  92نهرا  3على حدة

لدوم

شربهما

وتزيد بهاوها ولعل بعر الك حي

اوقا نج ابماء الاكن مع أ نن الترتيب الارحى

اعليرككا] -الانان امستتاذل كن

)!تلت الالكن وحيطا التهتز نتفكلميل! انان المنتين

أ ولوعكس لانفهم انا مجموع <صاة

واحدة

لعضها ص اذب على بعض

فان انتاء الأكلل متفرع

عاللىست عادة:وفيه اجاء :الى ان اابتلاأءكل .لأبتوتف لحن تعالى (,كاد زيتها
بذى” وألول سه نار  90ووكان له 6كه اى لاحب الحتين

مر انواع مالنمال غير

الهزء الخادس عشر

 4.4 34كم

سمج

يادلوفلقير لاشك انلناسالستر يله المربءنفسه ولوكان سلطانا فإذا اسئد الله وامالياس
الزيئة قثيره يينزةبه عادة كابشاهد فىالسلاطين والعر فسن ولذا اسند الىغيره على سدل التعظم

اال ولا حىالسترير
والكرامة بإنتكثين فيا علىالارائك  6جمعاريكة وهى!اسرير فلىج
وحده أزيكة  .والححال حم
5

حاة
15

دت زان "يااسات للعروس
يت
7

وض

لتم

وخصالاتكاء لانة

نلى ارائك الانس فىرياض القدسومادين
المتتعمين والملوك على اسمرم * قال ايتزغطاء متكتع

الرحة فهم علىبساتينالوصلة شاهدون علكمفكل حال  88فعالثواب 
|

| جنات عدن ونعي.ها والثواب جزاء الطاعة 0#8ت

ذلك اشارة الى

 0ائ الازائك  0مانفة] 6ه اى

لها فالصالحات مانلاهال مانلاسباب المعدة لها وهى ماكانت لوجهالله تعالى منالصوم
ا والدلاة وان وحجوهالخيرات  :قال الذيخ سعدىق قد س سمره

قيامت كه بازار مو تند »* منازل ؛باعمال 'نيكو نهد

كن راكه حتبمنل بيشتر * بدركاه حق منزلت بيثستر
بتاعت عدا كلاو لع !١  5مقلاءن امشياد وال
5

كابازار داك اك

دمنست
]ت

را دبرا كندهثر

| © قال فالىتأويلات النجمية ان لاهل الابمان والاعمال جزاء يناسبٍ صلاحة ١اعا!

ليشن

| وحدستها ذنها اعمال تعطلح للسير بها الى نات وغرفها وه الطاعات والعنادات البدسة

بالنة الصالحة عالى وفق الشرع والمتابعة ومها اجمال تداح لأسير الى الله تعالى وهى الطاعات

القاسة .من الصدق فى طلباق والاخلاص فالوخد وترك الدما والاعراض عما سوى

الله والاقبال على الله بالكلة والعّسك بذيل ارادة الشبخ الكامل الواصل المكعلل الصاط
نلا ببلخ امسعبده
| لبسلكة ولا يغتر بالاما فانمن ازلرشععير لايحصدحنطة _حكى -ارج
ن دانع حنطة

#زدع شعيرا

فر 5وقت

حمطلادء

بشدت حنطهةفقال يااحمق  00001احدا زدع شعيرا

وله

ول

ورعحك

1

فقالالد فك تعصىالله 0

شعيرا عالى طن ان

انت وترجو رحمته
هركا ان درود عاقيت تت

أما'علمت أن 'الدنا املزرآعاةخرة"  :قال .حضيرة؛ جلالالدين الراوجء قدسنسسره
ليه دامد ابن  5وا

و

هرحدى كاريش روزى بدروى

|

فتابٍ الرجل واغتق غلامه .فن اشَظه اللهعنسئةالغفلة عرف الله وكان فمىحصيل منّضاتة |
وصرتية الءارق فوق شيئتية الغاند والكراماتالكونية الاقدر لها * وقدثيت فذل الىابكز
الدديق رضى اللهعنهعسلاىئر الصحابة دذى الله عنهم حتىقبل فيشانه ان الله _حلى |
دكىس
كقمر
ب©رهلمرت
2عي
عصكو
 1رق وذلك التحلى اا |
لقل عنه شى'
لاهل الخنة عامة ولابى بكز .خاصة مع اله ت
بهكوراءته الماءية التى اعطاها الله اياه واحن التحقيق بيحةائقها ولاهلها جنةعاجلة قلبية ظ
| فى الدنيا ف.واضربلهم مثلا رجلين  6مة.ولان لاضرب اولهما إنيهما لانه الحتاج الى
١
مسسص سد ل لس  عسم جص حت مووس سيج ع سسس مان سج تكد ١

(فصيل )
ات

مج  73 7دم

سورة الكهفك

الضمير للدلالة على انالاجر اا يستحق بالعمل دونالعل ايذبسهتحق ارتفاع الدرجات
والشرف والرتب م فىالحديث القدسى (ادخلواالنة فضلى واقتسموها باعمالكم) وعن اليا |

ابن عازب رضىاللّهعنه قال اقعاممرانى الىالنى صلىاللّه عليه وسلم فةاىحلموداع والنى واقف
| بعرفات عنلاىقتهالعضاء فقال انىرجل متعمفخبرنى عن لقاوللهتعالى (انالذين امنوا) الآ بة

وقوف مب أبوبكر وحمر وعمان وعلى رخىالله عنهم فاعم قومك ان هذمالاية نزات
ذامام الشهلى ففكتابٌ التعريف والاعلام  اولئك ##المنعوتون
)ل
| فغؤلاء.الاربعة كرءا

بالنعتالحليل هو لهم جنات عدن  +5قالالامام العدن افلىلغة الاقامة جوز انيكون المعنى
اولئك اهم جنات اقامةك يقال هذه دار اقامة ؤيجوز انيكونالعدن اسمالموضع معين منالنة
وهو وسطها واشرف مكان وقوله جنات افظ جمع فيمكن اننايكلومراد ماقاله تعالى و(ان

| خافمقام دبهجنتان» قال لإومن دونه اجنتان» يوكن انيكون نصيبكل واحد املنمكلفين
انعم واللنَ والعتل واماء العذب
جنة على حدة غ 9نجرى منتحتهم الانهار 6ه الاريغة .م
وذلك لان افضل اليساتين فالىدنيا الساتين ااتى نخرى فبهاالانهار  0يحلون فبها يه اى

فىتلك]نات من حلنك الله اذا لنست اطل» وى ساكل امذنهياؤفضة وغير ذلك
مناوهس والتحلية [ ببرابه 1

 #2قالالكاشى [ برابه بسته شوند دران بوستائها ]

ااررسية د[ستوان ]
فسو
امسناور  6من ابتدائية واساور جمع اسورة وبهاىحلمع
ف منذهب كي بمينانية صفة لاساور وتسكيرها لتعظم حسنها وتبعيده املناحالة ب *ه قال

| يفحىرالعلوم وتتكير اساور اتكثير والتعظم * عن سعد بن جبيريحلىكلواحد منهمثلاثة
اساور واحد منذهب وواحد مفنضة وواجد من لوَاوٌ وياقوت فهمسودون بالاجناس

لبءكضبار
الثلاثة اعللمىعاقبة او علىامع كاتفعله نساءالدنياويجمعن بين انواعاللى * قاال
اى .تزينون بانواع الى نمحقائق التوحيد الذانى ومعانى التجلياتالعذية الاحدية فالذه..اث
سوون ثيابا
به
افلىذائيات والفضات هى!اصفات النوريات كاقال (وحلوا اساور مبنفاضة)
خضرا  [ #جامهاىسيز ] وذلك لانالخضرة احسنالالوان كوثارها طراوة وأحبها الىالله
كاك  23من سئدس واستيرق  2مادق من الدسباج وماغلظ منه والديباج الثوبالذى سداه

ها
مك
زلبرق
وحمته ابريسم واستبرق لبياسستفعل م ان

باعلضناس بل معرب استيره جمع

ما مماتشتهى الانفس وتالذالاعين * اعم ان لباس! اهللدنيا
بينالنوعين لادلالة على ان لهبد

اما لناسن التحبى واما لايالسستر فامالماس التحلى فقالتعالى فىصفته لإيحلون) الآنية وامالياس
السترفقال

عىل
نعل
ىبالمنااهلستبعالى قالفىالىبحلو ف
تعالىف دى فتهلاوبلبسون) الاية*ذفانق

مالميسم فاعله والحلى هوالله اوالملائكة وقال فى السندس والاستبرق ويلسسون باسناد اللبس
اليهم* قلنا تمل كران اللبس اشارةاملاىاستوجبوه بعلمهم يمقتضى الوعدالالهى وانيكون

الى اشارة الى ماتفضلاللهب عهليهم تفضلا زايا على مقدارالوعد وايضا فيه ا.ذان بكرامتهم

و1بيان انغيرهم يفعل مم ذلك و.زينهم به مخلاف اللبسن فانه يتعاطاه بنفسسه شريها وجقيرا

 47م

قاضو عدر

7
س بتطخمصح تست
كًثظْ
مس
"لتك
| تعوذ بالله منها * فعلىالمؤ من الاجتناب عن الظم والمعاصى والاصرار علهما على شدي رالذلة
التدارك بالاستعفار والندامة والاشتغال بالتوحد والاذكار والا فالسفر لعيد وحرالنار تنشديد

وماؤها مهل وصديد وقندها حديد وفىالحديث (ان ادنى ااهللثار عذابا ينعلبنعلين منثار
رارة نعله)  روى ب عمنالك بدنينار انه قال مررت على صى وهويلعب
من
بغلى دماغه ح

| بالتراب يضححك تارة ويسكى اخرى قاردت اناسم عليه فنعتى نفسى فقلت يانفس كانالنى
ْصالىله عليه وس يسم عاللىصغار والكبار فسلءت فقال وعلي.ك السلام ورحمةالله امالك
فقلت ومن ان عسةتى قال الفت روحى بروحك فى عالمالملكوت فغرفنى اىلحالذى لايموت
| فقلت ماالفرق بينالنفس والعقل فقال نفسكالتى منعتك عانلسلام وعقلك الذى حرضك

رعباب
تتل
لت ل
| عبلهافقل

فقال لاناخلقنامنهونعود البهفقلت ولمالضعخك والكاء قال اذا

ذكراتعذاب.وفق انك :واذااذ كرت 'راجته .اضحك,فقلت' ز والد لأ ذل لك حتئي'ى

اى لانك لست يكلف قال لاتقل هذا فى رأيت اى لم+توقد الحطب الكباربااللاصغار فمليك

بالاءتبار  :وفالمتوى
فتزا!! اد ووى 6طعاهي؛ طاعما 1! ,زا رق
ى اتا ببشعبها +مناحات «'وقسام برا دوارون*

لياانه م
ابرهلز ؛وطكنام

تى ترا حفظ زبان آززار حكس * فى نظر حكردز يعبرت بيش ونس
تناه بوداً بادا علطاو بزع شوقن ا موجه بالخد ع 3لادان دسن
اذا

رظي نويه ابر روش

» اى دنا حكندم اى جو فروش

حون ترازوى 'نو كج ود ودفا * راس تجون جوبى “رازوى جِزا
جونك باىحب بدى درغدروكاست

يمص
رياسصععم
فإذجعمصا©ن

نأمه حون ابدوا الكرديقة وابيت

حون جزا سابه است اى قدنوحم 00

بريش
كج نتد د

هم

* وعن زيدالرقائى انه قال جاء جبريل االاىنبى صلىاللعهليه وسم متغيراللون قاالى عليه
السلام (ياجبريل مالى اراك متغيراللون) فتمال يااملحمسدجائنعكةالتى المله فيها بمنافخ النار

| فقال صلىاللهعلىه وس (صف لىجه ) قالياعمد اناللهلماخلقجهتم جعلها سبع طبقات

انهونطقة منها فنها سعونا لفالف جبلمن ناروفىكل جمل سبعونالف الف واد منثار
وفىكل واد سبعون الفالف بيت مننار وفكل بيتسبعون الف الف دتدوق مننار وىكل
| صندوق سبعون الفالف ناوعلمعنذاب نبعاولذله تعالى مكنذها فىمشكاة الانوار وهذا غير

مول عالمىبالغة بل هو عحلقىيقته لانه مقابل بانلعجمنان فاكللمعنذاب والنعبم خارج عن
| دائرةالعقل وليس للعاقل الاالتسلم والاحتراز عن موجاتّالعذاب الالم « انالذين
امنو وماوا الصالحات  6جمعوا باينلمقللب ولعاملاركان .والصالحات ججمعصالحة وص

فىالاصل صفةثمغلب استعمالها فياحسنهالشرع املناعمال فنلحتج الى موصوف ومثلها
©] ف اجر مانحسن
دةن
رضاع
كالا
الحسنةفيايقرب بهالاىللتهعالىهلالناانضع [6
تملا © الاجرالجزاء عاللىعمل وملا مفعول احسن والنوين التقليل ووضع الظاهص موضع
ا(لضمير)

عع

سورة الكيف

 55١هدم

العلل فيبلق الا..اختار؟ لانفسكم ما كلممافيهالنحجاة والبلاك © وفى التأويلات
النجمية ( وقل الحق هن ربكم © فالتبشير والانذار وبيان السلوك لمسالك ارباب السعادة /
والاحتراز

عن

مهالك

احاب الذقاوة

 0شن إغاء فلبمن

 5من نفوس اهل

اللمتعاد 2

 3ومن شاء ذلكفر  3من 'لوب اهل الثة'وة * ول فاىلارشاد  دن شاء الؤمن 45

©ااإلى باعان |
(من ثساء فامكفر ل
كسائر المؤمنين ولايتعلل با ليكااد يدمح اتعليل و
من امن كر من_كاين فلا اطرد المؤهنين المخلدين لهوا ؟ لرحاء ايعسانكم بعد ماتين ١
الحق ووضح الااهصس وهو تهديد ووعيد لانخير اراد انال تتالى لابناعه إعانكم ولالضره

كفرك فانثثمفمناو ا وانشتم فاكفروا فانكفرتم فاعلموا ازالله يعذبك واؤن]عمللمدوا ,
ياثنيهبكمكافى الاسئلةالمقيحقال تعالم ان كفروا فاناللهغنىعدكم) اىعناعاتكم(ولايرذى ١
لعباده الكفر) وانتعاقّبه ارادته ون إعضوم ولكن ادو

برحة ايوم لاستضر ارهمبه

(وشاكنروا) الله فتؤمنوا لإيرضه[كم) ااىلشكر * قالفىبحر العلومفنشاء الاعانفا صرف |
ت
قدرته وارادته

ل اكت الاعان

وهو

ان يددق

هله ميم ماحاء من عند الله ١

ومن شاء عدمه فاختره فانى لا ابالى بكلنهما  +وفنه دلالة بينة على ازلاعيد فىايانه |
وعدكمعذاا
وكفره مشيئّةٍ واختيارا فها فعلان تحققان يخلق الله وفعل ال
الاختيارية كالدللاة

والصوم

وثل"

فانكل

واحد متع.ما

لاحدلل

الا وجنام

سائر اذاله ا
احاد اله ا

وكسب الصد وهو ات الوا طاربين.الحبر بوالقدرة :واولا ذلك لماتوتب« :استحقاق العاد أ
على ذلك هوله  0انا اعتدنا  4هأنا  0للخالمين  41أى الكل ظالمعلى نف .سه ار

واختاره عاللىاعان هق نارا  6عظحة تحيبة فلاحاط بهم 6بحيط بهم وايثار صيغةالماضى
للدلالة عالىتحقق هسلرادقها #ه اى ف_طاطها وهواطيءة شبهبهمطاببهم منالنار
 +وفى بحر العلوم!اسير ادق مايدار حولاليمة مثنقَق بالاسقف* وءعن ابىسعيد قالعليها .لام

ئف كلجدار ٠سيرة اربعينسنة) 9وياسنتغثوا» رواكرفرياد '
كدر
(ممرداق الناراربءة ج
خوا كد ازتشتى ] © يغانوا [ 6#فرياد رس شوند]  69بماءكالمهل  6كالحديدالمذابٍ ,

وقبل غيرذلك والتفصلل فىالقاموس وعلى اسلوب قوله يعنى فىالتهكم فاعتبوا بالصيم ىا
يجعل المهل لهم مكان الماء الذى .طلبوه م انالشاعس جعل لصيللهم اى الداهية :مكانالعتاب |
الذى بجرى بانالاحية هل يشوى »* لورايان اكه وتكوودة|

© الوجوه 60اذا تدم ١

ليشرب »فنرط حزازته وعن الى عابهالسلام (هوكعكرالزيت) اىددديه فىالغلفة والسواد
فاذا قارلبيه سبقطت فروة وجهه ف يانلسشمراب  *#ذلكالماء الموصوف لازالمقصود

تسكين الخرارة وهذا يباغ فىالاجراق مباغا عظها  8وساءت يأ النار  9مستفقا  64كيز
اىمتكاً و.نزلا واصل الارتفاق نالصمرفق نحت الخد وأنىذلك فىاانار وأا هولق بلةقوله '
ولح(سنتمس:قا) * وال سعدىالذتى الاتكاء علىالمرفق كأيكون للاستراحة ينكاوحيرو

التحزنوانتفا.الاولهنامس! دو لنثاانى فلاتثيت المشاكاةانتهىر*ول الفقير ا[لمتنككأ؟يدنهىكاه]
بالذارسية والاءتاد لابراد حةيقته وابما يرادالمئزل فيجرد عنالاس تراحة لكونه جِهم
1 2-0-5595

خا

حم  47.م

تقر ءاللقاتين ضر

السر ار لاازينة اللسد وحن الصورة وَالسلواض :آل الطافظط
قندران
وقال

حقيقت به نيم جو نحرند *« قاى اطلس ١نكس كه زهنرطازيست

الجاعى قد س سمره
حه عم منقصت

صورت

اهل

معنىرا

*«* جوجان زرومبودكوتن

ازحيشىى

باش

 +اولفحىديث(ا اللهلامنظر الىصورك واموالكم بل الىقاوبكم واعمالكم) يعنىاذاكانتلكم |
لع -رء
وهاوا
قلون واعمال صالحة تكونون مقبولين مطلقا سواءكانتلكم ون س
املا والا فلا مطلقا وكذا الحكم فىالظاهى والباطن فافهم عزني بك ازلش تساك لاد

ابراهبم خليلا قالت الملائكة يارب انهكيف رصاح للخلة وله.شواغل مانلنفس و الولدوالمال

ولاغليمررىأة ففاقناشلكتتمعالجىرباونهالاالنخظارءهاجلىبرصيلورةوكاعنبدلىابروامهايلمه علبيلهالاسللىامقلياهثثنوااعمكاعللهشبراوللليصسيدالولىحفمظحطة ظ
ب
كوقلكل
الغنم وط

من الذهب ايذانا بمخساسة الدنيا وحقارتها فس عليه جيريل فقال

لهمذنه فقاللله ولكن ففيدى فقال سع وَاحذل ما قاكماد كاك وخذ ثلثها نقالسبوح

ؤ
ؤ

قدوس رب الملائكة والروح فاعطى الثلث ثمقال اكذره ثانيا وخذ ثلاها وثااذلكثراوخذ
كلهابرعاتهاوكلابها ثم اذكره رابعا وانا اقرلك بالرق فقال الله تعالى كيف رأيت خليل
ياجبريل قال ذم العبد خليلك يارب فقال ابراهيم لرعاة الغنم سوقوا الاغنام خلف صاحبى
هذا فقال جبريل لاحاجةلى الى ذلك واظهر نفسه فقال :اناخللالله لااسترد هتى فاوحىالله |
 0ابراهم ان سعها ويشترى عنها الضياع والعقار ومجعلها وما فاوقاف الخليل وما و كل

| على مرقده الشسريف منئكنها * واعل انقدر الاذكار لايعرفه الاالكبار ألايرىانالخليل |
كف فدى نفسه بعد اعطاء الكل بشسرف كذرالله وتعظمه فليسارع العشاقالىذ كرالقادر
ذر علامالغيوب  :قال الشبخ المغربى قدس سيره
الخلاق فانصقل القلوب ك
| كرجه ايه ذارعير ارذاء ترحضش  +0حجدسودا كرحهكددارىهميشه اينهثار

اما ليود تو دادرنكي يوذاك ف كارات عر كناككاده لإذوكان
ق*ال اهل التحقبق اكنلة التوحد لااله الاالله اذاقالها الكافر تننى عنه ظلمة الكفر
| وتشت فىقلبه نورالتوححد واذا قالهاالمؤمنتنعنه ظلمة النفس ولأءت فىقله نورالوحداتية |
| واذقالها فىكل بومالف مرة فكل هميرة تن عنه شيا ل+تنفعه فىاارة الاولى فانءقام العم
أ
1

| بالله لابتتهى الى الابد وفىالحديث (جاوسك ساعة عندحلقة كيرذونالله خير منعبادة الف

سنة) كافىبجالس حضرة.الهدابى قدس سره والذ كر يوصل الليحضور المذكور وشهوده

فىمقام النور :قال جلاالدين الروى قدسسره

سوانا
الدع ديدست :وباق «,وستست » ديدان دنديك تند |د
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لاولئك الغافلين المشتعين هواهم  2الحق  0مليكون  +منربكم

الهوى فانةباطل اوهذا الذى اوحى الى هوالحق كاننا رمبنكم

من <ي 4الله لاماشتضه

فقد حاء الحق وائزاحت

(العال)--

سورة الكهف
يم هم
|الايمان حذرا منجالسة الفقراء لميكن ايماته ايمانا بليكون نفاقا قبيحا بحب ازلايلتفت اليه
ل الفقير شان النبوة عظم فلوطردهم لاجل اعمس غير مقطوع كان
سمامو*
ك|ذا فىتفسير الا
ذنيا عظما بالنسية الى منصبه الجليل مع انالطود المذ كور منديدن الملوك والا كابرمناهل
الطواض وعظماء الدن .حخاشون عَنْ تمثل "ذلك الوضع نظرا الى النواطن والشراءر

دىن
يا
مدعون
 8يريدون 5#بدعائهم ذلك « وجهه :6تعالى حالمن الضمير المستكن فىي
لرضاء لاثى' اخر مناعراض الدنيا فالوجه مجاز اعلنرضى والمناسبة ينهما انالرضى معاوم
فىالوجه وكذا السخط افلىحواشى اللكسشة على التلويح © 8ولاتعد عيناك عنهم  6#اى

[ايدكه تكذرد جشمهاى نوازايشان ] منعدا
لاجاوزهم نظرك الى غيرهم  +قااللكاشنى ب
المقاموس
الام وعنه جفاوىزه

فعيناك فاعل لاتعد وهذا تهى للعنئين والمراد صاحبهما

*ال
يعنى هبه عله لسلام اعلنازدراء بفقراء المسلمين لرثائة زطيمهموحا المىزى الاغنياء وق
ذواللون رجمهالله خاطب الله تبه عاليلهسلام وعامه وقالله اصبر على منصير علا سنفسه

فارق
وقلبه وروحه وهمالذين لايفارقون محل الاختصاص مانلحضرة بكرة وعشيا ن
حضرتنا طق انتصبر علمه فلاتفارقه وحق نلاتعد وعينهم عنى طرفة عين انلاترفع

فلعاجل  0تريد 
نفلرك عنهم وهذا جزاؤهم ا

لب
اى
5ط
ياعمد © زينةالح.وة الدنيا ت

مجالسة الاغشاء والاشراف واهل الدنيا وهى حال منالكاف وفىاضافة الزينة الى الحاة

الذنا تر الثاتها فوير عنها * قال الكامى [ “تابد دانستكه اضر ثانا ه ركريدنا
لقت أن مل رودم يلل معى آنث النست لمكن حمل كوت ماتل لنت دساح أهائلك
بدنيا ازفقر معرض وبراغنا مقبل باشد ] * وفىزيدة التفاسير ريد حال صرف للاستقبال

لاانه حكم على النى عليهالسلام بارادته زينة الدنيا وهو قدحذر عالندنيا وزينتها ونهى
جنلسك
اعلناحغبنةياء كماقال(لانجالسواالموى) يعنى الاغنياء فو ولانطع» فخىية الفقراء ع
كنرذنا  4الغفلة معنى يمنع الاندان منالوقوف على حتيقة الامور
من اغفلنا قلبه ع
اى جعلت قلبه فىفطرته الاولى غافلا عانلذكر ومحتوما عن التوحيد كرؤساء قريش
واتبع هويه * الهوى بالفارسية [ ارزوى نفس ] مصدر هويه اذااحبه واشتهاه

سثمىبه المهوى المثبتهى مُمودا كان اومذموما مغلب عَلَ غير الحموذ وقبل فلان اتبع

هواه اذا اريد ذمه ومنه فلان من اهل الهوى اذا زاغ عنالسنة متعمدا وحاصله مبلان
النفس الى ماتشتهيه وتمتلذه منغير داعية الشمرع قلوا جوز نسبة فءل العبد الى نفسه
مرخخَتهة كوانة مةرونا شّدرته ومنه وابع هواة والى الله هن حث كوانه موجدا له ومنه

اغفنا  0وكان امه فرطا  * 5قال فىالقامؤس الفرط بضمتين الم والاعتداء والاص
الجاوز فيه عنالحد انتهى اى متقدما للحق والصواب 'ابذا له وراء ظهره مقنولهم فرس

فرط اى متقدم .للخل © اولفتأويلات و(كان امنه) فىمتابعة الهوى هلاكا وخسرانا
وفالآاية تنبيه على انالباعث لهم الى هذا الاستعداد اغفال “اوبهم عكنرذالله واشغالها
بالباطل الفانى عانق الناقي وعلى انالعبرة والششرف بحلية النفس وصفاء القلبوطهارة

و ان ن.بالالهامية ا تطلي):العلم والدرس و شولون
| يللد فرةق المتصوفة المتدعة :

القرآن حاب والاشعار قرآن الطريقة فيتركون القران ويتعلمون الاشعار فهلكوا بذلك
قال الكمال الخجندى
دالزشندن قران بكيردت همهدوقت * جو باطلان زكلام حقت ماولى جست
* قال ابراهم الخواص جلاء القلى ودواؤه خمسة قراءة القران بالتدبر وااخلاء النطن
|وققام اليل والتضرع الىالله عندالسحر ومجالسة الصالحين شاشنتغل بشهوته وهواه عن |

نجهر الزإوتناقا" ولعو نهشه تكن :شوك لهاب بذالهلاله |
 .اعنه الامور الطاقةا ا عل

فانظريامبى” الادب انلام جع االلىاالله تعالى فكيف ترجع اله بالاشعازالتى اخترعتها أ
انث وامثالك مانغل النفس والهوئ :بدل.القر أن الذى ارسلذأة البلك واه بالعتلاية

5ال الشبخ سعدى
فاجوابك بيوحمثو المقربون علىركهم مانلهول ق
دران روزكز فعل برسند وقول  +اواللوعزمرا
مجان كه دهشت

'ن بلرزد زهول

خورد اسا  +بوعدذر ككنهدرا جه دارى سا

فالواجب انتمثو فىهذا الوم بين يدى ءلم تلم القران وكيفة العملبه ومعرفةطرق

الوصول الى حتا "شه فانهنسخة الهية فيها علوم  5الاساء والاولناء فناراد دخول الدار

من شبخ وشاب فليأت منطرف الباب * وعن على دضى الله عنه منقرأ القرآن وهوقام |
فلصلاة فله بكل حرف حسون |
فصلاة كازله بكل حرف مائة حسنة ومنقرا وهوجالس ا
ال
حتنة” وكل قرأأ وهواق قي«القلاة وهؤغلا واتتواء فيل وفغراوان لستة وزكر غراف
لرة
لؤسقشط
اجلو
وضوء فعشير حسنات  +قالواافضل التلاؤة على الوضوء وال

وانيكون غين

متربع ولامتى” ولاجالس جلسة متكبر ولكن نحو مايجلس بين يدى منيهابه ومحنئم منه
* وفىالاشياه استّاع القر ان اثوبمنتلاونه انتهى  +قابفعل البعض هذا الزمان امخنفاء

آبة الكرسى فيبعض الموامع والجامع ليس عملاىيذنى وذلك لانف القوم من هوا لابحسن
قزاءة الآنية المذكورة فاللائق انيجهربها المؤذن لال المستمعون واب التلاوة ابل ازيذ
وهو ظاهن على ارباب الانصاف ولايخرج عن هذا الحد الا اصعاب الاعتساف  88واصبر
فيك 41احسها ولنتها مصاحية  0معالذين يدعون ربهم بالغدوة والعثى 31فىاولالنهار

الما والمراد الدوام اى مداومين على الدعاء فىجمبع الاوقات اوبالغداة لطلب التوفيق

والتسير والعثى لطلب عفوالتقصير » نزلت حين طلب رؤساء الكفار طرد فقراء المسلمين
ممخنالسه عليهالسلام كصهيب وعمار وخباب وغيرهم وقالوا اطرد هؤلاء الذين ريحهم ريح
[ين بشمينه بوشان ىقدرراكه بوى خرقهاى ايثان مارا متأذى دآرد
الصنان يعنى ا
| ازحلس خود دورساز ] حتى تجالسك فازاسامنا اسل الناس ومانعنا امتنباعك الاهؤلاء

لانهم قوم ارذلونكاقالقومنوح (أنؤمنلك واتبعك الارذلون) يفأإذنالله فىطرد الفقراء
لاجل انيؤمن جع من الكفار *فانقيل يرجح الاهم علىالمهم وطردالفقراء إسقطحر متهم
رع ولج اط لكان طرعةاسلواهو  9ل حك رالا انر
نا ج
قدالوعذا
وهوضرر ق

( الاعان )
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 8:منولى 5هيتولى امسرهم و ينصمرهم .اس_تقلالا وءن الاولى متعلقة  5عل اىلجال

والثانية قراف

كانه قبل مالهم من دونه ولى ما  3ولإشرك فىحكمه احدا يا ان أ

لامجعلالله تعالى احدا من الموجودات العلوية والسفلية شريكا لذاته العالة فقضىاته الازلى
الىالايد لعزته وغناه *» قال الاماه المعنى انه تعالىى لماحكى ان ١لهم هوهذا المقدار فليس لاحد ا

كضبار اهلذاهمورالمدبرة المئزلة بين اولاستوالارض
ان .هقول مخلافه انتهى * قاالليع
الخارية اطادثة افلىواقع الظاهرة علىابدى مظاهرها واسابها فاليخارج فالىإلى والنهار
هالىامور الحكمة الحفوظة من تبديل غايلرحق تعالى وتغيره لاذها المقادير التى قدرها |

ودبرها واحكم صنعها ولاقدرة لاحد غيره معحلوىمااثيته واثيات ماتحاه ((بحواللةمايشاء
مجك ولحلن بلد ها كانًامنكان غيرالتسلم وارذئ اذ ليس بشريك له تال دحقكمة |

دسى ( قدرت المقادير ودبرت التدبير واحكمتالدنع فنرضى فلهالرضى ١
قيث
وافاللحد
منى <تى يلةانى ومن سخط فله السخط منىحتى يلقانى ) :قال الحافظ
رضا بداده بده وزججين "كد كثاى * كه برهن وتو در اخدّار كت
وقال

ذه دامة) فسمت ره 'لطاقة سايم  5لضف | نجدتوانديشى حكم اه توفرمانى

بغلس دواعامن ,عالعمولل بحىكمه واصىء .واعلا لهالتسليم والرضى وترك التدبير
يد
كاقالباعلضكبارعن لسان اق تعالى يامهموما بنفسهكنت من5نتلوالقبتها الرنا واسقطت
تدبيرها وتركت تدبيرك لها واكتفيتبتدبيرنا لها منغير منازعة فىتدبيرنا لها لاسترحت

جعلا ال وا ؟ هكذا بفضله وهذا مقال عال لاميلصلله الا افراد الرجال الذين رفنوا
رنجل
ااب
يكل
منازعة النفس من البين ومثوا بالتسلم والرضى فى

اين هم فىهذا الزمان

وكيف تحيانلهم للانسان فاجتهد لعلك تظفر بواحد منهمحتىكن من رضىاللهعنهم
لقرتاقنرب
لال
باتل مااوحى اليك من كتاب ريك  #اى
و

الىالله تعالى بتلاوتهوالعمل

موجه والاطلاع على اسراره ولا تسمع القولهم اعت شران غير هذا او بدله والفرق
بين التلاوة والقراءة الاتنلاوة قراءة القران متابعة كالدراسة والاوراد الموظفة والقراءة

يىله وتغيره غيره
اعم لانها حاملعحروف باللفظ لااتباعها :ل8امسدل أكاءاته 6لاتقابدردعل

تعالىكقوله ل واذا بدلنا اميكةان آية  6فهوعاممخصوصقافهم ولن محد  6ابدالدهر
وان بالغت فى الطلب  3مندونه  9الىا متتحدام ملتجأ تعدل اليهعندنزول بلبة
* وقال الشخ فىنفسيره وان نحد مدنون عذابه ملتحا تلحأاللهانعممت بذلك التديل

فرضا انتهى * واعم إن القوات لشادك إنذا ولايتنيى بالزنادة والنقصان شرمدا كك
احكامه لانه محفوظ فاىلصدور ينظمه ومعانيه واتما يتتدل اهله بتدل الاعصار فيعود الم |
/للهمررت بحجرمكتؤب ١
والعمل االلىجهل والترك نعوذ بالله تعالى» قالابراهم بن ادهورح ا

عله قلنى انفمك فقلته فماذكاتوب عله انت يماتعم لاعمل فكت تطلب مل+اتعم
0

عااللمتخد

> فى عمل ومدعى وكذابى

سيوكه
سرو
جسه
الس

مس سه

|انشاء الله ويخرجون من ببعتك ولايكون فعنقهم حنث فقال اميرالمؤمنين لاعوانه خذوا
هذا لعنى جمدبن اسحاق

فاخذوه

وجعلوا رداءه فىعنقه وحاسوه

مازم امد ممد اسحاق * مبتلا.شد ينقيض اطلاق
وفبه تعظم امام الملة قائل الحق بغير العلة  #8لوبثوا  اى النتية وهؤ بيان لاجمال قوله

( وضرينا علىآذانهمفىاالكهف سنينعددا  6ف فىكيفهم يهاحياء نياماهظ مثاللثقسنين| *6
ليل ستماثة سنة لان اقل امع
عطف بان لثلاثمائة لاتمبيز والا لكان اقلمدة لثهم عاند
عيَلاء

يتات

وعندغيره

سا4

ا

اثله ثلاثه عند هم هذا

على قراءة مائة بالتنوين واما على

| قراءة الاذافة فاقم امع مقام المفرد لانحق المائة انيضاف الىالمفرد وجه ذلك ازالمفرد
فثلاثمائة درهم فالمعنى .مع لسن اضافته الى لذظ امع كافىالاخسرين اعمالا فانه مز
بامعوحقه المفرد نظرا الىميزه  وازدادوا نسعا»ه اتىسع سنين وهو اشارة الى ان |

ذلك الحساب على اعتقاد اهل الكتاب .شمسى واماعند الترب فهوقرى .والقمرى يزيد

على الشمنى تسعا لان التفاؤت إِسْهمًا .فى :كل مائة:لتة ثلاث سكنين ولنااعتقال واذذادوك |
تسعا هومفءول ازدادوا والسئة الشمسية ملة وصول التسن الىالنقطة التى فارفتها دن

ذلك البرج وذاك ثلا عمائة واخمسة واستون بوما وريع بوم والسئة القمرية اجاعفز غوىا

| شريا ومدتها ثلاثمائة واربعة وحمسون نوما وثلث بوم * قااللكاشنى [ وحقيق سيصدسال |
شمنى ستصدونه سال رى ودوماه نوازده روز باشد ]

قلالله 5عالثوا

* قال

البغوى انالامص فىمدة لثهم كاذكرنافناانزعوك فيها فاجبهم وق لاله اعلم بما لثوا»
اى بالزمان الذى لبدُوا فيه لان علم الأفيات مختص به ولذلك قال 88له6هخاصة  #9غيب
| السءوات والارض* اىماغابٍ عناهل الارض  4#ابصربه#ه [جهبنناست خداىتعالى بهر

| موجودى ] بإ واسمع * [ وجهشنواست بهرمسءوعى ] * قال الشبخ فىتفسيره الضمير
| فىبهلله محله رثع لكونه:فاعلا لفعل التعجب والباء زائدة والهمزة فى الفعلين' لاصيرورة
فظ الام ولسن بام اذلامعنى للامرهنا ومعناه ما ايصرالله |
| اصله بصراللة وسيع “غير اللى
ا بكل موجود وماأسوعه لكل مسموع وصرغة التعحب لست على حقيقتها لاستحا لتهعلى الله |

| بل للدلالة علىان شأن علمه بالمبصرات والمسموعات ارج عباعليه اذراك المدركن لابحجبه| .
ثى“ ولاحول دونه حائل ولايتفاوت بالنسية اليه اللطنف والكشف والصغير والكبير
والحنى والملى ولعل تقديم امي ابصاره تعالى لا ان الذى نحن يصدده مقبنيل المبصرات
© قال فىااتاويلات النجمية لإابصر بهواسمع» اى هوالبصيربكل موجود وهوالسميع بكل
| مسموع فبه ابصر ونه اسمع انتهئ * قال القبصرى رحمه اللهسمعه تعالى عبارة عن #ليه

بعلمه المتعلق يحقيقة الكلام .الذانى فىمقام جعامع والاعاتى فىمقام اجمع والتفصل ظاهرا
| وباطنا لابطريق الشهود ونصره عباددة عن نجله وتعلق عامه بالحقائق على طريق الثشهود

| وكلامه عبارة عنالتحلى الحاصل من تعلقء الارادة والقدرة لاظهارمافىالغس نوايحاده قال

تعالى ا(نمزا امسء اذا:اراد شيا  6الآية»#ؤمالهم 4ه اىلاهل السموات والارض #مندونه»
١

(تعالى)

مج وم صم
 ١انيكون |1ا

لست 1-1
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أسسمانه ان تشول عسى دلى

ان يهدتى لثى” كدر بدل هذا المنسبى اقربمْهرشدا وادق خيرا ومنفعة انتهى * قال الامام

فتفسيره والسيب اانه لابد'منذ كر هذا القول هو انالائسان اذاقال سافعل االفلعفللاى.

تاى حا ان يعوقه منذلك الفعل عاق
بيض
ود ا
لبع
غدا ل يمبعد انيموت قبلا نجي“الغد ولم ي
فاذا ل هَل انشامله صاركاذبا ففذلك الوعد والكذبمنفر وذلك لابللق بالاساء عليهمالسلام
فلهذا السيب وجب عله ان شَول اشناء الله حتى انه بتقدير ايتنعذر عليه الوفاء بذلك
الموعود لص ركاذبا فحلمصل التنفير انتهى * قال ابواللدث رحمدالله روى ابوهريرة رضىالله |

عنه عنرسو لالله صاللىله عليه وسلم انه قال قال سامان بن داود عليهما السلام (لاطوفن

| اللدلة على مَائة اعسأة كل اعمأة تأتى بغلام إغَاتل فاىسلدلله وتمى ان يقول انشاء الله فلمتأت |

)ل النى علهالسلام (والذى .نفسى سد لوقال
| واخدة منهن بع الا امرأة بعق غلفامقا
انشاء الله لولدله ذاك) وذلك ان من ليعلق فعله بمشيثته تعالىفان منسنته اننجرى الامس
لاف مشيته لبعلمانلامششة فىالحقيقة الالله تعالى وفىاعحديث ( ان من مام ايان العيد
عخلى

ان ستتى ىكل حديثه) اىسواءكان ذلك باللسانوالقلب معا او بالقاب فقط فانجردالاسثناء
باللسان غير مفيد  :وافلىمثنوى

ترك استتاء مادم .قسوست  ».ف“ىمين كفتن كه عارض حالتست
ات انلع يدا زرك اقعذا كنيدي حاورا وطاناجان؟ اشتقامك» حت

* ومن لطائف روضة الطب انهسئل رجل الى اين فقال الىالكناسة لاشترى حمارا فقبل
قل انشاء اللهفقال لست احتاج الى الاستثناء فالدراهم  2اين فلكىناسة فلم يبلغ

| الكناسة حتىسرقت درامه منكهفرجع فقال رجل مناين قال املنكناسة انشاءالله
ات دراهمى ان شاء الله * واعم ان ابن عساس رضىالله عنهما جوز الاستثناء اللفصل
رق
بالاية اكلموذرة وعامة الفقهاء علىخلافه اذ لوصح ذلك لا تقرد اقرار ولاطلاق ولاعتاق

| ولميعلم صدق ولااكذب فىالاخبار عن الامور المستقبلة * قالالقرطى ؤفتأىويل الآيةهذا

فكافب لالد الما الخدم لخلدانذه ؤانا»الاحتهاذ:امذرة كك “فاتيكؤن الامتكال :الى

1ت
ج
ا
ج
ب
1
ب
م
1ا
م
ع

دكئفاشرشينليقاتيهزك
_ياببسدعحوبشكفرااكراثم

ق*ال فىمناقب الامام الاعظم روى ان عمد بن اسحاق صاحب المغازى كان بمحسد اباحشفة
| لماروى منتفضيل المنعور ابىجعفر اباحدمة علىسائرالعلماء فقال حمدين اسحاق عندامير
عفر المنصور لابىحشفة ما تشول ىرحجل م
المؤمنين اجبى

كت “مقال ان شاء الله بعد
1
ا
1
1
ا
0
101
|
ا
11
|
1
1
2

ماشرغ اأأطنهاوتكت فقال ابوحنفة لايعمل الاستثناء لانه مقطوع واتما شفعه اكذاان ام

متصلا فقال مخدبن اسحاق كف الابناحه وقدقال جد اميرالمو مين وهو عبدالله بعنباس .
رأبوة رفن اس تمل االلعهعاء /بونكان "ته لتولتهتاى < اذكارك اذانشث)

فال اميرالمؤمنين أهكذا قول جدى فقال نم فقال المنصور علىوجه الغضب لابىحشيفة
أخالفت اتجداىءيااباحشسفة فقال الواخدفة لقول اعبنباس تأويل  0علىالصحة ثمقال
تم
'قولون
الابمرالمؤمنين انهذاواضواءهالايرونك اهلا للخلافة لانهم ببإيعونك  3خرجون ف

1
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سرج 2

عليهم ماف القرآ منن غيرتصريح هلهم وتفضيح لهم فانهتاغل مكارمالاخلاق © ولا |

تستفت» [وفتوى تحوى بعنىهبرس] « فيهم * اى فى شأنهم ط منهم  *6اى منالخائضين

*ال الكاشنى
'  8احدا  #فاننياقص عليك لمندوحة عن ذلك ماعنه لااعلم لهم بذلك ق
أهل ناويل را ديات احا تهت سبدن تساراست بكنوضيئذ انقصة مود آز احوال" |
بدلاءسبعةاسنتكه هفت اقلم عالمبوجود ابشان قائمست وكهف خاونخانة ايشان بود وكلب |
نحفبسوانيه ] » وعن الخضر عليه السلام انه قال ثلاثمائة اهلماولياء وسبعون هم النجاء
واربعون هم اونادالارض وعشرة هم النقاء وسيعة هم العرفاء وثلاثة هم الختارون وواحد

هوالغوث ليبلغوا الخو

ره الصوم والصكلاد والتخشع وحدن الخلية ولكن بلغوا

| بصدق الورع وحدن الله وسلامة

الصدر والرححهة جمبعالمسلين اصطفاهم الله يعلمه

| واستخلصهم لنفسه وهم لادسوّن شولا نلعنونة ولايؤذون من حتهم ولاحقرونه ونلحاسدون

من فوقهم اطبب الناس خبرا والنهم عريكة واسخاهم نفسا كذافىروض الرياحين للامام
| اليافهى رحدالله [ وتزدمبى اشارتست بروح وتلب وعقل فطرى ومعيش وقوت قدسسه
وسر وخ ىكه لو كيك بدن دارد ودقاتوس نفس اماره أست ]
1

0

اماره خوار *

ا

عنيزش مدار

*ه هرساعاش قبله' ديكرست
مبرطاعت نفس شهوت برست ك

الثىو'لانهقلوغادنا  #6نابىىفتيمأسادتيقبيفل المعانى*الزم6اناىمطللقااجلفشديخ"ل تعفزايمله عغلديه دفخوللاالىفااولعيلافذالنكهتزل>
حين قالت اليهود لقريش ساوه عانلروح وعن اسحاب الكهف وعن ذىالقرئين فسألوه
صاللىه عله وسفقال (انتونى غدا اخبرك) ولميستئن اى لمعل ازشاءالله وتسميته استتناء

لانهيشبه الاستثناء افلىتخصصص فابطأ عليه الوحى ايام حتى شق عله  .يعنى [ غرار ملال
برص ات دل نى غل أن حضرت (لشتلودت ]|وكذانته قررش وقالوا ودعه ريه وابغضه © الا

انيشاءالله “ #استناء مفرغ من الى اى لاتقولن ذلك قى حال من الاحوال الاحال
ملابسته عشيثته تعالى .على الوجه المعتاد وهو اشنال ان شاء الله وه اشاذة اك انالاختار

والمشيئة لله وافعال العبادكلهامبنية عملشىيئته كا قال إوماتشاؤونالاانيشاء الله) 9#واذكر

ريك 6ه اى قل ان شاءالله  69اذا نسيت  ثتذمكرته كاروى انه علهالسلام لنمزال قال

(انشاء الله) #إووقلعسى» [ شايدك ]  3ياهندين ربى» اىيوفقنىه لاقرب منهذا #
اى لمق أثريت.واطير مزاما احتان "الكيمم عن الاات لاالتق الذالة عتلين

 2وعد  5اى ارشادا للناس ودلالة على ذلك وقد فعل حث اراه من المثات بماهو

اعظم مذنلك واب نكقصص الانساء المناعدة ايامهم والحوادث النازلة فى الاعصاز المستقبلة

الى قيام الساعة * قال سعدى المفتى لما جعل اللهود .المكاية عن اصحاب الكهف دالة على

نبوته هوناله امرها وقال لإقلعسى)الآية كا احولنحى فمفتتحالكلام بقوله2امحنسبت

احنماب الكهف والرقيم ا©لآنية انتهى * وقال السمرقندى فبىحر العلوم” والظاهر
لاع
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 00م

صاعلوك ونضطجعكالماوك ولذائرى ثربة مولانا على الاحتشام |
لان
امول
كال
بوكشفق
نالعصعا
ك
العظيم دون منقد صدر الدين رزقنا الله شفاعتهها  :قال المولى الحامى
وصلش مجودراطلس شاهىكهدوخت عشق * اين حامه رىه

نهان زير زيدم بود

سقولون * الضمائر فى الافعال الثلاثة للخائضين فى قصتهم فىعهد الى صلى الله عليه

وس من اهل الكتاب والمسلمين لكن لاعلى وجه اسناد كل فيها الىكلهم الى بعضهم
سألوا رسولاللهفاخر الجواب الى اينوحى اليه فيهم فنزات اخبارا يسماجرى بينهم من
اختلافهم فى عددهم وازالمصيب منهم من سول سبعة ونامئهم كلبهم اى سيقول اليهود هم
اى اصماب الكهف  8ثلثة د اى ثلاثة اشخاص و دابعهمكلبهم  5اى جاعلهم اربعة
بانضامه الهمكلبهم  89ويقّولون 6هاالىنصارى وانما لممجى' بالسين ك1تفاء بعطفه على ماهو

فيه فل حمسة سادسهم كلبهم ربحاملاغيب؟ رميا بالخبر الخنىعليهم واتيانابءكقوله (ويقذفون

بالغب») اى يأنون بهاوظنا بالغنب من قولهم رحما بالظن اذاظن وانتصابه على الحالية من
ورد
مي
الضمير فى الفعلين معا اى راحمين اوعلى المصدر منهما فانالرحم والقول واحد اى

رحما بالغنب  88ويقولون سبعةونامنهمكلبهم © :القائاون المسلمون بطريق ااتلقن من هذا
الوجى وماقيه نمابرشدهم الى ذلك من عدم نظم فى سلك الرحم بالغنب وتغير  1بزيادة

الواو المفيدة لزيادة وكادة النسة فما بين طرفها وذلك لان الوحى مقدم على المقالة المذكورة

على مايدلعليه السان « قل ت4ح6قيقا لحق وردا على الاولين ل#إربى اعل)» * قال سعدى

المفتى اى اقوى علما وازيد فىالكفية فان مراتب البقين متفاوتة فىالقوة ولاجوز انيكون
التفضيل بالاضافة الى الطائفتين الاوليين اذ لاشركة لهما فى العم « بعدتهم  6بعددهم
فومايعامهم الاقليل :#مايعلمهم عدتهم الاقليلمن|اناسقدوفقهم اللهللاستشهاد بتلك الشواهد
عدها عدة عاد يعتدبها
بق
 #قال نعناس رضى اللهعنه.احين وقعت الواو وا شطع العدة اىم س

وندت انهمسبعةو ثامنهمكلبهم قطعاوجزما وعليهمدار قوله انامنذلك القليل* وعنعلى رضىالله
| عنه انهم سبعة نافسرماؤهم بمليخاومكثلمينا وامشضليعيناابهؤيلامءينالملك وكان يعسناره
منسوش ودبرنوش وثشازنوش وكان ستشير هؤلاء الستة فى امره والسابع الراتى الذى

شلى
ا قا
كش*»
لططيو
ايشي
وافقهم حين هربوا ممانكهم دقيانوس واسمهكفشططيوش اوكف
الاصح انه طوش * قال النيسانورى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان اسماء اتاب
الكوف تملح للطلب والهرب واطفاء الحريق تكتب فى حرقة وير بها فى وسطالار
ولكاء الطفل تكتب وتوضع نحت رأسه فالمهدوللحرث تكتب على القرطاس وترفع على
خشب منصوب فى وسط الزرع والضربان والمى المثلثة والسداع والغتى والماه .والدخول
على السلاطين تشد على الفخذالءئ ولعسر الولادة تعد على فخذها السرى وطفظ المال

والركوب فى البحر والتجاة من القتل  3فلاتمارٍ  6المماراة س[تيزهكردن] الفاء لتفريع |
النهى على ماقله اذىقد عرفت جهل اصحاب القولين الاولين فلاتحادلهم  8فيهم * اى |
فى شأن اسحاب الكهفت 9ف الامساء ظاهي! * الاجدالا ظاهيا غير متعمق فيه وهوان تقص |
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تسعد واستيتعمس كت

مجح لام جما

الجزء الخامس عشر
| رداى سارل ود عا

وصديق وفاررق ومىتضى وابودرداء رضىالله عنهمبكوناهريبك

| بكوشة نشيند وبادراكهمسدر سليان بود بطلبكه خداى تعالى اورا متطويكعردانيد بفرماى
باايشائرا برداشته بدانفار برد حضرت ١ تحنان كردوصابه بدرغار سد ند سب

بود برداشدد

سك ايشان روشن بالك دركرفت وحمله اورد واما جون جثم وى ايشائرا ديددم جنبائيدن
ْ اغار تهاد وسمراشارت تدك دناه ايشان در امده؟ فتند السلام علكم ورحمة اللوه بركانه |
حق سجدأنه ارواحإجساد ايشاز بازاورد نابر خاستند وحواب سللام بازداديد حابه كفتتد

أىالله مدبن عيدالللههصبىاللدعليه وسلمشا سالامرسائيده ايشانكفتد والسلامعلى تمدرسول الله
لس دعوت ترديد اإشائرا بدن أسالام وابشانقبول مودندوحضرت سغمبررا سالامرسائيد ند

باز درمضاجع خود كهكرديد وبارديكر 'زد خروج مهدى از اهل ممدعله السلام زنده
شوئد ومهدى برايشان سلام كيد وجواب دهند بس عيريد ودرقامت مبعويث الوديلاير] ا

ويتتازعون  6قالبعض احاب التفسير هومتعاق باذكر المقدر * يقولالنقير هوالاظهر
اذ
والانسب لتردب الفاءالا لية عليه  3كون كلاما ممصلا >#اقمله والمنازعونهم قوم تندروس
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|  8ننهماسهم #تادىبير أن اصحاب الكهف حينتوفاهم اللهثانا با
| يوسكتفرالطريق الهم © نقالوا  #اىبعضاهلالمديئة  #9ابنوا عليهم  #اىعلىباب

كهفهم ف بنديابناو#ا[6رىكه ازجشم مردمبوشيده شيونندىل]ايعم احدتربتهم وتكون
افظت
تطرق السك ح
محفوظةمن

تربة رسولالله بالحظيرة 1

اعلمبهم* بحالهم

«الالذينغليوا علىامهم #8مالنمسلمين وملكيم
وشأنهم لالفاحة؛ ل ع الغير بمكانهم ق
مسق

مسوك

تلمك
 ١يمكانهم  -روى انه 1
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نين مسحدا يصلى فر

قوم نندروس ف البعث مقترحين وحاحدين دخل الملك ١

بته .واغلق بانهولنس مسحا جلس على رماد ؤسأل ربة اينظهر الحق فاتلعالالهلى فى |
نفس رجل مرنعناتهم قهدم ماسدبه دقانوس باب اكيم ٠ لمتخذه حظيرة لغنمه فعند
| ذلك بعثهماللهفلما انتشير خبرهم واطلع علهم الملك واهل المديئة لممهم وكافرهم

| كلموهم وحمدوا اللهعلىالآية الدالةعلىالبعث ثمقالتالفتية للملك نستودعك الله ونعذكبه

من شرالن والانس ثمزجعوا الى مضاجعهم قناموا ومانوا فال الملك عليهم ثيابه واس
خعل لكل واحد تابون من ذهب فآرهم فىالمنامكارهين للذهب طعلها من الساج وبى

على بان الَكيفت مشجدا * قَول الفقير هذه حال اهل الاناء وإذا لشمل حضرة الشخ

| صدر الدين القنوى .قدس سسره البناء عقلىدمه فعملوا املنالواح ثماخذتها الصاعقة كانه
لشمل الغطاء وسبيه ماسمعته من حضرة شخى وسندى روحالله روحه وهو انه قال ان

الشبخ صدر آلدن كان مأونلات المأوك فضرة مؤلايا 'صاحت الوق وان مولانالوكا
| للدنيا مطلقا وصدر الدين متحءءلا صورة حتىكازله خدام متزينون ولهابريق وطشت من
ا

فضة وتغير عله شعخص فى ذلك فاشار حضرة الشبخ الى الابريق فانى الى

ل

0

| وقربه فتحير الحاضرون وناب الشخص وقال .وما حضرة مولانا نيش كالملوك ونضطجع ْ

(كالصعلوك)
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ترايت ساك اله شا كدسرددست و ارا لحري مكرى عليخاكفت شها بأمن سخربه

مكنيد ديروز ماماعتى ازوى كريخته كوه رفتم وامروز مرابشهر بطلب طعامفرستادند
هن مجزاين جِيزى ندائم القصه اوراتزديك ملك أوردئد وصورت حال تقريركرد ملك
باحماعتى از مقربان واشراف:بلد روى بغار اوردئد وملا بغار درامد وبارائرا ازصورت
حال خبرداد وعلىالفور ملك برسيد واناوحكه بردر فار نود برخواندئد واساىوا<وال

ايشان معلومكرد وباقوم بغار درامده ايشائرا ديد بارويهاى ثازه وجامهاى نو متحير شده
برايشان سلامكرد جواب دادند حقسحانه وتعالى ازين حال اخبار فرمود] (وكذلك))

اى كااتمناهم وبعشتاهم من تلك النومة لمافى ذلك من اظهار القدرة الاهرة والحكمة
اقيعنهم
ثرفنا  6#اى اطلعنا الناس وعليهم © اى على اتاب
البالغة وازدياد بصيرتهم وي

الكهف واصله ان الغافل عن شى” ينظر الله اذاعثريه فعرفه فكان العثار سبب العم به
فاطلق اسم الت عل ال ول كدب _المادر الاعار ابررسامدن كسى

دامر

جيزى ] قالالله تعالى ( وكذلك اعثرنا  4والاطلاع [ بر رسانئيدن كمى ببزتهانى ] العرب

تقول اطلعغ فلان على القوم ظهرلهم حتى رأوه واطلع عنهم غاب عنهم حتى لايروه
ليعلموا 64اى الذين اطلعتاهم على حالهم وهم قوم تندروس الذين انكروا البعث

© ان وعدالله 64اى وعده بالبعث للروح والحسد معاب حق ©:صدق لاخاف فيه لان

نومهم وانشباههم بعده كال من يموت ثيمبعث اذالنوم اخو الموت 8 .وان الساعة 6ه
اى القيامة التى.هى عبازة عن وقت بعث الخلائق حميعا الحساب والجزاء لؤلاريب فيهايه
لاشك فى قيامها ولا شبهةفى وقوعها فان شمانهد اتنعهالى توفى نفوسهم وامسكها ثلاكائة.

سنة وكاثر حافظا ابدائهم من التحلل والتفتت ثم ارسلها اليها علمينا ان تهعالى يتوفى
تفوس جميع الناس ويمسكها الى ان شير ابدائها فيردها اليها للحساب والجزاء
 5قدر تكارها دشوار يست * مجزها باقوت حكقاريست

اهرل هقذدهرة
طنف الله بالقوم وارشاده اياهم بصودة النوم حدث اظ
لام
ق*ول الفقير هذ

وبين الحق بوجه يقوم مقام بعثالرسول لمن هو مناهل البقظة اولتفأبلات النجمية قوله

كرى البعث والنشود بالاجساد على
(وكذلك اعثرنا عليهم) اشارة الىانا كااطلعنا بمعض
احوال امابالكهف ليعلموا ويتحقق لهم ان وعدالله بالبعث واحياء الموق حق وان
قنام الساعة لازيب قيهانا قادرون على احناء بعض القلوب المتة وان واعلدله به بوله

(ف.لنحيينه حياة طيبة  6وبقوله (أومن كانميتا فاحبيناء 6حق وان قيام قلوب الصديقين

تىف[سير امامثعلى مذكور استكه حضرت رسال صالله عليه
دهارنته
]| الحبين لاريب في
كحاهبفرا بهند جيريل امدكه يارسول الله انيوشائرا
وس را ارزوى ان شدكه اص
درين دثما مخواهىدكى اما ازاخار اصحاب خُود جهاركس ذا بفزست ماإايشائرا بدين

تودعوت كنند آن حضرت فرمودكة حكونه فرسم وكدرا برفان بشرمايم جبريل فرمود
ل سج س جصصم سود ممه

ست تت 1

 1001اماق يمادل من العذاء :الؤوتاى ١ك كلخ حال النىصلى الله عليه وم كان
0

الايام وشول (ابيت عنددى يطعهى ويسقيى)افلارجعوا منعذيةٍالخق المغندية ١

ظفوسهم ق(الفواابعئوا »6ا(فنى طلبهم اذى طعاما اشارة إلى ان ارباب .الوصول واماب |
ن
المشاهدةلمشااهدوا ذلكالمالوالبهاء وذاتواطع الووصال وجدوا حلاوة الانس وملاطفات
9

فاذارجعو الى ءالم النفوس تطالبهم الارواح والقلوب باغذيتهم الروحانية فتعللون |

تمشاهدةكلجيل
|

لان كل حال من مال

ال

وكلبهاء من بهاء الله وتوصلون باطافة

|

١الاطعمة الىتلك الملاطفات كاقالوا (فلأتكم برزقمنه ولتلطف) اى فىالطعام(ولابشعزرن

| باكمحدا  6وفبه اشارة االلىاحتراز عن شعور اهل الغفلة باحوال ارباب الحبة فان لهم |
افلىنهاية .احوالا كأ نها كفر عند اهل البداية  5قال ابو عمّان المغربىقدس سسره ارفاة
| العارفينباللغاف وارفاق !١لمريدينبالنف «رانهمان يظهروا عللى) يحنى اهل الغلةز >رجو؟)

|

بالملامة فهايشاهدون مك يا اهل المعرفة من وسعة الولاية وقوتها واستحقاق التصرف

ف الكونين وانعدام تصرفهما فكم فانهم بمعزل عبصنيرة يشاهدون بها احوالكم فنقصر
نظرهم يطعئنون فيكم
عشق دره دل ساردببهزر دردت يانه" عر اول ازةمكتك |مالامت

فك

بشاداد

| 20---ان (خدو؟ فملتهم» وهىعمادة ادماما لهوى وطواغ.تشهوات الدما وزيتها

نانرجعتم اليها فلن تفلحوا اذا ابدا  +هول الفقير اعل انه لاخلو الاعضار من مل
ْ  2اناك سور سر  1اراد السسلامة فى بدنه ودينه وعمله واعتقاده وعرضه

اي

انرو مانا جواشاب لكب لاك هلمن اه

والام

| اناس صغيرجم .وكير هم رفعهم0

فانة مسلوب امسنلايدرى مالادثيا وما |

| مها لغموض العئين لاشرق بين سواد وبياض وان ادعى  0انه بحر لابتغير فذاك

خصل الا اللمنتهى فى الاجحتاو مركتي وهو كالرذاع
| غرور محض الان عدم التغير .ملا

يغير الطباع وغايته موافقة اهل الهوى طوعا اوكرها تعوذباللمنذلك وتسأله امف من |.
الوقوع والمهالك وترجو منه الفلاح الابدى والخلاص السرمدى  3وكذلك ©  +قال
-
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ا الكاشق  1يملسحاكه بعقل كامل موصوف بود وسيتهاقول عوده رزى بشهرنهاد ويدزوازه
رسيد اوضاع نر

تن ديد وحون

بشهر ,دررادت بازار ومحلات 0

والوان مردم

برمطى .ديكر يافت حيرت بروى غله كرد آخر الاص بدكان از امد ودرحصح اززانحه |
همراه داشت بوى داد تادرعوض نانستائد نانواى زرىديدمقش بسنامدقا المت
ايمس دكنجيافته انزررا سازارىديكر  052كرا كرا برك للظه ين خبر درباز ابجع شد

أ

هديدىعظام تمودوطاب باقزد ه كاردعلا كفت منكنى |
ترا
هخا
بشحنه رطسليدبويدملي
طل ليوا |
اسازار عام تالا ت
نيافتهدام دى روز اين زررا ازخانة يدر برداشته ام وز

رق اذ آل سيو يدانيكتوايتزكتييعم ودين والؤانطااح دمع كتتالعايديا
بكف
كون
وج
دقانوس بريدكهأو زمهم من

كا  /داربدوذا يمان اط أسته:ا كزدندكه دقاجيت

سورةالكيف
 977يم
الى الحزيين المعهودين ففيااسببقبفثوا احدك  :6يليا فبورقكم هذه المىديئة [ 64
وا!ه اعراضا عالنتعمق فى البحث لانه ملتيس لاسبيل لهمالىعلمه واقبالا علىماية»هم |
بسب

الحال م ين عنه الفاء والورق الفضة مضر وبة اوغير مضنروبةووصفها باسم

الاشارة يشعر بان القائل ناولها بعض اابه ليشترى بهاقوت بومهم ذلك وحملهم لها دلل |

غلزافتا نواد اما[ اهن آؤاء_.لطقافة الوكلا غروا الها يبعز اففل :الضيتاكن' وداث
المنقطعين الى الله دون المتوكلين على الانفاقات والتوكل يكون بعد مباشرة الاسباب  :وفى
المثنوى

كرتوكل مكل دركار كن |* كشت كنسا

رصن الكاسن حك

ري
الله فظو »

تكله تلا ك0

كل

دو

][١1

كن

وكونهممتوكلين عليمن قولهم ( نشزلى دبكارمنحتة وبهى” الك امن اسك مرفقا

*ال فالىقامون طرسوس علزون
والمدينة طرسوتن ؤكن اسمها فى الخاهانة' افوس ق
بلد مخصب كان للارمن ثم اعيد االلىاسلام فى عصرنا  8فانظر اها يه اى اهلها على

حذف المذا فكقوله (واسأل المبع ازى طعاما 4ه احل واطيب .واكثر وارخص
طعاما هق فلكم [ 6بس بيارد بشما] ب3رزق  :6بقوتوهومايقومببد
هنالانسان#منه د
 5 0د[ر زمان ابشان دران شكهسران بودندكه ايعان
اى من ذلك ا

خود مخ دباىشتتد غرض أبنودكه ذرحة ايشان بيدا كند ] و9إتلطف © ولتكلف |
اللطفف فى المعاملة كلا يغين او فى الاستخفاء لثلا يعرف قال بعض المتقدمين حسيت القران |
م"ق عند لهافشو الكهتقك"* و(التلطات © اللاةةالثاى فاىلتصك
بالكرؤافا ووت
لجد ع

رايوارينئحكدملن
نرسج]تكورد
ك1يراهرت
ادبجرفار
دتش[

الاول والطاء والفاء فاىلنصف الثاى م فى البستان  8ولا يشعرن بكم احدا يه من اهل

المديئة فانه يستدعى شبوع اخبارك اى لابفعان مايؤدى الى الشعور بنا من غير قصد فسمى
ذلك امكعازاامة لهم لآانه سبب قه فاللهى على الاول عي

وعلى الثاى كك الامس

باتلفاكت  0الهم 4اى لنالغ فى التلطف وعدم الاشعار لانهم  2ان يظلهروا عابم »#

اى ييطلعوا عليكم ويظفروا بكموالضمير للاهلالمقدر فايىها 8بجرجوك  4بقتلوك بالرحم

وهو الرعى بالحجارة ان ثدتمعلى هاأثم عليه وهو اخبث القتلة وكان من عادتهم #8او
1بدو فىملتهمكهاى 0ال 0002

فها؟رهامن العودرك

كقوله تعالى (اواتعودن فىملتا) وقبلكانوا اولا على دينهم فاموا * شول الفقير هذا
هوالصواب لقوله تعالى إانهمفتية آمنوابربهم) وذلك لاله لولجيكن اائهم حادثا لقيل الهم
فتدة مؤمنون وايثار كلة فى على كلة الى للدلالة على الاستقرار الذى هو اشد شىئ” عندهم
كراهة  وانتفلحوا| اذا اى اندخلم فيهاولوبالكره والالجاء لنتفوزوا مخير28ابدايه

لافى الدنيا ولافى الآخرة لامك وان اكزهم ربما استدرجكم الشيطان بذلك الى الاجاية
حققةوالاستمرار عللها *

يه النجءي ةا لعجبكل العجب الهم لماكانوا دلاعائة سنة

مدنيا وقد استغنوا |
ميقنام عندية اق خارحين ععنديتهم ما احتاجوا الملاال
وفتسىع س
مس

د سح سس

ته

سق

 9:21570051051051تا ا

ا

2

1

كسااك 7

111 11. 751709000 11110

1 10711

تدش[:بجفرابير؟تاهزجاوبن]رادبوايئنحكنلمل
وسكم

مخ م7

الجزء الجاس عشر

هم

|الامرى الهعله السلاممعغلة الملكيةعليهزا سمس ريه يسيع
ا باجنوحته مابين المشرق
ليس من اهله وقدجرت

والمغرب

ا

بإ

خر مغش.ا عله معان فىالاذاراليهم ابتذالا لهم بالنسية الىهن

عادة الله تعالى 0

فى الدنما والصور

 21البرزغ الذدى

هو

|
!

مقدمة مالم الآخرة فكما لايشاهد الروح وهو فالبرزخ لاكولنرحاسقى ابا مانا كذيك |

الجسدالطاهرالطيب المقدس لكونه متصلا بمقامالروح وإذا لااتلأاكرلهضفافهم _حكى  |
ان صوفا رأى ولا من اولباء عو

سي

س4

 1السوط فاءا شاهده

هلك منْخييّةالمقام
خام را طاقة بروانة بر سوحته بست

23وكذيك  +» 3قال الكاشنى [ حون دقانوس در فار ترايشان تار

كت

د

و بدار الملك باز امدند كه زمانىرا باداجل بناىحاتش ذرهم فكند وانهمه ملكومال
وحلذل متاذدى لقت ]
دى حند بشمرد

و تاجيز شد * زمانه نديد

كوير

شد

[ وبعد ازو حندمالك ديكربران مالك نظركرد نانوبت ملك صا ندروس وكويئد |
تندروسىرسد واوممدى مؤمن وخدائترس بود واكثر اهل زمان اورا درحشر جسد
شهه افتاد ومكران شدئند هجرد ملك ايشائرا بندداد سود كرد حق سيحانه وتعالى

حَواست ك.دلل بوحش رجسد برادثان عائق إحماب_كهثرا اخوات دسانراكرلدحة |
كفت ] لإوكذلك) اىك امناعم ملك الانامة الطويلة وحفظنًا اجسادهم وثيابهم مانلل

والتحلل آية دالة علىكالقدرتنا هلباهم  6اىابشظاهم املننوم  8ليتسائلوا ,ينهم يه
|

اى لبسسأل بعضهم بعضا فترتب عليه مافصل من الحكم البالفة  9قال يخ استثتاف لببان
تسألهم  9قائلمنهمبههوريهم مكشايينا +وف بىحرالعلوم مكسلمينا [:6 95جندوقت] 
لماه المجاذ فىاجملة  8قالوايه اى |
7
م 4
ف ليث ا
بعضهم  9لبننابوماو بعض يوم  6قبل ام قاو لال مخاواالكهنا عدوو 2ذاشاههم |
ابلبعودا اوبعض بوم وكان ذلك
قتغر
آخر اهار تقالوا لئنابومافلمارأوا ان الشمس ل+

بناء على الظن الغالب فلممينسبوا الى الكذب * وقال الكاشنى [ ايشان بامداد يغار ابمرده
بودند جون درك ريساتدافتاب ,بوقت جاشت رسيده ديدند قلوا ليثناكفتتد ددنك كرديم
اا نوما روزى١ كردىروز درخواب شده باشم أو بعض يوم اياده اد دود ١كردراق

وقيرهذا اولىماقبله لان قوله فابعئوا احدك بورقكم يدلعلى غَاء
زرخوفتهباشم ] * اقلف
مايسعفيهالذهاب والايابٍ املننهار خلا مالوكان الوقت قبلالغروب اذ يبعدالبعثالمذ كور

خىربعمضنهم
آ:أ
فبه لعدم امكان العود عادة لمكان المسافة بين الكهف والمدينة ف قالوا 4
[وينسناخنان خودرا بالنده ومويهاى
ماسح لاهلمماندلة او بالهاممنالله» وااللكاشتى ج

سسررا دراز ياقند كفند بعضى اازيشان بدعيضىكريرا ] ف دبكم اعلم يعالبثتم  #اى اتم
لاتعلمون مدة ليتكم لانهامتطاولة ومقدارها مبهم وائما يعلمها الله تعالىوبه _حقق التحزب

اك
(

سوزة الكهف

 71787قم

222
2
32

000

وا الرجل فاقر فقتل به
خلذثم
عل لتك رداون حفروا الموضع فوجدوا الاقتد
قال المولى الجامى فىذم ابناء الزمان

در باس دوشى أسازيد كار دشمنى * حدس الامكانواجستازكدايشانا جنات

شاكيلشان اشنكسلانفمل شانفسعبلاع * هم ذثاب فى تياب او ثياب فى ذثاب
و*عنالحسن البصرى رحمهالله قال فاىلكلب عثير خصال ينثى لمكلؤمن انتكون فه
 .الادك انكو نحاتما ثانة دنداب الصاحان ٠ والثاضة ازلايكودله مكان معروف وذلك
منعلامات المتوكلين  .والثالثة انلاينام مناللبل الاقليلا وذلك منعلامات الحبين .والرابعة

اذامات لايكوزله ميراث وذلك منصفات المتزهدين  .والخامسة انه لايترك صاحيهوانضريه
وجفاه وذلك من علامات المريدين الصادقين  .والسادسة انهيرضى مانلارض بادلاماكن

وذلك مزعلامات المتواضعين  .والسابعة اتذغالب علىمكانه تركه وانصرف الىغيره وهذه

سلرهة اجاب ولمنحقد
كرح
منعلامات الراضين  .والثامئة اذاضرب وطرد وجعليه وط
عملاىمضى وذلك منعلامات الخاشعين  .والتاسعة احذضارالا كل جلس بعدا ينظروهذه
مخنصال المسا كين  .والعاشرة انه اذارحل من مكان لابلتفت الله وهذه من علامات
الخزونين كذا ففروض الرياحين للامام اليافبى رحمهالله

لواطلعت عليهم  6اى لوعاينتهم

وشاهدتهم واصل الاطلاع الاشراف على الثى” بالمعاينة والمشاهدة

اوليت منهم  4اى

هربت  9فرارا  6ناصلبمعصلدرية معننى ماقبله اذ التولية والفرار وهانحد اىوليت
#مخولفاا"
تولية اوفررت فرارا #8ولملئت  [ 6وه انه يركرده شوى ] #ن2هم رعبا ي
ورعيه وهوامامفعول ثان اوكييز وذلك لما البسهم اللههن الهسية والهيئة كانت اعبنهم
الصدر ي

را
ىكه
كست
[راد ان
مفتحة كالمستيقظ الذى يريد ان يتكلم * قال الكاشنى ص

طاقت ديدن

اتنه مهاف ادمان شام ابتك ومو نها واحوتهاىانشان دران مده
انان سن كي
برواملفركهف
وايشان درمكان مظلم وموحش اند ] وعنمعاوية رضىالله عنهانه غننا ال
فقال لكودف لناعن هؤلاء فنظرنا اليهم فقالله ابن عباس رضىاللهعنهما ليس لك ذلك
وقدمنع اللهمنهوخيرمنك فقال إلواطلعت عليهم لوليت منهم فرارا» فقال معاوية لاانتهى

حتى اعلم علءهم فبعث ناسا وقال لاهذمهيوا فانظروا ففعلوا فلما دخلوا الكهف جاءت
ست فا<رقتهم وقبل فاخرجتهم * فانقبل من اينيفهم المنع من اليه * قلنا من حيث

دلالتها على انهم لما البسهم اللهتعالى املنهيبة لايستطبع احد ان ينظراليهم نظرالاستقصاء
وهذا الذى طليه معاؤ به وم لسمع لانهطن ان هذا المعنى و«وامشاع الاطلاع عليهم مختص

بذلك الزمان الذى قبل بعثهم والاعثار عليهم وبناء المسجد فوقهم  .واما ابنعباسرضىالله
عنهما فقد علم ان ذلك عام فىجميع الازمان كذا فيحواشى سعدى المفتى * شول الفقير

لاشك ان عبارة الخطاب فلىواطلعت ومايليه لحضرة الرسالة واشارته لكل مينصلح له

اممنته شعاوية داخل نحت اشارة هذا الخطاب فكون التفتيشعنهم اذا ضائعا لاطائل نحته
| وذلك لان.مطالعةٍ ماخرج عنحد اشكاله املنامور العجببة الخارقة لانتيسر لكل نظر

|بواسطة المشاعخ 1يبلغ مبلغارلحرالالسالفين مخلوة اربمين بوما اوخاوتين :او خلوات
ا معدؤدة

وذلك:

انهؤلاء

<لفاء الله بواسطة المشاخ وصورة لطفه كاان الاشجار 930الجال

تربى بلاواسطة فلاثمر كاشمرالاشجار فالىبساتين بواسطة الدهاقين وتربيتهم

|

زائن ائدوست'ابن بك ينتير * بزو فترّاك "طاح آدؤلى كيز
00

ا دوز

ءالكوو

'كوعن

زرا

ا

أ

ا

تتايد

وكلبهم 6ه هو كلب راع قدتبعهم علىدينهم واسمه قطمير ب©اسط ذراعيه ح6كايةحال
ينين جوز اعماله
رم
صعفر
بنىج
ل وا
اشام
ماضية ولذلك اعمل اسمالفاعل وعند الكسائى وه
مطلقا والذداع  0الى راس الاصبع الوسطى 8باهلوصيد  #اى يموضع الباب من

 :الكهف * قالفالىقاموس الوصصد الفناءوالعيّّة انتهى* قالالسدى الكهفت لايكونلهعتة
ولاباب واتما اراد انالكلبمنه موضع العتية منالبيت  روى  انهيدخل المنة معالمؤمنين
عملاىقال مقاتل عشرة من النوانات تدخل النة ناقة صاح ويجل ابراهم كك امال

وبشرة موبى وحوت يونس وحمارعزير وتملة سلهان وهدهد بلقيس وكلب اسمابالكيف
وناقة مد صلىاللعهليهوسلمفكلهم يصيرون علىصورة كبش ويدخاون الْنة ذكره فىمشكاة
الانوار  :قال الشبيخ سعدى قدس سيره

سك اصحاب كهف روزى حند * فى ليكان كرفت ومردم شد
يعنى [ باعسدمان ال

2ت ل

وفك

ردفسير
كلش ٠ و

أمام تعلى 1

عي

اهلك درشبائروز برحضرت نوح عليهالسلام درود فرستد كرك ضررى بوىرسد

وهركهاكبنلات ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد '6نوشته باخود ذازد اسزك

متضرر

تكردد ] * قال فىّحاة الخوان اكثر اهللتفسير على اكنلب اهل الكهفكان مجننس
ان اسدا ويسمى الاسد كليا دن الى علنهالسلام
الكلات  -وروى -عن ان جرم انه قكال

ملابه فاكله الاسد والكلب نوعان اهلى
لط الله عليه كلانك
نبسان
دعا علتىبة بن انى له
وساوق نسبة الوساوق وهى مدينة بالعن ينسب االلهاكلاباللموقة فانة يكون فكهلااب
طوال يصصدون بها * ومن بلاغات الزمخشرى السوقية والكلابالسلوقة سواء ؛يعنىانالسوقة |

لمافيهم سمونء الخلق ورداءة المعاملة والكلاب الساوقية متساويتان وكلاالنوعين فىالطبع أ
سواء واقلىطابحعهتلام وخض :انان * قالابن عباس رذىالله عنهما كاب امن خبر من ظ
عصعة ندماء لاشارقهم ودكاق دين الحة لهمفخرج ظ
صن
صاحب خوان  +وكان الحارث ب
فىبعض منتزهاته ومعه ندماؤه فتخلفمنهم واحد فدخلعلىزوجته فأ كلاوشربا ثماضطجعا

لكلب عليهما فقتلهما فلمارجع الحارث املنىزله؛و جدهاقشلين عرف الاص فانشّد ول
فاوث

|

ومازال يرعى ذمتى و بحوطى * و محفظ عرسى والخدل مخون

ْ

|

واجا الكلب كيف يصون
فامجا الخل محليل حرمتى * ب
مبقرتول كلب يبرى |
*وجفاىئب الخلوقات ان شخصا قتل شخصا بادفهان واولقلاءلفى
ت

| ذاك فكان يأتىكل يوم االىلربأسئر اولنتحرىاب.غنها يوشير واذا رأى القائل نبح
ع(ليه )

<<  77٠6هم
على منهاج

لكات

واذاغى؛

ا

كام ا وحققتها الجهة ذات ١ لبن اىالجهة المسماة باسم
ا

ل

اى تشقطعهم ولااش رهم  0كاك لماك  1اى جهةخات كال اكيت اى حانيه الذىيبل

*فىالقاموس 'تقرضهم.ذات الثمال اى تخلنم ثالا وجاوزهم وتقطعهم وتركهم
المشرق و

على ثمالها © وهم فكوىةمنه  6الفجوة الفرجة ومااتسع مانلارض وساحة الدار ؤهى

حملة حااية مبنية لكون ذلك امسا بديعا اى تراها تمبل عنهم يبنا وثمالا ولانخوم حولهم
فىذهارهم كله مع الهم ف متسع دن الارض اى فىوسط معرض لاصابتها لولا ان صرفتها

عنهم بدالتقدير « ذلك * اى ماصنعاللهبهم تمزناور الشمس وقرضها حالتى الطلوع

| والغروب معكونهم فىموقع شعاعها اليامتنالله  6العجبية الدالة علوكال علمه وقدرته
وحقية التوحيد وكرامة اهله عنده ف من © :ه[ركه ] ي8ه8دالله » الىالحق بالتوفيق له
© فاهلومهتد  3الذى اصاب الفلاح واهتدى الىالسعادة كلها فلن يقدر على اضلاله احد

والمراد اما الثناء عليهم بانهم المهتدون او التنسه على ان امثال هذه الآيةكثيرة ولكنالمتفع
بها من وفقهاللهللاستتصار بها  #ومن يضلل © اى لق فيه الضلالة لصرف اختياره
اليها  #3فلننحدله  3ابداوانبالغت فىالتتيع والاستقصاء  0ولا  1نا  0مرشدا يه
ييهديه االلىفلاح لاستحالة وجوده فىنفه لاانك لانجده معوجوده اوامكانه  #و نحسيهم 41

تظلهم والخطاب فيهكمفتىرى  3ابعَاظا © متنبهين جبممعَظ بفتح القاى وكسرها وهو
البقظان ومدار الحسبان انفتاح عبوتهم عهليىئة ااناظر هل ورهقمود  :#نيام جمع راقد
مثل بكنا وجشا فى سورة ميم جمع باكوجاث والاعل كوى وحَدوى على وزن ركود

ل

الاسرار اوردءكه اينحال تموداركار جواتمردان طرقّتست حون بظواهرايشان

د رذكرىبنىكه ا

در ميدان اال وحون سار ايشان ددياى ببىكه ازهمهفارغند

| دربوستان لعفف ذوالخلال ساطن مهست وبظاهر هشار عءنى سكار ويصورت دركاد ]
ظاهرئ بان وان درساخته * باطؤ .از حمله وابرد اخته

لإونقلبهم)» فى دقدتهم بايدىالملائكة للإذاتالمين)» نصب عالظىرفية اىجهة تلىيمانهم

للؤوذات|لثمال»ه اىجهة ىمامكتيلهلا تأ كلالارضمابليها من ابدائهمعلىطول الزمان قال
الوهريرة رخى اللهعنهكانت لهمتقلبتان فاىلسنة  +وقال ابن عناس رضىالله عنهما قله واحدة

منجانب الى جانب لثلا تأكلالارض لْومهم وذلك فىيوم عاشوراء وتعجب منه الامام
 .وقال انالله قادر على حفظهم منغي رتقليب واجاب عنه سعدى المفتىبقوله لاديب فىقدرةالله

فلب لالدو إل انتى عيولن بض يالكيارا اليل
والكى تل دل لكل يسنا ع
الى العين عند النى حين ,الثلفظ بكلمة:الشهادة والى ,السيار ,عند الاثينات مأخوذ من

هذه الآآية الشرغة يهقال فالتأؤيلات التجمية فه اشارة لظفة :وعىانالمريذ الذى بربيه

لله بولااسطة المشاخ يحتاج الى ان يكون كلميت بين يدى الغسال مسلما نقسه بالكلية

آليه مدة ثلاثمائة .سنة وتسع نين حتى اسلغ مبلغ الرجال والمريد الذى يربيه الله
ا
م

م
ك47

الجزء الخامس سر

ل :وغ اكيس الخادة“قال اكلافئ 1” +
زاناى دهضص و
0
أ

ىع

خوش عنشود » خوشتنواقت !إن

مل

| كشانفال ارادة شخ كامل مكمل واصل مُوصل” لبرسية متاحو يايد
اقللهوسنلوراية وقوة الرعاية كماكانحال اكاب الكهف :وفى التتوى
كرحهشيرى جونروئ ره ودليل * خورش بنى در ضلالى -وذليل

اركه
هاينلمب

ببرهاى شيخ *» تاسى عون !.لشكرغاغى دخ

ولكنهم كانوا يجحذوبين منالله مسبوين ديهم وذلك من اللوادر ولاحكم للنادر واليه|
يشير قوله عليهالسلام (ان الله ادتى فاحسن تأدبى) وهذا منقدر ة الله اننبهدى جماعة الى |
| الاعان بلا واسطة رسول اوتى وجدبهم مجدبات العناية الى مقامات القرب وممل الاولياء
بلاشخ م شد وهادصرب ومن سنةالله اذيهدى عماده بالاساء والرسل ونخلافتهم ونيابتهم

بالعلماءالراسخين والمشاعخ المقتدين ففىةوله ف(أوا الى الكهف 6اشارة االلىالتجاء بالخلوة
والعمسك بالمشاعخ المسلكين يلعنهىذه الطريقّة :شرلكم ربكم رحممنته) امخىصصكم برحمة
| الخاصة المضافة الى نفسه وهو انبحذبهم بمجذيات العناية ويدخلهم فى الم الصفات لخلقوا
باخلاقه ونتصفوا بصفاتهكقوله تعالى (يدخل مينشاء رفحىمته) وله رحمة عامة مشتركة يبن
طشرل
محقوبجكرماتمتعدملم/ؤمن والكافر وَالحن والانس واعروان (ويؤى” لكمناعمس فعقا) اى ين
ركم
يق
و“بعنل)ا>ر
0

| الوصول والوصالك فى التأويلات ا
لتجمية فل وترىالشمس » ياحمد اويامن يضلم الخطابٍ

| ويتأنى منه الرؤية وليس المرادبه الاخبار بوقوع
ظححث واوا

0

الرؤية تحقنقا بل الاثياء بكون الكهيف

العسم يلافاك الكاشق  1رفي

نكا جوانان اتفاق

| ترايشان كاش م
ت انا #فند دشانوس لعد ازدوسه روزى بافسوس 12

أكوده 5

احوال حوانان

راطفا واج ازفناك اسان تالافك
ركان باع شيف خاصك» كط ناما
ملك مبلتى اغوالما تزده بدين كوة متحصن شدند:دقتانوس باحمى ازعقت :انان برفت

| وايشائرا درون غار تككبرهده يات بنداشتكه بسدارندكفت درغاززايسك بارزيد ناعم
نحا عيريد يس درقاررا لوال رو ذلة ودومؤهمن ازمقربان دقانوس اسائى واحوال

جوائرا برلوحى ازنك مسن كز ودر دنوار غار وضع كردند باهة] تكرهال كزازوارغ

مجارسد وازحوال ايشان خبردار كردد ] * يقولالفقير فيكون ماذكر فىالآية منتزاور
الشمس وقرضها طالعة وفارية قبل ان سد دقبانوس .باب الكهف اذلاتصور دخول بشعاع
ا الشعسن هن الاب المسدود حتى بحتاج الى التزاور والقرضكا لاحنى  #اذاطلعت زاور «

ْاىتتزاور وتتتحى وتمل بحذى احدى التاءوزمن الزور بفتحالواو وهوالميل  #عكهننهم 6#
الذى اووا الله فالاضافة لادتى ملايسة  8ذات العين * #اى جهة ذات يمين الكهف 01

| توجه الداخل الى قعره اى جانبه الذى يلى المغرب فلاسشّع عليهم شعاعهسا فيؤذيهم لان
| الكهف كان جنونا اىكانت ساحته داخلة فى جانب الحنوب اوزو رها الله علهم وصرفها

(على) .

ب2ببببب
ب2
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والعناية وخلصنا عمبنادة الهوى والدنيا وشهواتها «

ده اليه  5خيره

وهو اخبار فمىعنى الاثكار اى عبدوا الاصئام وجعلوها الهه جهلا منهم  +قال ابوحبان |

اتخذوا هنا يحتمل اينكون بمنى تملوا لانها اصنام هم توها وياكنون بمعنى صيروا
* وفى الملتوى
بيشجوب و بش سنكنقثىكنند
صصص

سساسىم ا كران سرهائى تهند

][١

دبو الحاح غوابت موكند  +شيخ الماح هدايت مكند []9

بسلطانيين  6بحجة ظاهرة الدلالة معدلعىاهم يعنىيعبدون الهةلمتمسكوا فىصحة عبادتها |
ببرهان سماوى مجنهة الوحى والسمع ولالهم فيها عمضرورى ولادايلعةلى * وفيه دليل

على انمالاد ليلعليههن الديانات دود والآ يةاتكار وتعحيز وتنكدت لان الاتيان بالسلطان ١
|على عنادة الاودان محال  0فن اظم© [ بسكس تسمتكارتر ]  0منافترى علىاللهكذبا 7

اكليرماع*نى انه اظلم منكل ظالم وعذابه اعظم من
ظأسبة الشمريك اتليعهالرعن ذلك علووا

كل عذاب لان الظلم موجب للعذاب فيكون الاعظم للاظلم  5واذ اءتزلموهم © الاعتزال
فعتقاد واردثم الاعتزال السمانى وهوخطاب بعضهم
بالفارسية [جداشدن] اى فارةتموهم الا
ظض حين صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم  +قال الكاشنى [قبل ازين كذشتكه
أبع

دقانوس .بعد از معارضة :ابشان مهلت دواادبشان فرار كردند بملسخاكه مهتر ابشان دود
ادثرناى طريق بايشان كفت (واذاعتزلعوهم 6وجون يكسو شديد ازاهل شرك ودورى
جستيد ازايشان ]  #8ومايدون الاالله 4ه عطف على الضمير المنصوب وما مصدرية
اوموصولة اى اذ اعتزلموهم ومعبوديهم االلاله اى وعبادتهم اعلبادةالله وعلى التقديرين
اك

مما متصل على اعدير كوتهم

س1
1
1
ع
س
9
ا
1

كبججادد[رلارزفهر]دحقاتسرابنرمضوسرهاسا.منئإرلم2اتن

يكن كاهل ك 1و«نقطع على تشدير محضهم ف

عباد الاوثان  6فأوا 5ه التجئوا االليكهف يه قا اللفراء هوجواب اذم تقول اذفعلت
فافملكذا وقبل هودليل على جوابه اى ااعذتزلموهم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوهم اعتزالا
جسمانيا اواذ اردتم اعتزالهمفافعلوا ذاك بالالتجاء الى الكهف * و فيه اشارة الى ان الاعتزال
الاعتقادى بوحب الاعيزال الحسماق * ومن  2قال فى امع الفتاواي كل الرستغفنى عن

المخاكة بين اقل النسّة وبين اهل الاعتزال فقال لامجوز ونش لك بسط لكم و بوسع
عل  2ربكم  41مالك أ

ِ من رحتته  1دمن تفضله واتعامه ف الدارين

ويبهى”

لم »* يهل لكم  #9منامي 6 5الذى اتم بصدده مالنفراد بالدين © مرفقا 4
ماترفقون ودر

رمم بذلك .لخلوص نهم عنشوب الشك وقوة وثوقهم * وفى

الحديث (ادعوا الله وام موقنون بالاجابة) وفىالاية اشارة الى النتائب الصادق والطاللن

7110
ت
7
1:7
1
1
7
17
70
07231
ت
0
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1
0
3ع2
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ب
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ا
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17
1
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1
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ا من اعتزل عن قومه وثرك اهل ته وقطع عن اخوان سوته واعتقد انلايسد الاالله
يلعرض تماسوى الله مستعننًا بالله متوكلا على الله فاترا ال الله من غيرالله  :قالالمجندى

وصل ميسر نشود جز بقطع * قمطعخست از همه ببريدئنيت

وعبمودال[اعفىروا؟قل'تاسس]ىيرلوىياقهجئاصنااهمهخلاصررلماة

الأنة انذافين عفر

مج ] 977م
200-5

ما
1اليك
ل
بالحتيلوي لاالقل ِيد وطلد2ا اليداءة مننَأنالىان :قر ولكحنيع طل0ليز

:

00

ا

(ن تقرب الى شبرا تقريت البه ذراعا ) زاد
بحسب نظرهم وقدرهبتهم فاللهتعالى عقلضىية م

فىهد اهم فضللامنه وكرما كا قال (وزدناهمهدى) اى زدنا علىمت ماهمفىالهداية فانهمكانوا

ظ

ا عيوان انبهديهم اللهالىالا مان بالله و عاحاءيه الانساء و بالبعث والنشور واعانا بالغ فزادالله

علىمتمناهم فىالهداية <إن بعلهم منرقدتهم بعد ثلا عاثة ولسع سنن وماتغيرت احوالهم
ا وماششت ليابهمفصارالا يمان اشانا والغب عا وعنانا

متؤه أبلاعن العر ١زهان وك  +اكه ابام ارح اعفان او
ثاهل والاوطان
| © وربطا عقلاىوبهم #ه اى قويناهم حتىاقتحموا مضايق الصبر عرلاىل
والنعيم والاخوان واجتراوا عاللىصدع بالحق منغير خوف وحذار والرد على دقانوس| :

| الجماروفىالحديث ( افضل المهاد كلةحق عندسلطان حائر ) وذلك لان اللجاهدمتردد بين
| رحاء وخوف واما صاالحسبلطان فتعرض تالف فصضارالخوف اغلس* قال فىالاساسربطت
| الدابة شددتها برباط والمريط الخبل ومنالجاز ربط العلهىقلله اصىيره ولماكان البوف
| والقلق يزعج القاوب عنمقارها كاقالاللهتعالى( بلغت القاوب المناجر ) قبل فىمقابلته |
ماكن :وب ةوهو مل شنته:شبك القاوت واسين تلدوان ارال |
| [بطاقليهه اذ

| ف«اذقاموا يه منصوب بربطنا والمراديقيامهم انتصابهملاظهار شعارالدين وقبلالمراد قبامهم

بين يدى دقيانوس الجبار منغير مبالاة به حين عانبهم علىترك عبادة الاصنام حبذ يكون

(لاء  6منقطعا ماقبله صادرا عنهم بعد خزوجهم منعنده
ماسيأقى من قووله تعالى هؤ

| © وفالتأويلات :النجءية إودبطاعلى قلوبهماقاذموا  6يمنى لثلايلتفتوا .الىالدنياوزخارفها
عدث
ب بع
لروا
اختا
| سوقطعوا الىالله بالكلية ولذلك ماا

الحاة فىالدنما ورغيوا فى اننرجعوا |

الى جوار الحق تعاد © ,فقالوا ربنا رب السموات والارزض * رب العالم ومالك
وخالقه

والصنم جِزؤٌ من العام فهو مخلوق لايص
لح للعبادة © إن ندعو كه لننعبد ابدا |

و بالفارسية ت[خواهم برستيد ]  9من دونه الها4ك معبودا آخر لااستقلالا ولااشتراك

والعدول عن ان الدب لتنصيص على رد الخالفين حبث كانوا يسمون اصنامهم آلية أ

لقدقلنااذا  [ 6ان هنكام كهديكرى را يرستم ] © شططا #هقولا ذا شطط اى|.
نجاوز عن الحد فهو نءت لمصدر محذوف تقدير المضاف او قولا هو عين الشسطط ١
| على انه ودف بالمصدر ,مالغة» قال فى القاموس ,شط فى سشلءته شططنا #رجكة
ا حاوز التكدراوائده

وباعد عن الحق انتهى

وححث كانت العبادة مستازمة لاقول ١٠

لما انها لاتعرى عالناعتراف بالوهية المعبود والتضرعاليه قبل لقدقانا واذا جواب وجزاء
ا(ء يه
فالؤظرل«9
| اى لودعونا مندونه الما والله لقدقلنا تولاخارجا عنحدالعقول مغرطا ه
له
نف
اعط
يناه
بوم
مبتدا وف التعبيرباسماشارة تحقيرلهم #ق

. .يكعنرىو[مايكنةكانماائد |

درئسب يعنىجباز اهل افسوس] © وقالفى التأويلات النجمية انما قالوا لإقومنا) اىكنا

من جلتهم وبالضلالة فى زمرتهم فانعالله علينا بالهداية والمعرفة وفرق يتنا وبينهم,بالرعاية
22

رن

-جخ  7١يم

ليق

| وان كان اكاب الكهف اووا الىالكهف خوقا من لقاء دقانوس وفرارا فانهم  1الى ؛
|
كهف الخلوة شوقا الىلقائى وفرارا الى ق:ال الحافظ
0

سار رياضت يافت

للدت 0

حك انان مكان كيرد

وان كان تمسادهم مقونلهم (رينا آثنا ) الآية النجاة منشر دقبانوس والخرويمنالغار
بالسلامة فراد هؤلاء القوم النجاة نمنفشورسهم والروج منظامات فاالروجودالوصول
| اللهانوار حماللى وجلالى  :قال الحافظ
مدذى كرا جرائى تكمية ادع طور * حارة تبره شب وادى ايممن جهكنم

وقوله إفضر ينا» الآية يشير الى آسذدان ظاهى اكاب الخاوة وآذان باطنهم لثلابشرع

مسامعهم كلام الخلق فتنقش الواح قاوبهم به وكذلك ينعزل جميع حواسهم عقنلنقوشبهم
ثمانهم يمحونالنقوش السابقة اعلنقلوب بملازمة استعمال كلةالطلاسة وهىكلة لاالدالاالله
واثيات االلاله شور قاوبهم نورالله وتنتقش بنور
تتصىفو قاوبهم سق لااله عماسوىالله ب
| ح
العلوم اللدنية لان 1

مارك وتعالى لقلوبهم يدانه وجميع صفانه ليفنيهم اللهعنهم و بقيهم

به وهو سر قوله لا بثمنمناهم  اى احيناهم بنال لانعمأى الحزبين  6اى حزب اتاب
' الكهف وحزب اتاب الخلوة احصى اى اخطأ واصوب لا لوا فىكهفهم وبيت خلوتهم
' امدا غلابيثةهم © نحن نقص عليك  *#اى مخبرك ونين لك وقدم اشتقاقه فىمطلع سورة
دةر
ص6صف
مق4
|بوسف  9نيهم  4لهات اليتك والرقم لبالح

محذوف اى

| نقص قصا ملتسا بالحق والصدق * وفيهاشارة الى انالقصا ص كثير! يمدو نبالباطل ويزيدون
وينقدون ويغيرون الكقلصةواحد يعمل برأيه موافقا لطعه وهواه ومابّص باحق الاالله

وا بربهم  64قال فىالتكملةسبب اعانهم ازحواريا من
ابامن]نف
تعالى هلانهمفتية [ 6ش
للام
حوارى عهساىلعس

اراد ايندخل مديرتهم فةلى له اعنلى بابها دما لايدخلها احد

الاسجدله فامتنع من دخولها واتى حماما كان قريبا من:لك المدينة فاجر نفسه فبه تكان

يعمل قبه فتعلق به فتبه مناهل المديئة لمعل برهم خبرالسماء وخبرالا خرة حتى اموا به
وصدقوه ثمهربالهوارى بسنب ازالملك اراد دخولا مامبامرأة فنهاه الحوارىفالتهره
فلمادخل مع المزأةمانا فامىام فطلبه الملك لماقبل له انه قاتبلنك فهرب ثمقالالملك

*قول الفقير الظاهى ان ايمانهم كان
منكان إنصحبه فسموا الفتة فهربواالى الكهف ي
يملات
ولا
ايشليرتالأيهك
بالالهام الملكونى والاتجذاب اللاهوتى منغيرد ليل بدلهمعلى ذلككا
نمعيسى
اضس اكنهامنوا قبل عيسى اوبنامي
اوىنبع
وسأتى* واختلف فبهممتى كانوا فر

اخبرقومه خبرهم وان بعثهم نمونمهم كان بعد رفع عيى فىالفترة بينه وبين مد عليهما
السلام * وروى بعضهم ان اهسهمكان يقد عتتى وانهم كانوا علىدينعسى * قال :الطبرى

دليىن
[سيفزودي ايثائرا ] #هدى» بان ثياتنالهمع
وعليه اكثرالعلماء  8وزدناهم  6و
الحق واظهرنا لهم مكنونات موحافسنىهال©تأويلات النجمية مماهم باسمالفتوة لانهمامنوا

 ١ار

اد سحده جد جه فس ا بحل

صو وات لاون ل

1

اسن عفني _
لجز
ال

سم ١٠7 يكم

قة
يلى
رم ع
الى المطلوب واهتداء الله :فض8رينا عالذىانهم ه احىاب عام سماعها اى امطناه
| القثيل المبنى على تشببه الانامة الثقياة المائعةعن ودول الاصوات الالآً ذان بضرب الججاب
عليها وتخصص الآذان بالذكرمع اشتراك سائر المشاعى لها فىاليحب عالنشعور عندالنوم
النمهاا الحتاجة االلىمتجب عادة اذ هى الطر بمّةللتبقظ غالبا لاسما عند انفراد الاثم واعتزاله |

اعلنخلق واافاء فىضربنا كافىقوله فاستجبنا لهبعدقوله اذ نادى فان الضربالمذ حكور

وماترتب عله من اقليب ذات العين وذات الثمال وغيرذلك ايتاء رحمة لدنية خافية عن |

| ابصار المتمسكين بالاسباب العادية استجابة لدعواتهم © فىالكهيف  #ظرف مكان اضرينا |
© سنين  4ظرف رمان له  0عددا  اى ذوات عدد عى ثعلاثه وتسع سنين كاسا ى

ووصف الستين بذلك اما للتكثير وهو الانسب باظهار كال القدرة او للتقلل وهو الالق |

عض توم عنده| :
عقام اتكاراكون القضة تنا من بين سائر الآآيات السجبة فا هدة ليكثهم
تعالى هلثمبعثناهم * اى ايقظناهم من تلك النومة الثقيلة الشببهة بالموت وفيه دليل على ان
فللوازم من العث وتعطيل الاة والالتحاق باتمادات  8لنعلم  64العلم
النوم اخوالموت ا
هنا مخاز عن الاختبار إطريق اطلاق امم المسبب على السبب وليس منضرورة الاختبار |

متاورنالتلى "انعو وفنا بلك ركوو لاقريو اها مدا باخ :افعصبار

1

|كقولة تاك"( قالع /إها أداعر) واحوا مادعنا والتتها باع -عامل قاد اتلرط
 0عار ين ؟* اى الفرقين الختلفين فىمدة لثهم بالتقدير والموس

كان 62

عن ابن عباس رضى الله عنهما ان احدالحزبين الفتة والآ ر الملوك الذين تداواوا المدينة |
ملكا بعد ملك وذلك لان اللام للعهد ولاعهد لغيرهم وباى مدا خبره قوله  23احصى

فعل ماض اضىبط هق ل لثوا  5اى للبثهم قا مصدرية عه امدا م©َال ماامدك اى مننهى
مرفاواد حتالعهمالله
وتع
هم يوشوضوا ذلك الىالعلم الخبير وي
زهم
جل
تظهر
| جمرك اى غايته في

نهم منحفظ ابدائهم واديائهم فيزدادوا ّنايكمال قدرته وعامه ويستبصروا به امراللبعث |[
| ويكون ذلك لطفا لمؤءنى زمائهم وآية بينة لكفارهم  .والامد بمنى المدى كالغاية فىقولهم |
ظابتّداء الغاية على طريق التحوز بغاية الثى' عنه فالمراد بالمدى المدة ياان المراد بالغاية ؤ

| المسافة وهو مفعول لاحصى والجار والحرور حال مه قدمت عله لكوته نكرة فاحصى |

|فمل ماضن هنا وهو الصحح لاإفمل تفضيل لان المقصود:بالاختار اظهار عن الكل عن" |
ا رأسالااظهار افضل الحزيين وتميزه عن الادتى معتحقق اصل الاحصاء فيهم| |
| © قال فاىلتاويلات التحمرة إامحسيت» اشارة الىالنبىصبىاللهعليهوسام اىانكان حسيت ا

تآتناا املععبدلجبا) فان |
إان» احوال إاكابالكهيف والرقمكانو أمن اناسنا اجىمانآي
فىامتك منهو اعجب حالا منهم وذلك ان فيهم اصحاب الخلوات الذين كيفهم الذى يأوون |
اله بدت الخلوة ودقبعهم قلوبهم المرقومة برق الحجة فهم حى ومحيوبى والواح قلوبهم أا
أ
أ
م5سومة بالغلوم اللدئية  :قال الخافظ
أ
ل

( خاطرت )

سورة الكهف

جد  4917يدم

آيآننا ودلائل قدرتنا « عجبا  64اى آية ذات تحب وضعاله موضع المضاف اووسفالذلك ا
بالمصدر مبالغة والعحبب ماخرج عنحد اشكاله ونظائره وهوخبر لكانوا اويمانتنا حال

منه  .والمعنى انقصتهم وانكانت خارقة للعادات ليست بعجية بالنسبة الى سائر الآيات
ذال تعالى آيات مجسبة قصتهم عندها كالنزر الحقير * قال الكاشنى [ يعنى قصة ايشانبنسبت
فطاليت اماك لزازاامار برتانقا هويا سداق روحغلو يت تلت ١توالا ركيفدل
غاريست جيرم نام واقع ركو سلاوس ازج وال شين ا

دارالملك دقنانوس بود

اوددةاندكه .دقنانوس .درزمان تسخير مالك روم بشهر افسوس رسد وآنحا مذبحى
براى يتانكه معبودان اوبودند ساخته اهل شهررا كلف رتش

ايعان كرهونون

اوشنيد خلاص يافت :وهىكه كرد كود .شتل ,رسيد شكئن جوان تورسده خدا برست از

ته
فهه
ركو
كرع
نكا زادان شي

بدعا ونماز 0

واز حدق سبحانه وتعالى

درخواست تمودندكه ايشائرا ازفتنة آنجبار اين سازد القصه مهم ايشان بعرضدقبانوس

بسارتمود ايشان بر طريقتوحيد .رسوخ ورزيده

يهد
هصدكرد
تانا
رسيده وبا-ضار ابش

مطلقا فرمان اوقبول تكردند دقبانوس بفرمودتاحلى وحللكة دربرداشتند ازايشان التزاع
كد وكفت شهاجوائيد وخرد سال وشمارا دوسه روزى مهلت دادم نادركار ران

2

و سند مدلحت شهادرقبول قولمنست بادردد ان ياسزانشهر متوجهموضى ديكر

شد وجوانان ددين اويا غشمت .دانسته بإيكديكر ,دربا مهم.خود مشاوزت/مَوديدورأى
هه بر فرار قرار يافت هريك ازخانة بدر قدرى مال مجهت زاد ونفقه :بدراشته.روى
5

زديك شهر «ود 15

ودرراه عا دشان زسيدو بدين ا.شان در 3

ودرم ات موافقت بمودسك شباننيزبرعقب ايشاندويدن اغاز كردجندانكمم عكردندمتنع
نااسيحنزبان
دور
راىا
وخد
ادو
نش

فصبح فت ازمنمترسيدكهمن دوستان,خدايرا دوست

مي ادرمثمادرخواب رويدتامنثمارا بإسباى كنماماجون نزديككوءشد ندشبان كفتمندرين
 0غارى مداتمكه بدان بناهىتوان كرفت يس اتفاق روى بغار تهادند .وحقسبحانه
وتعالى ازرفئن ابشان بغار برين وجه خير مبدهد ] #3اذاوى  4ظرف لعحنا اومفعول

لاذكر اى اذ كرحين صار وانى وانشم والتحأ  9الفتية  64يعنى .فتبة م ناشراف الروم
اكرههم دقانوس على الششرك فابوا وهربوا ف الى الكهف .هو جيروم فجبىلهم
 60باخدو مار والفتية مع الفتى وهو الشاب القوى الحدث ويستعار للمعاوك

غشلااموعن الىصلىاللهعليهوسلم ل(ايقل احدم عبدى وامتى ولكنليقل
وكاانكلان
فتاى وفتاى) وعن ابى بوسف مقنال

انافتى فلان كان اقرارا منه بالرق .ث2قالوا

ربنااننامنلدنك  مخزنائن رحمتك الخاصة المكنونة عنعيون ااهللعادات نفإيتدانية
متعلقة ب!تناو رحمة  6خاصة تستوجب المغفرة والرزق والامن من الاعداء  9:وهى”' 0
ينمتعلق بوى”لا.ختلافهه! فالمعنى واصل ااتهيئه اظهار ةا
مناهننا كك كلا لجار

ٍ و الفبجاءلعغأفة التقةاضايحتهالعم  8الافساد ال  0على اغالة
حج مم سمح ومن عدت سح رطست ست سد

دح

لطا

كه

جما

لزه الخامس شمر

مجر

>

توي م  .فالم.ر يننه  ,والنعم يزول

واذا لت الى القبور جنازة »* فاعلم بانك بعدها

| ئ ومصاولنى بالغسل والتكفين فىجبته ل

محمول

وإلااكفنكافليجديد فقال االحىوج |

ا|لىالجديد من المد.تما أياعاص اشاب ىق والاعمال قى ْمادفع هذا المصحف ؤاخاتم الى ٍْ

الرشيد وقلله يقوللك ,ولدك الغريب لاتدومن بعلى غالمتكبقال ابوعاص.فقضيت شتانه
ودفعت المصحفب والاتم الى الرشيد وحكيت ماجرى فى وقال فم استعللت قرة عينى
وقطعة كدى قلت فىالطين والمحارة قال استعملته فىذلك وله اتصال برسولالله صلىالله
| علهوس!م فقلتماعرفته قالثمانوغريلنناجمزمنرملكيدى وجعلها على صدره مزاد
قبره ثمرايته فىالمنام على سرير عظم فىقبة م
| راض اعطابى ما لا :عن رات ولالكن سمكت ولا

ذاه ونشسه

ع إلنلقا كيتت بقعالمير روا

الشسريفة اى قال بالله الذى خلقنى لايخرج عبد منالدنيا كخروجى الكار|مه مكثرلامتى
»مى
نكر.دار فص تكه المدمدبتت د

مست
لاز
عاابه
بش دان

بردو هكس درود |نجه كشت  3ان بعر نأم 1

وزشت

ت
كفل
دك ك
رت ار
دل اندزيرد لاداة :عن سند يدكر نيعس
| اللهم اجعلنا كبوناويناليك هوامحسيت  #الخطاب للرسول صىالله عليه وسم والمراد
| انكار حسيانامته وام منقطعة مقدرة ِل ا
ولهمزة

0

-

عند

المهور وسل

حنديث الى حديث لاللابطال
للانتقال م

وحد
ها عند غيرهم ائى بل احنيت وظننت يمعى

سق ان محتسب ولمحسيت  +قال الكاشى 5 1

حون لهود قرينشراسه

ارون ا
دجو
ك ازحضرت رسالت صلىالله عليه وسم بوسيدئد بإيكديكر ميكةتندكه
| قيصجِوهابان يس بحست بحت ازوى كهجواب .انداند بسحبقجاته وتعالى”إبت.فزستادكه
(ر امحسبت  6نهجنانستكه مكويند يا بىبندارى تو ] اناماب الكهف ؟ :الكهف
الغار الواسع فىالجبل فانلميكن واسعا فغار  8والرقم  0هوكلبهم بلغة الروم  يروى -

| عنالصاحب عببناد.انهكان يتردد فىمعنى الرقبم وتيارك والمتاع ويدور على قبائل العرب
فسمع او[ تناك اليمنتاع وبجبب ابنها الصغير بوله جااءلرقيم واخذ المتاع وتياركالجبل
فاستفسر عنها ورف ازالرقم هوالكلب وانالماع هوماييل بلماء فمسحبه وانثيارك |

عنى صعد  +قال فىالقاموس الرقمكامير قرية اسصحاب الكهف اوجبلهم اوكلبهم اوالوادى
واالصحراء اولوح رصاصى اوححجرى تقش ورم فنبسهبهم واسماؤهم ودينهم وتم هربوا
وجِعل على ,باب ليدانم عرنى فعيل .عنى .مذعول * :قال الطبرى كانفى نبت انللك
جلان .مؤمنان سم راحدها يندروس دالا دن روناس كتنا اسماءهم وقصمهم والسابهم
| 3

هن.رضاص

ووضعاما فىنابوت من محاس ثمجعللاه على ممالغار فىانان وقالا

لعلإلله انيظهرعامم قوها.مؤمنين قبل يوءالقيامة فتعلم اخبارهم كنا
الثياةمدةطويلةمنالدهر [ بعى درجوات ان

ددا

فائهم على
بق

مانا
2

نيه
0

مع  117كه

مسي
ب

]كيت

 533222222:كم

| فقال واحزناه فقالت قل ؤاقلة حزناه فانك لوكت حزينا ماهنأك العش * وعن داود عله |
:لزال
ااه ت

ارم قاقر لكل 1هللا داك اناذاللابالوموء لشفو درول الماك
دست  14 3او

عام نز

افا

رَنجُورى

|

اللهم راع قلى به.ك  0انا جعانا ماعلى الارض  3من الحنوان والات وااعدن ظ
|

زينةلهامه ولاهلها * قال فالىتأويلات التجدية إى زينا الدنيا وشهواتها لاخلق ملاءمة |

لطباعهم وجعاناها محل ابتلاء يو للبلوهم  6لنعاملهم معاملة متينر حتى يظهر  89ايهم /
احسن ملايه فرك الدنياومخالفة هوىنفسه طلبا لله وصذاته وايهماقبح تملافىالاعراض |

عنالله وماعنده منالاقنات الصالخات والاقال على الدثيا ومدفها مالنقائيات الفاسدات |
تلاك أواتكن دبه اوعزلا عار والبلة فاخل ١
#أيقال كالفازساءد أل اللتطيا كهعور ع بلا

[ققانبرانندى |
التصب معلقة لفعل البلوى لماففه منمنى العمباعتبار عاقته  +قال الكاشى مح
الام ف نا/عزةباالارلل ادق :واست وامنؤاد الانراغلما بالحفظة قازنك زيتت زناميشاحد ١
وجى كويتةانعلا دمن رخاكاشنابكت؟ازان“زؤئك ام عاماجبوود“ شريف ابشان
روىزمين إطلعءتايشان منور است * جون أسمانبزهىهدوخور شد ومشتكرى

8رزا | #
و©انالجاعلون  فماسأتى عند تناهى ع رالدنيا مفاعليها صعدا د ترابا ج
2
لانيات فيه وسنة جرز لامطر فنها * قال  4لكك وه 1

بآخرابن عمارتهاراخراب خواهيم ساخت بس دلبر آن منهيد وبزينتنابإيدارفريفته مشويد]
جهان ازرنك وبوسازد اسيرت * ولى 'زديك ارباب بصيرت

راست  412هتوى دليش ذا مدارسث
لك ارا ع
1
* قال بعض الكبار صعندا جرزا لاحاصلله الاالندامة والغرامة فالناسك السالك والطالب
الصادق والحب الحق من>رم على نفسه الدب وزيتتها حرامها وحلالها وهى ماذين اناس

كاقال ( ذينلناس حبالشهوات) الىقوله إذلكمتاعالحموة الدنيا 6لانمع حباللّهلايسوغ
2ك لذن وكهواتها (بل لحي املحارة .نوادجاتها  2حي ق اه كان لهازؤن الرشد اود
ففسن ست عثيرة سنة فزهد فالدنيا واختار العناء عبى القباء فر .نوما على الرشدوحوله
وزداؤه فقالوا لقد فضح هذا الولد اميرالمؤمنين بين الملوك بهذهالهيئة فدعاه هارون الرشد
وقال يانى لقد فضحتى بحالك فبلجبه الولد اثلمتفت فرأى طيرا علىحائط فقال ايها
الطاءببرحق خالقك ات  6بدى فقعد الظار على بده مقال ارجع الىمكانك فرجع
“مدعاه الىريد اميرالمؤ منين فميأت فقال لاسه بلانت ؛ضحتتى بين الاولياء حك لديا وقد
عنهت على مفارفكك ْمالهو

من بلده و د

الاخاعا ومصحفا ودخل البصرةوكان |

 1فتىالطين ولايأخذ الادرها وداتقًا للقوت قال ابوعاص البصرى استأجرثه |
ا وما فعمل حمل عيرة كن

كا منالطان ويضعهعلى اخائط ويرك الححادة بعضها
لحنننا

:

الإزء الحامين عسر
2-5

مج ”١١ يهم
0

7-5-5

5

ا

-

702

رنال"ابتداء ومن مثئيدة لناكد اللنى © كبرت ه عظمت اى نبت « كلهي كنيز والفسير

استعظام اجترائهم عالىتفوه بها والخارجبالذات هوالهواء الحامل لها .يعنى اسنادالخروج اليها ):

امنعالخاريج هوالهواء المتكيف بكيفية الصوت ابلساته به *ا قالالقاضىعظمت مقالتهمهذه
فىالكفر ا فيها منالنشبيه والتثمر.ك وايهام احتباجه الى ولد بعنه ومخافه الى غير ذلك

ذب قلوها عندالله تعالىوهى ١اكليكربابر
كفر
وةك
منالزبغ © وف التأويلات كبرت كل
اذنسوها الىالله وكذبوا عليه وكذبوه  3انيقولون  5اى ماشولون هذا الشأن
« الا كذبا يه الا قولا كذبا لايكاد يدخل نحت امكانالصدق  8فاعلك » [يس تموكر] |

#ؤباخع يهمهلك لإإنفسكه © تال فالىتأويلات النجمية معناه نلهىااىيم نفسك كايقال |
ا اىلاتفعل كا اوفكا نك م قال تعالى فىشان عاد ي(خوذون مصانع |
ذل
كتفع
لعلك ترد ان

لعاكم تخلدون) * قال فالىقاموس نمفعسهكانع قتلها عما وبخع بالشاة بالغ ذفبىجهاحى بلغ |
البخاع هذا ادله ثماستعمل فكل مالغة فلعلك باخع تفسك اىمهلكها مبالغا ففها حرصا
و#رى فىعظم الرقبه وهو غيرالنخاع بالنون ْ
على اسلامهم والبخاع ككتاب عرق فالصدر م

رهم
ن عانى
فهازم الزمخششرى انتهى 8

هم
قلى
اا ع
روجد
فاو
» #نم

* قالالكاشنى

ا[بزعبدركشتن ايشان اذانويابس از انكار يشان ترا يعنىكاربرخود أسان كيروتم
بردك بىغلمنه] ف ان ليؤْنوا بهذا الحديث © اىالقر ان » انقلت تسمية القرآن حديثا
| دلبل عحلدىوثه * قلت سماه حديثا لاله يحدث عند سماعهم له معناه ولانه عائد الىالحروف
التى وقعت بها العبارة عن القرانم افلاسئلة المقحة  +قال فىالصحاح اديث ضدالقدم

وستعمل فقىبل الكلام :وكتيره و اسفا »ه مفعولله لباخع والاسف اشد الحزن م
فى القاموس اذلفرط الحزن والغضب والخمسرة مثل اله دلى الله عله وسلٍفىشدة الوجد

| على اعراض القوم عن الايمان بالقرآن وكال التحسر عليهم حال ميتنوقع منه اهلاك
| نفسه عند مفارقة احبته تأسفا على مفارقتهم وهذه اية الرحمة والشفقة على الامة |
وكال القسام باداء حقوق الرسالة والاقدام على العبودية فوق الطاقة وكان هدنأبه
| صاللىله عليهوسلم اينبالغ فالىقيام يم امى الى حد انينهىعنه يا الهصلى اللهعليه
و
|سلم حين امس بالانفاق بالغ فايلهى اانعطى قيصه وقعد فاىلبيت عريانا قهى
| ذعنلك بقوله لإولاندسطها كل النسط فتتمعد ملوما محسورا) فتكلم بءضالكار افلحزن |
| فقال الحزن حلاة الادباء طوبى مكنان شعاره الحزن ودثاره الحزن وبيته الحزن وطعامه
| الحزن وشرابه الحزن بيلهتذ الصديقون والندون اذا احباللهتعالمعبدا القّله ناأحة فىقاله
ا ومن يدق طعام الحزن لميدق لذة العيادة على انواعها ولابغرنك مات مع منقول صديق |

متمكن انالحزن مقام نازل فانمساده انالحزن تابع لامحزون مثل الع معالمعلوم فيتضع |
| بلاط وإرنفعبنافراعه عر قالابراهم بن بشار حصت إراهم بنادهم ااي طويلالحزن ا

وراكاا+ن سفيان عند رابيعة
دائم الفكر واضعايده علىرأسهكأنماافرغت عاللههموم اف
ف(قال)

 617 +يم

سودةالكهف_

بلسانالاندياءصتإواتالله عليهم لتصير الكمالات ملكة نفوسهم وذواتهم وف القرقة هذا|
مداق نفسه فىمقامه التفصى المسمى بالمظاهر محندث عدم مغاير تهاله واما حمده:ذاته

فىمقامه امن الالهئ قولا فهو مانطق به فىكشه ودفه منتعربغاته نفسه بالضفات الكمالة
وفعلا فهو اظهاز كلانه الخمالة واللالية منغسه الىشهادته وبمانطنه الى ظاهره ومن علمه
المواعينة فاتحالخاضفاتة.ويحال .آنات" الئاه .وحالا قهو خلاته فىذاتة بالفنضن الاقدس الاولى
وظهورالنور الازلى فهوا امد والحمود جمعاوتفصملا  :قالالمولى الجائى
بكهركيالاى نو بود * علم تمى ازبحر عطاى 'نوبود
كجا
ام
ماراحه حدحمدوثناى اتويود * همحمدوتناى انوسزاى نوبود

الذى انزل علىعيده 6هممدالذى يستأهل انيكون عردا مطلقا حقيقيا حرا جعجنمبع
نلى نفسىنفسى وفبهاشعار بان شاألنرسول
نيقو
لبوم
كى).
ماسوى الله ولذا تقول(اهتىامت
انيكون عدا للمرسل لام تزعاملنصارى فى حق عسى عهاارلسلام  #الكتاب * اى
القرآن المحقيق باسمالكتاب وهو فاللغة جاملعحروف ورت استحقاق الخد كللانز الهاتنيلها

على انه مناعظم نعماته اذففه سعادةالدارين هَلوجلعملله يه اىالقران  8عوجا 6ه
ملعوج بنوع اختلال افلنظم وتناف فالمنى اوعدول عنالحق
[ جزى اذى ] اىشيأ نا

الموالباطل واختار حفص عن عاصمالسكت علىعوجا وهو وقفةلطيفةمن غيرتتنفس لثلا
يتوهم ان مابعده صفة له واختارالسكت ايضا على قمدنا اذلاحسن القطع بالكلية ين
مقوليهم ولا الوصل لملا بتوهم انهذا اثارة الى مىقدنا فافهم هق قها كه انتصابه بعضمر

تقديره جعلهقيااى مستقها معتدلا لاافراط فيه ولاتفريط اوقمابالمصاط الديذية والدنيوية
لاعاد فكون وصفاله بالتكميل 0 5

والقم والقيوم والقيام بناء مبالفة للقائم

 3ضميرله راجع بعبداست ومعنى انكه نداد بندهُ خودرا
ق*الالكاشى [درتأويلات او
ميل يغير خوؤد وكردانيد اودا مستقبم درجميع احوال] #لنذر» اى انزل لينذرالكتاب
اومد يمافيهالذين كفرا فل بأسايك غذابا شبديدا يه صادرا  3:منلدنه 64منعنده تعالى
ناذلا منقلله عقابلة كفرهم وتكذيبهم وهو اما عذاب الاستئصال فىالدنيا اوعذابالنار
[زده دهد ]
افلعقى اوكلاها واا قال منلدنه لانه هوالمعذب دونالغير 8و#يبشر  64م
 3المؤمنين » المصدقين هه الذين يعملون الصالحات  5الىاعمالالصاللة وهى .ماكانت

لوجداله تعالى هلانلهم  6اى بانلهم فىمقابلة عاتهم واتمالهم المذ كورة#ؤاجرا حسنا»
هوالنة ومافها مُنالنعم ©«مكاثين  6حال منضميرلهم ف9يه  6اى فىذلك الاجر
.ابدا #ه من غير انقطاع وانتهاء وتغير حال نصب على الظرفة لكمثاين وتقديم الانذار
عالتىبشير لتقدم التخلية عالىتحلية « وينذر  #ايضا خاصة #الذين قلوا احذاللّ ولداي

كاليهود والنصارى ونى مد كمفنارالءرب  89مالهم به  6اى باتخاذه تعالى ولدا من
عولمالا باهم 6الذين قلدوهم فىذلك يعنى لايشتضى العم اعذنالله ولدا لاستحاته

فينفسه
واعا قلوا بالجهل من غير فكر ونظر فهايجو على الله وكتنع ومنعل مرفوع على ظ

ع  417كم
الجزء الامس عشير
لمتابعة والاسوة الحسنة ( وابتغ بين ذلك سبيلا  6وهو اظهار الفرائض باماءات افلمساجد
واخفاء النوافل وحدانا فىالسوت إوقل امد الذى لذ وادا) فيكونكالعنايته وعواطف ؛|
لادمهيمعكهنله شريك فالملك) فتكوزمانعاله مناصابة |
(حرومعن
احسانه مخصوصا بولده وب

الخير الى عباده واولياه (ولميكنله ولىمن الذل) فبكون محتاجا اليه فينمعليه دون مااستغى |
عانوهبالاؤه الذين .امنوا وجاهدوا فالله حق جهاده وكبروا الله وعظموه بالحبه والطلب |
اقنه دوست |
جح
يمكه
سمود
[عللههدى فر
والعبودية وهوممنى قوله(وكبره تكبيرا) انتهى ا
تكيرد تابمدد ابشان ازدل بعز رسد بلكه دوست كيرد نابلطاف وى ازحضض مذلت تاباوج
لنماث الىالنور) وهذه
ظه
لهم
د] كاقالالله تعالى (الله ولىالذين امنوا باخرج
كتنتر
ع
الولاية عامة مشتركة بين جميعالمؤمنين وترقبهم املنجهل الىالعلم وقال تعالى (ألا اناولاءالله
لهسللوك وتركيهم
انا
لاخوف عليهم ولاهم #زنون) وهذهالولاية خاصة بالواصلينالىاللهم

ئية ان عباداللهالخلصين.قسمان
طلاكم
لرعحا
املنعلم الىااعين واملنعين االلىحق * قال فاىش
قوم اقامهمالحق مه وهمالعباد والزهاد واهلالاحمال والاوراد وقوم خصهم بممحته

وهم الهملحبة والوداد والصفاء واتباعالمراد وكل فخدىمته وت طاعته وحرمته اكذلهم

قاصد وجهه ومتوجهاله قااللله تعالى مكلداهؤ لاءوهؤلاء منعطاء ربك» وهذا عىامكل

طريق وظاهر ففكلفريقلإوماكانعطاء ربك محظورا»فبحجر اويحصر فىنوع واحد اوصفة
واحدة* وقد قال نحى بن معاذ رضىالله عنه الزاهد صبدا طحقمالندثيا والعارف صبدالحق

املْنئة * وقال ابويازليبدسطائى قدس سرهاطلعاللسهبحانه راقللوب اولباثفنهم مينكن
يصلح ل المعرفة فشغلهم بالعبادة ق:الالحافظ
دشم ميدهند ميرويم
درين جننكم سرزئشيخودروبى * نانك بور

| عت سبورةالاسراء فاوسظ اذى الاولى منسية تمس وامائة وأالف

| خض مامز عورة لكو ف زنهاثة واحدى غمعرمايهمكةواقلاق ولموا جر تناك الديةيد
وج

إسمالله الرحمن اأرزحيم دم

ود شى*
#المدلله :6اللام للاستحقاق اى هوالمستحق للمدح والثناء والشكر كلهلوانجكل
والى مد
االلىقام
نعمة من نعمه فلامام الاهو» قالالقتصرى رحمهالله امد قولى وفعلى و<
اللسان وثناؤه عله بامثانى بهالحق علىنفسه على لسان انساته عليهمالسلام واماالفعلى فهو
| الاتيان بالاعمالالبدنية املنعادات والخيرات ابتغاء لوجهالله تعالى وتوجها الى جنابهالكريم

لا امد كاجب على الانسان باللسان كذلك محب عله بحسب مقابلة كلعضو بل علىكل

عضو كالشكر وعندكل حال مالناجوال كاقعاللانلهىالسلام (المدلله علىكل حال) وذلك
لايمكن.ابلااستعمال كعلضو فها خلق لاجله علىالوجهالمشمروععبادة للحق تعالى وانقبادا

لامسه لاطليا لحظوظ النفس ومرضاتها وامااطالى فهوالذى يكون ببحاسلروح والقلب

كالاتصاف بالكمالات العلمية والعملية والتتخلق بالاخلاق الالهمة.لانالناس مأمورونبالتخلق
ي(لسان )

ل
|

1
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ذلك يحملهم على سب القرأن ومن الزله ومن جاءبه والاغوفيه ففيه <ذف المضاف لانالجهر |

| والخحافتة صفتان تعتقان على الصوت لاغير والصلاة افعال واذكار اوهو متنسمة الحزء
بالكل محازا  0ولا مَحَافتٌ لها  3اى شراءتها بحيث لالسمع من خلفك منالمؤمئين

قال ١٠

[أواز فرو مداربآن ]  89رابتغ يد اطلب ا بين ذلك »* اى بين الجهر
| الكاثق و
| والْحافقة على الوجه المذكور ف سبلا كه امسا وسطا فان خيرالامور اوساطها والتعير عن
| ذلك بادبيل باعتبار انه امس يتوجه اليه المتوجهون ويؤمه المتتدون فيودلهم الى المطلوب

دوى  -ان ابابكر رضىاللهعنهكان يخفت ويقول اناجى دبى وقدعل حاجتى وعمررضىالله| عنه

هر بها وشول اطرد الشيطان واوقظ الوسنان فلما زات امي رسولاللهصلى العللهيه

فض
وس  53ان برفع قبلا وجمر ان

قليلا ا©لومقدللله الذىلمتخذ ولدا 4هلان

| الولادة من صفات الاجسام لاغير وهودد لليهود والنصارى ونى مدل حيث قلوا عزير

كويارا  ':ولميكن لهشريك
ابلنله والمسيح ابزالله والملائكة بنات الله تعالمعنذلك عل

افلىملك © فى ملك العالم اى الالوهية فاالنكل عسده والعد لايصلح اينكون شريكا
اأعيقان :اللليياه ::واف لدو
هله واإسصماعونو رسوية |الفمدق ل
كلكا رد مرق" اهار و  25 9وا نولك لاون

لوف يكن ب امد فولكنون كتربز جا كم
ولميكنله ولى من الذل د ليومال احدا من اجل مذلة ب لهلدفعها عوالاته فانه محال انه
يذل فيحتاج الى احد يتعزز بهويدفع عنه المذلة اذ له العزةكلها فليسله مذلة دلالة ولاله
احتاج الى ولى يدفع الذل عنه وهورد للمحوس والدابئين فى قولهم لولا اوااءالله لذلالله

تعالى عن ذلك »وف الاسئلة المقحمة كف جعل غدم الولد عله استحقاق اعد الجواب ان |

هذا ليس بتعليل لوجوب اعد اما هو بان منبّمله امد م تقول امدلل الاول الآخر
المدلله ربالعالمين انتهى * وافلكثاق كف رتب المد على ننى الولد والشريك والذل
اى مع انه ليمكن هن اميل الاختارى قلت ان من هذا وصفه هوالذى شَدر على ايلاءكل

نعمة فهو الذى يستحق جنس امد ف وكبره تكبيرا  6عظمه تعذليا اوقل الله أكبرمن
الاتخضاذ وااشريك والولى * واقلالكاشنى [يعنى حق ربازركتر دان ازوصف واصافان
| وههرفت عارفان

فكرهاءاجزست زاوصافش * عقلها هرزه ميزند لافش
قل عماس حان حانسدت أو * ان كزو برردت اداع او

 .وكانالنبىصلى الله عليه وسلم اذا افدحالغلام من نى عابلدمطلب عله هذدالاً بةوكان يسديها
ا ايةالعزةته قالفىالتأويلاتاللحمة

(قلادعوا

الله اوادعواالر حمن» الشير الا ذاللهاسمالذات

 ٠والرحمن اسمالصفة(ايا ماتدعوا 6اى باأسىممن اسمالذات والصفاتتدع ونفهله(الاسماءالحسنى)
9اتجهر بصلوتك) اى
ألاسممناسمانه حسن فادعوه حسنا وهو انتدعوه بالاخلاص ل
ىك
ا

بدعائك وعبادتك رياء وسمعة إولا لخافت بها 6اى ولاتخفها بالكلة عننظر لثلا محرموا

ظ
نحات
اريويم
اكدراعل
اسرحدوتنف
كدا
وتمع

طقف
المزاءلمامس عشير
فملّك بذَل الوجود وآقاه فآن تهعالى آنا حل اهل الفناء نعان الفناءمنالتجبى كادل
له الى الميكن زوق شيع
حون ا

فدرم ْ*« بس

د اوؤصاف

ف قالدعوا الله اوادعوا الرحمن 41

بسوزد وصاف يدث

راكلم

كارااا ارسولالله سلىالله3

| والمراد بالله والرحمن الاسم لاالمسمى واو للتخخير والمراد انهما سان فى حسن الاطلاق

والافضاء الى المقصود  .والمعنى سموا بهذا الاسم اوبهذا وكارذوا امهاذا واماهذا

اياماتدعوا  [ #4هركدامرا وائيد وبدان حقرا خوانده باشيد ] والتنوين عوض عن
المضاف اله وماصلة اكتادما فىأى ماملنابهام اى أى هذين الاسمين سميم وذكرتم
 2فله » اى للمسمى لان التسمية لمسمى هذين الاسمين وهو ذانه تعالى لدع

| © الاسهاء الحسنى

© وحن جميع اسانه تدع

حسن ديك الاسمان وك شب

| الاحسن لان حكم الاسماء حكم المؤنث نحواحماعة الحسنى وكونها حسنىلدلالتها 0
| الجلال والمال » قال فبىحر العلوم مكعنوىنها احسن الامماء انها مسّقلة يمعانى التقديس
قنا*ل
ولحس
والتمجيد والتعظم والربوسة والالهنة والافعال االتلىنههىاية فىا

هذة الآية حين

بعضهم تزلت

سر رسولالله صالىله عليهوسلم يقول يالليارجفنقالوا انه

نهانا ان تعبدالهين وهو يدعو الها 0

فالمراد هو النسوية بين اللفغين ا

مطلقان على

ذّات واتحدة وان"الختات ,ماما واعتبار اطلاقهما" والتوحمد اعا هوللذات الذى هوالم.ود

ا عوب

واوللاباحة لان الاباحة بحوز ففها المعبليفنعالين داولنتخير واللشاعل* قالالمولى الةنارى
رحمدالله ان لاسمالحلالة اختصاصا وضعيا واستعماليا ولارحمن اختصاصا استعماليا وقولهم

رحمن العامة مسملمة تعنت فىكفرهمكم لوسمووالله مثلا انتهى* وقال الامامالسهلى رحمهالله
ف كات التعرة! والاعلامكان مسلمة قديما  0-3و يتسمى بال حمن وقد قبل انه تسمى

| بال حمن قبل مولد عبدالله والد الى دلى اللهعله وسلتل ثمعر را طويلا الى ان قتل
بالمامه فاه وحثىفى خلافة 2

رضىالله عنه انتهى_وروى -ان بعض الخبابرة سمى نفسه

لفظ الحلالة .فصهر ما فىبطنه هن دبره وهلك من لكماعة
م

لان هذا الاسم الحدل لاق

لشاركدفه احد كاقال تعالى لإهل تعلله سما اى مشاركاله
الا لناب الحق تعالى ولهذا ي
فىهذا الاسموقالفرعون مصر للقبط اانالرباكعملى ول بمقدر انبقول انااللتعالى* قالحضرة
الهداثى قدس سيره استمداد حميع الاسماء من الاسم الرحمن الذى هو مقام خاتم اللبوة
| والشفاعة العامة واله ينتهمىكل الاسماء واستمداده من اسم الذات فنتى للسالك انلامّصتر

بالعبادة فى ماتب بعض الاسماء حتى يصل الى المسحى ويجمع جميع الاسماء ويكون قوق
الكل  :وفى المتنوى

دست شدبالاى دست ايننا كا » نايزدان كه  3تمن
ه
فعل*ىني>ومكترجرك-مذنكرعىت»تقه
عي)ج»

كانيك درياست بىغور وكران  +حلملهه درياها حوبالى يش ان

0
د

سعد

ملايف "فالسرم لام ممع تسمعالمششركين فان |
هتعد حبسحصت

( ذلك )©

1
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يم

 013الكل الكتالنه دنر  0وت ونا حفسقهفرعي" وأماراك الكو و وا عن
العبيز بابلنحق والباطل والحق والميطل نعحبودالله بنسلام واتياعه املنهود والتحاثى
واحابه مناللصارى

اذايتلى 6ه أى القران

عليهم خرون للاذقان © [ سفتند

برزتخهاى خود ] اى تعن عل محري فاللام منى على والاذقان الوجوه على سبل

التعبير اعلنكل بالجزء جازا س8حدا » :اى حكاولنهم ساجدين تعظما لامرالله وهو
الل 1

عندم
يي من قولهنواه اولاتؤمنوا م

اسنن
يهاح
ان ب
آم
سهاجد
انلوج
م

فقد

ْموا
نل
ؤىْام
َا
تلك
المالاة بذ

منهو خيرمتكم »ا ق+لابليضاوى  0الذئن لانه اموالبلق الارض |
اىشه
وف
حفتى
الخرور به* قالسعدى الم

امخفتهصاص
لللا
وا

فانه ظاهراناول مابلقى الارض هونجه

فه بحث |

الساجد جهته وانفه الاانشال ان طريق سحد لهم |

هناكون الذفن اقرب شَى”.الىالارضّ من

اىء
قمع
لقير
لالف
اهول
هءى *
رأمانعتفنا

الاتف والجبهة حال السجدة اذالاقرب الى الارض بالنسبة الى حال الخرور الركة ثم
البدان ثمالرأس واقرب احزاء ا

| 5
الذون واللدكرت الاىلثماء بالاضافة إلى حال ألر
وشولون *#فى سجودهم © سبحان رينا | 64

لران وآقرب احذاء |أررأس الجبهة فافهم

اف]عل الكفرة مالنآكذيبٍ اوعن خلفه وعده الذى فىالكتب
مكاارما
جورد
[كست بر
ب

السالفة يبِعث عمد واتزال القرآن عليه© ان 6ه اى اانلشأن غك9ان وعدرينالمفعولا 6ه
علالهلى * سول الفقير الظاهر ان ١
تىا
كائنالامحالة واقعا البتة لان الخاف نمّص وهومحال عل

المراد بالوعد وعدالا خرة كا يدل عليه سباق الآية من قصة موسى وفرعون وماقبلها من
قصة قريش فى اثكار البعث والله اعم ويخرون للاذقان يسكون *6اى حكاولنهم باكين |
من خشية اللهتعالى كرد الخرور للاذقان لاختلاف السبب فان الاول لتعظم االرله والثاى

القرآن *وعن عبدالل بن عمررضىالل عنهما قالقالالبىصل الله|

اممعنظ
وبه
مائرف
لما

عليهوسَلم( تتمرعوا اكوا فإن السمواات والارض وا!امي قي والنجوم سكون من |
 8فزينه كانزى لقان لسماعهم ع خشوعا  6كا بزيدهم علما وهنا بالله

ليه

| والخعوء [فروى] وتضرع +واعهانن التواضع والدرد دن شان الانداجىالك

ادوع

من شأن الاحناب وآنما الإسبلت_الارواح الى :الاجسياد لتحصيل هذه المنافع افلاسودية )
* قال الكاشنى

[ ابن سحدة جهارم ١ست

ت قن ١إن
از سحدا ت

وحضرت

شخ

قدس سمره |

ابن .را سحود العلماء خوانده وفرهموده له بحقبقت اتن سحود متجليست إزيراكه .خضو

حا
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ازوقوع تحلى باشد برظاهر يابرهردو وجون خبردادكه خشوع ايشانزياده ميشود وخشوع |

مى باشد الااتتجلى الفى يس[ زيادى' خشوع دليل زيادى” تحلى باشد وبر ان تقدير أينسجود |
تلى بود وساجد بايدكه يبركت اسينحده از فيضنجلل بهرهمئد وخضوعاو بيفزايد] ماتجل
الله لنى" الاخضعله
لمفة

“ووو  -تلق

أن قدم * يرحدوث افتد فرو ربزدزهم

بس خضوع احا زوالهستىاست

* وتشدى موجب ابن ستىأست

70٠١م
ا عر
|مقتطى.لاتزاله ؤماازل امللاتسا باطى الذىئع[شتمل عليه,فامراد بالق فيكلمن اللموضنين
ال
| يمغعانىيرالاًبخر فلايرد االنثاى تكأد للاول * قال الكاشنى [دتتيان افده كه با عمق

| علواست وماد ازحقتمد صلىاللّه عليهوسلميعنىوعلى مذ نزل  .درمدارك اورده احمد
|ابن ابىكوارى كفت مدن مماك بعمارشد قادورْه او يطبيب ترسا عى برديمممدى نيكو |

| دوى وخوشبوى وجامة بأكيزه بوشده بها رسيد وصورتحال يرسيد بوىكفتم فرمودكه |
| سبحان الله در مهم وك

كمد سداد
اتعداع رجاليا :ارد عجن تايا جما ع

وباين مماك بكوبيدكه دستخود برموضع وجع بنه و بكوى(وبالحق انزاناه وبالحقنزل)
وازجشمما غائب شد بكازشتم وقصه بعرض شيخ رسانيديم دست بران موضع نهاد وان

كات كفك ف اكاك نبجفايافت ,وكفة اننا]بنكلتعهر النمداو بوك راكنم كاينا
| طبان الهست ] © وفالتأويلات النجمة انزال القرآن كان ببالاقللنااطل وذلك بلانه
| تعالى لما خلق الارواح المقدسة فىاحسن تقويم ثم بالنفخة رده الىاسفل سافلين وهوالقال
عبتلصم به
تىح
| الانسانى احتاجت الارواح فىالرجوع الىاعلى عليين قرب الحق وجواره ال

(عتصموا محبل الله جوميعباا6لحق
فالىرجوع فانزل الله القرآآن وهو حبله المتين وقال وا
| تزل لبضل به اهل الشقاوة بوالرد والجحودوالامتناع اعلناعتصامبه و سقف الاسفل حكمة |

بالغة منه ويهدىبه اهللسعادة بالقبولوالابمانوالاعتصام.ه والتخلق يخلقه الوازيص لبهالى

كباهلفقبرعتصم بدك قال ((واعتصموا باللّدهومولا؟) فإوماارساناكالامبشراه للمطيعبالثواب
نعقاب فلاعليك الا التبشير والانذار ته وفالتأويلات النجمية
 73ونذبرا  6للعاصى مال

( ١منشسرا)لاهل السعادة بسعادة الوصول والعرفان عندالعسك بالقران(ونذيرا) لاهل الشقاوة
| بشقاوة البعد والحرمان والخلود فىالنيران عند الانفصام حعنيل القران وترك الاعتصامبه
|

.

-

ا [سلمى قد س سسره د

-

0

مده دهنددا راكه ازماروى امك مانن وبمكننده راك روى

 ١با اورد يعنى بدكارائرا كارت ادعاست رحَت وكا عفوما تاروى بدركاه انك

حافظا_ر حت 1ف ب_هااكرهكانال تسسنت 8 :؟ناإهدى امدكنوإاىست ككفالرى زادى
| نكائرا انذاركند ازاثر هيت وجلال تابر اعمال حُود اعتاد هايند
زاهد غرور داشت سلامت برد راه * رنده ازره ثياز بدار السلام رفت

.ارسية
اه موفربقاالف
زقنلاءن4
© فر
| و#قرانا  6منصوب بمضمر يفسره قولهتعالى ت
|[ وكينرده هرستادحم قرائرا يع ابتابت وشوره سوه ]  8#لتقرأه على الناس على

مكث  6اىمهل وتأنفانه ابسر الحفظ واعون عاللىفهم  99ونزناه 6ه فى ثلاث وعشسرين
حونكمة وحسب الحوادث وجوابات السائلين © قل ل»لذين
لان
اىق
سنة ت9ن8زيلا  #عل
كفروا © آمنوابه * اى بالقرآن  89اولاتؤموا  *6فان اعاتكمبهلايزيده كلا وامتناعكم
عله لانوريه شصا

حاجت مشاطه نيست روى دلارام را

والام التهديد ماتففىسير الكاشى ف االنذين اوتوا العممنقبله ' االىعلماء الذين
بابب يبيج
اسساسسن

م

اشير

لجس

( قرأو )

مج  ٠١9يهم

-ودة الاسراء

ْبالقتل والاستئصال ف8ا8غسقناه 64اى فرعون هولمنمعه  8املنقبط ف جميعا6هولجنا

هومى وقومه منْنتائج ظنه الصادق »قال افلارشاد فعكسنا عليه مكره واللتفزؤناة وقوعه |
|بالاغاق 29وقلناهن بعده 68اى هبنعداغساق فرعون ل8نىاسرائمل  #4اولاد يعقوب
| ا©سكنوا الارض» التى اراد ايسنتفزك منها وهى ارض مصر انصح انهم دخلوها بعده

| اوالارض مطلقا © فاذاجاء وعدالآً خرة*6يقعينىامة الساعة  8جتنابكم * [ بيادمشم)

| وايشائزا يشر كاه]  88لفيفا  [64جاءتى م1يحته باهم بحسكم كنم ميان ثم] تيز
| سعداء واشقناء * واللشف اعماءات من قبائل شتى قدالف بعضها بعض * قال فىالقاموس

©ووفيلات التجمية اى يتف
اتلهىتأ
| ( جشابكم لفيا ) يجتمعين مختلطين مزكل قبلة ان
|الكافرون بالمؤمئين لعلهمحون بهم مالنعذاب قبخاطبون بمَوله تعالى (( وامتازوا اليوم

| انها الخرمون  6ولاسنفعهم التلقف بل يقال لهم (رفريق فالىخنة وفريق فالسعير) انتهى
| * يقولالفقير وذلك لان التلفف الصورى والارتباط الظاهرى لايتفع الكفار والمثافقين
اذ ل,مميجمنعهم وبين المؤمنين الاعتقاد الحالص والعمل الصاط فكانوا كن الكسرت
ا سضلتهم فتعلق هن لاحدن الساحة بالسباح فتعلقه هذا لاسْفعه اذالبحر مضق والساحل

ا بعبدفكم منسباج لاحو فكيف غيره  :سعدى

ظ

يا

تناف كاز #اقرزز :كتتاور سابد باد

اولفحديث ا(بمطأنبدحمله لسمرع بهنسبه)يعنىمناخره فىإلآآخرة مله السى*اوتفريطه
صهته فناننسيه ينقطع
افلىعمل الصا يلنمفعه شرف النسب منجهة الدنياونلمقحبيرب
| هناك أتلارى ان الغصن البابس شطع من الشجرة ليبوسته ورطوبة الباق وغضارته
| اذلامئاسة بيه وبين الاغصان الغضّة الطرية فهو وان كان غصن تلك الشحرة متعلقا بها

منسوبا اليهالكنه لنبوسته حرى بالقطع واتما النسبالمفيد نهسوبة التقوى و اذاقال ْ
عليه السلام ( كلتق الى) وكل من يكن متصفا بالتقوى والنقاوة فليسمن! لهكانىلهت

' وتحوه وليسله طزيق ينتهى الىالله تعالى فياحسرة قوم ظنوا الوصول معتضييع الاصول
وبذل النقد فى الفضول وعرضت على بعض الكاابر عطة مانلله تعالى بلاواسطة فقال

لااقياها الاعلى يدمد صلىاللهعليهوسلميعنىعاللىصراط السو خاءته منثم فتدضوعفت
فهذا شاهد بان صحة الاتصال بالله اما هى بصحة الاتصال بواسطة وهو الرسول صلىالله عله 0

وسلم وان الرسول وشريعته محك فتضرب المواهب :والعطايا عه فانجاءت موافقة لماامره

قلت الا ردت اسديك ألنكون ذلك منقل الشطان والنفس جاء ملوسا نلباش للق '

مزخرفا فلابد من المي وهو من اصعب الامور .فعليك ايها الاخ فالله بالثبات والوقار
| ولايتفزك الغدو <تى لامع فىورظة الوار  :قال الحافظ

درداء .عمق #وسوسة إهرمن إساست >" هين ,دام وكوشنول يام شروش كن

| والله المج والموفق 8.وبالحق زناه وبالحق نزل  4اى ومااتزانا القرانالاملتسا بالق

مب #إلى  7كم

الجزه الأامس عشنر

 ١ازان اليا مئ مبائد زرثن

 5لرقى :المج ينا بإ سمرثن

ته
ايوت
كن
جكح!
متبك!< اليل إ#نامكهاق ايمكنفن١ , الك وه ك 5را
يه
 3ولقد اانا موسى تسع ايات  1معحزات ف ببنات  0وؤاحات الدلالة عولى

وحمه ٌْ

ماحاء بهمنعندالله وهى العصا واللد الضاء والخراد والقمل والضفادع والدم والطوفان |

ارل
والستون ونقص العْرات #8نااك نى اس

8جاءهم  #سلهم ياموسى
فاةىلتاله اذ

فمرنعون وقلله ارسل متى ى اسرانيل اى اولاد يعقوب » وقال الكاش [ بيس ببرس |

اعد زاغ اللذائل لطر ارغفبات -ايمكان لحي لطاع شد وإتد بيد نات

ظاهى كردد ] اى لبظهر صدقك حين اختبروك عندهم على وفق مااخيرتهم اجذاءهم |

وأفويلاتلتجمية
©ت
[ون مد موسى برايشانكه جه كذشت ميان وى وفرعون ] ال
ج

اذجاءهم موسى بهذه الآيات هل رأوها واستداوا بهاوآمنواكاهل الحق تجمعنلهم الله |

وهن
نايات
قواب
يىءووكان
ايئمهةدون بام

اد
شفى
رال
لنا*ق
اعو
©قال له فر
ف

الفاءفصبحة

اى فاظهر عندفرعون متاناه منالآيات البينات و بلِغهماارسل به فقال لهفرزعون  8الى |
لاظنك ياموسى مسحورا * سحرت قتخخبط عقلك ولذا تكلم عثل هذه الكا .ات الغير

المعقولة وهذا يشبه قوله((ان رسولكم الذى ارسل اللكملمنون  6ويجوز ان يكون |
المسحور للنسبة معنى ذىالسحر ك قال افلىتأؤيلات التحجمة لماكانفرعون مناهل الطا |
لامناهل اليقين دبانهظر الظن الكاذب ساحرا ورأى الآيات سحرا  28قال  6موتى
و لقدعلمت © [ يدرسىكاتؤ ذاقبتة :ا أفرغوق ذل ود اكز جه بزيان لفطو تكو ]
وي
© وفىالتأويلات التحم.ة

ات
ينى
آهيع
ل#
الاء
زل هؤ
اهنما
اد لعلمت انه 8

التىاظهرها ف الا رب السموات والارض 6#خالقهما ومدبرها 6هبصائر ه حالهن الآيات
قأاولفة راسحياف دو |51
اىرفنات,مكشوفات سطيزرك حدق ؤلكتك تماندرو اكلاو
ل ولفحهمية:ائ تزئ ينوراننصيرة :والعقلانتهى
هاريلكتدلألسؤتبيرنلبوات:تهن'ا]©
* قال حضزة الشبخ .الاكبرقدسسره الاطهر الع ليسجالبا للسعادة الامنحبث طرده
الجهل فلا نححب بعلمك فان فر,عون عل سوة هوسى اوليك علم حال آدم واللهود علموا

نبوة مد صلىالله عله وسلم وعلى اخوانه وحرموا التوفيق للايمان فاشقاهم زمانا ذلك

الاستيقان قال تعالى ١ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهمظلماوعلوا  6قالالكمال الخجندى
در عم يحققان

جدل بيست * ازعلم مراد جز حمل بست

وقال الخحافظ

دعن جاعلهذريجهاداملوهلوت  »»:ملالت علما هم زعم بى تملست
ارعونانثبودا:# :مضروفابعن الخيزةمطبوءا ع لتر"من قولهم ماثيرك |
افالالنك :يف
|« و ى

عهنذا اىماصرفك اوهالك فاناشور الهلاك©#وفىالتأويلات التحمية أبلىانصيرة امع 1
والظن نان ظن كاذب وطن صادق وكان طن فرعون كاذبا وظن مومى صادقا 24فاراد6#

' اى فرعون منننائم نه الكاذب ف انيستفزهم * الاستفزاز الازعاج  .والممنى بالفارسية |
6

2

ا"

سورة

]دم

الاسراء

انالله الذى خلقالسموات والارض #؛ منغير مادة مع عظمهم  #8قادر على اناق |
مثلهم * فالصغر على انالمثل مقحم والمراد بالخاق الاعادة * قال الكاشى [ مثل تعير |
لقعو كتجيت"وعنا كك متاك لابفمل كذااى انت ]  9وجعلِلهم إجلا لاريب فه ين ظ
ات.
ولق
مخ
سرعق
لقد
اهن
عطف على اولهبروا فانهفىقوة قد راوا والمعنى قدعلموا أن

والارض١ :

فهو قادر على خلق امثالهم مانلانس وجعل لهم ولبعممم اجلا محتقا لاريب فيه هو ظ

دومالقيامة  +قال:الكاشى [ ,بدرستى كه :نخداى ,تعالى مقرر كرده است .بزاى ,فناى ايشان ١

فذق كمهب يكل بشنت اواذان وان رزمان سكت بيهت _اوادء :ايشان اجل تهادء كه
قيامتست ]  8فانىالظالمون * فامتنءوا منالانقياد لاحق ولميرضوا  8اكلفاورا 
جحودابه قل يه  1يكوكافرائرا  1وام ملكون حزان رحة دبى  3خزاانرز قدالتى

افاضها على كافة الموجودات والم م تفعبفعل يفسيره المذكور لامبتداً لانها لاتدخلالاعلى

الفعل والاصل اوملكون انتم تملكون جلاذا لأ.سكتم» لبخلم منقولك لليخيل ممسك |
فلاشدرله مفعول © خثية الانفاق » مخافة عاقبته وهوالفاد ب وكان الانسان قتورا ين |

|َال قتر ضيق  .والمعنىكان ضيقا مبالغا افلىبخل لان مبنىامه علىالحاجةوالضنة بمابحتاج اليه|
س؟ليماة) |
ىيه
ننس
صنار (م
النىم
لوس
ايه
| وملاحظةالعوض فييابذل قالرسول اللهصلىاللهعل
منو )-
خال بل سيد عامرب
لوىبمن
قالوا الحدبن قيسعلى خل فمهفة ال عليهالسلام (واىداء اد
نات
صمف
لص
الحر
فاليخل وا

المذمومة فلابدمنتطهير |انفس عنهما ونحلتها بالسخاءوالقناعة

وترك :طول «:الامل :فانااشتطان سيتعيدٍ اليخبل ولوكان مطيعا وينأى عنالسنى_ولون أ
فاستا وجاس الانسان وانكان قتورا مخاوقا عاللىقرض وااسوسة كالتراب الا انمنافراده

| خواص متذلقين بصفات الله تعالى موتحققين باسرار ذاته  +قال حسان بن ثابت رضىالله
عنه فىمهدح النى صلىاللهعليه وس

له راحة لو ان معشار جودها * علىالبر كانالبر اندى مانلبحر

الاح الكمة والسثار كس العقمرا  داوقرك أن إزتن اتلداهتاح*قض انل عنه القله رخل

| فسبه قثارت الايلهيد والموالى فقال لهم زين العابدين مهلا عالىرجل ثاقمبل عليه وقال
| ماستر منامينا اكثر ألك حاجة تعينك عليها.فاستجئ الرجل فالتق عليه خميصةكانت عليه

| كوسهاء سود مع دزا

كار المج لشإنكتروول نتن انف بذلا

الرسل ولايتوهم مغرور انهم كانوا اهل دثيا ينفقون منها الاموال اتماكانوا اهل سخاء
وصروءة كانت تأتيهم الدثيا فخرجوثها فيالعاجل وهم يصدق قول القائل

ؤهم ينفقون المال فىاول الغنى * ويستأنفون الصبر فآىخر الفقر
اذا تزل الحى الغريب تقارعوا * عله فتلدمر .المقل من المثزى
 :قال الشسخ سعدى قدس سره
١ك ر كنج قارون نك داري ل كانه
يل وانحخر

!
0

بدنار وسيم * طلسمست

1ن

حثى برى

االالاق كنى مقم

 ٠١م

كر
اه 2

مكن يشم ارك

مت

5

شتت تتشماك اوازهنا لى مشدت أو

 0وتحشرهم ياولمقيمة  3كاسن  2على وجوههم كي سحا اومشا فانالذى امشاهم

ع
وه
جمم
ووهه
على اقدامهم قادر على انريعشيهم على وجوههم © تا  6حال نمضمير وج

اعى ف وبكما  6جع أبكم وهوالاخرس  #وصا  6جمع اصم هن الهم محركة 5

انسداد الاذن وثقل السمع * انةبلى ماوجه امع ارهد اليه وابان 5و ل لهقا( وها
نغاعاا وأرقرا)وك وله(وراىاخخر ماولنار» وقوله (ردعواهنالك ورا »#6قلتقال! نعناس
رك اله يت

ال رون ماسر”هم ولانطقون عاشل مهم ولاست عون مابلذ

وشل
دل
مسامعهم لما قدكانوا فىالدنيا لايستيصرون بالايات والعروالاسطفون بالق وذ

* وقال مقاتل هذا اذاقيل لهم احساوا فها ولاتكلمون قتصرون باجمعهم صمابك| عمسانعوذ

باللهمسنخطه ته وف التأويلات النحمية إ(وتحشرهم) ام لانهمكانوا يعدشون فىالدنيامكيين
(إعلىوجوههم) فىطالابلسفليات فىالندياوزخارفهاوشهواتها إ ميايمرعؤنيةالحق 5

مناقلوحلقوصما) عن اسمّاعالحق وذلك لعدماصابةالنور المرشوش علىالارواح (ومنكا
مى )الابة وقال صالله عليهوسم (عوت الانسان على ماعاش ومخشير على 'مامات
فاىهحذه

والمأوى كل مكان يأوى الته ثى“ للاكان اونهارا
علبه)  9مأويهم  6متزلهم م
جهام * خبر مأواهم واعملة استثتاف ك8لاخبت  6#يقال خبت النار والحربوالحدة
بدناهم سعيرا 1 0مخزامان
فلتكافالقافوس ز2

ا

1 0

ع لهمها  085جاودهم ولومهم وميم

فبهم ما تعلق به النار زدناهم توقدا بانبد لناهم جلودا غيرها فعادت  1ومسعرة  +فانقلت

قولهتعالى ك(لا نضيدت جلودهم بدلناه جاودا غيرها) يدلعلىانالنار لاتجاوز فىتعذييهم
نلق  1اد ف
عن حدالانذ ااجلى حد الاحراقوالاقناء * قلت النضج مجاز معط
مانلتحديد بعد الافناء عمو بهلهم ع انكارهم الاعاد بعدالفناء بكزيرها مرة بعداخرى

6تداً
ل  1اخرىفيروها عيانا حيث +يعلموها برهانا كابفصح عنه قوله  #ذلك مب
رق.وله ج8زاؤه بمانهم  6بسيب الهم اكهرلا اننا  4العقلة والنقلية الدالةعلى
| 0-
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والشهوات كار

والنثشر ماكابوا عجلهىنم الحرص على الدنيا وشهواتها ومااععرضوا عنالآيات البينات

موذح

انلوقت

0

ج-

در نصان 0

ناضدقك

قابعدلهد بردر اك

سهتكيردخموان ]
اتك
وقالوا  6#مشكريناغدالا :كارمق 'نذاكناعظاما  [ #آياان وق
ودفانا  #الرفات الخحطام وهوالفتات المكسر+وقال مجاهد رفانا اىترابا “ 8أثالمبعوثون'
خلا جديدا يه امامصدر مؤكد منغير لفظه اى مبعوثون عا جديدا واماحال امخىلوقين ١
مسأنفان وقدسبق الفسير هده الآاية 0

اوكا 3أو  3 8اىالمنتفكر واو +يعلموا ا

(ان)»

معز

سر
اوح
مج سر
| ت
| لش ىسووى ل

سورة

و٠١ ؟ يوم

ورحوور

الاسبراء

و1

رالناس * وقالالامام الغزاللئى رحمدالله لاست معالعيد عندالموت الاثلاث
ب

صفات صفاء القلب اعنى طهارته عن ادئاس الدثيا وانسه بكرذالله تعالى وحهلله وصفاء

القلب وطهارته لايكون الابالمعرفة ولاحصل المعرفةالابدوام الذكر والفكر وهذه الصفات '
الثلاث فى المنجبات وفمامنع الناس #ه اى قريشامن 8انْ#يِوْموا 5ه بالقران وبالنبوة
ِ اذجاءهم الهدى »© وقت محى'” الوحى ظرف لمع اويِؤْموا  3الاازقالوا  58الاقولهم
 3أبعثاللهبشرا

حال م

 3رسولا  3مسكيين اذيكون رسولالله هن جنلس الشر

فالماتع هوالاعتقاد المستلزم لهذا القول  2قل » 6جوابا لشبهتهم هق لوكان  6أووجد

واستقر © فىالارض © بدل البششر  8ملائكة يمشون 

على اقدامهم كايمثى الناس

ولانطيرون باجنحتهم الى السماء فبسمعوا مناهلها ويعلموا مانجب علمه  3مطمئّين #ن

ساكنين فها قازين ف لنزانا عليهم منالسماء ملكا  6حال من ظ رسولا  6ابي لهم
ماحتاجون البه منامور الدنيا والدين لان الجنس الى الجنس كيل ولماكان سكان الارض

تت

حون رسولهم شرا لمكن الافادة والاستفادة وهم جهلوا انالتجانس بورث

التوانس واتخالف لوحب التنافر

اوشر فرمود وحودرا| مشلكم  3انس

0

دندو ؟

0ك حنيت حا ”دوست * كادي حسست ف لاطا ليث
ئ © قل كنىالله 6ه .وحده © شهيدا 6ه على الى بلغت ماارسلتيه الكم وانكم كذيم |
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' وعاندتم ف بنى وبشكم » ميقلبيننماحقيقا للمفارقة  #9انهكان بعباده 64من الرسل

والمرسل

اهه
ةوف
ل«
تذلك
| الهم ف خبيرا بصيرا يهيطا بظواهر احوالهم وبواطتها فيجازيهم على

|

| عليهالسلام وتهديد للكافرين* اولااية “اشارة الى أنالجهلاء يستتعدون أرسال الانشان'ا

| الكاملمنابناء جنسهم ويحسبون ازالملائكة اعلىدرجة منه مع ماجعاهالله مسحودا للملائكة
واودع فبه منسر الخلافة ولوكان الملك مستاهلا لاخلافة فىالارض كازالله تزل رسولا ١

منالملائكة وهو شاهد بانهمستعد للرسالة والخلافة والملك  2ويهمدنالله يك ابتداءكلام |
ليس بداخل .نحت الا اى مخلق فيه الاهتداء الى الحق  +قال الكاشنى [ وهر كراراه

نمايدخداىتعالى يعنى حكمبكهندايت اووتوفيق ] ف فهوالمهتد  6لاغير:ة ومنيضلل 6

»ل الكاشفى [ وهركرا كراهسازد يعنى حكم فرمايد
اىيخلق فنه الضلال بسوء اختباره قا
بضلالت اووفرو كذارد اودا ] © نفحاخدلهم  6اشار بالتوحيد فىجانب الهداية الووحدة

طريق الحق وقلة سالكيه وباجمع فجانب الضلال الى تعدد سبل الباطل وكثرة اهله |
اولاء ك6انين هل مندونه 

تعالى فهوفىموقع الدفة ووز انيكون حالا مافبحر

ا العلوم اىانصارا بهد وأهم الوطريق املق ويدفعون عنهم الضلالة واف ادر (1اانارسول

فارض واتماابلس ممزين
ولسن الى املنهداية شى” -واوكانت::الهداية الى لآآمن كلمانل
ولسسرله مالنذلالة شثى” ولوكانت الضلالة اليه لاضل كل مفنىالارض ولكن الله يضل
| منيشاء ويهدى منيشاء )  :قال الحافظ

حت 48١7 كم
الجزءالخامس مشر
[ر مقابله يعنى عيان مان
| 9باه والملائكة قبلا © مقابلاكالعشير والمعاشر م قالالكاشنى د
-

انتهى ] اوكفيلا الشهد إصححة ماندعنه وهو حاكن من الخلالة وحال الملا 1

| عذها اى والملائكة قبلا  0اويكونلك بدت مزنخرف

0-0

ا

0

 0بهد

حذوفه إدلالتها

«٠ 8نذهب واصاه الزينه * قال

الكاشق [خانة از زرك درانجا بنعنى.وانادروشن بازره

|] © اواترق © تضعد

فلسم اولفدرجة كرضى رقيا اى صعد
ف افلسىماء  #فىمعارجها ذف المضاف يقال دقى ا
| وعلا صعودا وعلوا © ولن نؤمن لرقيبك

اىلاجل رقنك فها وحده اى صعودك فاللام

للتعليل اولاننصدق رقبك ففياهاللام صلة - «8تىتنزل :منها « عكابتناابا  5فيه
|تصديّك  88نقرؤه  64نحن مغنير انيتلق مقنبلك وكانوا بقصدون بمثل هذه الاقتراحات
اللج والعناد ولوكان مرادهم الاسترشاد لكفاهم ماشاهدوا منالمعجزات  8قل  6تعجبا
| منشدة شكيمتهم واقتراحهم وتنزيها لساحة السبحان «إسبحان ربى» [ يأكست بروردكار
| مناذا نكهبروى نتحكمكند كبى ياشريك اوشود در قدرت ] ف هلكنت »ه[ يا عستم |
من ] ابم
©لكحاوابلكشءيرا وا5ي لاملكا حتى 5يتصور ءانلىترالقعى :فىالسماء و ١نحوه <© رسولا  6م1أمودا
| منقبل دبى شليغ الرسالة غهينن .انيكونلى جيرة .فالس ,كبابر الرسدلي وكانوا الاباتون
قومهم ايلماايظهرهالله على ايديهم حسما لالم حال قومهم تكن الآءات اليهم ولالهم

نت ورسولا صفته وفيهاشارة الىانهم ارباب
احنكموا علىالله بثى” منهاوقولهبششرا خكبر
امس الحدوانى يطليون الاتجاز من ظاهى الحسوسات مالهم بصيرة بصرون

بها شواهدالحق

| ودلائل النبوة واتجاز عالمالمعاتى بالولاية الروحانية والقوة الربانية ؤطلبون فيهتزكة النفوس |
| وتصفية القلوب وتحليةالارواح وتفحير ينابيعالحكمة من اارلضقلوب نمينتها مل المشاهدات
واعنان المكاهناأت

فرحنات

المواصالات  3فعلىالسالك

الصادق

انيطلب

الوصولالى عالالمنى

فانههوالمطان الاعك وا ن نصل اللهالاإشدى اال والعمل.والرجوع اىحالة الا
قال عسى عا السلام اين شت
ا الاى3

:

هثلل الارض

الحية قالوا وفالارضق فقَال عسى كذيك الك

الشير اك التواضع ودفع الكبر والى هذا الاشارة شول 00-0

ا صلى اللهعله وم (ظهررءت ينابسع المكمة 0

عالالج _ 3-كر

| العبودية والرياسة ابدا فان واحدا لابصيرسلطانا هورعية

بات

0 0

ا

'

بالناس فقر :يايد خلعت شاهى درست * زشت!باشد جامه تاهطىلس.ونعى بلاس

فانظر فىهذه الآيات الى سوء ادب المشركين بالاقتراحات المنقولة عنهم والىكال الادب أ
الخميدى::والفناءالاخمدى وترك ,الاعتراض ا حى د .الينللا كتيزات :اناء قنش النؤان

رقص ثلائة ايام املنشوق فقبلايها الجنون كنت تظن انايلى حبك فكقدسرت انا.كفضلا |
اعلنحبة فقال اندماون منلميتفطن لهذا السسر يعنى انَكسر الوغاء عبارة اعلناقناءفالطالب |
لاصل

لك مقصودوه

ير
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الابعد افاء وحوده
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التابع فن اطق الايوعالنا

0

الاسراء

:

اموالنا وظلف

الط لك حى

 .تبرئك منه اوتعذرفيك فقال راسلولله دبالل عليهوسل (مابى ماتقولون ماجتتكم ماجتتكميه |
فيكم ولا للملك علكم ولكن الله يعتى اللكم رسولا واتزل على
 0لْطلتٍ امؤالكم ولالاثمرف

كتابا واضمرى ان اكون لكم بشيرا ونذيرا فنافتكم رسالة ربى ونصحت لكم فان تقبلوا ممى
ماجتسكم به فهو حظكم افلىدنيا والآخرة وان تردوه على اصبر لاماللهحتى محكماللبهبنى
لهنناس احد اضق |
وإندكم) قالوا ياعمد ذانكنت غيرقابل منا:ماعضنا فقند علمت انه لايس
' بلاذا ولاااقل مالا ولا اشد:عيشا منا فسل لناربكالذى بعثك عا يثك فلسنر .عنا هذها بال

اوعلط اشع اضر نوقتس 155 8قار رطق :سبازانهيروا كاقهان:العخاما الوقرراق )لوسك .نا ظ
مامضى ماننا وليكن فيمن يبعث لنامنهم قصى بكنلاب فانهكان شيخا صدوقا قأنلهم
 .حماتقول أحق هو أمباطل فان صنعت ماسألناك صدقناك وعقنا ب مهنزلتك عندالله وانه بنك
|رسولا م تقولفقال رسو اللهصلىالله عليه وسل (مابهذا بعئت اتماجتكم منعندالله بمابمتى
به فقدبلفتكمماارسلت به فتقابناوه فهو حظك ,فالىدنيا والآآخرة وان تردوه اصبرلاماللّه)
تنفن لك خنات :وكثوازا
عل هذا تل ريك ازتاتك؟ :ملكا يضناقك :واسهله زا
فلم
قالوا فتان
فلاسواق وتلتمس المعاش قال ْ
وقصورا منذهت وفضة ويغسك بها عما سواك فانك تقوم ا

عالليسهلام (ماانا بالذى يسألربه هذا ومابعمت الكمبهذا وأكنالله بمتى بشيرا ونذيرا ) قالوا /
 ١سله انبشقط علا السماء مازعمت انريك ازشاء فعل فقال علمهالسلام ( ذلك الىالله تعالى

| انشاء فعل) وقال قائل مدئم لن نؤمن لك حتى تَأتيناباللّه والملاتكة قبيلا عوقبادمالله بن ابى
امية بن المغيرة الخزومى وهو ابن عاتكة بذت  عبدالمطاب ابن عمةالنى عليهاللام ثماسم
بعد وحسن اسلامه فقال لااومن بك ابدا حتى خََذْ االلىسماء سلما وترق فبه وانا انظر حتى |

لنور مكك وهر اهلنللاتكة بكلهذاون .لك/انككاتقول أفاتطيزاقك
| تاها وتان ستاحةا اس

 .راسلولله علمهالسلام الىاهله حزينا لمافاته ممتنابعة قومه لما رأى ممبناعدتهم عنه فانزلالله
آمالى ((وقالوا» اى مشركوا مكة ورؤساؤهم  #8لننؤمنلك  #انعنترف لك ياحمد بنبوتك
ورسالتك  8#حتى تفحرلنا [6#ناوقتىكه روان سازى براى ماء ]  5منالارض  4#ارض

مكة ي9ن#بوعا  [ 6جشمة برابكه عركز > تكردد ] فالبذبو ع .العين الكثيرةالماء يشبع |
|ماؤها ولايغور ولاينقطع افوتكون لك جنة كد بستان يستر اشجاره.ماحتها منالعرصة
0:من نخل تك  [ 3از درختان رما وانكور يعنى مشتمل بران :درختان ] وها اسم

وفحر الانهار ه اى نحريها بشوة  خلالها  6إدرمبان انبستانها]
جع لنخلة وعنية فت
قال ىالقاموس خلالالدار ماحوالى جدورها ومابين سوتها وخلال السحات مخارجالماء ١

تيفهحيرا 6#كثير | والمراد اما اجراء الاتهار خلالها عند سقيها اوادامة اجرائها كاين" |
عنه الفاء لاانتداؤه يق اوتسقط السماء مازعت عليناكسفاه ج عمكسفة كقطع وقطة لفظا
ومعنى حال املنسماء والكاق فى م فى محل اللصب على انه صغة مصدر ذوف اى اسقاظا

ظتماثلا لما زحمتيعتون بدلك قولهتعالى (اوسقط علنيّ كسفامْنالنبجاءم اوتأ كد[ياإشارى]
مم لست

سس

سح

مه ممسصنب '

المزء الخاءس عشير
هزقران

كر

ع  7+يه
كرنه ند غير قال * إن محب تود زا#كان

ضلاك

شياع اقاب بر زنور * غكيررى ىليابد جثكم حكود

نو زقرآن ابىسر ظاهىي مين * دنو آدم را ندند جز كهطين []1
ست
يانش
فى وح
خظطاه
ك 5نشو شش
طاهص  3جو شخص دك
لهله
اان
ةق ل
فخلو
صرم
ا نالقر أن غي

+فة
ي
حقة
ورمخلو
ب غي
|زلية
لها ا
اباسر
قاته
تعاللى وصذ

حمهالل فن قال انها مخلوقة اووقف فها اوشك فهافهوكاقر الله وماذكر هالنوجوهالدالة
سد

صةورية إيضاك قنال باكنلامهتعالى
وهعانلدالماشلعري
على <دوث اللفظ فهو غيرالتنازع فب
حرف ودوت شومان يدانه ومع ذاك ديم واتحب من هذا قو لهمالجلدوالعلاقة قديمان |

ها
ر سر
دلله
صدسا
منة ق
*وتفىوحات المك
اضااف
اي

ؤ

انالمفهوم منكونالقر احنرؤفا امران |

الامى الواحذ إسحى قولا وكلاما ولفظا والام الاآخر عن

ظ

كوا ورمًا وخطا والقر ان

بط فلهحروف الرقٌ وينطق به فلهحروف اللفظ فهل برجع كونه حروفا ممطوقا بهالكلام ١

ظ

اللهالذى هو دفته اوللمرحم عله * فا

ىللهعليه وسم اله سبحانه
انه قد اخبرنا سه صلل ا

| 93ل فى بوم القامة دور مختافة فيعرف وك

كاج حقيقته تاقللتحلى لاسعد انيكون

ال
|كلام بالحروف المتلفظ بها المسهاة كلاما بعضاتل
لكضور كايلبق بجلاله وكا تقول تحن
ه
0
ع
و
ا
و
و»
ب
3
2
6
7
و
ح فى دورة كايلق حلاله كذلك تقول تكلم حرف وصوت كايليق مجلاله وقال رضىالله عنه
٠.
_-

بعدكلام طويل فاذا حققت ماقررناه يثبت انكلامالله هو هذا المتلو المس.وع المتلفظ بهالمسمى
قراناونوراة وزبورا واحجيلا انتهى  +قال بعضهم كلام اللهعن المتكلمفىرتمة ومعنى قام به ْ

اهلامى! 'ثالوالجس محسيهما |
عب
يين
فتع
| فىاخرى كالكلام اللفسى وانه مركب منالحروف وم

 +ومنها اناكثر الناسلابعر فون قدرالنعالالهية ولايتتبهون تهات الربانية فواحد منالالف |
لاجنة وبعث الباتىاالنىار وهم الجهلاء الذين اعرضوا عنالق وتعلمه  :وفى اللاوى
بند كفتن باجهول خوابناك * لم اقكندنبوددرشورهخك []9

جاك حمقوجهلليبرد دفو * تمحكمت دهش ا ىيندكو
| ف 27وقالوا #ك قال:الامام الواحدى فىاسياب |انزول روى عكرهة عن ابن عباس رضىالله
عنهماانعتة وشيبة وابا سفيان والنضر بانلحارث وابلايذترى والوليد بن المغيرة وابا |

لدكعبة فقال
ظتمهعورااعن
جهل وعبدالله بانامبيىة وامية بن خاف ورؤساء قريش اج
وها
عواثفي
بذر
فى ت
| بعضهم لبعض العثوا الى مد فكلموه وخاصموه <ت

اليه اناشرف

قومك اجتمعوالك لكلموك لخاءهم سريما وهؤ يظن :انه بدالهم فىامره بداء وكان عليهم |
حرنصا يحب رشسدهم اويعنعليهعتبهنم تق جلس:اليهم فقالوا بام انا واللهلانعمرجلا

ومعلهىما
قخل
مالنعرب اد

ادذخلت عل:قوفك لقد ششتمت -الأاباء وعنت :الذيق وشسفهت

أم
سو3رك]
ل
ب
ا
>ج
و
ا
©1
0ل
س|
4ع
2
ا[ج
نيهن الاحلام وشتمت الالبة :وفرقت المناعة ومابق امس فيحالاو قدجه فيابينناووبينك فان
كنت اا جئت:بهذا تطلب بهمالاجملثالك مناموالنا فاتكون به كثرنا مالاوانكنت انما
م
,707
5 3ج08خ

تطلب الشزف:فينا سودناك علا نوّاكنتتريد ملكا ملكلناك عليناوانكان هذا الررى الذ
(يانيك)

سمج

سورة

يهم

الأسسراء

اواك رك ورلؤلاها لكان نوا إلة ايتيى تجزم لكون الشبرط_ماضما بهقال :فزاتاويالات؟ |
النجمية واما قال لايأتون بمثله لانه .ليس لكلام الله تعالى مثل اكلذامه صفته وكا انه ليس |
' لذاته مثل فكذلك لبس اصفاته مثل لانها قديمة قائمة بذاته تيارك وتعالى وصفات الخلوقات |
مخلوقة قابلة للتغير والفناء © ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا  مظاهرا ومعاونا فى الانيان ا
عثله اى ليكن لعضهم ظهيرا لبعض ولوكان ا © ولقد صرفنا  3اى بالله قد اندرا

ا

اس فى هذا
ن#
لان
لمئن
| بوجوه مختلفة توجب زيادة تقرير وبيان ووكادة رسوخ واط
| القران * المنعوت بالنعوت الفاضلة ف هنكل مثل  *#من كل معنى بديع كهاولمثل ف ْ
| الغراية والحسن واستجلاب النفس لتلقوه بالقبول  فانى اكثر الناس الكافورا كه |
 ١جحودا واتكارا للحق واما جاز الاستثاء من الموجب مع انه لايصح ضربت الا زيدا |

مائنده+ا انالقر ان
لانه متأول بالننى مثل ليمرد ولميرض وما قبلوما اختار* وفالآ يةفو
العظم اجل النم واعظمها فوجب على كل علم وحافظ اشنوم بشكره ويحافظ على اداء
حقوقه قبل ان حرج الامس من بده * وعن

ابن مسعود

رضى

الله عنه ان اول ماشقدون

ا

من ديشكم الامانة وآخر ماتفقدون الصلاة ولصلين قوم ولادين لهم وان هذا الآرآن

اداه فقلىوبنا والنتناه
تصبحون بوما وما فيكممنهشى” فقال رج لكيف ذلك وق
فى مصاحفنا نع البناءنا ويعل ابناؤنا ابناءهم فقال يسرى عليه لبلا فيصبح الناس منه فقراءترفع
المصاحف ورنزع مافىالقلوب* وقال عبدالله بنعمرو بانلعاص راضلىله عنهما لاتقومالساعة
اح يرفعالقرانمحننث نزل لدهوى حول العرش كدوى الاحل فيقول الرب «#الى '٠لك
ىلدنياالقر ان
عمل فىاتلىولابعمل فىوف الحديث ( ثلاثة هم الغرباء ف ا
فقول يارب اتلى ويلا

| فىجوف الظالم والرجل الصا فىقوم سوء والمحف فىبيت لايقرأ منه  :قالالشييخسعدى
عل جنداتكه بيشتر خوانى * جون حمل نيست تاداى
نه محقق بود له دانشتث #4 .حار بان وكات

تنهى مغزرأ حه علوخير
ا

حند

كه برو هبيزمست ويا دفر

عام المارفلعان ناجاهه ذا يعسن ومكفنتةاندلصاشافان

عافد راانكواك| نلك وس مسجو دراكنانا بزتذائقان
فستعداد الانسان ولا فىخلوق غيره انيألى بكلام جامع لمكثلام اللهتعالى
* ومنها انه لس ا
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ةباللطف والنظافة
له عمارة فىغايةا لز الة والفصاحة واشارة فىغايةالدقة والحذاقة ولطائف فىغا

وحقائق فى غاية الحقية والنزاهة * قال جعفر بن مد الصادق رضى الله عنهما عبارة القر ان |
للعوام والاشارة للخواص واللطائف الاولاء والحقائق الا“ءماء  :وفالمتوى

خوش بان اكرندحكم غزنوى * بيهر محجوبان مثال معنوى

بسددفذودذروهاطكثبامءصارنيروارءاداننيخاشرنيدن

ار  ٠الوامس عثسر

الله وم

للثاقن وشرفه

مع

بالاشافة ال نفشة

٠٠

فقال

 7كم

هيتى ثمحين
ل ب

وشخ فه من روحه اى م م:.ن الروح المضاف |فيه

اراد

ان مخلق2-5

وهو روح الى صلى الله عليه وسم

كا قال إفاذا سويته ونفخت فيه من روحى) فكان روح ادم من روح اللى علهالسلام بهدا

مه
وا
سين
الدليل وكذلك ارواح اولاده لقولهتعالى ( ثمجعل نسله عنسلالة هن ماءمه
| وشخ قه هن روحه) وقال 0

ميم عليه للام (وشذنا شه منروحنا» فحانت)'

له  11وروحها من روح النى عليهالسلام المضاف الىالأضرة وهذا اجد اسرار

قوله (ادم ومن دونه نحت لواثى .بوم القيامة) ثمقوله تعالى (دمااددم منالنلالاقلبلا)
ك
د|اجع العنادلعو

علنروح ينى انكم الة ةن وقد
م لواالبىعليه السلام ا

كقي
للد
اجسكم الامن ام

رماشفيون مللاف لايي

الآخرة وعن

الغب واتم اهل الدنيا والحس وعلءها قل بالنسية الال حي وعاءها فانكم علنمها

| غافلون كقوله تعالى (يعلمون ظاهرا هنالموة الدنيا وهم عن الآ خرة هم خافلون) انتهى
مافى التأويلات باختصار « 9ولئن شنا لنذهين بالذىاوحبنا الك * اللامالاولى 2
للقسم الحذوف والثانية لام الجواب وهذا الجوابٍ ساد مسد جوانىالقسم والشر
نلمصاحفوالصدور فإنترك منه أر اوشيت
ما
بارآوحموناء
ىال اخمًا هيا
وامن و

كم كد

بىل
سردبعل
اددع كاز(لكمانن وهذا الكلام وا

ا
|الست نو براى

|0

الفرض وامحال يصمح فرضه

بمحال جلونملاجدلكبه 6هبالقرآن اذىهبعادبه كأقال الكاشى
دذبردن ان ] #ؤعايناوكلا»ه [ وكلىكهائرا
 13لعنى مابى بع ا

برما كند وبسينها ومصحفها باز ارد] وعلينا متعلقبوكلا ا©لارحمة منر.ك 

 .الآ١انّير حك يك فيرد علنك كا ن ,رحتة ستوكل علك:بالرد_فالاسكتاء متضل اه ووالة
الكاشنى [لمكن وتامرستة أى برودكار نوكه ا راياق مكنارادو > 5عى تسدا ].فالاسعاء ||

ْ منقطع  +وفىالكواثى الارحمة مفعول له اى حفظا هه عليك للرحمة ثمقالوهذا خطابٍ

سالك وانزال الكتاب
ررا
اكي
بدك
عللهيه السلام والمراد غيره يه ان فضلهكانعل
عللك وامَاهُ فوحفظك * قال الكاشنى [ بدرستى كه فضل اوست برتو بزرك كه تراسيد
اده
رنسبتتو
فرا
| ولدادم ساخته سوغتممبرانكردانيد ولواءحمدومقام ممودبتوداد وق
ل  6للذين لايعرفون جلالة قدرالتنزيل
ق]
#ازد
د|رميان امت نوباق مكذارد ومحو مىس
| بزلعمون انه من كلام البشر  8لبن اجتمعت الانس وان  #اى اتفقوا © على ان

مدث]ل
#ارن
|نوا [ 6بب
يأ

4فاىغة وكال المعنى وحسن النظم والاخبار
هذا الاقرلآنبل

أنالعب .فقي لجرت العرثاءوادياب لبان اهل الصمى وعمدض اعلين لان
التحدى معهما لامع الملائكة اذ المكر لكونه من عند الله منهما لامن غيرها وآلا فلا |
هدر على ايان مثله الا الله تعالى وحده» وفىعين الحاة لفظ ان اول الملائكة وكلمن

سنه
رال ج
تر َ
بالبص
يمدركه حس اللصر لانهم مستورون عن
5
لم

اذاستريه ولذا قبل |

الحن * وفىبحرالعلومذكرالانس والمن دون الملائكة اشارةالىهان منشأن النقلين_
ران )

>ع  41612دم

-ورة الاسراء

| أن اللفيقة راتوا بهويةاطق كثال وا لاسر ذوافلىبهحروية واوا ببناء الالوهة؟
ول علمت ماكان وما سيكون |
| فوا الله بالل فاذاكان هذا حال الولى فكيف حال من
| * واعلمان الروح الانسانى وهو اول شتىع'لقت باهلقدرة جوهرة .نورانية ولطفة ربانية ١

| من عالمالام وءلم الامص هو الملكؤت الذى خلق من لاثى' وءلم الخلق هالوملك الذى
خلق منشى” كقوله تعالى (نأوظلمروا فىملكوت السموات والارض) وماخلقاللهمن
| ثى” والعالم عالمان يعبرعنهما بالدنيا والآخرة والملك والماكوت والشهادة وااغب والصورة
ظ والمعنى والخلق والامى والظاهر والباطن والاجسام والارواح ويرادبهء! ظاهر الكون

والن فك إلا أن" اللكرت الناى أهو باطر الكون خلق من لادى” أذ ماعداه من
الملك خلق مثنى" واما قوله سلى اللهعليهول ا(ول ماخلقالله جوهرة .واول ماخلق |
عاقخالقا.للوهاولماخلق الله ا)* وقولبعض الكبراءمنالاثمةاناول |
للم
الله روحى .وااو

قىل وهوصاحبالقلوتسميتهقكلمتادمية صاحب |
عيسم
لبى
اككرو
الخلوقاتءلى الاطلاق ٠ل
السيف سيفا  5قبل لخالد بونليد راضلىله عله سيف الله وهو اول اقب فاىلاسلام |
وقولاللهتعالى (إبومبشوءالروح والملائكة صفا» وقدجاء فيالخير (انالروح ملك يقومصفا) ,
سيد إانيكون هذاالملك العظيم الذى هاوول الخاوقات هو الروحالنبوى ذافالنخاوق ْ

الاول مسمى واحد وله اسماء مختلفة فبحسب كل صفة فيه سمى باسم آخر ولاريب ان |
ااصللكون كان الى عليهالسلام لقوله (لولاك لخالقت الكون) فهو اولى انيكون اصلا |

 3تبعا له لالهكانبالروح بذر شجرة الموجودات فلا بلغ اشده وبلغ
منرة
لا
اما
اربعين سنة كانبالجسم والروح مرة شجرة الموجودات وهى سدرة المتى فك

تخرج من فرع الشجرة كان خروجه الى قاب قوسين او ادنى ولهذا قال (نحنالآً خرون
ار

ا لم

بالخروج كالمرة والابقون بالخاق كالبذر فيلزم من ذلك ان

كنون هوامسمى الامياء
' يكون روحه صلى الله عله وسم اك دو العلقت  +القدرة وا

الختلفة فاءتار اكناهن درة صدف الموجودات سمى درة وجوهية كاحاء فى الخبر ( اول
)باعتبار
ماخلق اللهجوهرة ) وفى رواية (درة فانظلريها فذابت فذلق مها كذا وكذا و

تورانيته سمى نورا وباعتيار وفور عقله سمىعقلا وباعثبار غلبات الصفات الملكية عليه
سمى ملكا وباعثبار انه صاحب القلمسمى قلءا وكنت يظنبهعألليهسلام انه ليمكن عارفا
بالروح والروح هو نفسه وقد قال (منعرفنفسه فقد عرف ربه) والارواح كلها خلقت
مرنوح الى صلى الله عليه وس وان روحها اصل الارواح ولهذا سمى اميا اى انه ام

الارواح فكماكان آدم عليه السلام ابا البشر كان النى عليه السلام ابا الارواح وامهاكا
كان آدم اب وحوا امها وذلك االنله تعالى لما خلق روح الننى عليه السلام كان الله ول /

يكن معه ثى' الاروحه وماكان شى آخر حتى نسب روحه الله او يضاف اله غيرالله
فل!.كان روحه اولبا كورة اثمرها الله تعالى باجاده من شحرة الوجود واول شى" تعلقت
نىه تعالى فسماه روحى كسمى اول نبت من بيوت
به القدرة شرفه بتشمريف اضافته ال

موا بيعم

س
م قي
افكت لكا

وخت فهمنروحى) .وحلة المفارةةقال ( كل
قابللاجساد بالفىسنة) .وحالة التعلق قال لتإف

| نفسذاغَةالموت) .وحالةالاعادةقال(سنعيدها سيرتما الاولى» .امافائدة حالة العدم فلحصول
الحمعردفوةث نفسه وقصدامئعه .وامافائدةحالة الوجودفىءالمالارواح فةفلاملعلرهبالصفات الذاتية
املنقادرية والاتيةوالعالمة والموجوديةوالسمعة والبصيرية والمكلميةوالمريدية .وامافادة

|| تعلقه بالجسدفلا كتسابكال المعرفة فىعالم الغيب والشهادة املنحزئيات والكليات .وامافائدة
نفخالروح فالندن فلحصول

المعرفة بالصفات

الفعلة من الرزافية والتواية والغفاريه

والرحمائيةوالرحممية والمتعمنة والحننة والوهابية .وامافاسة حالة المفارقة فلدفعالخبائث التى
| حصلت لاروح بصحبة الاجدسام ولشعرب الذوق فى مقام العندية  .وامافائدة حالة الاعادة

| فلحصول التتعمات الاخروية © وفى التأويلات النحءمة انالله تعالى خلق العوالم الكثيرة
فى بعض الروايات .خلق .ثلاثمائة وسستين :الف الم ولكتى :جملهنا محضورة فىاغالمان؛ أ

اثنين وها الخلق والامس كا قال تعالى (ألاله الخاق والامى) فير عءنلم الدنيا ومايدرك
| بالحواتن 5

الظاهرة وهى المع والبصر والشم والذوق واللمس بالخلق وعبر

طسنةوهى العقل والقلب والسروالروح والخى
ظعنءالم الآ خرة وهو مايدرك باالحلوابساال
بالامس فعالم الام هوالاوانات العظات النى خلقها الله تعالى للبقاء نمالروح والعقل والقلم |
واللوح والعرشن والكرسى:واطثة ,والنارا.وؤيدمى .عالمالاطو داعي ابالانه]!اوتحدك «مايكل من |

أ لاش" باق وأادملة عكلقجاولف (خاطاك جز تبن اوتلاا لي لاا

كدعا قاءكزاق 3

| بالامر القدم وان كان حادثا كانباقبا وسمى عالم الخلق خلةا لانه اوجده بالوسائط هنشى” |

ك|قوله ١ ومالق الملنهثى”  6فلما ان الوسائط كانت مخلوقة من شئ* مخلوق ماه خلقا
| خلقه اللهللفناء فتبين اقنوله (قلالروح مناصربى) ابم هو لتعريف الروح معناه انه من |

| عالم الامى والبقاء لامن عالم الخلق والفناء وانه ليس للاستبهام  5طن جماعة ان الله تعالى
عللروج غزار اقلق اساي لنفسه حتى قالوا ان النى عليه السلام ليمكن الا به |
| ابهم ا

جل منصب حبيب الله عن اينكون جاهلا بالروح ماعنه علمياللهوقدمناللهعليهبقوله
(وعلك مالل كز تع وكان فضلاللهعليك عظيما) احسبوا انعاالروح مما ا.ليمكن ؛يعلمه
)كن عم قافسكفاته عن جواب سؤال الروح وتوقفه انتظادا |
الممخير االنله علمة .مالم ي

| للوحى حين سأك اللهود فقدكان لغموض :يرى فى نلعوااب ودقة لاتفهامها:البهوثا لبلادة أ
| طباعهم وقساوة قلوبهم وفساد عقائدهم فانه وما يعقلها الاعالمون وهم ارباب الساوك |
والعحارُون الى الله فاتهم لما عبروا اعلننفس وصفاتها ووصلوا الى حريم القلب عرقوا |

نقلب وصفاته ووصلوا الى مقام السر عقوا |
انفس سور القلب ولا عبروا بالسر عال
بعلم السر القلب واذا عبروا عن السر ووصلوا الى عالم الروح عرفوا ,ينور الروح الس |
| واذا عبروا عن علم الروح ووصلوا الى منزل الخنى عرفوا بشواهد الحق الروح 'واذا
عبروا عن هنزل الخنى وودلوا الى ساحل بحر الحققة عرفوا يانوار صفات مشاهدات

ظيل الخنى واذا فنوا بسطوات نحن صفات الخلال اعثنانية الوجود ووصلوا الى لة '
ام
2

مج بارة ١ 7-
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0تساب
الاقليلا 64لايمكن تعلقهبامثال ذلك اىالاعلما قليلاتستفيدونه طمرنق المواسفان| ك
ات للك قنل
نلز
افت ان
نن]دة
لفقل لإكماووفل النحاروية الما اهللقمالعوؤوياكه المست
فمقند حسا فقد علما ولعل اكث الاشباء لايدركه الس ولاشاً مناحوال المعرفة لذائه |
وهواشارة الىانالروح ممالميمكنمعرفةذاته الابعوارضدماكبيزلتيس به * قفافلبحر العلوم
الخطان وفم(ااونيتم) عامويؤيده ماروى انرسولاللهصل الله عليهماقواسللهمذاك قالوا
أنحنمختصون بهذا الخطاب امانت معنا فنهه فدقا إبل نحنوانتم إنؤت مالنعل الافليلا) فقالو
ماا حب شأنك ساعة تقول ومن يوت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا وساعة ول هذافئزات |

(ولوان مافىالارض مشجنرةاقلام والبحر يمدهمن بعده سبعةابحر مانفدتكلاتالله) وماقالوه |
باطل مردود فانعم الحادث فجىنب عل القديم قليل اذعلمالغناد متنناه وعلالله لانباية له ظ

والمناهى بالنسية الى غيرالمتناهى كقطرة بالاضافة اميحر عظم لاغايةله * قال باعلضكبارعم

الاولياء منعل الانباء بمنزلة قطرة منسبعة ابحر وعل الانبياء منعل نينا مد عليه السلام |
مهن المثانة وعلنبيناهنعلمالحق سبحانه بهذه اللمأزلة فالعيالذى اوتيه العاد وانكان كثيرا |

فىنفسه لكنه قليل بالنسية الىعلالحقتعالن [ شخ ابومدين مغربى قدسس سره فرمودكه
ابناندىكه خداى تعالى داده است ازعل:هادان الث نلك مالنتست؛ ندزما “وتساذق

أنبرسيدهايم يس عاللىدوام جاهلانيم وجاهل رادعوى دائش ترسد ] قال المولى الجامى
الهلمتهانماا
سبحانك لاعلثنا الاما » علمت وا
قال فاىلكوش اختلفوا فىالروح وماهته وليأت الخدا نهم علىدعواه يذلل قظى
غيرانه شى*'عفاركته عت الامكان وعلازمتهله ببق انتهى * شولالفقير الروح شلطان

وحوانى والاول منعالمالامص ويقالله المفارق ايا لمفارقته عالنبدن وتعلقهبه تعلق التدبير
واتصرف وهولافى راب هذا البدن واعافى تصرفه فىاعضاءالبدنوحلتعنه هوالقلب ١

الصنوبرى والقلب منءالم الملكوت والثانى من علم الخلق ويقالله القلب والعقل والنفس
ايضا وهوسار فىحميع اعضاء البدن الا ان ساطانه قوى فالدم فهو اقوى مظاهره وحل
تعبنه هوالدماغ وهواتما حدث بعد تعلق الروح السلطاتى بهذا الهيكل الحسوس فهو من

انعكاس انوارالروح السلطاق وهو مدا الافعال والمركات فان الحناة امس مغرب مستور
اثالرهحس والحركة والعلم والارادة وغيرها ولولا هذا الروح ماصدر
كاب
لف اىيلعىلم ال

مِنالانسان ماصدر من الآثارالختلفة لانه #نزلة الصفة منالذات فكما ان الافعال الالهية |
بعمناجتاع الروحال لطا بالروج ا
| شن علىاجماع الذات بالصفة كذلاك|الافعال الانسائية :تفرع

الحمواتى وك انالصفات الالهمة الكمالة كانت فىباطن غاسلذات الاحدية قوبجلود هذه

الافعال والآآثار كذلك هذا الروح الوا كان بالقوة فىباطن الروح السلطانى قتبعللقه
بهذا :البدن فاذا عرفت هذاوقفت على معنىقوله علهالسلام (اولباء'لته لاموتون بل ينقاون |
منداد الىدار) لالااننتقالكالا نسلا نااللفناء التام* وللروحةاحمحسوال .حالةالعدمةالالله
اح
وقت
د خل
االم(
للللّتع
تعالى لاهلا عب الانسان» الآاية .وحالة الوجود فعالمالارواح اقاا

المزء الخامس عشر

حج 59١1 يهم

| .افلقلمعكدايةالمونتك! ]لاول إ أنسشرتيالاانععلىهذا الملاك بالملك والمال والجاء والجلال |
فاع ضص عن شكرها ولمشيدهايه  :سعدى

خردمند طبعان منت شناس * يدوزئد فعمت بميخ سياس
ادشثتغل باللعن والسب بدلالتوبة والتوجه |
 .والثاى انهمسه الموت فكانيؤسا منفضل الله ح

اتلعىالالهلى واللهتعالى شل توبة عبده ماللغمرغى  :سعدى

طرنق بدست آر وصلكى وى / *.شفيى بن انكيز وعذرى بكوي

امككهلكفله (ملعونات,النقدة" إمان «#:طتدوضن على شيفم بدور يازمان
٠والثالث انه عملعلىشاكلته لاخلوشزسىراذلميكنله استعدادلنيره  8وسألونك ا©و[رده
اندكةكفار عرب نضربن حارث وانى بن خلف وعقبة بن ابى معيط رابمدينه فرسستادند
الولبؤننايوت ااتتندا ريال ضرت ,إغيي لهالل الاملككيد دون باانعا اعلان تكن
نت
كدب
اعخوال رينا كويد تلوق نوكلل تع

اصىثاديدضوب

مادانسته!مكه ما نتطهورا

.يتوان كرداثها مجيقت
جنوي اكلسح ؤوتاكجان كوبااعخة دوا لدانىر اشلتتهام م

ازمايش ازوبرسيدكه طواف مششرق ومغربكه كرده واحوال جوانانكه درزمانيشين؟ |
جمرا جواب
شدند جكونه است وروح جيست اكرهرسه سؤال راجواب دهد يكاهدا
تدهد بداشدكه اوإستهار شت  05دوراجواب دهد وازدوح هبيج نكويد سغمبراست

! ابشان به امده مجلس ساختند وازان حضرت سؤال كردند ان دوسؤالرا جوابٍداد
وددقصة روح اثنايلك !نازل لغشي اليزنوااونك  1اى اديوه #وعن الروح» :الذى هوروح

البدن الانسانى ومدأحياته سألوه حعقنيقته فاجسوابقوله © قلالروح منامررى » اى
ملاسرارالطخفة التى لايكاد محوم حولها عقول البشر قالاص
جمننس  مااستأئر ابلعلهلمه نا

واحد الامور :منى الثأن والاضانة للاختصاص العلمى لاالايجادى لاشتراك .الكل فه
كذا فالىارشاد  +وقال السضاوى مالنابداعنات الكاسة يكن منغيرمادة وتولد مانصل
كاعضاء جسده انتهى * اعلم انماتعلقبه الاحاد ودخل ناحلتوجود فاما ان يكون حصوله
ووجوده لا من مادة ولاىمدة فهوالمدعات كالجردات فهى موجودة منكل وجه بالفعل

وحلساللهاة منتظرة الوجود وهى ملظالهارسماء التىبحركة بعضها يتقدر الزمان وامامن

اودىةآفهئ 'المسضات بالحدثاك_ وعىالعناضربوماركات :نهاؤاما:فى ,مدة.لامن (مادة
مادة م
فقلى لاوجودلهذا القسم لانكل ءماحضلابفى ”مدهب لابد وناينكون ممناد الاعقى «قواك

| منذهب بحدوث النفس الناطقة عند حدوث البدن وهذه الاقسام الباقة مظاهر الاسماء
المتغيرة الاحكام عاللىوجه الذى اطلععليه ااهللله ذكره دواود القبصرى قدس سيره
* قال حضرت شحى وسندى رو اللهرو-هدالظاهر فىشرح تفسير القانحة لالشسخ صدرالدين

[ القنوى:قدسوسرء .ابلق عال+العين والكون والحدوث روحا وجسما والاص ءلم العموالاله |

| والوجوب وعالم الخلق تابع لعالم الامس اذ هو اصله ومبدأه قلالروح مانمد انتهى
وسيجى” غيرهذا و ومااوتيثم  ام,االمؤمنون والكافرون ا فتفسير الكوائى  املنعم |

لا

مجه وة]

سورة الاسراء

-

|فى اناطءاهر ويحيت بماء طاهر وغسل المريض وجهه عوف باذنالله فاذا شرب من هذا
الماء من بحد فى قله تقلا اوشكا اورجفا اوخفقانا يسكن باذنالله وزال عنه المه واذاكتيت
ة
عه
سر ب
0بمسك ف اناء زجاج وحمت يماء ورد وشرب ذلك لما البليدالذىلامحفخل يش

ايام

| زالت بلادته وحفظ مايسمم * فاعلىعاقل ان تمسكبالقر أن ويداوى به مرضه وقد ورد
ة؟ فالاستغفار) فلابد من
ااما
وم و
دوبك
( .القرآن يدلكم عدلاىئكم  ,ودوائكم اماداقك فذن
علرمف
يدام
معرفة المرضاولا فانه ما

نوعه لانتس المعالجة واهل الاقنرهم الذين يعرفون

ذلك فالسلوك بالوسيلة اولى > واذا انعما 6ه [ وجون انكعانممما ] © عاللىانسان 6
بالصحة والسعة © اعرض * [ روى بكردائد ازشكرما ]  #ونأى انيه  [64وبنفس
| خود دور شود وكرانه كيرد يعنى تكبر وتعظم تمايد وازطريق حق برطر فكردد] فهو

كناية عن الاستكبار والتعظم لانتأى الجائب وتحويل الوجه من ديدن المستكيرين ي:قأايلته
 1منفقر اوضصض اونازلة منالنوازل وفى اسناد

شر
لمشسه
اذا
| وغنها بعدت. :وكذاناء  6وا

يىر الخلالة ايذان بانالخيرماد بالذات و الشمر لي سكذلك
ممال
ضانعا
| المتناس الىالشمر باعسدناد ال
ؤاسنا يه شديد اليأس من روح الله وفضله وهذا وصف للجنس باعتيار بعض افراده
©ك
ي
منهوعلى هذه الصفة ولاننافهقولهتعالى (فاذامه الششر فذودعاء عريض» ونظائره فانذلك

| شأنبعض هنهم قللكل د منالمؤمنين والكافرين ا يعمل 6د عمله © علىشاكلته 6
| طريقتهالتى تشاكل حاله فىالهدى 0
|

توفت يلكش انلكف كهلومش ]
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أموزقواه طرر نمواعل  3-5التى تشعت -منه ق»ال فىالقاموس الشاكة الشكل
ا

0

-

ءال

ك-

.

جع

:

7

| والناحة والدة والطر هه والمدهب ٍ فربكم  3الذى 0

.

8

00

على هده الطبااع الحتافة

|

دى سيبلا  :6اسد طرهًا وابين منهاجا اى بعل المهتدى والضال فبجازى
 #3اعم عانههو
ك|لابعمله * وفىالاية اشارة الىان الاعمال دلائل الاحوال  :وفىالمثنوى

ظ

ذرزمين كرنيشكراورخودوست » الرجان هرزمين نيت ودست

فن وجدافسه فى خيروطاعة وشكر فلمحمدالله تعالى كثيرا ومن وجدها فىشر وفسق
| افمكفاواذرؤالايا فليرجع قبل احنرج الام منيده  روى  ان ملكاصاحب زيئة واسع
| المملكة كثير الخزينة الخذ ضيافة وجمعامراءه واحشرالوان الاطعءة والاشربة فلما ارادوا |

رطقل دا لاوورج بكلقتنالباا قم تاولا السزير_فقبالله الغلفانبيماهذا الارض]
وى الادية سا 1الفقارو! صبة ككلى آناكلن افك تفقاك :دما ن/ستاحة ,الى اطشامكم 0
| الملك فقالوا مالكوللملك فطرق ثانيا اشد مانلاول فقصدوا اله بالسلاح فصاح صبحة

وقال مكانكم اناملك الموت حجنت اقيض روح هلك دارالفناء فبطلت حواسهم وقواهم
اعلنركة فاستمهل الملك فانى فتأدف وقال لعنالله المال فانه غلى فالبوم خرجت صفر

|اليد ولبلقنافعهداء وحسابه وعذابه عفلاىئط .قال المال فقال لاتلعتى بل العننفسكفاى
نرك:الظر لاعتيادك حتى :تلسببون" والمذتب:انت
كتين مسخرالك وكنت مختارا فالا تت

الجزء الحاء.س

2١

زا 4191م

فذَاك السلطانن التصيد«لوقل جالمق الاسلامالجارذ

وزهق

ظ

ديو بكريزد اذان قومكه قرآن خوائند

رسه
ي قد
سرى
| ا*مام فشي

[ فرموده صق اميت براى خداى بود وباطل : 1بغير اوباشد |

| صاحب تأويلات بو انتبتكه حق وجود نابت واجست عنشانه كهازلى 'وادست_وباطل

وجود بشرى” امكاىكه قابل زوال وفناست وحون اشعةلمعات وجود حقانى ظاهر كردد |

وجود موهوم تمكن درجنب أن متلاثى ومضمحل شود ]
نايزاتب
رتك
تحد
تش زمربكي ت

كه ةالإحليقكل نخاة) +رق

حنت
حو سلطان عنزت عم بزكقد * جهان سيير

عدم ذُرَكشد

ابت* عانبن ْ
وان الباطل يدكاثنا كان  8:كانزهوقا  1اا غانة أن كن مضمحلا غنير

لهام دخل ماكةلبفومتح وحول الثبليتاثمائة وستون صما |
سعل
لنه
اها
| مسعود رضىالله عن
حك فكت مخصرة كانت ده قََعين واحد واحد وشول (حاء الحق وزهق الاطل) ٍ

ى
اههلحتى
فتكب لوج

حميعا وبق َنم خزاعة فوق الكعبة وكانمنصفر فقال ي(إعلى |

| ارمنه) فصعد فرءى به

فكسره ف وننزل من القران ماهو شفاء * لمافى الصدور ماندؤاء

| الريب واسقام الاوهام  88ورحمة للمؤمنين #2بفاهنهم يلتفعون بهومن بانية قدمت على
الكواغا واكك !لدان تفقىويم دايلمنؤمنين واستصلاح تفوسهم كالدواء الثافى

م

 :ولابزيد الظالمين الاخسارا د لااىيزيد القران الكافرين المكذبينبه الواضعين

ظ للاشناء غيرمواطعها كموعنة فى نفشة شقاء من لاقام الاعلا ك باكفرسٌ وتكذنيى' |
| “#وفه ايماء الىازما بالمؤمنين مانلشه والشكوك المعترية لهم فىاثناءالاهتداء والاسترشاد |

| عتزلةالامراض ومابالكفرزة منأ هل وَالمَاد مرَلة اموتوالهادكءة'وقه تحب مانعة" أ
| حك يكون* دارا 'للقتفناء والئلاك كبعضالمطريكون درا وما بِاسْتعدَاد الل وعم |
ل
ل
ظم

صد
و
شوو
نلولْ
نوكلى
اسك
جههر
| 2كوهر باك ببايدكه شود قابل فيض * ورت
| +واعلم انالقرآن شفاءللمرض الجسمانى ايضا روى انه مرض للاستّاذ الى القاسمالقشير
افلس سبرءة ولدصوضاتتدد! نحت كر مادق ذلك عل الات اد فك الو 0

ظالمنام فشكا اله فقال 1لق تعالى امعلادزالتنا :واقرأها وعلاهكتيها فىاناء واجعل قنه أ
ف
| مشر وبا واسقه اياه ففعل ذلك فعوفىالولد وايأت الشفاء فى للد الست (وشف صدور

ون
دنلا
صشقا
لان
افرع!موم

رثنفاء اللو وق [لذران معنا سوا اد

|ذا صضت فهو يشفين :كل هو للذين امنوا هدى وشفاء)  +قال تإجالدين السك حمهالله
وا

اف طيبقانه ورات كثيرا من المشاعخ يكتبون هذه الآيات للمريض ويسقاها فى الاناء طلنا
سمتنلشمفت بالقران فلاشفاالل يشمل الاستشفاء به للمرض
للعافية وقوله عليه السلام (
تبت الفاححة |
|الجسمانى فللافحان سرقالالفيخ التميمى رحدالله فخىواص القر ان اكذا
ظ

رفى)»

مج

وعن ان عباس رذىالله عتهل

سورة الاسراء

 ١98جوم

3

اذا كثر الطعام خذروى * فان القلت يفسده الطعام

اذا كز النام نهو

 *:فان العمر ينقصه المنام

اذالكث الكلام فشكتو * فان الدين يهدمه الكلام

اذ] كزترلاتيب كروددويتيفان اغبت بيني لكام
وفى ابر (اذانام الصد عقد الشيطان عرلأىسه ثلاث عقد فان قعدودكرالل اتحلت عقدة فان
يك ركعت حلت العقدكلهافاصبح نشيطا طبب النفس
وض حلت عقدة إخرى .فملك

والااصبحكسلان خبيث النفس) ولل.القائم يتتود ينود عبادهكوجهه  يحى  عنشاب
عابد انه قالنتيعنوردى ليلقفرأنت كأن يناي قاندشق .وكافىبيجوار,قد خرجن من
ات مار احسن اوجها منهن واذا واحدة فيهن شوهاء اى قببحة لماراقبح منها سْظرا

بلفىتك
لومت
لنبك التى مضين وهذه.لبلة نومك فل
لانانح
تنن .ولمن .هذه فق
التنلم
فق
هذه لكانت هذه حظك وكان ياعلضصالحين قوم اللبل كلهويصلى صلاة الصبح بوضوه

العشاء كأبى حشفة رحمهالله ونحوه * قال بعضهم لان أرى فيىتى شطانا احب الى من ان
*ل باعلضعارفين االنله يطلع عقللىوب المستقظين
قا
ونوم
ادى وسادة فانها تدعو الى ال

بالاسحار فيملاها نورا ناتلرفدوائد عقللىوبهم فتستنير تثنمتشسر مقانوبهم الى قلوب
الغافلين  8وقل رب أدخلنى  6القبر ف مدخل صدق »ه اى ادخالا مرضيا على طهارة
وطنب ماليات  3ا

 3منه عندا لبعث

رج صَدَق  4اى اخراحا صرضيا

درء اثرالبعث  .فالمدخل والمخرج
كلق بالكرامة اميا رمن السخط يلل عل هذاالمى ك
مصدران ييعنى الادخال والاخراج والاضافة الى الصدق لاجل المبالغة نحوحاتم الود اى

أتخالا استاحل انيس ادخالا .ولابرك ره مابكره لإنهرى مقادلة (تدخل سبوء وخوج
سوء ول المراد ادخال المدينة والاخراج ممنكة فكون تزولها حين اباصلهجرة ويدل
علمهقولهتعالى (وانكادوا لستفزونك») وقلمادخاله فىكلمايلايسهمن مكان اواص واخراجه
جىموللانى
رجح اكلثارون هذا :الوجه فالمعنى حنها ادخلتى واخرجتى فلكن بالصدق من
وه
م
ذا وجهين فان ذا الوجهين لاوز اينكون امنا ف واجل لى من لدنك  #خمزناان

كا
لدين
مال
واء
ااعد
نصرك ور-هتك و سلطانا ب8ر6هانا وقهرا  #8نصيرا  64ينصرنى من
وعنا ناصرا للاسلام مظهرا لهعاللىكفر فاجببت دعوته بقوله والله يعصمك من الناس
فان حزبالله هم الغالبون ليظهره على الدين كله ليسة<لفئهم فى الارض ووعده لأزعن

ملك فارس والروم فبجعل لهوعنْه عليهالسلام انه استعمل عتاب بانسيد على اهل مكة
وقال (انطلق فقد استعملتك علىاهلالله و)كان شديدا على المريب لنا على المؤّمن وقال

ا لاوالله لااعلم متخلفا خلف عن الصلاة فىجماعة الاضربت عنقه فانه ل,الف عن الصلاة

الامنافق فقال اهل مكة يارسول الله نقد استعملت على اهل الله عتاب بن اسيد اعرابيا

جافبا فقال عليه السلام (انى رأيت فمايرى النائمكأن عتاب ابن اسيد أتى باب النة فاخذ
)عنالله الاسلام لنصراته المسلمين على
يحلقة الاب فقلقها قلقا شديدا حتى فتله فدخلها فا
بسواتس سيت
امعط عام سا ا لمت مرو ااجاه
( دوج الببان م1

غ6

قا

ا

سكيم

وك

 1شايد واللته حنين.:يؤد ] 9دان ببعئك.ويك  6من القين فيقبييك

1

مقاما حمودا | 6#

وعلد جميع الناس وهو بام الشفاعةالغامةلكل الاينتومانية|لناكعملل” خراد كن

لانكل من قصد من الانساء للشفاعة يحبد عنها وحمل على غيره حتى يأنوا مدا للشفاعة
فبقول انالها ثم يشفع فيشفع فيءنكانمن اهلها[ صاحب فتوحات أوردمكه مقام مود |
مقاميست مرخع جميع مقامات ومنظر تام اسماء الهيه وان خاصة حضرت محمد است وباب
شفاعت

ار

مقام كشاده مدشود

أى ذآت نودرد كون مقضوّدوجود * نام بدو قد

رومفايت 

كيد

| * والآيية رد علىالمعتزلة المنكرين للشفاعة زيما انها تبليغ غيرالمستحق للثواب الى درجة
المستحقين للثواب وذلك ظلموإيعلموا ان المستحق للثواب والعقاب من جعله الله لذلك

مستحةا بفضله وعدله ولاواجب لاحد على الله بل هو يتصرف فعباده على حكم ماده

فان قالتالمعتزلةروثمء نالب عليهالشلام (شفاءتى لاهل الكبائر من امتى) فعلهىذا 1-5
للشذاعة اماهومن قاتلنفس وزلى وشرب ار فان اكاب الكائر هو لاءوهذا اغراء ظاهس
للقاللهمعخلاىلفة اوامسه  فالجواب انه ليسفيهاغراءواتمافيهاصناحب الكبائر معقربه
من عذاب الله واستحقاقه عقوبقه تستدركه شفاعتى ونحيه عناتى وينقذه ارحم الراحمين
| حرمتى ومكاتى ففبه مدح الرسول صلىالله عله وسلٍ نفسه ماله عندالله تعالى من الدرجة
الرفئعة والوسيلة فاذاكان حصكامحب الكبائر هذا فكيف ظنك بصاحب الدغيرة ودعواهم

بياكنون ظاما قات أليس خاقه الله وخلق لهالقدرة على ارتكاب الكبائر ومكنه منها ولم
يكن ذلك اغاء منه على ارتكاب الكبائر كذلك فى حق الرسول صلى اللعهليه وسلٍكذا
الخو اك و 5ام
لب « - 2أكى كد از لغزتارا كويد
من شفيع عاصبان باثم بان  +تارهانم شان زاشكتنجه كران
م
و
م
ي
و
أ
و
بم
ا
0
م
6
ت
و
6
6ل6

ان

ل

ا

* وارهاتم ازعتاب ونقض عهد

ْ

صاطان امتم خود فارغفد *» ازشفاعتهاى من روز كزند

|

لك اشكخاو) شافيك اوه * كفت شانجونحكمنافذىرود

 8ثم الآية ترغس لصلاة التهجد وهى ثمان ركفاتقالت  عائشة رضالله عنها ماكان يزيد |
احدىعشيرةركعة يصلى ا|ربعا
على
وس فى رمضان ولا غيره
| سولاللهصاللهعليه

ل
ا*
قاثا
وىثل
ننهن وطولهن نميصلىاربعافلاتسألعن حسنون وطولهن ثم يصل
فلاتسأل عحس

١

الشنخ عدا رمن السطاى قدس سره قَّروج القلوب اذادخل الثلث الاخير من إلابل !

بقوم ويتوضأ ويصلالتهجد 'نتىعشرة ركمة يةقبرهأاعاشاء وازاد منحز ب وهكانعليهإلصلاة
والسلام يصلىمنالابل ثلاثعشرة ركعةبوترجمس ل باجلسالافى اخرهن انتهى وفى الحديث

( اثسراف امتى خحملة القر أن واصحاب اللبل )
دةوقتصبحتتدارست
دلابر خزوطاعت كنكدطاعت بهزهركارست * سعادت ١تكدئدار ك

ونان و

مْياايها الغافل * 'انوزمستى نتى داف كا مانن خشار ات

و2

د

اباط ازوأارقا ع

١و١

ل

كم

مؤلارة “مطاال رقفلإك كالرمر ترجءبه الل موالااةمحل

الالتاسل

حى ١

يشغلك عن مولاك وكل بلاء سوط منسناط الله تعالى سوق الى حَقَيقَةالاوعيد وشملع |

اساب العلاقات فهو لذة فى صودة الم  :قال الحافظط
در قال تراحكم

5

2

١ 8 لسن الففاتلك

* واعلم انلى عليه السلام لح رك لا فى ظاهره ولا فى باطنة الا.تحريك الله تعالى فالقاء
الا
ان ا
اهل الفجة ليوثرافياىطنه المور شكر ديل لك ال 5
والاحتياط فىجيع الامور فان للانسان اعداء طاهرة وباطنة والصابر لابرى الاحبراوهو |

زوال الابتلاء وهلاك الاعداء م قال تعاولىا(ذ(اً لايلئونخلافك الا قلئلا  4وفىالحديث
القدسى (هناهانلى ولبا فقّد اررق بالمحارية ) أى من اعضب و 0

واحدا هن اولاق

وهم المتقون حقيقة التقوى فقد بارزنى بالحاربة لان الولى منصرالله فكون الله ناصره فن ١
عادى من كان الله ناصره فقد برز لحارية الله وظهر  4ام الصاوة كه ادمها ف لدلوك أ
الشمس #اى وقت زوالها اوغسوبها َال دلكت الشمس دلوكاغى بت رو ل"

ازذالت عن كد الناء كافىالتاموس  89إلى عشق اللبل 6إلى طلمته وهو وقت صلا
العشاء الاخيرة والغاسق اللبل اذاغاب اعم والمراد اقامةل صلاة فى وكياالمين
لااقامتها فما بين الوقتين علىالاستمرار © وقر ان الفحر © اى صلاة الجر بالنصب |

ل

ل

سنالا 651 6-0-5

وسجودا فالآيةتدل على تفسير,الداوك بالزوال جامعة لااوات امس#ان قارآلنفجر |
كان مشهوداية يشهده ويحضره ملائكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء وسعد هؤلاء
[رشتكان شب اورا مشاهده ميكشد ١
دبوانالإلى :واول ديوان التهار  .يعنى ف

وخر
ور ترود وان بعال شتت مجر ماحد وملاتكة روز اودا ميد

وافتتاح اعمال

روذ نبت مكنند ] وفى وقت الصباح ايضا شواهد القدرة منتبدل الظلمة بالذياء والنوم
الذى هواخو الموت بالانتباه  #ومن الليل © نصب على الظرفيةعاد بعض اللبل
« فتهجدبه ؟ اى ازل والق الهحود  002فان صغة التفعل
تألماى .جانت الاثم واذاله ويكون التهحد نوما من الاضداد والضمير0

للاذالةنحو
للقران

دن لحك «هوةالارشتد::اضافته .الى الفجن اوللبعض:المفهوم:من..قولهبومن ,اليل ائ تهيجد
فاك" اللفضن حل" ان'الباء»عنئ فى ' 9ثافلة'لك يد بالنف .فى ,الاصسسل ,عمنى الزياذة الى
فرلضة  02على الصاوات 1

المفروضة خاصة بك دون الامة ماروت عائشة بك

الله عنهها (ثلاث على فريضة وهى سنة لكم الوتر والسواك وقنام اللبل) اوتطوعا لزيادة
الدرجات مخلاف تطوع الامة فانه لتكفير الذنوب وتدارك الخال الواقع فى فرائضهم
كا قال قتادة وبجاهد ان الوجوب قدنخ فىحقه عله السلام كا سخ فىحق الامة فصارت

الامور المذكورة نافلة لانالله تعالى قال لإنافلةلك) و مهل عاك وانتصاب نافلة على المصدرية
ل تنفل هلعسى 68فىالاغة للطمع والطمع والاشفاق مناللهكالواجب * قال الكاشى

جد ٠.و1 كيم
رايس قر
ان العصمة بتوفيق الله وعنايته  +قال بعضالكبار اما مهاه قلللا لان روحانية النى عليه
السلام كانت فىاصل الخلقة فالبة على بشريته اذلميكن حنئذ لروحه .شى” حجب عن الله
سوه

كك

١

لس سس سس

ع اسع مستصا .سس

سم سمه

ممم لم

لد ومس حم ل «متمسج مه

كن الى.اهل
ردت
مدك
| فالمنى لولا التثبيت وقوة النبوة ونور الهداية وائن نظر:المناية .لق
الاهواء هوى النفسانية لمنافع الانسالية قدرا يسيرا لغلبةنورالروحانية وود نور البشرية
اذا لوقاربت ان تركن اليهم ادنى ركنة لاذقناك ضعف الحبوة وضعف المدات6
اى عذاب الدنيا وعذاب .الاخرة ضءف مايعذبيه .فى الدادين عثل هذا الفعل غيركلان

خط الخطير ابخطن_وكاناصل:الكلام:بعذابا .فاق بابلداة :وعذابا شنا .افلىجمات تنى
مضاعفا ثم حذف الموصوف واقيمت مقامه الصفة وهو الضعفثم اضيفت اضافة موصوفها
تلجملدالك
فقتل ضعف الباة وضعف الممات كالوقبل لاذقناك الم الحياة والم الممات فؤ

| علنا نصيرا 64يدفع عنك العذاب"» [امام تعلىاوردمكة يعد اززوك إإنت خضرت
| فرهود  :اللهم لاتكاتى الى نفتى واوطرفة عين ] :
الهى برره خوددار مادا *

دمى بانفس ماك 1ن مارا

© وان كادونا  #4اى وان الشأن قارب اهل مكة 

ليستفزونك * شال استفزه ازجه

اى ليزجونك؛ بعداوتهم ومكرهم وينزعونك بسرعة وفسر بعضهم الاستفزاذ بالاستزلال

بالفارسية [ يلفزانيد ] ظ من الارض  6اى الادض التى انت فيها وهى ادض مكة

© لخرج
وك منها  * 6ان قلت لسن اخرجوه بشهادة قوله تعالى ( وكأين من قرية

رمينتك الى اخرجتك) وقوله عليهالسلام حين خرج من مكة متوجها
|هشىد ققوة
ا
(ه الى لاخرج منك واتى لاعم انلك احب بلاد الله الى الله واكرمها على
انةلل
الى الومدي
ل هذه
وعد
زب
تخراج
| الله ولولا ان.اهلك اخرجونى همناكخرجت) * قلت لحمقق الا

الآية ثم ؤقع بعده حيث هاجر عليه السلام باذن الله تعالى وكانوا ضقيدقوه قابللهجرة
| لبخرج كقال الكاشنى [ اهل مكه در اخراج ١نحضرت عليه الصلاة والسلام مشاورت
ك|ردثد لزاع "انان ران قزار كرقت ادردشت خد أقراط عاد5م[حمرك لحر وار
يرون بايد رفت اين آيت نازل شد ] #إواذا اى ولئن الخرجت #ؤلايلثون خلافك»

| اى بعد اخراجك  8الا قذلا  6اى الازمانا قليلا وقد كان كذلك فانهم اهلكوا ببدر
| بعدمجرته علهالسلام © سنة من قد ارسلنا قبلك مرنسلا  6السئة العادة ونصيها على
المصدرية اى سنالله سنة وهى اننهلك كل امة اخرجت رسولهم من بايظنهرهم
فالسنة لله تعالى واضافتها الى الرسل لانها سنت لاجلهم على ماينطق به قوله تعالى
 00ولانحد لسنتنا 6ه اى لعادثنا باهلاك مخرحى الرسل من نهم و محويلا  #اى تغبيرا

وفنه اشارة الى ان من سنة الله تعالى على قانون الحكمة القدية البالغة فى تربية الاساء
والمرسلين ان جعل لهم اعداء سّليهم بهم فى اخلاص أبريز جواهيهم الروحائية الربانية
عن غش اوصافهم النفسانية الميوائية وهذا الابتلاء لاشدل لانه منى على الحكدة

والمصلحة والارادة القديمة وماهومنى عليها لايتغير» قال باِعلضكبار اهرب خمينرالناس

| أكثر ماتهرب منشرهمفانخيرهم يصنبك فىقلبك وشرهم يصيبك فىيدنك ولان
ن(صاب )6

سورة لاا

<ج  581يم

واما قوله اعليسهلام ا(ذا ماتابنآدمانقطع عله ) فهو يدل على االناشاء النتىوتف
حصل وذلك من
بد
ر<ته ف
حصو لهاءبى الاعمال لآمخصل ومالانتوقف عليها بل حصل بفضل الوله

صراتب الترقاف شرح الفصوص للمولىاخامى قدس سمره لفهقتوءالى( يس الانسان الاماسى »م
لعسناه .انماحصل للانشان مقصورعلىسعبه بل معناه ليس لانسان
م

الامامكن انيكون ع

ملنله تعالى كالسجىفىصرتة الملك  .واما
فا ْنَان تكون بسعه فهو سعنه والياق فضل ا

الملكوت فلايمكن الامحض فضك الله فلامدخل فيه للسهىك فى الواقعات ال.ودية» فعلى العاقل
وى

من
ن
حصيل الصيرة ف:نلاعةان حرج منالدنما ولكوان

كل 0

ف

[]١اوا
در

الذين يشاهدون الله
سورعر
د

السو

ابن جهان برفاتاب ونور ماه * اوبهشتهة سرقرو برده اه []1
كه كر"حنست كوان ووطعق  0+سود آد ازحاه ككراء دن

جملهءا شرق واغيرب إن نواكيافث

تاتودر جاهى مخواهد برتوئافت

جه رهاكن رو بابوان وكروم

لسر انا بدان كاللجح شوم
0

قان
ين
فم
رش
و
دمااه
س
عي
74

سر
هارد
ش ود
جيدار
وانكه دلب

*ريحسيد يكرثايد صد بصر
ك

شوقرا١

.4

كرتو اهل دل نه دار باش * طالب دل بان ويدكرار باش
وردلتسدارشدى خسب خوش

 *+سنت غائب ثاظرت ازهفت وشش

عت بيغمير كهخسيد جشم من * يق حسند ,دل ادريوسن

شاه بيدارست حارس خفته كير * جان فداى خفتكان دل بصصير
 0وا نكادوا لفتنويك 0 5

فسنت تزول هذه الاب تحرعا رادا ماقى تقسسير

الكواثى من ان المششركين طلبوا من الى عليه السلام ان مجعل آبة رحمة مكان آية
عذاب وبالعكس ومس ١لهتهم عند استلام الجر ويطرد الضعفاء والمساكن عنه ونتحو
ذلك واطمعوه فىاسلامهم قالوا شال .الى يفطن ذلك فتزل ,وان هن الخنفة من المثددة

وضمير الشأن الذى هواسمها محذوف واللام م الفارقة بينها وبين النافة اى ان الشأن
قادبوا ان يوتعوك فى الفتنة بالاستزلال ويخدعوك  +قال الكاشنى [ بكردانند ثمراو]عن
الذى اوحنا الك 4

من ,الاصن والنهى والوعد والوعد  0لتفترى عانا  5اى .لتؤتلق

علينا ا غيره 41 5غير الذى اوحنا الك م تقدم  8واذا  6#اى 0

يرواانئل
0ام
ر
و
3ذ
دد
س
مه 0

ا

ب

اهواهم

وفعات  7منك هلاقنخذوك خدلا #ه اى  0وو 75 0لهم وليا ,.وخررجت
من ولانى  0ولولا ان تيتناك  5اى ولولا الأستنا اياك على الحق وعصمتنا  0لقد كدت

نكن انيع شيأ قليلا  4من الركون الذى هو ادتى ميل فنصبه على المصدرية اى لقاربت ونعدعليلىنياهالسلام
ان تمبل الى اتياع عازذه يهناافق المل ,البق القوةتخدعهع وبشدة إيتاليع نلكن
ادركتك العصمةفنعتك من ان تقرتٍ من ادتى مراتب الركون الهم فلا عن نفس
الركون وهو صررخ فارنه عليه السلام ماهم اع مع قوة الداعى اليها ودليل على

المزولثايس عقر

+

مما يعم

7-9 0رأون كتابهم  #ف ا :ظاهى 8:مسرورين .وبباتفعون افيه من.اللسسنات و سير

|

|الاشقياء وان كنوا دقرأو ن كتمهمايضا لانهماذا قرأوا مافيها لشدصحوا بهخوفا وحياء وليس
| لهم“ 1من اطييات ينتفعون به ف ولايظلمون  6اى لاسنقصوؤان من اجوراجمالهم المركسمة

فىكتهم يبؤلتونها مضاعفة فت
9يلا 64اى قدر فتبل وهو مايفتل بين اصبعين من الوسخ |

الوقشيرة التى فى شق النواة اوادنى شى” فان الفتيل مثل فىالقلة والحقارة 2قومن *| #
8ان فىهذه  6#الدنيا © اعمى 6هاعمى القلب
و[هِرّكه] اى من المدعوين المذكورن ك
لابهتدى الىرشده ..يعنى [دلش راه صواب نشهد] «9فهوف الاخرة اءتى»* لايرىطريق
النجاة لان العمى الاول موجب للثانى فالكافرلابهتدى الى طريق النة والعاصى ال
وىاب
لمطسع وا
ملقا
قصرااملىات الكاءلين  8واضل -ميلا  5مانلاعمى فالىدنيا لزوالالاستعداد

تسمال الاسياب وال لإ وقد ان المي بهتك ا
فتويات لحي وى  3لك
عينه © فهواهل السعادة مناداب العين وفيه اشارة الىانالسابقين الذين هم ااهللله تعالى
 ١لايؤتون كتابهم مالايحاسبون حسابهم ( فاولئكيقرأون كتابهم  6لانهم اصحاب البصيرة
والقراءة والدراية و(لايظلمون فتيلا  6فىجزاء احمالهم الصالحة وفيه اثشارة الى ان اهل

الشقاوة الذين هم اسصحاب الثمال لابرأون كتابهم لانهم اصحاب العمى والجهالة لاومن كان
فىهذه امن )اى فهىذه القراءة والدراية بالصيرة اعمىال,دفنىيا ,لقوله ( ,فانهتا :لاتحم
الابصار) الآية ( فهوفالآ خرة اتمى) لاه يومتيلىالسرائر جماللوجوه املنسرائر فن
كان فىسس براه اسمى ههنا يكون *به وصور نه اعمى للممالغة لإن ارد

ههنا كان قابلا

للتدارك وقد خرج يمةالاص من التدارك فشكوناحمى عنرؤية الحق(واضل سب)<) فىالوصول

بلاستعداد»«واغوان ,التدازكع انتهى رعاقول |الفقيزجان) قلت رهل غخصاع :التق
اليه لفنساد ا
والتبقظ لبعض الافراد بغدالموت الصورى * قلت ان السالك الصادق فىطلبه اسذاافر من

مقام طببعته ونفسه ات فىالطريق اى بالموت .الاضطرارى قبل ان يضلالى ماده بالموت
الاختبارى فله نضيب من جا |أ!واصلين واليه الاشارة هَوله تعالى ( ومن 'حرج من بنته

مهاجرا اىلاللورسوله يثدمركه الموت فقدوقع اجره عاللىله © كاقال باعلضكبارمن مات ظ
كبلخ الكمالرفرادى مح ,اليه كاءزان من قات" طفرويق) لكنية ,يكتت لإمارا اجنزاا عمق |

اشاد المىانالله تعالى قادر علىان يكمله فى الم البرزخ بواسطة روح منالادواح او بالذات
فبصير اميه بعدالنقصان الموهوم الىالكمال المعلوم وقدثيت فى الشمرع ازالله تعالى يوكل

ملكا لبعض عباده افلقبر فيقرثه القرآن ويعلمه اى اكنان قدمات اثناء التعم .واما غير
السالك فلاجد الترقى تَعدالموت إى:بالنسية :املعىرفة اق ااذلممنتفق شرعا وعقلا وكشفا |
انكل كال لمبحصل للانسان ىهذه النشأة وهذه الدار فانه لاحصل له بعد الموت فىالدار
دانه
ههنك
ى(.و
فالى(
وك فايدل .علىغدم :الترق .بعد الموت_من قوله تعب
اآخلرةقككافى
ال
اعتى ,فيو فالا ينرق اعى كي العننا حو ,النيتجية اعبلرفة الى لاهن لالع ريفةلف ,صلا .اله

اذا اابكلشغفطاء ا«رتبفاعاللنعسمىيةالىدا رالا خرة وتعيمهاو جحيمها والاجوال التى فيها
(١ولباع

ظ

2و الاستراء

<< /اما يدم

وامع »*سر ذات اصزفات از لامع
لشى ج
كك
تهرى
مظ

شدتفاضل كون:زا ممل * بر شال تعين اول
بوئ"ان'دالزة مكمل شد * :آخر انننقطه عين اول شد
اس [ 6هركروهىرا اذى
©نكل
يوم ندعو  6تصب باضمار اذ كر علىانهمفعول به ا

آدم]:والاناس املعناس كمفالىقاموس 88بامامهم  6اى نا موابهمن أبى فيقال يا امة
ونوها اوكتاب

ى
فيا
او
شننى
فلدين فيقال ياح
مُوسى وياامة عبسى ونحو ذلك اومقدم ا

فقال يااهل القرآن ويااهل الاتجبل وغيرها اودين فيقاليامسلم ونان و ع3بااتصواق
©فى التأويلات التحمية يشير 1
ويا مجوسى وغيرذلك و

فك

و

أمامهم .٠ فقوم

شعو نالدنيا وزينتها وشهواتها فندعون يااهل الدنيا .وقوم شعون لجر ة 8وتعسمهاودرحاما
فيدعون يااهل الل ٠ وقوم تبعون الرسول صل اللعهليهوسم محة لله وطلما لقربتهومعرفته

فبدعون يااهلالله* وقبل الامام جمع امكخف وخفاف  0فيدعوتهم وامهاتهماجلال
عسى علمهالسلام وتشريف المسنين رضىالله عنهما اذ فىنسيتهما الىامهها اظهارانشسابهما

المورسولاللهصلىالعلليهوس نسبا بخلاى تسبتهما الىابيهما والسترعلى اولادالزنى وومنصره
ماروى عن عائشة رضىالله عنهاوان عباس رضىالله عنهما ان الى عليه الصلاة والسلام
قال( ان الله يدعوالناس نوم القيامة بامهاتهمسترا معنلهوعاده ) م فىبحرالعلوم ويؤيده ايضا

حديث التلقين حدث قال رسول اللصهلى اللهعليهوسلٍ( اذا ماتاحدمناخوانكم 00
عليه التراب فليقم احد؟ علىرأس قبرهْم لبقل يافلانابن فلانة قانه سمعه ولاس ث3م شول
رحلمله
شممول نافلان ابن فلانة فانله ول ارشدك الله ا
ْ
يافلان ابن فلانة فانءوستوى قاعدا ث

ولكنلانشعرون فلقل اذكر ماخرجت عليه املندنيا شهادة اثلااله الاالله وااعنمبدده
ورسوله وانك رضبت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صاللىله علىه وس ندا وبالقر ان اماما

واككدة فاسان منلكيهانواتكاذاباتحنك 1والحمت يال ساكاهء حول نطلا لمع عن
محنلتقنه فكون ححبجه دونهما) فقال رجليارسول اللهفان لميعرف اسم امه قال (فلينسبه
صد الحسئة وكدحهباسانيده وكذا الامامالقرطىفىتذ كرته
قوىاف
مسخا
امرحواء)ذكرهالامام ال ال

وفهم منهشيآن الاول استحباب القنام ؤقت'التلقين والثانى أن المرء يدعى باسمه واسم امه
لاباسم ابيه ولكن جاء فىاحاديث المقاصد والمصابيح انه عليه السلام قااتل(كم تدعون بوم
كم ) ولعله لايخالف ماسق فانه ورد ترغسا فىنحسين الاسماء وتغبير
تماء
بكماواس
اهات
القياهة باس
القسح منها اذكانوا يسمون بالاسماء القسحة علىعادة الجاهلية مثل المضطحع واصرم وعاصية

ونحوها وكان عليه السلام يغير القببح الى الحسن فخيراصرم وهو منالصرم بعنى القطع الى

زدعة وبهاولغم والسكون قطعة من الزرع كآنه قال لست مقطوعا بل انت,هنيت متصل

[اده
بالاصل وغير المشطجع الىالمبعث وعاصية احلمىلة  3فن [.6هكدرا ] ا©ونىء» :د
رداك
شواة ؟].ارو ازاك المدعوين و كتاب6ه حمفة اماهمشو

ابتاء الكتاب من جانب العين تشريف لصاحبه وتبشير ف2اوائك 4ا6لمع باعتبار معنى من

زااءراس عشس

ع 5م 1يم

على الافضليةبقلو امتاخ فه فانالمراد أعيناسان التفضيل فىام مشترك بين حم»ع افراد

| البشر صالحها وطالحها ولامكن ازيكون ذلك هوالفضل فىعظم الدرجة لقلا القربة
| عندالله تعالى كافىالارشاد * وقال فىبحر العلوم فيه دلالة على اننى ادم فضلوا عكلثىير

وفضل عليهم قليل وهو ابوهم آدم وامهم حواء عليهماالسلام لمافيهما منفضل الاصالة
| على متنفرع مهما من سائر الناس .لا الملائكة المقربون كازعم الكلى وابوبكر
|الباقلانى وحثالة المعتزلة والا يلزم التعارض بين الآيات وذلك ازالله امس الملائكة

كلهم]بالسجواد لالم على وجه التعظم والتكريم ومقتضى المكمة الام للادق
حد من
كل
| بالسجود للاعلى دون العكس وايض ١اقال( وعم آدم الاسماءكلها  6فيفهم مه ا

| اهل اللسان قصدد!,آتْهالى الىتفضيل ادم على الملائكة وبيان زيادة علمه واستحقاقه التعظم

والتكريم وقال ا(نال اصعلنىآدم ونوحا اوبآرلاهيم وآلعمران اعللعاىلمين ) والملائكة
حممنلة العالم حال ان ندل الآيةالبى نحن بصددها علىمازعموا هنتفضل الملك علىلب|شر
كلهم وايضا ممايدل على بطلان مازتموا قول الى صلىالله عليهوس! (االنله فضل المرسلين
تمودن عسويفلخ عليةنفرهل
علىالملائكة المقربين لبملاغت السماء السابعة تي ملك
السلام فاوح الله النه سل عليك.صفى وابى فلنقماليهوعننى وجلالى لتقومن فلاتقعدن

الى .بومالقامة ) انتهى* وفىالاسئلة المقحمة المشهورمنمذهب اهل الحق ان الاشاء افضل
من الملائكة انتهى ق*ال العكالشنىما[را درتفضيل يشير مباحث دور ودرازاست انكه
ئبنرد كهبنىادم فاضل ترند از رسل ملابكه ورسل.ملائكه افضلند
جمهور اهل سانت

اذ اولياى بنى ادم واؤلياى بنى آدم شريفترند ازاولاى ملائكه وصاحاى اهل ايمائرا

افضلاست برعوامملائكة وعوامملائكه بهترند از مساق مؤمنان ] © اولفتأويلاتالنجمية

و(فض(لناهم ع ىبكثير تمنخلقناتفضيلاا)يلعمنىلعلاىئكة لانهمالخلقالكثير من خاللقه
سن
اقحفى
تعالى وفضل الانسان الكامل عاللىملك بانه خا

تقويم وهو حسن استعداده

فىقبول فيض ثورالله بلاواسطة وقدآتفرد به الانسان عن سائر الخلوقات  5قال تعالى
( اناعرضنا الامانة  6الىقوله ((وحملها الانسان  6والامانة هىنوراللهكماصرح بهفىقوله
( الله نورالسموات والارض » الى اقنال ( نور علىنور يهدىالله لنوره يمشناء ) فافهم

جودااغتنم فان هادلامبان اعن املنكبريت الاحمر واغرب من عنقاء مغرب انتهى  +قال
الكاشق [وعلى امإة ابنابتدلبل فضبلت وجامعيت انفانست كهازهمه خلوقات مات صاق

جسه
نوي
اوست
نه ا
جبىهم
جهت اتعكامى صفات الم

ازمضمون اين اات حقائقسمات فهمتوان

فرمود ]

آمد ينه جله كون ولى »* همجو ينه نحكرهد .جلى
بهكودند درو بوجه ل

* صورت ذوالخلال والافخال

زاتكة بوداين تفرق عددى * مانع از سر جامع واحدى
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بحذيات

يدم

وقالها اياك عانلنطهونا عن

اللاهوسة والاخلق

باخلاق

قدس سمره فورظ يه اد
مكرم) ازتكريم 6

همأ

دورة الاإسرام

الالعية ع

اذبى ادم مو اند

تصيى .بيست

المقامات' والتراق :عانلتاسوحة

فناء الانانية وشاء

حه كافررائرا

مجاهدات ساراست واطن ايشائرا حقيق مشاهدات 0
| الظاهص عندنا تكريهم بالايمان والعمل الصاح بدليل قو

الهويه  1امام قشيرى

نص
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ك|اقال ففبحر العلوم ١

علي السلام (1نالمؤمن العررف 0

فالمماء كاتعرف الرجل اهله .وولده وانه ١ كرم علىلكر لك شوك ع انهل زرك |

وفك كاامت؟ انما ن]اسافلتكء حضرت ممد صلىالل عليهوسم |
| ابت كفل دي اسؤفنه
انيطع م]
/1اشثرك

اق

«اادفاده ادم حو دلأ ااراوختى”

ايل
كي ةت
كار
ازو

صلابى

ديدة

عالم

ل
فخَزا
ظ يزاين
وناشة هر كشع

للكت

رامد :

0

2ااام  1 3وبرداشتم اإيشائرا وسوار

لدت

كردم

ا

سو

انثا
هرمت

 0فىالبرى 1:

عا

بر جهار
درسابان 2

1

ايان ] و#ا6ابحر  [ 6ودردريا بكشدها ] من حماته اذاجعلتله  0والنئن)" املنخاؤقات
غينةاكذبتكإوفىالتأويلات النجمية اى عبرناهم عنبرالسمانية وبحرالروحانية الوساحل ||
| [الوااشم وأو

كزدائ
وجتائى طلفواب المده

ساختيم ادصسائرا بمعرفت وتوحيد وبرداشةم ْ

الفتقااتر 17ملو لق فصر قلى رفكةتة ازيلفشك طيؤز 2داز از مات وحن بادنضنه ا
مسكور(]اسلتع ازحقائقذات  8 2ورزقتاهم © 1 4وروزى دادم انال
من فون النعماللللحلفة #احصل

ب من الدابيات ١ 8
0

لصمعهم ولغير دشعهم كالسمن والزيد والح

لهدل وفاى

|

أطراؤىات وافالتأويلات التحمية وى المواهب لق طبنها م نالحدوث فيطع بها من اميك 11

ا
عنده ويسقيهبها وه طعام المشاهدات ود راب المكاشفات االت+ىيذق منها الملامكة المق
اطعبها اخس عباده فىاواق المعرفة وسقاهمبها فك ات

احة أفردهعم بها اعلنعالين

ولهذا اسحدلم الملائكة المقربين  :قال المولى الخاعى قدسسره
ملانك را جه سودازحسن

طاعت

* حوفيمضشس عثق بر أده تراوارحك

 :وقال الحافظل

فرشته عشقنداندكه جستقصه مخوان * يخواه جام وكلابى بخاك آدم ديز
وفضلناهم [ 6وافزوودادم ايشائرا ] اىؤ2

والادرا جاكراتكنا جا ليت

المدركة التى ممزبها الحق منالباطل ابلق منالقبح بلعلى كثيس تخملنقنا و6هم
ماعدا الملائكة عليهم السلام ت9فضيلا  6عذاما فحق عليهمان!كا نعالله م روها
وستعماوا قواهم فىتخصيل العقاك اللقةويرفضوا .ماهم علهار

الذى لااشّلهاحد

مله ادنى تيز فضلا فهنضل على منغدا المالؤاالاء!لىالذينهم  2الحضة وانمااستئى

جل الملامكة منهذا التفظيل لانعلومهم دائمهعارية عنلطأ واالخلل وليس دفلهالة

الإزء الخاءهس عكمر

5م

سمج لما

كالفإك فىير لقم اذاو لميكن هذا الفلك ماسر العم العبور على محر ووه
مية جد به العناية اذض

لاخلق بنلل من ول

لهست 1

هن الجدئة اننثكن نقذض لعزا اكويل
٠.

.

-

-

.

اونا

ظ

بقال! فرالتتوائى

ا

رهىوراه

الفضذللى فعلى من بريد الل اللخ ا

و

طررفّت ابن نود0

باحكام شرلعت م
ىرود

|نالآعناناض عنعالحق الكغرا
ن لؤدى الىالخسران د قال انيد لواقئل صداق

حهظة فانمافاته ١ كثرمماناله* قال اوحد المشاعخ فىوقتهابوعبدالله |
ة ثماعمض عن
ننب
|
يهل
علىبالل
الشرازى زآنت رسول الله صبى الله عليهو سمس فالمام وهو قول معنرف
فطل

مد

عنه ع بهالله تعالى بعذاب

درنره
زبازار

ا

احدا منالعالمان

دائما نابت قدم باش *« بروازرهر ١
الوحه

وو .ردان

طرها الىالله |

5 3

م لى الم باش
جيف مد

* ومنها انجيع الدؤاتك! وتكلياها ناوي ينلنبية الك فز كلل لردوق أ الكو يك
ولامنج منه الااله فعلى العبد انيستوى خوفه منالله فيجيع الحواف حمث كاذفانالله
3

حماله

معدلا

.

2

وحلاله
.

ق مدع
2

الاسات
سو

اهل

ولذا كان

النقظة
هه

اله

125

لاشرقون
-

أ

بين اين واين وبين حال وحال التي احاطة التلعهالى ذاناللهتعالى لوشاء لادلك من حدث
لاخطر باللال 0
وجوه

الاملا

انه اهلك الغرو د بالنعوض فكا نن النعوض بالنسية الىقدريه كالاسد

ورعا

الحياة كانت دنبخ

1نت

من غعص

بلقعة قات

حنيث
الممات ذامانةالله م

فانظر

يدرى

ن اسباب
عا م ن
ثىان تلك اللقمة معالي

حانه به وَلوَامَعنت النظر لوجدت

شؤون اللهتعالى فىهذا العام حسة

دنلك تدم لدبت
مرا كنا عن ا(
ك
قالالله الا

اي

ولقد  5منناءنئ

والمعى  ١بالقادرسية وه

ابه

ادم

يرك
كاببا
تيزل وك

التكرم

والمي :معن والاسم منه لكرأمة

 0لودع م فر دان ادمزا  3قال المولىا وال عودتى ادم

قاطة يكز بما شاملا بزاعاوقائجرهم  5وفالتأؤيلات اللجمية خصصناهم بكرامة رجهم 0
هن حَنرٌالاشتراك وهى على ضربين جسدانمة وروحامه فالكرامة ل

عامة ستوى

فيها المؤمن والكافر وهى تحخمير طينتة سِده اربعين صباحا وتضويره كات حمبنفسه وانهلعالى
صوره فاحسن دورنه وسو 2

ضووه

ل صر اط مستقم
ماشاء ركه ومشاء سويا عاى

مستقم القتَهامه اخذا سديه كاد باصانعه صْننا باللحجى والدذواءنب صانعا باتواع ل 11

أمة

الروحانية علىضربان خاصة وعامة فالعامة ايضًا يستوى فيهاالمؤمنوالكافروه انكرية |
نفحه فه من روحه وعلمه الاسماء كلها وكلة قل انخلقه هوله ألمت بدبكم واسوعة

خطابه وانطقه محوابه شوله قالوا بلى وعاهده على العنودية واولده على الفطرة وارسل

اله الرسل وانزل عايه الكتب ودطه الى الحضرة ووعده الجنة وخوفه النار واظهرله

الآيات .والدلالات والممحزات ولكرامة الروحائية الخاصة ماكرءبه اتنياءة ورسلة واولاءه
وعباده المؤمنين املننبوة والرسالة والولاية والايمان والاسلام والهداية الى الصراطالمستقم |
(هو )
و

<-

دورة الاسراء

 81صم

حَث هألكم ماتحتاجون اليه وسهل علكم ماايعسسربمانبه فالمراد الرحمة الدثيوية
واللعمة العاجلة المنقسمة الى الخليلة والحقيرة  #واذا مسكم «[ 69وتخون شاد

شادا ]  8الضر فى البحر  #خوف الغرق فيه  #ضل من تدعون »كهاى ذهب عن
تاعهياهلى وحده من غير ان
خواطر؟ كلمن تدعون فى حوادتكم وتستغيثون 8ه الا اي

مخطرببالكم احد منهم وتدعوه لكشفه استقلالا او اشتراكا يوجوز اينكون الاسستشاء
منقطعا اى ضل كل تمدنعونهوتعبدونه من الآلهةكالمسيح والملائكة وغيرهم منعوتكم

وغوتكم ولكناللههوالذى ترجونه لصرف اللوازلعدكم  8فلءا [64يس أن هتكامكه]
ر بسويىان إامرشتم  +الو
نيكم  6م ترق واوسكمالى ابو
وعدتم الى عمادة الاوبان ونسيم النعمة وكفرجم بها ي#ق وان الانسان كفورا  بلبغ

الكفران ولملووك كفوا ميدي ان 5ل سج
ذىوف
ح عل
معطف
الهمزة للانكار والفاء لل

كوا اواك 1

تقديره أنجوتم فأمنتممن © ان يخسف بكمجانب

وفضىع الخالوجانب البرمفعولبلهابىه الله
مكم
الب64الذىهو مأمنكم كقادون وب
4م لو عوذان ككوزا ءايقتالكأهلهيكببكوك فبه* قال سعدى المفتى اى
بقلب جانب البر الذى تمفيه فحصل بمخسفه اهلاككم والا فلايازم من خسف جانب
[يا امن شديدكه ازدريا بصحرا امديد يعنى ايمن
البر بسببهم اهلاكهم  *+وقال الكاشؤى ا
مناشيد از آنه فرو بردشارا بكرانه از زمين يعنى ١ك قادراستكه ثمارا دراب فروبرد
اهلفاىرض
خسوفا ذ
توانس تبرتكددرخاكنهانكند]* قالفىالقاموس خاسلفمكان خسف
وخسف الله بفلان الارض غببه فيها لازم ومتعد * وفىالتهذيب الخسف بزمين فروبردن
قالاللةتعالى (فحسفنابه وبداره الارش)  8اويرسلعلكم  64من فوقكم حاصبا»ه رحا
ترى الحصاء وهى الحصى الصغار يرحمكمبها فكون اشد عل نمالغرق فالبحر وقبل

اى يمطر عليكم حصباء كارسلها على قوم لوواطصاب الفبل  #ثملاتجدوا لوككملا 
حنظكم منذلك ونصرفه عنكمفانهلاراد لامسه الغالب

4
منيعيد؟ فه
امأمنتما

فيالبحر

بعد خروجكم اللي“البل وسلامتك ف ثارة 6#مرة  اخرى »4يملق دواع تلجئكم

الى انترجعوا فتركبوه فاسناد الاعادة البه تعالى امناعلعوداليه باختبارهم باعتبار خلقتلك
الدواعى الملحئة  +وفه ايماء الى مال شدة هول  25ه فىالتارة الاولىحث ولا الاعادة

لماعادوا واوثرت كلة فى علىكلةالى المنبئة عنمجرد الانتهاء لادلالة على استقرارهم ففه
فبرسل علكم  6وانثم فىالبحر ق©اصفا منالريح *#وه النى لاثمر بشى” الاقصفته
وكاافشثى
كئض
ىحا
ارل
ا ى كسمرتهوجعاته كالرمم ؤذ كرقاصفا لانهليسباذاته كذر خرى مج
فغرقكم 6ه بس كسر فلكك كاريعنهعنوان القصف  8با كفرتم  6يسيب
فمر انك لنعمةالانجاء “3لاجد والكمعلينابه © [1/نقغكسردن ] 8تدعا
وراككك
اش
مطالبا يقبعنا_بانتصار اوصرف * قالفىالقاموس التبيعكامير التابع ومنه ولهتسالى

( لاجد والكمعلنابةسعا) اىثائرا ولاطالباانتهى ©:وفالا ياتاشارات* منهاانالشريعة
ت
ن.يد
س<3
تس دلواصحة صن مموقي فيالكلاواافلاءء :لحف 09ت >:

 781 +كم

الآنءا امس عضر

9

2

حم 2
6
ألاٍء ما ك|6اءعغ| 5ال  .ب  5كه -
المزامسي قال إنجمان 1. :كرإن قال الشعر قال اجعل لىكتابا قال الوثم قال اجعل لى حديثا
قال الكذب قال اجعل لىرسلا قال الكهنة قال اجعل لىمصائد قال النساء) كاففبحر العلوم |
للسمرقندى  8وعدهم  6المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكالعبىكرامة الآبا وءتأخير ا
ى3و8-3 2

الى

<2

ل«

اسبا

ىو

-

ىي«و

التوبة بتطويل الامل واخبارهم ان لاجنة ولانار ونحو ذلك  8ومايعدهم الشيطان »*#
ظحتمل العهد والجنس قال عليهالسلام (مامتكم مناحدالاوله شيطان) © الاغسورا | *6
الام ي
| يعنى[خطارا درصورت ثواب بى آرايد] وهوتزيين الخطأبما.يوهم اضنوهابه قال فى بحر |
| العلوم هذة الاواص واردة على طربق التهديدكقوله للعصاأة اتعملوا ماشلم وقبل علىسسل |

الخذلان والتخلية © اعنبادى  *#الاضافة للتشسريف وهم الخلصون وفيه انمنتبعه ليس |

ارىده كليندم احقلست عردو ننهغيوز | شنا وعح| خطاد فرمليه] |
ؤشي
هامق
| نفهمر0ام
*هنودر بند هرجيزىكه باشثىدق
ظ حوتودر بندصد حيزى خدارا بندهجوزباثى ك

 00ليسلكعليهمسلطان  6اىتسلط وقدرة على اغوائهم كاقال( انهليسله سلطان على

الذين امنوا وعلى يبهتموكلون  8 6وكنى يربك وكلا  68لهم يتوكلون عليهويستمدونه
ياابلاس الخلاص ماغنوائك © قال افلىتأويلات النحمية فيه اشارة الىانعبادالله اهلماحرار
عن رق الكونين وتعلقات الكونين فلاستعبدهم الشيطان ولابقدر علىانتعلق بهم فيضلهم |

| عن طريق الحق ويغويهم بماسواه عنه ( وكتى يربك وكلالهم  6فىترتيب اسباب سعادتهم

وتفويت اسباب شقاوتهم والحراسة من الشيطان والهداية الى الرحمن * يمول الفقير لايازم

من ننى التسلط.انلابقسط هم الشيطان اصلا فانذلك يردهقولهتعالى (انالذين اتقوا اذامسهم
| طائف منالشيطان تذكروا فاذاهممبصرون) فانهكلة اذاتدل علىالتحقيق والوقوع ولكنهم
حفوظ منالاتباع لكونهم مؤيدين من عندالله تعالى  حكى  انيهجهاوءدى االلىنى

صلىالل عهليه وس فقال ياحمد نحن نعبد بحضور القلب بلا وسواس الشيطان ونسمع من

بهه() فقال يابهودى
جّهعن
االل
اصحابك اينهصملون بالوساس فقالعليهالسلام لأبىبكررضى
بان بدت تملوء بالذهب والفضة والدر و اللاقوت والاقشة النفسة وببت خراب خلاليس
فبه شى” من الكموذرات أنصد اللص الى البيت المعمور المعلوء من الاقثة النفيسة امبقصد
الىييت :اراب ققان الهودى .تَصدالى الننت المعمور المماوء بذاك فقال ابوبكر رذىالله
تعالى عنه قلوسا مملوءة بالتوحيد والمعرفة والايمان واللقين والتقوى والاحسان وغيرها

الفظشهريطان '
ايهنودى
املنفضائل وقلويكم خالية عنهذه فلايقصد الخناساليهافاسمال
قاصد ولكنه غيرواصل الى مراده فان الملحهفظ اولباءه ر#بكم ,[64يروددكارثما]
| «هوميدا خبرهقوله هل الذى ا#لقادر الحكم الذى  3يزجى »* الازجاء ر[اندن] يقال
زجاه وازجاه ساقه اى يسوق ويحرى بقدرته الكاملة  8لكم  6لمانعكم « 9الذلك ©
ثءير 88تبتغوا# .
كما
لىحر  [6#در دريا ]* قال فىالقاموس الابحلر ال
اى السفن فاوف
لتطلبوا  #8منفضله  #منرزقهو فضلمن قبلهعل انهكان بكم ازلاوابدا ر8حما #

(حيث )

 141يم

دووةاالاسلاء

وكل داع املعىصية الله فهو من<زب.ابلس وجنده* و[امام زاهدى ازابن عباس تقل |
الكندك جإوزواا دك شور راشا خداى اتعال بأزادمان لأرواقاذ آوان متطائسة ]»نؤقال
مجاهد بالقناء والمزامير فالمفنون--والزامنون-من جَند ابلس وقدورد فاىلخبر الوعيد على

الازاملصحودفيث (بعت لكسسرالمزامير ؤقتل الخنازير) المزامير ممزعماد وهو الةمعروفة
يضرب بها ولعل المراد الات الفناء كلها تايا والكسر ليس على حقيقته بل مبالغة عن
النهى لقرينة * فان قتاللحديث الكمذور صريح فقىبح المزمار والظاهرمن قولهعليهالسلام
حين سمع ذتوالاشعرى وهو درا  2لقداوىهذا من مناميرآل داود) خلافه :قلت ضرب
المزامير مثلا لحسن صوت داود عليه السلام وحلاوة لغمته  10ف حلقه صن |مير برص بها

والال مقحم ومعناء الشخص كذا فى شرح الاربعين حديثا لابنكال © وف التأويلات

التجمية واستزل بمويهات الفلاسفة وتشببهات اهل الاهواء والبدع وخرافات الدهرية
وطامات الاباحية ومايناسيها من مقالات اهل الطببعة مخالفا للشريعة © واجلب عليهم-
لك ورجلك د [ وبراتكيزان :برايشان بسواران وتيادكان يعنى دبوانىكه معاون نواند

دروسوسه واغوا همه راحجع كن درتسلط برايشان] * وفى الكواثى جلبواجلب واحد
بمعنى الث والصياح اى صح عليهم باعوانك وانصارك .من راكت وزاجل من اهل الفساد

والخبل الخالة بتشديد الناء واهعىعاب الخبول ومنه قوله عليهالسلام (ياخيل الله اركى )
* والرجل بالسكون يمنى الراجل وهو من لهيكنلهظهر يركيه * قال ابن عباس ومجاهد
وقتادة ان خبلا ورجلا من ان والانس فاكان من راكب ,شَاتل فى معصية الله فهو من

خيل ابليس وماكان من راجل يقاتل فى معصيةاللّه فهو من رجل ابلس ويجوذ انيكون

استفزازه بصوته واجلابه يله ورجله تمثيلا لتسلطه على من يغويه فكأ نهمغوارا وقع على

قوم فصوت بهم صو بزحجهم من اماكنهم ويقلعهم عن مساكزهم واجلب عليهم بجنده
من خنالةورجالةحتىاستأصلهم ف وشاركهم © [شركت ده بايشان] ف©الاموال» محملوم
عل ىكيها ا وجمعها من ارام والتصرف فها على ما لا يأيتى من الربا والاسراف وهنع الزكاة,
وغير ذلك  3والاولاد 6ه بالحث على التوضل اليهم بالاسباب الحرمة والوأد والاشراك
كتسمبتهم بعبدالعزى وعبدالارث وعبدالشمس وعبدالدار وغيرذلك  .والتضليل بالمل
اعللاىديان الزائغة والخرف الذميمة والافعال ألقيحة  +وقالف التأويلات النحمية بتضبدع
“زمائهم وافساد استعدادهم فى طلك الدننا ورياستها متخافلين عن تهذيث نفوسهم وتزكتها
وتأديبها وتوقهاعنالضفات المذمومة وتحليتها بالصفات الحمودة وتعلءهم الفرائض والسنن

والعلوم الديئية ونحريضهم على طلب الآخرة والدرجات 'الءلى والنحاة من النار والدركات
ذر الرجل فذالم يهل باسم الله
السفلىانتهى * وعن جعفر بمند ان الشيطان معد على ك
اللاروكالنة اق إتق الا و كاك بون اللإككن وزقناجمل اللل فكثر من الاضاء نطننا
وفى الحديث (ان ابلسنلا انزل الى الارض قال ياربانزلتى الارض وجعلتى رجما فاجعل
لى بيتا'قال اام قال فاجعل لى مجلسا قال الاسواق ومجامع الطرق قال فاجعل لى طعاما

سيج ١م81 يعم

لو اين د

الى ببعلدالانظار المترتب عاللىاستظلار المتفرع على الامر مر وجه من بينالملاالاعلىباللعن
:

_ِ

المؤيد وانما صرح ١ كتفاء بماذ كرفىهوضع اخر ف'اننوس.ط قال بينكلامى اللعان للايدانلعدم

3 >0

ا

اتصال الثانى بالاول وعدم ابتناته علنه بل على غيره  4أرأنتك.هذا الذى كرمت على © |
الكاى حرف خطاب اى ليس باسم حتى يكون ففيحل النصب على انه مفعول رأيت بل
هوحرف ١كدبه ضمير الفاعل الخاطب أتأكيد .الاسئاد فلاحلله املناعرابٍ وهذامفعول أ

55

اول والموصول صفته و الثانى محذوف ادلالة الصفة عله وارايت ههنا بمعنى اخبرى بانجعل ١

ام الى هوسبب الاخبار مجاذا عنالاخبار وبإنيجعل الاستفهام مجازا عنالامى بجامع ؤ
الطلب  .والمءنىاخبرنى عنهذا الذى كرمته غلى بانامتنىبالسجودله لكمرمته على" وفضلته ظ
ا

بالخلافة والحود واناخير منه لاله خلق منطان وخلقت مننار  :وى المثنوى

تى دقبلان اى بسر ظاهى مبين * دبو آدمرا نه بيند جزكه طين []9
1

:

6

عر

اوعد

045

 ١لئ انساعخر كتهن» حا  +يعنى [ ملدمى| تأخيركى جنانكه موعودست ]  88الى يومالقيمة :6
سمع
مدياررع
تم
ب
س4؟ج
ل
ز7
بى على صفة الاغواء والاضلال وهوكلام مبتدأ واللام موطئة وجوابه قوله #.لاحتكن |
تكهيمخوبعن
9

| ذديته  5اىلاستولين علىاولاده ونسله استبلاء قويا بالاغواء كا قال ف(بعزتك لأغوينهم |
احمعين) ,قال احتذكه استولى عليه كاالفقاموس  +قال افلارشاد منقولهم حتكت الدابة |
ا

1

1

2

3

1

4

7

0

9

واحتدكدها ديلت و شكها الأسقل حتاور مو دهان إؤلاسجا لي بالاعواءاء ند (رظرا

آبنه ازبيخ بركام فرذندان اورا باغوا وجنان كمه بعذاب تومستأصل شوند م]نقولهم
رند
حارد
اادال
ذلز
ااق
| إخع
أ

مكية ذيهى ساب

ماعليها ١كلا ق+ال فالىاكلة المقحءة عل |بليس اذفيهم شهوات
العحرةلشوونه

ماهم عن اللقالى الناطل قياسا علىأبيهم حين 1

1

اهلموحهلمصون الذينعصمهم اللهتعالىتقال اللهتعالى
+لاقليلا من
انتهىوقبل غيرذلك ا
#إواذهب على طر يفتك السوءبالاغواءوالاضلال* وفىبحر العاومليسمن الذهاب الذى هو قيض ا

الحى” بل معناه امض لماقصدته اوطردله وتخلية بينه وبين ماسواتله نفسه اوهوعلى وجه |

| الاهانة والتهديد تقول لمنلابقيلمنك اذهب وكن على ما اخترت لنفسك * قااللكاشنى ١
كك
ا2ع4راهاتااستتة بول احكاد ايندي م لوكا :لانت أو
 0دن سعك

لد 2انك وكفت د

عمهم  3على الخلالة  3وال الكاشنى  1هركة اكد

خ 2و-د0رو

نا وكرمان نوبرد

 0فانجهتم جزاقٌ ؟ 3اىجزاؤك وجزاؤهم وخلن الخاطب رعاية عرق المدوعية  0جزاء

موذورا  1من وفر كل

و
مت
ه
كت]مسو؟ك
رر
ر
كقن
ا[ممعج
1رلك
ق
ياش
كلك
س ا

اى #زون حََإِء مكؤلد ونصه على المصدر باضمار فعله +,قال ١

 1حزابى تام لعى عذابى بردوام 00 1واستةزز 3

استفزه الغضبت استحفه والاستفزاز 1 1

 2استيخف وحرك

ومنه

1ل وفىبحرااعلوم وإستزلك وحركجيعى

[ازجاى بحنبان بولغزان 8:مناستطعت منهم 6قمدنرتانتستفزه ذمرنيته* وقالالكادنى

هركدرا نوا لغزائيد ازايشان ] « بضوتك » بوسوستك ودعائيك الىالشمر والمعضية
600

<-  ١7/9هم

سودة لاسرا

فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار .وهواتى فتنقدح النار باذناللهتعالى  #وتخوفهم 6

بذلكأونتظناواة ر'مانلآءيات فان الكل للتخويف يق فايزيدم , التخويف هل الاطغيانا
كيرا  6عتوا متجاوزا عن الحد فاانواارسانا بأ اقترحوه مالنايات لفعلوا بمهافاعلوا
ينظائرها وفعل .بهم مافعل باشياعهم وقدقضينابتأخير العقوية العامة لهذه الامة الى الطامة

الكبرى * واوجالله الى عيمىئعليه السلام كأمن وجه ملبح صببح ولسان قصبح وبدن
يسح غدا ببنطباق النيران بصح فلايد املنخوف فان العارفين مخافون فاظنك يغيرهم

* قال المزى دخات على الشافبى رحمدالله فمىرضه الذى مات فنه فقلت لهكف اصبيحت
يااستاذى قال اصب<ت .عن الدنيا راحلا ولاخواتى مفارقا ولعملى ملاقبا ولكأ
وعلى الله واردا فاادرى أروحى.الىجنة امالى .ناانرثاامقول
وم ادزأى الماتين تنوتى »* وانك/لاتدرى متىانتميت

س الممية شاريا

 :وق المتوى

|
ظ

تافو عدت “نزل احامتان © عستت درخور آز ترا خافان
1انه
ا 1ل"را اا ا
1ت
را را ك
 ١نكخوفش يست جونكوبى متزس * درس جه دهى ليست او#تاح درس

#واعل ان رؤية الآياتواسماعها تزيد المؤمنين اانا وتقويهم فى باب اليقينلانالتربة الطية
لاتغير الماء الزلال ولانخرجه عنطيعه والخيثة لاحصل لهابه ماء اذلاستعد ولاستحق
الاالعقم انلسللهتعالى انفيض علينا سجال العلوم ويزيدنا فىالفهوم  9واذقلنا للملائكة يه

اى واذكر وقت قونا للملائكة ماعدا الارواح العالة وهم الملائكة المهيمة الذين لاشعور

لهم مخلق ادم عليه السلام ولابغيره لاستغراقهم فشهىود اق تعالى 8#:اسجدوا لآآدم 6
نحمة وككريا لماله املنفضائل المستوجة لذلك © قال فى التأويلات التجمية انال خلق آدم
فتحل فه فكانت السحدة فى الحقيقة لاحق تعالى وكان آدم بمثابة الكعية قبلة السحود
فسجدوا  :له من غتيلرعثم اداء لمق عليه السلام وامتثالا للامى فدل اتتماره باواص
لمق والانتهاء عن نواهه على السعادة الازليةةة الاابليس 6هفانه ابىواستكبر فدل الخالفة
والاستكبار والاباء على الشقاوة الازلة اذ الابد عسآة الازل يظهر فنها صورة الحال سعادة
*ل فبحر العلوماستتتى ابميس من الملائكة وهوجنىلانه قداصي بالسجود معهم
وشقاوة قا

تى الواحد منهم
سنةتثم
افلا
فغلبوا عليهتغليب الرجال على المرأة فى قولك خرجوا الا
استثناء متصلا  8+قال 6د اعتراضا وجا وتكبرا واتكارا عندماويخه تعالى.قوله (إياابليس مالك
ا لاتكونمعالساجدين) #32أسمحد  8واناخلوق من النصرالءالى وهوالنار* قال الكاشق

اليه ك 2تيدكم ] ولمنصح منى واستحال"ان اسحد لان الاستفهام المعنى به الانكار

يكون باملنثىنى ل ان خلقت طبنا  6نصبعلى تزع الخافض اى منطين مث واختار
موسق قومه أى من قومه فاستحق

اللعن والطرد والبعد  0قال  3ابلس بعد مالعن

وطردوابعد اظهارا لاعداوة واقداما على الحسدك قااللافرشادوقال ابلس لكن لاعقيبكلامه

نمرسزطير
لكناد
ااوا
ورنري
ما
سررفصير
خرفدمايرت
دعيقد

ابلنء ا لخاشن عقر

ع م 1كم

شريعته اذهو نائبٍ عنه وخلفة له فالاقتران باهلالصلاح والتقوى مائ,يرفعالل77
ممور فاستعينوا مناهل القبور)ذ كره الكاشنى فالىرسالة
ايرت
لاتح
ا(اذ
ىيث
فلحد
| وقد ورد فىا
العلية وابن الكمال فى الاربعين حديثا والمراد باهل القبور كنات بالاختيار قبل الموت
| بالاضطراز :.قال الحافظ
ْ

مدد از خاطر رئدان طلب اى دل ورق * كان صعست مباداكه خطانى 33

ه
ايعلذلبه
ٌ *ْ واعلم انلمؤمن الصادق فاىعانه لا

ىالا تخراةلان ننه يكون فيهم وج القياية

ومادام هو بين الامة ل ياعذ بهماللهوشول لهم جهم جزيا من فان نورك :قادطفاً نارق

فان دخل الحرمون النانفذلك مجهة الخاوصض لاالخا دود ف واذقلاالك »ويهاذكر اذاوحنا |

الك ان ربك احاط بالناس *#اىعلما وقدرة فهم فيقبضته فامض لامرك ولانخف احدا

* قال بعض الكبار احاطة الله سبحانه عندالعارفين بالموجودات كلها عنارة عن تحلله بصور
الموجودات فهوسسحانه باحدية جمبعاسمانه سان فالموجودات كلها ذانا وحياة وعلما وقدرة

 ١الىنغير ذلك مالنصفات :والمراد باحاطتةإتعالى هذه الشرّاية ولايغزب,عنه ذرة فى السموات

:

ظالارض .وكل مايعزبٍ عنه بلتحق بالعدم وقالوا هذهالاحاظة ليستكاحاطة الظرف بالمظروف
و
| ولاكاحاظة الكل باجزاءه ولاكاحاطة الكلى زماته بلكاحاطة الملزوم بلازمه فانالتعنات
اللاحقة لذاته المطلقة اتماهى لوازمله «واسطة اوبغير واسطة وبشرط اوبغير شرط ولاشدح

نىاك الافشةللناس ©
يلت
را ا
ك|ثرة الاوازم فوىحدة الملزوم ولاثنافنها © وماجعلنا الارؤي
لمرادبالرؤيا ماعاينه عليهالسلام للة المعراج تمجنائبٍالارض والسماء والتعبيرعن ذلك بالرؤيا
امالا نهلافة,رق بنهوينالرئيةم فىالكواشى الرؤياتكونتوماو شّظة كالرؤية اولانهاوقعت بالليل

وتقضت بالسرعة كأنها ماناوملان الكفرة قلوا لعلها رؤيا فتسمتها رؤيا علىقول اليكتوج
واارق
خيه
اةللمفا
نتعار
ملاس
* قال فالىحواشىالسعدية قدشالتسمتها رؤيا علىوجه التشبنه وا

١

| للها ا البق فىمجارى العادات انتهى  .اى وماجعلنا الرؤيا التىاريناكها للة الاشراء |
عبانامعكركووتها اية عظيمة حقبقة بان لاسسَلعثم فىتصديقها اماه ادنى بصيرة الافتتة
 6عطف على الرؤيا |
| اقتن.بهااناس حتى ارتدييضهم  9والشسجرة الملعوثةفىالقرآن ©

والمراد بلعنها قنهلعن طاءمها على الاسناد الحازى اوابعادها ا

فان تلك الشحرة

التى م الزكوم اشتى اصضل الجحم فى ابعدمكان من الرحمة اى وماجعلناها الاقة لهم

حبث اتكروا ذلك وقالوا ان مدايزعم المحم حرق الحجارة ثم ول ينبت فيها الشجر |

|ولقدضلوا فذلىك ضلالا بعيدا حيث كابروا قضية عقولهم فانهم يرون النعامة تبتلع اجر
| وقطع الحديد الحماة فلايضرها ويشاهدون المناديل المتخذة من وبرالسمتدل تلق فى بالنار |

[جب اايذشان بودكه ازدرخت سيناتش مبكرفتدم قال |
|لاتؤثرفيها  +قاالكلاشنى و
و
تعالى ( جعل لاكملمشنجر الاخضر لاد

انكا

دقفتت
م

ودبعت ذأهد حه جباكه درخت دق اكمل بروياند ] وهو المرخ والعفار بوجدان فى اغلب

| بوادى العرب قطع الرجل منهما غصنين .مثل السواكين .وها اخضران مَطن منهما الماء
(فسحق)

مج

9

5

5

كم

با

:

سورة

100

ايد

الاسراء

مي

|

ا والسير بالله مثل ما اوذى صلىالله عله وجل وابذاء السابرين باذايه وجودهم ىق السير فنى ْ

ْ لين الى الله ذوبان الافعال وفى السير فى الله ذوبان الصفات وى السير بالله ذوبان الذات ١
/

ل فافهم حجدا  :سعدى

0

ا

رىست
تابو
شلبتك
وم د
خيلكا
جفا :برده جه دانى توقدر يار »* نحص
مكن زغصه شكايتككددرطرنق طلب * براحتى 700

فى تكقيت

وقال

خامرا طاقت بروانة برسوخته .نيست * .نكاازئرا 'رسد شيوةٌ جان افشالىق
ا

اللهم اجعلنا من اهل الصبر عالىبلاء وارزقنا من غنائم اهل الولاء  8:ومامنعنا انرسل
بالآيات  64الباء منْيدّة اى وماصرفنا 'عن :ارسال «الآيات.التى اقترحها قريش عن احباء
الموق وقلب الصفا ذهبا ودفع ججال مكة تنسط الارض وتصلح للزراعة واجراء الانهار
لخصن! المذائق ونحو ذلك  62الا انكذبي بها الاولون  6استثناء مفرغ من اعم الاشياء

اى ومامنعناعنارسالها شى“” املناشباء الاتكذيب الاولين الذينهم امثالهم فى الطبع كماد ١
لأؤد النينالوواات للكذاواا تكدكك ولك وحاشيتوواا الاشتتضاك اعلامامضتءءهاشنتنا
وقد قضينا ان لا تستاصلهم لان فبهم من يؤمن اويلد من يؤمن ثمذكر بعض الاثم المهلكة

بتكذيب الآيات المقترحة فقال ها اوثينا املونداقة  :وهوءاف على مابفصح عنه النظم
الكريم كانه قبل ومامنعنا اننرسل بالآيات الاانكذب بها الاولون حيث اتيناهم مااقترحوا

املنآيات الباهرة فكذبوها وآينا ثمود الناقة بسؤابهم  8مبصرة  6بينة ذات ابصار على
انيكون للنسية فالتاء لامالغة اواستداليها حال يمشناهدها ازا  9فظلموا بهاكه فكفروابها
فر بهافبعالوابهامافعلوا منالعقروظلموا انفسهم وعرضوها
لحركدا
ظالمين اى لميكتفوا م
للهلاك بسبب عقرها ولعل مخصيصها بالذكر لما امنود عرب مثلهم وان لهم منالعلم بحالهم
ما لا يمدعليه حرث يشاهدون اثارهلا كهمورودا وصدورا ززومائرسل بالآيات6هالمقترحة

فاللاو شاي من نزول العذابالمستأصلكا لطليعةل فهانم افو انزل اوبغيرالمقترحةكالمعدزات
واثاد القر ان الاخويا بعذاب الآخرة فان امسهن بعشكاليهممؤخرالى بوم القيامة كرامةاك

* قبل ان الرسول عله السلام هوالامان الاعظم ماءاش ومادامت ستته باقنة فاذا اماتوها
اماتهمالله واهلكم اذلهذه الامة نصيب من عذاب الدنيا بقدر حالهم وذلك فى اواخر
الزمان كاسنق»فى الخلش -السابق  .ومنه الزلازل والخاوف والطاعون فانه زجر لاهل
الفسق وتسلط الظلمة فانه عذاب أى عذاب * فيذنى للمؤمنان يسارع الىطريق التقوى
واحماء لكيه خيرالورى وفى اخديث ) مناحى سلى فقد احيااق ومن احبانى فقد احنى

ومن احبىكان ممى فى الْنة) وفى الحديث (من حفظ ستى أكرمهالله باربع خصال الحبة
فلرزق والثقة بالدين)  5انالرسولعليه
فىقلوب اابردة والهببة فىقلوب الفجرة والسمة ا

ا اعماانش فكذا وارالاكل فان اعتقاده وانباع طريقتهكالابجان بالرسوك واتباع
ملام
الس
ت
2151
795
ت9
س59
س0691
01
ج
1
ل017
1
ت-
ا9
ت
:
س
و
12
501تر
ت
س
د
ن
7
7
ا1
017
ع1
ا
.
092ك
67
ا
ك
١1
ق
:
ا05
ة
1
2
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ملطلق عانل نأنغهلاكء مرستقادة “وامالقنامة وكنةامانلقع الرارية دقله باج
| الى يومالقيامة هذا ماذهباليه المولى ابوالسعود رحدالله ي»ق*ول الفقير لاينىانهذا التعميم
العذان الستديد
|لايناسب سوق _الآية وقد القبلية معتبر فالشق الثاى'ايضا وهولايناق

ا

0

فيه

به

كت

مع

2

2

-.

من

دن

-

عمو

| علىانواع اللنة التى هى اشد مانلموت وحمم فاىلحعرلوم القرية يدل عليه ايزاده قوله علنه
له
قنو)
ولقئ
السلام ( ان امتى امه مرحومة انما جعل عذابها فاىلقتل والزلازل وا

(ظ
ن<
الام
الس

“علبه

امتى منألثار بلاها نحتالارض) وقدقيل الهلاك للقرى الصالحة والعذان

ا للطالحة الوا خرات

مكة من الميشة وخراب

المدينة منالطموع وخراب

النصرة منالغرق

وخراب ابل
ة منالعراق وخراب الجزيرة من الجبل وخراب الشام منالروم وخراب م

صز
57ن اتقطاالعنبل
وخراب الاسكتدرية املنبربر وخْرَاب الاندلس منالروم وَخْرَابٍ فازسن

من الزلازلوخراب اصفهان من الدحال وخراب أها
اوند
لم
ينك

وخرزابٍ خراسان من

حوافر اليل وخراب الرى مالندلم وخراب الديل من الارمن وخراب الارمن ن
مازر

كان لوز من ارك وخراق" الترك من الصواءئ وخراك التند ام
لنين وخرات

ا انالجزيرة امة من

| الهند مناهل السد وأجوج ومأجوج  -ودوى -
ا

0

تخرب

ارمنة

وارمنة

آمنة د

موسر

 1-0وك

الكرقة

الملحمة الكبرى حتى رب الكوفة واذاكانت الملحمة الكبرى ذتحت قسطنطنة

ليىدىرجل من 000

ذرمنا
6لذى ك
ذلك ا

والتعذيب #إفىالكتاب

 9الوح المحفوظ 8م#سطورا كه مكتوياليغادر“هوا 'الاطون كه تق اال
إدروكه ااه لوكت
يعين والةم مسيرة2

رهاز 41د ا

من نور فاخذه نه وكلتا يديه |

هاه عام واللو  8مثلهثقال لقاممالحرعةه» ى عاهوكاتن الى  0مالقيامةبرها ا

ا(
وفاجرها رطبها ويابسها فصدةوا بمابلفكمعنالله 0

وفىالحديث ( اولماخلقالله

القم برده  035النون وهوالدواةة “مقال 1-2فقَال وما 1600

ماكانو ماهوكاءن الى ا
ا

ةمخم على وب
ومالقبمث

نط 3ق ولا ستطقالى نوم القيامة ( رواه ابنعباس رخى الله عا

الاوك ال

ود منقزية  6اىقرية قالب الانسان ١ الانحن مهلكوها | 6

موت قلبه وروحه تقل يوم القيمة © اى قبل موت القالب فان من مات فقدقامت قامته
زاومعدنوها» صب

البالاء والمن والامماض والعلل والمصائب والنقص فىالاموال والا فس

وانواع الرياضات والجاهدات ومخالفات الهوى بالاختتار والاضطرار 1
الفظاممن المألوذات شديدج كان ذلك فى الكتابمسطورا)من

فكيذ  1يناك

الازلعنةوععظمة وكير باءوة ديرونا |

فلايصل السائرالصادق الحباالدسقرات جلاله شوقا الىحمالهالابعدالعورعلالعقمة الكؤود

(فلااقتحم العقبةوماادراك ماالعقبة) فلماكانحال الباوغ الىببته قوله(ل+تكونوا بالغمهالابشق
الانفس)فكنف يكون حالاهل الوصول الله ولهذا قالصلى اللهعليه وسلم ( ما اوذىنمثل

مااوذيت ) فلما لمرصل احد الىمقامه الذى وصلما اوذىاحد فالىسير الىالله والسير الله
( والسير )

مع

وا

سصدورة الاسراء

1

فطل تيدعون م والمعتىيطليون الآ رب:اليه'تعالى,الإنظروا اى معبوديهم :اقرب اليه فتوسلوا
به تلخيصه ١لهتهم نضايطلبون القرباليه تعالىجة ويرجون رححته يه بالوسلة ف موخافون
عذابه > بتركهاكدأب سائر العياد فابنهم م نكشف الضر فضلا نعالا لهية ف ازعذاب
حلذمره العصاة
حاذبارنهكل احد حتى الرسل والملائكة وبان
ربك كان محذورا 6ه حبتيق

لكمالغفاتهم بليتعرضون له وتخصيصه بالتعليل لما انالمقام مقام التحذير املنعذاب * فعلى
الغاقل| نيترك 'الاعتذاز ودر من بظئن القهان » نععبداللة .بن عباس رضئاللهتعالى عنهما
| انه قال لعمرزضئالله عنه حين طعن يعتى [ نيزه .زده ]:يا االمميورمنين اسلمت حينكفر الناس
وحاهدت معرسولالله صلىاللغهلبهوس حين خدله ااناس وتوق رسولالله وهوعنك راض
ْوم يحتلف عليك اكان وكتلت شهيدا قال حمر رض الله عنه المغرؤر منغسر كوه والله لوانلى

 ٠ماطلعت عليه الشمس لافتديتبه منهول المطاع اىالقيامة ومابعدالموت لان المرء يطلع فيه
عتلمىله و يات امورا هائلة * قال بعض اكماء الزن هنع الطعام والخوف هنع الذنوب
| والإعاي هوى؛عل الطاعات .وذاكن الموت يزهد عن الفضول والخوف والرجاء ايمكاونان

| مزالله تعالى لان المعبود مغيض اير والجود و
.اما الانباء وورثتهم الكمل فوسائط بينالله

تعالى و بين الخلق ولابد من طاعتهم منحيث نبوتهم وورالته ,ومنالتقرب الهم لتحصيل
الزلنى  :وفىالمنوى

تكلس اسجزظتم تلبترامد لامعا م

كنيكا وت اوستحمج هده زات

او حكايت كرد كز بطعدعام * ديد انس دستار خوائرا زرد فام

ناك ورد انال كنت ]اط سحاد قلت اندهج لفكن ردن جوكن |بيكيافه
دو حي

اين نيفق فول فكيق  +نان زمان دستارخوائرا هوشمند

حمله مهمانان دران حيران شدند  *.انتظار دور كندورى بدند

بعد يكساعت دراورد اتذنور * باك و اسبيد وازان اوساخ دور
قوم كفند اى حابى” عن بز * جون نهسوزيد ومنق كشت نيز

اكمك زاك ومططق دكلت] ورذقان رنب ريني رعالندا اسرد ين فستازييدوان
اى دل تزسنده از نار وعذاب * :بحانان دست

كر حار الدين وشا الأه وها نمق رابجها
مركلواخ كمبه.را,جوان قبله

.ولى 0

اقتراب

جواهد كفاد

كرد؛ب* اك ,دان باش اى -خان درثبرد

9:وان 6هنافيةهقمن كه استغراقية 8:قرية  #2د
عود
بىو]ا
اهر
[بهى وش
*قا
سولى
للالم
ارىبوها
رحدالله المرادبها القرية الكافرة اىمامنقرية الكفارية الا نحن مهلكوها #ه خ
البتة بالحسف بها او باهلاك اهلها بالكلة لما اردكنوا منعظام المعاصى الموجة لذلكهققبل
وم القيمة #هلان الهلاك يومئذ غيرمختص بالقرى الكافرة ولاهو بطريق العقوية واماهو
لانقضاء عاملردنيا ب او معذبوها يواى معذبوا اهلها على الاسناد الحازى ع عذابا شديدا يه
بالقتل والقفحط والزلازل ونحوها من البلايا الدنيوية والعقوبات الاخروية لان التعذيت
ك
لخارن
اويءلويرتاحن
اماياسر
مكرفورسادتس
نن
بوا«حداسدن
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4/١ يضم

د

سمصف عم

| علىداود هدر فضل القران .اعلىزبور انتهى * وقدنعت الله نا علهالسلاموامته المرجومة |

ا

فى جمييع الكتب المقدمة
اى وصف تنو كتاكت موسى.

* وورى .لعءت  5در زببور داود

مقصيود ,تواى ال اافنياشن:ا» باقى ٠بطفيتل ,نسيت :وجود
صمفانون
| وفضله الله بكثرة الاتباع ايضا كقال عليه السلام ( اهل الجنة عشرون ومائة ْه
منها امتى ) * وفى جامع الاصول عانلزهرى عنابنعباس رضىالله عنهما قال جلسنان
له صالىله عليه وس دل
لل
هانكاب راسو

مح افسمنهم موث

 5وهم يلتظرون خروجه فخرج <تى دنا

فسمع حديثهم فقال بعضهم يجا ازالله تعالى امخذ منخلقه خلاا

اتخذ ابراهم خليلا وقال آخر ماذا باجمجب مكنلام موسى كله كلماوقال آخر ماذاباجب
جنعل عدسبى كلةاللهودوخه فقال آخر ماذا باجب مادنم اصطفاه الله عليهم فس
| م
ااهلمله
لبر
ين ا
لكما
ختجس
اعلبىه وقال ( قدسمعت كلامكم وا
حلٍ
صوس
ايه
| رسولالله صبىالله عل

|

| وهوكذلك وان مومى تحىالله وهوكذلك وان..عسى دوح الله واكلته وهوكذلك وان ادم ا

لا حلبيه ولافخر وانا حامللواءامد ياولمقامة ولافخر
اوان
| اصطفاه الله وهوكذلك ألا
وانا أكرم الاولين والآآخرين على الله ولافخر وانا اول.همن يحرك حلقة الجنة فيفتح الله|
| فادخلها ومبى فقراء المهاجرين ولاف<ر ) وفىالخحديث (اانلله اختارنىعلى الانسياء واختار

| اسصحابى عجلمىيع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار مناحابى إربعا ابابكرويمروعتان |
وعليا) دضىالله عنهم م فبىحر العلوم  :قال المولى الخامى قدس سره
خداابر شروران,سبرداتزيثن داد . *,ذ خييل اسيعا لساريشن,

داد

بى ديوار ايمان بود كارش ه شد اورا جار ركن إزجار يارش

| فكما ان اليبت هوم بالاركان الاربعة فكذا الدين قوم بالخلفاء الاربعة ولذلك قال عله
ظ السلام ع(ليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى) لانهم اصول بالنسية اهومنعداهم

ز املذتينم  انهمالهة |
املنمؤمنين ظ قلايدعحواوا6ن[يدٍ اى مششركان مك ]ف
| ف من دونه  6اىمتحاوزين الله تعالى كالملائكة والمسبح وامه وعزير فلفلايملكون يه ٍْ

وشف الضرعتكم  ازالةتحوالمرض والفقر والقحط و9ل4اتحويلا يه
| فلاإستطيعون ك
قمبنائل ا©ولئك الذينيدعون 64اولئك مبتداً صفته
ولاحويله ونقله منكم الى غايلرك

 ١الذين وخبره يبتغون اىاولئك الآلهةالذين يدعونهم المشمركون املنمذكورين ي9ب6تغون»»

يطلبون لانفسهم  #8الى برهم  6ومالك امورهم فوالوسيلة 5ه اى القرية بالطاعة والعبادة
* قال الكاشنى [وسللتى ودست ا

لعنى شرب وكيد بطاعت وعبادت او بحضرت او

جل جلاله | افبهم اقرب  6بدل من واو ييتغون واى موصولة اى يبتنى من هو اقرب
الىله منهم الوسدلة فكيفب من دونه ,مانلغيارقرب ي
[عنئ .انها كهمقربان ردكاهند
إرعلاتكهروعير يتان توودل_ سكسم ححق سيدحانه بس عنجوريناجو دتطارين أل كمد
«وجه يدان .حضرت .ورد #:].رقاك فى الكواتى اوايهم استفهام رد خيره اقرت واملة
ن(صب )

٠

مج

دورة

 771وهم

الاسراء

نزل هذا القران على رجل مالنقريتين عظم  6اى مناحدى القريتين مكة والطائف |
كالوليد بن المغيرة المخزوى وعروة بن مسعود اللتئى وقل غيرها © وفىالتأويلات هواعل ْ

مجنعل منهم مظهر صفة لطفه ومن جعل منهم مظهر صفة قهره فالسموات كالملائكة |
وابليس والارض كامؤمئين والكافرين و8لقد فضلنا بعض البين على بعض * قال

النضاوى وتمعه انوالسعود اى بالفضائل النفسانية والتبرى مالنعلائق المسمانية لابكثرة
الاموال والانياع حتى داود فانهشرفه بما اوحى اليه نمالكتاب لابما اوتى منالملك انتهى |

بقول الفقير هذا ضرح فنانهم منفاضاون فىممنى التبرى منالعلائق الجمانية وهوخطا |
فانتفاذ لهم ففذلك اماهوعلى معنداهم مانفراد الامة لاعلى اخوائهم الانياء وتحقرقه

اندليس فيهم العلائق الروحانية انافاتها الوصول الى اللهتعالى والاخذ منعالم القدس ولذا
قالوا باب العلمالله لامنفتح وفىالقلب لنحة للعالم باسره الملك والماكوت واماالعلائق الممالية |
كالملك وكثرة الازواج والاولاد ونحو ذلك فهى وعدمها سواء بالنسة اليهم فعيسى ويحى
علمهماالام مع ماها عليه من الزهد والتحرد لافذيالةلك٠ا ذلك

على داود وسامان

علمهماالسلام مع ماها عله منالملك وكثر ة الازواج واسناد العلاثة اليهم ولوصورة ليس
مالنادب فالوجه انالتفضيل اتماهو بالكتاب والرسالة والخلة والتكلم والمعراج والرؤية

والشفاعة .و>وذلك كاقال تعالى تلك الرسلفضلنا بعضهم عهلىنبعهضم منكاالل6هالآية |
والقران يغفسر بعضه بعضا» قال حضرة الشيخ الا كبرقدس سره الاطهر فضل سامان |
عليهالسلام بالظهور ؟جدوع الملك وعيدى بالكلام فالمهد والتأييد بروح القدس واحباء
المونى وخاق الطين طيرا بالاذن ونحو ذلك وموسى بالتكلم والد والغصا وفرق البحر
وانشحار الجر وحوها وأتضل صالح روج ناقة من ادر و>وها وهود بالريح العقم

وابراهم بالتحاة املنثار 'ونحو ذلك “وبوسف بالمال وتأويل الرؤيا ولماتفالل استعدادهم
عاالمتحلى محنمث الندوة تفاذللوا ايذا ذانهلس فالوجود الامتغذ مرزوق وقدفضل الله

بدض المرزوقين على بعض والرزق حسى للحسوم وعقلى للارواح كالعلوم فامامن حيث

ولابتهم الذاتية واستنادهم الى اللتعالى فهم نفس واحدة فلافاشل ولامفضول ولذا قال
عليهالسلام ل(اتفضاوى بينالانساء) ه!وتنا داود زبورا»يه تفضيلالهكان زبور داود مائة

وخمسينسورة لس فنها خلالولاحرام ولافرائض ولاحدود بل؟حيد وتحمرد ودعاء نكر
زبوراهنا وعرفه فىالاساء دث قال ير ولقدكتنا فاىلزبور 6لانهما واحد كماس والعاس |

© وفالتأويلات! للجمية قوله إولقدفضانا) الآآية يشير انلاالحكمة الازاية اقتضتارتفاع
درجات المقبولين واتضاع دركات المردودين فانهها مظاهر صفة اللطف والقهر واكل واحد
داتاف
لال
لارك
ااظه
قهر نصيس منهحكمةإالغة فى
لاف
ااد
مونال

نا
ادو
فىاضلاب
والقورهن الازل ال

الاننياءبعضهم على بعض بارتفاع الكان فىالقربة وقبول ار نظر العذاية على حسٍسرايته ,

فىالامة وخيريتها ألاترى انه عليه السلام لماكان افضل الانساء كانت امتخيرالاتم وكتابه |
ونا داود زنورا  6اشارة الىان فضل النى صىالله عليه وسوع |
افضل الكتب فؤىقوله آ(ثي

الجزء الحامس مشر

مت

"/ا1ا

كسم

الى انابختصاص .يعضبالضاد ,يتشدريف :الاذافة؛الىانفسه تود إلى تأثيكانظن السانقيفهن ظ
اوء
ع فه
دسن
للاح
.ماالقولا ا
فخرج .انهلمقول الاحسن والفعل الاحدن والخاقالاحسن ا
الى الله بلا اله الاالله مخادا  .واماالفعل الاحسن فيو ماركا على قانون الشمر بعة واداب

وحقايقمةا.الخلق الاحسن فهو مع الله بازيم وعذههالله :محتيينا
الطررشّة متوجها الى عالم ال

فيطلبه واملعخلق بانيحسن الهم بلاطمع فالىاحسان والشكن منهم وخاوذ عناسانتهم
اليه وبعيش فيهم بالنصيحة يأمرهم بالمعروف بلاعنف وينهاهم عنالمتكر بلا فضيحة
انالشيطان يزغ بينهم ب#قال نزغ بينهم افسدواغرى ووسوس اى يفسد ويميج الشر
والمراء ينهم فلعل اللخاشلةبهم فى

الى العناد وازدياد الفساد © وفىالتاويلات ( انالشطان

ينغ ينهم ) اذالميعيشوا بالنصحة فيخنى لعقلاءكل زمان انيكونوا فىباب النصحة ماثللاضداب
رغى الله عنهم بحيث انخالهم ومعاملتهم مع اهالى زمائهم لايتفاوت على .حالهم لوكانوا
فىزمن الرسول هلى اللهعليهوسل « انالشطان كان » قدما © للانسان عدوا مينا »6

قداين وقدابان عداوته لهم اذاخرج اباهم
ظاهى العداوة لايزيد صلاحهم اصلا بل بري
املنلنة ونزع .عنهلياسالنور © ربكم  6ايهاالمشسركون افعلربكم *#منا  انيشاً
03

 7بالتوفق للايممان 03

إلعددبكم ك 8بالاماتة على الكفر فهو تفسير للتى

هىاحسن ومايهما اعتراض اى قولوا لهمهذه لكاءة ومايشا كلها ولاتصرحوا بانهممناهل

النار فاندتماييجهم على الشر مع انالعاقبة مما لايعلمه الاالله فى يهديهم الى الايمان هذا

ومهقمااالللا+جمهور المراد
ماذهبالبه صاحب الكشاق وتيعه الليضاوى وابوالسعود رح
بالتى هى احسن هى الحاورة الل-نة بحسب المعنى والرحمة الانجاء من كفار مكة واذاهم

والتعذيب تسليطهم عليهم فكون الخطاب فربىكم للمؤمنيانلت©أووفيلات عواعلعن جعلِه
منكىم مظهر صفة لطفه ورحمته فيرجه وخلصه مناذلال

الشيطان واغوابه ويمن جعله

مك مظهر صفة قهره وعذابه فعذبه باضلاله واغواه د وماارسلناك عليهم وكلا  6ا

موكولا اليك ياتمد امورهم ومفوذا تحبرهم على الايمان كأقال ١ليسلك مانلام شى”
واماارسلناك بشيرا  6ونذيرا فدارهم ومساحابك بالمداراة والاحمال وترك الخاصمة وعنه
باقامة الفرائض )  :حافظ
ص
ا كم
عليهالسلام ( انالله امسنى بمداراة الناس
لتاقو ةوك اشن لوو دكاو دالبكان فة ترقا رن رينياما
.باخلقباتضاف  .وبانفس بقهر .وبازير
كاقالبعضهم فىعيش الانسان الكامل [ باخدا بصدق و
.بابزركان بحرمت  .وبادوستان بنصيحت  .وبادشمنان هدارا و.بأعلمايتواضع
دستان بشفقت و

 ٠وبادزتعا يجيا بوالجاغلان امو ىي فلوربكاعرياملنفسىموات والارض * وتفاصيل
احوالهم الظاهرة والباطنة التىبها.يستأهلون الاصطفاء والاجتباء فبختار منهم لنبوتهوولايته
ايكون 3ممانىطالب ندا واتيكون العراا جوع ابه
مينستحقه وهورد لاسشعاد قرش
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وبلال وخباب وغيرهم دون 6

ذلك هدرت والصئاديد وا اذلكرمن!!!

فالسمواارت لابطال قولهم (لولا انزل علا ككة»وذ ك
ارملنافرض لردقولهم(اولا ١
ن(زل؟

*-

سورة الاستراء

 ١7١بيهم

 01212من الامور الهائلة 2+انلبتم  65اى ماليثتم افلىقبود اوفالدنيا لاقلبالا | #
بالنسبة الليىشكم بعد الاحباء الىالابد » لفل ع 1للققطر هنا كانه ووالدنا واوعتن
اطول الاحمار* قذا ذلك الاستقصار معالعم عدة العمر لطويل أمله وفىالقامة يذهل عن تلك

الدَة“لعلدة الول  +قكالكاغق [انمئ-زندكق” يخوازا وردنيا اذك "شمر يد*نسنت ينيسن
رانك عخرؤم كاه نمؤاخدات “تناز ورعجتك؟زند ”5اعقئ :اندك سمرد وانن انذك قاىرا |:
دركاران بسسار باق صرف كند ادران روز بعذاب حسرت وندامت درمائد ] » قال
الشبخ سعدى قدس سيره

لزك
خا لت

وقول الى ليه روا منوازنه شير تَخورى

كا ويل دولت 1

برد  452باخود

بعقى ببرد

تصلبى

فلانذا املانننتعداد لبو القنامة بالاعمال الصائقة والاجتناب عالنمعاصى قانهعماقريب يصين
المرعينا* واعلم انك اذامت فقد قامت قيامتك لانالانسان اذامات فقد عاين االمقامة لانه

برى انة والناروالملائكة ولابقدر على عمل مالناجمال فصار منزلة محنضر نومالقامة
فحتم على عمله بالموت فبقوم .بوءالقيامة على مامات عليه فطوبى لكمنان خاهته يخير * قال
ابوبكرالواسطى رهالل الدولة ثلاث د.ولة فىالحاة وهى انيعيش فىطاعةالله تعالى  .ودولة
عندالموت وى انحر روحه بشهادة ازلاالهالاالله  .ودولة يومالقيامة وهوان ي سأهالنشير
بالنة حين يخرج من قبره ولاربب فىانالعاصى ومتكر البعث يأنيه النذير بالنار فلايد
املنطاعة والاقرار فاناللتعالى يحى الارض بعد موتها وهودليل عاللىنشور  :وفالمتوى
خالئرا

و نطفهرا

ومطخخدرا

* يش

كز عا اوردمت أى بدنيت #1
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حشم
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"انان ابد
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دن وان  2م

كه
اينكرم حون دفعآن انكارقست +
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<فرشيت

“ودى الدمان

مان كك دس

وه +زان دوايد  2جد

2 555ت
لان مارو

خالا لطر اااي كر ##ركو تله“ تدلنةن] “عضي وماد آز خا
جون دران دىمدل وبى سربدى * فحكرت واتكاررا مشكر بدى
ازحمادى جونتكة كارت ست

اعد ممازين ا

حدءرت تلد درست

بس مثال توجوآن حلفه زانيست ٠ كزدرونش خواجهكويد خواجديست
حاقهزن زينيست دريابدكدهست * بس زخاته بر,ندارد هج دست

اجدابو١5شرهلماززبادقئايلرليندامسكن
0:٠.131

لس هم أنكارت مين .حكند
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حاد او.ح قمرشر صَدَدن

1

وقل 6هياحمد  3لعبادى  6اى الموْمنين : 8شولوا ي©ه اى للمشمركان  60حاورتهم معهم

نى عبى حدق النون لماكان 1+

ىالا )التمكن افلتداء فىقولك بازيد على

اللمضامةاشبه قبل وبعد  52التى  6الىكلمة الن :ىلمماحسنوكلنااثنوهمكقولهتعالى '
| ( ولاتبادلوااهل الكتابالابإلتى هى احسن  6ق©اله فى ااتأو,بلات اللجمية فه اشارة |
2-5
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الجن«الملمس مشر

مجع
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عمد اممم سمط مم لد

81ف وديا341اهن  51اوخلقا يكيررفصدور؟  06إايجعنفاام 31من توا

اا

ا
ا

الجساة  5ابعد ثى” هذها فانكم مبعوثون ومعادون لاحالة اى ذانقدرته تعالى لاتقصر
111
اعحنبائكم لاشتراك الاجسام فىقبول الاعراض فكيف اذكانم عظاما فموتة وقدكانت

أ
ا

غضة موصوفة بالحناة قبل والثى” اقل لماعهد ذه ممالجبمهد والام وارد على الع*شل 0يع١نى

قىا*ل فىالكواثئى هواض
واشن
]كساير ,الك
فاثثل [ كرديد بتن خود سنك نااهن ش
51

تعيجيز وتوسخ لداع الزام  +وقال ف

العلوم  5عالاءجي دهنا على حققته بل علىالمجاز أ

ةحديدا لعدم قدرتهم علىذلك
رو
لانالمقصود اهانتهم وقلة المبالاةبهم لاطلب كونهم ماا

وهادكين فصدورعم البتوات وإطال :يون عل 5

داس لقعا

و

كا

عكم  9فسيقولون  [ 6بس ذود باشدكه |
تاكم وبلا
منالموت اى لوكتم الموت بعمينيهل
5ءانا بعدالموت  .يعنى [ زنده سازد مارا |
كويند ] © من  6ست كدر يعبدنا نب
سر#اريسك ).وقد تعدا مبدنهم فازمهم نسبانمدءيدهم  0قل ,الذى فطرك © 3أى إعيدم

القادر العظيم الذى .اخ زعي وانشا ٠ 1ف اول مرة  #منغير مثال وكتم ترابا ماشم |
رأحة الحماة تهوالميدى”' والمعند  +يعنى “بس نك خادرا نوابدحان .ذاد در بدايت همخاكرا ا
ريده توانة ساختردوجات

 ©|]:فسينغضون النك رؤسهم كد انغقض حرك الىسحر كوانها

موك تعدبا وانكارا  00وشولون  3استهزاء

 0مى هو  5اى مانكرت من الاعادة ا

فهوسؤال عنوقت البعث بعد تعيين الباعث  9قل * لهم  8عسى انيكون * ذلك
قرسا  #فناكل ات قريب اوؤلانه .مغى ١كثر الزمان وبق اقله  +قال فىبحرالعلوم.ائ
فلاصل للطمع والاشفاق املنل#تعالى واجب يعنى انهقرب وقته فقد
هوقريب لان .عسى ا

قرب مايكون فيه منالمساب والعقاب ي8وم يدعوم  6منالاجداث كدعا  5منالعدم
فتستحجسون »كه منها استحابة الاحباء اى اكذروا لوم سعشكم تريغ | مكد احفر لقنا
الدعاء والاحابة يدان ,كمالزيي وله اقعذال ابوحبان والظاهى انالدعاءحقيقة اىيدعوك |

بالنداء الذى يسمعكم :وهوالنفخة الاخيرةكاقال ي(وم يناذى المناد منمكان :قريب) ومعنى

فتستجسون توافقون الداعى فبادعا 5البهكا قال الكاشى [ يخواند ثمارا اسرافل درفخة

و
ا
ا

اخيره مجهت قنام ازقبور بس :شما اجابت كنيد اسرافيلزا *].وقال بعضهم المقصود منها
فشقوير
ل*
ااء
للحز
الاحضارلامحاسية وا

لاخنى انالدعوة متعددة فدعاء البعث والنشر ودعاء

الحشركا قتاعلالى (إمهطعين االلىداع  6اى مسسرعين ودعاء الكتابك قالتعالى لإوترىكل امة
جانيةكلامة تدعىالىكتابها اليوم» والمراد فىهذاالمقام هوالدعوة الاولىلانالكلام فىالبعث
بحمده  6#حال منفاعل تستجبون احىامدين لتلعهالى على قدرته علىالبعث كاقال شعيد
رنؤسهم وشولون سبحانك اللهم وبحمدك فقدسونه
ابن جبيرانهم ينفضون التراب ع

ويحمدونه حين لاينفعهم ذلك * وفىالكواشى محمده اى بارادته وامه م قال الكاشق
د[دتضير بصائر حمدرا يمعنى امس داشت جنانحه درايت فسيح بحمد دبك اىدل امه ٍ
مو وااجابتكنيد اودا ] *«وآذانون ٍِ54
يس معن  “.إبتجنين بودكهخداىئثمارا بخواندباا

<-  1١9يهم
غير مالستمعو به انلاقرول كلن هنهم للاخرءن عند جي

و له
(4انتتتعون  7اق طون ا

أنوجد نلك الاشباع فرضا فالارجلا مسحورا  4أى سر دن” فو ظلمهموضعوا اسم

المسحور موضع المبعوث 9ا8نظركفف ضربوا لك الامثال يهامْىاوك بالشاعى والساحر
والحنون  +قال 0

القند هوا وأمتايلا و"تردالتوا

؟حتوان ؟وتبنا 5
سفت ا لكؤلند م

وكاهن وشاع ] كك فضلوا  46فى ممع ذلك عن منهاج الحاحة  3فلااإستطيعون سدسلا 7

الى طعن يمكاننْعَبله احد فيتهاقتون و#طون كالمتحير فىامى لايدرى مايصنع ويأنون
عالا رمات فبطلانه احد اوفضلوا عن الغحق والرشاد فلالستطيعون سيلا اليه لانهم بالغوا

افلىضلالةوالانكار وكانوا مستمعينبالهوى فستمعو نالاساطير والسحر والشعر واواستمعوا
بالله لاستمعو ا كلاءاللهوصفاته ولاكراف م اجهم وحصول المرض فقاوبهم كانوايتفزون ||

عند اسماع  5الواحد الاحد بالوحدائية والوحدة ولامحدون حلاوة التوحد بل يجدون

سرمعّلىاع
وى فىكلا.عص
ههل
لب ا
انا
بايل  ١ك
لنقهذ
اوم
منهالمرازة لسوء المزاج .
القصص والاساطير معرضين عنكلاءالله الملك العلى الكبير بلوا كثرهم لابريدالاحلادثة
سهواس
وب
ابولسوس
الدنيوية والمذا كرة العرفية والتعدى الى اعراض الناس والاتباع الى ما

لهيمنعتنكر» وقدوردفالتوراة
النا
الخناس والقدح فشان اهلاق الآمين بالمءروف وا

خعوضانك وانتفى الطريق تمثى
انه تعالى قال ي.اعبدى أماتستدىمنى اذايأتيك كتاب مانب
فتعدل عانلطريق و شعد لأنجله وقرأه وتتدبره حرفا حرفا <تىلاشوتك منه شى”وهذا

اكتيق لزاه ,اليك انظرهكٍ فصلتلك فيه منالقول وك5ررت فيه عليك لتتأمل طوله
وعرضه م نت ,مغر ضن دكت

ازهعوليك مبنعضا<وانك .ياعبدى شعداليك بعض

اخوانك فتقبل عليه  8و<دهك وتصتى الى حديثه بكل قليك فانتكلم متكلم اوشغلك

١

شاغل فىحديثه اومأت اله انكف وها انااذن مقبل علك ومحدثلك وانت معرض
قَلبك عنى أغعلتى اهون عندك مبنعض اخوانك كذافالىاحباء

ْ

هترعكهظبم حقكند داثم ش»ود از دل بامراو قاثم
وقلوا يهاى الكفرة المتكرون :العث “مانعل مكة نسوا بداية خلقهم الهم خلقوا

منتراب .ابنلهم خلقوا منلاشى” كقواهتعالى خللإقتك و نك شياً) فقالوا على سبلالانكار
والاستبعاد  8الذا كنا © [ آي ا نونكامكه شوممابعد ازمسك يعرور زمان ]فو عظاما ©

[استخوانها] © ورفاتنا © هماوبولغ ففدقه وتفتيته فنال|مبعوثون  [ 64آيابر انك<ته
شدكانثوي ]  9خلقا جديدا © نصب عاللىمصدر منغير لفظه اوعلى الالية علىانالخلق
ه
سلا
فون
نعوث
عدت الوق ق.وله اذامتمحضة للفارفية وهوالاظهر والعامل فنهامادل عليه مب

لماانبعد انوالهءزة واللام لايعمل فهاقتلها وهونيعث اوتعاد وهو المرجع للاتكار اى

لحيوة اال لزان عاك شعن لمايين غضاضة الى ويبوسةالرمبم املنتنافى وتقبيده بالوقت

القمكرز اديج التقطيله  9ونه ستكراوع اشنا بعد لوث وان كان"التدن عل بغالة بن
لتقوية الانكار للبعث بتوجيهه اليه فى-الة مناففةله هق قل * جوابالهم +و9وناءد» |
حصي

6

اا

ع  41يعم

00

يكوك متخلعا بأخلاق الل:هاوهيدكون نددرن قن اليك الطليامة ا3لرزز الطنييكها وكشن
صدقعند مليك مقتدر فهوالذى جعل ببنهوبينالذين لايؤسون بالآخرة حابامستورا ولميقل
| ساترا لان الحجابٍ يستر الواصل عالنمنقطع ولايستر المنقطم اعلنواصل فيكون الواصل
باماجحاب مسدتورا عنالمنقطع كافىالتاويلات التجمية *« وقه شاوه انضا أله انمن نخسن

ينن
حفىصحص
ْ بكتابه فهو

والمضبع لوقنه من تحصنبعلمه اوبنفسه فكونهلاكه فىموضعامنه

مزتن
هىكه اوبسرون شد ازحصن خدا *» حان وار رحغدت ا
رد

سبي

حدق

تحذا

قضا حون اذ خذا؛ ابد إن

و وجعلنا على قلوبهم ١ كنة 4اغطية كثيرة . -عكنان وهوالغطاء « انيشتيوه | #

وهوعلى رأى

| مفءولله اكىراهة انْشهموا القران على كنهه لاسر قلا

| الكوؤين ولايرضاه البصربون لقلة حذف لابالنسية الى حذف المضاف وهذا #شل لتجافى

| قلوبهم عنالحق ونبوها عن قبوله واعتقاده كأنهافغلف واغطة حول ينها وبينه وتمنع
نمفنوذه فهاكافىبحرالعاوم * يقول الفقير ذلك التجافى والنبو انماهو منترا كمالجب |
| المعنوية على القاب والفطرة الاصلية وان كانت مقتضنة للفقه والادر اك وال0

الل نور

| العملكن ظامة تلك الححب مائعه عن ذلك فالكلام وان كان واردا قصورة العتكلنا كاده
ماعه
سن
على حقيةته فىنفس الا  0وفىاذائهم وقرا  31صمما وقلا مائعا ع

اللائق به

| وهوتمثيل لمج اسماعهم للحق ونبوها ا
علناصفاء اللكهأنيها صمما يمنع عنسماعه ولماكان

القر أن معجزا منحيث اللفظ والمعنىاثيت لمتكريه .مايمنع عن فهم المعنى حق فهمه وادراك

| اللفظ حق ادرا كه ظٍِواذا ذكرت ربك فىالقران و

 4اى والجكارضة امسو

انه اى اذاقلت لاالهالاالله وهومصدر وقع موقع الخال اصله لمحده وحده يعنىواحدا
منفردا فحذف الفعل الذى هواطال واقم المصدر مقامه  ولوا علىادبارهم | 64
وحده اى
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لدنت]
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هق نحن اعميعايستمعون 62 :ملتسين ف به يهمن اللغو والاستخفاف

|
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إصفة ككلة

مسدح عن تقضان محمده  00إشابله هم سبدو نهقَْعين

ٍْ التدميد ولحجمدويه قَْعين التسيح وللكون لانفةهون اسح عحهم اقَاة الاظر والفكر فى ا

يلكوت الاشياء وعدم الاصغاء اليهم للغفلة وانما بفقه منكازله قاب منور ينور التوحيد '
اوالق السمع وهوشهيد

فان القاب من

عام الملككوات فاذا نور

سور

التوحيد إشقه ليبح

الاشسياء لانه فعالمه اندكان حليا لايعاجلكم بعقوبة ترك التسبح فيطلب كالاتكم واظهاز
خؤاضكم التىمنها فهم تسح الاشاء وتوحيده كا وحدؤه غفورا يغفرغفلاتكم و اهالكم
انتهى كلامه مع بعض تغييرات وزيادة والله الهادى الىطروق حقدقة التسببح والتوحيد

لكل سالك ريد ف واذا قرأت ااقران .[ :6وجون ىخواق قآرئرا ] © جعانا بنك *6
ى سازيم .وى اريم مان انو ] هق وبين الذين لايؤمنون بالآخرة 6٠ وهمكفار قريش
هيهم فق تند كرك بعال ماانت؟ علته لكر وهس
وك ارمكرائا البعث  8خابا ح6ح
قدرك الحليل ولذلك عا على ان سَوَلوا ان ,شّبعون الارجلا مسحورا 3 555062
عن امس معنى غير حسى مشاهد
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حق قراءته ارتق الىاعلى مراتب القر بك جاء فىالائر ان عدد آى القران علىعدد درج
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الابكون المسبح ذاروح ولوكان مرا اوجرا اوغير ذلك  :وف المنوى
حون ثناسوئ جادئ مي رويد »حرم تان جاذان تجون يشويد
از حمادى ءلم جانها رويد * غلغل اجزاى عالم بشنويد
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ان .بود تأويل ,اهل :.اءتزال ». .واى انكين كوندازت نوواك
حون زجي رون كامدراد * باشد ازتصوير غيبى اتجمى
© وفالتأويلات اتحمة (يسبحله السءواتالسبع والارض ومنفهن؟اى ينزههعماشولون
من كك شصة ذرات
العقلاء واماا مادات

على تعمة الاحاد

0

بالكونات واجزاء
لسان

الخلوقات

الملكىوى  3ا/ل

دن له ردح

وان 00

قتلسانه ولغته وهذا ثما شقه
الاسبح

نحمد 2

١

اى مده

 695إن لا شقهون تسحهم © لانهليس من جنس تسدحك م * واعلٍ 1
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ذو مندتنات المولجوداتتالكرام ا عام

والمكوت باطن!١ ون وعوالا كر لالدو حوان لاحماد لقولهتعالى

عي عرو
وا زالداد الآخر 8

ْ لهى الوا ن > دثيت :هذا :الدليل ان,لكل,ذرة :من تذرات,الموحكؤدات لمانا ملكرتنا ناطقا

| بالتسبح والمد تنزيها لصانعه وباريه وحمداله على مااولاه منعنمه وبهذا اللسان تطق
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لتن
اذا
د ل اىللهعليهوسلموبه

.لاهلذى
اخبارها» ونهدا الاسان تشهد اجزاءالانسان وابعاضه إبومالقيامه وشولون انطقنا ال

انطق كلشى”  6وبهذا اللسان ناطلقسموات والارض حين (إقالنا انينا طائعين) فافهم جدا
واغتم إرانمكانحلا فى الازل اذاخرج مانلعدم من يدّولدمنه اينتخذ م اعلله|لهةار
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كن :اوتقمطنة ايهاقطلا ربابعيك عل ؛القع قفولة لاتنتووان كامللمشلمان (والشركن” الى
لاتسمعون فلا شقهون السبحهم انه لكين المتقصود سماع الافغل جردا تلك التدبر فه 5

ماادىاللافظ فسبح كسبحه  +قال فى اكواشى (ولكن لاتفقهون ت.سحدهم) لانهليس بلغتكم
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تسبيح الهىمكويتد انمرااانشتود وثهم تكند مكر الم دقبكاةكوش دل اوكثاده بود ]
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بذ كرش هرجه ات رنتكو وق شدك  #للرادرث نديد وا

#كوتمسيت

نه إبلاك :بزكلشنبتتح مخوةافتتت ؟ا**كة هخلازى تش نحشن زباتتست
* وفىالخصائص الصغرى وخص عليه السلام بِتَسلمم ,الحح ر,وبكلام الشحر وبيشهادتهاله صلى

اللهعليهوسل بالنبوةواجابتها دعوته* قاللقنن ينون التكواقن 0311لخ ركلدما يمقرونا
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عنذنا لدوكزلك قلذلببامنحجن)الك اذخرا كلهمثلا هوالونخاقاللهفبهالعموالحياة
فى ذلك ١لوقت :والاص عتدنا كذلك 5افيا

سار فى جمبع العالم وقد ورد

لكسق

| سمع صوت المؤذن منرطب ويايس يشهدله ولايشهد الامن عل وقد اخذالله بايصار الانن

والمن عن ادراك حباة اماد الا منشاء الله كنحن واضرابنا فانا لامحتايج الى دليل فىذاك
للكون :الى تجاه قدكف يك لاعن ناته اعانا ,والكمعاءتانتهانونطدياء وكذزك اندكاك
الجل لماوقع التحلى اماكان ذلك ملنمهعرفته يعظمة الله تعالى واولا ماعنده هانلعظمة

لماتدكداه 0بدنالانا .يفعلسريآازيلت ةنا دن يشتوليخاث زا:فمرواد ةكد والكوسن خودشزدمكه

سنك بزبان قال ذاكرملك متعالكفت وباماخطاتٍ كرد حون مخاطية عارفان وسختان آرا
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بالذكر الذى انت عليه فكشفك خبالى غير يح وائما ذلك خبالك اقيملك فالموجودات
واذا شهدت فىهؤلاء تنوعات الاذكار فاهولكشف الصحح  +قال باعلضكباركل معلوم
لى لصيل العمللعالم فكما ناونرالشمس ينوركل.من يراه قكذاك الى لذاته يحىبه
كل دن يراه فك ب به حى فالاش حار والجادات لهن ححاة عند ازبات كسك

وكلام.

السمعة من كانله قلت اوالق السمع وهو شهد * قال .حضرة الشدخ افتاده قدس سيره ان

| السالك يسمع حركات الافلاك فى اثناء سلوكه وذلك بقوة رياضية وقال خليفته حضرة
المتدافى تدوج سيا ليث اللوضيؤء نووات الع حداففك المكاد اكفارئة موك ؛بهعذا
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سبحان من عنده

للة على ظهرى متوجها الى السماء قرأنتَ ححممسامات  .احداهن 0
 1وعايؤله الأشدرمعلوم  :والثامه شول سءحان من اعطى ا
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كل ثى” خلقه ثمهدى ٠ والثالثة ول سيحان من بءث الاساء ححه عخلاىقه وفضل علوم د

| تخدا صلى الله عله وسم  .والرابعة نول كل ما فىالدثيا باطل الا ماكان لله وارسوله

 2اميه و لالط اهن النقاة توموا الودبكم دب كريميعلىالحزيل ويغفرالذنب العظم |
فلما سمءت ذلك ذهبت عنى لوال لحت

ل وجدت قفلى |خالما عن حَتَ الدما قلما

اصبحت سلكت طرها بنيِةان اسم سيك إل سمنت

اقلم افنمت اباش ]إن خرن ين ع ]ل

قلعت شيءخا ذاهسة ووقار عد

لتضر ان ككذنت عَنَدِ الع خالس

درواي م م
كنارن الو ل فشاك للامنات لو
 ١القانة وهر بي
ونودى منفوق السماءحمبابك عبدى وعاهدالله علىأن يسونفسه المشيخ فانتى به ثمقا
لى الحضر فعليك علازمته ثومجدت نفسى بسغداد فلقيت الشيخ عبدالقادر فقاللى مرحنا

من جذبه مولاه بألسة الطير وجمع لدكثيرا مانير وباعخملة فالتسبيح غير متنع من الجاذات |

ااووكو ات ين
بل وكات كن التكستلك الايتكراء الاتكل ,حوزن الناداف و

كه

اكرام ازالازين توا آننت كدرشان شق الل كوفمياويشز 1وكة لخيون |
كلهن ن اسليحقق انالمراد هوحققة التديح لالدلالة |
لنقو
وىا
| تسيحهم فاه نياشد ] يعن

. 12

سم م 1كيد

سورة الاسراء

اذا سثلوا عن خالق الشموات والارض قالوا الل الاانهملماجعلوامعه١لهةامقعرارهم
فكأنهم لينظروا ولهيقروا لان نتجة النظر الصحبح والاقراد الثابت خلاف ماكانوا عليه |
ظبالعقوبةمعانتمطلمدوج لمعاملبكو تقيةفالدلائن ل  5اك لاخرم
| مكافأة الظالم بالنسية الىالخالق والطمأنينة عند سورة الغضب بالندية الىخاوق درا
لمنتاب متكمورجع االاىتوحيد هذا مااعلليزهخشرى واليضاوى وابوالعود ومن /
ا يلبهم من اهل الظاص وهم الذين لهمعين واحدة و سمع واحد * ال ميخ عاللىسمرقندى

قدس سره فى رماحلعلوم .ذهب السلف الصا الى ان التسبيح فىالاءية افلىخلين مول على

نم اماد سلما وإنينىان يكون تسديحه ايضا مسلما * قال
انكلاا
حقيقته وهو الاصح فانه ك
رسولاله اصللله علله.وسل (لاتاىعريق را بحكةكانيسلمعلى قبل اانبعث .اللاىعرفه
رضىالله علهولق كنا لسع تسبح الطعا م وهو 1

منسعود
الآن) * وعن اب

| ياد الجوارح والخلود تمانطق به اله5

على ان

الكريم * وقال ابن عباس رضى اللهعنهما ىقوله

>ان داود اذاسبح جاويتهالبال
| تعالى لااناسذرنا الجبال معه بسحن بالعثى والاشراق ك
بالتسبيح  #3وقال>اهدكل الاشاء  5مح اللهحيا كان ا وحمادا وتسبيحها «سعحان اللهو لحمده»
* وعن المقداد  2ان

ب

ان 0

ح ماليتل 2

تسبح مالإترقع من

| موضعها والورقمادام علىالشجر والماء مادام جاريا والثوب مادام جديدا فاذااتسخ ترك
امصاطد
|التنتسحوالوحس وألطير اذا صاحت فاذا سكنت تركت التسبح وفالحديث (
5

ا

اد
ممن
 51دىكا

ولاطائريطير الايها يضعتمسنب ح الله)كافىتفسيرالمدارك * وقال النحمى
0

لسبح ا

حتى ضرير الاب ونشيض السقف * وقال 1

ااشحرة اسبح والاسطوانة .السبعح والشحر اوالنات اذا قطع اسبح مادام رطا  +قال

| ف الكواتئ وهذا لمكن عقلاً وقدرة  #ود كر جار الخلاضة يكره قطع الخطب
| والحشتش الرطب مانلقبرمنغير حاجة اى لاله سبح * وفالملتقط مقبرة قدعة لوسبقمن

| آثازتها ثى” لسن لناءن ان ياتقموا' يها ولابالتاء:فها للا بارسّال الذابة فخشيدها * قال
| فىتح القريب الجبب اذا حضلت البركة بتسسدح اماد فالقرآن الذى هو اشرف الاذكار
|اولى حصول البركة ولاسهما اذاكان من رجل ضاط ولهذا استحب العلماء قراءة القران
| عندالقير  .وهل يغرس الريحان اوالريد علىباب منزل القبر اوعلىقافية الاحد  .الحواب انه

ورد فالحدرث مطلقا فبحصل المقصود بأى موضع غرس فالىقبر .وكان عليهالسلام يخطب
مستندا ال جدع فصنع رجحل منبرا ثلاث درحات واراد ااتى عليه الس لام ان نوم على
امبر ثن2ت الجذع 5

النئ عله ||سالام اله ووضع بده عله وقال (اختر ان اغىرسك

لكان الذئ كيت 0

أن لعش اولك فلىتك تفار عنانيكارها

وعنونها فبحسنننتك وثمر فبأكل اولاء الله ت.منرك ) فاختار المنة والدار الآخرة على
الدنيا فلما قابلضنى عليه السسلام رفع الى مكان ففنى واكاته الارضة وقل دفن م
قال فى المثنوى

از

9

سج

رامين ور

911

يهم

لمفتىفقسبحانه 64اى تنزه بذاته تنزهاحقبقيابه « وتعالى 6متباعدا  9افر > يهن

حّ| انمعهالهة وان له بنات #قال فاىلبعرلوم هوتنزيه وتمجيب مقونلهم اىما ابعدمنإهالملك
 |].والربوبية ومااعلاه حمايقولون  9علوا  4واقع موقمتعالياكقوله تعالى ( والله انبتكم من
0
3

83

كييرا  6لاغاية وراءه كيف لواانه سب<انه فاىقصى غايات
الارض ثانا  #اى انيانا و
امايو هيدالعوال

0

ا ا

ل شركاء واولادا فىابعد مياتبالعدم

اعلناىمتناع * واعلٍ انالله تعالى احد فىذاته وواحد فىصفاته والشيرك اعايجى” منااتوهم

فكما ان للمشركين الهة بحسب نوهمهم فكذا لضعفاء المؤمنين بحسب جهلهم وغفلتهم م
| قال الدينورى فىقوله تعالى ( واجنبنى وى ان تعبدالاصنام  6منهم منصمه نفسه قلتاعالى
 ١أ(دأيت مانذ النهه هووامهن6هم منصلمه زوجته افلىحبة والاطاعة ومنهم منصمه
مخارته بان اتكل عليها حت ترك طاعة الله لاجلها  حك ان مالك بن دينار رحمهالله كان
ال نقول اياك نعبد ونعبدانفسنا
قل
اذا قرأ فىالصلاة إاياكنغبد واإك نستعين» غثىعليه فس

ا

عكين ونرجع الى ابوابغيره
تيا
سا
اى باطاعة الهوى وثنقول
اى نو بنده ايبنجهان كوي ان ٠8»4 #جند كوبىخويشرا خواجهجهان ][١

ب  7من ح<قرا غلام [؟]
خدمت دكنيكن هرصبح وشام *رك
بندهٌ حق در درش باشد مقم  +باخلوص واعتقاد مستقم
لىعاقل انككرة داكلا ود د و محجدد العهدالذى شه وين ذىالعرش الند فانه سبب
فاعل

عنناس
ن اب
ع*
وقين
ميخ علىارباب الل
المغفرةوالترق الىدرجات الابراروالمقرينلا
رب اربعة وعشرين الفعام فاظهر الل ظه
طاو
ضخ
اظم
قواع
آ رضىاللهعنهما لماخلقاللهالعرش وه

سعةهوعشسرين حرفا وهوقول ( لاله الااللحمد رسولالله ) فسكن اربعة وعشرينالفعاء !
عة6رمارب
عك
>
م
و
تروررغهه]
ص
ي
“
"
جصمك1
4عل[
<تى خلق الله اول خلق واه بالتوحيد فقال لااله الاالله مدرسولالله فاضطرب العرثن ا
فىى |
فقالالله اسكن فقال كف اسكن وانت لاتغفرلقائلها تال تعالى اسكن فاتى الت عل

| قبل ان خلقتك بالنى عام اانلجار يهاعلىلسانعبد الاغةرت له تسأل الله العفو والغفران |
ئص
قدهاعن
تبعي
موات السبع والارض ومن فيهن © التسسح تنزيهالحق وت
سله
لبح
اتس
|©
| الامكانوالحدوث وتسبيح السموات والارض بلسان الال الدالعلى وجود .الخالقوقدريه
واككرلقةوتسسيح من فيهن من الملائكة وان والانس بلسان القال الناطق عاسمع هنهم

على النمراد يالتببح معنى منتظم لماشطق به لسان المقال :ولسان .الخال بطريق عموم الحاز ظ

وهوالاشعال على مايدل علىالتنزيه فانهمشترك بايلنلفظ الدال عليهوبين مثل الحدوث والامكان
| الدال عالىنزبه اللهتعالى عن لوازم الإمكان ونوايع اللدوث وارنك نافة اى ماهلامنسى'| 6

ناشياء حوانا كاانونبانا يدل على الصانع وقدرته 0
ال
9

فانها نطق بذلك *.قال |

د الاح
تلزبه مكند اورا ازسمات هصان وسكاحاين ممايد بصفات كان 8 1

ا بدك ن لا شقهون تللبعحهم

|

الفقه عبارة عن فهم غىرض المتكلممنكلامه اى |

لوك لاخلالكمبالنظر البح الذى  0غم السمسخع وهموان كانوا ظ
 ١لاشهمون يها المنسر >

(ذا )
ا

مع

| ارداها وادوتها

الما

دم

-دورة الامراء

اخياباهوصوان روزا ا
للسادات * قال الكاشنى [ ايابركزيد كارا روود كاذ

كال ابزح عفر اوفاوتكة وان

كاك لالع كاءاذك ين اابرن الخارى بأشدمكه

لى
عااله
داننركيد وببسهرانى نازيد ]  8اتكملتقولون  باضافة التولد
صران
مدخت
| از
© قولا عظيما 6ه لايجترى' عليه احدحدث تجعاونه من قبل الاجسام المتحانسة السريعة
الزوال ثتضميفون اليه ماتكرهون من اس الاولاد وتفضاون عليه انفسكم بالبنين ثم
تصفون الملائكة الذين هم مناشرف الخلق بالانوثة التى هى اخس اوصاف اليوان © قال |

فتأوبلات التجمية قولهتءالى لإأفاصفيكم ) الآ.بة يشيرالكال ظلوميةالانسان وكالجهوليته
ال
اما كال ظاوميته فانهم ظنوا بالله سبحانه.انه من جنس اليوانات التى خمانديتها التوالد

وامامال جهوليته فانهم يلعملموا ان الحاجة الى التوالد لبقاء الجنس فان الله تعالى باق ابدى
لامحتاج الى التوالد لبقاء الجنس ولميعلموا انالله منزه اعلنجنس ولنست الملائكة مجنسه
فانه خالق اذلىابدى واما الملائكة فاهلمخلوقون ومن كال الظلومية والحهولية انهم حسوا
النله تعالى انما اصذاهم بالبنين واختار لنفسه البنات هله بشمرف البنين على الات فلهذا
قال تعالى (إانكملتقولون قولاعذاها 6اى قولا يأ“ عن عظم امس ظلوميتكم وجهولتكم
ل ولق صدرقنا)»هذا المعنى وكررناه ويناه * قال الكاشى [ وبدرس ىكردانيدم مكار
0

0

 3فى هذا القران  2على وجوه من التصريف فى مواضع
<ودرا ازولد ©

 3ومابزيدهم
منه ه8ل ليذكروا  ©4أى  5-5مافه وهَذوا على بطلان ماشواونه 3

اى

والخال انه مايزيدهم ذلك التصريف الالغ يه الانفورا  5عن الحق واعراضاعنه » قال
| اللكاسى]!|

بلمكوةا رمد نيانكى اودواراعةل  00قل  3فى اظهار بطلان ذلك من جهة

اخرى فل لوكان معه  6تعالى  2ا لهةم مَولون د اى المشركون قاطبة والكاف فمىحل
النصب علىانها وتعت صفة لمصدر محذوفى اىكونا مشابها لماشولون والمراد بالمشابهة الموافقة

والمطبقة هل اذا  [ 64آنكاه ] هل لابتغوا  6اىطليت تلك الأّلهة ف الى ذىالعرش 64
[ بسوى خداوند عرش ] اى الى منله الملك والربوبية عاللىاطلاق  #8سبلا كه بالمغالة
| والممائعة اى للغالوه وشهروه وندفعوا عن انفسهم اليب والعدرم هوديدن الماوك لعضهم

مع بعض اشير الىانالآ لهة لايخلو امىهم امننهمكانوا اكير منداوكانوا امثالداوكانوا ادوزمنه

 .فانكانوا اكبرمنه طلبوا طريعًا الىازعاج صاحبالعرش ونزع الملك قهرا وغليةليكون لاهلمملك
ىرهانالمانع على صو ير هاقاسا استشافًا استثى فنه
لالم هوالمعتاد من الملوك وهفالايةاشارة ال ب

نقيض التالى وان كانوا امثاله ليرمضوا بيانكون الملك واحدا «ثاهم وهم باعة مءزولون
لايصاح للالهية اذا لاابتغوا
' عن الملك فايضا نازعوه فاىلملك وانكانوا ادون منه0
لاد الخومن امل افلىالهية سيبلا للخدمة والعيودية وا قرائة.فالاأبةاخارة الى قاس
اقتراق تصويره لوفرض معه الهة لتقرنوا اله بالطاعة وكل من نقروا اله به الاكونون الهة

| فافرض الهة  0الهة ناوطتيجل  80اعد والداةبالا 9ماعوة من
( دوح لح

جريي”١ 9د

إل ابثاسءن عمس
|غيره ضباع سعيه والة داش كل كم

لوم م عتضا

ات

وان |

كي

هدر6

|ب
ادف
سباهاطين الحكماء وحك سافوخه عنان السماء.ومااغنت عنّالفلاسفة اسفارا جك م وهم |
عن

دين الله ايك

من الم وقدرتب

قل ( فتقعد ا

عليه ماهو عائدة الاشراك فى الدنسا حيث

| مذموما غذولا ) ورتب عليهقهنا 2:جتنا المتورفبل  80فتلتىفى جهثم ملوما  58تلوم
وكذائك وتلومك الناسى والملالكة  8مدحورا 6ه مطرودا وتعذاتقابجع يهوهن

نيك

كل خيس وهو تمثيل فتاعناهلى شبه مناشرك بالله استحقارا له مخشبة يأخذها اخذ فكىفة |
فبطرحها فاىلور فالتوحيد اصل المسئات والشيرك اصل السيات * قالاهل التحقيق ان |

كلة'لااله الاالله اذا قالها الكافر تننى ظلمة الكفر ولت فى قلبه نور التوحيد واذا قالها
| المؤمن تنتى عنه ظلمة :النفس .واشت فقىلبه نور الوحدانية وان مقانلها فىكل يوم الف

مرة فبكلمية اتننى عنه شيأنلنمفه المرة الاولى ومقام العلبالله لاينتهى الى الابد قال تعالى
 2وقل ربى زدق علما »

عخمجضرركيم

اى برادر لى نهايت 3واكهنست

د

هركا كهمير سى بالله لفت

* قال نحى بن معاد زحمهالله ماظابت .الدثنا الا يذاكرك ولاالآ خرة الابتقؤك ولا النة الآ |

بلقائك اولفحديث (الدئيا ملعرنة ملعون مافيها اكلرااذلله وماوالادوءالم اومتعلم )والتوحيد
اشات

الوحدة

فاهله علىالكمال من شر نالك

منعته
صدوبا
سمعت وصف إولى فجىنل قدتاعن
اكت

الىالوحدة * قالالشيخ انوالحدن رحهالله

|

للة لمعته تقول اله ان بعضل عنَادك |

تكل
لساخير الخلق فاعطته عمس أده وانا اريد ا

لاحسنوا معاه«لتهم هك

اح

لاالتجى“الا الى حشتك بحعقنا ناوا عجقل "هذل العام وبتق|لرافمنفاؤانا كل لالهالى أ
حنابه العلام و معنى

الفرار ايثاره تعالى على م اسواه لان علو الهمة اما لظطهرقه 1

5

فيه

|

| ان سلظانا كانبحس واحدا موزنراته ١كثر من غيره .لخسدوه وطعوا فنه فاراد السلظان |
اننعلي خ
:اله "قتي شك فاضافهم فى دارصرينة بانواع الزينة ثم قال لأخنكك منكم ماامحه |

فى الدار فاخذ كملنهم مااجبه منالجواهى والمتاع واخذ الوزير الحسود السلطان وقال
:ال الحافظ
مااحجينى الاانت ق
ا

تو ازهشت خادمستغنست * اسير عشق نو ازص دوكون وا

الغ انالعاشق الصادق لايختار الا الممشوق ونصير حرا عن هوى غيره عَلمَكل 3

أفاصفيكمربكم بالبنين واتخذ املنملائكة اناا  4خطاب للقائلين بان الملائكة بنات الله
0 0

ستكفون من البنات فختارون لانفسهم الذكور ومع ذلك يمسبون اليه ١

تعالىالاناث فانكر الله ذلك منهم  .والاصفاء بالثو“ جعله خالصا  72للأتكان يلاك |
للعطف على مقدر سيره لات ور وغبرغن النات بالاناث اظهارا لهة خساستهن لان الانوثة ْ

اسخاوصاف الموان  .والمعنى افضلكم عجلنىابه فخصكم بافضل الاولاد علىوجه الخلوص
واثزلذاتة:انخسها :وادناها كر قولالةتعالك 2:لكك الناككرقاللهاق )افكلا وو للك

وماعليه عقولكم وعادتكم فان العبيد لايؤئرون بأجود الاشياء واصفاها من الشوب ويكون |
) ارداها )

سورة الاسسراء

سمي بةه ١ يدم

كذ اوشم دلجةلوتفم نظي هد للتمسات ادولكخلق) بالخلاى :أن شعاك ١
ظ

*اصقل كيرد حو رنكار خورد
ناه فىشان اذ انه كرد ل

© ولامش فالارض © التقريدلزيادة التقر بر ف صرحا > ذامرح فهوءصدر وقعموقع |

عر نانك ْ
فلان اماك زه * قال الكاشق [ عحا رفتن ال بن
متكبران خوراامنلدمر]اد' التهىاعن المثنى بالتكبر والتعظم © انك ان مخرقالادض ا
لؤ اقل فها خرقا ونضا بشدة وطأتك  0وان تبلغ الال علولا 3نتطاولك فالمراديه

هو الطول المتكاف الذى يتكلفه الختال وهو تهكم بالمتكبر وتعلل لنهى باالنتكير حماقة
عرركاةن ول مسقا« الانينا ناباكرة وسفه عامل الفالاة ونه ائخ/اللكياء ناهر اللطاك العمير

فان المشية بالخيلاء من الكبر فبدله بالتواضع بقوله انك إخنرق) الآية

زلقالنا افزية كاتخيل اناوقيلرزه كاكعراةرنةةافتادى كخ وناك

واقذيك م(نتعظم فى نفسه واختال فىمثيته لتّالله وهوعله غضان)
و<ود نشوهريست برنيك وبد * نوسلطان ودستور

ا

دالا خرد

اذ :ان ">كأدن افز 1د دارتنا عكولض "وتو زا “اوذ
وامشطان اقتريك »كن ابذاذ كن كاد ”سايم )خردان

وعن ابى هريزة انه قال مارأيت شأايحأسن منرسولاله اصللىه عليه وسع كأ نماالشمس
مرق فعتية ركاذايت احدا اسرع فىمشيه مظان الك تماالارض  5لهانا تجهد

انفسنا وانه لغرمكترث ههكل ذلك  #اشارة الى ماذكر هالنخصال الس والعشيرين من
قؤله تغالى <الاتجئل معاللهالها اخر» فهونهى عن اعتقاد ان املعله الها آخر وهواولاها

والثانية والثالثة قوله (وقضىربك انلاتعبدوا الا اياه  4فهوامى بعبادةالله ونهى عنعبادة
ه؟ه
يوائهق
سلن
ز وا
اواص
كالا
غيره والبواقظاهية بعد

ياعلنمىنهىعنه وهواريع عشرةخصلة

فان المأموديه حسن وهو احدى عشرة ثلاث مستترة وتمان ظاهرة كمفىحر العلوم

علد

ريك مكروها  6المرادبه المبغوض المقابل للمرضى لامايقابل المراد لقيام القاطع على ان
الموادث كلها واقعة بارادته تعالى  .فاندفع متك امعزلة بالاابلة على هذهيهم فىان القبائح
لانتعلق بهاالارادة والا لاجتمع الضدان الارادة والكراهة ووصف ذلك يمتعلق الكراهة

مع اانلبعض من الكبائر للايذان بان مخرد الكراهة عنده تعالىكاقية فى جوب الانتهاء
ذنلك ولذاكان المكروه عند اهل التقوى كارام فىلزوم الاحتراز ومنلميعرفه تعدى
ع

الى دائرة الاباحية فتدبر وتحفظ وتأدب  ذلك »د اى الذى  0من التكالنف المفصلة
هه نمااوحى اليك ربك 6ه اى بعض منه لعزةلله حكاولنه  88منالمكمة ي ال
هى اعللشمرائع ومعرفةالحق لذاته وهو مقصود الحكمة النظرية وعمدتها والخير لاعمل به

|وغ ابلتكمة .الغلمبة :اومان الاحكام:الحتكفة اللابىتطزق اليها النس والفشاد  9ولاتجدل
معالله الها آخر 6الخطاب للرسول والمراد غيرة بمتنصور منه صدور المنهى عونتهكريره
للتنسه بان التوحيد مبدا الامى ومنتهاه فان من لاتصدله بطل عله ومن قصد يذعله اوتركه

0

|مثلا نا مالايدخل

الاختياد فلا يؤاذذ

الى وله عله السلام  2عنىعن اعتى

رق
 4إلا

.

| ماحدتكزيا نفوسها ) * قال فىالاشياه والتقااير دنا النفس لايؤاخد  |11 4يتكلم اويعمل

بهكافحىديث مسج كناسل ماقالوح انالذى شع فى الافس هن قصد المعصية على حمس
مس انب الهاجس وهو ماباى فنا ْمجريانه فنها وهوال+اطر *م حديث ادفس وهوماهم
فها من المردد

هل شعل

اولا ثم الهم وهو انتم

قصد

أل حك ثم العزم وهو

ثرة ذاك

القصد والحزم به فالهاجس لايؤاخذ به اجماعا لانه لبس من فعله وانما هوثى” اورد ليه
لاقدرةإه على رده ولاصنع والخاطر الذى بعده كان قادرا على دتعه بصرق الهاجس او١ل ْ
ورؤده

0

هو ومالعده من حدايثث النفس مي فوعان بالحديث الص

مح واذا ارشع حديث

ْ

النفس ارتفع ماقله بالاولى * وقال بءضاأكبار جع الخواطرمعفوة الاعكة المكرمةولهذا

اختار عبدالله بن عباس رضى اللهعنهماالسكنى بالطائف احتباطا لنفسه ثمهذهالثلاثلوكانت
3

ف إحنات

7
8

3

1

لمكت لهبها اجر لعدم القصد واما الهم فمد بان

:

دك

:

الصحيح ران الهم

بالحسنة يكتب حسنة والهمبالسيئة لايكتب عليه سيئة وينتظرفان تركهالله تعالمكتب حسنة وان |
 .فعلهاكتب سيئة واحدة) والاضح فىمعناه اينكهتب عليةالفعمل وحده وهومعىقوله واحدة |
وان الما يك واما العزم فالحققون على انه يؤاخنب ومنهم منجعله من الهم المرفوع |
نلصممم عزمه عليه وان عنم يأثم |
 0لك لايأثم انب
وليزازية 0
| ا
اثم العزم لاااثملعمل بالجوارح الا ان  0ا يمحر ذالم:كر * واعم انكوله
تعالى (ولاقت مالس لك به  7اشار .الىناسعاختماك العشير وهوا  5وهووضع لاعوه |

فى غير موضعه باستعمال الجوارح والاءضاء على خلاف ماص به فبدله بالعدل بقوله إن |
ش سمج واليصر والفؤٌاد كل اولك كان عنه مسثولا) فظم السمع استعماله افسىماع الغية
واللغو والرفث والبهتان والقذف والملاى والفواحش وعدلة استعماله .فى امتاع القى:ان

والاخخار والعلوم والحكم والمواعظ والنصيحة والمعروف وقول اق
5ذركاه كران وسنْد

ا

9

0

0
.

* به بهتان وباطل شد.دن مكوش
.

9

ادوقطن طبرو( انعا ال اللترتمات زبلمسوار خاو لاوم و ننويقه فلديتاء ولا يد تقد |
|ا.دسه ياولى متاع الدنيا وزيتها وزخارفها وعدله اللظارىا لقران والعلوم والله وبح الالعلكاء ٍْ

هدا
ورضتبع
مالا
رفاسا والىانار رحمة اللهكيف يحى

والى الاشياء بنظر الاعتبار |

|دالىمن دونه فىدأماه وال م نفوقه دنه
دويحشم از بى صنع بارى تسكورنرت اانه عبت را دد ذر كرو دوست

ظ
| وقدسيت عزعلى رضىالله عنه انه متاظرالىعورته وكواة مند ماتعلق نظره س1

| صلى الله علءه  1بناء على اانلابصار الناظرة لوجهه عليه السلام لاق لهاان تنظارالى

و.نظيره ماقال عهان رضىاللهعنهما كذبتمنذاسلمت وفيت
اقلا را
ليهالسلام ولااكلتالكراث ونحوه منذ.قرأت القرآن وظر |
فراجلىعين بناديعت اعلى
ب
الفؤاد قبول الحقد والمسد بلاكداره وحب الدنما والتعلق بماسوىالله تعالىوعدله تصفيته
اسع

 .:سيور جم بل لا سر

(رعن)

6

/اه ١ حا

* وعن الثورى رحمدالله من باع اردقتاف

-ورة

فقّد علربالضة  2إنقانييا عق

بالوفاءبهشَوله إواوفوا بالعهد انالعهد كان مسثولا)  1سلمى ام

الاشراء

لبط فبدله

خدايرا عد عقت

برجو ارحاد ملازمت ذا وبرنفس أو باداء فرائض وبردل او مخوفئ وخشيت وبرحان
اؤباتك از مقام قرب دود نشو وز امثراؤابانك مشاهدهٌ ماسوى كان وازه عهدى

ة
#اككط اذ عونا ان د ااخووة الدارون
ولاشك ان اخوان الزمان لسن وذاء لاحقوق اللهتعلى ولامحقوق الناس'  :حافظ

وذا محوى زكس ورسخن بمى شنوى * بهره ز طالب سيمرغ وكيميا هباش
ا

* وثامتها الخنانة قندلهابالامانة وله إ واوفواالكيل اذاكلتم

0

مانرجبلين منناز فسئل اهلهعمنله فقالوا كانلهمكبالان يبكابحلدهما
فاذاهو سول جبلين ن

لكان الوقن ان اس دق لذنهنا ا ولاه التحار 'فقال لايامضر ااا
انالله عم بوءالقشامة خارا الاهن صدق ووصل وادى الامانة ) وفى نوايغالكام الامين

امن والخائن حائن وهو منالخين عدنىالهلاك ولله درالقائل
ع  2زعو 0كنل اأمانت عمق  2داربن رمات مك جيرا سل اماق بالقيد
3

ولاتقتف

ره هفو سعه 0
ثنا
اى لاتبع مانق

قافة #وماليسلك به عل»

ائ لاتكن افتىباع مالاعليلك 0توك /اونقل>دن يمتبسعلكا لايدرى انه يوصله الى
مقصده  +قال الززم سروىقداستد لبه مبطل الاجتهاد ولميصح'لان ذلك نوع من العمفقداقام

الشمرع غالبالظن مقامالعلي وامى بالعمل به انتهى  .يعنى انلاعتقاد الراجح فىحكمالاعتقاد

فقبلة وتحو ذلك فدللايل فالآية
الجازم للاماععلى وجوب العمل بالشهادة والاجتهاد ال
[درسىكه كوش ]
على منع انباعالظن والعمل بالقباس كالظاهرية  8انالسمع © ب
© والبصر * [ وجشم ] 8والفؤاد  [ 6ودل ] ف كل اولئك © اى كل واحد من هذه

الجوارح فاجراها محرى العقلاء لماكانت مسئولة اعحنوالها شاهدة على اتحابهاهة كانعنهيه
عننفسه وا قعلبصهاحبه م8سئولا  [#1برسيده شده يعنى اازيشان خواهند برسدكه
02

ازسمع لوال ككنتفا كوهمتلا واز جم رهضت حه

“د واوا ميدع وَأرنذ ل نشد دجاهندتى وجرا دانستى ]  +قالفبىحر العلوم اعلم

انالمراد بالنمى عن اتباع كل مافيه جهل ميمتاعلق بالسمع والبصر والقلب كأنه تعالى

قال لاتسمع كل مالاجوز سماعه ولاتتنصر كل مالابجوز ابصاره ولاتعزم علىكل مالا جوز

اللكعزم عليه لاذكل واحد مينسهأالدالله تعالى ويجازيه ولم كيرذاللسان مع انه امعنظمها
نلاالسمع يدل عليه لان مايكبالناس على مناخرهم فجىنهارام الاحصائد ألسنتهم وتلك
المضائد من قبلالمسموعات اللازمة للسمع * وفالآية دلالة على انالعبد مؤاخذ بعزمه
عالمىعصية كاقالتعالى يلِووكْناخَذَك بماكسبت قاوبكم  6اى ما كسبت ثمايدخل نحت
الاختمار خمبنائت اعمالالقلب مانلحدبئيا ومنالرياء والعجب والحسد والكير والنفاق

8

الزء ّامس عشر

55

يم

اطاب علخالعاءكا انل انض
الم كاقاء الكل والوزن هفانالعهد كانمسئولا؟ مطاؤي ن
ولف بهففثولا فونبدالقةالغى” اوكان مسولا عنه عن الكون الال عَيَمالبو وعكبان

من بباالخذف والانصال فان جاعللضمّير بعد اثقلابه مفنوا كنا فى اسم المفمول كقوله

لىحاقويقة تويخا ناكثي هكدؤال
تعالى ((وذلك يموشمهود) امشىهود نه * ويفاىسلكأواش
الموؤدة لمقتلتنويا لقائلها فشكون:شلا جاعىلالعهد متمثلاعلى هئة ميتنوجهالؤال الله

كا تمل الات اجساما نوراتية والساات اجساما ظامالية فتوزنفحىواشى !سعدىالمذى
وافوا الكيل © اى اموه ولاتخسروه جإاذا كلم»:وكقيتاكم للمشترين .وتقسدالاص

|بذاك لنالتطفيف هناك واما وقتالاكتمال علىالناس فلاحاجة الىالامص بالتعديل قتاعلالى |
االوا عاللىناس يستوفون»  8وزنوا.بالقسطاس  6واهلوقرسطوناى القبان وعو |
ظ(اذا كت

عيزظانماو هوكل مايوزن به منموازين العدل صغيرا كان اوكييرا * قال |
للم
ان اى
||معارانكان عع
| إعضهم هوهمءرب روئى ولاشدح ذلك عترائنة القززران لانتظام المءربات فىسالك |أكام العرسة |
ْ * وقال ىحر العلوم واجهورعلىانه على ين

من القسط وهوالعدل وهوالاصح فانكان

| منالقسط وجعلت العينمكررة فوزنه فعلاس والافهو دباعى على وزن فعلال #المستةم | 69
اىالعدل السوى ولءل الا كتفاء باستقامته اعلنامى بابشاءالوزن لما انه عند استقامته لابتصور
ة اكرج رتكا 2رال اا
ام
الل عع
أ| ا 8منوان مانينه لاف !ل :كا تماكنقا عن ار ك
د
6
تت
الكنمغن الاتى ايلتبه بلانانز ااام لا خطوإزارووةنا لستلم لكك دوعن اخ تنطى )11

|فىقوله تعالى (اوفوا المكال والمزإن بالقسط)  8ذلك يه اى ابغاء الكيل والوزن السوى |

 #9خير ل5كم افلىدنيا اذهو امانةتوجبالرغنة فىمعاملته والذكر اميل واحسن تأويلاه
ْ عاقة تفعيل فرعال اذا رجع والراد مايؤول اليه  3اعم ان رابع الخال العشير المدمومة |

مااتىلله الا بالق) فان استبلاءالغضي نورث |
حنفرس ا
الغضب وهى فىقوله تعالى (ولاتقتاوا ال
| القتل يغيرالطق فدله بالحكم فىقوله ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوله سلطانا» وفىالحديث ٠

ينه وقاتله عن |
انلعمرشحمن بومالشامة المؤمن الذى قتل مظاوما رأسه ع
(.قرباللائق م

شماله واوداجه تشخب دما فيقول رب سل هذالم قتلنىفم حال بينى وبين صاوانىفيقولالله |
| عست ويذهب به االلىنار ) * قال انوشروان اربع بانجوى فىاربعة اقبحاليخل فالملوك |

والكدنى فىالقضاة والحدة افلىعلماء اى شددةا لغضب والوقاحة افلىنساء وهى قاةاخباء لاطي

ثاسراف فدله بالقوام فىقوله |
#ابالا فات#وخامسها الاسراف فانالافزّاط فىكلثى” بوارل
ٍْرفلاسرف فاىلقتل انهكان منصورا) وعن عبداللهبنحمر رضى الله عنه .ا ص رسولالله السعد

وهويتوضأ فقال (ماهذا السرف ياسعد) اقالأافلىوضوء سرف (قالنم وناكن علجىناهرر)
* وسادسها الحرص و'ه(وإفوقوللاهتشربوا مال اليتم  6فانالتصرف فمالاليتيم املنحرص

فبدله بالقناعة فىقوله ((الابالتىهى احسن) قلبحلكم مابالالشسخ ااحرلصدعنلىيا املنشاب
| قاللانه ذاق منطع الدنيا مالم:يذقه الشاب :قال الصائب
ريشة لكين سالازجوان اؤْزونترست؛ د سشاكر دلستى
0-3

مد دم <١

باشد ندثيا سر را

لج لسعم منت لا سده حن حك ع ماصع عموسور مسصودس وبج عدجا ل

(عن )
د

0

مها 8

0

فه قله عثيمةة علار ير فاذا قنه حارية 0فوس دا ين

قب
حلتاانى
رفي نينا فق

سورة الأسراء

الك ركد رلها فقلت الله |

ودخات الخلاء وتغوطت ومس<ت به وجهى و بدنى فقبل

انه مجنون فخلصت ورايت .الدلة رجلا:قاللى .اينانت من بوسف بن يعقوب >#قال اتعرقى
قاتلاقالاناجبريل ثممسح بده على وجهى وبدنى فنذلك الوقت يفوح المسك على من

| زائحة جبزين عله السلام وذلك ببركة العفة والتقوى * ولت ابلس مومسى علهالسلام فقال

ياموسى اذ كربىحين تغضب فان وجهى فىقلبك وعنى ففعينك واجرى منك مجرى الدم
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ا واص

ْنا وعدهم وعد قيه بسر وراحةلهم وقيل القول انلود الدعا لهم بالممسور كَّالسر

| فهو مصدر على مذحول اىقل لهماغناالله من فضله رزقناالله وايا- »1ع روى خارعط ةا
ا

ا عليه لسلام قال منرد سائلا حا عنبانه عبر المادءكة دنه سبعةة ايام وهزمات فقبراراض.ا

0املنله اشقره الايدخل «الْنة ,الحد اغئ. :منهككذا واطالهة  :ولامجخل يدك مغلولة الى
عنقك  [ 3بدبسته دن

خود وابرنا؟ نمكت ازامساك ) ا تنسطها كل السط 3

و[مكشاى دست خودرا هكمشهادن يعنىاسراف مكن ] * قالاهلتالمتفثسييرلاهنالمنع
الشيحبيح واعطاء المشرف زحرالهما عنهما وحملا على ماسشهما من الاقتصاد الذى هوبين

التقتير والسراف وهوالكرم والجود.والممنى ولاتمسك يدك عنالنفقة افلىحق كالامساك |
هلدار
بجث

در على اعطاء  1ولانحد كلاود فتعطى |
عابيه كنيد مغلولة الىعنقه فشلا

جميع ماعندك ولاس قشى” به ن 5بسسط كفه كلالسط فلاتى شى'فيها 2:فتقعد ون جواب
فلدارين وهوراجع لقولهزولا جنك بدك
ويا عندالله وعندالاس ا
ال
ْ

محدورا  46نادما اومنقطعا بك لاشثى' عندك وهو داجع الى قوله ( ولاتسطها »)

ميد ازسر امساك دست در كردن » خكصهلتيست تكوهيده بيش اهلها
هشه
دان م 9
عنب اسراف نيز
مكنا
حودر منانة اين هدروراه

عست 0

حندانى  #تماوتتحخحه

زُدسَتَرها

از ] قاب الها

باسخنتيار وسط راست درجميع امور * بدان دليل كه خير الامور اوسطها
* وفالكوائى المع انهذا خطاب للنىوالمرادغيره لانهافسحالناس صدرا وكان لايدخر

اشى
لامك*
المق
لرقا
اىنحق
قاب
شأ لغدانتهى وس

[دراساب نازوملدمكه مسكهبابهوديه كرو

للام از موسىكام عليهالسلام سخى
سهع
لنا
هالات ي
بستند ومضمونرهن1>: 1حضرترس
رست وسخاوت مؤمى ان ودكةه سائلرا ردمكرد ا ازوفاضل وده يابسخن خوش

اوانا خوشنود 23
ل

لمعنه يكز زف سادمخض دح حودز اتا ننة“فصور اادسنتاذ

ن
ا'
ممود
وكفت كميارسولالله مادز مناز شهابيراهن مامد حضرت فر

تازمان

ىاذ آمدكةماددمنآن .بيداهنىميطليدكة دزير
' برسدتوساعتى ديكربازا فىدخترك إعدازذمان ب

الوم الحا.س فقر

حجز ٠6٠ يهم

1
اهلان راهمه شريت كاد

»ا قوت

عا ع 2از قوت يكن ويم

اسب تازى شده مجروح بزير بالان * .طوق زرين همه بن تردن خر ىيدم
5

وات  5ياافضل الخاوق ويدخل فهكل واحد هنامته  0ذا القربى  3اى القزاية وعم

| الحار,مطلقا عند أنىخنيفه رحمدالله سواءكانت قرابتهم ولادية كالولد والوالدين اوغير ولادية ١

|كالاخوة والاخوات © حقه ؟ :وحى النفقة اى اكذاانوا فقراء » اعم انه لامجب على الفقير
| الانفقةاولاده الصغارالفةراءونفقةزوجته غده اونقيرة مسلمة اوكاة,لوالو وهوايا

اهل نافقبةوين ومنحفكىنهما
| النصات الفاضلع الوا الاصليةذكؤاكا انوا::ثىفجب عل

عليس لوزكفوى الاري ل نلياك
|أاملاقلجوله واطباك ذا كلقوةا فقن لطلوهمكاتوالا

يلت

فانكانوا حربا لامجب وكااننوا مستأمئين  .وجب نفقةكل ذى رم حرم مماسوى 'الوالدين

| انكان ققيرا صغيرا اواتئى اورم اؤاعدئ ولاحدن الكبدى لوقه فانكان'قادرا علةلايين
شهرمقناء والعظماء .نضحت
لون
| اتفاقا ااولك

0ش

يه

بن

 0اذالمبقدر على الكسب لاتدقط نفقته على ابلكالزمنفان'فقة
لبنتبالغة والابن زمنا بالغا على الابواذا كان لفقي اب غنى وابن غتى فالنفقة على الابوين

|ولانفقة مع اختلاف الدين .الابالزوجة كاسق والولاد فنفقة الاضول الفقراء مسلمان ادا

على الفروع الاغنياء ونفقة الفروع الفقراء مسلمين.اولا على الاصول الاغناء فلاجب على
التخراد نفقة اخيه المولاعلى المسلم نفقة اخبه .النصراق لعدم الولاء بينهما ويعتيرفىنفقة
قززانة .الولاد| .اضؤلا ع الاقرب فالاقرب وفىنفقةذىالرم بتكن انهلا للازث
| ولايجب النفقة لرحم ليس يحرم اتفاقاكابناء العبل حقهم صلتهمبالمودة والزيادة وحسن
| المعاشرة والموافقه والتفصل فباب النفقة فىالفروع فارجع اليهوفىالحديث (البن والداة

تطبلان .الاعمار ويغدران.الدياز :ويكيران الاموال ) وان كان القوم خارا :وان البى :والصلة
| ليخففان المسناب .بوءالقيامة © وفىالآيةاشارة الىالنفسفانها منذوى قربالقلب .ولهاحق
(نلنفسك علبك :حقا) المعنى لاتبالغ فى,رياضة النفس وجهادها أ
 .كأقالعليه!!لضلاة والسلام ا

ي نكرل
| ,اتلإاتسام وكلن مسجب رع بحل لضا المسريفة لازنا جام رفات

والملبوس :والاناث والمسكن وحفظها عنطرف الافراط والتفريط كافالتأوبلات اللحمئة
#والمسكين وابنالسبديل» اى واتهما حقهما مما كان مفترضا عكة عنزْلة الزكاة  .المسكين

منلاثى'له والفقير منلهثى” دون .تصاب وقل .بالعكسن«. .وابن السبل اى الملازم لهاحو
منله مال لامعه وهوالمسافرالمنقطع عنماله #9ولاتيذر تيذيراكه بصرف المال الىمنسواهم
لمانيستحقه فانالشذير غريق فىغير موضعه واماالاسراف الذى هجواوز الحد فيّصرفه

ظفقد نهى عنهبقوله ( ولانيطظها كل السط )سعدى

ْ

نههنكن سزاواب:باد الم(+جكهالوخذاعد“عكداكوضناك
© انالمذرين كانوا اخوان الشباطين 5اىهاعواتهم فىاهلاك انفسهم .ونظرا هم فىكفنان

العمة والعصان

قال ملؤوكانالشيطانلريةكفورد! 4مال
.غا فىالكفرنه لايشكرنعمهبامتثالِْ
(اواصه) ,

زج

١:4

1

--

اىنفوسكم 6ها فى:ضمابرك مل تكد إللواالرق
وانت تريد موتهما ) #8ربكم اعم ه ف
لهءا كراهة واستثقالا غ2أن ككوتوا صالمين 6قهاصدين

وكانه تهدند على اينضمر

الصلاح والبر دون العقوق والفساد  0فانه  0تعالى كدر للاوابين  1اى الرجاعين اليه
اك مهما ؤرط فا

لهك

ا من نوع تشصير

بطارامه العاز 03نز

اواذية فعلية اوقولية * قال الامام العزالى رحمه الله اكثر العلماء على ان طساعة الوالدين
ا

فى الشبهات ولمنحب ف ارام ا محض لان ترك الشيهة ادع ورضى ااوالدين م

اى واجب *قبل اذا تعذر مراعاة <ق الوالدين حميعا بان بتاذى احدها جراعاة الا خن
يرجح حدق الاب فيايلجم أله التعظيم والاحترام اك الح منه وجح
00

الى السقة واه

حى

لودلا 7

شوم للاب ولو 1

حق الام فيا

منة ش.ء الأحداً فى الاعطاء

لامك فى منرم الآآداث ق*ال الفقهاء تقدم الام على الاب فالىنفقة يليك عن اواك
الدالكفاءة حدم الك ة تعبها علله وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق فى حمله ثم وضعه
ثم ارضاعه تثرمرييته وخدمته ومعالجة اوساخه وكريضه وغير ذلك م ف فىتحالقر يب
كات
سدن
حك سراق ما

رَورى كر

زداسكت
اران اقدمات اما

ائالخدذاىامازاا »ا:حيذىكه وضائ ماذدانست

شكا رجل الىرسولاللهصلىاللهعليه وساٍاباهوانه بأخذ ماله فدعابه فاذاشيخ يتوكاًو
عضا إلا لفقا )أكناهن»ضعقابوانا قوق |وفقير] انا رغى فكنت لاامئعة .5ا.منمالل
سخل 1لى بعاله فى عدهالسلام ؤقَال ١
والوم انا ذعيف وهو قوى وانا تقر وهو غنى و

(مامن رولا مدريسمع هذا الا ببى) ثمقال للولد (انت ومالك لابيك) وفى الحديث (رتم

انفه) فقبلمنيارسول الله إقال منادرك والداه عندالكبر احدها اوكلاها ثملميدخل النة)

:عنتمربن الخطاب رضوالله عنه انه قال سمعت رسولالله
يعنى سيب برها واحسائهما و

صلىالله عليهوسم سلولول(ا انىاخاف تذير الاحوال عللكم بعدىئ لاصرتكم انتشهدوا
ةستصداقها منزوجها  0اللكنهتعا لىوزوالجها راض
لاربعةاصناف بالحنة ٠ اولهمامأةو

والثانى ذوعبال كثير بجهد فالمعيشة لاجلهم حلتطىعمهم الحلال  .والثالث التائب على ان

لابعوداليهابدا كاللينلا.يعود االلىثدى  .وااللرباابرعيوالديه) و بعل الابوين انلا حملاالولد
على العقوق بسوء المعاملة والحفاء ويعبناه على البر -وحكى  عن بعض العرفاء انهقال اذلى
ابنامنذ ثلاثينسنة ماامنه بحاخمافة انيعصنى فسحق عليه العذاب * شول المير دفاسلزمان

وتغير الاخوان وللدك على انقسنا منسوء الاخلاق وقد كانت الدحابة رضىالله عنهم وهم

هم يبكون دما مناخلاق النفس شالنا لاني ونحن منغمسون فى بحر الخطايا والذنوبٍ

متودطون يفئر القبائح والعرون لااتصافلنا فىحق انفسنا ولافىحق الغير ونم ماقالالحافظ
حكاية لهذا التغير الناثى” مانلنفس الامارة بالسرء
هج

رهرا
دن
رحى نبهرادر به برادر ذارد * هبج شبوق

دخترائرا صضه

ك0

وحدل بامادر * بسرائرا

مه بدخواه

بوسر

ى يم

بدر ى يدم

<<  451يم

الجزء المامس عشر

|لافتقارها اليوم:الىهرنكان افقرخلقاللَهالهما قالوا بهاارالهمابنظارالحبةوالشفقةوالترحم
ؤاقدن ك(ماه ولد منظرالى الوالد والى والدنه نظر م حمة الا كانله بهاحة

ا
5

وعمرة)ثيل

اثلةف) م فىخالصة الحقائق وغل
| واننظرفىالوم الف هرة ال (وان نظرفى اليوم ما
رجل امه نواذعا  حي

ان رجلا خاء الىالاستاذ ابىاسحق فاك رااية النارحةفالمام

اينتك مرصعة بالجواهر والواقيت فقال صدقت فلى البارحة مسحت لتى نحت قدم

والدى قبل ان نمت فهذا من ذاك ويساشر خدمتهما بده ولا بفوضها الى غيره.لانه ليس
يعار للرجل ان 6-0معلمه وابويه وسلطانه وضي.فه ولا يؤمه لاصصلاة وان كان افقه منه

اى اعلر بالفقه هانلاب ولاءشى امامهما الا ان يكون لاماطة الاذى عن الطريق
ناز  0فلحل ولاقسؤ غائهما قات آلغ ,الكل والاشيرت 7
*ال الفقهاء لاذهب باسه الىالدعة واذا بعث اليه منها لبحءله فعل
والكلام وغير ذلك ق

والإنتاو لهانان بلقا الي كته اعاغرا بهافعاف سك ناذا اعرد ادي يفخ دير
وفها حمالخغزير اوقد كافىبحر العلوم ولاإشدب اللوغير والديه استنكافا مهما فانه ستوجب |

اللعنة قال عاليلهلام ( فعله لعنة الله والملائكة والناس امعين لايقبل الله منه صرفا
ولاعدلا ) اى نافلة وفريضة "م فى الاسران الحمدية ا قال فى,القكامؤس 7الشرفيق

| الحديث التوبة والغدل الفدية اوهو النافلة والعدل الفريضة اوبالعكس اوهوالوزن والعدل

تساب والعدل الفدية يهوتل رب ارحمهما  :وادع الله ان يرحمهما
الكل اوهو اكلا

رين لان هانلرحة ان يهديهءا الى
برحمته الناقة ولا تكتف برحمتك الفانية وكاناكافنا
الاثلام. .قال الكاشى [حقيقتَ:ذعا ,رمت ازولنا درخق والدين انستكه .اكز مؤمِن اند
ايشائرا سهشت رسان واكر كافرائد راه تماى باسدلام وايمان  ]+ :قال ابن عباس مازال
ابراهم عليه السلام يستغفر لابه -تى مات فلما تين .له انه عدو لله ثرا منه يعنى تارلكدعاء

رىاكلكذفا فىتفسير الى الث وافلىحديث (اذائرك العيد الدعاء
| يوسلتغفر له بعدما مات عل
لاوالدين ينقطع عنه الرزق فىالدنيا س)ئل ابن عدطة عن الصدقة عنالمت فقال كل ذلك
واصل اله ولاثى ؛ انفع لهمنالاستغفار ولو كان شى[ افضلوس لمات به قاالابوب
ولءضده قوله عليه السلام ( ان الله ليرفمدرحة ة العد فى الحنة فقول يارب أى

هذا

(نزار قبر ابويه اواحدها فىكل جعة كان بارا ق:ال
فيقول باستغفار وندك وفى الحديث م
الشخ سعدى قدس سره

سالها برينكوذردكه كذر * تكنى سوى تربت يدرت
تو بجاى بدرجه كردى خير * ناهان حشم دارى ازيسرت

لاك6اف
اير
© كماربياتى دغ

فى ماحللنصب على انهنعت مصدر محذوف اى رحمةمثل

رحمتهما على وتربتهءا وارشادها لى فىحالصغرى وفاء بوعدك للراحمين -روى -انرجلا
قلارلسول اللهصلىاللهعليهوسلِاننوى_ بلاغلاكمبنرأتى الىمامنوهلمابامتى فيالصغر
(ا فانهءا كنابشعلان ذلك وهما يحبان بَاءك وانت شعل ذلك |
فهل قضيتهما حقهما قال ل
س
اس
س
س
س
م

0020
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اللامرئ لاو حود والتعيش وائله الل هوالسيت الحقق فاخير بتعظام السيب الحقيق 2

| انبعه بتعظيم السبب الظاهرى يعنى الله تعالى قرن احسان الوالدين بتوحيده لماستهها
خصرة

الالوهه

والربوسة قف سمتهما

لو جودك

وترمتهما

اناك عاجدزا

صخيرا وها اول

ٍ

ملا عنجناترا هرأ ارلانا كا ش  165حاط وزالزوو ىوواالدخدتوالرلافة اليه النك
 ١ومع ذلك فهما حتاحان الىقضاء حقوقهما واللهغنى عنذلك .٠ فاعم الواجيات لعد التوحيد

اديلثو(١لدين
رلح
بىا
 .احسانهما وف

افضل من الصلاة والصوم والحج والعمزة واسهاداق

[كر برسد :زديك تو |
ساتلنلله ) ذكره الامام م امانيلئن عندكالكبر .احدها اوكلاها  6ا
| بزدك سالى وكبرسن يى ازايشان ياهردو ايشان يعى بزنيد تابس شوند ومحتاج خدمت انو

كيدية] ه داواله ]ناا طلكة ام اارلدتترطلية وباملامزازدة ناكد هاإوالذيك! جل :الفدلق نان [
اتا كد ومعنى عندك فىكنفك وكفاتك واحدها فاعل لافعل وتوحيد ضمير الطاب |

فعنىدك وفها بعده مع ان ماسبق على امع للاحتراز عن التباس المراد فان المقصود نهى |
وونب امع باقع باالوتثنية لبمحصل هذا المراد |
كلعظاجتكي عق لتأفافطة أوالنية «ودياراه) ت
* قالفى الاسئلة المقحمة ان قلتكيف خص الله حال الكير بالاحسان الى الوالدين وهو
واجب ولخديكنا على العموم والجوان ان عدادووكت الحاحة قَ الغاك وعند عدم الطاحة

احابتهما ندب وفى حالة الحاجة فرض انسهى  3#فلاتقل لهما
يدل على تضحر

الانقراد والاجماع زاف و صوصوت

واسم للفعل

اى الؤاالكة نيما حا ١
الذدى هوالضحر وقرى”

|

حركات الفاء فالتوتنعلى قصدالتسكيركصه ومه وابه وغاق وتركدعلى قصدالتءر#ف والكثير |

ىغر الك دياه كدعا

لأرركة :القاءكآن

لفان والفتح عاللىتخفيف والم
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فالاولطلات ولاشى” .وانثاقطلت وشى” ::واالث ثئ”ولاطلب قؤله( ن
| ففله باعادةالجار بدلالبعض فانهاوالجماولىصول المنى“عن الكثرة جلعثامناله؟ :مكان باعحلناله
| 4+
ومافنهامن اصناف العذاب فقودها خيلدهاوهو حالهن الضمير ار ورجغ مذمرما»ة

لىوم
تاف
ليدك
ارحم
رغي
حمم
| ملوما لالم اللوم وعوخلاف المدح والجد قال ذمته وبهوذ
هك |
| © مدحورا  5مطرودا رمحنمةالله :الى فان الدحر الطرد والابعاد  8+ومن [ 6
| ازتوى :علو؛ هت ]جو أاراد د بالاحمال و الآخرة  6الدار الآآخرة ونافيها من النعيم
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والغزاللى والارني للثعلب قال فرفع الاسد بده وضرب  7الذئب ضربة فاذاهو منيحدل
د ونا فقال الخار ستغدى به الملك :وااغزال يتعشىبه
:نان يدى لا سل  3قل اثعلب اقيم ههذه

والارنت ف لك كال لوسك تأاتضالك منعلمك هذا القضاء فقال القضاء الذئ:زل
اس الذئب ولذلك قيل العاقل مونعظ بغيره

ميد ,دراكارها .بحوكزد "نظن * بهز  5اعتباز ازاذ _:زذاشت
عرجهانيدوةميد ون كرت * هرحه تأسود هنادنون اكنراشت

ة
حله
لل ا
اعما
التجمية ( وما كنا معذيين حنتيعث .رسولا  4يشين الىان الا
1
والفاسدة البى ترم النفوس يرقوم السعادة والشقاوة لايكونلها اثر الابشول دعوة الانساء
اوبردها فنالسعادة والشقاوة مودعة فىاواص الشريعة ونواههالواذا اردنا اذنهلك قرية)

عثر

الطنء 0

71١ تسم

مج

شه فهو فىاطققة انتفاع.محسلة تفسه .وتطيرر ابسثله فانجزاء اطيييعة والسلئئة اللتين ا
العامل

اعملها

لازمله

واتما الذى يصل

الىمن شفع

جزاء

لاجزاء إصل

عفافدة

الع

| والسيئة وكذلك جزاء الضلال مقصورعب الضالين ومايحمله المضلون اماهوجزاء الاضلال
ايجدماة الثانية وانما خص بها قطعا للاطماع
لاجزاء الضلال وقوله و(لاتزر» التلأك
الفارغة ح.ث كانوا يزحمون انهم لميكونوا على اق فالتبعة على اسلافهم الذين قادوهم
الاعف

فاه

اذه

وى

رمو

لل

ليان

والتبعة مايترتت على الشى من المضرة ) 1ممراع عليه من العقو به3

51١

ةا

وقؤال الكاثنى

نبكن[
[ وليد

|

مغيره كافرائرا كفت متابعت من كك ومن كناهان شارا بردارم حق سحاه قكثالك ١
ميغرمايدكه هر نشسى بادخود خواهد برداشت نه بار ديكرى] هذا  +وقدقال بعضهم المراد

بالبكجانة نفسه النتقشة با نار اعماله فان .كلعمل .يصدر من الانسان خيرا اوشرا محدث منه
ا

ف حجوهر

روحه

ان خصوص

اللا ان ذلك

الاين حى

مادام الروح متعلقا باليدن مشتفاا

بواردات ال+واس والقوى فاذا انقطعت علاقته عن البدن قامت قبامته لان النفس كانت

ساكنة مستقرةافلىجسد وعند ذلك قامت وتوجهت نحو الصعود الى العالمالعلوى فيزول
الغطاء وتكشف.الاحوال  ويظهر,ءإىلوح النفس نقش كلشى ع“مله فىمدة عمره وهذا معنى

الكتابة والقراءة حسب العقل وانه لاينافى ماورد فىالنقل بيلؤيد اهذلامعنى ماروى عن

| قادة شراالذلبكوم مينكن افلدنيا قارما ثم المزاد بالقيامة علىهذاالتفصيل هى القنامة |
شول الفقير
الصغرى [كن هذا الكلام اشبه شواعد الفلسفةفىكحاواشىسعذى المأتى *
لاكنى

أن ال خرة

جامعة للدورة

والمعنى فالانسان

كفتان صحيقة

مله اق

صق الكتاب

وككيفة قاقد 0ك مهما ناطقكن عمله وحاله م قال فى التأويلات التدءية جوز ازب

ا

هاذلاكتاب الذى الابغادر صغترة ولا كييرة الا احضاها نسخة قلحا لكةامالكاتيون هر
اعماله فىضفة انفاسه مانلكتاب الطائر الذى فعنقه ولهذا

ب

اكعابتاك لامتركتنها ,كن بنفسك اليوم عليك حسيبا:) :فان بسك ,عشقوهة يقلانالك

اما برقوم السعادة او برقوم الشقاوة مناهتدى الى الاعمال الصاطة ذاما يهتدى لنفسه |

| قرقها بزقوم السعادة'وَمِنّضلعتها.بالاعبال:الفالسدة ,انها يطلل علنها :قفهاريزقوم,العقاقد |
واد

وازرة وزر اخرزى) اى لابرم دام هَلاوزاده نفسغيره وما كنامعذيبن  6ا

اى وماصح وما استقام منا بل استحال فىعادثنا المبنيةعلى الحكم النالغة اتنعذب دين |
اهل الضلال والاوزار ع

معت

لي

0

هم  9:رسولا © لهديهم

| الى الوحق و يردعهم عنالضلال و َم الحجج يومهد الششرائع قطعا للمعذرة والزاما للحيحة

*نه“دلالة عاللىابعنئة واجمة لبعانى الوجوب عاللىله بل معنىان قضية الدكمة تقتضىذلك |
وف
لمافيه مانلمصا والحكم والمراد بالعذاب المفى هوالعذاب الدنيوى وهومنمقدماتالعذاب |
الاخروى خُوزوا على الكفن والمعائدة بالعذاب فاىلدارين .وما بينهماايضاوهو البرزخ |
واللعث فاية لعدم صحةوقوعه فىوقته المقدرله لا لعدم وقوعه مطلقا كيف لا والاخروى

لاككن روقواقة .عقسن] زالبمرة رولالدستو نضا الاغتطق» امد ل را ا مازلى
وعد

26
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كاك

اذامت طويت صيرنتيك وجعلت معك فيقبرك ححتىرج لك ناولمقامة ب.عنى [<ون آدعى

اراتك اذاكن تنه قو رةكداعند اوتجون اطفرك كردن كبكطزاداء» برلاك وايطقد]

« اقرأ كتابك  6على ازادة القول اى يقال اكقرتأابك * قعننادة يقرأ ذلك اليوم
من اليك ناف اللانيًا «  8:كتى بنفسك الوم عليك حسيا  اى كنى نفسك 0
تأده والبوم ظرف لكى أي سن وعلى صلته لانه 5

أذ كيه ملق

تأويل النفس بالشخص ..يعنى [ خود به ببنكه جه كردةٌ ومستعدق جه نوع ب :
وفوضتءالى حساب العبداليه لثلاينسب الىالظم ولتحب البحة علنه باعترافه  +قال الحسن

انصف :ماننصفك انف مجنءلك حسيب نفسك [عمر رالضله عنهكفتهك حاسيوا قبل
ان محاسوا اموز دقتر اعمال خود ذر مش نه مز ككرالا ازنيك وبد

د

وحون

كارا تارذارك 15ل اناالةو ضكر نا كدقران عاناا تلاق ور اطد وذ روكسي
ارا لاوز ده 1ك

وب

لاي اص وز ه جه باعردم كوبى وهر<هازايشان

شنوى وهرع!  1كى
 505وحركات و ذات خويش مل علىضيةكن الناونات
0زهنقد بدر روزى ديكلة از.سئر مين حال درخواست
نا عمازشام اكاك ك و
ا اى ندر زنتهار هرجه ذواهى از رع وا“كلعت بكثم إن صورت بكذار كه

داز دنا اكفلح :نوا ارون كا ل دحام طبااذاز وهع1اؤ» باحق و
االزقواقك عسات
غافل نشوى كه ترا طاقت يكروزه حساب دادن بابدر تست حساب همه عمر باحق تعالى
حون خواض داد ]

تو فى دانى حشاب .زوز وشسام * .بس حسابٍ عمر جون كونى هام

زين سملهاى .نه بر نهج صواب » يست جز شرمندى وقتحسابٍ

من اهتدى  [ 2هركه راه ابد و براه راست رود ].اى بهداية القرآن وعمل يمافى
تضاعدفه من الا جكام وانتهى يما هاه  8فانما يهتدى لنفسه  0فابا العود تعداهذاه

الك

نفسه لاخخطاه الىغيره من ل+يهتد  8ومنضل #ه ا
علنطررقّة الى يهديه اليها  8فاتمايضل

عليها  #فاتما بوال اضلالة عليها لاعلى من عداه تمن لمبراشره -تى يكن مفارقة العمل
ضناحه * وقال النضاوى لا اهتداؤة غيره .ولايردى ضلاله سواه اى فى الا خرة
م

فعدتىى
مىس
والا فقحكم الدنيا يتعدى نافلعاهتداء وضرر الضلال االلىفير م فاىحلواش
وهلهاتزار وازدة وزد اخرى +: :قال فىالقاموس الوزر باكرالا لامعل وامل |
ن علض ١
كتى
مئ ح
ياخر
الثقبل انتهئ اى لا هلل نفس حاملة للوزر اى .الام وزر نفش

النفس الثانية .ومزنرها و يختل مابين .العامل وعملة مالنتلازم بل دا تحمل كل منهما
وزرها فلايؤاخذ احد بذنت غيره وهذا تحقيق لمعنى قوله تعالى ( وكل انان الزمناء

مشنفغ شفاعة حسئة )كله نصيب منها
طائره فعنىقه © واما مايدل عليه قوله تغالى ( ي

ومنبنشفعشفاعةسيئةيكنله كفلمنها 6وقولهتعالى( للحملوا اؤزارهم كاملةنوم اقيمة
ومن اوزار الذين يضاونهم برعل 24من مل العغبيررةاوازار الْقير وانتفاعه محسلتة وتضرره
سوسم

لصم
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دم

انالامام مد بن ان صاحب الى حدفة دخل على الى حدفة لتعلمالفقه قال استظاهرت أ

القر آن يبنى قال لاقال استظاهر اولافغابٍ سبعة ايام ثم رجع الى الى حيفة :قال ألماقللك

استظهر قالاستظهرت » فال الشافنى رضىالله عنه بت عنده ليلة فصليت االلىصبيح واضطجع
هواالى الصبح فاستتكرت ذلك منه فقام وصلى ركتتى الفجر من تأبورشئ” “فلتلهذلك

فقا أطنبك ,الى مكاج لتخيحر تج لنت كت ارا انها والم عقا نان عملت لفاك |
بللاقةا او اقا" ساولحمك لان إصفاء عاطارى .لكا اتلالة وأوؤأ هنما لماقرة اا
وانا_عللغ ا
قال حضرت الشبخ الاكبرقدسسره الاطهرسبب اضداجاع الانبباء على ظووزهم عندنزول| :
جلىبهم ااانوارد الالهى الذى هودفة .القيومية اذاجاءهم اشتغلروح الانسان عن
ا
ا نك ببره فماهم

من فط

عليه قيامه ولاقعوده فر جع الىادله وهو لصوقه بالارض

 0ثمان فىالقر ان نفصلا لهل العارة واهل الاشارة ا

تواع ولاق ابىسر
جورسكهتكماكوسيمعوهم
كعمججرر©

ظاهن .مان * دبوادمرا

ظاهر ران بكوشخض موقت وكشن

سعد

.غير

,.ظيعن

ظاهر وجانش خفست

م#كلف موّمنا كان اوكافرا ذكرا اواثى عالما اواما سلطانا اورعيةحرا
وكل انسان *
درعنه باخشارة حسم قد رله
اها
8نن الالزام [لاذمكردن] #إطاره» الىصهل
متا ل لزمناء ي

ك|انه ليلل منعش الغيب ووكر القدر «ؤفىعنقه» تصوير لشدة اللزوم.وكال الارتياط
اى الزمناه “له ححيث لايفارقه ابدا بليازمه لزوم القلادة والغل للعذق لاننفكعنه محال
 0-1رنيك وبدىكان ازمن ابد حلا  1غل د كف د

* قال فىالاسئلة المقحمة كنف خص العنق بالزامه الطائر الجوالبان العنق موضع السمات
والغلاس تمايزين .اوزنشين -فنسون الاشساء .اللازمّة :الى 00

هذا فعنق ووعنقك

انتهى  +وفىحياة المنوان انهم قالوا تقلدهاطوق المامة الهاء كناية عن:اللصلة القبحة |
اى تقد طوق:اعأسامة لانه لازاباها:ولابشارقها  5لابشفازق الطلوق :الخنامة ومثل قوله

تتلا وكلاتاشاة المخططائ فى عنقه  6ان ع 4لازمله لزوم القلادة والغل لاينفك |
فيلات التحمنة إبشيزا الى مااظاذ لكل اقتلتان»ق االازل واقمارًا |
أكو
اشهلق-ت©سقا
عنه :ال
هلناحكام |
بافلككية الازليسة والادادة القدمة مالنسعادة والشقاوة وماأجرى عليه ا
اعرد #الاحؤال:الى

كر قلا القممن الخلق والخلق والرزق والاجل ومن صغائر |

وئرها المحكاتوبة له وهو بعد فالىعدم وطائره يننظر وجوده فلمااخرج |
الاجمال كا
| كالنسان وَأسه املنعدم االلىوجود وقع طائره فىعنقه ملازما لهفىحياته ومماتهحتى رج |
مقنبره ناولمقامة وهوفىعنة 0555 4تو رج لهيه اى الكل انان  2يوم القسمة كه

مخرجيه نلقه 6
ا
اي
| والبعث للحساب هكتفابا يه
| الانسان اى مجده ويراه هقمنشورا  6منتوحا بعدما كانمطويا ضفتان لكتابا اوالاول" |
نك
ن
ا صفة والثاق حال ».قال ططلع سطت لك دفه وو كل بك ملكان فهما ع

وعن

| شمالك  .فاماالذى عن ينك فبحفظ حسناتك ..واما الذى عن شهالك فحفظ سأتك حى
020-009

مده اجون |
بالقوة والغلية والعزرة ورنه الفرع بالضعفت اه

سورة الاسراء
والذلة وشوم كه

دو

الا ,نتخلام

من غير انيظهر التحاوز والتعدى هنطرف صيئة التبعنة الى رتةالاستقلالده عندالمقابلة
ا

05

المع والاعتلاء عه

ىلوجه 110واج دن عم
عال ا

الااوهمةونان  3 8 5فاق
ل
' الالهية المج الربوسة
مودي القمووالمارعرال بيتكمون واللوح وصرتيةالشمس اشارة الىميتية العرش
رالكؤنية
| والقم وا صضزاتت

الانفسة ع

الةه القمن اقارة

الىمسة

الروح و ص

نيه الشعسن

اهار الكاميتية اللبزهوغيو اذلكا .املناتطبازات» «القرنآانية .هلتابتدوا انبلق شوله
0اى دذقا |
وجعلنا آية النهار اى لتطلبوا لانفسكم فى ساض النهار 68
اربوسة:وف التميدعنالكسب
وسماه فضلا لان اعطاء الرزق لامجب على الله واتماشضه عك ل

بالابتغاء دلالة على انليس لاعبد فىتحصيل الرزق تأثيرسوى الطلب 8ولتعلموا 60 6
بكلا الفعلين اى لتعلموا باختلاف الحديدين اوميزها ذانا من حث الاظلام والاضاءة مع

تعاقهما وسائر احوالهما  8عدد السنين »ها التىيتعاق بهاغرض علمى لاقامة مصالحكم
الدينية والدنيوية مق والحساب © اى الحساب اللتعلق ما فىضونها مانلاوقات دم

واللدالى والايام وغير ذلك تمانيط به شى” منالمصا الكموذرة واولا ذلك لما علىاحد حسبان

الاوقا لكوامكريد )روت كمةة ى وا نلان :خط فرابكلة تتفت زهرالتكريرة اللثاله المحنينعا
عين مه له اسم خاص وحكم مستقل والعد احصاوؤه <رد
حصل إطائفة معينة فبها محد

ظ

تكرير امثاله منغير ان#صل منه شى” كذلك فالد'ة حصل بعدة شهور والشهر بعدة ايام
واليوم بعدة ساعات  .والسئين حمم سنة وهى شمسة وقرية فالسنة الشمسية هدة وصول -

لشءس الىالنقطة التى فارقتها من ذلك البرج وذلك ثلاماثة وحمسة وستون ,وما وربع بوم

والسنة القمرزية اثنا! عشرشهر | ؤريماذتها ثلامائةواإربعة وحمتيون بوما'وثلث .بوم 0
اناقرالعنين انهل يصل اجله الحاكمسنة قرية فىالصحيح وبحب فدية الصلاة بالدنة
الشمسية اخذا بالاحتياط منغير اعتباررابلعيوم ففدية كلفرض من المنطة حمسمائة درهم

وعشسرون درها وللوثر كذلك فيكون فدية كل صلاة يوم وليلة من المنطة ثلائة لاف
درهم دوماع عفرن دوه اورفسشكل تحط زيائة وزاثنات واديفون كلا يكيل
القسطنطنيةوسبع اوقئة ويكون قمة هذا المقدار من اللنطة بحسوية بالحساب الجارى بين
كلعهد وزمان خخ وكلشى” 4د شة ,د
الناس فى
ا بشعل سس  5قوله كال

| فإدحنا عللكم كت

افلىمعائن واللمعاد وهو منصحوب

ش١ ينك نقصيا<ا  3اى شاه قّ القران سانا بلغا لاالتناس معه

لكي جة علينا فلدّع العاقل ماادركه اى للقه .علمه ولفوض ١

| ماحهله منه  5العم0 #2

كرادنالعال اذاتديرنى القر ان وقف على جميع المهمات ظ

ج
مط
ة
ىللهعنهم كرحن ان عدى بوم و ينظروا 5
وكان الصحابة رذ ب ا

لان النظن اليه

عبادةاقيم ايضا وقوف على المرفين الدب يؤدى الىظهور -خفانياايااهلكلاة يكمجتكارت
د
عاا
تصحت
وحم ع

عع م 1دم

لكر

التوبة اذا اذنب » ثمشرع فىبيان باملضهداية التكوينية التىاخبربها القرآن الهادى فقال |
© وجعلا الئل والنهار  #قدم الال لان فيه تظهر غسر الشهور اى جعانا ها يسبب |

تعاقهما واختلافهما فىالطول والقصر  8ايتين ه دالتين  1وجود الصانع القدير
ووحدته اذلابد لكل متغير من مغير وانما قال وجعلنا اللدل والنهار ابتين وقال فى موضع
أ ((وجعلا ابن مم وامه إبة) لاذاميل والنهارضدان بخلاف عسى وميم وقل لان |

عسى >وكضانافى وقت واحد والشمس :والقمر ايتان لانهماافى وقتين ولاسبيل الى
رؤنّهما معا  0شحونا أله اللدل  31الفاء تضديرية والاضافة بالية مافى اضافة الندد الى |
المعدود اى محونا الااية التى هالىلبل وى

لاسن ازالة" المي قات واوا كنا ْ

اداعها بمحوة الضوء مطموسة كأ فى قولهم سبحانه من صذر بارخ  1الفل اى
انعاها كذلك بشرينة انحو اللدل لوج جل النهار مضيئا  0كنا اهتاذ  43اى
الآبية اكتىمى الأهار

؟ مضرئه صر
هق مبصرة 0

قباسفن

ار

أ

كيه اهلها و نحوز

اتنكون الاضافة فى الحلين حققية 775يابةاللنذاء واتارا والقظاز :الف كفك روف | 2

فح بجناحه ثلاث |

يمل
رثما
بزأ
جنج
ازالله تعالى خلقكلا نمونر القمر والشمس مي

| صرات شحا منالقمر تسغة وستين جزا -فولها الى الشمس لَميرْ الال املننهار اذكان
| فى الزمن الاول لايعرف اللبل والنهار فالسواد الذى فاىلقءر اثر الحو وهذا السواد |
فىالةمر يمتزلة الخال علىالوجه اجمسل ولما كان زمان الدواة العربسةالاحمدية قريا ظهرعله

| اثر السيادة على النجوم وهو الواد لانه سد الالوان كاظهر على الجر المكرم الذئ |

بخرج ابرض مالنمنة اثر السيادة مبايعة الانبياء والاولاء عليهم السلام وجعلالله شهورنا |

| شرية لاشمسية تنبيها املنله للعارفين اايناتهم تمحوةظومانهرهم مصروفة إلى بواطنهم |
+قل هناركةب فى لوبهمالايجان
فاختصوا مبنين حميع الاثم الماضية بالتجليات الخاصة و
مقابلة قوله فانسلح منها قال تعالى إلا الشمس ينب لها ان تدرك القمر» اى فىعاللومرتية |

والشرف * قال حضرت شيج وسندى قدس سسره فىكتاب البرقبات بعد تفصيل بديع ثم |

لآية اللبل مينية الفرعية والتعبة ولآآية النهار مسنية الاصللة والاستقلالية لاننور القمر

| مستفاد منتورالشءس ثم.سسر حو آبةاللل! .جلناب انار انمره عانق الا وله
|لمستفيد.وطوذه بيانكون انزل بحست الضعنتف والتقصات
| واثنات الامتناذ حتى يتفين ,حلد ا
وحد المفيد وطوره باكون ارفع بحسب القوة والكمال ويل
ا غَيرتعد ومحاوز عن حده وطوره بلعى ف كل 05

ولزوم مامه 2

منهما الامبوزا من

لكر

النظام والانتظام 1

| ويستمر القيام والدوام منغير خال واختلال ثهمذا انثا فشك خيرات 0
ةالاصله لان الامداد الوا
مرنية الشعية والفرعية ولمظاهىا لجال ع نية الاستقلالةو

| الى
مظاعن الاك لقيامهم ودوامهم وبقائهم مستقاد من مذااهى اعمال ولذاقل لولا ا
| لهلك الطلحاء وحكمة ماحفوكار مشاه الحلال:عن الاصابة الى الاخظاء وَجَعلَ افكار
مظاهل! امال

مصرة مصدهدعواق

ادام واات

تحدم
المناينه هما حدى حقق رةه

ا

عد باا 1كيب

رن لاسا

الثاطى رحمه الليهدعو بهذ الدعاء عندحم القر ان « الاهمانعيبداكوابناء عبدك وابناء |
انائك اهاض:افنا حكمك ,غنال فينا ضاق سألك اللهم .بكلاشمهولك سديت به نفسك
فاعلاغغب عندك انتجمل
اوعلمته احدا مخنلقك اوانزلته فىثىاي
القران بديع قلوبنا وشفاء صدوونا وجلاء احزاننا وهمومنا وسائقنا وقائنا اليك والى |
جناتك جنات النعم ودارك دار السلام مع الذين انعمت عليهم من النبين والصدقين |
والشهداء والصالمين رحمتك ياارحم الراحمين » * قال فىالقنية لابأس باجماعهم على قراءة |

الاخلاص جهرا عند حُتم القرآن ولوقراً واحد واستمع الباقون فهواولى انتهى »* وجه
الاولوية انالغرض الاهم منالقراءة انما هو تصحيح مبانيها لظهورمعانيها ليعمل يافيها
وافلىقراءة إصوت واحد بتشوش الخواطر معان لبعض القارثين باجمعية أن سعض الكلمة

ومع حذف الحرف والزيادة وتحريك الساكن وتسكين اهرك ومد
والاطترا ببعضها ي
القصر وقصرالمد مراغاة للاصوات فنأمون
عشقت .رسد بفرياد كرخود بسانحافظ * قران ز بر وان در جار ده روايت

نأل الله تعالى ان بوصانا الىحقائق القرآن واسسراره ويطلعنا عالىحكم والمصاطىقصصه
واخاره ويجعلنا مناهل التحقيق انه ولىالتوفيق  8#ويدعالانان بالشر»ه ويدعوالل عند
غضيه بالشمر واللءن والهلاكءلى نفسه واهله وخدمه وماله .والمراد بالانسان الجنس اسندالبه

حال باعفضراده احوحاكلعنههى؛ءض احبانه وحذفت واو يدعوح وسندع لفظاكياءسوف

بوت الله يوناد المناد وماتغن النذر وصلا لاجمّاع السا كنين ووة !:وهى عرادة معنىحملا
وىاللووصلوقف عليها اضطرارالوتف بلاواوفىثلاثتها انياءا للامامكافىالكواثى
للوقف عل
ف دعاءه بالخير  6مثل دعاله لبهاملخير والرزق والعافية والرحمة ويستجابله فاواستجيب*.

اذادعاء باللعن كا #ابله بالخير لهلك اويدعوه بمامحس.ه خيرا وهو شر فىناسه فنيتى ان
يدعو
عا هو خيرعنداللهتعالى لاعا لشتهنه  #3وكان الانسان  7بحسب جلته  0يحولا 3

اكذالروضدك بس عار نوهكدرو حامق وكلاان ركان تيزوك حنه ستيه منقال

الكاقق [تعصل _ذارد درانقلاب الآخالق محالى:نةد رسيا تحمل دارد ونهدرضرا نهدركرما

عكوانس ونه درسرما  **]:واعلٍ ان الدعاء ابملاسان الحقيقة واما باعتبار السيئة المفضية الى
الثير الموجبة له فالانسان مجول قولا وفعلا جمادى فى الاعمال الموجبة للشسر والعذاب

وفى الحديث (المؤمن وقاف والممافق وثاتٍ) قال ادم عليهالسلام لاولاده كل عمل تريدون
ان تعملوا فقفواله ساعة فانى لووقفت ساعة ليمكن اصانى مااصاتى قالاع انىايا؟والعحلة
فان العلك تك نام اناذامات التتوئ

لازتنك دوق لعمة:ان

افكو اء 3وخكوتداوزتدكااى مفتق

اونليق! بواخكند ام بااخره' ».هم بو شن يعقبل  مثثقد
* قبل المحلة من السطان الا فسىتة

مواضع اداء الصلاة اذادذخل الوقت ودفن المت ١

اذاحضر وتزويح الكر اذا ادركت وقضاء الدين اذاوجب واطعام الضيف اذائزل وتعجل
سم مس > سسحصم مسج ب برجم ساون

نازوننىاخر
مبلعمبتاروة
فيغيوشرفرد
,ددرموسحدددش

لج جسم كصب

الجز المامس
ورم ا

 3وأءديا الدنياومافيها « وآنالذن لاجو مون بالخررة:

واحكامها المشروحة فيه هنالبعث والمساب والجزاء 

اءتدنا لهم [64اب

,أ

ٍ

0

ذراةبا العا #وهو عذاب جهمم
]ىفها كفروابه واتكروا وجوده من#العآ خ
ابشان ا

واملة معطوفة عجلمىلة يبشمر باضمار مخبر و مجوز ان يكون معطوفا على ان لهم اجرأ كيرا |
فالمعنى انهببشير المؤمنين بدشارتين توابهم وعقاب اعدانهم فان المرء ستشير يليه عدوه

يا وصال يار يا ميرك عدو * بازى'جرخزيندو يككارى كند
طهق
االل
نتاب
للامك
اهالس
* واعلانالقر انمظهر الاسمالهادىوهو؟تاباللهالصامت والنى علي

|

وكذا ورثته الكمل بعده وان الدلالة والارشاد انما تنفع المؤمنين العاملين يا فيه وهو |

ميترك م شيانامور الدين والدنيا الاوتكفل يدانه اما احالا اوتفصلا ».قالابن مسعود .أ
ناه

كترووى
رضىالله عنه اذا اردثم ,العمف روا القران فان فه عل الاولين اليد ب

تفكر ياعلضمار فين زقاىدحل افلىقرابان :ثى #شوى رقواله عليهالسلام( يخرج روح المؤمن
من جسده كحرج الشعر اهلنعجين) ف<هتمالقرانبالتدبر اوجن 5ك الى صدىالله |
ْ عله وس فىمنامه وقال يارسولالله قال  .تعالى و(لارطب ولايابس الافىكتاي مين » |

فاوحدت مشىهذا الحديث فكىتاناق تعالى فقالعليه السلام ا(طلبه ففسورة بوسف ) |

فلما انتبه مننومه قرأها فوجده وهو قوله ( فلما رأينه اكبرنه وقطمن ايديهن  6اى
لإذات رجاك .فحت يعليما لاماتفل هونا ىتحدن امالقطع وكذلك المؤمن اذا رأى
ملاكة الرحة ورأى انعامه فىالمنة ومافيها من النعم والخور والقصور اشتغل قله بها
ولانحد م الموت وانفهم مالنكاية النقارى” شْتى أنهرا القر ان بتدبريام حتى يصل
يف(قه ) اى
لال
اع وقدنهى العنلىيه السلام ان تمالقران فىاقل منثلاث وق
اضلىركل

يلكن فقيها فىالدين (من قراالقر ان فىاقل ثملناث)يمنىلاقدرالرجل ان يتفكر ويتدبر
فسنى القرآن فىليلة اوليلتين لانه هرأ عالعىحلةحيئد بل يننى ان هرا القرآن فىثلاث
ليال.كاتورجتى شرا عن طبب نفس ونشاطها و يتفرغ لتدبر مناه ولذا اجسو
فى كلجمعة ولعذهم

دشي

عه

إضهم قمكلوسنة بحسب درحات التدبر والتفتش ويغتتم
واه

| الحضود لادعاء عندتم القرآن فانه يستّحاب والفحديث ( منشهد خامة القران كان كن

شانهد
نك
؟ران
شهد المغانم حينتقسم ومنشهد فانخة الق

فتحافىسيلال ) فالىاقتاج |

عندالاختتام احراز لهاتين الفضياتين واذلاك للشيطان  +قال فىشرح الجزدى شتى انبلح
| فىالدعاء وان يدعو بالأمور,المهئة والكلبات الخامبة:وان يكون معظم ذلك اكوله فىامور

| الآخرة وامور المسلمين وصلاح سلاطينهم,وسائر ولاة امورهم فى توفيقهم .للعطاعات

' وعصمتهم من الخالفات وتعاونهم على البر والتقوى وقامهم بالحق عله وظهورهم على |
اعداء الدين وسائر الخالفين وممايقولانىعليهالسلام عندخم القرآن (اللهم ارحنىبالقر ان

العظم اوتجعامل )اماما وهودا وهدى ورة اللهم 0

ممناهنسيت وعلمنىمنه ماجهلت

| وارزقى تلاويه إآناء الللل واطرافى النهار واحعله حه لى يارب العالمين ) وكان ابوالقاسم

ال(شاطي )

معز و١

سورة

م

الاسراء

9

6ىتعقو بتك" ولقدحعادوا' فاعاذألا
| القالن1ر 1زكاوكنه تحت اين القنظل جع2دنا ال
اداو وموك ودرا
|العف اتضة بعس طلرولفع اااي .اواك
ْ كشك 0

صلى اللهعله _ -وقصد قله فعاد الله بتسليطه عهم فقتلقريغلة واجلى ىَ

انظير وقدر از به علىالياقين فهم يعطونها عنيد

وهمصاغىون وهم روي

الى نوم الق.امة © وافلتأو يلات اللحمية  وانعدتم ») االىلهلى (عدنا» الىالعدل

0

الىالفضل :وفالمةتوى

جوت بدكردى بت سر ارهن ماش
دوز
لفك ته او ترزعايناكك اي ابن كار ل ارس
بارها بوشد بى اظهار فضل * باز حكيرد از نى اظرار عدل
ن القاركا د ان 0
اكوا ال ات
3

ؤ

ظ
|

ستن
ال
ادك

 0وحعلنا0 0

حصيرا  #اى محخسا ومقرا نحصرون فه لاستطيعون الخرو ج

ْ متها:اناالااباد فهو فعرلل مدنى فاعل اى حاصرة 5لهم وحيطة لهم 0

كر عحنى

ْ النسة كلابن وتام او مله على فعيل ,ععنى مفعول اباولنظرالىافظ جهنم اذ ليس فيه علامة
را اى بساطا كايسط الحصير المرهولوالحصيرالمنسوج واما سمى |
يحسن
صال
حوعن
ال نيث *
ا صير لانه حصرت طاقاته بعضها فوق عض

* واعم انجهنم عصمنى|اللهواياك منها من أعظم

الخاوقات وه سحناللهفىالآخرة يسحن فيه المعطلة اىنفاة الدانع والمشركونو الكافرون ١
والمنافقون واهل الكبائر من المؤمنين ثمثخمرج بالشفاعة و بالامتنان الالهى من جاء النص
الالهى ؤه واوجدها الله تعالى بطالع الثور لوذاك خلقها الله تعالى فصورة الجاموس

| وجمبع ماخلق فيها من الآلام التى بجدها الداخلون فيها فنصفة الغضب الالهى ولايكون

5ا +ؤاما اذا يكل اانلهناذتن اها
|دك صتدلترل لفق فيا من لاوا خلاآزوافاه
كئرةاعولكاموهاا,نلتىكند
ذدرانمادتءيس
اجب<١دردالؤهنى
وها فىنفسها ولافى نفس ا
فلا ألم

بل هى ومن

فيها من زبانتها فىرحمة اللهلتغمسون

ملتذون سحو نازلله لاإشرون * فاءللىعاقل اشناعد عانلاسساب المقربة الىالنار و استعيد

بالله من حرها بوردها آناء الايل واطراف النهار ويرجو رحمةالله تعالى وه فى التسلم
0ابٍ والسئة عصمنااللهاياك المكالفة اسا:ن
|ْ والتَلق املننن :وة والؤقوق عندالكت
| وثسرقنا بالموافقة والطاعة كلحينو ان وجعلنا منالخلصين فىبابه المقلين عجلنىابهالترزين

عنعذابه وعقابه 9:ان هذا القران  6الذى اتبناك ياعمد يقيهدى» الناس كافة لافرقة
مخصوصة منهم كدأب الكتاب الذى اثيناه موسى ف للتى  6للطرمّة التى #لهىاقوم» اى
ااقلوطمرائق واسدها واصوبها 'عنىماة الاسلام والتوحيد والمراد يهدانته لهاكونديحيث
يهتدى البها من “سكبه لاحصل الاهتداء بالفعل فانه مخصوص بالمؤمين  00يشر 62

م[ؤده مبدهيد ] ا#لمؤمنين أ ما فىتضاعيفه من الاحكام والشسرائع ا8لذين 9
الصالحات  #التى شرحت فيهان لهم ينه اى بانلهم عقابلة تلك الاعمالق اجرا كيرا يه
كك

عه وشا (لسسمتاء :ارات تصاعدا  +قال الكاشنى [مْردى رركتي علقت

مج  5*1يهم

الجزء الّامس عدر

| نوابها ووبالها الى غيرك فاللامعالصىلها واهلواختصاص « قال :سعدى المفتى.الاؤلى ان
ظكان لجنهه اكت قْ .لهم عذاب قافلدثيا * قال فى تفسير التسنابورى قال اهل |

الاشارة انه اعاد الاحسان وال+ليذاكسراءة الامرة ففنهدابل علىانان الرحجة أغلن ووز
ان يتولهتكرنه استهجانا وه فاذا جاء  [ 58يس حون بابد ]  8وعد الإبعوة  0اى حان |
| وقت ماوعد معنقوية اللرذا لحرا من الافسادين [ :دويشت:ودوتساك ] ْ لسوأوا ا

وجوهكم 6نقال ساءه مساءة فعل به مايكره وهومتعلق بفعل حذف لدلالة ماسقعليه أى |
ياشاينكيا نارالمساءةوالكا بةبادية وجوهكمفاريد بالوجوه الحقبقية وآآثار الاعراض
| النفسائتة القن :نظهن ف الوجه» .وى الكؤائق وبخضن.الولواء بالملاءة واالراد اهلها
| لان اول مابظهر من الزن عليها  #8ولبدخاوا المسجد 6ه الاقصى ويخربوه ك©ادخاوه

| اولعية  6وخربوه ف وليتبروا  4اى ليهلكوا  3ماعلوا كل شى” علبوه واستولوا
عليه اويعنى مدة علوهم  3 | 0اهلاكا فظيعا لابوصف والمراد بهم طرطوس الروى ْ

وجنودهما سبق* وقال بعضهم سلطالله عليهم الفرس فذزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف |

| اسمه هردوس قاللواحد منعظءاء جنودمكنت حلفت بالهى اذاظفرت باهل بدت المقدسن

| لاكتلئهم حتىيسيل دماؤهم وسط علككرى فامه انيقتلهم فدخل يث المقدس فقام افلىقعة |
اكلاتنىوا شربون فيهاقربانهم فوجد فيها دما يغلى فسألهم عنه فقالوادمقربان لم,قبل منا فقال
| ماصدقتءوى فقتل عل ذلك الدمسبعين الفا مرنؤسائهم وغلءانهم اينيع نبوا

ْ

| انن+تصدةوبى  5كت منكم احدا ثقالوا أهدم ان سنهانا ونخيرنا بأمك فلمنصدقه فتتلناه

فيبداردهه فعاك ماركا اسمة قالواعق بور كناعاك الذون :حدنهو

وجلئل هذا 5 00

له اندج لمعلتله اضيا اها 0
لبسرأل
طننابيا
| خزو كان قل يحمي جلك يم
التلتسيتي ا وقتل يح كان بعد رفع عيسى فلما رأى انهم صدقوا خرساجدا ثم |
ق1ال يلحي قدعر دبى وديك ما اصاب قومك مانجلك وما قتل منهم فاهداً باذن الله قبل
رن ل

منهم ف فر

عنهم القتل وقال منت با ل

دسوس
دف غيره وقال لبنى راسك ان اه
وسط ع

ب 5

إن اعصه الوا

دوا رامل واشت انه

اصينى ان :اقتل فكوحة
رت
اما
افحل

درت

قامس هم ان محفروا خندقا |

| ويذي>وا دوابهم حتىسال الدم افلعسكر ,فلما رأى هردوس ذلك ارسلاليه انارفع عنهم
| القتل فسلب عنهم الملك والرياسة وضرب علهم الذلة والمسكنة ثمانصرف البىابل
الوتعة الاخيرة النازلة على بنى اسمراسمل وبق بيت المقدس خرابا الىعهد خلافة عمر رخىالله
| عنه فعمره المسلمون باصه * قال الكاشنى [ حق سيحانه وتعالى درتورات بعداز وعذهٌ اين
| عقوت با ايشان
كفته بود ] © على ربكم  3إنشاين كيبرورد كادءغيا باخراتراسمل 1

انير حمكم  [ 4انك رحمت كند يرما .بواذ بدا نهر ايه المرةالثانيةاينتم
 2وان عدتم 5ه صرة ثالثةالىالماصن
نوبة اخرى وائز حررتم عانلمغاضى فتابوا ف رحمهم ©

5

عقال.ستعد  2*1تى.الاولى كافىالكشاف جل  2انيه اذ العودمنبان والاول بدء لاعود الا

55
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كرا اكاك لولاا فلم واذيكوار داكن انارلمن وش ولعت عند تامو اك وإؤلاى الغان
روىنازويادنهادند بازسوداى اخيانلفتازنهادايشانسر برزد ويحى معصومرا شل رسام دند
و:قصد هلاك غسى عليهما السلام كردند عقو بت دوم دررسيد لللطيك روعى برايشان غايه

كرد ديكر باره مسجد خرابكرد واندو<تواى ايشائرابغارتبردند]كا قالتعالى وإفاذا جا 6ه
[ بس حون ايد ]  9وعداوليهما يه اى اؤلىكرى افساد اى حجان وقت حلول العقاب

الموعود ف بننا عاركم » لمؤاخذتكم بجناياتكم  9عبادا لنا د اكثر مايال عبادالله وعد
ااناس * قال الكاثنى [ اضافت خلق استنه اضافت مدح جه مراد يت نصراست بقول
اصح ] * يقول الفقير المراد من الاضافة بيان كونهم مذاهر الاسم المذل المنتقم القهاركا
يفيده مقام العظمة لاالتشريف فان الكافر ليس من اهله  اولى بأس شديد ك#قولهم

للأوطلن:لافةلذأءت رححطان) العندة كاى ادوع دقوت وابظيلء قنامروب[ ذمباطق كفت كا
مهرب باشد أوازهاى ايشان جون رعد ] وهم مخت نصر من حوس بابل وهو يضم الباء
اصله بوخت ععنى ابن ونصر شح النون والقاى اللشذذةاوالناء اللهعلة اسم صم وحدعنده 2

سبب
ذا
يفله
بت نصر ولم يعر

اليه * وقال بعضهمكان بت نصر عاملا على العراق للك

| الاقالم فذىلك المين .لهراست بنك اجوادكان اهراست مشتغلا تال الترك فوجه بخت
ل

تاكن

الل الادو لك  0نم  3من الحوس وهوااتردد .خلال الدور

والوت فاىلغارة اى ترددوا لطلكم بالفساد  0خلال الدياز  3قال فى القاء.وس الخلل
ولال
منفريح ماين الشين ومن السحاب مخارج الماءكيخالاله خ

الدار اإضا ماجوالى حدرها

ا

وهابين سوتها انتهى  +قالوا يجوز انيكون مفردا بمعنى الوسط اوجمع خلل يمعنى الاوساط |
مثل جل وجمال .والديار جمعدار وهوا لحل جمع الناء والعردة .والمعنى فشوا فاوط 0

الثازل اوفى اوساطها للقتل والاسر والغارة فةتلوا علمائهم وكارهم و<وقواالتوراة ١
وخروا المسحد وسسوا منهم سيعين الفا وذلك من قسل نولة بعض الظالمين بعضا ما درت

|

بهالسئة الالهة  0وكان  31وعد عقابهم  0وعدا مفعولا يهوعدا لايد ان شفعل ْ #3م ْ

رددنا  6اعدنا بؤاكم الكرة عليهم  6اى الدولة والغلية على الذين فعلوا بكممافعلوا ببد |
| مارآسنة حين نيتم ورجءتم من الافساد والعلو تلخيصه بعد ظفرهمبكم اظفرنا؟ به ..والكرة
 ١اللاموأائية! واعلو متيو جياالانة قال كرظنب اى كلاف لحايبدنان كوزتناذا
غنا اهل بابل فظهن علهم وسكن الداد فتزوج بعك أي اه قال امظرت مزرواج

اذيرة قوم! الىارضهم فردهم الى ارضهم بيت المقدس فالكرة هىقتل مختنصر واستتقاذ |
| تئاسرائمل اساراهم ورجوع الملك اللهم كوا فنها فرجعوا الى احسن ماكانوا علبه
ثم عادوا فعصوا الثانية  #9وامددنا؟ باموال 6ه شال اامدلجيش اذا قواه وكثره عددا
اى قوينا؟ باموالكثيرة بعدمانهبت اموالكم  5وبين  6بعدماسبيت اولادك وجعلنا؟
جل
رمع
لفر
اني
اكدهنا  010 43ممكانتماومن عدو وهو م

من قومه  0ان أحستم ٍ

أحستم لانفسكم وان اسأتم فلها  #اى احسان الاعمال واساءتها كلاها بخاص بكم لايتتدى

 2ا

ازع امس ودر

ل د

افادتين  .اولاها مخالفة  4التوراة وقتل شعيا وحيس ارميا حينانذرهم سيخطم
| وارميا بتشديد اليا.مع اضلمههزة على رواية الزتخشرى ويضم الهمزةاوضر نذا
:الثانية قتل زكريا ويحى وقصد قتل
ارما بالكسرتى و
ع ا
ا روا

را * ولتستكبرن عن .ظاعة الله تعالى [يعنى سركخشواهيد
يوا
فان كعل
تع
لسى
وعد
|
]علو العو على اللهوالحراءة *قال الكاشفى [ دررين قصه اختلاف
ونال
أرقة اوطتاعت م
بسارسست 0

ىك بدورسيده ١,راد موده وكول اصح واشهر در رمختاز القصحص

| وسير وغير ان ارذَكتىك اك اخمار انيا علوم السلام توشتهاند جنانستك :دون سلطنت بى

يف
عى
ضيرد
|اط دم رولايتشام (صداشه رسيدهاز اولاد سلما واوم

حال و اعى ج بودملوك

معدرولايت ايلبهبستهموجه ان صوب 5ك وله ستحاريب ملك موصضل ساهمد
اطراف طمع

اتلها باذيغاء فاندوبخان وما زعو ويل تننين تل مقس اقراوة 5
ومتحاقك وس

:سعان ١يدير فت .وده ل رارك 1م ا
ووايكان” (ابعيان ا
خاراة ,جلاعازركرزوه"[تقرب ال
د ررد ا

ات

0

سنه درهم كا

* صالاق سرك در عام 0

زيكان عالمى را زاله بكرفت * زخون'روى زمينرا لالهيكرفت
عاقبت سطوت هيت الهى ظهود وده هورلدشكر ازيكديكر منهزم كشتند وغنام ايشان
بدست بانسرائيل افتاد ديكرباره يادشاه روم وملك صقاليه وسلطان اندلسهرنك بالشكن
ال
كللنرا
عو
قت

كدار بردر بيت المقدس جمع شدند وجون رةتسلطنت

مه تبغ نم

برنتايد ايشان مان نزاع كرده بلشكرارانى ونبرد ازمانى قام واهدام عوكايد

در افتادنذ همحون شغيرران * بكرز و نيزه وشمشير إرال

«للهم اشتغل الظالمين بالظالمين واخرجنا ,ميننهم سالمين غامين »اغاز
نى اسرائيل دعاى ا
كزدند .وتكائ! كنت غياق دان ديدم :آن) كحكاتازا نيلت رم عك رالا عدت رلته
ويدار نان دكات قات الذكنيكي كروران دن
نجهاى قرار ونهجاى ستيز * نهادند ناكام رو دركريز
امؤالايشان نيزب.ه دست نى مثا لان افتاد وجون غنيمت بنجلشكرعظيم درحوزه تضرف

| دداوردندحكم ا

نناي ) نر ينكان
سط ان
لب

غات اناسن تان نيرون"2

دَادَ مار

ع

ل

يا

توراترا برطرفخؤاد :دهي حند ارما سغمبر ايشائرا بند

دلا
ش او
كساد
مينف
وحتلخود
وا  02قا

را دزامعرض بلخط

ا|لهى مباريد نشنيدئد حقسبحانه وتعالى بحت نمضرجومى راكه كاتب سنجاديب بودن بعداز
 02كموصيت ملك بوى رسدبر ايشان 5شت تابيامد وبانشان حربكردهغا ان شدومسجدرا

را

اا بسوخت وهفتادهزاركىرا

ومنا
ارال تن كللتوا م

بود باعزتان_كوارش: :عمدانيكة "وى ناتجى اسراشل .لؤاست ماوردين حال حيرا يافت:مال
لعاف كرفت ومىهزاوينا وشا عله اواك ورد وسىسال بعمارت ولاءيت ايليه اشتغال

(ممود) .

معز

0-5

سواراة الاسراء

 ٠١يعم

لكليوةاواللاق التسبت -مع الضّالاة تجاء فى قوالهتعالى» فلولا الدكان من المشيحء:

| .القن طى اى مالنمصلين از 3كان عن عاببناس رضى الله عنهما كلتسني
0

فى الق,

صللاة اوراشينه فْ الصلاة الطهارة الناطنة وألحكوررا |القلت اراولفلتقودق
روى تاشدته سند زَوَءئ الحوانةد الاطلاةا حكنت

الا ابالطيور

ددذراواسط

وهو بالتح مصدر ععتى التطهيرومئه ( مهفتاح الى لاة الطهود) وام لما نتطاهن بهم ف المغررت

ال

قل الحافظا
طهارت ارنه ون ك 0كن عاشق * شول مذى اعشقشن درست اسنت ماز

 5وانينامومىالك تاب ا5ىهالتوراة حملة واحدة  0يناه الىالطور  63وجعلناه :
| اق ذلك الكتاب  3:لعتدىاستر اميليه .عاديا لاؤلاد نتقيوهبتدونالىاط1ئ والضواب
افيه من الاحكام والاطاب ف ان لا تخذوا © امنفسرة لما بتضءته الكتاب من الامس
و|النهى يعنىاىكم فى قولهكتبت اله انافعلكذا  +قالالكاشى[ وكفتم مرايشاتراكه آيافرا

لكان تةوفرل » تفاهت الإنرك 0بالزتعارية لماعي فورح سود
|ن دوق ععنى غيرى احد مفءولى دزا ومن ص بدة 00ذرية 0اى ياذرية  0عا
م

منعوح  6فالىسقيتة اوتصب على الاختصاص بتقدير اعنى قال ذر أخلق والثى" كثر ومنه |
ا

الذدية مثلثة لنسل الثقلينكئفى القاموس .والمراد
-.

رمت

تأ كدا فل عل التؤحند بتذكير اتعامه عدوم |
|

-

فىضمن الحاء باهم املنغرق فسفينة نوح * 5ذال فالكوا ثهىذا منة على جيعالناس لانهم
| كلهممن'ذدية من انحى فىالسفية هن الغرق .والمعنى كانوا مؤمئين فكونوا مثاهم واقةوا
 |/لانن ابانكم >

.قال الكاشق الس إناي تله اراهيم عليه | سالام جدانى  ١أسرلك

|
الك اود بطنقلق شاك ناز ارداق أله  55اززاق0
|
ايلهسلا مك© كان عدا ك 0ورا
وميد ام2ه انه  1اى نوحا عل

كر

؟كثير الشك ,رف جامع حالانه (١

ظوكأناذا كالقالالجدةالذىإفلاحوهاال عااذ اعادق واذا شَيرطُ قال)دل الذى سقاوىلوشاء
اظماق واذا اكتتىقال الْجْدلله الذىكساق والوشاء جرد قؤواذا تذوطلقجالدلا اذىاخرج |
عنىاذاه فعافية واوشاء حيسه وروى اندكان اذا اراد الافطارعى ضطعامهعلىهن 2

فاقود تاها رك به وفنه ابذان باناجناء .ممعندكان بكيةرشك0 ,

وحث الذرية على

رهلهم عالنشرك الذى هواعظم  00الكفران © وفالتأويلات التحمية
جب
زداء
الواقت
(اندكان علذلسكرايام اىكاننوحعبدا شكورا برىالضراء وده ةنا

فيشكرنا افلىالتين حميعا فلمابالغفىالشك,ملحترقا تناك بالغ فىازدياد النعمة جزاء
عومانا الت اثبلبانتاارلتوراة الهادية الى
لمبالغته فىالشك رححتىانعمق  1نحماهمم ن
التوجيد المنحية من الششرك +وقضينا الى بنى اسزاشل »قدال قغى الله انهاه وابلغه اى
اعلمناهم .واوجنا الهم وحبا جزما وبنا  68فىالكتاب 56ق االتوراة؛فان الانزال
 6والله لتفسدن فىارض
| والوجى الى موسئ ائزال ووحى اليهم [2اتفدد فى الاراض 4

'الشام ود اللقدس 0تان 'كه مصدر والعامل.فيه منغير ل 4ه اى افسادا بعد اقساد
أ
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وجراواماقس ولهذا الدر |حاللطراف جر لف ال ليل جل ا

03

الصلاة افضل من الطواف الا فىحق الاج فانه مختض :بالل الشتريف .والصلاة :مخلافه
* وقل جعلها حمسا سكرا للمناصر الاربعة وجمعيتها فىنشأة الانسان وقد جعلاللهالصلاة
عالرىبعة اركان القيام والركوع والقعود والسجود لتكون شكرا لهذه العناصر الاريعة

* اولان الخلق اربعة اصناف قائم مثل الاشجار و راكم مثل الانعام وقاعد مثل الاحجار
وساجد مثلالهوام فاراد ابوناءق اجميعفىاحوالهم فيشا كلكل واحد من الخاق وجعل
الله فى اوضاع الصلاة جمعية العالم كلها وجعات الصلاة مثنى وثلاث ودباع لتوافق اجنحة

الملاتكة فانها جعلت اجنحة للشخص بها يطيرالىاللهتعالى * قال.حضرة الشيخ الشهير يافتاده
قدس سره صلاة الصبح فى مقابلة الجسم والروح والادبع فى المراتب الاربع اى الطببعة
والنفس والقلب والروح وصلاة المغرب كانت لعيبى ولذلك صارت ثلانا لانه ليسله حظ

الطبعة * وقال حضرة شيخى وسندى قدس الله سره فىكتاب اللائحات البرقيات عند قوله
تعالمى(وجعلنا الل والنهارا تين فحونا آية اللبل وجعلنااية النهارميصرة) ان الليل اشارة
الى مىتية اللاتعين وهى عمرتية الجلال الاطلاققى الذانى اقيق الوجودى لك.ال الاطلاق
الذاتى المقيق الوجودى والنهار اشارة الى مرتية التعين وعى ميتية امال الاطلاق الذاتى |

المق.تىالوجودى لذلك الكمال المذكور نعته ثمضلاة الفجر من الصلواة امس المشتءلى
عليها الادل والنهار بركسيها اشارة الى الانذزنية والتمايزين المرتيتين المذكورتين والركمة
الاولى اشبارة الى ميتبة الال والركمة الثانية اشارة الى مرثية امال واحدية مموع |

الركمتين واجتاع الركمتين والتقاؤها فى ذلك الجموع اشارة المكال واجتماع الجلال والمال

والتقائهما فى ذلك الكمال ثم صلاة المذرب منها عكس صلاة الفجر ليظهر فيها مابطن
فها من الاحدية الجامعة والركعة الاولى اشارة الى الجلال والثانية الى امال والثالثة الى |

الكمالالجامعوميتبة اللاتعينمرتبة القوة ومىتيةالتعين متبةالفعل ولولا القوة لماتحقق |

الفعل والقوة احمال والفعل تفص فلولا خزينة القوةلماظهر كرم الفعل وجود الفضل ظ
ثمصلاة العشاء منها يركعاتها الاربع اشارة الى التعرنات الاربعة الذائية والاسماسةوالصفاتية

والافعالة فىمرتية اللاتعين والجلال بالقوة وصلاة الظهر منها بركماتها الاربع اشارة الى| .
تلك التعينات الادبعة فى عمسئية امال الالهى بالفعل وصلاة العصر منها بركتاتها الاريع |ا

اشادة اليها فى مرتية امال الكونى بالفعل ثمالفرائض اشارة الى الوجود اللقانى الالهى |

المنسط علىالا كوانمطلقا والواجتاتآشارة الىالوجودات الخلقنةالكونية الخصية واليان |
اشارة الى الوجودات الخلقية الكونية الخاصة والمستحبات اشارة الى الوجودات الخلقبة |

العامية ثمساق حضرة الشيخ روحالله روحه فىذلك الكتاب كلاماطويلامن طلبه وجده
* وسثل ابن عباس رضىالله عنهما هل نجدالصلوات امسفىكتاب اللهتعالى فقال نعوتلا
قوله ((فسحانالله حين تمسون وحينتصحون ولهاجد فىالسموات والارض وعشما وحين
تظهرون )© واراد بحين نمسون المغرب والعشاء وحن تصبحون الفجر وبعشيا العصر ونحين

ت(ظهرون )
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الجر صلىركعتّين شكرا لله تعالىلحصولالننجاة من ظلمةاللبلى ولرجو ع النهار اولماتيب عليدكان
فدجر فصلى ركمتين شكرا لحصولالتوبة وزوالالخالفة وطلوعالنورالتوفيقوغروب
لعن
ذالك
نصدلاىلزوال ابراهيمعليه السلام حين فدى ابنه عند الظه رصب اربعا
ظلمةاخالفة .ؤاول هبع
ثدت
دق
صدى
تششكرا لذهان تم الود وللزول الفداء رشن الله حين تو
ولده عنى اذى الذيح ومشقته .واول

الرؤيا ولصبز

هن صلى العصر ونس عليه السلام حين احاه من

طلةات اربع الزلة والابل والماء وبطن اوت

واول هن صل المدَرّن اعتاى عليه السلام

فالركعة .الاولى النث 'الالوهمة عن نفسه والثائية لنفيها عن والدته والثالثة لاثساتها للهتعالى
ل
ب ا
وثبل غفر لداود عليهالسلام عند الغروب فقام يصلى ادبع

افلثالثة اى سم فها فضارت المغرب ثلاثا .واول من صلى العشاء موسىعليه السلام حين
أ خرج  01مدين وضل

الطردى وكان فى تم ل

وعم اذه هارون وتم فرعءعون عدوه

ا وتماولادة فلما اماه اللهمن ذلك كله صلى اربعا .واول من صلى الور سنا عله الصلاة

والسلام * قال تفمىْسَير التتسير ام رسول الله ملاككة السموات فى الوثر فكان امام الاندراء
فَبنت' المقدتن وامَام الملاككة عند سدرة النتهى" فظهر بذلك فضله على اهل الارض
والسماءانتهئ * قال فى التقدمة شرح المقدمة قبل لقمام الى الثالثة رأى ا فى الكار
ففزع واتحل إبداه  751اكت و|اسعاك اله من النار واهلها واعها 5 0

فصارت وترا »* قل فرضت الصلوات اعمس فىالمءراج دكعّين زكمتان ل المعرات  أربي

د

سن

اجات لحكل اع فى اموا وك ند ايها وا المي نوناق

المغرب وأربعا فالىعشاء واقرت ضلاة الصبح رن

 7عأثة.رضى الله عنها

فزاقت ضلاة'الخضرواسفر ركتان اى'فى الصيح والظهر والعصر والمغرب والعقاء
فلما اقام رسول الله اى بعد شهر وولى وعششيرة ايام م نال كدرة ريد إفظالاه «اللصير
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لكان لتكت اده الدجكن قا جرهعلنهنا” دي ل”طول القر ال لقره وار كت
ادرف م  9ذأقاها لاه رمه تصتارت تلان وول فرصت ان فى المعراج 'اربعا

الا:المتريك 'ففرّضت ثلانا والآا الصمح ففرضت ركتين والا صلاة المعة ففرضت ركمن
ثم قاصلراتزبع فىالسفر اى فىالسنة الرابعة املنهجرة وهو الخاسب لقوله تعالى
(افاس  22جمتاح ان تقصروا مانلصلاة  * 6قال بعضهم واللكقة إليىل المتاده ف
الوموالايلة

 0ا

لكلاانت حمسا والمعاصى تشع

كت

ناك للعكوان

ماحيةلما ندع فى اليوم والليلة من المعاصى أى بسبب  5اراس وقد داز" الى ذلك

التى عليه النثلام بقوله أ(رأتم لوكان باب احدك نهر يغتسل منه فى الوم واللة +س
نحت و من ارقة عا الوا "لذ راتسول سول الإهذلك نل الطلوات الكل
جات
كتؤان دين الك وال جع عجنلا كمسنصواك"اللهازا يك نفك فلن تال
يج الاق ع اجالقا0 -
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العصر) قاللا فقال عالليسهلاء(اللهم انهكان فىطاعتك وطاعة رسولك فاردد عله الشمس) |

| قالت اسهاء فزأيتها طلعت بعدماغىبت وهومناجل اعلام النبوة فلبحفظ * وذكرانهوقع
يت خاءت سحابة غطت |
با
لائل
افض
لذكر
لبعضالوعاظ برغدادكان يعظ بعدالعصرثم اخذ فى
الشمس فظن وظن الناس الحاضرون عنده انالشمس غابت فارادوا الانصراففاشارالهم
انلا تحركوا ثمادار وجهه الى ناحة المغرب وقال

لانترق :ياشمبن “تح يتتيق :نا جكالىااال اللصطلق البموخله
انكانللمولى وقوفك فلكن * هذا الوقوف اولده وانسله
فطلعت الشمس فلانخصى مارى عليه من!+لى وااشاتٍ وهومنالاتفاقات الغرنية كاحكى
انبعض الناى كان لهوى شابا يلقب سدرالدين فافق انه توق لية البدر فلءا اقيل الل

وتكمل الدر الك محة رؤيته منشدة الحزن وانشد مخاطب البدر

تط*لع
شقيقك غيب فوده

يابدر من بعده

فهلاخسفت وكان الحسوف * لياس الحداد على فقده

فخسف القمر منساعته فانظر الى صدق الحبة وتأثيرها فىالقمر وصدق منقال انالحة

مغناطيس القاوب  :قال الكمال الخحجندى
بمجثم اهل نظرك بود زبروانه » 5

وريج عا وتيت

نيومالذى إلليىلة المعراجنزل
االجهعملنا مانلاهحلبة والوداد امينوحين زالتالشمس هال
جبريل وامبالنىعلهالسلام لسعلمهاوقاتالصلوات وهكتها واعدادر كماتهاثم صيسياسحابه(الصلاة

جامعة) لان الاقامة المءروفة/اصلاة ل تمشرعالا بالمدينة فاجتمعوا فصلى الىعليهالسلام بالناس
فسمست تلك الصلاة صلاة الظهر لانها فعلت عند قيام الظهيرة اى شدة الحر اعوند

نهاية ارتفاع الشمس فصلاته عليه السلام بالناس كانت بعد صلاته مع جبريل وامه جبريل

يومين يومافىاول الوقت وبوما فاخىره وكان ذلك عبنادب الكعبةمستقبلالصخرة اللهثم
التفت جبريل وقالياحمد هذا وقتك ووقت الانساء من قبلك والوقت مابين هذين الوقنين

وامالمتقع البداءة بالصبح مع انها اول صلاة بعد ليلة الاسراء لان الاتيان بها يتوقف على

بيان الاثيان بالكيفية اى على بان علكيفيتها المعلق عليه الوجوب كأنه قيل اوجبت
حبث ماتيينكفيته وفقىته والصبح متيينكيفيتها فوقتهافرنجب *قفبانل قولجبريل
هذا وقتك ووقت الانساء من قبلك سَتَضى اهنذه الصاوات كانت مشروعة لكل واحد
من الانساء قله ولس كذلك لانها من خصائص هذه الامة * قلنا معناه ان وقتك هذا
الحدود الطرفين مثل وقت الانساء قبلك فانه كان محدود الطرفين او ابعنضهم صلى

الفجر وبعضهم مايليها وهو لاينافى كون المجموع على هذه الكفية من خصائص هذه
الامة  روى  ان اول منص الفجرآدم عليه السلام حين اهبط الى الارض من اللنة

واظلمتولعلديه سالسدانيحاةماوسجلرنلابمدل هاومالمسيورك"نابقريىت قبسللذلكسطفخفافح خووفدا عشددجيددا1فلماانشق
ا(لفجر )
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اليهفال عا.ه السالام (اآة ذلك اف عدت
ل

قريت

من المدبنه اى
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متوجه وذاهب (وانتهيت الىرحالهم واذاقدح ماء فشر بت منه) فاسالوهم عءعنذلك وشرب

 ١المالكلغثنابخان _لانهكان عند العرب الاين تمايباح لكل محتاز منابناء السبيل قلوافاخبرنا
| ععنير نا قال (مىرت بها والتنعم) وعول قرسمنمكة اى واناءراجع المكد نا برهم
بعددحالها واحوالها (وانها قدم معطلوع الشوس بتقدمها حمل اورق) وهوماساضه الى

سواد (علبه غسارنان احداها سوداء والاخرى برقاء) اىفها براضوسواداى حوالق خطط

سياض فابتدر القوم الثنية اىبل فقال قائل منهم هذه واللهالشمس قداشرفت فقالآخر
هذه والله العير .قد اقبلت يتقدمها حمل اورق كقال مد عله الغرارتان فتاب المرتدون
لاصتا يكن وقالوا انهساحر * وجاء فىبءض الروايات انالشمس حيستله عليهالسلام
الخو وقوفها عنالسير اىعن ارك بالكلية
نعالطلوع حتى قدمت تلك العير وح
| وقيل بفلوحيكها وقيل ردها الى ورائهاءذا شل حسها ورجوعها مشكل لانها اوتخلفت

اوردت لاختلت الافلاك وفسدالنظام

قلنا  00وردها منباب المعحزات ولامحال للقباس

ٍاْفىخرق العادات * وقد وقع حيس الشمس لبعض الانبياء كداود وسليان وبوشع وموسى

ا عامهم السلام *«واماعود الشمس بعد غروبها فقدو فع أ| صلى الله مالعوب ف خمبر فعن أسماء
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وفحدر! عدا أتزعم انك أندّه ىللة واحدة واللات والعزى لانصدقك وارند نساعنكان |
اهن به وسعىرحجااك الىابىبكر رضى الله عنه اى اضرع اومشى فقال اكنان قدوال ذلك فلقد

صدق ثاىا |اتضفة عل ذلك قال" انبى اصدقه على ابعد منذلك اى انذهب إلى بت المقدس ١
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ىةالفيدق هداق امل كلها '
بسبب هذا الجواب.الّدق بهذا الاسم االفة' كع
المقام الذى كذب فيه١كثر الناس وكان على رضىالله عنه يحلف ,الله ازالله اتزل اسمابىيكر 0
ليست عجوتق اىافهىاتسمة!!!ال بهالذات لاتشمة اخلق وكانن فهم من عرف باكرا زد" ا

(استعتوه )
ف

مع  ١١6صم

سورة الاسراء

المقدس وتوجه الىمكة وهو عاللىبراق حتىوصل الى بيته الاشرف بالحرم المي الاحمى
ححص الكعة العظمة:او الى بيت ام ,هالى .ك 5يدل عليه مايى”* من ت#رير القصة وكان زمان

ذهابه ويجيئه .ثلاث ساءات اواديعساءات » وكفلىام السبكىان ذلككانقدر لحظة ولابدع
لان الله تعالى قديطيل الزمن القصير م يطوى الطويل لمن يشاء  روى  فىمناقبٍ الشيخ
موسى السدرانى م!كنابر اسماب الشرخ ابى مدين قدسالله سرها ان لهوردا افليىوموالليلة

سبعين الف ختمة » يقول الفقير قال شيخى وسندى قدسسره افلكىلام عليه اناليوم واليلة
ادبع وعشرون ساعة فبحكون فىكل النتى عشسرة ساعة حمس وثلاثون الف ختمة لاله

قعلدىير
لكثتر و
اىا
اما ايننسط الىثلاث واربعين سنةوتسعة اشهر واما ال

الاول يكون

اليوم والليلة منيسطا الىسبيع وثمانين سنة وستة اشهر قيكون فىكليوم وليلة منايام السنين
المنسطه الها ولباليها ختمتان <.:ة فاىلوم وختمة فالىللة  5هو العادة ويحتمل التوجيه

باقل مذنلك باعتبار سرعة القارى هذا فانه صدق وكقدوشف لىهكذا وقدصدقته وقبلته.
وهذا سرعظم انهىكلام الشيخ * وقدبيت افلىهندسه ازمابين طرفىقرص الشمساى عظمه

اةرض مائة ويفا وستين صرة ثمان طرفها الاسفل يصل
افىلكر
وسعته ضعف مابين طر

موضع طرفها الاعلى فى اقل ثماننية وهى جزء منستين جزأ من الدقيقة والدقيقة جزء من

كن حرام التمعتددى يسو مخنب وعجمزا ياعلنساعة :اذاكانت هذه السرعة
ممكنة ااجماد فكيف لايمكنلفاضل العباد اذا اراد ربالبلاد والله تعالى قادر عجلمىيع
المتكناجي مست رنالنق

مث هديا للرركة فيجسد النى عليهالسلام او أمابحمله * قال

حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدسسره قدذهب عليه السلام وجاء ول.متمماء ابره
انصبابا نوكمان مؤمنا لايشكر المعراج ولكن وقوع السير المذكور فى مقدار ذلك الزمن
النيى بتكل .عندالعقل بحسب الظاهس ,واماعند التحقيق فلااشكال ألابرى ان فالىوجود
كانميق للد إلصع ارام انوا دوعو
اللي
ا
ا

بديهى لاسكره منلهادتىتنيز حتىالئله والصدان أفلاحجوز انتحصل تلك اللطافة أوجود
البىصلىاللهعليه وسلمسَدرة الله تعالى فوقع ماوقع منهفاىلزمن السير

داه ازندازه برون ردقته * لى نتوان بردكه جروفنتة

د ب ليت اك

يل اها كرا كقذ

دوى  -ان سولاللهصبىالله عليهوسم لمارجع لمينلته اقلصقصة على ام هانئى' وقال(انى
اريد ان,اخرج الىقريش فاخبرهم بذلك) فقالت انشدك الله اى بفتح الهمزة اىاسألك بالله
قنك فلامال كغادناة
دم
صذيك
ابن عم اى ياابنعمى انلاتحدث اىلانحدث بهذا قريشا فك
فلحطم هو
تعلقت بردانه فضعرب بيده عرلدىانه فانتزعه من يدها وانتهى الىنفر هنقريش ا
ماين باب الكعية .والححر الاسود واولئك اللفر معامبنعدى وابوجول بنهشاموااوليدبن

المغيرة فقال (انى صليت العشاء) اى اوقعت صلاة فىذلك الوقت (فىهذا المسجد وصليتبه
الغداة) اىاوقعت صلاة فىذلك الوقت والا فصلاة العشاء ل+تكن فرضت وكذا صلاة الغداة

اطزء الأافس فشر

مير 4١١ لام

(اللهم
طائبة
اغفر إناغتسل يومالجمة) اى لصلائها (ودايث لناة اسرى فىمكتوبا عالىب
| الصدقة بعت امثلها والقرض ينهانسة عشمر فقلت مكبريل هابالالقرض افضل من الصدقة قال
ى والمسثقرض لاسثةرض الامن حاجة) وساننكون درهم|لقر ض
لآ الماك سان وعنده ث '

ثمانيسة عشر درها ادنرهم القرض بدرهمين من دراهم الصدقة كا جاءبفىعض الروايات |
|

لد تعقاره تصيراجكلة عشرين ودرهم القرض يرجم للمقرض بدله 0

اكنة عفر (وَوَأَرتِلَصْوَانَ عازن لنة فلا د انىفرح ىورحب دوادخلى |
| عشرين .كذل
الحنة وارالى فبهامن الععجائب ماؤعدالله فها لاولانه ثما لاعين رات ولااذن ينمي مذاية

فيها درجات احانى ورأيت فيها الاثهار والعيون وسمعت فيها صونا وهو ول آمنا رب
العالمين ثقلت ماهذا الصوت يارضوان قالهم سحرة فرعون وازواجهم وسمعت آخر وهو
بقول لببك اللهم فقلت من هو قال ارواح الحجاج وسمعت التكبير فقال هؤلاء الذزاة

وسمعت التسببح فقال هؤلاء الانبباء ورأيت قصورالصالمين وعرضت عالناد وانكانت
فاىلارض السابعة فاذا بعالبىها مكتوب وان جهم لموعدهم اجعين ) قال عليه اللام

اايخىريل من هذا قال مالك خازنالنارلجبضحك
(وابصرت ملكا ل+بضحك فوىجهى فقلت ج
يههنسم |
منذخلقهالله ولوضحك الىاحد لضحك اليك فقالله جيريل يامالكهذا محمد فسا علي

رنن
ح.وا
بترر)
عق -واعناى ,عاضلات .الله اكلوكررامة والش

النازباللا 1

الله |

ا لازت
عليهوس يكبل باانز إن اللو لجال اواملى
ناجون قال عليه السلام ( فسألته ازيءرض على" النار بدركاتها فعرضها على عافها واذا فيها |
غضب الله)اى نقمته(لوطرحت فباهلاحجارة والحديد لاكلتها واذا قوم يأكلون الجف فقلت |

من هؤلاء ياجيريل فقال هؤلاء الذين يكألون لوم الناس ورأيت قوماتنزعألستهم من |
اقفيتهم فقلت من هم فقال هم الذين يحلفون اللهكاذبين ورا؛تحاعة تمنالبا

عه

بشعورهن فقلت من هن قال اهلنلانى .لاستترن هغنير محارمهن ونا جماعة منهن 6

لباسهن املنقطران فقلت منهن قال نانحات) جع نائحة وهىالباكيةعاللىمت مععداخلاقه |
يدلث
د +و
حسنه
ومحا

على النخنة والنار مخاوقتان الآن .لان الانسان اذا عمثوايا
المعراج

فعبادة ليحصل ذاللكثواب واذا عل عقابا مخلوقا اجتهد فىاجتناب المعاصى
مخلوقا اجتهد ال
لثلايصيبه ذلك العقاب وقدصح ان انان قبعان وعمارتها بالاعمال كأدلعليه حديث الغراس
فباسبق * واعلم انه عليهالسلام اسرى بهمنمكة الى بدت المقدس عاللىبراق ومن ,بيت /
| المقدس 8

الدنيا على المعراج ومنها الىالسماء السابعة علىجناح الملائكة ومنها الى |

السدرة علىجناجحبريل ومنها الى العرش علىالرفرف والظاهى ان النزول كان على هذا

الترييب *  0بعض الكابر مناهلالله انه اسرى به االلىسدرة على البراق واياما كان
وخان واصوات ذقال ماهذه أ
فلماتزلااللىسماء الدنيا نظر الى اسفل منه فاذا هو بهرج د

اديمخنتظىرو! االىعلامات ولايتمكروا
 ٠باجبريل قالهذه الشياطين يحومون علىاعين بلنىا
| فىملكوت السموات واولا ذلك لرأواالعجائب اى ادركوها وتزل عليه السلام ابليىت

يي

خورة الاعراء

مج  71دم

اة
لانت
صئلك
لة) ق
كولبإ
(فرضالله على حمسين صلاة فىكل يوم
ظمن قال للهعلىض>للاة بلز مه كان

.هاركتين ألابرى اله

ومخالفه ماقالوا انه عليه السلام كان يدبىكل بوم وللة ْ

ماببلغ الى حمسين صلاة وفق مافرض ليلة المعراج فالظاهى انهذه المسين باعتبارالركمات
لآانه هوالمضوط عنه عليه|لسلام يعنى كان يدلى فىالبوم والليلة من الفرائض والنوافل حمسن

اكل وقت كان مشتملا عرلكىمتين |
ركعة وضرح بعضهم بانالمرادالمسؤن وقتا فالظاهر ن
لانالصلاة:نى

الاصل كانت اكرتين .ركمتتن “مزيدت فاىضر واقرت افلسفرقال عليهالسلام |

بأثمانيت مومسى) أى فىالفلك السادس (فةالمافرض رلك علا|
(فتزلت الوابراهم فهَل شا

امتك قلت سن  0قال ارجع الى ريك فاسأله التخف.ف فانامتك لاتطيق ذلك وانى

والله قدجربت الناس قبلك وعالجت بى اسراشل اشدالمعالحة) يعنى مارستهم ولقمتالشدة
فهااردت فيهم مانلطاعة قال عليه لسلام (فرجعت الى رفى) يعنى رجءت الىالموضع الذى '
ناجيت ربى شه وعوسدرة المنتهى( فخررت ساحدا فقلت اى ربى خفف عن امتى خط عنى ا

عينا لجست الى موسى واخبرته قال انامتك لاتطيق ذلك قال فيازل ارجع بين دبى
وموسى ويخط حمساحمساحتى قال موسى بمامرت قلت امرت مخمس وات كليوءقال
ارجع فاسأله التخشنف فقلت قد راحعت رنى حتى اسئحيت ولك نن ارضى واسل) بعتى ١
فلاارجع كك

غير راض ولام! م ولكن ارضى عاقذى الله واس امرى وامرهم |

الىالله(فلما حاوزت نادى مناد امضيت ث0,

يعنى قالاللهتعالى ياشمد هحىمس سلؤاات”ْ .

فىكل :نوم ولئلة بك« صلاة عشسرفتلك حسون طلاة كماقال من حاءبالحسنة فلهعشمرامثالها) |
لمولاحد فىميتبة القلب شَابلالعثيرة0
الع
اللقلب وا
هحص
جمان
و ان
تاة
بلصل
وا
بحسنةفييعملها كتيت لهحسْة فانعملها كتدثله غشمرا ومنهم تقر بطبلها| يكانونى

ْ

فانجملهاكتنكمدهواحدة) * وعنابن ير راخلوله عنه ةا كانتالصللاةسين والشبلوية! |

الجنابة سبعمرات وغسل البول منالثوب شبع موات ولميزل اصللوأعليه وس يسأل ريه |
حتى جعلت الصلاة حمسا وغسل الطلنانة مرّة اوحدة وغسل البول مانلثوب صة وفى |

الخدت( اكوا املنطلاة على هوم فازايت الحدأ املنانساء اخوط :على"امتئ منه) وخاء
(كانمومى اثدهم علىحين متربره وخيرهم علىحينرجعتفنعالشفيعكانلكموف
وذلك فانه ت5قدم لم جااوزه النىعندالصعود بى فنودى مابكتك فقال رب هذا غلام اى /
بهوسلمكانحديثث التين بالنسية الىموسى بعثته بعدى يدخل اخْنة م نامتها كثر ا
لانه صلى الله عليه

تبمدنخل مانمتى ف*ان قلت هذا وقوع النسخ قبل البلاغ وقداتفق ااهللاملسعنةتزولة
ت وقبععدالبلاغ بالنسبة الىالبىعليهااسلام لانهكلف بذاك ثمنسخ فاذاخ
قهل*
على منع
ا خ فىحق امته لناالاصل انمائنت فى حق كل نى ندت فىحق امته الاان قرديرا

عالىخضوصية * وعن انس راضلىله عنه قال قال رسولاللهصلىالل عهليه وسلم كرابت لله
ىاملىاء حت العرش سبعين مدينة كل مدينة مثدلنيا5هده سبعين رمية ملوءة
لىسن
امر
اس
من الملاائكةنتستحون اللهوغذرة وشولون فىتسبي حهم اللهماغفرلمن شهد اجمعة)إىصلاتها.
لسسع سس

ل

ب

جا

مج

٠لقع لصح معت سد

نا 4

ا0
اماهو0

0

إتطع 0
دبى فاس

0

فوضع

بده بكيتننى بلاتكبيف ولامحديد ) اى بد قدرته لانه سبحانه منزدعن الجارحة (فوجدت
بردها فاورثى عل الاولين والآخرين وعلمنى علوما شتى فعم اخذ عكلتىانه اذعلم انه
ى
ه)
ومتى
خلغه االلىعام والخاصض منا
 ١لإهدر على حمله غيرى وعم جين فنهوعل قر ش

الانس وان وهذاا! تغصل دك على باننالغلوم الشى إاهذه :الغاو"الثلاثةبكاندل علدالفاء '
وص

على علوم الاولين وَالاخرن فاليم الاول منباتن الحققة الصرفة والثاى

ولد

نلقر |١نخواتم
هنباب المعرفة والثالثمنباب الشبريعة * وم نحلة مااوحى ىهذا الموطن م ا
سورة اله,ره وبءعض سورة والضذعجى ولعض ن المنشسرحلك وقولهتعالى ( 8هوالذىيصلى -

| ؤلؤل كيه لمعذرجك  .نالظلمات الا اللور) والوجى
ا
عليهلسلامكلاءالحق

كلام سر مدى

“ناجيه مواد

*ال الامام النووى الراجح عند ا
ق
لسمره وروحه

لما معا ا

قصورة

وان

لى تقل يششيد »* خداوند جهارا بىجهت ديد

برس
.دم+
نمدا العا زخطرديردرون بو

كنف

بالا واسطة فى

عله لسلام منكل جام

الخطاب فسيع ا

امات كيف تكهجونيود

الغلطاى انفرياى ربه بعئراسة » شول الفقيريتى |

الحسم نأنكان لكا حرزء

مه طعا

وانحد البصر باللصيرة فهىرؤيه

فافهم فانهحلة ماتفصل * فانقلت ماالفرق بين الاساءوبين سنا

|عللمها لام قوبات الرؤيةفائه  7برونه ولشاهدونه حال الا نسلاخلالكد]

| علمهالسلام فوق الانسلاخ اذالروية فونه الانسلاخ اماهل

قلت ماحصل دنا

فقط وامارؤشهتعالى

| فىالحنة فقسل لااراه الملائكة وشل يراه مذهم جبريل خاصة مرة واحدة  +قال بعضهم وقياس

عدم رؤية الملائكة عدم رؤية الحنلهتعالى ورد ذلك  +سول الفقير لوعجلهالاختلاف عند

الحقدقة انالملائئكة والجن على جناح واحد وهواجمال والانى على جناحين وها امال
والحلال المقوللهما امكمال فلاير ونه تعالى صمرنتية مؤمتى الانى واتمادثاهدونه تعالى
ون صلنرة انفسهم فافهم واماانه لبس لهم مشاهدة اصللا فلامساعدةله .بوجه مانلوجوه وانفق

العلماء على جواز رؤية اتللعهالى فىالمنام وستها اى وقوعها لازذلك المرق اتماهوصفة

منصفات اللهتعالى  -روى  -عنابىيزيد السطاءى قدس سسره انهقال ريت دبى فالمنام
فقلتله كيف الطريق اليك فقال اترك نفسك ثآممال و-دوى  انحمزة القارى" قرا

مسم
اسس
سم
لاس
م
بل
7
ل
ج
جل

عليه القر ان مناولهالى اخره فىالمنام حتى اذا بلغالى قوله (إوهوالقامى فوقعباده) قااللله
*ول الفقر سمعت طن كاومتقدع قيس سبو انشحخه
تعالى قل ياحمزة وانت القاهى ش

أ عبدالله الشهير بذااكر زاده ياه ردّجها إداد انجلتيائاتمةتنععليهفرأى فىتلك اإإملة
ف المنام ازالله تعالى اعطاه المصخف وقالله خذ :هذا وادع و

الى وكان من1بار هذا

المنام اناللهتعالى وف
قه لاحماء لع والدعوة الىالله فلل أشنو |دارع وزاد خلفاء ه على المائة أ
وافسيين كلهممواغيكق الغيياوإ/تديةهو
د!
دامالتلعادعام ماع االعطز قالعليهالسلام
لتل
ا-ك” *
0ل3

1

(فرض )

١

دورة الامسراة

هر  ١١١كم

الحتيام

جنان ,كلما نل سسقياية جات فى  5دواسدرة جئائل اباذزوماادء
يروَحكفت :سالار ييتك ,الكوام بعد كه اى امل وان بوثز خرام
جودر

دوستى

خلصم يافتّى د عناتم  5حت

,حرا نافتى

بحكتقتا .قرا ,ثر الم .تماند .*» .يماندم كه نيروى .بالم تماند

اكريك سزموى بار يرم » فروغ ىن بسوزد

يرم

نساطحى
جاب
اشتلمدلسهللى ان
* فقال علمهالسلام ( ياجبريل هللك من حاجة الىربك قال يا

عاللىصراط لامتكحتى بجوزوا عليه ) قالعليهالسلام ( ثمذج بىفالنورفخرق بيسبعون |
الف حجاب ليس فيها جابيشبه اباغلظكلحاب حمسمائة عاموانقطع عنىحسكلملك |
فلحةنى عندذلك استبحاش فعند ذلك نادى مناد بلغة ابىبكر قف فانربك يصلى ) اى يول
سحا سحاق سبقت رحمتىعلنى غضئ وجاءنداءاملنعلى الاعلى ( ادزياخيراليرية آدزياامد
ادنيا جمد فادناىربى حتىكنت كاقالثمدناققدلى فكان قان قوسين اوادق)

وروى انه

عليهالسلام عوج منالسماء السابعة الى السدرة على جناح جيريل ثممنها على الرفرف
وهو بساط عظم * قال الشيخ عبدالوهاب الشعرانى هونظير الحفة عندنا ونادى جبريل |

منخلفه ياعمد ازالله يثى عليك فاسمع واطع ولابهولنك كلامه فبداً عليهالسلام بالثناء ا
لتصلللهوات
احا
ولت
وهوقوله (ا

والطسات) اى العادات القولية والدثية والمالة فقالتعالى |

(السلامعليك ايهااثبى ورحمةاللهوبركاته) فعمم عليهالسلامسلام الحق فقال ( السلامعليناوعلى ظ
عابالداصللاهمين) فقالجبريل ( اشهد اانللهالاالله واشهدانمدا عبده ورسوله) وتابعهجميع |

الملائكة * قالبعض الكبار اخترقالافلاك منغير انتسكن عننحريكها كاختراقالماءوالهواء
الى اوصل سدرة المنتهى فقعد على الرفرف فاخترق عوالمالانوار الى انجاز موضعالقدمين
ذلك بجسمه فعاين
الوالعرشاى المستوى المفهوم منقوله ا(لرحمن عاللىعرش استوى» ك
حل الاستواء فلمافارق الم التركب والتدبير لقسله انيس مجننسه فاستوحش محنيث

مسكبه فنودىبصوت الىبكر ق(فياءمدانربك يصلى) فسكن وتلاعليهعند ذلك لاهوالذى

يصلى علكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور» هذا لان الاحباب وخطاب
مناتقع فىبحرالاشارات والمعاى وهوالاسراء
الاخلاء والاضماب وهذا اولالابواب المعنوية نه
البسيط فتقع المشاهدة بالبصر لابالجارحة لاعبان الارواح المهيمة التى لامدخل لها فىعالم
طتهت
مرخفهم
الاجسام فترك الزفرف ومشاهدة الجسموانسلخ مالنرسم والاسم وسافر برف
العين ساحل بر العمىحدث لاحدث ولااينفادركتماادركت من خلف حاب العزة الامىالذى |

لايرتفع ابعدااثدمت بلامسافة الى شهود عننها ثم الى تركب كونها المتروكبالمستوى مع
ل اعلىروج والوصولوقوله(فتدلى»الى النزول والرجوع وقوله |
الرفرف ثقوله (إثمدنا» اشاارة
(فكان قابقوسين © بمنزلة النشجة اشارة الى الوصول الى مرتية الذات الواحدية اى عالم
مهد)
صالل
لى(
اعال
الصذات المشارا لمه,ولهت

دية
حلذا
ايةا
الىلمست
ترةا
وقولهتعالى ((اوادنى) اشا

اىعلم الذاتالمشار اليه بهولهتعالى ( الل#احد » وكان المعراج صفوىرةالصعودوالهبوط لانه
د

اندي جو

11
2

مزه الخما.س عشير

١ «+؟١ هم

اى بازانما ومقابليها والبه نحج الملانكة كاانابراهم هوالذىبى الكعبة واذن فىالناس باج |

والحكمة الثائية اآنخر احوال الى علبهاللام جه الى اتلابلحرام وحج مامهلذعلكام |
نحو منسيعين الفا املنمسلمين ورؤية ابراهم عند اهل التأويل توذزبالحج لانهالداعى اليه

(مذهببى) اى جبريل (الىسدرة
والرافعلقواعد الكعبة الحجوجة قال اصلللهعليه وس ن
المنتهى) وهى شجرة فوقالسماء السابعة فىاقصى النة اليها ينتهى الملائكة باعمال ااهللارض

كالاام العرشية والانوارالرحمانية (واذا اذورااقنهاالكفايلة) جع
حزل
املنسعداء واليها تن
اضيات
رىوبع
اخللقيف
الفئل اىفىالشكل وهوالاستدارة لافىالسعة اذالواحدة منها تظل ال

(وثمرهاكالقلال) جمع قلة وه الجرة العظيمة وهذه الشجرة هىالحد البرزخى بينالدادين
فاغصانها لعيملاهل النة واصولها زقوم لاهل انار ولافناتها حنين بانواع التسبحات

| والتحميدات والترجعات محجبة الالحان تطرب لها الارواح وتظهر عليها الا<وال وامفيها
رسولالله «لائكة السموات فىالوتر فكان امام الانبياء فستىالمقدس وامام الملائكة عند
سدرة المنتهى فظهر بذلك فضله على اهل الارض والسماء و نخرج مناصل تلك الشحرة

| اربعة انهار نهران باطنان اى سيطنان ويغسان فىالنة بعد خروجهما مناصلتلك الشجرة
| وها الكوثر ونهر الرحمة ونهران ظاهران اى يستمران ظاهرين بعد خروجهما مناصل
تلك الشجرة فيجاوزانالخة وهماالتيل نوهارماصفرراتنهر الكوفة * قالبعضهماولادخول
بحر اليل فالملح الذى اله البحر الاخضر قبل انيصل الى بحيرة الزن لماقدر احدعلى
شربه لشدة حلاوته وم الفرات فىبعض السئين فوجد فرهمان مثل البعن قال انهرمان

| النة  +يول الفقير لعله املنيساتين التى هَاللها .جنان الارض اذسقوط القارمناما كنها
| مالنفساد خالا وليس لثار الحنة ذلك اللهم الا انهَال وجود ذلك الرمان فىالفرات على

| تقدير ايكون منرمان الْنة اماهولكون آية لذوى الاستبصار ودخل عليهالسلام النة
فاذافها جنابذ اىقبابٍ الدر واذاترابهاالمسك ورمانها كالدلاء وطيرها كالبخت وانتهى الى

الكوثر فاذافه انية الذهب والفضة فشرب منه فاذاهوا-لى منالعسل واشدرانحةءنالمسك
وفىالحديث(مافىالدثيا ثمرة حلوة ولامرة الاوهى فىالنة حتى المحنظل والذى نفس محمد
سده لاشّطف رجل ثمرة منالْنة فتصل الى فه حتى يبدل اللهمكانها خيرا منها) وهذا

القسم برشد الى (نثمرة اللتة,كلها بحاوة:تؤكل:.وانها ,تكون رعلن سؤرة مرةءالوما للوة
ترلك الخالة الى
| وغشى السدرة ماغثشى مننور الخحضرة الالهية فصارلها منالحسن غي
| كانت عليها قااحد منخلق يستطينع انينعتها منحسئها لانرؤية الحسن_تدهتن,الرانى وراى

عليهالسلام جبرائّل عند تلك السدرة عاللىصورة التى خلقهالله عليها له ستائة جناخ كل
| جناح منها قدسدالافق اىمابين المشرقوالمغربتائر مناجنحته الدر والاقوت -ويروى-

انجر نل لاؤسل الزالسدرة اع

(فىثل هذا
مقامةتان فيجاوز فقال علهالسلام أ

المقام يترك الخليل خليله ) فقال لوتحاوزت لاحرقت بالنور  .وفى دواية لودنوت املة
:
ال
قرقت
| لاح

الشسخ سعدى قدس سيره
ج(نان )

سورة

1م

 000الفصاة مانمته بقدر الطائعينمنهم »*ايلوثلقير المراد بالشطرين

الاسراء

الفرقتان |

والفرقة الىعليهم ثاب بض طائقة بالنسبة الى الذيعنليهم ثاب رمدة لان الكمة |
ين اقتضت كون اهل.العصان والنفس أكثر من اهل الطاعة والتركة اذ المقصود |

 95الانسان الكاملوهو حاصل مع انالواحد على الحق هوالسواد الاعظم 32350
ظ

الطاعة كالشطر تالنشبة الى اهل العصيان نسألالتلعهالى يادنخانا بيت القلب مالعداخلين
ويزيل اوساخ وجوداتن] بحرهةالنى الامين»* قال السهبلى قدثيت فى الصحح ان اطفال
المؤمنين والكافرين كا

الب ابراهم عليه السلام وان رسول الله قال لز0

ارهممع ابراهم (منهؤلاء ياجبرا لقال هؤلاء اولاد المؤمنينالذين يموتون مغارا) تالله ١
(واولادالكافرين) قال واولاد الكافرين *+وقدروىفىاطفال الكافرين ا(يضاانهم خدم لاهل
الذة ) +وجاء ان ابراهم علهالسلام قال لرسولالله « اقرئ” امتك هنىال.لام واخبرهم ان
النة طنة التربة عذية الماءوانغراسها سبحانالله والمدللهولاالهالاالل والله أكير» ا قال
المولى الجائى

دحك لوعف قار «ابإس ين الهكدا! كن هذا
كفتك وى رظناللاذل كان ذه" امك «الدويدن 51ركنا ملللام
 5بود باك وخوش زمين بهشت * ليك ك1

غالك اباوازااب سلاف اتك
غرس .اشحاران بسى

2

»للك امك« ازتاورحتها اده

جيل * .سوله حمذله است رس تهلال

هست تكبير نيز ازان اشجار » خو شك ىكش جزين نيايد كار
باغ جنات نحتها الانهسار *. #سبز وخرم شود ازان اشجار

0

#أقال عليه السلام ( واستقزلتئ خارية الفساء وقذا اعجبتئ فقلت لها باجارية انث لمن قالت |
لزيد بن حارثة ) واللعس اون الشفة اذاكان تضرب الى السواد قللا وذلك مش لح |
شول الفقير زيد هذا هو الذى تناه رسول الله صلى الله عليه وس وكانت زهب
*

حت :كاحه فطلقها لتزوجها رسول الله فلما اثر الى عابه السلام بها ابدل الله
دم زوحاله من الخور ملبحة جدا وحازاه بها فانلكل كناء وترك مشمروع اثرا
ظ
| معنويا 5االتقص شى” فاىلظاه الا وقد انتقل فاىلباطن والا خرة باطن بالنسية الى الدنيا

فن ترك حظه فنها وده فىالآآخرة اعلىمنه واوفر  .ورأى علهالسلام فالسماء السابعة
ظفوجا منالملائكة نصف ابدائهم منالنار وندفها منالثاج فلاالنار تذيب الثاج ولاااثلج |
0يط الثار وم0

الهمكالفت ببنانار والتلج فالف بين قالوب عنادك امونين له |

بعض الكاابر على معنىانتدف اجزاته ثاج ودف اجزاته نار فاءتزحا وحصل ينهما |

ظاج الخد  0انالاول ادل على القنارة فاناجتاع الاشداد بلمنىالذى ذكرء
م
موجود فىاكثر المركيات * قال فىالمناسبات ثم لقاؤه فىالسماء السابعة ابراهم عليهاللام |

 0لمكاتين اداه اندراه عانلدبيت المعمور فنا ظهره اليه والييتالمع.ود حيالالكمة|

اعت

 411م

الي (لشاوين سر
حكرنه كوه وسنك

باديدار شد * الس

<را داوددا(اويان-شعد

اينزمين راكرنبودى جشم وجان * ازجه قارونرا فراخوردى جنان

ا لسهكبك قال ابى لان غلاما |
* قال عله السلام ف(لما جاوزت اى عن مومى بى فقميل
| بعث بعدى بدخل الجنة :اممنته ١كر تمن .يدخل من:ادتى )إاى بل ومن سار الام بلان

اهل الجنة من الاثم مائة وعشروندفا هذه الامة منها ثمانون صفاوسائر الام اربءون* قال

ابن الملك اما بيى موسى اشفاقا على امته حيث تصر عددها عن عدد امة محمد لاحسداعليه

لانه لابليق به واما قوله ان.غلاما بعث بعدى فيمكن على سبيل التحقير بل على معنى

تعظم المة للهتعالى لان مدا مكعونه غير طويل العمر فعبادة ريه خصه بهذه الفضيلة
* شول الفقير بكاء موسى عله السلام هو المناسب لمقامه لانه كان له غيرة خاليه ولذا لمامص

عله السلام عله وهو نصكن فىقبره عند الككت الاجر سمع منه وهو شول برقع صونه

كرب قذاته اط وه وإماتت الاذلك على الأيلاوه الولو مي لذن لل أل
الامة مطهرون عن مثل هذا فكيف الانسباء خصوصا اولوا العزم مهم ومنالبين ان اهل
المنة رضون عمااونوا من الدرحات على حسب

استعد ادالهم فلاعنى لعضهم مقام بعض

لكونه خارجا عن الحكمة فكذا الانياء والاولياء فى مقاماتهم المعنوية والا لما استراحوا
وهو جل إل تبتهم

قال ف المناسات ولقاؤه الح

السادسة لمومى عله السلام يوذنحالة

تشبه حالة موسى عليه.السلام حين ام بغزوة الشام وظهر على الابرة الذين كانوا فيها |

جىوا منهبعد اهلاك عدوهم وكذلك غنا رسول الله |
خلدرالذ
| وادخل باىسرائيل الي
صلى الله عليهوسحتيوك من ارض الشام وظهر على صاحب داوملةجندل حتى ضالحه على
احابه البلدالذى خرجوا منه( ثمعرج بنا|
وفتدتحخملكة
الجزية بعدان الىبهاسيرا وا
الى الشياء السابعه فاستفتح جيريل دل مهنذا

قال جبريل ل ومن معك قال حمد هل |

ام قال هذا ابوك ابراهم فلمعليه |
لليه
سم ع
لراه
ابااب
| أوقد بعث اليهقالنففعتح فنااذا ان
فسلمت عليه فرد السلام ثمقال محا بالابن الصا والنىالصاح )  +قال الامام التوريثتى ١
ا امس|انبىعلهالسالام بالتسلمعلىالاندراءوان كانافضل لانهكاعابرا عليهم وكانفىحكم القائموهم |

|فى كم القعود والقائم بسه .علىالقاعد والمرئى كانارواح الانساء مشكلة بصورهم التى
ك|انوا عليها الاعسى فانه ضرثى بشخصه العليهالسلام و(اذا ابراهم رجل اش.ط جالس
| .عنبداب المنة ) اى فىجهتها والا فالجنة فاولقسماء السابعة (على كرسى مسندا ظهره الى
| البيت المعمود ) وهوهن عقيقحاذ للكعبةبحيث لوسقطسقط عليها ي(دخله كل يومسبعون

/
|
|
|

الفملكثملابعودون كالانفاس الانسانيةيدخلوزمن البابالواحدوير جوزمن الابالآبخر)
| فالدخول منبابٍمطالع الكواكب والخروج من باب مغاريها قال عليه السلام ( واذا:اثاباتى

شطرين شطر عليهم ثياب بكيأضنها القراطيس وشطر علنهم ثياب رمدة فدخاتالييت |
المعمور ودخلمى

الذن

عطهم الاب

النض وححب

اللا خرود

الذينعا.هم الشاب الرمدة

فصليت انا.ومن معى فتىا“اللميعمور):اى ركسين .والظاعر اله,لسنالمراد بالعظرّ للف ١
حى)
(

ضير /١١١ يهم

ع
هو اول  0لاوم
وغامهم التالا.و.د

ع1يد

سورة الأسمراه

عع-

اللغى تكون"فىالارش |
انىعم ا ادك .ا

باقتران الكوا كن وهو عل ترح [لليززة اداو تيت وائاًالناظر فذىلك هوالذى مخطى”
لعدم استيقانه الأظر  0ولأق المناسات ثم لقاوه لادره س .عليه السالام فىالسمماء الرابعه وهو

ملن ناكاكلما بالقفكان ذلك موذنا محالة ١
المكان الذى  8دالئه مكانا علا وادريس او

خاف الماؤك وكتب النهم  7إل طاعة ب
وائعة اوعواشانة صلى اللهعليهوسم حاتى
قال ابوسفيان وهوعند ملك الروم حين جكاتءاب النىعليهاللام ورأى مارأى من خوف
هرقل لقد اص ام ابن ألىكنشه حين اصبح مخافه ملك ابن ابى الاصفر وكتّب بالقالى
بام ماوك الارض فنهم من انعهعلى دينه كالنحاشى وملك تمان ومنهم٠من هادن ا

الله واتحفه المقوقس ومنهم هن تعصى عليه فاظفره الله به وهذا مقام على وخط بالقلم عا
(م عرج بنا الى السماءالخامسة فاستفتتح جبريل قيلمنهذا
محواماءاوق ادريسعليهالسلام ث
قال جبريل قبل ومن معك قال مد قبل أوقد بعث اله قال نفعفتح لنا فاذا انا بهارون
هىمن طو لهاوحولهقوممن
ّال
تب
رضر
سادت
ءو نصف لرتهسوداء تك
اته
ضب
سصف
عليه السلامو ن

مد1
ع
0
نعبي
ح
س
ا
ح
ع
702و
بم
7
ل
ر
ا
م
م2س

هانالين اليهم ؛
بى اسراسل وهو شّصعليهم فر<بنى ودءالى حر وكانهار و ن حبافى قومهلان ك

هن موسى لان مومىكانقىه بعضالشدة عليهم ومن مةكاذلهمنهم بعض الاذى بهقالفىالمناسنات

لعاؤه علهالسلام فىااسماء الخامسة لهارون المحب فيقومهيوذن حب قريش وحميع الءربله
| 0

د
حفى
ادت
نه * قال وهب ننه وج

يكف نكا ان التلعهالى شيعط جمريع الناس

انفعقله :صخ اللهغلءهوس الاكة ورنفاك
نذْء-الدها :الك انقضائها._,من:العقل ج
لا وما يتفرع على العقلاقناء الفضائل واجتناب الرذائل واصابة الأأى ولْحِوَدةًاالفتانة
وحسن السياسة والتديير وقد بلغمذنلك صل الله عليه وضٍِ الغاية التى لمببلغها فر سواه

وثما لايكاد شَضَى منه العحب حسن تدبيره دلىالله عليهوس للعرب الذين هكمالوحوش
القازد كفل ساسهم واحتمل جفاءهم وصبرعلى اذاهم الى انانقادوا اليه واجتمعوا عله
واختاروه على انفسهم وقاتاوا دونه اهلهم و اباءهموابناءهم وروا فرضاه اوطانهم 92

عرج بناالىالسماء السادسة فاستفتح جبريل قبل من هذا قال جبريل قبل ومن معك قال
مد قبل أوقد بعث الله قالكم ففتح لنافاذا انا عموسىعليه الام فرحب فى ودعالى ير(

وكان «.وسئ رجلا ادم طوالاًكثي ارلشعر معصلا بته لوكان عليه قيصان لنفد الشعر منهما
ان

اذا غضب

رج شعر رأس
همن قلنسوته وريما اشتعات قلة.ونه لشدة غضيهو لشدة غضه

لما فر الحجر بثوبه صار يضربه حتىضريه ست ضعربات اوسبعا مع انه لاادراكله ووجهبانه
لمافرضار كالدابة والداية اذا جمحت قصاحيها يؤدبها بالضرب * شول الفقير انما فرالخحر
لان لاجءادات حياة حقانية عند اهل الله تعالى وربما يظهر اثرها فى الظاهر فتصير فى حكم
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الاحماء من ذوى الروح والنه الاشازةا بهذه الاإبنات المثنوية

بادرا فىجشم اكر بينش نداد * فرق جون بىكرد اندر قوم عاد

لكف !مز ارا "ت1نوا ديزت اخلط قبطو ونازسبط بعكتكزيشدا
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حون بنفيهاننات إكبإنرروكا م لازم إشدى غتاوزر الانيياء
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتَقاله الى المدينة صار الى <الة ثاسية هن الامتحان
وكانت محنته فيها بالبهود واذوه وظاهروا عليه وهموا بالقاء الصخرة عله لقتلوه فنحاه

اللهكاجى عسى منهم ثمسموهفىالشاةفليتزل تلك الاكلة تعادهحتىقطعت ابهرهك قال
|عندالموت وهكذ فعلوا بانى الخالة عسى ويحى  .قوله تعاده هال عادته اللسعة اذا انته

 ١النداذ وللتكبار رراعى لوقت لللقلدي :اللت اليا

ا ينا زنك لاي

| ابهورى) وهو عرق فى الظهر متصل بالقلب اذا انقطع مات صاحبه وذلك اذيهودية انت
رسول الله بشاة مسمومة فاكلمنها وا كالقوم فقال عليه السلام ا(رفعوا ايديكم

دعقا
فالقل| على إلنها بش

قدرقة الوا عله لا الل يك اشن اللناية

ذلك فقالت.اردت ,ان اقتلك,فقال عليه.السلام ( م كااناللهليسلط علىذيك ) اعيلى 'قلى
* قال الشيخ افتاده قدسسره واتالميؤثر السم فيه عليه السلام الى الاحتضار لان ارشاده
عليه السلام وان كان فىعالمتنزل غير ان تنزله كان مينتية الروح وهى اعدل المراتب
يلؤمثر فبه الى الاحتضار فلما احتضر تنزل الى ادنى المراتب لان الموت أما مجرى ,على

| البشرية فلما تتزل اتلىلك المرتية اثر فبهث(م عسج بناالىالسماء الثالثة فاستفتيح جيريل
فقبلمنهذا قالجبريل قبل ومنمعك قال مدقبل اوقدبعث الهقفالفنتمح لنا
فاذا انا عسلولسهمالسلامومعه نفرمن قومهواذا هو اعطىشطر الحسن) اىنصف الحسن
الذىاعطه الناس غير نا عليه لسلاموفىكلام بعضهم اعطى شاطلرحسن الذى اوثيه سناعليه
| السلام وكان نينا عليه الللام املح وان كان بوسف اسِض  :قال المولى الجاءئى

ابلكحهسن والملاخة لك
| دبير صنع نوشتاست كرد عارض نو * بمشك نا
ينات
جلللم
نحص
وذلك انالحسن والملاحة منعالم .الصفات ولمحصل لغيره علهالسلام ما

الصفاتعلى الكء.ال صودةومعنى اذهوافضل مانلكل فالتجنىله ١كل وهواللائح بالبال
قال عليه السلام ( فرحببنى ودعالى ير 3لفىنفسير المناسبات امالقاؤه لبوسف علها لام

فىالماءفانه بوذن بحالة ثالثة تشبه حالةبوسف عليه لسلاموذلك ان«وسف ظطفر باخوه يعدما

| اخرجوءٍ من بينظهرانيهم قصفح عنهم وقال ( لعاتلثييكبماليوم  6الآية وكذلك نيا
| عليه السلام اسر يوم بدر حملة من أقاربه الذين اخرجوه فنهم املهعياس وان حمه عقيل

فنهم من اطلقه ومنهم منفداء ثملهرعليهم بسذدلكاملافمتح لخسهمفقاللهم(اقول

| ماقال اخىبوسف لاتثريب عليكم ) ( ثمعمرج بنالى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قبلمن
| هذاقالجبريل قبل ومن معك قالممدقبل أوقد بعث اليهقالقدبعث اللهففتح فنااذا
بدءالى مخير) قالاللهتعالى فىحقه ورفعناءمكانا عليا 6اى
| ابناادريس علىهالسلام فرحب و
وحجدوه.
ْ العماء الرابعة حال حباته عاللى ا

وكونه فاىللنة م فى بعض الروايات لاينافى

فسماء المذكورة تلك الإلة  .قبل رفع الى السماء من مصريعدان خرج منهاودار |
| وجوده ال
| الارض كلها وعاد الها ودعا الخلائق الى الله تعالى باثنتين وسبعين لغة خاطبكل قومبلغتهم 1
( وعلمهم )©
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فوقها دن

| سيج" * قالفى”تفسين المناسنات فىسورة النحم فاول مارأى صلى 5

0

اموا تك

ا

ان الانيناء ظ

ظ لهم السلام ادم علياهلسلام الذى كان فى امن الله وجواره فاخرجه اباين عدوه مهما

ا وهذه انقصة نشيهها الخالة الاولى من احوال اانى عله السلام حين اخرجه اعداؤه من |
قصته فى هذا قصة إدم مع ان آدم يعرض عليه ذريتة الير ١

حرم الله و<وار ببته يع

ين لان ارواح اهل الشقاء لاتلج
| والفاجر منهم فكان فى الدماء الذنيا محيث يرى الشفر

فى السهاء ولاتفتحلهم انوابها انتهىةالعليه الدلام (ورايترحالالهم مشافر كشافرالا بل )
نها
مكل
دتى
اةح(اا
وجار
اكىشفاة الايل ( وف ايديهم "قطع نمانركالافهاز) اى الح

مل *

الكف قذفونها فاىفواههم نرج منادبارهم قلت من هؤلاء باجبريل قال اكلة اموال
م رافتة* يوراقلاودن وافل اناد ايعان «الاخشخاصض

التاءى ظلها) وهؤلاء

اوخصوا بذلك لانهم اولياء للاسام غالبا  02لات رحالالهم بطون امثال السوتقها حصات

ترى من خارج البطون بطريق آل فرعون كرون عليهم كالابل المهومة حين يعرضون
عالنىار لاهدرون اخنولوا من مكانهم ذلك) اى فتطأهعم ال فرعون الموصوفون با ذك| .
ااقتضى لشدة

وطئهم لهم والمه.ومة التى اصابها الهيام وهوداء 58اد الابل فتهيم ف الارض

ولاترعى اوالعطاش والههام كد لل .
روف
ول

رما ناهضحدم خر) اى سقط اقلت

من هؤلاء يإجبريل قال هؤلاء اكلة الربا ) وتقدمت وؤيتة عالةالسلاملهم فى الارض لابهذا
الوصف

بل له الواحد

الوصفين

لهم أى فعخر جون

مهم 60
من

ذلك

قَّ أهى من دم يلتم الخدارة ولا مالع من اجماع
0
النهر

ويلقون

فى طر إلى من و

وهكذا

عذابهم

دائما(ثمرايت اخونةعليها ل طنب"لبش عايهااأحد"والخرى غلبا .نتنعلتهانام يكالون
قلت ياجبر يل من

هؤلاء ام

احم توا قله وهؤلاء لتقدم ريه

انيل تكن

لهم فىالارض

هؤلاء ياجيريل قال هؤلاء اللاى ادخان يلخ

الحاداوا

5

وت

كلون

كا

1وين

ونالاموال

متعلفاك “.يهن فقأت من

اناههالدويس دكن اا تسق

زناهن ) وؤرواية (انةعلها!لسلام آي تسواليقء اليل والفرات ) وذلكلان مشيعهها

مق حت سدزة المتهوج ويكوان "فى« انه _وجاوزانينا "!لخ #الشغاءبالدثيا«قتنطبان :الى «الارضل

من طرفالعالم فيجزيان .وفى زيادة الخامعالصغير ا(النتيل مرج م 0:ولو العسمقيه
حين إسبح لوجدتم فيهمن 0

اللدعاءه وق 2نم عماج نا الى السماء الثامة

فاسةفتح جيريل قل ومن معك قاملحمد قبل قد بلعثأن قال نع --لفنااذا ابنإانى

الخالة عسى بن مم ويحى ان  +عْلِيحَ  6التعلة] عدار بطاح تابي
مهاعه(ما نفرمنقومهما فرحبابى ودءوا لى  .2ونين ابن الخالقاى ان ام
وعر
وش
كل ارد ان علس

ون لمشيل 4م آل د الس

فك التاسات ثمزأى

فى الثاية عسى وحى وما الممتحتان بالنهود :اما عسى فكذيته الهودو اذه وهموا شتله

| فرفعه الله واما يحى فقتاوه  :قال فيالمثنوى
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مايكقث من البحاره فقت بالجبداجل تماخذ االامجز فعا ]احا حنيا نفيك لحرا لايل
فوقه بتعلق به ولاك عداربحته شر فه ولايد زى .قعره وعظمته الاالله تعالى واولا انهدا

البتدر كحاانئلا لاحترق مانى الدثيامن حر العمن 0م قال ( ثمانتهءت الىالسماء الدثيا

والطعفها بشم فاكة حون «اتشادت ايد اموا رفاك افتحالات ) :وانها :استفتح |
وهلو انفرد لما طاب الفتح وإكون محيئه على خلاف ماكانوا يعرفوته |
 02انسان مع

فبك لوال اطاوكن منيانك والتعز فك قال لام الحملة داج 0شيخصا معهلميعرفقهال
قال أؤؤقد بعث حُمد قال نم 0وذلك لحواز أن يعرف ولاديه عا.هالسلام وبحق عليه

3

بعنته قال( احمد للهففتح نااناب ودخانا فلما نظرالى قالحبماسبك امد ولم الجى'
يحمئك فقات باجتريل
ظ

لحافت لمكا الدنيا وهو ينتظر قدومك
ن هذا قال هذا أسماعناو
 5على السلام انه فلما صرت النه قال ابثمر يارد |

 0سل عاه فدنوت ات

لارض قط الا مع ْ
| فان:اخيزكلم فلك وفى:امتك هد اللعلى ذلك ) وهذا الملك هبط االى
ا ملك الموت لمتازل لقيض روحه الثم رافة نحت بده سعون الملع ارك نمست شك نك ١

سعون الف ملك قال واذا جنوده قامون صفوفا ولهم زجل بالمتسيح بشولون سسبوحا ا
سبو حا لر/ب الملائكة وال2

قدوسا قكدونا لراك الار بان سحان العظيم الاعظم وكان ظ

مت الى هنا قالبصلاة الابل) |
لغ
بلت
ا ار لاف درايتفبها كهرعئمةّان عبفنان فق
كج

|

 1خدا داد محافظ

د أذفعن دعاى شي وورد سحرى لود

[ * قال )اثنمتهيت الىآدم فاذاهوكهيئة نوم خلقهالله تعالى) الىعلى غاية منالحنوالمال أ
|
و(كان تسبيحه سبحان اخليل الاجلسبحان الواسع الغنى سبحان اللهالعظيم وحمده فاذا |

' هو تعرض عله ارواح ذريته المؤمنين فيقول روح طنبة ونفس طببة خرجت مجنسد

ا

يثةونفس خبثة ا
طب اجعاوها فى علينوتعرض عا.ه ارواح ذريته الكفار فقول رخوح
حرجت هن حسدك حدث
ِ

أجعاوها 3

3

ااب
بتحوله
ااتف
سجين) +فان قلتارواحالكفار ل

السماء |

نعرض عليه وهو فى السماء * قتّلالمراد بعض ارو اح ذرسه الكفار بشعنظره عليها |

ومى دون السماء لانها شدافة* فان قات ماذكر يعَتضى انيكون ارواح المؤمنين كلهمفىعليين
حلعصاة مخدوسة بين السماء والاريضن محارت التحقيق ان
| فىالمماء السابعة وقدت ان اروااح

انعا درحات متفاوتة الوعلين وسداً عات بالاشقناء من
ا
كا 0
مقعرسماء الدنيا الى منازل مختافةالىسجين نحت السابعة وهومسكن ابلس وذريته فراتب
رواح الكفار اتزل من .مساتابرواح عصاة المؤمنين .تلتحق بعد التهذيت الى مقارها
العلوية قال عليهالسلام ات اليه وسامت عليه فقال مسحبا بالابن الصاح .ؤَالنى
الصاح ا)ى لقت  1وه  0مقره فلك لج لناسيته فاىلسرعة فان القمر يسير
||

وانتقالانه لوَمَواجَب هَدّء الروية انخاصة اى راؤيتةة عله ل1سلا لأافيم ف التتاء'الدتيا
دون

غيره من

الاساء عليهم السلام

مناسية صفادة

اوكعلية أوخالية فلاتناى

أن ان شارك

( آدم)

النئ عالهسلام انمه" ووو لاحائلليعواعتان الاستواء.والتعويح ميانب التكلفف
الدى ساسك حال المهراجء وقدبنت انعشى عله لسلام ب دئزل الى المنارة البيضا«الدمشقية-

ولبعهد انها حال باب السماء فالحواب العقلىلاعشى ههنا * قال فىدبع الابرار (ثمقاللى

جبريل يفاعمد فقمت فاذايسم منذهب قوائمه فمنضة مركب مانللؤلؤ والناقوت يتلالا
نورهواذا أسقفله علىصيخرةبيتالمقدس ورأسهف المماءفقيللىيمد أفصءصعدعدت)*و فىانسان

العيون عرج الى السماء منالصخرة عالىمعراج لاعلىالبراق  .والمعراج بكسرالمم وفتحها
هب وهذا المعزاجراللاختلائق احسن
من
الذى تاعدرجواح بى آدم فويههوساله مرقاة ذ
منه أمارايت المت حين يشق بصره طامحا الى السماء اى بعد خروج روحه فازذلك محبه

باللعراج الذى نصب اروحه لتعرج عله وذلك شامل للمؤمن والكافر ال اانال لؤيمنشتح

لروحه باب السماء دونالكافر فترد بعد عىوجها نحسمرا وندامة وتسكيتاله وذلك المعراج
ابه مجننة الفردوس وانه منضد باللؤلؤ اى جعل فنه الالو بءضه على بعض عنيمئه
ملائكة ووساره ملائكة فاصعلدلدّبعىليه وسلٍومعه جبريل * وفىكلام ايلعمضشاعخانالمراد

بالمعراج صورة اذب والاتجذاب وتمثيل الصعود والافالاً ل لةاتمنى هناكاذلايقاس السير
ةومعنى والصورة
رلى
وع
صمل
وشت
مملاكوهت م
الملكونى على السير الملكي والظاهر انْءالم ال
هناك تابعة للمعنى كال صاحب السيروالاسراء فانهلولميكن جسده تابعا لروحه لتعذرالعروج
فلصورته صودة ولمعناه معنى وكل منهماخلاف ماتتصوره الاوهاموهواللاتح بالبال والجدالله .

الملكالمتعال* واعلٍ انالمعدن والنبات والحبوان مركاتتسمى بالمواليدالثلاثة اباؤهاالاثيريات
الىاجرام الاثيرية التىهى الافلاك يافيها من الاجرام الثيرة وامهاتها العنصريات والعناصر
ادبعة الارض والاء والهواء والار فالارض “قل على الاطلاق والماء نيل بالاضافة
الىهواء والناز وهومحبط باكثر الارض والهواء خنيف مضاف الى الثقلين يطلب العاو

وهوحخط بكزة الارض والماء والنارخقيف علىاطلاق مبطكرة الهواء والنى صلىالله

عليهوسلمجاوزهذهالعناصر ليلةالمعراج بالركة القسريةوالخركةالقسرية غير متكورةعندنا
ود ساق زالوانةا لحار الك لهذا عد للع وطن التذؤلةا قري ابلديؤاء
فصعوده فاىلهواء بلاق طبعه وبطبعه اما قولنا مخلاف طبعه فان طبعه َتضى الحركة

حو المركز فصعوده فالىهواء عرضى بالمركة القسرية وهى الرمى به عاوا واما قولنا
وبطبعه فانهعلىطببعة قبلباهلاحركة القسرية ولولم يكن ذلك فطبعه لامنافعل لوهالا
قبلها وكذلك اختراقه عليهالسلام الفلك الاثيرى وهو ناز والجسم الانسانى مهيأ مستعد

لقبول الاحتراق ثمان المائع املناحتراق اموريسلمها الخصم فتلك الامور كانت الأيجب
لمممسرى به فميكناذه تناد ]لاشكال لشاف كس
الللهه فاىج
حا
بقها
سىخل
الت
الاجسام المطلية يمابمنعها من الاحتراق باانار اوامص آخر وهو ا'نلطريق الذى اخترقه
ليسالارفيهالامولةفجسم لطيف ذلك الجسم هوالرق بالنار فسلب عانهنار وحل
بهضدها كنار ابراهيم عليهالسلام قالعليهالسلام( انتهيت الىبحراخضى عظيم اعظم.

د(وحالبيان -ه -خا6

علهالسلام فمقناالنتن فخلينرات حسان نساءقومابرادنقوا
وخلدوا فرعوتوا “مدخل عليهاللام المسجد ونزلت 6

فإيدرنواواقامو ياظفنوا

فاب الله الدهم ومندونه

لاودمن شمى الله ومن ليسم حتى للشذ نهم احد فراهم ففصورة مثالية كهيلهم

ولعيدة الاعسى وادريس والخضر والباس فانهر اهم باجسادهم الدليوية لكونهم منزمية |
الااحم
لاءظكااهوهى فسكوا عليه وهتأوه بمااعطاه اللهتعالى املنكرامة وقالواامدسّالذى |

جعلك خاتمالانيياء قم النىانت ون الاخ انت وامتك خيرالام ثمقال جبريل تقدميا مد
وصل باخوانك مالنانساء ركمتين فصلىبهم ركدتين وكان خلف ظهرهابراهيم وعنكينه
اسماعيل وعن إساره اسحاق عليه السلام وكانوا سبعة صفوف ثالاثة صفوف من الانساء

ولذى يظهر واللهاعما هنحا لضلا<
المرسلين واربعةمن سار الاساء* قال فىانسان العبون ا

كانت مالننفل المطلق ولايضر واقلوعماعة فبها انتهى » وفىمنية الاميفتضىاامامة النى
(ماوصلت
| عليهالسلام للةالمعراج لارواح الاندباء وكانت فالنافلة انتهى* قال عليهالسلام ل

| الى ستالمقدس وصلت ففهركعتين ) اىاماما بالانساءوالملائكة ( اخذنى العطشاشدمااخذى

فأنيت باناءين فىاحدها لبن وفالآ خر حمر فاخذت الذى فه اللبن وكان ذلك بتوفيق بى |
فشرنته الاقلئلا منه وتركت الخمر فقال جبريل اديتالفطرة ياحمد ) لازقطرتهه الملائمة |
الح
رواحم وا
مكماةا(نك لوشربت :لخر لذوت اكمتلكها ولؤشربتاللين كله لماضلاحد |

منامتك بعدك فقلت ياجبريل اردد على اللبن حتى اشربه كله فقال جبريل قضى الام
ليقغىالله اما كان مذعولا ليهلك مهنلك عنبينة ويحى منحى عبنينة وازالله لسميع |
 ١عليم ) ق*ال لعطهم انه ختلف احد انهعسيمبهصلىاللهعلهوس عمننداققية التىهاللها قنه

خسومنر اطنة ) وفيها الرقدم الى
صلمقد
| المعراج عنيقينالصخرة وقدجاء ((صخرة «,تا
علهالسلام * قال ابىبنكم مامنماءعذب الاوينبع مصنتخحترة ِِتّالمقدس ثيتمفرق
فىالارض وهذه الصخرة منتجائب الله فانها صخرة شعثاء فيوسط المسجد الاقصى قد
انقطعت هن كل جهة لاعسكها الاالذى يمسك السماء انتمّع على الارض الاباذنه ومننحتها

المغارة التى انفصلت منكل جهة فهى معلقة باليمنماء والارض  +قال الامامانوبكر بنالعربى
ْ فشرح الموطع امت لهبتهاانادخل نحمتنها لانى كنت اخاف ,انتسقط على بالذنون |
اىسها
وف
حشى
ْمبعد مدة دخلتها فرايت العحب العحاب ع

من رك حهه فتراها منفصاة

اعلنارض لايتصلبهامنالارض ثى؛ ولابءض شى' وبعض الجهات اشد انفصالا منبعض

* قال بعضهم سِتالمقدس اقرب الادضالى السماء يثمانية عشرميلا وباب السماء الذىيقالله
مصعد الملائكة يقابل ببتالمقدس اى ولهذا اسرىبه هعاللسلام هنالمسجدا رام الى
المسجد الاقصى لبحصل العروج مستويا منغير تعو  +يقول الفقير رقاه اللّهالقدير الى
معرفة سير المعراج المثير لعل وجه الاسراء الى ابلتمقدس هوالتبرك قدمه الثمريفةلكون
مدينة القدس ومسجدها متعبد كثير منالاننياء ومدقنهم لا لانهيحصل العروج مستويا
فازذلك مزباب قباس الغائب على الشاهد وتقدير الملكوت بلملك اذالارواح الطببة والطفها
(لى )
ا

حجزز

|[

١١١

سورة

هم

الاشراء

هىرجبوناست ][١
كه»
ذده ذده كتدرين ارض وبماست »* جنسخود دا
انوروك لقا حك عابينال تتم موس )كنيد براه ارلى اياتفل” يجكر
جشم جذاب بان زاين كويهاست * مغن جويان اكذلستان بوبهاست

* وص عللهالسلام على شخص متنحيا عنالظريق سول ف ياتمد قال جبريل سييراشمد |
قال عليهالسلام ( مهنذا ) قال عدوالله ابلس اراد انكيل اليه
ا

ا

دشمن بنهان بسست

2

الإقسدن اقل يليك

[؟)

* ومن 'عليهالسلام 'علق موسى وهو يصل فى قبزه عند الكثيب الاحمر وهو ول برفع ,
صوته ١كرمته وفضلته فقال ( منهذا ياجبريل ) قال هذا موسى بنتمران عليهالسلام قال
| (ومنبيعاتب) قالله يعاتبربه فنك .والعتاب مخاطية فها ادلالوالظاهرانه علرهالسلام تزل 1

عندقبره فصلى ريعتين  +ومس عللهالسلام على شجرة تحتها شخ وعداله فقال ( منهذا
ياجبريل ) قال هذا ابوك ابراهم عليهالسلام فس عايه فردعلهاللام فقال منهذا الذى /
معك ياجبريل قال هذا ابنك عمد دلىالله عليهوسل قال مسحب بالنبى العربى الامىودعاله

بالبركة وكان قبر ابراهم نحت تلك الشجرة فنزل عليهالسلام وءلى هناك ركمتين ثمركب
ىتالمقدس فاذاجهم كك
وسار حتى الى الوادى الذى فسِ

عنمثل الزرانى وه الؤارق

(ثل اخجمة ) اى الفحمةومغى علهالسلام
االيوسائد فقيليارسول الله كف وجدتها قال م

حتى انتهى الى ايليا هن ارض الام وهوبالكسر مدينة القدس واستقبله منالملائكة حم
اخللهابمانب العانى الذى فبه هثال الشمس والقمر ثم انتهى الى
غفير لاحصى عددهم فد
يتالمقدس وكان باب المسجد حر فادخل جبريل يده فه فخرقه فكان كهيئة الحلقة
ودبطبه البراق  .وفىحديث ابىسفيان رضىاللهعنه قبلاسلامه انهقال لقيصربحطمقدنره

سنتناااسنقطت
مدراطرثدزايوافد
ا
[]١تاويو
همر
عل
ك
ار
ىحف
مشدنغدسل

صلىالل عليهوسم ألااخبرك ايها الملك عنهخبرا تعلم منه انديكذب فقال وماهو قال الهيزحم
الدخرج منارضنا ارض الحرم غاء مسحدك هذا ورجع النا فىليلة واحدة فقالبطريق
انااعرف تلك الليلة فقالله قبصر مااعلءكبها قال الىكنت لاابيت لللة حتى اغلق ابواب
المسحد فلما كانت تلك الادلة اغاقت الابواب كلها غير واحد وهو الماب الفلانى غلنى

فاستعنت عليه بعمالى بومحنضرقى فيفإد فقالوا انالبناء نزل عليهفاتركوه الىغد حتى يأنى
بءض النحارين فم محه فتركته مفتوحا فلمااصحت غدوت فاذا الجر الذى زمانويةاللاب
مثققوب واذافيه اثر م بط الدابة ولماجد بالباب ماعنعه املناغلاق فعلمت انهانهاامتنع لاجل
فلعل القديم اننبا يصعد مبنيت المقدس الى السماء وعند ذلكقلتلاصحابى
اكت اجده ا

| ماحنس هذا الاب الذلة الالهذا الامن  +ولايخنى انعدم اتغلاق الباب انماكان لكون
آبة .والاغيريل لابنعه باب مغلق ولاغيره وكذا خرق المربظ وربظ البراق والاالبراق ا
لامحتاج الى الربط كسائر الدواب الدنيوية فاناللتهعالىقدسخر ملحنيبهعليهالسلام * ولمااستوى

علهالسلام على الحتجر المذكور قال جبريل ياد هل سألت ربك ازيريك الحور العين
|فل(نع)تالجريل فانطلق الى اولثك النسوة فسيعليونفسم عليهالسلام عليهنفرددن

ش
نتلم
شئكسم
رلن
1يااقش
ننا
0سئروس.
كنض
5ترا
ددودفروفما

المز .الؤامن .هشر
(لجريايكن

حير ١١٠ يعم

حلا

شف
كو
| عليهم +

فد

السلاح المكتو يو [ى االمين 9تنه !|

ء الذينتتثاقل رؤسهم عن
هؤلا ٠

له عن حال من يترك الزكاة الواجية عليه فالى علىقوم على اقبالهمرقاع

| وعالىادبارهم رقاع و0

تسرح الابل والغم وبأ كلوز الضر:بع وهو الابس من |

فىانار ا

شرحرص له زفرة قبل انه لانعرف شحره فالدما و
الشوك والزقوم م

وصر.المذكورة فقولهتعالى ١ انهاشجرة تخرج فىاصل الجحم  6و يأكلون رضف جهم
يل) قال هؤلاءالذين لابؤدونصدقات
راء
بل
ا(مجنهؤ
يال
اىحارتها الحماة التىتكون بها فق

اموالهم المفروضة عليهم * وكشفله عنحال الزناة بضرب مثل فافىعلى قوم بينانديهم م
نضيج فيقدور وم نى”فاىيقضادورخبيث غعاوا يأكلون منذلكالنى” الخنيث ويدعون

النضدج الطبب فقال (ماهذا ياجبريل) قالهذا الزيجلمن امتكيكوانننهالملاأةالحلال الطب ِ!
طبيا فاق

فأى اعسأة خيثة قنديت عذدها حتى لصدسح والمرأة نقوم موعن روتحها 3

|

رجلا خييثا فتببت عنده حتى تصبح « وكشف لهعنحال هن شطع الطريق يضرب «ثال ظ
فانتى عليه السلام علىخشية لايمربثهوابولاشى” الاخرقته فقال (ماهذه ياجبريل) قالهذا |
| ماثقلوام منامتك شسَعدون عاللىطريق فيقطعونه وتلا (ولاتقعدوا بكلصراط توعدون »©١
ا
| #وفه اشارة الىالزناة المعنويه وقطاع الطريق عن اهل الطلب وهم الدحاجلة والائمة المضلة |
ا ىق صورة العاذة :العادة الاحلة انهم شسدون أرحام الانتعذادات” والاعتقادات

عايلقون

فيها من نطف خلاف الحق ويصرفون المقلدءن عن طرنق التحقيق و شطعون عليهم خبر ا

ا|لطريق ؤاولئك يحشسرون معتالزناة والقطاع  +وكش ف له عوسيلب يكلالوياااى الجالته
ا
التىيكونعليها فدار الحزاءفرأى رجلا سبحفىنهرمندم ياهلقمالمتجارة فقال
ا فال كل الريا 5

وكك م

لدعن حال من لعظ ولاسّعظ فاتى عا

|

0

عاذ يضادنحديد اكلاقرزضك عاذت فالا(منهولا تاجاريل)نعاك حلا الى ليه لخن
امتك شولون مالا شعلون

ازفن .يكوئ :الم اتير كوى را" كرذرعمل نكوثى "تونادا نمسترى
بار دزخت

عل ندائم جز حمل »م باعل دك عيك تكنىشاخ فبرى

* وكثفله عنحال المفتايين للناس فر على قوملهم اظفار مننحاس مخمشون وجوههم

(ن هؤلاء ياجيريل ) فقال هؤلاء الذين يأكلون كوم الناس ويقعون
| وصدورهم فقال م

منه ثور عظم لعشل الثور يريد انير جع منحيث مخرج فلايستطيعفقا(لماهدا 7ظ
وك يف|ه |
| فقالهذا الرجلمن امتكيتكلمالكلمة العظءة ثميندم عليهافلاستطيع انيردها »
عر ال ياكخنوال .اليه .فاج على واد فوجده طيبا باردا ريحه ريح المسك وسمع صونا
هذا تداولمنة تقوليارب التنى ماوعدتى *+وكشفله عنحال أ
قهذاال)
فيقاالج(بريل ما
مناحوال النار فأنى على واد فر سبد كك

ووحد

رحاخثه هلوجخ

لمان

قال دوت جهتم تقوليارب اتنتىماوعدتى  :وفىالمنوى

|

ا
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|كلا التفت رآه فقال له جبريك الااعلمك كلات تقولين اذا انت قلتهن طفئت شعلته وخر
وكلدات الله التامات
افنه فقاكعلهالسنلام (:ب) فقال جَبريلقى اعوذ بوجه الله الكريم ب
اللان لاحاوزدن

2

ولافاحر دن شر

متاك

من السناء وهن

شمر مالعرج فبها وهن شر

ماددا

| قالارض وهن شر ماإخرج منها وءن فكن الزلل والهار ومن طوارق اذل والنهار الاطارقا ١

يطرق مخير يحارمن فقال عهاللسلام (ذلك) فاتكب لفنهوطفئت شعلته * اوىرصبىالله علنه
هنم
للدع
اشت
خى ك
وس حال الاهدين فسبيل الله ا

فلن كلت ركنوك افقالر! لقاع

قوما بزرعون وحصدون من ساعته وك <صددوا عاد كاكان فقال (ياجبراشملماهذا) قال ١

هؤلاء الجاهدو ن ففىسميلالله اتضاعف لهم الحسنة يسعمائة ضعف وما انفقوا منخير فهو |

مخلفسه .والمراد تكر يرالمزاء لهم * ونادى مناد عن يمه يا محمد انظرنى اسألك فلميجبه |
| فال( ماهذا ياجبريل ) مال هذا داعى المبود أماانك لواجته لتهودت امتك اى لعسكوا
|بالتوراة والمراد غالب الامة * ونادى مناد عن تلاز ككذركت ع

فقال (ماهذا باجيريل)

فقناكهذا:ذاعى التضارئخ' مانتو «اتته التنصبر تمتك ائلعسكوا بالايحل» :وكشفله عله
السلام عن حال الدنا إخرات مقاك فرأى اسرأة حاسرة عن ذراعنها لان ذلك شأنالمقتتض

ملنزينة خلقها الله تعالى ومعلوم ان النوع الواحد منالزينة يجاب القلوب
لغيره وعليها ك

اليه فكيف بوجود سائر انواع الزينة ق:ال الحافظ
وو

دك لكو انوي
الا قا دةااطزا

وق
امن
وطق يناوا عكر ك و

| 515

 :وقال
از ره مرو لعدوهٌ ا

ان حور 00-5

التكسد و الحكالة ذى ارود

فقا كنماان انرق اسألك فربلتفت الهافقال لإمنهذهباجبريل) فقال اتللدكنيا أما انك
لواجتها لاختارت لوعن علىال خارة * ورأى صدىاللّه عليه وسم

انب الطريق
عحلى

تحوزا فقالت يا متمد انظرنىفلم يلتفت الهافةال (منهذه ياجبريل) فقال انه لوبق ثى” من
لام بعضهم قدشّال لها شابةو تجوز معنى تعلق
رجاملدنيا الامابتى منرتلك العحوز * وكفى

بذاتها ويمعنى يتعلق بغيرها  .الاولوهوانها مناول وجود هذا النوع الانسانى الىايامابراهم
علمه السلام تسحئ الدنيا شابة وفمابعدذلك الى بعثة نينا عليه السلام كهلة ومن بذعدلك الى

نوم القيامة تسمى تجوزا و هذا بالنسبة الى القرن الانسانى والا فقدخلق ادم عاليلهسلام

والدنيا موز ذهب شمابها ونضارتها  5ورد فى بعض الاخبار  +فان قلت الشساب ومقابله
انما يكون افلدوان* قلت الغرض من ذلك العثيل * وكنشفتإه عالايلهسلامعن حالمن يقبل
الامانة مع تزه حعفنظها برب مثال فانى علىر جل جع حزمة حطب عظيمة لااستطيع
ن عتده امانات
ؤتك
ك ان
يجلت
أغنها زرا إري لإ افنالة (الطنالة ,ترج وال هذا الر
الناس لاشّدرعلى ادائهاو بريد احنمل عليها * قلداتقوا الواوات»اىاتقوا مدلولاتاأكل.ات
التى اولها واوكالولاية والوزارة والوضانة والوكلة والوديعة  +وكشفله عنحال متنرك
1ك نك وله ١
الصلاة المفروضة فودار الحزاء فاق علىقوم أرذضخ رؤسهم كوت 8

عي م٠١ يهم

الجزءالاش عفر

صرمن يكون ف|اىسماء بقع على السماءالتىفوقها ظ
| والىالسمو اتلسسع فىسبع خطوات لبان
وه برد على د عن استبعد من المتكلمين احصار

ة وقالل ىرمع
عرش بلقيس ىقططلة واحد +

فلفرعن وعلها
الابرار خددالير اقككخووالانان وقواتمها كقواتم البعير وعكافيل كها
ريس  3لْوْلوْه سضاء وركابان من زير جد

اخضر وعاءها لام من يافوت

ا ورا
احمر نتالةل *

اضلفمذ كرواللؤنث فهوحقتقة ثالثة |
| ا*قناسلفاىنالعسون لاذكرولااتتىومن لوصف بو

خكراجت الملائكة منذلك
| ويكون خارجا قمونله تعالى و(منكل شى”خاقنا زوجين 6

|فاتهم لسنوا ذكورا ولااناثا » قال علنهالسلام ( فارأيت دابة احسن؛منها واى لمشتاق النها

|مك كته فقات؟ باسحويك ماخقناة الذابة فال عن لبراق اذكث أغلله باق رعضى” الما دعكة
| ربك فاخذ جبريل بلحامها ومكائيل بركابها وام رافلمنخلنها فقصدت الى ان اركها |

| لمحت الدابة وابت فوضع جبزيل بده عولرىكها .وقال لها أما تبتحين مما فعلت.فوالته
قتا من الْماء ) * قال ادبنحبة يركب البراق
عشح
ماركك احد١كرم على اللهمنمخد فر
احد قبله عل.هالسلام ووافقه الامام النووى فجقبورليلماركنك لاننافيه لناالسالبة تصدق
| ابلنموضوع * فقالت ياجبر بل لماستصعب منه الا ليضمن اينشفع لبوىءالقنامة لانه آكرم

الخلائق عالىله فضمنلها ذلك  .قالوا الورد الابض خلقمنعى ةجبريل والاصفرهنعرق
البراق »ه وعن انس رضى اللهعنهرفعه(الماعرج فااىللسىهاء ابكلتارض من بعدى فنيت الاصفر
| نمنناتها فلما رجغت قطر عرق علىالارض انيت ورد احمر آلا من اراد اينشم رائحى
فليشم الورد الاحر ) ق*ال ابوالفرجاتهرواىهذا الخبر يسيرمن كثير 2١ كرمالله تعالى به

نيه عليه السلام وعدللى يويد منزلتهالمكقمافصداطسنة * سول الفقيرهذا لايستازم
| انلايكون قبل هذا ورد احمر و اسِضوار اال ذللكه حرادباحة اإتكواامة انير ذلك اكتوه
عليها السلام حين اهبطت الىالارض بكت فاوقع هن قطرات د.وعها افللبحر صار لوْلوًا

ْ هد لجان ٠ اذلايكون قبل هذا در افلىبحر وقس عله الملح فان ابراهمعلهالسلام اى
ا كك منكافور المنةكَدواة لثما وتع ذراة امت "اوطداو العمانقلب مماحة وكان قلهذا

| ماحلكن لابهذه المثابة  +قال

 1م (فركتها)

أران دويلت معرا حون خواجة دين »* خزامان”
شد

يان ون
از سحيو

صداده 2

شند”*

سيحان

درم

ك5

الذى اسرى

زّن
بعده

و*اختلفوا هل ركها جبريل معه* قال صاحبالمتى الظاهر عتدئ انهليمركب لاندعليه |
|السلام خصوص شرف الاسراء فانطلق البراة 00به لضعحاك0,

اددّك طرفةجتى |

ينت
طزىلاي
بالرغضا فقال لهجبزيل انزل فصل ههنا ففعل ثم ركب فقالإه جبريل أتد
| قال (لا) قال صدت عدن وى قرية تلقاء عزة عند شحرة هومى نمت 0

|
تن |

مودى نولاق نطلق»!ليارق ينهو بدنفقال حبرل ابوك ١فطل فل ثم ركب فتَال له

| اذى لتق شلش قال (لا) قال صداك ملت بخ وهى قرييه تلقاء بدت المقدس حنكث ولد عسى |
عالايلهسلام وناهوصه الله علله وسلٍ عاللىبراق اذ رأىعفرنتا منالحن يطلمه بشعلةمن نار
١

ك(ذا)

ا

عع  ٠١1هم

ليه السلام حظ وكذالميكن لقليه الطاهر ميل الى لعب الصببان
الشطان فى قلب اعلى
تص به داولنانساء عليهم الشلام ,اذلميكن لهم شرح الصدر على هذا
خما
اوم
ونحوه وه

الاساوب ولاورثة الكمل حظ من هذا المعنى فانه رج من بعضهم :الدم الاسود بالقى' فى |
حال اليقظة ومن بعضهم حال الفناءوالانسلاخ والاول اتم لانه يزول القلب بالكلية فينشط
للعبادات كالعادات وحاء جبريل فىهذه المرة بحاتم من تورحار الناظارون دونه فحتم ببههقله

عليهالسلاملحفظ مافيهوختمايضا بينكتفيه خاتمالنبوة اىالذى هوعلامةعلى النبوةوكان حوله
خبلان فنها شعرات سود مائلة الى الحضرة وكان كالتفاحة اوكدض المامة اوكزر اطحاة
وهو طائر على قدر الخمامة كالقطاة احمر المنقار والرجلين وسمى دجاج البر وزرها
بيضتها * قال الترمذى والصواب خلة السرير واحدة المخحال وزرها الذى يدخل فى

عروتها ماحفبىاةالنوان مكتوب عله « لاله الاالله رمسدول الله » او « ممدنىامين»
اوغير ذلك * والتوفيق بين الروايات ,نوع الحظوظ بحسب الخالات والتجليات اوباللسية
الى انظار الناطرين  +قال الامام الدميرى انيعض الاولباء سأل الله تعالى ان بريه كيف
رىة
وف
صنسان
يأنى الشطان وبوسوس فاراه الحق مكل الا

إباور وبين كتفيه شامة سوداء

كالعش والوكر خاءالخناس كسس مجنميع جوانبه وهوففصودة ختزيرله خرطومكخرطوم
الفبل خاء امنلبيكنتفين فادخل خطرومه ققبلله فوسوس اليهفذ كراللهتعالى فخنس وراءء
وذاتسمهاتاين لانسكض عل عىقببهمهماحصل نورالذكر فاىلقلب ولهذا السرالالهىكان
عليهالسلام مححتتجمم ب نكتفه ويأعسيذلك ووصاه جبريل بذلكلتضع.ف مادةالشيطان وتضيسيق

مده لانه برى وسوسته يحرى الدم ولذلك كان خاتم النبوة ببنكةفيه اشارة الى عصمته
ص
منوسوسته لقوله ( اعاتىالله عليه لير اى باحتم الالهى ايدهبه وخصه وشرفه وفضله

بالعصمة الكليةفاسلم قرينه وما اسلم قرين آدم.فوسوس اليهاذلك ساهلواثلمارةنية م عند '
يحى” الوحى فى بلوغه سن اربعين لبحصل لهالتحمل لاعاء الرسالةه والمرة الثااثةم ليلة
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الاسراء وهو ان ثنتين وحمسين ليتسعقليهلفظ الاسرار:الالهية والكلمات ابلانرية وجاء
جبر يلهذه الرلة بدابة يضاءومنمة قبللها البراق بم الموحدة لشدة برشها اول .رعتها

فكهاىلبرق الذى لعفىالغمكاقال المولى الخائى قدس سيره
يسيج داه عرشت كردم اينك * براق برق سير اوردم اينك
جهنده برزمين خوش باديابى * برئده  درهوا

قرخ هلى

لج انا عابط ارو و
3#

به دعيتارنكسناء _فتوده سروس إى او )دكلقن اكشتة. .سوردم
وهىدابة فوق الماردون اليغل * قال صاحب المت الحكمة فكىونه علىهئة بغل ولميكن
على هيئة فرس التنبيه علىان الرركوب فسىم وامن لا فىيخوف وحرب اولاظهار الآية
افلىاسنراع العجبب فىدابة لابوصف شكلها بالاسراع فانهكان,نضع خطوه عند اقصىطرفه
خىطوة لان بصرمن قالارض بشع علىالسماء
ويؤخدتمزع عداالم اخذ منالارض اللسماء ف
5-2

لليت
ل

رسام

الأزء القامسن مسر

امد

إلى التقرت © وافلىتأويلات وفىقوله (انه هوالسميع البصير) اشارة ال اىنا للىصب اللهعا.ه

فيسمع وى ببصر ) فتحتيقه .لنريهمناياننا ظ
وس هوالسميع الذى قالالله (كنت لهسمعا ى
التخصوصة بجمالنا وجلالنا انه هوالسميع يسمعنا البصير ببصرنا فانه لايسمعكلامنا الابس.عنا

والاسضر جالنا الا ضرا
جودر مكنا فى نشالى رسيد * حكويم كه| ها جهديد وششد

ورق در توشكّد و شد سق * ششدن محق بود وديدن بحق

ْ

 62وتفصيل القصة 6م انه عليهالسلام بات ليلةالاثنين للة السابع والعشرين منرجبكايىت
سببقف

امهالى بذتانى طالب واسمها على الاشهرفاختة اساء.ت نومالفتح وهرب زوجها

جنر لهال مرا ومات بها على كفره واضطجع عليه السلام هناك بعد ان صلى الركمتين

| اللتينكان يصليهما وقتالعشاء وفنافمرج عسنقف بيتها ونزل جبريل ومكائيل واسرافل
| عليهم السلام ومع كل واحد منهم سبعون الف ملك واشظه جبريل بجناحه كمقال

| المولى الجامى

ْ

دين شيا

نمتدواخ حيط عنيق لد عراف رن( قليتيت

جووالت! شديؤف خواهان :نهاىاب»«,اسلوى
د
بهإهاوبكه بر مهد زمين حكرد

.دولك

* زمين .را مهد

|

انان >قوفتي

ظ

دامهانى

ا

:شرائ:

حجان .نازنين حكرد

|

دالترع دار حشءش درتكراحواب »* نديده جشم خت ابن خواندرخواب

|

دإمنيه ك١قلارن ابوس لجوج
بوافوماله )نىكامع 1خا جه ور« جز هم

كن رفوا و

ل 1

كارافغينة خرافت ||لذدا جؤالت] كك

4
ا

اولك

فض يسك و هائة,جزونلاتك تجنر مز لبخت بمودلق )|وبال و قتي
ظ قال عله .السلام:(:فقمت الى جيزيّل :فقلت.اخق' جبريل مالك فقال ياتمذ ان د 'تعالى

جتئ :اليك إشرز إن ءلامة ابلك تعذ) اند ككرايةنا مكريناجهاا حق قاادز لكك

]تنه

بعدك فانك تريد ان تكلم ربك وننظر البه وترى فىهذه الللة من حاب ربك وعظمته 0

| وقدرته) قالعليهالسلام (فتوضأت وصليت ركتين) وشقجبريل صدره الثمرريف منالموضع |

المتخفض بين الترقوتين الى اسفل بطنه اىاشار الى ذلك فانشق فيكن الشق بآلة يوسلل
| دم ولممجدلة عليه البنلام المالانهامناخروق المَاذد وأظهواو المعتجواك قاء رطنت مومماء
| زمزم واستخرج قلبه عليهالسلام فغسل ثلاث هرات ونزع ماكان فيه مانذى * وفبه اشارة
| الىفضل زامزلممعملىاه كلها جتانية او غيرها ثم جاءبطست منذهب تمتلىا”عانا وحكمة
فافرغ فلاهنالمعاى تمثل بالاجسامكالعم بصورة اللبن ووضعت فابلهسكنة ثم اعادالقلكٍ الى
مكانه وانا ميوه الشريف فكانوا  85مرا كأاملزختط :طفندوه وهو ارام ورد

جريل؛

قصدر ثلاث مرات سه وار ةالاولى م -حينكانفىنى سعد وهو |
عاللسلام اشل
ع 1ه

ابن حمس سين عل ماقاله إنبان رخالل عنهءا واخرج فىهذهالمرةاالمقة السوداء هن

القاب التىهىحظ الشيطان ومحل تمزه امحىل مإلقيه.املنامور النىلاتنبنى فيمكن
( للشيطان).

٠ع

صورة الاسسراء

 ٠١6جم

ك ره نحو
لامج ترس
<7

شاهد

معراج 'لى وافرست * و

مبقسزنت" .يندكبافرست

5ك لاطت ابن وصحال )] 2اهمدع

الكن :كاك

عقّل حه داند حه مقامست اين * عشق شناسلتابه دامست ان

 #3الذى باركناحوله  #1انم .حدىكه ع

] سركات الدين والدشا

0ا

وحفوف بالانهار

لانه مهيط الوحى والملائكة“ومتشدالانباء>من لدن-مؤسى “عله0

والاشجار المثمرة فدمشق والاردن فلسطين من المدائن التى حوله هلفنريه اميناننا يه
| نه اشلارا روامتازاء انان الفكجة فق االامساءنه .اذاءءايات مخصوضة .ناته تعثالى الى

ماشرف باراءتها احدا من الاولين والآخرين الاسيد المرسلين وخاتمالنبين فانه شيارك وتعالى
| أرى خاله علبةالسلام وهو اعنالخلقعابهبعد حببه الملكوتك قال (وكذلك نرى ابراهم

ملكوتالسموات والارض») وأرى حبببه آياتربوبتهالكبرىكا قال (القد رأى مآينات دبه

الكبرى)-لكون منالحين الحنوبين ان تَمِعْضة .لان مااراء اللهتعالى فىتلك اللملة انما هو
ظم عظم
على
لفا
امضا
يك اانه المتلدى وادافه الآيات الىنفسه على سبيل التعظم لها لان ال

© وسةطالاعتراض بازالله تعالى ارى ابراهم ماكوت السءوات والارض وأرى نينا عليه
ضل اسل
فهم
ارا
السلام باعاضنه فلزم .اينكون معراجاب

اسلوات اند كو نان يكون

بعض الآايات المضافة الى الله عالى اعظم واشرف من ملتكوت السموات والارض كلهاكا
فتفاسسر .هى ذهابه فى بعضاللل مسيرة
قال تعالى (.لقد رأىبآهننات :زبهالكبرئ) »:قالوا ال
*ال فى
شهر ومشاهديه بيت المقدس وتمثل الانساءله ووقوفه عاإلىمقاماتهم العلة ونحوها ق

اسثلة الحكم اماالآيات الكبرى :فنهافالآفاق ماذكرنه غلتة السلام ملندوم والشموات
والمعارج العلى والرفرف الادبى وصرير الاقلام وشهود الالواح وماغثى الله سدزة المتمى

من الانوار وانتهاء الارواح والعلوم والاعمال اليها ومقام قاب قوسين من آيات الآ فاق

 ٠ومنها آيأت الانفس كا قال سبحانه (إستريهمايائناف اىلآ فاق وفىانفسهم  6وقوله (اوادق)
متناايلاانفس وهومقام المحبة والاختصاص بالهولإفاوحى !لىعده مااوجى» مقام المساصة
لذبف 'د مازأىوالفؤاد قلبالقلب وللقلب رؤيةوللفؤاد
اماك
لغغيب وايده (إ
سواالهو
وه
رؤية فرؤية القلب يدركها العمىكا قالتعالى (ا(لولقكناتوعمبىٍالتى فىالصدور) والفؤاد
لايعمى لانه لابعرفى الكون ومالهتعلق الابسيده فان العبد هنا عبد منجميع الوجوه مزه
ميطلق التنزيه فيعبوديته :فانقل عبده من مكان الى مكان الاليريه من اياته التى غابت عنه
اكاندااتعالى قال قَااسِمريتي الالرؤية الأيات الآ الى :فافل لامحدى ,مكان.والاهدى»زمان.ونسية
الامكئة والازمنة الى نسة واحدة وانا الذى وسعنى قلب عبدى 5

عنده ومعه اباكان تزولا وعروحا واستواء ف انههوالسميع

أسمرى به للد وانا

لاقواله صبى اللهعلهو

اةم وهواللسان ويعلممنغير اداة العومهوالقاب ا8لبصير 8
لآل
كير
لم غن
اكلم
ل باذلناكا يت
بافعا لهبلصارحمما ِؤْدْبه القصر فكرمه ورقّربه بحسب ذلك »*ؤفه اعاء الى ازالاسراء |!

المذكور ليس التاكرمته ورفع منزلته والا فالاحاطة باقواله وافعاله حاصلة غمينر حاجة

 00ولع
طربرا

1
عيلمحت يلها واد ار
0

كر زان زوز حنم ,زوك :اشن

*ن قلت فلمجعل المعراج لبسلا وجلعل نهارا حتى لايكون اشكال وطمن * قلت ليظهر
فا
تصديق مصندق وتكذيس من كدب و.ايضا اناللدل نحل الخاوة اليب فاللل حظ الفرائن
والوصال والنهار حظ اللاس والفراق والائل مظهر النطون واهار مظهر الظهور:واللدل
:عنى
ننار وكانالاسراء:قبل الهوحرة بسنهة ي
راحة والراحة من النة والنهارتعت والتنت مال

د[رسال دوازدهم از مبعث نوده ] ©الهمنسجدالحرام ه اصح الروايات على الناسراء |
كان مبندت امهاتى” بنت ابىظالب وكان ببتهسا منالكرم والخرم كلهمسيحد ق.الوا حدود
الحرم منجهة المديئة علىثلاثة امال نوهطريق العراق علىسبعة امبال واملنطمرعيقرانة
علىتسعة امال وهن طريق:الطائف علىسبعة اال ومن طريق جدة على عشيرة اميال

والمواقيت الجمسة الى وقتها النبى اصللىه عليهوسلم وعينها للاحرام تناء الحرم وهوقاء
للمسجدا رام وهوفناء لليدت فشهرالله تعالى فاليبت اشارة الىالذات الالهبة والمسجدا حرام |
الى الصفات والحرم الى الافصال وخارج .المواقت الىالآثارومن قصد مكة سواء كان
للزيارة اوغيرها لابحلله التجاوزمن هذه الافنية غيرحرمتعظها لها وقسعليهدخول المساجد
وحضورالمشايخ اتدابالقلوب .للصلاة والزيارة فانهلابدمن ادب الظاهر والباطن فىمكنلهما
ذكروا  انالحجر الاسود اخرج منالْنة.وله ضوء فكلموذع بلغ ضوءه كان حرما
* وعنابن عباس رضى اللهعنهما لمااهط ادم الىالارض خرساجدا معتذرا فارسلاللهتعالى

| خوال :عدي امدان يلم سمه شيو تويتمر فشكا إلى التوتعالج مافليه ياملنعلوزلف .العايتن
فاهطالله له اليت المعمود وكان ياقوتة .ح+راء فاضاء مابين المشسرق والمغرب فنفرت منذلك .

النور الجن والشباطين وفزعوا وتفرقوا فىالجو ينظرونه.فلمارأوه اى اللو منجانب .مك
اقبلوا بريدون الاقتراب اليه فارسل اللهتعالى ملانكته فقاموا حوالى الوم فىمكان الاعلام|| ,
الوم ومنعوهم شنئمة تسمى الحرم .باكرم  22الى المسجد الاقصى * اى نت المقدس؛
وسمى بالاقضى اى الابعد لانهيكن حائذ ونه مسجد فهو ابعد المساجد  4-3وكان

بينهما ك|ثر مسمنيرة شهر* قال :ابلععضارفين .اشار بالمدعجد الحرام الى مقام القلب الحرء

ان«طوفبه مشركوا القوى"البدنية الحوانية وترتكب فيه فواحشها وخطاياها ومحجهغير
القوى الخيوانية مانلضفات المهيءية والسيعية  .واشار بالمسجد الاقصىالىمقامالروح الابعد

املعنالم الجسمانى لشهود يات الذات * قال فىهدية المهديين معراج النبى عليه السلام الى
المسجد الاقصى ثابت بالكتاب وهو في القظة وبالجسد باحماع القرن الثانتى ثم الى السماء
بالخبر المشهور ثمالى الجنة او العرش اوالى طواف العالم رخابلواحد انتهى * قال الكاشى
[ دفكن ان حضرت ازمكد ست المقدس ينص تائم ش|يدمع وتكر انر فر وعلوج

آبمرمانها ووصول عرتية:قربت باحاديث ححة مشهورءكه ردنت إنحذ تواتر نايتكشث
نهك ناكاد .كأنقد ضال ومتدع باشد ]
و

:
(اهد ) .
ش

جز

0

-ورة الاسسراء

| يهم
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عطتست  09:+اجات ماسح  7تالت 2-٠ 2

-معن تو سسسصص 1

جه جسم الى الملا الاعلى مناقضًا
إن ميم علمهما السلام بانسلاخه عن اكلاوان وع
إلعادات الشريه واطوارهاء واد ذل الماء لاعناسية بينالعيودية التى الذاة والتواضع وين |

الباءااتى هىحر فافض والكدترفان كل ذلميتلكسر» وفيه اشارة الىشرق مقامالعودية
حتى قال الامام فىتفسيره ان العبودية افضل من الرسالة لانبالعبودية ينصصرف من الخلتق الى
الحق فهى مقام المعوبالرسالة ينصرف مانق االىلاق فمهقىامالفرق والعبودية ان يكل
اموره الوسيده فيكون هوا متكفل باصلاح مهامه:والرسالة التكفيل مهام الامة وشتان
مابشهما * قال الشسخ داكي قدس سمره ان معراجه عليه السلام ادبع وثلانونصسة واحدة

ْ محسده والباق بروحه رؤّيا راها اى قبل النبوة و بعدها وكان الاسراء الذى حصلله قبل

باونحئالله تؤطثة لهوتيا عله كاكان بدأثيوته الرؤيا الصادقة والذى يدل علىانه عليه
(م الارل و) وااالحسد 0مها

د
عن
ل ا
رفرىاتاعد
|ا|لاك عا من 0وولح فيط مقا زكولاكعال
وإيضا ان اليراق الذى هو مجننس الدواب اتما حمل الاجساد وايضا لوكان بالروح حال |

ممنيع الملل يحصل لهم
النوم اوحال الفناء اوالانسلاخ انكر اللدعوور كراد ن اذ المتهيثون ج
وتعارفونه .ينهم * قال الكاشفى [ انانكه درين قصه ثقل جسدرا مائع دانند
مثل ذلك ي
ازصعود ارباب بدعت اند رافك قدرت ]

اكه سرشت نش ازجان بود * #سير وعموجش بن آسان بود

وذقكدروا ان جبريل عليه السلام اخذ طينة الى اصللىه عليه وسم فسجنها مياه المنة
| وفكلها من كل كثافة وكدورة

ين دسده الطاهر كان من العالم|أعلوى كر وحها اريف |

ة وشم ا(نترئ 'ى' قفص ملنؤلق فزاشكه |
للت
غلا
* فاذقلت فقم البرىابةا* قللثهاقان ط

مذنهب)  6ففبحرالعلوم  2للا  6نصب عالغارف وهوتا كيد اذالاسراء فىلسانالعرب |
لايكون الا لبلا حتىلاتل انه كان ثهارا ولايفانن انه حصل برو-ه اولافادة تقليل مدة

االفكىير منالدلالة غلى البعضية منحيث الافراد فان قولك
الاسراء فى جزء منالدل لم
سمرت يلاك شد لعضة مان سيرك هن اللإسالى شد بفضيته من فرد واحد منها حلاف

مااذا قلت سرت الليل فانه يقيد استيعاب السير له جميعا قكون معارا للسير لاظرفاله ومن
ا لياةسبع وعشررن من ر جب للة الانن وعلمد تمل الناس قالوا أنه عليهالسللام ولد وم الاثزين

وبعث نوم الاثنن واسرى يدليلة الاشن وخرج من مكة بوءالاثنين ودخلالمدينةبومالاثنن

ومات نومالاثئين ولعل سمره ان ناولماثنين اشارة الىالتعين الثانىالذى هومبدا الفياضة

ونير الاءماانالياء مانروف الهحائية له التعين الثانى فكذا بوم الاثنين فكان الالف
ونوم الاحد نزلة تعين الذات والباء و ياولماثنين اىتعينهما جنزلة تعين الصفات فافهم ْ
وفى وصف هذه الدلة  :قال المولى الخاعى قدس سره

|

ز قدو او مشثالى للة ااقدر * ز تور او براتى ليلة البدر
سوادطرداش شبحلت دوحور * ساض غسه اش تور عنلىور

تسمش جعدسنيل شانهكرده * هوايش اشك شِيمدانه كرده
حت لمعيس
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والتقوى على مرانيها 00
أ والا٠ 3. ب

وترك الزن والعلى الفيائت

بانواعه فقدجعل لنفسه علامة الولاية والمعة

نمبل الى السوى والغير واختم
ابة اللهماحفظك مال
| والاعان الكامل وحن الخائمة ولخعيراق

عواقبنا باخيريارب
ظمت سورة النحل ,بانحتويه منشواهد العقولالنقل فىيوم السبت التاسععثير منشعبان
الأبايك  0فَسَللكة شهورسنهة ادبع ومائة والف

0
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الجزءالحامس
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عشر 7115
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رار ال

60

كوائى الامن
*قلال
ىا
ررةاء وهى مائة واحدى عششرة ادا مفكة
سْو
اير س
لفس
نال ت
(كواندوا لستفزونك )الى ( نصيرا  6اوها منالمدتى من ( قل رب ادخلنى
ي
.انكادوا
نبله .وان ربك احاط بالناس و
م-ك[) صدقة ٠ واذالذين اونواالعلم م ق
لفتنويبك

ا سبحان  6أسم ع
هصضمر متروك

اظهاره

تاهى
تى ا لنيه
كل©
واا
لوالا بان ن

يه

التسيح الذى هو التئزيه ومتضمن معنى التععحب وانتصابه بفعل
تقديره

اسسح اللهعن صفات

الخلوقين سعحانا

نزل متزلة
معنى تسدحا ثم

الفعل قناب منابهكقو لهم معاذالله وغفرانك وغيرذلك  .وقبل هومصدركغفران معنىالتنزه
وتصديرالكلام به للتتزيه عانلعحز عما  00بعده وهولاساى التعحب

قال فالىتاويلات

التجمية كلةسبحان للتعجب بيهشاير الى اتجب امس من اموده تعالمرجرى ,ينه وين حبيبه
* وفىالاسئلة الحكم اما اقتران الاسرأء بالتسسح لتتى يذلك ذوالعقل وصاحب .الوهم ومن

بحكم عليه خياله مناهل التشبيه والتجسيم يمخايله ففحق الخالق من الجهة والجسد والحد
والمكان  .واءا تعحب بعروجه دون تزوله علمهالسلام لانه لما عرج كان مقصده الحق تعالى

صلقود
قاخ
مصدى
ل مق
اكان
واتزل
ولم

حهب
مانلتعجب التعجب بعروجه  .وايضا اانعترو+

تمزنوله لانعسوج الكشيف االلعىلومن الءجائب ف الذى اسرى بعبده  * 6قالالكاشى

[!ك وفعبى أنراكه بجهت كرامت ببرد يندهُ خودرا كه ممداست صلىالل عليهوشع ]
ا

الاسراء السير بالليل خاصة كالسرى

نىة
خسر
السسرايا لاتها ن
فى ف

شال

اشرئ

وسرى

اىئسار

ليلا ومنه

السرية لواحدة

واسرى باهىسيره لبقلاال*النضر سقط السؤال والاعتراضات

| علىالمعراج بقولهاسرى دون سار ونظيره قو
اللهعسليلهام ( حبب املنىدنيامثلاث )

حيث يقل احببت و.ائما قال بعبده دون ينبيه لثلايتوهمفيه نيوةوالوهة كاتوهموا فعيسى

5

(ان)

مز

 ٠١١يهم

سور الال

95

وعماصبرك الابالله  6عقا ودزفاع زه خاساسلا القمزاد تاكاه زلتلداوائكن
صف
ان

*ال جءفر الصادق رضى الله عنه اصالله
إصفاته اىالاه بان كلق سَلك الصفة ق

اساءه بالصير وجعل المحظ الأعلىمته للزى صل الله عليه وس ح.ث حمل صيره بالله لاسنفسه

وقال (وماصيرك الابالله)  8ولاتحزرن عليهم  6أى علىالكافربن بوقوع البأس مناعانهم

بك ومتابعتهم لكنحو (فلا تأس عل القومالكافرين ) © ولانك 4ه اللهلأتكن+حدافت
اللون محفيفا لكبثرة استعماله مخلاف ميدن ولملن ولموما عم الاستعمال انهم

عكل الافعال فبقولون كان زيد يقول وكان زيد بحافسان وصلت
يعبرون بكان ويكون ن
سااكن ردت النون ومحركت ن(حوومنيكن الشد لان ولب 0

اى لاتكن فضىيق صدر هن مكرهم فهو من اكلام المقاوب الذى نسجع عليه عند اذن
الالئاس لان الضيق وصف فهيوكون فالانسان ٠ 0الانسان فنه  .وفبه لطفةاخرى
7(3ما/مكرون  #اى
وعى ان الضيق اعذاظم وقوى صكاارلثى” الحيط به 0
من مكرهم بك فبايستقبل فاول نهى عن التأثئم يمطلوب مقبنلهم فات والثانى عن التأئم
بمحذور منجهتهم ات  8ازالله مع الذين اتقوا  #اجتنوالمعاصى ومعنى المعية الولاية
والفضل

والذينهم محسئون 6ه فىاحمالهم ويغال معالذين اشوا مكافاة الى"والذينهم

محسئون الى من يعادى اليهم فالاحسان علىالوجه الاول بمعنى جعل الثبى' حميلا حسنا 8

الثاى ضد الاساءة وفى الحديث ( ان للمحسن ثلاث علامات يبادر فىطاعة الله و يجتب

حارم اللهبوحسن الى مناساء اله )
زاْحسان خاطر ممردم شود شاد * بتقوئ خانة درن كردد

_-

بأ|د

بكرئررك الك د شتابى * رضاى خالق وخالق هر دويانى

* قتاملشاد الدينورى رأيتملكا «النملائكة ول لىكل م نكانمعالله فهو هالك الا
1

علذي,ناشوا ٠والذينهم
واحد :قلت من هو قال من كان الله معه وهو قوله ( انالله ممع ا

بحسكون © وذلك لان المفطواة تكتراة او

مع المحب اذهو بشعر بالرضى والاقال

واماكنونة الحب معالمبوب فقدنحصل معسخط الحبوب وادباره * وعنهرم بن <بان
انه قل له حين احتضر اوص فقال انما الوصية منالمال ولامال | 0مخواتم سورة
ال عله تد بررجع شكى
اسبيل ارون
الحل اى م(نادع ى
مم روح الله روحه اضاءه قل وفانه سوم فقال اعلءوا ابا الاخاب انه لاماللى <:

يى

هلسئّة والجاعة شريعة وطريقة ومعرفة وحقتقة فاعىفوق
اقصى بهولكتى عملدهت الا
هكذا واشهدوالى بهذا افلدئيا والأآخرة فهذا وصيتى واشار حضرة الشيخ بهذا الىانه
لاذيغ ولا الحاد ىُّ اعتقاده وشقطرشه أصلا فانهم قَالوا أناهل التصوف تشرزقت علالو
عغشرة فرقة فواحدة

ملهم سكيون

السنى بشاهدين .احدها ظاهر

زهم

ثانا عليهم
الذ'

| لعلماء

 0-0ياطان اص 2

عاللىاصيرة واللقظة وام لاعلالعمىوالماك والجهل :

و البواق

بدعبون

.٠ ولع

 ,الشمرئعة والباطنالاوك

سج

الطزء الرابم عر
ووو

١٠٠

تضم
-

م فعالالاتخيرلولا ان حزن
| للرح ,

النساء اويكون سنة بعدى لتركتك حتى يبعثك اللهمن بطون

|السباع والطير اما وال لاثظنفرى اللهبهم لامثلن بسبعينمكانك) وقالالمؤمنين اناظهرنالل
نرب
لمع
اد
عليهم لنزيدن على صلعهم ولعثان مثلة لمعمثلها اح

باحد قوطلنفعان ثمدعا

عله السلام ببردنه فغطى بها وجه حمزة فخرجت رجلاه خعل على رجله شيا منالاذخر

| قثدممه فكبر عليه عشرا ثمجعل يجاء بالرجل فبوضع وحزة مكانه حتى صلى عليهسبعين

| صلاة وكان القتلى سبعين * وف التبيان صلى النى عليه السلام على يمه حمزة سبعين تكبيرة
افكلاة زالقيق .ياازؤعهانان بالكل ررق اانه ,له( توالالةيلزخان ناكا رقنا

نكوافاىر المشارق
ابع
|وهذا احد ما استدل بهفقهاء المنفية عتلكىبيرات الجنازة ار
* قال فاىسسباب

النزول ماحاصله احنمزة رضىالله عنه قتله وحشى الحدشى وكان غلاما |

بير بن مطعع بنعدى بنثوفل وكان حمه طعيمة بن عدى قد اصدب بوم بدر فلماسارت |

قرتلت جمزة يعنمثالغجئ ظعيمة بفانت عتدق .فأخة اللحتيع |
ال:نل:ه«تجي
| قريشن'الى .اتحد ,قا
| حربته فقذفه بهاوكانت لالخطى” <ربة الحدشة حين قذفوا فكان ماكانثماسم الوحشى |
»ك
ذل
وهك
يهه وسدٍ (ه ل تستطيع ان تغب عنى وج
للل
وقال لهصعلىا

انه علهالسلام كرهه |

لقتله حمزة فخرج فلما قبض رسولالله صلى الله عليدوسم ورج الناس الىمسيا.ة الكذاب
قال الوحدثشى لاخر<ن الى مسلممة لعلى اقدله فاكاى به حمزة فذرج مع الناس فوفقه الله

|تله  .ثمانالقتلىلدمقانوا وقرغ منهم نزلت هذهالآية قكفر عله السلام عنيمنه وكفه |
لق
اعرمااده والامص واندل على اياحة الممائلة فى المثلةمنغير جاوز لكن فنىقده بقوله ١
وان عاقيم © حثعلى العفوتءريضا* قالقالبحن العلوم لاخلاف فى جور المثلة وت

الاخبار بالنهى عنها حتى الكلب العقور هه ولئّنصبرتم #هاى عنالمعاقبة بالمثل وعفوتم |
وهوتصريح عاعلم تعريضا  63لهو  41اى لصيرك هذا  #9خير

ع من الا نتصار بالمعاة [

|اى المفوخير  00املنانتقام وانما قبل ##للصابرين  6مدحا لهم وثناء عليهم بالصيروعند
ىلخلاصةرجل قال لآآخر ياحندث ١
ا|ذلكة فال ]لاىاللهعليهوس ( بل تصبريارب) * قالف ا

ه«لعَوْل أنتبلاىأنتالاحسنان يكف عنه ولاجيب ولورقع الام الى القاضىلِؤديه يجوز |
|| ومعهذا لواجاب لحبايلبه ٠ وفىشجمعالفتاوى لوقال لغيره ياخيث كا ززاه عثله حازلانه انتصار
ْ٠بعدالظم وذلك كات قنهقااللله تعالى روا نانتصر بعد ظللممه فاولئك ماعليهم من سدل)

ظوالءفوافضل قالالله تعالى (نعفا واصلح فاجره عاللىله وان كانت تلك الكلمة موجية
|حدلايا.تى كاينه عثلهنحرزا عنايجاب الحدعلىنفسهو٠فىتنويرالابدار للامام الترتاتى
ال
| ضرب غيره بغبرحق وضرب المضبرويك نعوة نوفيا باقامة العزير بالبادى انتهى .ثمأعسبه

| صلىالله عليه وسلم صريحا لانه اولى الناس بعزاتم الامور لزيادة علمه بشؤونه تعالى ووفود

وثوقهبه فقيل

واصبر »هعلىمااصاك مجهنتهم مفنون الآالام والاذية وعاينت من

| اعساضهم عانلحق بالكلية وصبره عله السلاممستتبع لاقتداء الامة كقول مقناك لابن

| عباس رضوالله عنهما عنداتعزية اصبر .تكنبك صابرين اصنبمراالرعية عند ضير الرأن

20

<عا وو يدم

از

سورة النحل

ملاتا" جد اهل لهذا القاردى ايكرت ظلمته ره تو اشلاعتتناااءركاا”

ظلمة الالل بنور النهارعدا بلاج الليلفى النهار و5منعد وفىالغلاهر ريعودولا للهوعد واللشا

لكونداهتداله اصلا قدتداخله الضلالديشي فاستتاتروه بظلمة .الضلال اللا
ْ  0عابته الى 0

لابضر هذا الثانى الضلال العارضى  0خاتمته' االىنتحاة

* وعن اق 'استحاق رةاخلفله 'تعالىا قالاكان .راجل»يكش الملوس :البنا وندت وجهه مغطى
.كتك الجاوس الناونصحف وجهك مغطى اطلعنى علىهذا قال وتعطنى الامان
فقلتله ان
قات لم الك اتا فدفنت امرأة فاندت قيرها فنيشت حتى وصلت الى اللين فرفعت

اللبن ثم ضربت بسدى الى الرداء ثم ضربت بيدى الى اللفافة قددتها لخشعلت تمدها هى |

فقلت أتزاها تغلنى كثدت على ركتى كردت الاثافة فرفعت يدها فلطمتى وكشقب وجهه
نااك لآ حمس اصابع فى وجهه فقلتله ثممه قال ثمرددت علها لفافتها وازارها ثمردت
الققاف وجعاتعلىنفسىاذلاابسماعشت قفالكتيت بذلك الىالاوزاعى فكت الى الاوزاعى

وبحك اسألهعمن مات مانالهتلوحيد ووجهه الىالقلة فسألته ذعلنك فقال كو

زا

وجهه اعلنقبلة فكتبت بذلك الىالاوزاعى فكتالى اثالله واانلاله راجعون ثلاث مرات
ونل
حا م
ام

وجهه عن القلة فاه مات على ال

اى على غيرمالة الاسلام وذلك لان ١

ترك (العتقق بالكتات 'واللشتتة :والاصرار عل المخاصئ بكحثريرا نمّالعصاة الى الموت عل |
الكفر والعاذ بالل  :قال الشخ سعدى قدس سره
زى نودى خاكت
ررتونيك
وعسى" لود لوبت “ماتمت “* ك
ال الله سبحانه انبحفظ نور ايماننا وشمع اعتقادنا من صمرصر الزوال ويثيت اقداا |

بالقول الثابت فى جميع الاوقات وعلى كل حال  #وان طاقيثم  6اى اردتم المعاقبة على
طرقّة قول الطبيب للمحمى ان اكلت فكل قليلا © فعاقيوا عثل ماعوقم به  6اى يمثل

مافعل بكم وقدعبر عنهبالعقاب على طريقة اطلاق اسم المسبب على السيب نحوكا تدين |
ورة
ناف ائ  2فتن عار ئق 502ا الدن .اخارى عليه باسم الجزاء على الطريقّة الكمذ
او على نهج المشاكلة والمزاوجة يعنى تسمية الاذئ الاسّداتى معاققة من باب المغاكلة

»
يو
انان ضاق

لاكن تستدى ان تكون عقب فمل أم العرف جار علىاطلاقها على

ت قالالةلقرطىاطبق جمهور
يكن<زاء فعال  5فوحوائى سعدىالم ه
مايعذب به احدوان لم

اهل الدفسير اهنذا الآاية مدسة زاتت فى شأن سيد الشهداء حمزة بن عيد المطلب عتم

رسول الله صلىالله عليه وسلم وذلك ان المشركين مثلوا بالمسلمين بوم احد بشروا بطونهم
وجدعوا انوفهم واذائهم وقطءوا هذا كيرهم مابق احد غير ممثول به الا حنظلة بانلراهب

لان اباه عامس الراهب كانمع انى سفيان فتركوه لذلك ولما انصرف المششركون عن تتلى
احد انصرف رسولالله عليه الصلاة والسلام فراى منظرا ساءه راى حمزة قدشق بطنه
واصطلٍانفه وجدعت اذناة وإير ش أكان اوجع اقلبه نه فقاك (رحمةالله عليككنت 0

>

الجز .الرابع عشر

مو يضم

طا|ئفة منها ادل ااهلنفاق واغلظ عليهم وجادل اهلولفاق باللطف والزحمة واخفض
| جناحك للمؤنين واعف عنهم واستغفرلهم * وقال حضرة شخى وسندى روحالله روحه
فى كتابهالمسمى باللانحاتالبرقنات بالحكمة اباىلنصيرة على رطايةالمناسة فىمقتضات الاحوال

والمقامات بالتلين والتخفيف والتعريض فىفقاماتها والتغليظ والتشديد والتصريع فىمقاماتما

| وتحو ذلك منالماسبات ا1كمية الالبة للمصاط والسالة لامفاسد والموعظة الحسنة |
| اىالمتضمنة للحستات والمشةهلة عاللىترغسات والمتناولة للترهسات والالية للقلوب االلىحبوبات

ة
غنالللو
عىع
أ والستالة للفو عالنمقوحخات وغيز ذلك مامختسن ولق بالمواعظةالحسنتة ال
| بالحق والعلمالكامل والعقل والتام لاالموعظة بالنفس والجهل والمق قان تلك الموعظة
| انما هى بالبضيرة
الشاملة الصحبحة وهذه الموعظة انما هى بالغفلة العامة الفاسدةا

|لوفقتقة؟ الموؤعظة" اللسلنة» عناللؤعطة الحامطة “كلتوات" الك اجلآدلى بات" "أ |
ال
|بامحادلة التى مى احسن وهى الجادلة الحقانية التى تكون بالرفق واللين والصفح والعفو |
والسمح والكلام بهَدرالعقول والنظر الى عواقب الامور والصير والتأى والتحمل وار
|  511لعصق خافن “اذل الواعق حدق ندز كزق الوالسيعه اعبار لد | 51
الصدق لمن خالئب الحق والصدق بكمال الاعراض عجنميع الاغراض والاعراض وتمام |

|الترحم للمخالفين المعاندين الضالين عن سبيل الحق والصدق والجاهلين الغافلين السائرين
| الى سبيل الباطل والكذب وماسوى ذلك مانلخواص والاوازم  8ان دبك هو اعمعن

 ٠سَلعن سيل  (“4بالك كدهرا هد دده خىكازلاسس ] واعرمنكنفول كلو |
 6بعدما عاين املنحكم والمواعظ والعبر ف اوعهاوبالمهتدين > بذلك اىماعليك الاماذكر |

من الدعوة والتبليغ وامجادلة بالاحسن واماحصول الهداية والضلال والجازاة عليهما فلا
| عليك بلالله اعمبالضالين والمهتدين فيجازىكلا منهم عاستحقه فكانه قبل اندبك اعم

| بهم قن كان فيه خيركفاه الوعظ القليل والتصيحة البسيرة ومن لاخير فه تحزت عنه

| ادن ككارف ل دعن محف

رويك وك بعد انرو تن رول

توان باشكردن زنك انه * ولكن نايد :زستك آنه
وقال الحافظ

كوهى باك سايدكه .شود قابل فض * ورنههرسنك وكلىلوْلوٌ ومرحان نشود

.نف مقطوع بحسنخامتهممطلقاكالانبياء عليهم السلام
+عل انالناس ثلاثة اصناف ص
| وا
والعثيرةالميشرة  .وصنف مقطوع بسوء عاقبتهمكا بىجهل وقارون وهامان وفرعون وغيرهم

تمنقطع بسوء خامتهم مطلقا  .وصنف مشكوك فخىحادمنتهم وسوء خامتهم مطلقاكعامة
| المؤمنين الابرار وكافة الكافرين الفحار فان الابرار كانوا ممدوحين فى ظاهر الشريعة من
| جهة العقائد والاعمال فاىلال والفجاركانوا مذمومين فظىاهز الشريعة متنلك الجهة
ملنمصلح وير
ان لكن امرهم فاىلال مفوض الى الله تعالى والله بعلم المفسد ا
راة والعاقبة فكم مونلى افلظاهر يعود عدوالله ووليا للشبطان تعوذبالله
| هما فخىال
(كون)
ل

.

سووة !تباعل

جز مايه كيم
ماهد -مص

٠-1

كوو سهد

ضر مكن  *».ظلماتست بترس از خطر كراهى
خره
قطع ابن مجلره لأىهم
ان ب الىسببل ربك  6وهوالاسلام الموصل
طدل
رنس
شل م
للرس
اضلا
ادع  #الناس يا اف
الالنة والزلنى * قال حضرةالشيخ العطار قدس سره
توراو حون اصل موجودات بود * ذاتاو جون معطى” هرذات بود
واجب لد دعوت هدىوجهائنش

* دعوت

ذرات

بدا و ذهالش

* واعلم انكل عين مالناعيان الموجودة مستند الى اسم املناسماء الالهية واصل من طرق
ذاللكاسم اللىهالذى لهاحدية جميع الاسماء » لداسَالمافةااكلدعو ة حنئذ *لانا نقولالدعوة

اهلنمضل الىالهادى واملنجائر الىالعدل 89بالحكمة  6بالحجة القطعية المفيدةللعقائد الحقة
المزيحة لشبهة مندعى اليها فهى لدعوة خواص الامةالطاليين للحقائق ف والموعظة الحسنة يه
اى الدلائل الاقناعية والحكايات النافعة فهى لدعوة عوامهم  .شال وعظه يعظه وعظا وعظة
وموعظة  100مايلين قلبه منالثواب والعقاب فاتعظ م فىالقاموس  0وجادلهم بالتى هى

احسن #هاى ناظر معانديهم بالطريقّة التىهى احسن طرقالمناظرة والجادلة املنرفق واللين

واختبارالوجه الايسر واستعمال المقدمات المشهورة تسكينا لشغبهم واطفاء للهبهمم فعله

الخليل عليهلسلام  .والآنية دليلعلىانالمناظرة والمجادلة افلىعم جائزة اذا قصد بها اظهارالحق
ارقث
قف
* قااللسخ السعرقندى فىتفسيره فىهذءالاً يةتنه على المدعواى ثال
الىاللهاك

 .فانالمدعو

قوم وهمالخواص .وبالموعظة قوم وهم العوام وبالحادلة قوموهم اهل الجدال

وهم طائفة ذووا كاسة #مزوابها عنالعوام ولكنها ناقصة مدنسة بصفات دديئة منخث

وعناد وتعصب ولاج وتقليد ضال منعهم عن ادراك الى وتهلكهم ذانالكياسة الناقصة شر
منالبلاهةبكثير التمسمع ان١ كثراهل المنةاللهفليستعمل كلميتهناامسعيها فانه لواستعمل
الحكمة للعوام لد شيأ حمث لمشهموها لسوء بلادتهم وعدم فطنتهم
تكتهكفتن بيشفكهزمان زحكمت نىكان * جوهرى جندازجواهم ران .دش خراست
وفالمثتوى
ك“كوان بايطقة كفتن -شغد ن#اكوتواق ترابظ «زدند رستوكر

وان استعمل ادال مع لااهلحكمة تنفروا «نه تنفرالرجل منالارضاع بنلايلطفل

* وفىالتأو,لات النجمية قوله ادع الوسبيل ربك باليكءة والموعظة الحسنة  6اشارة الى ان |
داعلاعءوام الىسبيل ريك وهواطنة بالحكمة وهواخوف والرجاء لانهم يدعون دبهم خوفا

املننار وطمعا فالىْنة والموعظة ال.نة هىالرفق والمداراة ولينالكلام والتعريض دون '
التصررح وفىالخلا دون الملا فان النصح عاللىملا تربع

كن تضبحت ؛كنى 'إمخلوت كن :٠+كه جز اين شيوةٌ تصحت يست

هر نضح تكه بر ملا باشد * آن نصحت بز فطيحتنينت
ودعاء الخواص الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وهى ان تحببالله اليهم وتوفر دواعيهم
فاىلطلب وترشدهم وتهديهم الى صراطاللهتلك فه وتكون لهم دللا وسراجا منيرا
الى انيداوا فىمتابمتك وتزكيتك اياهمالوم اتب امقربين ل(وجادلهم بالنىهعى احسن ) لكل
( دوح البان /-ا  خا 6
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غسان دار <وار حهل روز اجزا واحشاىاومى خوردند ] وذلك لهتك |
كمد ندكه م
عدرمة #مريعته ثل ذلك العمل
وم شرع فتوىدهد برهلاك

» الا تاندارى

ا"

باك

 9علىالذين اختافوا فه 4منشأ الاختلاف هو االطلرخفالف للحق وذلك انهومى عليه

السلام االمييود انيجعلوا افلىاسبوع .وما واحدا للعمادة وان يكون ذلك ببومامعة |
| فابوا عليه وقالوا تريداليوم الذى فرغالله فيه هن خلقالس.وات والارض وهواليت الا |

| شرذمة منهم قد رضوا بالمعة فنااذلل لهم فالىسيت وابتلاهم احرلمصيد فيه فاطاع امرالله |

| تعالىالراضون بالمعةفكانوا لايصيدون واماغيرهم فيلصمبروا عن لصيد فسخهم اللقهردةدون
| اوائكالمطعين * بلداولفقير اماالفرقة الموافقة فنحوا لانشادهم لام الله تعالى وقناء باطنهم

وهم
|اعلنارادةالتى ل#شعث املنله تعالى وامااإفرقة الخالفة فهلكوا لخفختهم لاالمله تبعاقلاىئ
ممنره بارادته وكل الىنفسه  #3وان ريك
| بنفوسهم الامازة“ولاشنك ان]من اخثر' اوافق او

لبحكم بنهمكد اى باينلفر ين الحتانين فيه ل بو مالقيمة فياكانوا فييخهتلفون 6*8ايفىصل
ناختلاف وجازى الموافق بالتواب والخالف بالعقاب و اعاء الى ان ماوق
| مابينهما مال

سخ احدالفرسّن وامحاءالا خر بالنسية الى ماسيقع فالا خرة شى” لابعتّد به
من
افلىدثيا م

ون السابقون يومالقيامة اوتيثا بمسندهم ) يعنىيومالمعةنهذا يومهم
رلآ
اولفحديث (نخحنا
| الذىفرض علهم فاختلفوا فه فهداناالله له فلنا الوم وللهودغدا وللتصارى بعد غد»وفالااية ظ
اشارة الى انالاختلاف فها ارشداله بهالناس الىالصراط المساةيم منالاوامس والنوامى
لاستحلال بعضها  625بعضها ابتداعا منهم على وافلقطبع والهوى وانكانالتشديد فيه |

علىانفسهم يكون وبالاعليهموضلالا عنالصراط المستّقم  .فالواجب عاللىعباد افلىعبادات |

| والطاعات والمجاهدات وطلب اق الاتباع وترك الابتداع كاقالصلىاللعهليه وسم ( عليكم
| بسلق ونه احقلناءالزاشين من بعدى

وعضوا عاها بالنواجد وا كو#دنات الامور فان ا

|ل بدعة فضلالة ) * وجاء رجل للش.خ ابى محمد عبدالسلام بينشيش
ك

قدس سسره فقال |

بالتجفو لف عل وظائف واورادا فغضب الشيخ وقال ارسول انا فاوجب الواجبات |

الفرائض معاومة والمعاصى مشهورة فكن للفرائض حافظا ولامعاصى رافضا واحفظ قلبك |

ذنلك كلهيماقسم لكفاذا خرج لكمرج الرضى فكن للهبهشاكرا|:
من اراد :الدنياواقنع م
 0واذا خرج لك مرج السخط فكنعالهصابرا وشىقوله تعالى ب وانريك ليحكم ) الآب شار |

| الى انالله تعالى محكم بعد له بين اهل السنة واهل البدعفقول هؤلاء افلمىنة بفضلى واليالى أ
دعة تنثانوسبعوزفرقة مناهل الظواهم واحدىغشرة |
بهل
لوا
| وهؤلاء فىالناربعدنى ولا اباالى

فرقةمن ااهللبواطن كلهم على خلاف الحق من احلياعتقاد وكلهم فىالنار والفرقةالناجبة ظ

املنمتصوفة وغيرهم همالموانقون للكتاب والسنة عقدا وعملا نألالله تعالى يامنحفظا |
| منالزيغ والضلال ولايد مناخ ناصح فالدين كامل فىطريقالقين ميشه القىااللمحتين

قال الخحافظ قدس سيره

(قطع)

2-ز وه جوم

|

حوؤة اليك

تؤاضل :وباق طفيلتواند * توشاهى وجموء لل تواند

ىللهعلته وسيم عل دينتن
|وكان صال ا

الدبوة  5ىقابو فهك مرو اف

7-7
١

أامتاكهع اوسؤاغهع »وانالبهم:واما التواحد فانهمكانوا ا
الراك الك السلام فاخ و
| قديدلوه.والنىعاهالسلام لميكنالاعل هته قال فىالتأيولات التحمنيةلماسلك اأنى صلى اللدعلله |
4ناغنياك دى
وحهدلل لهه ليذهن الىالله > 5ذهت آ,براهم ب في

 0طريق متبأعتهو

ادن ردان ابراهيم كان خالا وانت حا فالفرق بمتكءا ان

اخدلى لوكن -ذاها

عثى بنفسه فاللنيب يكون راكا اسزىبه فلما بلغ سدرة المتهى  00الخالى :عندها
فل له انالسسدرة مقام الخليل لورضيت بها لتزينهالك اذيغشى السددة مايغثى ولعاو

همتهاليسية ماذاغالبصرباانظر اليها وماطتى بااذانزلعندها ثم دنا فتدلىفكان قاب قوسين
اوادق وهو مقام الحن ديت فق مع لاهو
وهو

جبريل

ولانى

ل

وهو

طوسّه

 1مع اللهوروت الاسعى قنهملك مقرب
ذه

لماز

اياوز

حدالمتابعه

صار

متوعا*

انلآ خرةمحتاحا
فدنيا محتاجا الى متابعةالخدل :فالخلل يفكو
فانكان صلى الله عليه وس ال

اشلفىاعته م ق(االلناس عدتجون كماد يومالقيامةحتى ابراهم) انتهىم فاى التأويلات
*« “مالاية تذل على شرفالمتابعة فنابيب مع فشهمارلعظهم اذا كان مأموارا:بالمتابعة قاظلنك
بغيره منارافدالامة فوالمتابعة وية الاخار والصلحاء شرف وسعادة عظمى الابرى
مأنموانات من ااهللمنة بشرف القرءن5ناقة صا وكيش:اسماعل وملة سلوان
انعشرة ا
وكلب اكان] لك فللولله در من قال

وعنالتىعليها! عدا روكلادو
كاذ

عالنلهدى أتغرف العد الفلاق
ل رامن الأفلاءيفقاول

الغلاي فقول أ ذو لالله فاذهب فاق قد وهتك له ) * وعنالش بخهاءالدين

بخ ابى الات
ان خادمالشب

قدس سيره كان رحلا

مغر سا تشرئ | لدينثاعنده ففسؤان

متك وذكير فقالالمغرى والله انألا لاقوانلهما فقالوال وهم نيعل ذلك ذقال اقعدوا
على قبرى حتى ملعمو

ا

نلعا :تك المغربى :جلسوا على 0

بيزيد على عدى فضا
وقد حمات فروة اى

ا

لوطتو

عون

 0انهاجعل السبت  31أىفرض

تعظم بومالسيب والت<لى فنه للعبادة وثركا لصد فه فتعدية جعل بعلى لتضمئه معنى فرض

والسبت بوم من اياالماسبوع يمعنى ااقطع والراحة فسمى به لانقطاع الايام عنده اذهو آخر
اايلاماسبوع وفيه فارلغله من خلقالسووات والارضاولان اليهود يستريحونفيه من الاشغال

| الدتيوؤية وبعال اسنتت البهود اذااعظمت شنتها وكانالهود يدعون انالسيت مشنعائرالاسلام |

وان ابراهم كانحافظا عليءاى اب اسلسب متن شعاثرابراهيموشعارمءلتهالتىاهرتيامدباتياغها ظ
بون بنهصلى اللعهليهوسم بوان عضر والمشر كان علاقة افخىملة وابما شرع ذلك لنىاتاك ْ

قاةر دوازدكه ان زوز خشرات مولي اعللتلام |
قدكادهاطول -#قال:الكاغي دتدا
| ىدا ديدكه متاعى را برداشته يحابى مببرد بغرمود اكناردنش بزدندل

|

4ه م

الجرءالرايمعر
اسع لس

0

لك

م

سك

سبل من الاساط) 2

المصابيج معنى أنةمنالام .اومو حلةمقامها

اوكعنى اينتهشعب مانلهفروع الكثيرة ,اذالسادات من نسل زينالعايدين بن الحسين ,رضى
الله عنهما .فلادلالة فىالحديث علىنيوة سينك ادعاه بعض المفترين فزىماننا هذانعوذيالله

| ومنقال بعدثيينا بى يكفركا ف بىحرااكلام .ويقالامة بعنىهأموم اى يؤمه اناس ويشصدونه
ليأخذوا منهباه ومع الخيرامام فىالدين وهو.عليهالسلام ريس اهلالتوحيد .وقدوة
داب التحقيقحادل اهل الشيرك وألقمهم الحجر ينات باهنة وابطل مذاهبهم بالبراهين

طينل الى لقي
الد
بنك
القاطعة « ونا مطعا لهقائما بامىه جرحتة!  مائلا ع
ولميك املنمشركين يهفاىمى مامنوردينهم اصلا وفرعا  .وفيهردعلىكفارقريش فى
قولهم تحن على ملة ابينا ابراهيم ش+أ9كرا لانعمه  6جمعتعءة صفةثالئةلامة روى_ انه
اا كل الامع ضيف ولمجد ذاتيومضيفا فاخرغداءه غاءه فوج املنملاككة فاىزلىبشر

فقدم لهم الطعام فخيلوا اليدانبهم جذاما فقال انلوآجبتمؤا كاتكم شكرا على ازعافاى
وابتلاى وبعال انداراد الضافة لامة مدثم دعاالله لاجلها وقال الى عاجز وانتقادرعلى كل

شى”خاء جبريل فابنىكف منكافورالنة فاخذ ابراهيمفصعد الىجبلالىقبيس ونثره فاوصله
الله المجمبيع اقطارالدثيا خَيما سقطت ذرة من ذراته كانمعدن الملح فصار الملح ضيافة
|

ابراهم

عليه السلام و:

قال

 ْ:سعدى
[الش ح

قد س سمره

ا يكةازدازى اززيولا شتا
<ور و بوثن خشاى  710سلتك
عي رتضاديانة لاد رق انع ع عزام ريعتل ب اتشرينا؟ امك
ْ اجتبه يه اختاره للنبوة و+ه2ديه الى صراط مسستقم :#موصل البه وهوماة الاسلام
تسلها أى تسلم و اليناه فى الدنيا حساة حالة حسنة مالنذكر
| العردعلى التسلم ؤقداوى
ميل والثناء فما بايلنناس قاطبة والاولاد الابرار والعمر الطويل فيالوالظاعة وان

95س8رةالرسالة هلى اله عليه وسل من نسله وانالصلاة عليه مقرونة بصلاة العنلىيهالسلام
5
 5شَول المصلىمن هذه الامة اليك على ابراهيم وعلى ال ابراعيم مر

ع

|نالصالمين يه اكاب الدرحات العالنة افلىمنة اولهامنباء عليهم السلام فاليراد الكاماون
لم

فىالصلاح والواصلون الموبغاية الكلنان مماوحنا اليك © مععلو طبقتك وسمو رنبتك
وما فىثم هن التراخى فى الرتية للتنيه علىاناجل مااوى ابراهيم اتباع الرسول هلته

ان

 ١اتبع ملة ابراهيم يه الملة اسم لما شرعه الله لعباده على .لسان الانساء من .امللت الكتاب اذا
قيم
ميته وم الدن بعنه لكن باعتبار الطاعةله والمراد يملتهالاسلامالمعير عانلهباملصسرتاط
|  1 1حال هن المضاف اللهااان المضاف لشدةاتصاله به جرىمنه محرىالبعضعفعة .ذلك
لات

وجه هند قاعة وما كان عن المشغاركن  3بل كان قدوة الموحدبن وهو أ

| 0المسمق يان  6055بر لنزاهته عما عم عليهمنعقد وعمل* قالالعاءاء المأمور
ْبه الاساع فى الاصول داولنفروع المتبدلة بتيدل الاعصار واتَوّاعه  لهبسبب كوه مبعونا

| بعده والافهواكرم الاولين والآآخرين علىالله

سورة التحل

ره -

كننم صادقين -روى_ انعس العلبهوسم لما قاللهم ذلك بهتوا
فوا بالتوداة فاتلوها ا
بوجمرأوا ماخنرجوا ارة كيف وقد بين فيهاان محر ماحرم عليهم من الطسات

لتللمهم ويغهم عقويةوتشديدا اوضحبيان * وفيه تش هعلىالفرق,:ينهمو بغينرسم افلىتحريم
[سب غذلت وناداق وعدم تفكر درعواقت
ثم ان ريك للذين عملوا السوء مجهالة 6هب

أموو] *:وعنا.نعنان رضىاللهعنهما كل من يعمل سوا فهو جاهل وانكان يعمل انركوبه
سيئة .والدوء محتمل الافتراء عولغىايللره .واللام متعلقة بالخير وهولغفور وانالثانية تكرير
علىسبيلالأ كداطول لتكلاووقوع الفصل امف قولهتعالى (إثم .انربك للذين هاجروا )
عدما تملوا السو ٠ء والتصريح د
بن
الآية ف منابوا من بعدذلك  #اى م

للتأكد والمبالغة يهواصلحوا د اعمالهم اودخلوا فىالصلاح «هانريكمن بعدها 6همن

بعدالتوبة كقولهلا اعداوا «واقرب للتقوى ف)ىانالضميرعاءئك الى مصبدر الفعل* قالسعدى

المفتى لكيرذالاصلاح لانه تكميل التوبة فانها الندم على المعصية من حيث انها معصية مع
عزم ان لابعود فعدم العود والاصلاح محقق لذلك العزم هق اغفور #ه لذلك السوء اى
ستورله محاء غ 8رحيم  4يثت على طاعته تركا وفعلا وتكرير قولهتعالى ان ريك كيد

الوعد واظهار كال العناية بانخازه* فاعللعىاقلان يرجع عالناعراض عانلله ويقبلعلبه
بصدق الطلب واخلاص العمل والتوبة ؟نزلة الصابون قكما انالصانون يزيل الاوساخ
الظاهرة فكذلك التوبة تزيل الاوساخ الناطنة اعنىالذنواب, ,وف المتنوى

كرسيه كردى تونامه حمر خويش * توبه كن زاكئهرادكهستى توييش
عملاكبكذاش كش !انندم .ست | انهاثى بدرراشّده|:كناو.ى م ياست
بخ عمركرا ةده

الت

حبات

0-5

من جردد بااحنات

 1يله ون دي وات  2رع ارس ازا ن كردم جوقد
ملسيآتوتوبة الحواص من الزلات والغفلاتوتوبة الاكابر من
واعل انتوبة العوام نا
رَوَية 'الممنات و الالتقات !الى الطاعات -لتاركها و العبد اذا رجععن السيئة واصلح عمله

| اصلح الله .شانه وافضل الاعمال خلاف .هوى النفس والذ كر بلااله الا الله وفى الحديث
(انيهجمودا .من :ياقوت:احمر رأسه نحدن.العرش واسفله علىظهر اموت فيالارض السفلى
فاذا قااللعمد لاالهالااتَ ممدرسول الله عننية صادقة اهتزالءرش فتحركالحوت والعهود
فةولالله تعالى أسكن ياعرشى فيقول العرش كف اسكن وانت لاتغفر لقائلها فيقولالله
| تعالى اشهدوا ياسكان سءوانى اقلىدغفرت لقائلها الذنوب صغيرها وكبيرها هساروعلانيتها
فكبرذالله تعالى .تخلص العبد من الذنوب وبه تمحصل تتزكة الافس وتدفية القاوب و ان
فمىةحمة
ابراهمكانامة  4على حدة لزنه من الفضائل الشرية مالا يكاد بوجد الامتفرقا ا

دشزرادو:نرذدسرزتجنبركياغنيدهنادوادجبنامهزسكط

كبن
ليس .على الله بمستكر * انجيع العالم فى واحد
جاناتويكانةولىذات وهات  1جموعة انار »الات همه

الجرءالرابم عشسر

ل

:

2

11

1ض

_

بن

222

م
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دواء وقدصح عانذى عليهالسلام انهحى نعسناله بالبقر * قالالحليمى هذا ليبسالحيجاذ ظ

وبوسة حلم البقر ورطوبة لبنها وسمنها فكانه برى اختداص ذلك به وهذا اتأويل |
مستحسن والا فالنى عله السلام لا يتقرب الى الله تعالى بالداء .فهو انما قال ذلك

افلىبقر كا قال ( علكم بألبان البقر وسمنانها واياك ولومها فانألبانها وسمناتها دواء |
وشفاء ولومها داء ).لتلك السبوسة .وجواب اخ انهحى بالبقن ليان الجواز اولعدم
| تيسرغيره كذا فالمقاصد الحنة للامام السخاوى  «8ولاتقولوا  يااهلمكة لماتصف |

لهى
اقول
عفى
تلما
| ألسنتكم * #ماموصولة واللام صلة تلقاولوا مث

١وتلقاولوا لبمقنتل

ماة فى فولكم |
رلل و
فيسبيل اللهاموات» اى لاتقولوا ففشأنماتصف الساتكم منالبهاتم با
مافى بطون هاذلهانعام خالصة لذكورنا ورم على ازواجنا من غير ترييب ذلكالوصف على |
تصب بلانقولوا |
ملاحظة وفكر فضلا عن استناده الووحى اوقاس مبى عليه  5الكيذبا»
على انه مفعولبه وقولهتعالى ه2ذا حلالوهذا حرام  6بدلمنه فالمعنى لاتقولوا هذاحلال

وين 5جواء ,لهاتكفا سيك 0لل زو رمقهقيم 7عانة كاتف كني ر 8ايل نه هذ جنول ذلأ
حرام مبالغة واللام دلة ماثبلغَال لاتقل لانسذ انه حرام اىفى شأنه وذلك لاختصاص القول
بانه فى شانه * وفيه اعاء الى انذلك محرد ودف باللسان لاحكم عله عقدكذا فى حواشى
سعدىالمةتى* ويقال فىالآية تنه للقضاة والمفتين كلاشولوا قولا بغبرحة وسانكافىتفسيرابى |
| اللبث  8لتفتروا على الله الكذب  #فان مدار الحل والحرمة لايلسااص اللهفاكم بالل
والخرمة اسناد للتتحليل والتحرم املىانلغلهيران يكون ذلك منه  .واللام اللاعماقنةلاالغرض |
انلغهم © وفىالا.ية اشازة.الىماتقولت النفوسبالسيان والغرور اناقد
لان الافتراء لضيك
بلغنا الى مقسام يكون علينا بءض الحرمات الشمرعبة حلالا وبعضالحللات حزاما ففترون |
ْ

عالىالللكهذب انه اعطانا هذا المقام .هو معاندة اهل الاباحة كذا فالتأويلات النجمة |
 0انالذين شترون علىاللهالكذب  1فى اص من الامور

لاإشلحون 6هلاشوزون عطالهم ا

اع قليل  6خبرمتدا محذوف اى منفعتهم فهاهم عليه
| التى ارتكبوا الافتراء لانوز بمهات©

8ذاب اليم4
من افعالالجاهلية منفعة قليلة تنقطع عن قريب 9و8لهم  6افلىآاخرة ع
لايكتنهكنهم فالووذعيلىنهادوا  يعنىعالىيهودخاصة دون غيرهم املناولينوالاً خرين
حرمنا قصصنا عديك  #اى وله (إحرمنا كلذى ظفرومن البقر والانمحرمنا عليهم
تبحلريم
لنق
يلة فهومتلق بقصصنا ااوم
انزو
لقبل
امن
عيديا ماالا © 2من قبل  6اى
رمات ففاصل يابطال |
عهلذىهالامة فهو متعلق بحرمنا وه و#قق لما سلف مانلححصر

مامخالفه منفريةاليهود وتكذببهم فذىلك فانهمكانوا شولون لسنا اول من حرمسا عليه |
واعا كانت محرمة على نوح وابراهم ومن بعدها حتىانتهى الامىالبناف وماظلمناهم | 6#
بذلك التحرم  8ولكن كانوا انفسهم يظلءون  6حيث فعلوا ماعوقبوا بهعليه حسهانى
أ

2
0
ةتولقد 2الق 5مهمال ١حجر |
)ماطبلب 7اآتايحل
ه1اعمليه
ل مرن
(0رظ من الذ :ريهنادوا ح
عليهم هف هى قو زلههتعالى ف
الاماحرماسمراتيلعلىنفسهمن قبلانتنزل التوراةقل
فولهتءالى ل كل لطعامكان حلالينى اسسراسل

(فانوا )

دم
مج إرة
2

كد

2

الطنور وكلذى ناب مالنسباع  -وروئى 

سورة الاحل

2

عت عدهاعد ١

الج ع محم

خالدين الوليد رضىاللةعنه انه عليه السلام نهى ١

عن لحوم اليل والبغال واميز * وفه جه لاىحدفة على ضاحيه فىتحخللهما اكل حو

كفلم  1لدو هرون زاموث فتهارقا انق التق اهلها النناؤة عن وه االماهللة ١
اذو ايط لاعلا ارش اطليات اناوالرالجحت للمحرمكذاوعراس لفطل تان ١
+اشارة االنمتة جبفةالدنيا والحموان هالدار الآخرة ولولميكنللاخرة حماة '
جانىوال
| لكانت حجفة [ جفهرا براى كت

حفه كوينكد ,قَُبداىنوى زَعَنَث اطورث ممما

فاعرف  ::وف المثتوى

لجال لون ذراناةر زك انط "نا سكت ندقذ ودكدن]) كوَبَدَنهانذ

خ
ناي
او
ردد
د

لالأاطتو؟ وهل أن حل تلاك ]نتوين بفرفك” خزالانق اننا ادك
قكة[ هاون «زل وطن  113هوت اوانادة “اندوز كوكن
جاى

روح

ناك" عايين بود  +ارا

8يان
در

وطن سسركان لون

وان الدم شهوات الدنياء .وحم الختزير الغسة وااطقك والغام .٠ ومااهك أخير اللهانا

ى

ص

سكن ٍ

| >لى مباح لالله و للتقرب اله بل لهوى النفس وطلب حظوظها كافالتاويلات اللجمة
'  #ثمن اضطر » الاضطرار الاحتاج الى الثى” واضهاره الله احوجه والجأه فاضطر بم
الطاء والضرورة الحاجة * قال الكاشق  1بس ه ركهإحاره شود ومحتاجكردد خوردن؟

واآالذ-ندارالاً
|(

ذنلك حال ركوانة  0غير باغ  4اى على مضضطر :اخر بالاستكثار
از محرمات ] فتناول شا م

| علنه فان هلاك الآ خنَ لسن باولى من هللاكه فيو حال من فعل ماقغدرير5اله ..والاغى |

من البنى يقال يِعناىبه شاد وظلٍ هل ولاعاد  6اىمتحجاوز قدر الضرورة واسلدجوع
| شال عدا الام وعنه حاوزه  0ذفان  5غفور دحم ب 4اى لابو اخذه ذلك فاقم سمه مامه

ق©ال ف اىلتأويلات التجمبة إفن اضطر) الىنو ع منها مثل طالاعرتا ريك الخلاك |

مإااعلمون
1نواكى
روه
نلنا

اوالتأهل للتوالد والتناسل اوالاختلاط مع الخاق للمناضحة والام بالمءروفواانهى عالنمكر
وغيرذلك من انوات البرغيرمءرض 61قطان الحمقولامحاوز 0
لمااضطروا النبهه زرحم )على الطاليين بان بلفهممقاصدهم » واعل |
ولذا قال التهديب

حور للعليل شرب

ابول  3الدم اتداوى

(فاناشغنور)
ضع الضرورة مشعثاة

أ4 0

بم ادشقاءة

فيه ولمبحد من الماح ماشوم مقامه  .واجاز بعءضهم استشارة اهل الكفر فى الطب اذاكانوا
من اهلهكمفىانسان العسون .والاولىالتدنب عنه لان المؤمن ولىالله والكافرعدواللهولاخير

اجعة الىا انس واهل الوقوفى والتحربة  :قالالضائب
لاضمرمن
امر
لولى عمدنوالله فلابد لل
زىدددازعلاجدردخودجستن!ا زماند 00

ازنارون ا

بارش عقريها

* وفىالاشناه يرخص للمر يض التداوى بالنتحاسات وبال ر علىاحدالقو لان واختار قاضخان

ظ

يليوا نناطة اللدأيتقيهة اقذطي اتقجاها زارائنة انظ عفدل اخقللعوزة والحودهة)اخين
قال الفقنه ابواللث رحمه الله الستحت للخل 'ن نعرف منالطب مقدار ماعتنع به عمايضر

٠

ا

وروت5

علىكرم الله0

قالحمالبقر داءولتها شفاء 0
انه

أ

الحزء الرايم عدر
أ فوقعوا
أ ندر

١و جوم
عظم من اهل

ةو

من العدات

مااخدى

0

م
مخذهميو |
ك|١ 0 الى رالشام والتزقد'اله:ث ا

الاسالام دى
هالإعاقة
وغىالا ن و

الىانالفت والامارة

ا

بالسووء  1كغرتفقرية

شخص الانسان نليطعاأءات والتوفق واتبعت هواها ومتعت بشهواتها ابتليت بانقطاع ميرة
الحق واكل.جيفة الدنيا وميتة المستإذاث وخوف العذاب بدوء صنعها فلابد للسالكانفتق
| ار رسول الخاطن الروحانى الموْ بدبالالهام الرباتى و يترك الاقتداء باللقس والثمطان فاتهما

| حجران الىالاخلاق الذميمة اآستتبعة للاثار القسحة وقدبعث الى دلىالله علهوسللماعام |
| الاخلاق امدة علزافق الغطلة  6فلأوبدالامع :هكازم,الاخلاق) والمكارالي 75
كالمصا جممصعلحة واضافته الىالاخلاق مقنبل اغنافة الضفة اناكواطوات اق بشتلاعم

راةلشم الحدنة وذلك ان الانساء عليهم السلام كلواحد منهم مبعوث بسر
الاخلاق الىو

وحكمة الهيةراجعة الىتكغ.ل البشر وتحسين اخلاتهم وندينا عليه السلام مبعوث لتمم
تلك الاخلاق الكرية و 1 5علىوجه التفصيل ولهذا جاء إشرع جامع .ع جهات
| الحسن وهذا سرقوله (لانى بعدى) فنادعى نا بعده جهل بقدرهؤقدرعلماء امتهكا لانخق
كنفر بائعا
© فكلوا مارزفكؤالله اى واذ قداستبان لكميااهل مكة حال م
| رسوله وماحل بهم بسبب ذلك مناللتيا وااتى ولا0
ا الم 2

ارسول كلاحل

بكممثل مااحل

عر فيدمانكوا

لهم واغرفوا حق

1نع ألله واطعوا رسوله

ةلله من اارث والانعام وغيرما اكاك زةههحلالا طسا يه اى
انه ولهمه وكلوا من رز ا

لذيذا تستطه النفوس وذروا ماتفترونمن تحر البحائر و وها خلالا حال من ,فادزقكم الله
وجوذ اينكون مقءول كلوا *وفهاشسارة 'الى-اناتوار الشتريعة  ؤاسرار اللشقة 'رزق
ا معنورى للعاعيق 1ه أدق
ٌ

حندث

وما شلته الشمر لدة والحققة فهو حلال

ظطنك وما رديه

فهو حرام

ولدا.شل

ث
ددد
خ كر
نزن
عل ذن فقهست وتفسير وحديث * هرك خواند را
ا

اى

العم المضول

0

63

العلوم و ماشهدت

فى

[ه 3

دع

الظواهر

واللواطن

ا

اات حققهااباو بهاالكةران والفناء فالمعنى داخلة على
لفو
وعر
واشكروا نعمة الله6د وا

لاط بالك “وا رك على الاعس بالاكل لكون الال 54الى الشكر فكأنه قل
فاشكزو | نعمةاللهعب اكلها حلالاطببا #9:ان كنم اياه تعبدون *:اى تطبعون وتريدون| :
| دضاه تاسنتحلوا مااحل الولنهحرموا ماحرمالله انماحرم علكم المبتة 6هاى اكلها |

وهى ما +تلحقه الذكاة  .وبالفارسية [ مردار ]فاللحم القديد الجلوب الى الروم منافلاق

من العروق واماالختلط باللحم شعفو والاولى غسله © ولم الختزر ومااهل لغبرالله به | 54
| اى رافلعصوت لصم به  00قل اهل الجاهلة باللآت والعزقاى انما حرم هذهالاشاء
دؤن مانزحمون

حراهه

من الخار

لاعوائب

الها دلال كالسماع وام رالاهلة عا

وخر عا"و لطر

أنه عله السلام

ال رمات

فها الا ماضمه

نهى عنا كلذئ مخلب من |

<< وم جوم

آمنة مطمشّة نابت هستمر © رغدا * واسعا 

سوزة النجل

من كل مكان * #منوناحيها منالبر

والبحر © قكفزت »* #اىكفر اهلها  9باناعلله* ابنىعمه نمععمة علىترك الاعتداد
الاريكررغ واددع والمراديها نعمةالرزق والامنالمستمروايثاراله للايذانبان كفرإن
عمة قليلة حيث اوجب هذا العذاب غاظنك ابكاهران نعككتر ف ااتووى ك ااهل
إيلةكانوا ستجون لخي كافىالكواشى هله« الفقزم انواهر الاصن بين النعالالبية.
عيع الم
مريمجم
ل البشر بالحراثة نفكفربه فبقدجكف
اىضهو
ولذا اص آدم عليهالسلام الذ
وتعرض لزوالها وكذا الاعتقاد الصحبح الذى عليه اهل السنة واماعة هالايانللج
فافسد ا
عليه دول الاعمال الصالحة ن

فقله افسد دنه وتعرض لسحخط الله تعالى

ازعو" الاسم 4لنازأ هنو لفن بكززهافه إزاة :كوتد ارا اطيعاوك اذى
والمقصود طهارة الوجود والقلب عنلوث الانية والتعلق بغيرالله تعالىغ فاذاقها الله 6اى
اذاق اهاها .و بالفارسية [ بس بحشائيد خداى تعالى اهل ثأرا ] واصل الذوق بالفمثم

يستعار فيوضع موضعالابتلاء وافلاىختبتارفكساير ابىالليث ف لياس الجوع  64حتى اكاوا
ماتغوطوه لنالخزاء مجننس العمل * قال فالىاسئّلةالمقحمة فالىاجوبةالمذحمة 5ف سمى
ا موعلباسا قيل لانه إظهر املنهزال وشحوب اللون وضيق الحالماهوكاللباس #والخوف»
ق*ال فىالارشاد شبه اثرالجوع والخوف وضرها الحبط بهم بالاماس الغاشى للابس فاستعيرله

اسمه واوقع عليه الاذاقة المستعارة لمطلق الايصال المنيئة عنشدة الاصابة يمافيها مناجماع .
ادراك الملامسة والذاثقة علىنهج التجريد فانها لشيوع استع الهافىذلك وكثرة جريانها

اق#بل مانلكفران ثم بين ان
مون
دن الالسلقة جرت مجرى الحقرقة © اكانوا يفصنع
مافعلوه كمفنران النم ليكنمن احمةمنهم لقضية العقل فققط بلكانذلك معارذة لححةالله
علىالخلق ايضا فقال #ولقدجاءهم  6اى اهل تلك القرية8ه رسول منهم 6هاى منجنسهم

يعرفونه باصله ونسبه فاخبرهم بوجوب الشكر عاللىلعمة وانذرهم سوء عاقبةالكفران
 9فكذبوه 6#فى رسالته  #فاخذهم العذاب  6#المستأصل غب ماذاقوا نبذة مذنلك
وهم ظالمون  #حكاولنهم ظالمين بفالركان واالتحكذيب حيث جعلوا الاول وضع
الشكر والثاى موضع التصدق وترتيب العذابٍ عاللىتكذيب جسرنىةعالىلله تعالىكاقال
(ؤماكنا معذيين:حتى ننعث ارسولا  *:6قال ابنعباس رضىالله عنهما هذا المثل لاهل مكة
فائهمكانوا فىحرم آمن و خطف الناسهن حولهم ومايمر ببالهم طيف منالخوف وكانت
مق إلنهمزات كلثى” ولقدجاءهم زسول منهمفكفروا بائعالله ا رسولالله .صلىالله
عليه وس اصايهم  بدعانه صلىاللةعليهوسي وله (اللهم ا ىع علي لسع اكسم 2

ل اكلوا اليف وااكلاب المت والحاود والعظام الحرقة
انق
والعلهز وهوالوبر والدم ايىخلط الدم باوبار الابل ويشوى عاللىنار وصار الواحد منهم
يرق ماننه وبين السماء كالدخان من الجوع وقد ضاقت عليهم الارض عا رحت مسنترايا

رسولإلله ضلىالله علهوسل بعدالهجرة حيث كانوا يغيرون عملوىاشتهم وعيرهم وقوافلهم |

جح

المزء الرابم مشر

تا نا

 1وقال!

ارم 6

ا

الزن قا

كه زاغ دارد.
سزدم جوابر بهءنكه درين حبجكنريم * طرب  آشيان بلبل برشك

|

فلسعنها ) امادفما أ
| © قااللتفأويلات النجمية ( كل نفس ) على قدربقاء وجودها ( تناد
لمضارها جاذوبا لمنافعها حتى الانياء عليهمالسلام شولون نفسى نفسى الاححمدا صلى اللهعليهوسلم
فانه فلح تخنيهباق بريه فانه شول امتىامتى لانه المغفور منذاب وجوده المتقدم فىالدنيا

لاجد فىالاخرةه ممافتجله لله المعراج اذواجهه مخطاب السلام عليك ايها الى ورحمةالله
وب ركانه ففنى عن وجوده بالسلام وبق «وجوده بالرحمة وكان رحمة مههداة ارسل إبدكاه

لام علينا
سقال
لكا
اعيه
الى الناسكافة ولكنه رفع المنزلة منتلك الضيافة خاصة خواص متاب
وعلى عباد الله الصالمين يعنى الذين صلحوا لبذل الوجود فىطاب المقصود وثيل الود
محادلة عن نفوسهم مع الخلق والخالق م قال بعضهم كل الناس شولون غداشى
فابله ت

نفبى وانا اقول دبى دبى 7وتوف ىكل نفس » برة اوفاجرة اتىعطى 0

ظ

10
ل
0
م
اسم السب على المسيب اشعارا بكمال الاتصال بين الاجزية والاعمال وايثار الاظهار
على الاضمار للايذان باختلاف وقتى الجادلة والتوففة وان كانتا فىبوم واحد ف وهم

ٍْ

لابظلمون * #لاينقصون اجورهم ولايعاقون بغير موجب ولاإزاد فيعقابهم على ذنويهم
و*عنابن عباس رضىالله عنهما ماتزال الخصومة بين الناس يوءالقيامة حتىمخاصم الروح

الجسد يقول الروح يارب ليكنلىيد ابطش بها ولارجل امشىبها ولاعين ابصربها وقول

الجسد خلقتى كالخشب ليس ّلى يد ابطش بها ولارجل امشىبها ولاعين ابصربها خاءهذا

كشعاع النور فبه نطقلسانى وايصرت عننى ومثشت رجلى قالفيضرب لهما مثلامثلاحمى
ومقعد دخلا حائطا وقنه كار ذالاحمى لاسصر الار والمقمد لاسالها اع  5الاحمى المقعد

فاصابامفناعللقْمرهما العذاب كذا فىتفسير السمرقندى وفبه اشارة الى انكل نفس عملت
ملت خيرا توفىالثواب مننعمانان
ساوألتعوذات :ينان الحم ونار القطعية وكلنعفس

فتأويلات اللجمية ف وضرب
ولقاء افلرلحمانيعذب اهل النععمولايئاب اهل ام كذا ال
الملا قرزيه 4.اى قصةاهل رين

فقرى 52

وى أنه ع ادوس وى

بلد بان طبع ومصر وضرب الل صّعه واعاله ولذا قال الكاشنى ففىسيره [وسدا كرد
خدا 0ولاسّعدى الاالى مفعول واحد واكماعدى الىاثنين لتضمنه معنى الجعل 5-0

/بعكونها مفعولا اولا ثلا يحول المفعول الثانى بها وبين صفتها .ومايترتب عليها
 0عانلكل خل اذب اطراف النظم وحاويها ومالمعتى ,حَعَلاجِلَهًاإمثلا لاه يكة
| خاصة 1 .قوم انهالله عليهم فابطرتهم التعمة تفعلوا مائعلوا فبدلالله بتعمتهم نقمة

ل
قوفا *
ولا اوليا ك#انت امنة #4ذات امنمنكل مخ
| ودخل فاهمهل مدكة
الكاشق [ ايمن ازئزول ققاصرء وقصة جابره ]  9مطمشة * [:ازميده واهل -أن

.وات
موده ] * قال فاىلكوائى لاينتقاون عنها اغليىرها لمسنها 8ه يأنيها رزقها اق

اهلها صفة ثانية لقرية وتغير سكها عن الضفة الاولى لماازاتيان زذقها متجدد وكونها
|

:

( آمنة)

قتع تموامانة مد

عناز صرقل مقأوللاء 1

1

قال فلمادلنا عله امتانً الحو بطبور ١

خضر خاء طير كير فابتلعه ثم طار فتعيجبت .فقاللى رجل كان قد نزل منالسماء وحضر
| الضلاة لانتدجث فانارواح الشهداء ىحو اصل الور خضرترعى فاىلمنة اولك شهداء |

السيوف واماشهداء الحة فاجسادهم ارواح اذاثار الارواح اللطيفة تسرى الى الاجساد
فتتحصل الاطافةلها ايضا ولذا لاثلى احساد الكملى ولابدلمن ازاد ان يصلى الى هذه الرتية
ونحى حماة ابدية هنانعست نفسهالامارة ويركها عن سفساف

وصاف
لئال
اذا
الاخلاق ور

كالكير والعجب والرياء والغضب والحسد وحب المال وحبالاه بِغَال انالدركات السبع

للنار ؟قابلة هذهالضفات السبع للنفس «الخلاص من هذ
اهال
لصفا
خت س
لبب
اص

منتلك |

الدركات  :قال الشبيخ سعدى قسديسره
زا شهئوت 5

وحرص

وحسد

حكو يخدسنااق باضه
عاب جر

الوقن

* جوخون درركندو حوجان درجسد

عفاد حكم نرق سوباتافنة

كن  1ار

باسحد

ز حكم لوسر

لل اك كن د حك اداو لعزامن كنك دولا تولايضه
ثم آناللةتعالى غفور من حتت الافعال حلى لاهل التزكة منصيتية توحد الافعال وغفور
دحنبث الصفات تثبللهم من مرتية توحيد الصفات وغفود محنيث الذات حلى لهم
ممنني توحيد الذات فيستر افعالهم وضفاتهم وذواتهم وينم عليهم با ثثار افعاله وانوار
صفاته واسرار ذاته فتخلصون من الفانى ويصاون الى الباق وبجدون ثمرات الجاهدات

وفى المشاهدات ونتائج المفارقات وه المواصلات وعواقب المعاقبات وهى التنم والحنات
العالات والاستراحة الداعة فمقامات القربات اللهم اعنا على سلوك سيبل الهحرة والصبر

والمهاد واحفظا منقتة اهل البنى والفساد انك انت الاهل للاعانة والامداد  8#يومتأق
3اذل عنفنسها ه اضافى النفس الى
كل نفس  6منضوب باذكر والمراد ءبالوقنامة مح
التفس .لانه نقال لعين الشى” نفسه ولنقضه.غيزه والنفس حملة الشى” ايضا فالنفس الاولى

معتى اجملة والثانية معنىالعينوالذات  .والمعنى اكرذياشمد وياكل منيصلح للحخطاب يوم
 00انسان محادل ويخاصم عنذاته يسعى فىخلاصه بالاعتذار كقولهم هؤلاء اضاونا

وماكنامشركين لايهمه شان غيره قبقول نفى نفسى وذاك حين ذفرت .جهنم زفرة
فلاسِق ملك مقوّب ولا مرسل" الاحنا على أركته حتى خليل الرحمن علهالسلام وقال
رك هتئى أى اريد خا فنى قال امد الأورقمات جل من 'خَترّاننا! شاي“ فرابته

افلال وقد شاب فقلت ماقضتك قال دفن يشر المرسى فمقيرتنا قزفرت جهم ذفزة شاب
ك0

من فالمقبرة وبششر اذ الفقه عنانى.وسف القاذى الا انه اشتغل بالكلام .وقال

كلق القرآن واضل خلقا كثيرًا اسَعَدَاد رمن المأمون وقطعة"علدالعزين الكتانى وباعطاة

كان بش من حملة شاطان "الانتن حتى نضه الشطلتان خليفة لمن فيبغداد:اذفعل بالخلق
0
اه

 384م
تخساو»2

المرء الرابع سر

.كةيازار حندا 51 :كندءأرب

دي لسوت
كول سناد ل ب ل

>لى مشر «
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أ

3

قال قالتاويلات التحمية يعنى ااهللغفاة فىالدنما هماهل الخسارة ىالا خرة * ودمهاشارة

اخرى وهى االنتغافل بالاعضاء اعلنعودية تورث خسان القلوب عن مواغ الربوبة انتى
بار
| * قال بكضاال

ولامحاب الاجهالة النفس بنفسها وغفلتها عنها فاو ارتفعت جهالها |

وغفلتها لشاهدت
الااص وعابنته كمتشاهد الشمس ق وسطالسماء وتعايتها< قال وهب بن مشه

خلق ابن ادم ذا غفاة ولولا ذلك ماهنى” عيشه  :وفالمثتوى

اشكن *إبق عام ائواعانها امفيشيم حابم وطاووج ززم بعوعاد انيت
هوشيازئ /زان كيانيات وو
غالة اس اللعك اسل من
هو اشجارئى” قاب

وحرص خخ * هوشيارى

0

ؤ

لك واين الم وسخ

اللهم اجعلنا مناهل النقغلة والانتباه نوجلعالنا مانذ الهه هواه وشرفنا مقاماتالمكاشفين

| العارفين .واوصلنا الى حققة البقين والتحقق والمكين انك انت النصير والمعين
كات
يدهع
ادي
ورعجم
وسجمك
هه“مانريك © * قال قتادة كذرلنا انهلمااتزل اللهتعالى اناهل مكة لابقبلمنهم الاسلامحتى
لي
بيهاجروا كت بهااهل المدينة الى اصحابهم مناهل مكة افجلاءهم ذلك خرجوا فلحقهم
بها |
ا6
وتون
تايف
كهمل
مناو
فنزل2:لاحي الئاس إن يترككوا انهَولوا ام
| المشركونافوذوهم
عي

لكنوب|يالهمفتبايعوا ببنهم على انخرجوا فانطقهم المشركون مانهل مقكاةتلوهم حتى ينْجوا
اوياحقوا بالله فادركهمامرككون فقاتلوهم نهم منقتولمنهم مفنانحنازل اللهتعالى هذه
كنا
اللا

فى إشاك التازول للواحدى

ه حالهم ااتى ْ
ه حالهمعن ري 4
..وم الدلالة على ساعد ري 4

حرد اخروج عن حكم الغضت والعذان بطريق الاشارة لاعنرمه حال
شدها الاستشاء من
ك0

نذا الارشاد  0ادن هاجروا  4الى دارالاسلام وهم مار وصهنت وخباب

ا وسالح وبلال ولحوهم .٠ واللام متعلقه باحذير وهو الغفودر علننه اتات انناعدا يقد

| للارلى لطول الكلام ف مانبفعتدنوا  64اى عذبو!على الارتداد كوراهوا علىل كه |
الكفر فتلفظوا عار ضيهم اى ل

ا وين

ركعي ديا1

مع اطمئّان قلوبهم ْ 0م حاهدوا 2 31

انربك من بعدها  6من بعدالمهاجرة والجهاد والد

ب
©ل
مغافوفرع6لوا منقبل اى لستور عليهم حاءلماصدر منهم  89رحم * ملعم
ع
اع*م انالهاجرءةمفاعإة
وضية
بمعند بالمنة جِرّاء على ناك الافعال اخيدة والخصال المر
املنوجرة اولمانتقال منارض الى ارض وامجاهدة مفاعلة املنجهد وهواستفراغ الوسع
ويذل الجهود  +قال فالىتعر غات :الجاهدة فىاللغة الحار0

محارية نفسو25

بالسوء لها مايشق عليها تماهومطلوب فىالشرع اتهى +

مالنمهاجرة 1-0

والمعنوية وكذا الجاهدة  2مضه اده كات اسمخ شها

ديه واهلها ١

ظالمون فهاجر منها لدينه ولوشيرا وجستله الحنة ومنفارق فوفاقالثفىوالمألوقات وحارب ْ

الاعداءالياطنة وجب تلهالة,

د فوقمسئبة الشهداء * وع نحمر ابلنفارض ١
(قدس)

موز

6م

سورة

كعم

التحدل

بمطق
ظوقتلواياسرا وها اول قتيلين فالاسلام واماعمار فكان شمف اللدن فل
فقتلوها
لعذابهم فاعطاهم خا  5رهوه عليه وهسوبالنى صلىالله عليه وسلم 105الاصنام

مفخقيارلوا يارسولالله ان عمارا كفر فال عليهالصلاة والسلام (كلا ان  62اعانا من قرنه
الى قدمهواختلطالاعان بلحمه ودمه) فأى عمار رلساولله وهو بكى حكن رسولالله مسح ١

)هو دلبل على جواز تكلم بكلمةالكفر
عننيه .وقال (مالك ان عادوا لك فعدلهم بماقلت و
عندالا كراءالملجى” وانكان الافضل انيجتنب عنه ويصير علىالاذى والقتل كا نعله ابواه

كا روى ان مسسلمةالكذابٍ اخذ رجلين فقال لاحدها ماتقول فى ممد قال راسلولله قال
فتقاول فى قال فانت انضا فخلاه وقال للاخر ماتقول فى محمد قال رسولاللهقال فاتقول
فقال انااصم فثالعااثدافاعاد جوابهفقتلفباغراسلولالّلههصعلليه وس فقالاما الاول فقداخذ

برخصةالله واماالثااى فقدصدع بالق فهنيثالهوفى الحديث ( افضل المهاد كلةالعدل عندسلطان
جائر) واتما كان افضل الجحهاد لان من حاهدالعدو كان مترددا بيبنخوف ورحاء ولايدرى هل

| يغلب اويغلب واصلاحسبلطان مقهور فىيده فهو اذا قالالحق واه بالمءروف فقد تعرض
للتاف فصارذلكافضل انواعالحهاد من اجل غليةالخوف كذا فىابكار الافكار فىمشكل الاخار
[وست داشاند
ذلك  6الكفر بعدالاعان  88انهم  2اى بسبب انهم  8استحبوا  6د

ا ] فتعديةالاستحباب يعلىلتضدنه معنىالايثاره اةلاحلودئيا 6ه [زندكاىدئيارا ]
1ستكه خداىتعالى ]
خرت ] للإوانالله 64و[ديكر بهت ن
[ر نآعم
©لىالاً” خرة  54ب
ع
لايهدى * الىالايمان والى مابوجبالثبات عليه هداية قسر والحاء  9القومالكافرين ©
صمهم منالزيغ ومايؤدى اليهمنالنضب والعذاب العظم واولا احد
عفلىمهالحيط فعلا

الاميين اما ابثارالحاة الدنياعلى الآ خرة واما عدمهدايةاللةس.حانه الكافرين هداية قسر بان
آثثروا الآ خرة على الحياةالدنيا اوبان هداهماللهتعالى هدايةقسربما كان لذكلنك|لثانى تخااف
لاحكمة والاول ملايدخل ناحلتوقوع واله اشيربشوله تعالى قتي الوك رفون
خداى تعالى ]  89علىتلوبهم يه
عاذ كرم انلقبائح غ3الذن طبعالله يه  1ا

اى ايشان نا قول حق درنيافند ]  8وسمعهم ن [ وبركوشهاى ايشان تاسخن
ظ
[بلره
د

ْبصارهم » [ 6وبر ديدهاى ايشان نا آثار قدرت حق تديدلد ]
حق نشنوند ] و8ا
كْ 0واوائك همااغافلون  3اىالكاملون فىالغفلة اعظم من الغفاة عن تدرالعواقبهق لاجرم

لهم 6ح[قاكه دران هسج شك نيستكه ايشان ] 8.فالا خرة همالخاسرون :6اذا
 0اعمارهم وصرفوها ا ابلخلد و.بالفارسة  0ميراي ابيكر انشا كد أذنان
زدكان جه سمرماية در ضايع كرده دربازار دئى سودى بدست ساورديد ومفلس واردر

عير حافت حودسك تهناودل حشرت وندامث بمواهد بود ] " ::قالالشبح عدي

فلغامتاك راذا قاففويسيد ننه امنازل .ياعمال اليكو عدند
'” بضاعت يدان انك آارىبرى  #ل

شرمسارى برى

 4/0 <2دم

الجزءايم عدر

متكذيب اانه
ع|ليه وسم فان حاله عاللىعكس .اوالكاملونالفكذب اذلا كذب اعظم ن
| والطعن فنهابامثئالهائيك الاباطيل .فاللام لجنس والحق.قة ويدعى قصرا نس فىالمشارالهم

ل فكىذب وعدءالاعتداد بكذبغيرهم* قال افلىارشادالسر فذلك انالكذب
مبااغة فكاالهم
اار
ينال
الساذجالذى هو عبارة ع

بعدم وقوع ماهو واقع فىنفس الاامصس يخلقاللهتعالى

لك مدافعة للهتعالى ففعىله فقط والتكذيب مدافعة لهسبحانه فىفعله
ذقع
او بوقوع ماكلمب

(كون ذلك)
| وقولهالمبى”عنهمعانتهى*قبلانىصلاىلل عهليه وس المؤمن يزنىققادلي

قولاىلمؤمنيسسرققال(قدييكون ذلك)يل الممنيكذب قال(لا)ويكنىفاىقنباحللكثذيبتطان
يان
صماد
ل الع
خننى
است

من اهلالاغواء ويلكذب

ارستطالس فضلالناطق عالىلاخرس

فانه يعم ان وسوسته لاتؤثر فيهم * قال

بالنطق وزينالنطق الصدق

والاخرس والصامت |

خير املنكاذب

بهائم حموشند وكويا بشر * بكرناده كوىايذهائم بتر
وقدقالوا النحاة فىالصدق ك 6انالهلاك فىالكذب خط

الحجاج  بوما فاطال فةام رجل

.وقالالصلاة الصلاة الوقت يعضى ولاينتظرك يااميرالحيشة فقالقومه انه ينون قال اناقر محنته |
عهنه لصدقهقصار الصدق سببا للنجاة اللهم |
الغ
ف فب
عانى
فعاف
لتهان اقولاسّلانى وقد
الذفهقاال
| فمقعلى

اجاعالناصامدنقين يَفمنكفربالله64اى تلفظ بكلمةالكفر ف منبعد ايمانه 6تبعهالى
كابن حنظل وطعمة ومقيس وامثالهم ومنموصولة وحلها الرفععلى الابتداء والخبرمحذوف

لدلالة الخبر الآنى عليه وهوقوله لإعلهم غضب) وتدره الكاثنى بقوله [ درمءعرض غضب

راق بالقسد ]:ولكنه جف شمرنرطية كا"يذل عليهتسارء شوله '[هنك كاقن شلكو و ماخدالى

ود ]) ونحجور راننيتكويا الارنبحرا ليك كا
تغالى.انين اعان حوايئنوع كرند
الامن * [ مكر كسىكه ]فل| كره يهاجبرعلىذلك التلفظ بامىبخاى علىنفسه اوعلى

ضمب والعذاب لانالكفرلغةب اعلقولوالعقد
غحك
لمن
اصل
ااعسضاتئهث ونهواء مت
عضو من
كالامان اىلا منكفر باكراه وقبل منقطع لانالكفر اعتقاد والاكراهعاللىقول دون
الاعتقاد .والمعنى لكنالمكره عالكىفرباللسان #9وقلبه مطمئن بالايمان »#ا[رميدهباغد ]
بالامان حال مالنمستتى اى والخال .ان قلبهمطمن بالاعان لتتمغير عقيدته وفيه دليل على
انالايمان المنج المعتبر عندالته هوالتصديق بالقاب  8ولكن من * لميكن كذلك بل

بشراحلكفر صدرا  4اى اعتقدهوطابيه نفسا .وبالفارسية [ ولكن هىكسكه بكشايد
(ضابنالله هوالنار )
دهفيىث غ
حه#
لنلل
ام ا
بكفر سينهرا ] ف فعليهم غضب * عظم ف
ولهم عذاب عظم  5#العذاب والعقاب الاجاع الشديد وتقديمالظرف فيهما للاختضاص
والدلالة على انهم احقاء بغضباللهوداب لطم لاختصاصهم باعظلمجرم وهو الارتداده قال

ابن عاس رضوالله عنهما 'زلتالاية فىعمار رضىالله عنه وذلك :ان كقار قرش اخذوه 

وابويه ياسر وسمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فبعوذهم ليرتدوا فانى ابواه فربطوا سعية
بين بعيرين ووجى” اى ضرب بحرية فى قبلها وقالوا انما اسلمت منأجل الرجال والتعشق بهم

(فقتاوها ). 5

دوزو النجل

-

والآشر جر وكانا صيقلين [ يعنى شمشيرهارا صقل ذدندى ] فكانا يقرآن كتاالهم ا
بلساتهم وكان رسول الله صلى الله عليه وس مر بها ونع قراءتهما فكان المشسركون ١

عون بر ماما قاان نيرك عاك مهد عن الاانة وااكذبهم .فالمزاد .بالبشر ذانك الغلامان
#ؤلسانالذى .يلحدون الله اتحهى :6مبتدأ وخير وكذا مابعده لابطال طعنهم  .والاحاد الامالة

هن امد القبن اذا مالحفره عن الاستقامة شفر فىشقمانسهثتمعير لكل امالةعن الاستقامة
فقالوا أحد فلان فقوله وألحد فديىنه ومئه الملحد لانه امال ماذهلبهادعينان كلهاولم عله |

سن الى ذن أوالإاحتئ "عؤالتاى الامفطع :واتاكان اغرزليا :والسجغى النسضوب:اللمىجم
وانكان فصبحا .والمعنىلغةالرجل الذى يلون اليهالقول اعلانستقامة ويشيرون اليه انه يع
مدا اجمية غير بينة :اوهذا  4القرآن الكريم فل لبان عن مبين :6ذو بيان وفصاحة
فكيف يصدر عن اتجم  .يعنى انالقر ان معجز بنظمه ا انه معجز بمعناه لاثماله على الاخبار
اعلنغيب فان ذجمتم ان بشيرا بعاعه معناه قكيف يعلمه هاذلانظم الذى اجتججزميع اهل
الدتيا و وافلىتأو يلاتالنجمية الاتحمى هو الذى لايغهم م نكلامالله تعالى ما اودع الله فيه من
الاسرار والاشارات والمعاق والمقائق فانه لامحصل ذلك الالمن رقهالله فبههماوشاهلماسان
العرنىهو الذى سر اللهتعالىعلىلسان سهصلىاللعهليه وس وبانله معانيه وحقانقهم قالتعالى

(فاما يسرناه باسانك» وقال 2فاذاقرأناءفاتيع قرا نهثمانعلينابيانه) فالعرنى المبين هوالذى
أعطاداللّ قلبا فهما ولسانا مبينا فافهم جدا ِل انالذين لابؤمنون بياآتالله  6اى لابصدقون
انها منعندالله بل.شولون فا ماسّولون يسمونها نارة افتراء واخرى اساطير معلمة منالبشير
ؤلاديممالله  #الى مناتيا :هداية موصلة ىااللمطلوب لا علانهم لايستحقون ذلك

لسوء حالهم © ولهم 6ه فىالآاخرة هو عذاب البم [ 5عذابى دردناك يجهت كفر ايشان

قر أن ونسبت افتراء خضرت بيغمبر اصللىه عليه وسلم وحال تك مفترى ايشاند ]  9انما
شترىالكذبن  5التصررعح بالكذبي للمبالغة فىان قبحه والفرق بنالافتراء والكذب

انالافتراء هو افتعالالكذب منقول نفسه والكذب قديكون على وجهالتقليد اغير فيه
وفاعل يفترى هو قوله « الذين لايؤمنون يبااتالله  #رد لقولهم اتماانت مفتر يعنى اتمايليق
افتراءالكذب إلنايؤمن لانه لايترقب عقابا عليه ليرتدع عنه وامامن يؤمنبها ويخاف |
مانطقت بهاملنعقاب فيلماكن انيصدر عنه افتراءالبتة* قال فالىتأويلات التجمية وجه
الاستدلال انالافترَاء من صفات|لنفس الامارة بالسوء وهى نفس الكافر الذى لإيؤمن بتاايالله

ررس لتق لغاموتوعا اوليكاملوم درطيعينابد التطمقة دنكن

الموناطرة .يتوراف 'مؤمنة

بياتاللهلان الآيات لاترى الا بدوزالله  5قال صاللىله علدوس (المؤمن ينظر سْورالله) فاذا

كانياق تاالنموجن1لاشتاف ,الكناي اذاهو 'ينظر ستؤواله .فكاف_ يكون من شأن زسول الله
١ك شترىالكِدب

وهو

نور من الله نظن

بألله  0واولئك
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عادلماعان باياتالل ٍِهلمكااذبون  5عل اىلمقيقة لاعلى الزعم يلاف رسول الله كلى الله
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انشاء ونسخا وفه |
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الناسخ و ند,روا ماشه هن رعابة المصاح!

عقادهم وإطمانت كأوبهم على ان 5

لاد

فلاشعل الا ماهو حكمة وصِوا

 0وهدى  3من الضلالة  0وشرى  5بالحنة ِ للمس لمان  5المنقادرن 0

تعالى

وها معطوفان على حل ليامتت والتقدير اشيتالهم وهداية وبشارة .وشه نعراض محصول اضداد

الإمور المذكورة لسموناهم .املنكبفار © قال افلتأويلاتالنحمية إنالله تعاللى لهدوايين
(فاء لمافىالصدور» كأان
والقرإن هو الدواء يعالإبه من مرض القلوب كقوله تعالى وش
 ١الطيب يداوى اررض يدل وت

سوع من الادويه على حسب المزاج والعلة لازالتها ويبدل

| الاشربة والمعاجين بنوعم آخر وهو اعم بالمعالجة منغيره وكذاك الله عروجل يعاطٍ
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للذي
عدفا
يلعب
اه ا
لاطب
قلوب العباد بتديل اية واتزال اية مكانها والله اعم يمنازل ويع
| قوانين الامراض .والمعالجات محملؤن ذلك عالاىفتراء .وفى التتزيل والتيديل شدت الاعان أ
| فى قلوب المؤمئين بازالة امراض الشكوك عن قاوبهم فان القران شفاء وهدى لصحة

الدين وسلامة القلوب وبشارة للمسلمين الذين استسلموا للطبيب والمعالجة لصحة دينهم |
وميو نوفالعمل ا
| وكان الصحابة رضئ الله هم يكتفون معض العور القرولية ي
ظفإن المتصوام عالقا العملبه  روى  -ان رجلا جاء الى البى صلى الله عليه و
| وقال علونى مما عامك الله فدفعه إلى رجحلل يعلمهالقر افعنلمه اذا زلزلتالارض) حتى |

| بلغ( شن يعمل متقال .ذررة خير نوها.ومن يعمل مثقاليدرة رشنا رمك فقبال الربجل
حسى فاخير الك صلىاللهعليه.وسم بذلك فقال ( دعوه فقد فقهالرجل ) :.قال الشسخ
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اى اضاع المال ولميكن :على شى' ,نسأل الله التوفيق لاتقوى .والعفل .بالقراآن .فىكل.مكان
وزمان  8ولقدنعلك0ادخل تقودكدا لعلمه ما مولون ومرجع توكد العمالىأ ونكيد
| الوعد وااوعيدلهم أذ كنابن :الحاجب :انهم اج قد اذا دخلت علالمضارع م انلتقليل
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ىلمضارحانقلتمنالتقليلإل اىتو
ال اىلتحقيقكاانزعا ف ا
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-ودة اللحل

التعطاة الرجم ول قصم 7 671
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#واعل ان الاستعاذة واجبة علىكل من شرع اتاد لمات ار بد

اومناخَرَاما مطلقًا وان ارادبه افتتاح الكتب او الدرس كاقرأ التلميذعلى الاستاذ
لاستعوذكذا فى انوارالمشارق  :والوجوب ماذلهْهور فى الارشاد * وقالالفنارى فى
ْ الفسير الفائحة والاستعاذة غير واحية  2-المهور والاهمصس

!فاستعد للندب انتهى * وقال

الكاذنى فىتفسيره [ واس باستعاذه قبل از قراءت شول جمهور اص استحدابست وباختار

حتى اكزيرا برسبيل ايجاب د.رتفسير قرطى قولى عستكه استعاذه برحضرت رسول
ذلى الله عله وس ننها فرض وده دوقت قراءت واقتداء امت برو برسسل سنت است ]
انتيمى  +والتعوذ ّ الصلاة شْيى ان ككنان واحجبا للا

الادمة الا نان الشلفهة اجمعوا

على سنتهكافى الكانى * قالالقرطى ابو حتيفة والشافبى رحمهما الله يتعوذانالفرىكمة
الاولى فالصلاة وبريانقراءةالصلا دكلهالاه اعد 6ك ود

اطلذى المع ااوردق

نق الوسوسة فى التلاوة فشمرع لافتتاح القراءة * قال جعفرالصادق رضىالله عنه انالتعوذ

| تطه قطيهين القم عن الكذب وال 'والغعتيةة واا +1بهتان تعظه:ا لقراءة القر ان
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©ال سلطال المفسرين ترحمان القرآن ابن عباس رضى الل
9اذًا بدلنا آيةمكان""اية ق
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لس ان رسول الله صلى الله عليه وسلمكاناذا زالتعله ابةفها شدة اخذ اناس بها
' وعملوا ماشاء الله ان يعملوا فيشق ذلك عليهم فبندخ الله هذه الشدة ورأتيهم ما هوألين
|منهاواهون علهم رحمة من الله تعالى ولاق كار قررش ان محمدا يسيخر باصحابهيأمى هم
|ليومباصوينهاهم عنتهعذا وبأتيهو 3هو اهون عليهم وماهو الا مفتر شوله من تلقاء
| ا
| نفسه .والمعنى اذا انزلنا ااية من القرانمَكالَ  2منه وجعللناها بدلا منها بان نسخناها
 00والله  57عا يذل  #جلة معترض 4ة بين الشمرط وحواه وهو قالوا لتوسِعالكفرة على
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ْويأمست سكانه مالكوان مطلطة اخلقه 8
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والشمرائع
فنسخه

أعانااك مقت ©كن على الله

متقول هعنند نفسك © بلك ١ثرهم لايعلدون ا االنله امس باشياء ذا القك ع
ناف قل  5ردا عليهم  8نزله 6اى
 ٠واقلهمبعلمالحكمةفىالنسخ ولكن
القران ل اول عليه بالابة جا دوح القدس »؛ اىلروح المقدس المطهر من الادناسن
النشرية وهو جبريل عله السلام واضافة الروح الى القدس وهو الطرر كاضافة حالم
الل الحود حث قل  2الجود للهمالغة فذلك الوصف كأنه طبع مه فالمرآاد الروح

ارات انان 1
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الأزء الرابم عشر

مج
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كماما بالاستعاذة باللهاملنشيطان الرجم فتكون الامةبهااولى واحق * قالبعضهمهل ْ

| المرادكلشيطاناوالقرين فاقلطظاهر انهفىحقئا القرين قا الللهتعالى(ومن بعشعنذَكرال رمن
نقيضله شيطانا فهولهقرين» وفىحق رسولالله صلىاللهعليهوسلمابليس امايخن فلازالانان |
لابؤذيه من الششاطين الا ماقرزبه ومابعد فلابضره شيا والعاقل لايستعيد من لايؤذيه

واما الرسول ضلىالله عليه وس فان قريته لما اسم تعين ان يكون الاستعاذة من ابليس
او اكابر جنوده وتخصيص الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن من الشيطان الرجم لمعان
وفوا اولهاكى يتذكر القارى” واقعة الشسطان ويتفكر فاىميه انه انما ضار شيطانا
310
ج ل2قي
ي ان
رتجما :ابعةة "اكنان تملتكل كزع لان قسيوعو .تراه وبخالفه واى|

١

| وكان من الكافرين اى فصصار من الكافرين فته بذلك عند قراءة القر ان ويصى ثيته
 ١قبل الغراةه صن انك عد بما امه الله فى القر ان وينتهى عما نهاه عنه احترازا اعلنخالفة

فان فنها الطرد واللعن والرحم والفسق والكفر وانها مظة لاخاود فى النار وثانيها لان
السد لايخلاو من حديث النفس وهواجسها ومن القاء الشيطان ووساوسه وتله لابد |

يتشنوش بذلك :فلا مد حلاوة كلام :الله .فاض بالاستعاذة .وت كتة للنفنن "عن هواجيها ١

| وتصفيته للقلب عن وساوس الشيطان ليتحلى بنور القرآن فان التجلية تكون يمد الركة
| والتمشفةاوثالتها لان“ كل كله كملقانع :العذان سداق +لعناراات كيان 0
| لابشهمها الا قلب مطهر عن تاوئات الهواجس والوساوس معطر يطيب انفاس الحق وذاك
صلوفهم  وروى  -جبيربن مطمم قا ريت رسولالله
| مودع فىالاستعاذة بالله .فامربهالا

(لله ١ككيبررا والدلله كثيرا وشسبحانالله بكرزة وَاضيلا |
صلى الله عليه وسم يصلى فقال ا
اعوذ بالله من الشيطانالرجم من نفخه ونفثه وممزه) قال ان مسعود رضى الله عله تفخه |

الكبر ونفئهالشعر وهمزه الموتةياعننىون * وفى ق(والنههليسلهسلظان) الآية اشادة الى |
ان تصرف الشيطان وقدرته بالاغو اءوالاضلال على الانسان انما ينقطع هدر نور الايمان
,واقوة التؤكل ”يكنا نكيل بالإنغان والتوكل يكون:المؤ

من زاهدا:عن"الدنيا راغنا فالآ حر ا

|متلا الى:الله تعالى افلابرق اللشيطان عليه سلطان فى“اضلاله واغواته ولكن يأك اعلة |

خللاص
تسه
| الى الوسوسة وفيها صلاح المؤمن فان ابريز اخلاص قلبه عن غش صفات نف

| الا بنار وسوسة الشيطان لانه يطلع على بقَايا صفات نفسه بتماكون الوسوسة هجنسه
فيزيد فى الرياضة ومجاهدة النفس وملازمة الذاكر فيها تنقص وتمحى شه صفات النفس
ويزداد '#ور الاممان وقوة التوكل وقربةالحق وقبوله * وفى بعض الاخبار اناللنى دلى الله

عليه وسم قال (ان ابليس قال يارب قلت فتىابك ان عبادى ليسلك عليهم سلطِنٌ فن
كنان نور وجهه من عرثشى وطبنه من طين ابعرلاهيمهومحم|دالسلام ١
| هم فقال تءالى م

منان نادما على إذنة :وخافا ,من بشاعته
| وقلبه خزيتئ قال ابلنس:فن :هم فقال تعالى .ك

قتود وجَهه من نور عرثى ومن كانبطع :الطعام .وير #االعاداقطئة من.ظينهها ومن
كان راضيا محكمى مسارعا الى انتغاء مرضانى فقليه خزيتى ) * وفىاخير ا(ذا لعنالمؤمن
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له ماهذا البباض فقال شرف الطاعة قات والتاب قال عنالعل .عل من هذا المذكور ان من
عل عاط لابد ان تضل اليه جِزاء مله وان الزاء من جنس العهللى وانه غتا:
اختلاق احجان( العاملة!* فعلىالعحاقل المنادر داك الجعال فاط
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بالطرد واللءن اى من وساوسه وخطر ابه كيلا بوسوس ك 1عند درن فان انكل مخاوق

سِده اوقل اعوذ بالله منالشيطان الرجم وهواختار من الروايات الادبع عقي القارطة

ف الخال اتات 2ك فى اشير خواجه بارسا قدس سره هك انه .كه اى الشيطان اوالشان

© 'لنسإهسلطان »د تسلط وولاية © على الذين امنوا وعلى ديهم يتوكلون > على اوزاء
الله المؤمئين به والمتوكلان عله فان وسوسته لا توثر فيهم لاض القارئ بان اك الله تعالى

ان يعيذه من وساوسه ونوهم منه اناه تسلطا وولاية على اغواء نى اكدلمهم يينالله تعالى
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بين الايممان والتوكال

اما سلطابه  3اى تسلطه وعلته بدعويه المسشعة للاستحابة
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رادا تبان فقوله الكفر تق جهن إروفاكاناكى عليكم مسنلطان _/وتكدماله انتيل
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عليه
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ولجللطانة ؤوالوعان
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|  #مؤمن » قدمبه اذلا اعتداد باعمال الك راةسفتىحقاق

اللواب واما المتوقم عليها ظ

تخفنفك العذات " 5قال البىصلىاللهعليهوسم( ان اللهتعالى يأمن بالكاة,رالخى الجىهتم |

فقول لمالك خازنجهم عذبه وخفف عنه العذاب علىقدر سخاته الذى كان فىدارالدننا) ٍ
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بعش عنشا طبيا لانه اكنان موسرا فظاهى وان كان معسرا فطيب عيشه بالقناعة والرذى

بالقسمة وتوتع الاجر العظيم فى الآخرة كالصائم بطرب نهاره يملاحظة تعيم ليله بخلاف

الناجر فانه انكان معسرا فذاهر واذكان موسرا فلايدعهالخرص وخوف الفوت ان يتهتأ
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الصاح من النفس استعمال الشريعة بتقوى الله وصدقه على وفق الطر نههه تزكة |

صنقاتها الذميمة وافعالها الطبعية والعمل الصاح منالقلب حسن 'نوجهة الى اشبائكلة |
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الله والاعىاض تماسواه الصفيه للتحله بصفا تت آلله والتخاق باخلاقه وشوله  9فلتحنه

طة» نشير الى احناء كل واحد هنهما بالحناة الطبية على قدر صلاحية  4وحَسَنّ

| استعذاد فى قنوله) فاحناء الس بالناة الطبة ان تصير مزكاة عن كفاتها متحلية باخلاق
القلب الروخاق مطمثنة بكزذالله راجعة الىريها راضية مرضية واحناء القلك بالحناة الظانة
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الفض الالهى و
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وائما اضيف الله الاحسن للاشعار بكمال حسنه مافى قوله تعالى (و<سن واب الآخرة) ا
فقد  5م
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سانة
وخات طرطوس واقت به
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جزاء لايعلمه الا رب العباد فاته اعدلعباده الصالين مالاعين لات وار ايذميت ولا

جارعم قف إفزمويتنه [ هرك ] مل »* [:يكند ] ف صالخا  :اى عملا

ضاطا:اى عمل كان :هوا كان لوجة التلعهالى .ورضاه لشن قنه هوى ولارياء ,والفرق أ
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|الاحكام والخاورات الافلو التغليب اوالتيعية  (2وهور 6اى والخال انذلك العامل ١

 7يهم

الجزء إلرابعشير

لهى
االل
عقوا
"الف ناعرس الزنىالطادتن والشيوخ< الكاملين  12ولهاىزمة <تىآيل
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| وملازمات الضححبة والانقياد للخدمة :والتحمل عاللىاخوان وتحفظالادب معهم :ىافثناء
تخمل هذمالمشاق كتشأم نفسه وتضعف عحنمل هذهالاثقال فنقض عهده ووشضسخ عزهه ظ
ويرجع فهقرى ثمإتخذ ماكان اساب طلسالله املنارادة والجاهدة وليسالخرقة وملازمة |
الصبحية والخدمة ولع

اللبدنيا وادوات
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تحصيل شهوات نبفاسهلتصنع والمراأة والسمعة ابتلاء مناللَه اظهارا للعزة اذاعنس اللفئرة
وشوواتها نفظىرالنفس واعرضت عناللّه فى طلبها فثل هذا حسبه جالهبعد والقطعية |
* قال حضضرةالشبخ الشهير بافتاده قدسسره هنا رجل ابن ابنالمولى .جلال غَالله ديوانه
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| بان زلل قدم واحدة اى قدم كانت عنزت

اوهانت محذور عظم فكيف :باقدام كثيرة
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 ١عمفهالما ولكرم
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 ٠وقالالكلى ومقائل هى ربطة .بنت سعد بن ا"ل>قرشة المكبة وكانت خرقاء موسوسة اتخذت
| مغزلا قدرذراع وسئارة مثلاصبنع وباهلىكسسرالحديدة فىرأس المغزل وفلكة عظلمة على
| قدرها كانت 7تغزل هوىجواريها منااغداة الى نصف النهار تأص هن منقض جميسع عن
ظ *.قالالكاشقى ارحق سمح انه وتعالى تشيه هدر مايد ب كن

عهد رابه كيين
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ومفرمايدكه جنانجه 13زن حمقا رسن نات دادة خودرا ضايع مكند مس دم عاقل بابا.كه ا
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ولىمدارك هىارى يعاذا وخير ١
من حالف وذهب اله .ومحلضى ارى منامة نصب خيركان  +ا

فى موضعالرقع صفة لامة وادة فاعل ييكون وهى نامة ل انما لكان به  5ابىان تكون |
امة هى اربى مامنة اى يعاملكم بذلك معاماة يمحنتبركم لينظر أ تمسكون باحلبولفاء بعهدالل '
وبعة رسوله امتغترون بكثرة قلقكتوشيون

وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاه الال

واللى وانكان واحدا فهو خير من قطيع اتير والسواد الاعظم هوالواحد علىالحق
وشال سمى الدحال دحالا لابه يغطى الارض0

جموعهة ولا.يلزم 00

عالىالحق وافضل

من فىالارض بومئذلانالله تعالى لاينظر الىالصور والاموال بل الىالقلوب والاعمال فاذا |

كانت للناس قلوب واعمال دالحة يكونون مقبولين مطلقا سواءكانت لصهمور حسنة واموال
:الالش_خ سعدى قسدسره
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راست * كهكافرهم ازدقئق دورت حوماست

ولببينن لكم ايلوقميمة ماكلتم فيه تتلفون ** افلدىنيا اذا جاذا كمعلى اعمالكم بالثواب
والعقاب وهو انذار وتوف من خاافة ملةالاسلام ودينالحق فانها مؤدية الىالعذاب الابدى

ووشاءالله  6مشيئة قسر يلار يكم هد داحيةةةمتفقة علىالاسلام #ؤولكن يه
ول

لايشاء ذلك لكونه امحنما لقضيةالحكمة بل ف يضل منيشاء كه اضلاله اى مخلق هفالضلال ١
حسما صرف اخشاره رق اليه  0ويهدى  30 0د

حسما لصرف اخشاره الى

| حصيلها فالاضلال والهداية مبنبان عاللىاخشار  .وفه سسرعظم لايعرفه الا الاخبار #3و

الله 8انس لن 6جمبعا ابلوقميامة سوال تبكيت ومجازاة لاسؤال تفهم هما كلتمتعملون»ه /
| فىالدنيا م انلوفاءوالنقض ونحوها فتجزون ب »ه واعلمٍانالعهود مواطنها لكثيرة ومنالعهود
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زديز وازمهاال+طباءالى
لبعنعن
هن قرا فاىخراطخطة لإانالله يأعصبالعدل والاحسان) ال يامر
عصرنا هذا تولى عمر الخلافة سلنة تسع وتسعان ومدة خلاقته سنتان وحمسة اشهر وكان

صاحبالمائة الاولى بجاملاع .وكان صالىله عليهوسلم شَرأ هق ؛ ااىفخىرالخطة .وكانعمر

١انلخطات رَضَْ3الله عَنّه يق "اذا الشتن كوالات الىقولة مااخضرت  .وكآن عمانبن عفان
النناء تتفتونك الاثية"؟ وكان غلى :بن اطلاىلب رضىاللهعته
هرااخراشوزة
دنه
ياقلركأافرون والاخلاص ذكر ذلك ابن الصلاج * يقول الفقير انظر ناكلامنهم اختار

مايناسب الحا والمقام بحسب اختلاف الزمان والالكئ لهم الاقتداء بالنى عليهالسلام فىتلاوة
فةائها
ةرضي
يلت
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صّحا
تست
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اعر
وهب
سورة اق »©ومن

سمبصلحةالمقتضية لهاو رد
كانت ال

الروانض و,متنبعهم فىالغض ولاشك ازمثل ذلك ممنهمات الدين فليس هذا يمنكر
واتهاالمتكر ترجيعات المؤذنين ولحون الاثمة والخطباء محث رفون الكلم عنمواضمه رعاية
لنغمات والمقامات الموسيقية لممقخاضلرَة الشدخ الاكبر قدس سمرء اذا كان الذكر بنغمة
لذيذة فله افلىنفس اثر كاللصورةالسنة افلنظر .واول منقراً افليخطبة اناللّوملائكته |
و

 2الت لابه الجدائ*الفانق اوغرةه"العطل ىعدا الزمانة 'اى' فالىخظت" المتلولة !

واما' ف اىلخطب الختضرة البعض العارفين فلس ذلك فه لكن المؤذن .قرأء عند خروج |
الخطبث  +والاحوط فىهذا الزمان انْهّراً عنده مااختاره حضرة الشدخ وذا قدس سره
وهوعنالى هريرة رضىالله عنه قال رسولالله صلى الله0

( اذاقلت لصاحبك انصت

بوم اجمعة والامام مخطب فقد لغوت فاستمعوا واتصتوا رحمكمالله ) وذلك لكاثنرااللؤذنين
اعتادوافىالآية المذكورة ماخرجها اعلنقر انيةمانللحن الفاحش وسكعلى غرية الدين
ووحشة اهل القن وظهور الدع بين المسلمين لوواوفوا  6اى مرو

على الاشاء

وهوبالفارسة [وفا كردت] * قااللكاشفى [ نزول ابت درشان ججمعستكه باحضرترسالت
صلىاللهعت

ردك اكت كاه وغلية فرلده وصذمك مكامانان مشاهدة كرده جزع

واضطراقا5نَانسَان "ندند آم اغنطان تدؤانات كلمانا" أهزنسقة'تانقضنٌ اعهلا ترسغكمنند
كر لخاه يطلل ينين ادجم كارا ايت قم كر ذا طق وفزيمودء كد وأفاكتند[]
« بعهد الله يه وهو الببعة لرسولالله صبىالله علهوسل على الاسلام فائها مبايعةلله تعالى
لقوله تعالى ((انالذين سايعونك اتماسايعو زالله» لناالرسول فانفىالله باق بالله وفىالخديث

( الجر الاسود مينالله فىارضه قيندرك سعةرسولالله فسحالحجر فقدبايعاللهورسوله )
والمائعة جمهنة الرسول وعالوعد باثواب ومنجهة الآآخر التزام طاعته وسميت ,المعاهدة
مانعة تشيها بالمعاوضة الماأنه ثمهوعام كي عهد يلتزمه الانسان باخششاره لازنخصوص السبب

لانانى عمومالحكم 0اذاعاهدتم  3اذاعاقدتم ووائقتموالعهدالعقد والمثاق 

ولاننقضوا

الامان  5التى تحلفونبها عند المعاهدة اى لاتحنثوا فيالجاف  9يعد توكيدها *
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دوننسها عفلضىلتها كقوله تعالى (تنزل الملالكة والروح) والرحم عام فىيكل رحم محرماكان [
اوغير رم وارنا كان او غير وارث مناولاد الاحمام والعمات والاخوال واتخالات وغبر ا

ذلك وقطع الرحم حرام موجب سعط الله وانشطاع

 5الرحمة عن بيت القاطع والصلة ١

واجية باعثة على كثرة الرزق وزيادة العمر سبريعة التاثير ومعناها النقد بالزيارة ,والاهداء
والاعانة بالقول والفعل وعدم الأسسيان واقله التسلم وارسال السلام اوالمكتوب ولانوقيت

[رفصول
| فيها فىالشرع بل العبرة بالعرف والعادة كافىشرح الطريقة * قال الكاشنى د
|عداالوعان فرموده ك عَدل تود يني وعت حقاي ولجبارر دوي جرت عي
ههم
نالل
عضى
وفرستادن صلوات برو وابتاء ذىالقربى محبت اهل ببت است ] ودعاء اتحابه ر

| © وفىاتأويلات الجمية اقرب القربى الك نفسك فصلة رحمها اينها منالمهالك |
وترج.مبها الى مالك الممالك  «8وينهى عنالفحشاء  6عالنذنوب المفرطة فاىلقبح قولا
وفملا كالكذب والبهتان والاستهانة بالشريعة والزنى واللواطة وتحوها © وفىالتأويلات عى

ماحجبك عالنله ويقطعك عنه اياماكانمنمال اوواد اونحوها فانه لااقبح منالانقطاع
عنالله ومثله اسبابه فانمايحر الى الاقبح اقبح والعاذ بالل#تعالى © والمتكر © وعماشكره

وم اوهوا لشرك اومالانعرف فىشريعةولاسنة
ع تلافر
لضيه
اترت
| النفوسالزاكية السليمة ولا
اوالاصرار على الذنب اومااسخطاللهتعالى © وافلتأويلات مايتكربه علك مناضلال اهل
و واغوائهم واحداث البدع واثارة الفتن كافىاهالى هذا الزمان خصوصا متصوفهم ْ
و والبغى  6والظلموالاستلاء على الناس والتطاول عليهم بلاسبب ومجسس عبوم وغنبتهم

| والطعن علهم والتجاوز منالمق الىالباطل وتحوذلك © وفىالتأويلات هوماثار منسورة

لناد فك 2
| صفات تداك فشك "كلق انا مشر راوزرك [ واي امرك س
تاقواعد سلوك درستى بابد زيرا حم اعدى عدوك بدارين دشمن شن است ]

إن سك فسن شوم دوكبارء' ك»دهاار ذراغوائن .تبت" مْمِوَازة
يدرين قاصدسست حان ثرا » مى خورد منز استخوان ثرا
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[ دولطائف التقرير درفسيز اين ايت اورده كه استقامت ملك بسه جيزيود 'واضطرَاتٍ اين

بسه جيز منهى عنه وهريك ازينها ثمره يس كمرهٌ عدل نصرتت وتنتيحة احسان ثنا و
| مدحست وفائدهٌ ضلهثرحم انس والفت امانتتحة لخشاء فساددين ور متكر إززاتكحتناعذا
| وحاصل بنى محروم ماندن ازمتهنى ]  89يعظكم [ #بند مبدهد خداى تعالى ثمازا ]
لعنى باعص هده المستدسئات ونهى هذه المستق.حات  0لعلكم دون

 5طلا لان نتعظوا

افىية بثلاثة اشاء ونهى عنثلاثةاشاء |
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هداص
فتأتمروا بالامى وتنتهوا بانهى * وق
وجمع فىهذه الاشياء الستة عل الاولين والآخرين وجيع الخصال الحمودة والمذمومة
واذلك قال ابن مسعود رضىالله عله هىاجمع إية فىالقر ان للخير والشسر ولذا شَراها كل

خطيب على المبر فىآخر كل خطبة لكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهى كافالمدارك |
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)انلنفسك عللك حَما ؤازوجك عليك حقا ولز رك علنك حا قصموافطر |ْ

 ١ند م

وم وونلمم)اراى صبىالله عليهوس مر راضلله عله شرا رافعا صوته فساله فقال اوقظ |
الوشنان واطرد الشظان قال عللهالشلام ( اخفض مندوتك قليلا ) وانىابابكر رضىالله |

عنه فوجده يقرا خافضا صوته فسأله فقال قد اسمعت منناجنت فقال عليهالسلامله (ارفع '
منصوتك قليلا ) ومثله الامام.فانهلاجهر فوق حاجة الناس ولاخافت خافضا صوته بحيث 
يشتبه عليهم تلاوته فيراعى بين ذلك حذا وسطا والافهومسى”' © وف اتأويلات اللجسية |

مااعطالدالل من الآلات المسمانية والروحانية ومنالاموال الدليويةومن شرائع |

العدل صرف

الدين واجماله يطلب الله والسير منكبه اليه لازصرفه فطلب غيره ظَلم ق:ال الخافظل
قدائ دوست تكردم بر م ل دديغ  +كه كار دع |رفيا أن قدراء رك

|  #والاحسان  6واننحسئوا الاعمال مطلقا لقوله عليهالسلام (ازاللهرد َك
شى” ) * وعنفضمل انه قال لواحسن الرجل :الاحسان كله وكانله دحاجة قاساء اليها لميكن
مرا
تفلوقون قارو ؤىئلاك لانن و ات هبنن
وعقهاالل وغذرْلها سب انشقت كلبا عطشان مخفها  -وى انحضرة الشخ القبل ١
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فكان ذلك سدب قوله عند الله ووصوله الى درحة الولاية ويدخل فيه العفو عن ارام

والحخفان لعش ادا
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ف مر

| والصبر على الاوامس والنواصى واداء اانوافل فانالفرض لابد منانهّع فيه تفريط فبجبره
الندتٍ اولفحديث ( حسئوا نوافلكم فبها تكمل فرائضّكم) وفىالمر فوع (اانافلة هديةالمؤمن
الى دبه فليحسن احد؟ هديته ولبطسها) اكلامفقاصداطنة * وايضا الاحسان هوالمشاهدة

تفووتو
فاك أقليهلكرؤ لزن لض شرن :قت

ارك  2دنخززاله ) 'ؤلست

المشاهدة رؤية الصائع بالبصر وهوظاه بل المراديما حالة محصل عند الرسوخ فىكال

الاعىراض عناسوىالله وتمام توجهه الى حضرته بحدث لايكون فىلسانه وقاه وهمه غبرالله
كنال العامة اللقافدة البصيرة ا

ةا

مار الهاعض العارفين :هَوله
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خبالك فعيى وذ كركف ف
سان اننحسنااللخىحلق عااعطاك الله
حممة
اتح
| كذا فالرسالة الروسسة © وفىالتأويلاتال ال
واداك سابللرشاد فترشدهم وتسلك بهم طرق اق اللوصول بات يدلعله قوله تعالى

(واحسن»احسن اللهالك) انتهى  +وايضا العدل الاعراض عماسوى| :والا<سان الاقتال |
على الله هق وايتاى' ذىالقرنى  5القرنى يمعنى القرابة اى اعطاء الاقارب مامحتاجون اليه |
منالمال  1بالخيروهو داخل فىالاحسان واخااف ,رد بإلذكر اظهاءرالجلالةصلة الم
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العلماء فيها |لى قبامالساعة » قلت كونه انا لكلا تمتلقق امود الدين باعشار أنقيه تصاعلى

بعضها واحالة ليعضها على السنه حىسث اص باتباع الى صل الله عليهوسع وطاعته وقل فيه
( وماينطق عنالهوى)» وحنا علىالا جماع وقد رضى 11

لامته باباع أحابه حيث

قال

( احابى كالادوومبايهم اقتديتم اهتدم ) وقد احهدوا وقاسوا ووطاوا طرق الجاهاد فَكا
السئة والاجماع والقاس 0

نثيات الكتاب ولميضر ما فاىلبعض مانلخفاء فى كونه

سانا فانالمااغة باعشار الكمية دون الكيفية

وهدى د وكاملا فاىلهداية مانلضلالة

اره منتغرنطهم لامنجهة الكتاب
ورحمة © للعالمين فان<رمان الكفرة منمغانم ثا
 0وبشمرى  3وبشارة بالحنة  0للمسلمين

خاصة * ويه اشارة إلى افوالكات ان

شى' محتاج االلهسازك .فىاثناء السلوك والسير الى الله الى انيصل الى اقصىمقام الكال
المقدر للانسان وهذا إلكتان هاد لهدى
البى صلى الله علووبم
ونابع |

هوالرسول

بالوصول

الى الله عناده ,رحوعة

وبشار  3لمناحي وجهداله

ال دقام الكمال و حضير 5الال

والبان من لسانه الخد الإمن ليان خبرد كك

رل
وكا نالملنمزي ل

اللماهم عله هووارث

عله

الرسول

والارشادمن ترسة غيره ثمناس! اىاستد! واغاد لترسة الوسائط وحلرك بشى” منعدد فسه

كالميت ,علىاليغدسال .فقد ,هبدى الى:طريق التطهر عالنادناس النفبانبة ووصل "الىدرحات

:ال اطافظط
العارفين ق

منبسر منزل عنقا نه يخود بردمراه * قطع اينم حله بامرغ سلهان كردم
ا« واعلر اواللتر إنفكطات لهل الشمريعة واحقيقة من مشبى على ماص رح به واشار فد امن |
نعثار ومن خرج عن العءلىات
مال
نحهال بنعمداللها صول

نفسة وهوآاه فقد بعد عن الله واسخط مولاه * قال ١
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وفىالمديث (كونوا فىالدنما اضافا واخذوا المساجد سوا وعودوا قلوبكمالرقة واكثروا

وماء ) * ومعمندعبد اللهانه قالالفكرة عخلمىسة اوجه
افنهبك
لتل
اايخ
املنتفكر والكاء ول
فكرة فآيىاتالله بتولد منهاالمعرفة  .وفكرة فالىاءالله ونعماه بتولد منهااحة  .وفكرة
وفعىدالله وثوابه  يتولد +نهاالرغية  .وفكرة فوعىدالله وعقابه يتولد منهاالرهة  .وفكرة

سبد0فورارتمنارواسط
_-

ر الارواح
يلى
طرة ا
نةاشا
الاي
يت وملندهااطاء والندم © وفى ا
اله
هنال
بسا
لاح
انب
فىجفاءالنفوس بح
مسيخرة فىجوسماءالقلويبلماسكهن الاالله لانالارواحعاويات وا تماسكوثها ففسفل الاجساد
حيىهم)نوقولهل ثمرددناهاسفل سافلين) وهذا كلطان
بتتسخير اإليلاهها كقوله(و نرفخوتف

أزل فىخراب بحسب الافتضاء والافشأنه اعلى منذلك وجاهه ارفم منهكملانى  89واللّه
جعللكم بمينوتكم  64المعهودة التى تبنونها املنححر والمدر وهو دين لذلكالجعولالمبهم
افلىجلة  8سكنا  4فعل يمعنى مفعول اى موضعا تسكنون فبه وقت اقامتكم  .وبالفارسية

[امكاهى] * قااللفكىواث ىكل مايسكن اليهاوفيه سكن بممعنسىكن  +وفىالواقعات الحمودية
ار
للسلوك شروط ثلاثةالزمان والمكان والاخوان  .اماالاولان فلانه لابد امنلخزاومان اعلنفترة
وكذا المكان  .واماالاخوان فلتدارك احولاستالك لثلايتقيد بها فلا بد املشنسرائطالمذكورة

لدوام الاوك وإستمراره من غاينرقطاع انتهى  .والظاهى انالمكان اقدم الوك اثلمزمان
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ثمالاخوان صثفماءالخاطر * اولفاسسرارالحمدية الغرض ف المسكن دفعالمطر والبرد واقل

الدرحات فنه معلوم ومازاد عليه فهو املنفضول والاقتصار على الاقل والادتى يكن فالىديار
نضاء
لعر
ااو
فلك
الحارة اما افلىبلادالناردة فىغاية البردونفوذه املنجحدرانالذعيفة حتىكاد مه

لصف عند اشتداد الحرواستضرار
بالطين واحكامه لاخر جه حعدنالزاهدين وكذا فىاياام

ذسفالىلهواء الباردفيه ومنالبراغيث فىالللالمزجاتعن الوم
و ال
فتوى
نلش
ميتا
عهبدالب
للاد
او

ل عبلليه انيينىلهمصيفيا
اذه
ملىه
وانواعالمشسرات فيه فلاو لزهم عاللىزهد بانيتركهما ع
علويا لماروينا عنالنىعليهالصلاةوبالنسلىامبن(«ينانا فغيرظم ولااعتداء اوغرسغاسافى
غيرظم ولااعتداءكانلهاجرا جارياما|نتفع بهاحدمن لق الرحمن) انتهى*وكتب هلوعللى حائط

من حبطان قصر عظم يناه اخوهالخايفة هارون!.2شيد ياهارون رفءتالطين ووضعتالدين
رفعت المص ووضعت النص انكان مانلك فقداسرفت انالله لاحب المسر فينوانكان نممال

غيرك ظلمت ازالله لاحبالظالمين  8وجعل لكم جمانودالانعام [ 6باوزست جهاريليان] |
( دوح السان ده خا 6

الجزءالرابع عشر

 45 2-هم

_1تداوا بها على قدرة اتللعهالى  مسخرات  4مذللات للطيران يما خلق .لها
لب
املناجتحةوالاسباب المساعدةله .وفيهمبالغةمنححيث ان التسخير جعل الثى” منقاداللا خر

يتصرف فيه كيف يشاء كتسخير البحر :والفلك والدواب .للانسان والواقع هنا تسخير
الهواء للطير لتطير فهكيف تشاء فكان مقتضى طبسعة الطير السقوط فسخرها الله للطئران

وفيهتنبيهعلى النطيران ليس مقتضى طبع الطير بل ذلك بتسيخير اتلسهالى وكذا |

احراق النار واهلاك البرد ليسا بذاتهما بل بتأثير الله تعالى وعلى هذا فىجوّ السماء 6ه

افلىهواء غير مشاعد من الارض واضافته الى السماء لماانهفىجانيها من الناظر * قال فى ١

حتهن وبطها
انجقنبض
القاموس المو الهواء  9مايمسكهن * فالجو عن السقؤط ي
ووقوفهن  8:الا الله يه بقدرته الواسعة وتدبيره لهن من الربوش الكبار والدغار فانثقل |
<سدها ورقة قوام الهواء بمَتضيان سقوظها ولاعلاقة من فوقها ولا دعامة من محتها

تمسكها والهواء للطائر كلماء للساعح فهو قيض يديه ويسطها ولايغرق مع قل جسده
ورقة الماء واجب من ذلك وادل قنه على القدرة الباهرة تنسشيش بعءض الطير فاىلهواء

 .ومن اخبار الرشد انه خرجبوما للصبد فارسل باذا اشهب فلمبزل يعلو<تىغاب فىالهواء
ثرمجع بعد الأ منه ومعه سمكة فاحضر الرشيد العلماء وسألهم عن ذلك فقال مقاتل
إامير المؤمنين روينا عن جدك ابن عباس رضى الله عنهما ان الهواء معدور يتم مختلنة
الحلق.فيه .دوا يض تفن حإفيه نشياً.عل هئة ,التميك لهالخن لست" زذات زايعزع ذالغاة
مقاتلا على ذلك وكارمه .ومن ذاك ااطير الاباسل التى رمت اكاب الفنل .بخحارة من

مجاق .وق لمارا النؤة كين حت انلهالطيب و عةرلدك ياهال ]فبواملايه لها ]ادي
سكان الهواء سض وبفرخ فيه ولسرله رجل وهو فىجثة المقعق الا انه سكرى اللون
و بوجد جسده يعدوقانه ىقخكارى الهند .ومن تجا الطرور الرخبالم وهوطيرفى جزائرا لصين

| يكونجناحهالواحد عشرة لاف باع  +قال فىالقاموسهوطائر كير احلملكركدان انتهى |
لحصرين والقتهم الررع الى جزيرة
المتنجار تسمانفر فاىب
رب ر:جل
غالى
مصل
لو
اكان
*و

| عظيمة فخر اسليها االهسلفينة ليأخذوا الماءو الحطب فرأواقبةعظيمة اعلىمنمائةذراعلهالمءان
وبريق فمحوا مها فلما دنوا منها اذاهى بيِضة الرخ لخعلوا يضربونها بالحشب والفؤوس |
ا والمحارة <تى انشقت عن فر كا نهجبل فتعلقوا بريش جناحه شوو فنفض جناحه يقبت

هذهالريشة معهم خرج اصداها من جناحه ويلكمل بعد خاقه نقتلوه وحملوا ماقدروا عليه |
دبل فىالهواءكالحابة العظيمة ففرجله قطعة حر
من مهفلماطاعت الش.س اذالرخ قاق
كالبيتالعظم ١كبر منالسفينة فلا جاذىالفينة .الى ذاللكحجر بسرعة فوقم! جر |
افلىبحر وسبقت السفينةوتجاهمالل تهعالى بغضله ورحته كذا فىحياةالحبوان ا9نفذلك | 64
ذر ءتسنخينالطير للطيران بان خلةها خلقة يمكن معها الطيران يان جعل لها اجنحة
الذى ك

| خففة واذنابا كذاك وخلق الو بحيث عاكلنايزان فبهوامسا كها فىالهواء على خلاف
| طباعها ولا باتأ [.نشانها ظاهرست# ]:ولقوم يؤ.نون» اى مشاننهم ان يووا واما
عمسم
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الخعل المذكور

ع الاخراج لمان مدلول الواو هو اجمع مطلقا لاالترسس على اانثر ذلك الع لا لاإبغاهر

قبل الاخراج م فىالارشاد و.التحقيق اللهتعالى صفات سبعا مرئية وهى المحاة وااء
والارادة والقدرة والسمع والبضر والكلام واذا كلب الكلام الصير الا 1

الكيانا ا

الكلام كمان اول الكمال الكلام لان:اول التعنات الالهية هى اليههوي 4ة الذاتية اها

ا

فلمظهر الانساق ألاترى ان اول" مادو فى انين ا
. 70طلقا وعلى هذا يدور الام ا

سن السحع ْمالبصر م الكلام ولذا حرم زوج الحلى من التكاح اثفاقا ومن

الزنى

اختلافا لقماال عليهالسلام (عن كانيؤمنبنالله واليوم الآخر لابسقين ماءه زرع غيره)* فان
*لذا قدحاء فىاير  2أنسمع الجل
قبل ثمالرحم منسدباليل فَكف بوجد ستى الزرع ق

لوكت مزجا لوست البظطىة)ددايان 1ااناذو مايظهربعدالولادة هو الكلامومقتضى مقام
الامتنان اهنذه القوى اها تظهر ار رها بعد الاخراج من بطون الامهات وهذالاساى

حصولها قبله بالقوة القريبة من الفعل #8لعلكم تشكرون »* ارادة ان تشكروا هذه
الآلات وشكرها استعمالها فيا خلقت لاجله من استاع كلؤم اق «واتماذسادزملول» الله
وحكم اولبانه ومالس فنه ارتكات «منهئ ومن.النظن الى ايات الله والاس تدلال بهاعلى

وجوده ووحدته وعله وقدرته دن استعملها فغير ماخلق تله فقد كة

كلاتل 1

تعالى وخان-امفانانه  :قال الخ السعدى قدس سره
ديو

“كن10

* ببههتان وباطل شنيدن

نع نارهط اككوتقت  +زعبب برادر دلا >
صبى
دوحثم از

مكواتئق

دواشت

 0الصائب
2

هردل 1

اطاخدذاد

5

كنات مانت دةقرا نكاهدار سب

جعل لي السمع والابصار والافئدة »6احيداد؟ جيل
© وف اتأويلات الاحمية و١
للحوانات لتسمعوابها وتيضروا  0 0بعالحيوان ويبصر ويشهم وجعل اوناك

سمعا تس.عونبه مات مع الملائكة وبصرا تبصروزبه ماتيصر الملائكة وثؤادا تفهموزبه
اركسمعا لسمعون بالله وبصرا صر و نبالل وفؤٌادا تعرفو نبالله 1
شاتفهم الملائكة وحعل د
م

وهذهالخواسمستفادة لك

سان كته ليطاؤيطها ولسانافى سمع وى يبصروىينطق)

 9تشكرون» بهذدالا” لات نم اولالهداءشكر م اللهباستعمالهاوصرفها فطلب اللَهوترك
تالى النعبل للمنع * وفالا بهقاو

اي

زكامل يطونا
رايا ج ج

1ك  ,اى هن العدم

وجوالاهافق لاملل ون هنا قبل ان يعاكم النهاسماء كلشى” وجعل لككم السمعوالابصار
والافّدة حين

الاك  ,بقولهألست  5م فتحلى لكم برانوايه فور

سمعة

عطاك لسانا

اى 71لوانفكزون فلا تسمعون بهذا السمع الاكلامه ولاتيصرون بهذا
5
| لمحسونه شولكم ببل
الْصرٌ الاحماله 0

نهذا النؤاد الاذاه ولاتكلمون بهذا اللسان الامعه  9أليروا

لططييرر جع طائر ائ ألمينظروا
ننظر البهن وتعحيب قراخانون .٠وال
اقن
ولل
ريا
شري
ىالض »اغ
االلىى
|
|
تجسن مس مسسم  --ساسع اسددن «-جوسسدمد هو تاكن/

2

ابإزء الرابم ,عفسر

يا 4-3
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ةإ
باجا

نظر دوست تادر تند سوى انو * #جودر روى دشون بودروى نو
ندا ا

نهد دوست

بائ * اجوبإندكه دشمن

بود درسراى

حي اعم ان رجوع .النفسالى ربها يكوناماتتها عن اوصافها واحائه صوفااتلااللمهاتة

|

تكؤن تحلى صفة الجلال والاحباء >لى صفة امال فاذا تحلى الله لعبد لاسبقله زمان |
ولامكان اذهو فان عن وجوده باق ببقاء الحقالانله على 7لابشيتيعن المفزاعف الى ١

ابللعقلاء أ

يعزبها اولياءه قدير وان لميشهم الاغبباء بمقؤلهم كيفية تلك ا

بعقولهم السليمة عءزل من ادراك تلك الحقائق وذلك لانها خارجة عن طور العقل
سيل ضعيف واصل دوخ توك

ا

مشدا |
واينصحمان
* والتجليات ثلاثة ا.لاول التحلى العلمى واهله مناحاب البرازخيك ل
| الا:تقلدا :أوالثاق التحنالم .واثثالك التحلى:اولالعليءا منباقن العامةاللقطوة |
من شالهم ارشاد الناس فى جميرع المزاتت اى سلة

الطبيع ةة وانفس

والقلت والراذج ١

| والطرنقة والمعرفة والحقيبققة وهم اهل البصيرة الذين اشير الهم فقىوله تعالى ل(قل هذه
سدق ادعو الىالله عبلصىيرة انا ومن اسعنى © فعلنك بالاقتداء بهم دوزعيرهم * فانقلت |

اهلافرق نين اغل :الكل الاق “والكالنت اقلت اقهانا سد اغرلكيلها أؤزان كاؤتهنا لله |
ل9ه 6هتعالى وحده #واخرجكم
اءبل#
ومنا
ازشاد ييز الثالث بالقظمة الكيرى التى هى اعلى ال
لا
عاق
6مع الام زيدت الهاء فيهاكازيدت فالىاهراق متنار
ون
لم
فن  5امهاتكم ح

نت
الا
كة و
ااخر
مالا
مماو
شأكه اى حكاولاتكم غير عالمين شنأ املا اممنور الدن

١

ارواحكم

تع فى عالم الارواح ولامماكانت  1-1تلم من فهم خطاب ربكم اذ قال ألست بربكم |
| ولاتما علمئت اذ قالت بالحواتٍ بل ولاما تلمالموانات حين ولادتها من طلب غذائها |
| ومعرقة امها والرجوع اليها والاهتداء الى ضروعها وطريق محصل -اللين منها ومشيها |

[وغير ذلك مما تلم الواناتٌ وتهتدى اليه ولايعم الطفل منه شأ ولايهتدى البه
خانها
قال الشخ سعدى قدس سره
منغ كآزسضهتروق ابدوار زوطلد

» أدعى نجه بدارد -خير وعقل ود

ظ
ظ

##وجعل أاكلمسمع»ه قدمه على البصر ١ انه طروق تلتى الوحى واذا ابتلى  7الانساءٍ ا
بالعمى دون الضمم اولان ادراكه اقدم من ادراك البصر ألاترى ان الوليد يتأخر انفتاح |
عبذه عن السمع وافراده اعبار كو نه مصدرا فيالاصل هق والابصار  6جمع يصر وعى
تحركة حس العين ب والافئدة  1جع فؤٌاد وهو وسط القلب وهو من القاب كالقلل
ذانلصعدر.وهو من جموع القلة الج

سقاني
 ١اتتعملت فاىلهذآه.ية و

ميك

جوع لكين الاق
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دكت ب لمقافك عمق قارقازوة؟عتقاد وامتقود ولد كذ

ااحل

ِ
نانك مجاهل

ابن كامل فاضل دست إس-نتان باىعتاز زا مساوات باحضرت بروددكار جل شاه ياشد ]

#وقال الاغام السهيلى فى1

ينف والاعلام فماابهم اهلنقرآن :ان الابكم هو انوجهل

واسمه يمروين .-شامبنالمغيرةن عبداللهبن تمربنمخزوم .والذى,ا بالعدل مار بنياسر العنسى

وعنس بالون حىمن مدج وكان حايفا لينى مخزومرهطابى جهل وكان ابوجهل نعذبهعلى الاسلام

ويعذب امه سمية وكانت مولاة لان جهل وقال لها ذات نوم اما آمنت بم<ءد لانك تحينه

ماله ثمطعنها بالرع فىفها فانت فكانت اولشهيدة فىالاسلام» وفالابة اشارة الىانالنفس ْ

الامارةلاتقدرعلى ثى” مانير لان شمأننها متابعة هواها وتخالفة مولاها وانالروح

ازقب اا ام
اللس بطاعةالله وحسن عبوديتهكا انالنفس تأمالروح معادىاللهوعبودية
هواها فالتوؤى فىجانب الروج واعداء المؤمن ثلاثة النفس والشيطان والدنيا غارب لنفس
اال وحارالشب.طان ,لكذر وحارالدبنيا بالقناعة  #وعن حكيم نفسك لصكروه مى |
عدوك شاهدها كذا افخىالصة 8#وتلعهياهلى خاصة لالاحد غايسرتهقلالا ول ااشكرا وكان
كفان قريشستعحلون وقواع تراس زذاءفانزّلاللهتعالى هذدالا” يه ع الشمؤات |

والارض يه اى عل ماغاب فيهما اعلنعباد * قال فى الارشاد فيه اشعار بان علمه سبحانه |
لشل ولله علمغيبالسء.وات
حضورى فماحنققالغيوب فباىنافسلهانعسلية اله تعالى ولذلك ي
والارض ين ومااص الساعة  6الساعة اسملوقت تقوم أهايلقيامة سمى بلهااذها ساعة خففة |
بحدث فيهاام عظم
اى دكا انكيامااملةتى هى مانلغنوب فى سمرعة اليا ل الاطح ا

النضر  6االللانظن بسسرعة اى »كرجع الطر ف من اعلىالحدقة الىبتهليا

 1اطزروة

خداى تعالمىمى قبامترااسانترست اذكاه شدمياده برهمزنيد ] #لإاوهويه اى بلامرها أ
ْ 001000
اقرب عانلابحصمر واسرع
فيا ذكر مالنسبرعةوالهولة ب
 000جه للحبصر دو فعلاسبت ,وضع جذن ودفعان واشاع قامت باحاء موتى ١
يك فعل يس يمك ناست ووقوع ان درتصف زمان اين حركت] وأ ولسبت,للشك بالتتخير

تن
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اى ير الْخاطبين بين ان يشبهوا ام قامها احالعمر وان دَولوا هواقرب واتما
لناهبعرف زهان اقل منهب ان اللهعلىك لا شى” كدرر  5فهو هدر على
ضرببه الثل لا

ان بهم الساعة ويبعث الاق .٠ 0-5 0-1 يعنى [ نواند احراء خلائق دفعة حنالحه
5عسمقادراسكث براحاء انشان :برسدلىوير معاد 0

لس از ابتداء .ظهور انثان خبرداد نااز مبداً
0

و  0الهم

وى امد] لعنىهودان

ا

|اعثالل كا وآأن 5ن بعمدا عندنا فلابد من التهى'له * وءعن انس بن مالك رخ الله عنه

)اقال ا
| أن رحلا قال لانى دلى اللهعليه وسلٍ متّىالساعة فماالعليه السلام ( مااعددت له

الاانى ا<بالله ورسوله تقال (انت ممعنلدت
لكر ترك مع 4فى الدين وحد و من

الكاماة لا دل الانه شن
النشونة َ قال

ف

61

)م

ون المرء مع مناحب ان |

انيان المأمورات ورك

الحخاورات فان

لك اعمالله انه وامص سه فتك ذارقهما 0

الذيخ سعدا ىق قد س سمره

الية

حبه.ا مع

الجزء الرائم عشر

هم

جره

بالاوصاف المذ كوزدة من للنيون أكذالوزن لادرومان تشنَئَاقمهما

 1آنابراريد 9نى مساوى ساشد

.٠ والله:

دكارن بى ا<تيار باخواجكان صاحب

|
بالغادرسسية

افتدار بس حون

مماوك عاجز بامالك قادر متصضرى /زابر سبيت بس بتانكه اعجز مخاواتند شريك قادر على

' الاطلاق حكونه 'لوانند بود ]

مزه ادال ؤشونك اموذقاخاك

ؤاع و اكنوو اتبلاو

انشدمكه عاجزست ومحتاج  1لداء بود |بصدّاحت نامج
مالليوّاب وري الارباية[سَطائحت كفيك المحوت أوددمكه روزى مخاوت شيخ أبوالعاس ا

شياقدر امدمويرا ديدمكداين ١ات متخواند وميكزدليت ونمغرء مى زديتداث ا زدنيا خواهد

رفت كفم اى شخ ابن حهحالتسدت فرزْمودكه يازده سال مكذرد ناورد من |رحازسيدهانت
ام

اك شتث!ارائ خد وه دن قدم ميتواند,رسدويمكن ازكنهوان خبرنتواندداد]
0

ير

ع
سكناولي دعر يه
 25عق

00

0

للاضنام لعدم استيحقاقها انهافضلاع لاد بك كرح 16

كان ٠ يعنىهمة ابشان ]  3:داوق  3ذاك قضصفون تعمنه تعاى الىغيره

ولعادونه لاجلها * وق

الارشاد تنى العم1

كرام عاد يان لعضهم يعلمون ذلاك واعا

ةون
وااكؤهل الكار
لابعلامون موجه عنادا كقوله فعاف!ى:ثر بعر فون تعمةالله ثميتكروتها
 0وض رد الله مشاه 3

ا

ندل على فاند ٠ل

عللهامثل السابقل

اوضح

وحه واظوىر 58

 2رجلين  3 43قال فىالكوإاسق تقد بر و“مك) ذكثل رحلان فثلاالاول مقعول والثاق ندل منة
او سان دف

ى مقامه رجلين 3وفم
الثاق وَاع

ادم :قال لكا |

عا
اعةة
|لق

شبهه وك

فادز زاد

وابعاىلهتسا زلإواجة لولبم

كي

من ولداح ,سنو لآل اناوكون

لوعي  8 -لاإشدر عو

1

هن الاشماء

كلعو
ربكي :داكالج واجوكلت ل

ةا

 5ل وعيال على ملنعوله و!,لىاسه وهذا سان لعدم قدريه عالىاقامة مضا نفسه يعدذ كر
عدم قدريه علىشى” مطلقا ب اغا بوجهه 6ه اى حنث براه مولاهمجحسيية

وهو بان لعدم قرت للعاوبتك بالماولاه ولوكانت مصاحة إسيرة  30لابأت خير كه[بازا |

نيامد نه تيكوبىيع
كناىزى تسازد وكفايى تكند لابطهم' ولاشهم ] ع 9هل :يستوى هو | #4ؤ
ليأععندل' :ان
امن
[ايابرابرباشد اين ابكم ].ماعفبه املناوصاف الم كؤورة +ب9و

منهومنطيق فهم ذورأى وكفاية ورشد يتقع الناس بحثهم عالىعدل المجتامع جمييع

الفضائل والمكارم وهذا كسحان وباقل فان تسححتان كان رجلا قصحا “بلغا متكلما حك" |
ا لاشطع الكلام ولو مترّدة نوما وللة ولايكرر ولو اقتدئ الخالقعبارة اخرى و لاتحنح وان
باقلا كان ردلا اشترئة ظنهاةياحد عشر درهما فك لحن شترالة ففتيح كفه واخرج لتتتانة

نان تنهفانفلت الثلى“فضتزب به الثلق الى  58وهو 62

نقسه معماذ كرهننفعه

العامللخاص والعام © على صراط مستقم  [68رواعئ وكيك وقيمى دورع وطرفة

ي(سنديده 6

-سورة الاحل

 486جم
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.٠ اس

جدجد.دجوي جا

تا

 0ولعسدولن من دو زالله مالايلاك لهم رزقا منالسموات والارض  3 0الرزق مصدر

وشسياً نصب عالمىاعولية منه والمراد من الموصول الآلهة اى مالابقدر على ان يرزق منهم
ك لا من السمواتمطرا

ولا مرج الارض

ساناو ولايستطيعون »هانعلكوه اذلا استطاعة لهم

إصلا لانهم حماد  0فلا تضربوا لله الاءثال  2أفىلا تشمهوا الله بشى“' مخنلقه وتشر كوابه

|

قان ضير

ْ

المثل لكيه اا

حال وقصة شقصة والله تاك واحد

ّ

حقيق

در تصورذات اودا كنج كو * نادر اند در تصور

لاشيه له ازلا وابدا

دراوائل
دفتر
مم

9

مشك اث

| #اقلاكارفشىاداىلاتشيهوا يشأنهتعالى شأنامن الشؤ ونوا للاممثلها فى قولهتعالى لإضضر ب اللهمثلا

يدرردان

للذينكفروا امرأة نوح  .وضرباللهمثلا لاذين آمنواامرأة فرعون  6لامثلها فىقولهتعالى بدنا
ا
ل.

لإواضرب لهمءثلااسحاب القرية) ونظاءره##انالله بعل > ن مهاتفعاونوعظمه وهو معاقبكم ءابه
ع

أ عابؤاز يهالعخامووالناتتمعلمون»#ذلك ولو علمتموه لما جراتم عليه فاللهتعالىهوالعالم بالخطا
والصوابومن خطا الانسازعرادته الدنياوالهوى وطلبالمقاصدمن الاؤقين وجعلهم امثالالله

تر
لبهى
غيأ

ل

]95

ل
حم |
سارة
نشدتجاب.ا بلف

ولع د 4صدار ونإاكد الأغر كللات هك تظل5 :ه0ا

وذاك لازالله تعالى لسرله زمان ولامكان وان كانالزمان والمكان مماوءين من نوره فاهل
ا السماءو الارض فىطلءه سواء  #وقال مومسى عامهال..لام أأناحدك ياربقال يأموسى اذا فضدت

الل يفك فطلت إل كار كال الل انالقاصد واصل بغيرزمان 0
الوجدانى الى والميلالكاى ان دن طلب 0

واها الكلام فىااقصد ٍْ

وجد ومن قرع الباب وظِ وس والناب هو

بابالقلب فان منه بدخل المرق بدت المعر فة الا لهيةثم يصل الى صدرالمشاهدة الربانية فحصلل
الل واأضور والذوق والصفاء ويرافع الهبية والخيرة والوحدة والغفلة والكدر والحفاء

الهم اجعلنا من الواصلين آمين  © ضر ابلله مثلا 6ه ضر بالثل تشببه حال محال وقصة |
 1اناد ب دك عل يل لان يان يجاب يرنموا شر كويادرو لياناراد
حكاية ضربالماضى بالمراذ انشاؤه باذكرعقسسه  5عتبمدلاوكا ده بدل من مثلا وتفسيرله
والمثل فالىقدقة حالتهالعارضة لهمن المملوكة والعجز التام ويحسيها ذرب نفسه مثلا ووصقه
بالمملوكية ليخرج عنهالر لاشترا كهما فىكونهها عبدا لله تعالى 3:لاشدرعلىثى”  6وصفه

بعدمالقدرة لعيرْه .اعلمنكاتب .والمأذون اللذين لهما تصرف فىاللة ل ومن رزقناه  هن
مودوفة معطوفة على عبداكانه قل وحرارزقاه بطريقالملك ليطابق عبدا ههمنا | #
ااشلتى |
ا ضلياك»ق
جماننيناالكبير المتعال جو رزقاحنا ين حلالا طبيا اومس حسناعندالناس ص
[دوذى سكو إلعنى يشبار وبى مناحمكدرو تلصرف اند 1د  0فهو  [ 3نس ابن مض زوق ]

ف ينفق منه  6#أى من ذلك الرزق الحسن وسراو جهرا#ه اى حالالسمر والجهر وقدمااسر
عاللىجهر للايذان بشضله عليه * قالالكاشى [بنهانو اشكارا لع ه نوعكه ميذؤواهد خرج ١

فنك
فكرم
ضاذ
تد مم
المرّا
يستوون» :اجلعضمير للايذان بانا
 ١كاد واذكس بم+مت#رسهدل]

متت ره صم

الجزم الرابع مشر
ل

2

1

»ى وحده 89جمل كممنانفسكم 6منجنسكم «9ازواجا  6نساءلتأنسوابها |
ال
علله
©وا
|ت
.نا اخذيعض العلماء الهمتتع |
مكنمه
وتقيموا بذلك حميم مصالحكم ويكون اولادك اوماا
انيتزوج المرؤٌ امرأة منالمن اذلايحانسة ينما امنا كة واكثرهم علىامكانهويدل عليه
اناحد انوى بلقس كان جذ.ءا * قال ابن الكلى كان ابوها من عظماء الماوك فتزوج امراة

منالحن َال لرهياحانة بنتالسكن فولدتله بلقيس ونه حكانات اخرفى آأكام المرجان
* فانقيل غلية عنصرالنار افلىجن تمنع منان تتكون النطفة الانسانية فى رحم الجنية لما فيها
املنرطوبات فتضمحل ثمة لشدة الحرارة النيرانية وقس عليه تكاح اللنى الانسية * قلت
لاكشلمرب |
اال
اهم وانخلقوا مفنلنايرسوا بباقينعلىعنصرهم النارى قبدلاستحالوا عونهب
نعصنرهم الترابى بذلكعلى انالذى خلقمننار |
حاال بنوا اعدم
تك
ساسل
والتوالد واالتن

هوابوالجن "اخلق ادم ابوالانس منتراب واماكل واحد مانلجن عيزاسهم فليس خلوقا |
املننار كاانكل واحدمنتى ادم لميخساوقا منتراب  .وكذروا ايضا جوازالمنا كة بين |
|الانسان وانسان الما كا قال فىدياة الحبوان أن فىبحرالشام فىبعض الاوقات منشكله شكل
وح  -ان
انسان ولهلنة بيضاء يسمونه .شخ البحر فاذارآه ,الناس استيشروا بالحصب -
| بعض الملوك حاملليه انسان ماء فاراد الملك انيعرف حاله فزوجه امرأة فاتاه منها ولديفهم

كلام ابويه فقيل للولد مابقول ابوك قال يمول اذناب الموانكلهافى اسفلها فابال هؤلاء
اذنابهم فىوجوههم  .وذكروا ايضابنات الماء ومنا كة الانسان اياهن وتولد الاولاد منهن

«ووجعل لكم منازواجكم  :6اى جعللكل متكم منزوجه لامن زوج غيره  9بنين / 6
[فرذندان] و#حوفدة  6حجامفعدوهوالذى يسرع فالىخدمة والطاعةومنهقولالقانتواليك
نقجئ وتحند اى جعللكم خدماسسرعون فى خدمتكم وطاعتكم ويعينوتكم كاولاد الاولاد

مننه افلىبيوتاتم |
خىدانه
بءءل
ونحوهم * يقولالفقير حامللحفدة علىالبنات كافعله البعض بنا
حدمة ضعيف لانالخطاب للكوق السوازة مكة معامشركين وهمكأنوا الشدوادا :وجوههم حين

| الاخبار بالبنات فلايناسب مقام الامتنان حملهاعليهن © ورزقكم منالطسات »6هاملنلذائذ
كالعسل ونحوه ومنلتبعيض لانكل الطسات فىالمنة وماطر.ات الدئيا الااتموذج منها  +شول |
الفقيرالمقصود الطسات المنفهمة نحسب العرف وهى طسات البلدة والناحة والاقلم لاالطسات

|المستملة عليهاالدنياوالمنة فكلالطبات مرزوق بها العباد  8أفبالاطل يوون »هالفا
|ف اىلمعنىداخلة عاللىفعل واهلىعطف على مقدر اأىيكفر ون باللهالذى شأنه هفذؤامنون أ
| بالباطل وهو انالاصنام تنفعهم وانالحائ ونحوها حرام  88وبنعمةالله هميكفرون *6

حمث إضيفونها الىالاصنام اوالمراد بالناطل الاصنام ومابشضى الىالشرك ويتعمةالله الاسشلام
والقران ومافهمن التوحد والاحكام ا والباطل ع

اهل اللحقيقة قسمان باطل حقيبى وهو

' مالا تحقق ولاوجود ولاثيوت له بان بدّعالتحلى الالهى فىءالمه اصلا وسم باطل محازى
وهوالتعنات الموجودة كلها اما بطلانهفلكونه عدمافىنفسهه ألاكل شمىا”خلا اللباظل» واما
 .مجازيته فلكونهيلى.وس اةللوجود الاضافى وا +ق الجازى والمؤمن باكلناافطلرمبطلاقلالتعالى ١
سس
ات

س(الك )6

سمج< /اهة دم

|إعيك:؟ تس
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سورة الدحل

(إرلكاق العينهواقوا الرضااف الك كذباللتتان اقضراقة) بلقلامق بالطنان

فا الذين فضلوا»ك اى فلس الموالى الذينفضلوا فىالرزق علىالما ليكبقبرادى ر زقهم أ

بامىعطى ززقهم الذى رزقهم اياه ادلهرادينسقط النونللاضافة  9على ماملكتاعانوم 62
على مالكهم الذين هم شركاؤهم فى الخلوقبة والمرزوقية  8فهم * اى الملاك والمماليك
#3فه  6ففالرزق  #3سواء  62فى الفاء دلالة على رتب المكتاواى على الرد اى لابردون

فتديير واتما يردون عملنيهمشياً يسيرا
فلتصرف والتشارك ال
عليهم ردا مستتبعا التساوى ا
والحاصل انهم لامجعلون مارزقناهم منالاموال وغيرها شركة بينهم و بين ممالكيم بحيث
لابرضون عساواة تمالكهم لانفسهم وهم امثالهم افلبثشرية والخلوقة فا بالهم كيف جعلوا

مساليكة تعالى ومخلوقه شركاء له مع كال علوهفأين التراب ورب الارباب  .وهذاما ترىمثل

ضرب لكمال قباحة مافعله المشركون تقريعا عليهم وكانوا يقولون فى التلية لبيك لاشريك
لك الاشريك هولك  9أفئعمة الله جحدون “ا الغاء العطف عملىقدر وهى داخلةفالمنى

ولود الاتكار والباء لتضمينة معنىالكفر .والمعنى أبعدعلمهم بانالرزاقهوالله
عالىفعل ا
تعالى يشركون به فبححدون تعمته ذان الاشراك تضى ان يضيفوا ذم الله الفائضة عليهم
وك قلزامكزاني ماعنلا اتفدالل :فالذا تقال للم اعاذه بيده «الاتبة الى
الى شركائهم ك

التوحيد ونالشرك حتى تخلصوا هانلششرك والظلات ويتشرفوا بالتوحيد الخالص
والانوار العالنات * فعلىالعند الطاعة والسدى الى حصل الرضوان والعرفان واماالرزق

عالىاكلرمويلىمالمنان* ومن الكلماتالىنقّلهاكم الاحبار اعلنتوراة « ياابن آدم خلقتك
لعبادنى فلاتلعب وقسمت رزقك فلانتعب وفى ١كثرمنه لاتطمع ومناقل منه للازع فان
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| والمنافقالجليس لهالمستمع لخوضه كذلك محنالس الصديقين والعارفين فىيحالسهم المطهرة
| وانديتهم المقدسة فانه شريك لهم فىكل خيينرالون منالله تعالى وقدقالالى عليه الصلاة

(انليملموم لامشو اي لخلقتم اوامدو شي ساولي ف]نىكا لطاع والادت
والتلاة قف ا
الششرعى وفالآ خرة بالمعاينة والقربالمشهدى نسألالله تءالى جاعنلنا املعصلحاء فالدانيا
فانعام 6ه جبماعلنتمحريك
| والآخرة انهالفياض الوهاب ف وان لكم يك ماناس ف ال
| وهى الانواع الاربعة التى هىالابل والبقر والضان والمعز  .والمعنى بالفارسية [ در وجود

| جهاد بإبان ] ف لعبرة  6دلالة يعبر بهامنالجهل الىالعيكأنهقبلاكلفعيرة فقيل
نسقكم يهزمىاشامانمشمارا] قالالزجاب سقيته واسقبتهبمعنىواحد» وف الاسئلةاللقحمة ال

اسقبته اذا تجعلله سقيا داثما وسقيته اذا اعطيته شربه ما فىبطونه *6من للتبعيض لاذاللين

وفنىه 'والضمير يَعود الى بعضالاتعام وعوالاناث_لاناللين لايكون اللكلإاو
طما
بضأ
| ع

[يلعمضجادذكه :دن
| الالمذ كورفاىىبطون :مكازدنا قااللهكساق  .والمتتىبالفارسية ا
نحكميائ ذؤات  6-9ازجنس نم]

من بين فرث ودم لبنا4ه منابتدائية متعلقة

| بنسقيكم لان بينالفرث والدم مدا الاسقاء والفرث فضالةالعلف فالكرش وثفله والكرش
للحبوان بنزلةالمعدة للانسان  8خالصا يه صافا لس عله لونالدم .ولارائحةالفرت

سائغا  بالفارسية [كوارنده ]  8للشاريين  64اى سهلالمرور فىحلقهم قبل لبمخص

| احد باللبن قطوليس فالطعاموالشمرابانقم همألنايرى.الى وله عليهاالسلام ( اذا! اكحلد؟
طعاما فلقل اللهمبارك لنافوانطهعمنا خيرا منه واذا شربلبنافليقلاللهمبارك لنافنه وزدنا |
منه فانى لااعلم شأ انفع افلىطعام والشمراب منه)* قال ف اىلكواشى المعنىخاللقابللبهن فيمكان
وسط بايلنفرث والدم وذلك انالكرش اذا طبخت العلف صار اسفله فرثا واؤسطه لبنا
دزرمةنالله لايختلط احدها بال خر
خالصا لابشوبه شى” واعلاء دما ويه وبنهما حقاج
بلون ولاطمم ولارائحة شمدعةالاتصال ثمتسلطالكيد على هذه الاصناف الثلاثة تقسمها
| فتجرىالدمف العروق واللإن فىالضروع وق الفرعفالكرين ثمحدر » فان قلت اناللين |
(الدم)
و

دورة التحل
 74يم
فى قلوبكم فانالقر آن دبيعالمؤمن  5ان الغيث ربع الارض *.وعنعلىباننى طالب
كرمالله وجهه قال سمعت رسولالل صلىالله عليهوسم قول ( .انهاستكون فقنة ) قلت

ماالخرج منهايارسولاللهقال( كتاباللهفبهنيأماكا قنبلَكموخبرماكانبعدكوحكمماببتكم
وهوالعم وهوالفصل لبياسلهزل لاتشبع منهالعلماء وهو احلبللهالمتين والذكرالحكم
والضراط المستقم منقالبهصدق ومن حكم به عدل ومن #ل به اجر ومندعا اللهفقد هدى

للل لىالله
الوصراط مستقمم ) ثمان تادحييكنامالقر أن للعامة وحقا نلخناهصةةانما هوا رسو ا
عليه وس بالاصالة والاستقلال ولورثته بعدهقرنا باعلدفقرعنيةةوالتبعية  .فعلماءالظواهر

 .مخلصون اناس مانلاختلاف فيايتعلق بالظواهر بالببانالصري  .وعلماءالبواطن مخلصوتهم
املناختلاق فيهتاعلق بالبواطن بالكشف الصحبح ولكل منهممشيرب لايخيب وارده
وهم اساطينالدين وسلاطين المسلمين * واعيٍ ان الاتعاظ بالمواءظ القرآانية بدخلالعبد
فىالسعادة الناقة ويخلصه من الحظوظ النفسانة  -حك

ان ابراهم بنادهم سر ذات نوم

بمملكته ونعمته ثمنام فرأى رجلا اعطاكتابا فاذا فميكهتوب لاتؤثرالفانىعي الاق ولاتغتر
ول لإوسارعوا الىىمغفرة ١
شنه
علكك فناالذى'انت فيهجدم ولا انه عديم فسارع الىاص اللهفا

من ربكم وجنة  6قانتنه فزعا وقال هتنذبابه املنله تعالى وموعظة وهدى ورحمةقتابالاىلله
كره
واللتمره لم

مانا يلات اقطدمبرا

عركه ”اراتك كت الاذ  #1نان

رازاع

ور وجل أو

داتق افكر” كزهت فشسالد  "+اسلتيق” يزدتى وبراخثل او
ششرفنا اللهواياك بالعصمة عانلهوى وبالعسك باسبابٍالهدى  8والله اتزل املنسماء 6
الى السحاب ومنه االلىارض  89ماء  6نوعا خاصا منالماء وهوالمطر  8فاحبابهالارض يه |
اى انيت بسببالمطر ف الارض انواع الثانات ب©عد موتهايه اى بيعندها شبهتهج القوى
النامية افلىارض واحداث نضارتها بانواع النانات بالاحاء وهو اعطاء الحساة وهى صفة

تقتضىالحس والمركة وشيه يبوستها بعد نضارتها بالموت بعدالماة وما يفيدهالفاء املنتعقب
العادى لاينافه مبنانالمعطوفين

واحباءالارض
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المتة به  9لآنية  4دالة على وحدته تعالى وعلمه وقدرته وحكمتهاذالاصنام

وغيرها لاتقدر على ثى”  49لقوم سمعون  6هذا التذ وكنيظرائره سماع تفكروتدبر فكأن
اذه

اصم لايسمع  :وف المثنوى

جون سليان سوى مرغان سبا* يك صفيرى كرد آن ملهرا

جزمكرص كه بدبى جان وبر * ياجو ماهىكنك بدازاصل كر
فىغلط كفمكهكركرسرنهد ولغلرد رونل ككرزا شجعكل اده
وقالبعضهم ١واللهانزلاملنسماء ماء 6قرآناهوسيب حاةالمؤمنين فاحى بهقلوبالمتة

بالجهل «ان فىذللآكية لقوم يسمعون) القرآن بسمع يسمع بكلهامالله املنله فاناللهتعالى
متكلم بكلاماذلى ابدا ولايسمع كلامه الامن اكرمه الله بسمع يسمع كلامه كقوله تعالى
دنئلن
هسرموخلراتاسكم
نفلارزدرهتقلاهابن
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قله المند © ولاستقدمون » اى لاتقدمون واتما

تعرض لذكره مع انه لايتصدور الاستقدام عند مح“ الاجل مبالغة ففعدمالاستيخار بنظمه
كمِتهه
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فيسلك ماا ومجعلورزلله  اى اليتون.له سبحانهةوينسيوزالله فىزعمهم ##مايك,رهون»

لانفسهم من البنات ومنالشرك فالرياسة ف و :6مع ذلك  8تصف  #تقول  8ألسنتهم

الكذب  6مفعول تصف وهوه ان لهم.الحسنى *6بدل الكل مانلكذب |الىعاقيةالحسنى
عندالته وهى المنة انكانالبعث حقا كقوله تعالى (ولن رجعت الى ربى ان لمعنده للحسنى)

ه
ت يكن
فوتقانه
يفنلاافى قولهم لايبعث الله م ينم

الفرض والتقدير * وعن يعضهمانه

ماك ارحل منالاغنياء كيفتكون يوم القيامة اذا قالالله هانوا مادفع الىالسلاطين
واعوانهم شؤى بالدواب والشاب وانواع الاموال الفاخرة واذا قال مادقع  1فَؤْنى

بالكسر والخرق ومالامؤونة لهأماتستحى من ذلك الموقف  20هذه الآية #لاجرمكه
رد لكلامهم ذلك وامات لنقيضه وهومصدرععتى حقا .وبالفارسية [حق جنيناستكهفردا

قامت ] ف ان لهم 6مكازما املوا منالمستى  8النار #البىلوبرساءها عذابو عم
تاه
م اذ
دته
قافرط
فىالسوء ف وانهم مفرطون © اى مقدمون االىلار معجلون اليها من

فطلي آلباءاوعشيون موكون فالات من افرطتإفلاط جلت انل خلقة وقجة حلقلك
ثمسلىرسوله عمايناله منجهالات الكفرة ليصبر عالذىاهم فقال ت8الله لقدارسلنا الى
 4اتم هقنبلك  4اى رسلا اتلىقمدنمك منالاتم فدعوهم الى  1يفجمبوا الى ذلك ,
اكلفرتكذيب بارخاباكوا اليك
5سحة مونل
لق
هنر إيالماك لاهم

فهو* اىالشيطان ف 0اى قرينهم وبأس القرين #ال8يوم © اى بومزينلهم |
الشبطان اتمالهم فيه على طريقة حكاية الخال الماضية اوفىالدنيا تولى اضلالهم بالغرور خعل
| البومعنارة زعماننالدنيا وزنومالقيامة وهوءاجزعن نصرنفسه فيكنيصفرغيره فهذمحكاية |
0

*اشلوفتبر الظاهرانالمراد
نعانصر ل
لى ي
الول
اى فىحالكونهم معذبين فالىنار وا

باليوم يومالننى صلىالله عليهوسلم وعصره وبالضمير فولىيهم اعقابهم وانسابهم منالكفرة
المفاضرز بن واللهاعم ف ولهم » لا

هوعذاب الم  #هوعذابالار هق وماانزلنا

علبكالكتاب © ااىلقر ان لعلة املنعلل هالالتين لهم؟ اى لل«نهاسالذى اختلقوا فه #
املنتوحيد واحوال المعاد والخلال والحرام والمراد بالختلفين المؤسون والكافرونك فى
الكواثى  8وهدى ورحمة 6ه معطوفان عللىتحيلين وانتصابهما لانهما .فعلإالذى |
اتزلالكتاب مخلاف التدين فانه فعلالخاطب لافعل اللمنزل اى وللهداية املنضلالة والرحمة

نمون» وتخصيصهم لانهم المنتفعونبالقران* قالسهل ببنعبدالله لانتسل
مقو
ِعذؤابْف9ل
مبنال
احدبالله حتىبتصل بالقر انولانتصل باالنقرحتىيتصل بالرسوك ولايتصلبالرسول حتىيتصل
بالاركان التى قام بهاالاسلام _وحكى -عن مالكبندينار انه قالياحملة القنانماذا زرع القرأن

)6

حج( 6 04م

سور ةللتجل

تلان لابلشرئ طنى: ,ف النمكوداي وافسير زع شار لك المصاسيالاحتنيان .اللهن
بالتذوج التركمات ل انلاؤجه ان يعمم * قال بعض الفقهاءلابزوج ,ننه معتزليا فاناختلاف

ارنس
انلحبجةغي
الاعتقاد بايلنسنى والبدعى كاختلاف الدين وشأن 1ل:تقوى الاحتراز ع
ومصاهر نه

لذ كك رول عم واختبار نان »:الاجرم شكدا ماوى خارتان
وقال صلى اللهعليهوسم رمات الله ان يرزقتى ولدا بلامؤوتة فرزقنى البنات ) وقال

حلا ج بعضجلسانه عن
لسأ
اوضة
( لاتكرهوا البنات فاق ابو البنات )* ومن لطائف الر
ارق الصوت عندهم فقال أحدهم ماسمعت صونا ارق من صوت قارى” حسن الصوت شرا

اماسمت ضونا جب من نااركداراق
اكاك اس جرى الكل فال ذلك اسن دقالة شر
ماخضا واتوجه الىالمسجد بكيرا فأنينى ات فيشرقى بغلام فقال واحسناه فقالشعيةنعلقمة
لتك لا لومس عت فط حي للمك أن  1لون جائعا فاسمع خفخفة الخوان فقالالححاج
بلما الزاد
بينم الى ما

ا

 9احلبوس فرىهن الطعام * سوف حو امنحملت الفطام
احكن غذا » ما ره همجون ملانك از اذى
رسب
قلك ت
حنم
جو
هه ولو يؤاخذالله  6فاعل هبنماعنى فعل ا8لناس 6ه اى الكفار © بظلمهم > بكفرهم
ومعاصيهم

ماترك عليها  3اى على الارض المدلول عليها بالناس وشوله  0مندابة 1

لانهامايدذب علىالارض والعرب .تقول فلان افضل منعلها وفلان آكرم نمحنتها فيردون
 1-0-1بين بدى كلمتكام وسامع ومن
اللكتانة الىالارض الا
هذا القا

|

ل

والذى شقهن حمسا موناحدة سنى الاصابع من اليد ولمشل علىظهرها

عنالجعبايلنظاءين فكىلام واحد وهو لوجووابه فانه 'ثقبلفىكلامالعرب .والمعنى

إمائركعل وجه الارض من دابة قط بل اهلكها بالكللة بِبششوٌؤم طل املظالمين كقوله تعالى
لاواتقواققنة لاتصين الذين ظلموا سك خاصة 6فهلاكالدواب باجالها وهلاك اناس
ن اهلرىيرة انه سمع رجلا يقول انالظالم لايضرالا نفسه فقالبولاىلله حتى
ع*
ووبة
| عق
ابن مسعودرضىاللهعنه لوعذب الله الخلائق
عمن*
وظال
النخنارى لغوت فى و كرها بظمال

بذنوب بتى ادم لاصاب العذاب جميع الخلائق حتى الجعلان فى جحرها ولامسكت المماء ١
عن الامطارولكن اخرهم بالعفووالفضل * يقولالفقيران اثرالظم ضارصورة ومعنى وذلك
الخ اكذلانا احرق ,ته سسرى ذالكلى سوت الماة بل البلدة ومحترق بسسه الدواب والهوام

رها
دها ن
وبأنن
بى اد

داشت ند * باحكه اتش درهمه افاق زد

ولكن #ه لايؤاخذهم بذلك 5ل #9يؤخرهم ي5ه هلهم محلمه 88الىاجل مسمى  #اى

معينلاعمارهملعاذوابهم كى يتوالدوا ويتناساوا او يكن عذابهم «إفاذاجا  [ 2بس جون
لنك الاجل اى لايتأخرون و.صيغة
ذع
لس ل9ايستأخرون يه
سايد ] 8
| الاستفعال للاشعار بعجزهم عنهمعطلبهم له

5رايياوقلىجااىكئنادمكسنملسهتين
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مفا
1تفر١جودغتورتاو
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بل ويتأخر
اعليتلفق
بوض
ظمناهيقال ظل يفعلكذا اذافعلهذهارا اىدامالنها ر كلهلان أكثر ال
اخبار المولود الىالنهار

وخصوصا

بالاجى فظل تهاره هِِمسودا  1 5سسيأة ازاندوه  93مم

درمان ق]و.مواشوداد الوجه كثاية عن الاعمّام والتشوين بواهلوقارسسة |

1
وشرمدى

رلدن ] يقالشوربه فعل بهفعلايستحىمنه فتشور © وهو كظم  6تملوءغضبا
كخج
|[
| علىالمراة لاجل ولادتها الانتى  .ومن هنا اخذ المعبرون منراى اورؤى لهانوجهه اسود

ى هيتووارى 6هيستخنى ل منالقوم [ 68اكزروه اشنايان وخويشان ] |
ثلد
اسأننهت
فان ام
ا سووء المدشمر به وم ناجل تعييرهمو التعبيرعنها بهالالسقاظها
#9هن سوء مأبشمر به  5اىمن اج ل

عن درجةالعقلاء 5أمسك ؟*التذكير باعتبارما اى مترددا فىامه ومحدثا نفسه ففشأته |
اميك ذلك المولودويتركه © على هون وذهلوان للعمل والاستقاء والخدمة فهوحا
من المفعول اى عسكها مهانة:ذللة ومحتمل إينكون -الا املنفاغل"اى يقشكهًا مع رضاه |
بهوان نفسه  8اميدسهكه مخفيه 9فىالتراب  5بالواد  :يعنى[ زنده دركوركند جنانجه
| بنوعيم بونومضر ممكردئد ] ولقد بلغ بهم المقت الى اينهجر بعضهم الببت الذى فبه المراة
| اذا ولدت انى © آلا ساء #ه [ بدانيدكه بمدساتم]ح©كمون  [ 64انجه حكم مكلاد
]يحتارون
متشركان بدو أذ بإنيا> يتن اإبشان قدر وحرهمت نداندخداى نسدت مدهند و
ا لمعيه النين مذار :الخظلاأ جعلهم ذلك لله  3 6أياد دكين لليؤتوواالتمر َك
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باثيانه اى فحىال غفلتهم

ديدى انقهقة كنك خرامان حافظ » كه زسر نه شاهين قضا غافل بود

|

اويأخذهم فىتقلبهم  64التقلب ب[ركشتن ] اولفقاموس تقلب افلاموز تصرف كنف
شاء انتهى  +اىفىحالتى تقلبهم فىمسايرتهم ومتاجرهم واسبابٍ دئياهم * وقال سعدى المفتى
الظاهى انالمراد قمونله اويأئيهم اسلنحاولمهم وسكونهم ولايازم انيكون جماننبالسماء

ومنالثانية اتيانهحاليقَظتهم وتصرفهم كقولهتعالى (إخاءهم باستابرانا اوهم قائلون) ف اهم

بمعجزين  #بناجين منعذاباللهالقهار سابقين قضاءه بالهرب والفرار على مابوهالتقلب
والسيرفى الديار وافلىحديث (اناللهلعلى للظالم حتى اذا اخذه لشلته ) اى لعييل ويطول عمره

ال كن هله الظرثميأخذه اخذا شديدا فاذا اخذه لميتركه ولنخاصه احد مناللهوفىالحديث
تسلة للمظلوم ووعيد للظالم ليلغاتر بامهاله  :قالالشسخ سعدى قسديسره
مها" زور مندئ مكن كن
:

تناع

كلها افص <رد

5
5

برنك تمط عمىاند
روزى

جهان

تللكت امون

 0أوياخدهم على وف  5قال ف القاموس حو والتى” سقصه ومنه اوياخدهم على لوف

انتهى و.لتى رجل اعرابسا فقال يافلان مافعل دينك فقال ف2توهيعنى تنقصته كافىنفسير

اىالليث  .والمعنى او,أخذهم على اني:قصهم شبأ بعد شى” فىانفسهم واموالهم حتى يهلكوا
ولايهلكهم فى-الة واحدة شكون المراد ماقبلها عذاب الاستتصال ومنها الاخذ شأ فقأ |
والمراد بذكرالاحوال الثلاث بان قدرة اللّهتعالى على اهلاكهم بأى وجهكان لاالحصر

فبها ٠فانربكم لرؤف رحم  6حيث لابعاجلكم بالعقوبة وبحم عنكم مع استحقاقكملها|
والمعنى انه اذالبأخذ؟ مع مافيه فانمارأفته تقكم ورحته تحميكم © وفالتأويلات اللجمية |
وف يالعاد اذاعطاهم حسن

ا

م

عليهم عل

اانا

استعدادهم بالماكحى

فلال ويتوب عدهم فالمال وقل توبتهم بالفضل والنوال ومنالمعاصى '
بانلاياخذهم ا
النقلت مناعمال الدنيا العىمال الآآخرة بالرياء اومن اعمال الآ خرة الى اعمال الدثيابالهوى
وعذابه الرد من حرم القول والرجع من درحات الوصول * فعلى العاقل التقظ فالامور

وترك الست والشرود فانهلابشعر مناين يأنى العذاب مقنبل الاعمال الدنيوية اومنقبل
الاعمال الاخروية ومن جهل المريد منفسه ونحق ربه انسى” الادب باظهار دعوى مثلا

فتؤخرالعقوبة عنه امهالا له فنظه اهمالا فيقول لوكان هذا سوء ادب لقطع الامداد واوجب
 0الابعاد اعشارا بظاهى الامى وماذلك الالفقد نور لصيرنه اوضءف تورها والافقد شطع المدد
دنث
| عنه م

الشف" حتى رعاظن أنه دويق عين الفصير واولميكن منقلع المدد الامنع

| المزيد لكان.قطعا لان مينكن فزيادة فهو فىنقصان * قال بعءضهم الزم الادبٍ ظاهرا
| وباطنا فااساء احد الادب فىالظاهر الاعوقب ظاهرا ولااساء احد الادب فالياطن
| الاعوقباطنا منضيع الادب فهو بعيد من حيث يظن القرب ومردود من حيث

م كد

لجزالرايم مشر

 ١بتمكرون » تبكر لمرن القن وان اللاحا اللار ا
| افكارهم 5

1

للدقائق ومافه مانلعبر ويحترزوا حمايؤدى الى مثل مااصاب.الاولين

منالءذاب © اولفتأويلات التجمية ولعلهم اى وفىاتزال الذكر اليك جكمة اخرى وهى
لعل الناس يتفكرون فبايسمعون منبيان القران والاحكام منك على انك امى.ماقرأت
الكتب المازلة ولاتعلمت العلوم واتماتبينلهم مننور الذكر فيلازمون الذكر ويواظبون |
لةمسناتكس»ئل النبى اصللىه عليهوسم
وعاي
عليه لنصلوا الى مقام اكلموذرين فىمتابستك ود

جعلناء القلب.قال ( ذكرالله وتلاوة.القرآن والصلاة عل و)لاشك انْخين الاذكار كلة
وو بادلا عاج |
ركتاق
التوحيد» قاابلراهم الخوامول_ ردان دوام الاك ابة .قربابه ال
رد.
حلهعن
سىال
ل ال
اتضرع
«وقنامالليل .وال

ويجالسة الصالحين* وافبىكار الافكارافضلالذ كر

قزاءة القر أن فانها افضل مالندعوة االغليمرأثورة  .واماالمًثورة فقبلانها افضلمنها وقل |
القراءة افضل انتهى  +وفىنفائس الجالس مامحب فه التدبر والتذكر قيولاهتاعايلىها(الذين

نوا امنوا ) فاللهتعالاصل المؤمنين بالابمان اى شكرارعقد:القلى وتجديدهكاوروا (لجددوا
ايماتكم ,قول لاالهالالنه ) +قالبعض الكبار قدعم بحديث التجديد انالايمان ياقبللى وذلك

بزوال الحب وتجديده بالتوحبد وكلة التوحيد مركية املنلنى والاثيات فبنتى ماسوىالمعبود

واثيات ماهو المقصود يصل المووحد الىكال الشهود وحصول ذلك ينور التلقين والكنونة
(ونوا مع الصادقين  6والكينونة صورية وهى ملازمة
التامة مع الصادقين كاقال تعالى وك
اهل الصدق ومجالستهم ومعنوية وه باتخاذ الاسرار وتحصيل المناسبة المنوية فلايد
املنارتياط .بواحد منالصادقين

زمن اى دوست اينيك يندبيذير * برو فتراك صاحب دولى كير
 5-5قطره باصددفرا

كاه

 #تكروداة كوهر

وروشن نايد

* واعم انالتببين حق اهل الدعوة والارشاد اذليس عليهم الاالبلاغ المبين والعمل يموجب
الدعوة على العباد اذليسعليهم الاقبول ماجاء منطرف النىالامين فاذا قبلوا ذلك ورجعوا
فالمشكلات اليه اوالى وارث منورثته الكمل علموا مالميعلموا ووصلوا .الى كال الم
والعملوحصاوا عند المقضود.مننزول القران فطوبى لهمفدلرهجماتالجنان ورؤية المثان |

|  9أفأمنالذين مُكروا السآت  6هم اهل مكة الذين مكروا برسولالله صلاىللهعليهوسم
| وراموا صد اتحابه اعلنايمان واحتالوا فىابطال الاسلام والفاء عطف على مقدر والانكار
|.موجه الى|المتطورقين مغا.واملنسباات نعت,المدادر حذوفل إى :ألايتمكروارفامنالذينمكروا
المكزات الجاع الى تعبت رقنيع وامفعول بهالمكروا على ,تضمينه ,معنق .فعاو اع قفاوا

مفو لامناىانَيغْوّديهم
السياات وعماوا الكفر والمعاصى:ف ان مسف اللةبهم الارض 6
الارض حتى يدخاوا فيها الى الارض السفلى كافعل ارون واسحابه  .وبالفارسية [ اذا نك
| فو :تاد.خداى.تغالى ايشائزرا درزمين,],ذكر الحافظ :ناالكرى:لايطاً الارض ِ,عَدَمهِ بل

جكك الاراقى قاايذلك الجلىرمن افقيقال
.بايخذاهمائفاد ا ورطئيياتيماد غانها ونا أن
ا(لانسان)
:

لصم لمع

عمو

ل ل عد معد لصم م خصاف  لمع جه مم

سم

سس سس سمس سس

+ججستت عننالاد صرهت2

سودة الاحل

مج بم وام
مسح

لون كدره رودن شكرء الذن مبزوا عل الأتعار بالاراص ول الاننياء عن ادا
بل صبروا على اجاهدات والمكابدات نيل المشاهداتوالمواصلات (إوعلىربهم شوكلون) |
صبروا بالله فىطله وتوكلوا على الله ففوجدانه فبالصير ساروا وبالتوكل طاروا ثم فىالله ١
حاروا حيرة لانهايةلها الى الايد كاف التأويلات اللحمية * اع ان منتوكل على اللهواقطع

اليه كفاهالله كل مؤونة وامننقطع الى الدنيا واهلها لايم امسه فاناهل الدنيا لاتقدر على /

النفع .وايصال اخيرمالميردالله * قال ابوسعيد الخراز قدسسسره اقْنا بمكة ثلاثة ايام ل نأكل
شا وكان بحذانا فقير معه ركوة منطاة شيش ورعا اراه يأكل برا حوارى فقلتله
بحن ضيفك

فال

 85فلما كان وقت

الكقناء مسح بده على سارية فناولى در مين فاشترينا

خيزا فقلت بم وصلت الذىلك فقال يا اباسعيد حرف واحد مخرج قادلرخلق من قلبك
تصل الى .حاجتك  8وماارسلنا  6وات اننفلىكا قريش لمابلغهم اللبى صالىله عليهوسم
الرسالة ودعاهم الى عبادةالله تعالى انكروا ذلك وقلوا اللداعظم منانيكون رسوله بشسرا
ولواراد

ان سعث

النا رسولا لبعث من الملائكة الذين عدكه 0ك

قوله تقال

وماارسلنا

منقبلك  5اىالاث الماضية  +الارحالا  6ادميين لامكا وقولهتعالى (جاعل الملائكة
وساهراى الى| متك ارااالاىنطاء :والاامسأد .دمب ل لهاعن الست اوالقيوؤة تقتضيّالظطيوق |
ولادسا ونيوة عسى فالمهد لاتنائيه اذالرسالة اخص* قالابن الحوزى اشتراط الاربعين
ففحق الانساء ليس بثى” هل توح البهم 6ه على ألسنة الملائكة افلاغلب وا كثرالاص
وشه اشارة انلىاالرسالة واللبوة والولاية لانسكن الافىقاوب الرحال الذينلاتلهيهم مجارة ١

ولابيع عاك كاله
أنه كن كن ستؤزاوار باشد بصدر

لكات

شذلست ورندت شدر

فاسألوا  6اى ذان شككم فى ذلك فاسألوا يامعشر قريش  8اهل الذكر “ علماء
اهل الكتاب ليخبرو؟ ازا تعالى يبعث الى الام السالفة الابشرا وكانوا يشاورونهم
فىبعض الادور ولذلك احالهم الى هؤلاء للالزام  #انكلتم لاتعلمون © ذلك » وفالاية
اشارة الىوجوب المراجعة الىلاعلماءفلياابع* اولسامام الغزالمرحمهالله مناين حصللك أ
الاحاطة بالعلوم اصولها وفروعها فتلا هذه الآية اى افاد انذلك العم الكلى اتماحصل
باستعلام الحهولمن العلماءوترك العار وقدورد ا[لحكمةضالة المؤمن ايماوجدها اخذها ]
يعنى يلبتى للمومن انيطلب الحكمة كايطلب ضالته 5هبالبينات والزير © بالمعجزاتوالكتب

والباءمتعلقةبمقدروقع جواباءن سوال منقال .ارساوافرقيسلااو ابالبينات والزبر .والينات جع
بينة اولهواضحة  .والزبر .ع زبور وهوالكتاب يمعنى المزبور اىالمكتوب 8وا«نزلنا

اليك الذكر  6الىقن آناتاسمىبه لانهتذ كيرونه للغافلين  .يعنى الدسيب الذاكرفاطلق
8تبين للناس  6كافة العرب والعجم هلا مانزل اليهم  6فيذلك الذكر ١
عليهالمسبب ل
منالاحكام والشسرائع وغير ذلك مناحوال القرون المهلكة بافانين العذاب حسباعمالهم
ؤ الموجمة لذلك على وجهالتفصيلل بياناشافا كاينى' عنهصغة التفعيل فالتعلين  9ولعلهم

المز

1

بس ةا

-

|ر(عامالاك ٠
نالسدة مكلاح روى ]ان لاروك هذاتل اللهعادول كا
لاالمهاجرون مطلقا ذا

| بالمسلمين من توالى الاذى علهم هكنفار قريش قاللهم (تفرقوا .افلىارض فانالله
(خرجوا الى ارض الحبشة فازبهاملكا عظيما لايظل| ١
|سجمعكم ) قلوا الى ايننذهب قال ا
ظ عنده اجد وهى ارض صدق حتى مجملالللكمفرجا ثمااتم.فيه) فهاجر اليها ناس ذوعدد |
| قال بعضهم كانوا فوق ثمانين مخافة الفتنة فرارا الى اللّهتءاللى بدينهم منهم منهاجر الى الله |

| باهلهكمّان بن عفان رضى الله عنه هاجر ومعه زوجته رقية بنت النى صدٍالله عليهوس! |
| وكان اول خارج ومنهم من هاجر بنفسه وفىالحديث ( من فر اديه-مداذعن الى ازض

| وان كان شيرا مانلارض استوجبله النة وكان رفيق ابيه خليلالله ابراهم وننيه حمد |

وث)«ن9هم  6لفنزىتهاملد9نيا حسنة 64اى مباءة حسنةوهى المدينة
بلام
لالس
| علليها
هم اهلهاونصروهم  .يقالبوأءمنزلا انزله واللمباءة الممأنزلصفوهيىةعلى
ايث
وة ح
آنور
الم

الظرفية اوعلى انها مفعول ثان انكان للبوننهم فمعنى للعطينهم © ولاجر الآخرة 6

فدائيا » ففالمدارك الؤقفلازم عليه
| المعدلهم فمقابلة الفجرة  كابر » مابعجللهمال
| لازجواب قوله  #8:اوكانوا يعلمون# .ه محذوف والضمير للكفار لاوىعلءوا انان تعالى |

|مجمع لوؤلاء المهاجرين خيرالدارين لوافقوهم فالدينو يجوز انيعود الى الموْمنينالمهاجرين
|فائهم لوعلموا عل المشاهدة لازدادوا فالىجاهدة والضير واحبوا الموت ولبسالبر كالمعاينة

الذين  #االىمهاجرون همالذين  88صبروا  5على مفارقة الوطن احلذرىمهاولله
انحبوب فكلقلب فكيف

ىللهعليه وسلم
,قلوب قومهوم قطرؤسهم  -روى  -انالنبى صل ا

ى
ورجأمنك
لمأنوجه مهاجرا الى المدينةوقف وتظر الى مكة وب وقال (والله انى لاخ
لاعم انك احب بلاد الله الى الله تعالى كورامها على
الله ولولا ازاعلك اخرجونى منك ||

' ماخرجت ) قال الهمام

مشتاك عار 1ه يل باى 2

ظ

ا
دودمم زكحلقة زلفش شال ملستت

ٍْ

تعحيل تتكق لو ويام تمى رود * يرون شدنزمتزل اماب مشكلشت

ا

جون عاقبت زجبت ياران بريذئيست * بيوند باكى تكتد مك اقلت ١ أ
| وكذا صبروا علىمفارقة الاهل والشدائد مناذية الكفاروبذل الارواح وتحوذلك  8#وعلى

دبهم  6خاصة  8يتوكلون  64منقطعين اليه معرضين عماسواه مفوضين اليه الام كله |
والمعنىعلى المذى والتعبيريصبغة المضارع لاستحضارصورة توكلهم الديعة © والاشارةه والذرن

ا روا فالله) بالابدان عمانهى اللهعنه بالشريعة وهاح ,رَوَ بايالقاوبعن الحظوطالاخروية |

برعاية الطررقّةوهاجروا الى الله بالارواح عنمقامات القربة ورؤيةالكرامات عاد ْ
الحققة بل هاجروا عنالوجود المجازى مستهلكا فيبحر الوجود الحقق حتى بق لهم /

ففالوجود سوىالله بمعندما ردوا الى اسفل الافلين تنزللهم عدٍ ,اقرب القرب فحال

|

حاتهم ولاجر الآخرة اى بعد الخروج مالندنيا والخلاص منحيس اوصاف البشمرية أ
سنات الدثيالوكانوا
حن
وتلوثها بها ١كبر اىاعظم واجل واصنى واهنى وامرى ثكماانلهم م

ي(علمون )

سورة البحل

حج  0يهم
ماح 52221

لاه وود مده -ا تع تسمه

وتكذيت وعده الحقعندماخرجوا:منقبورهم  3امهمكانواكاذبين31فىقو لهمليابعث الله

منوت ونحوه وهواشارة الىالسبب الداعى الى البعث المقتضىله مانلحيحثكمة اولهموميز
د 6اهً ا
تلنا
باق والباطل والمحق والمبطل بالثواب والعقاب #م#اانمكا6اهفة #م2قو
لام اتتليغ كهىفقوىلنا
ا عنوهان متعلق شَاولننااعللى
مان
مئ“ك
© لثى“  6ائ أى شى
قلتله م فقام * فانقلت فيهدليل عالزىالمعدومشى” لانهسماه قكبولنه * قالتعبيرعنهبذلك
باعتباروجوده عندتعلق مشيئتهتعالى لاانهكانشيأ قبلذلك © وفالتأويلاث النجمة افلىآية
دلالة على ازالمعدوم الذى فعهالل ابجاده قبل ايجاده شى' بخلاف المعدوم الذى فعل الله
عد مه ابدا© اذا ارداة

 2ظرف

لقولنا اى وقت

ارادمنا لوجوده  #اننقولله كن

ا

خبر للمبتدا اى احدث لانه منكان التامة معنى الحدوث التام  8فكون  6عطف على /
مقدر اى فنقول ذلك فكون اوجواب لشرط محذوف اى فاذاقلنا ذلك فهويكون ومحدث
عقيب ذلك وهذا الكلام جاز عن سمرعة الاحاد وسهواته على الله وتشل الغائت واعفرا |

قدرته فىالمراد بالشاهد وهواص المطاع للمطبع فىحصول المأموربه منغير امتناعوتوقف |
ولاافتقار الى مناولة عمل واستءءال ١لة ولس هناك قؤل ولامقولله ولاامس ولامأمور
حتى َال ايناهزم احد الالين اماخطابالمعدوم اوتحصيل الحاصل  .والمعنى انامجاد كل

مقدور على الله بهذه السهولة كيف هتنع عليه البعث الذى هبومعنض المقدورات
5

بيش ازوجود حجان شد *» هم تواند كه بعد ازان شد

جون در ورد أزعدم بوجود * حه يحب اك

موجود

وذهب فراخلاسلام وغيره الى انخقيقة الكلام صرادة باناجرىالله سنته فىتكوبن الاشياء

انيكوّنها بهذه الكلمة اذلعتتع مكويتها بغيرها  .والمعنى يشولإهاحدث فبحدث عقب هذا

القول لكن المراد هوالكلام النفسى المنزه عنالحروف والاصوات لاالكلام اللفظى المركب |
منهما لانه حادث يستحل قامه بذاته تعالى * يقول الفقير افادنى شخى وسندى روالله |
روحه فىقوله علهالسلام ان
(زالله فرد يحب الفرد ) ازمقام الفردية يقتضى التثللث فهو |
ذات وصفة وفعل واعى الاجاد يبنى على ذلك واليه الاشارة بقولهتعالى ا١تماقولنا لثى" ١
اذاازدناة .ناقوكله_كن :فكون) افو ذات:وادادة) وقول والقؤل :مقلويه.:بعد الاعلال أ

اللقا فليس عند اللقيقة هناك قول واتماهولقاء الموجد اسم فاعل بالموجداسم مفعول وسريان |
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هويته اللدوظهور صفته وفعله فيه فافهمهذه الدقتة  .قال الروح ينزل بالمطروله تعين فىكل
نشأة بمايناسبحالهفعند تمام الخلقة افلىرحم تفخ اللّهتعالى الروح وهو عبادة عنتعين الروح |
وظهوره كظهور الناز منغير اباد ولكن عبر عنه بالنفخ تفخيا لانالعقل قاصر عندركه |

ولذا اقلاعللماء لاحث عنذات اليازى تعالى وكفية تعلق القدرة بالمعدومات وكفة العذاي
بعد الموت  3والذين هاجروا الله  3اى فىشأنالله ورضاه وفىحقه والمكين من طاعته

ولوجهه  8مبنعد ماظلموا 6د همالذين ظلمهم اهل مكة من اصحاب رسولالله صلىالله|
عل واس واخرجوهم من ديارهم فهاجروا الى اللميشة ثمال المدينة جمعوا بين الهحرتين

يداوون مرضاهم باترلكاكل اياما* وقد قال ابو القاسم لانطلبوا الآآخرة بالبذل والايثار |

| واطلبوا بالتركوالكف  .وهذا عكس ماعليه ااهللزمان فان عبادهم يأنون ماامكنلهممن
لاة فبىاب التروك فلوانهم اقتصروا على
ابس
| الطاءات وهم غمق فى بحر الخالفات امذل

الفرائض والواجبات واجتهدوا فبىاب الكف عن الرزائل واللخالفات لكان خيرا لهم
|

ولذا قال فالىمثنوى

باهيرن بحعاضءه ازرسول * ملتمس بودند مكر نفس غول

ْ

كوجه اميزدز اغىاض نهان * در عبادتها و دراخالاص حان

[

فصل _طاعك را جسنتدى :ازو :*:عب ظاهر زا مجستندئى كه كو

|

مق كك و 4ذواة لجز لازمإكنطاتن غيل ماعطا تكسو نكل زذاكرا بم[
نسألاللهتعالى انيهدينا الىحق اليقين ويعصمنا م»نا!ل قمانل فىحقهم ومالهممن ناصرين
واقسموا باللهكهالاقسام [سوكندخوردن ] والقسممحركة العين بالله  .والمعنى بالفارسية

[سوكندخوردند بخداىتمالى]» عنابىالعاليكةان لجل منالمسلينعلى جلمن المشركين
عكلعمج('عت>عرحوررنلأب1ممطتيبسعيربسو»ج»دينفاناءيتقاضاه فكانفماتكلم بهوالذى ارجوهبعد الموتانهلكذا  :يعنى [درائناءمالمه كفت

بدان خداى كه بعد ازمصك بلقا اوامد وارم ] فقال المسرك انك لتزعم انك تعث بعد
ت ارائ اكنااقل
كحافنا
الموت:[:اى كفك تواشد :ؤازى كا بعد" آزض لا/زندام :شؤزئ طتل
بإيمان غلاظ وشدادكه دركيش اومقرر بود سوكند يادكردكه هحكس بعد ازصرك زنده
]نزلالله تعالى هذه الآية  8جهد اعانهم  [64سختزين سوكند ايشان يعنىجهد
نشود فا
غدلديرظ سوكند ] » يقال جهد الرجل ىكذا كنع جدفوببهالغ واجتهد* قال
تدن
كر
فىالقاموس وقولهتعالى (جهد اعانهم» اىبالغوا فالىعين واجتهدوا انتهى * مصدر فىموقع

الخال اىجاهدين فىايمانهم اى حلفوا بالله مبالغين فىاعاتهم حتى بلغوا فاية شدتها ووكادتها

* وفىتفسير اابلىليث كلمخنلف يله فهوجهد الفين لانهمكانوايحلفون بالاصنام وبابئاهم

ويسمون العين بالله جهداعانهم © لايبعثاللهيممنوت  #مقسمعليه  9بلى 64اشياتمابعد
اللنى ابىلى سعثهم  0وعدا » اى وعد بذلك وعدا ثابا

عليه امجازه لامتناعالخلف

فيوعدالله تعالى « حقا 6#اى حق حقا ©«ولكن ١كترائاس لايعلمون *6انهميسعثون
والقول بعدمه لجهلهم بشئون اللهتعالى املعنلم والقدرة والحكمة وغيرها منصفاتا لكمال

وبماجوز عليه ومالابجوز وعدم وقوفهم عاللىستركوين والغاية القصوىمنه لببينلهم »
منا كان اوكافرا لسينلهم| .
عمارة اعظنهار ماكان مبهما قبل ذلك اىسعث اللهكل ممنويمّوت

الشان « الذى يختلفون *:مالعمؤمنين 9فبه6#منالق المننظم للبعث والجزاء وجميع |
ماخالفوه مماحاءبه الششرع المبين والمؤمئنون وانكانوا عالمين بذلك عمنعدايئة حقيقة الحال
| يتضح الام فيصلل علمهم الى مرنية عين اليقين لانه محصللهم مشاهدة الاحوال كاهى
ومعاشها بصورها الأقيقية  2وليعل الذين كفروا »#بالله تعالى بالاشراك واتكار البعث

و(تكذيب )

مج

ممم

سورة

وم

الاحل

حلهوعصوا رسله وجاداوهم بالاطل حين بهو هم على الوا وهدوهم اك الحق 7قمعلا

الرسل  [ #بهسست برفرستادكان يعنى بيست برايشان ]88االلابلاغ الممين  6ايىست
وظبةتهم الاتبليغ الرسالة تبلها واما واطلاع الخلق على يطلان الششرك وقبحه لاالجاءهم |
المقبول اولحتقدفيذ قولهم علهمشاوًا اوانوا  5ولقدبعشنافىكلامة #ه املناثم  .وبالفارسية
فسولا  #خاصابهم كابعناك ف ان اعبدوا الله» انمفسرة لبعئنااى
د[دميانهركروهى] ر

قلنا لهمعلىلسان الرسول اعبدوا اللهوحده ف واجتنبوا الطاغوت 6هاهلوشيطان وكل
مايدعوا الىالضلالة وذلك لالزام الحجة وقطع المعذرة مع علمه ازمنهم منلاياعر بالاواص
ولايؤمن  :والطاغوت فعاوت من الطغبان كابر وت والملكوات من ابر والملك وادلهطغيوت

| فقدماللامعالىعين وناؤه زائدةداولنتأنيث  3فنهم يه اىءنتلك الاموالفاءفصيحة اى |
|

فبلغو امابعدوابههمن الاص لعبادة الله و حده

واجتناب الطاغوت فتفرقوا فليم منهندى اللهكه ١

اللحذى هوعبادتة واجتناب الطاغوت بعدصرف قدرتهم واختيارهم
خلقفه الاهتداء اقلىا

بسيب خذلان الهى] اى

ه[6ى
اة 4
رلال
كهالض
9نهم منحقت علي
الجزى اتلحىضله وم

| وجنت واثيتت الىجاينن الموت ماده واصراره عليها وعدم صرف قدرنه فإخلق ضشهالا هتداء
|

1

-

-

| ول يرد ان يطهر قله ف يسيروا يه سافروا يأمعشير قرنش اذ الكلام معهم 49فىالارض

فانظروا  6فى١كناقها وف الفاء ماوضوعة للتعقس اشارة الىووجوب الممادرة الىالنظر

والاسدلال المؤديين الى الاقلاع عن الضلال  #كيف كان عاقبة المكذبين 6ه من عاد وثمود
ومن سار بسيرلهم من !حَقت عليه الضلالة لكت وقد
انار الهلاك والعذاب

خاقدوةمنمنازلهموديارهم

ان خرص ينيامد  #على هديهم © ا ان تطلت هدايه فرش

|

جهدك ..وبالفارسية [1.كرسختكوشى وحرص ورذى ] ف8ا#نالله لايهدىمنيضل 6ه اى
فاعلمازالل لايخاق الهداية جبرا وقهرا فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء اختاره © ومالهم

نمانصرين »*يمننصرهم برؤم العذابٍ عنهم وصيفة اجمع فالىناضرين باعتبار امعية |
افلىضمير فان مُقاباة امعباجمعتقتضى انقسام الآ حادا“لىاخلااد * واعم الي بعثةالانمياء
:
علمهمالسلامالاىلخلقان يأمسوهمعاذة الله:وجاتنا طاغوك الهؤى وتمايعد ون مدنون الله |

ويعلموهم كيفية العنادة الخالضة منالشوائتٍ وكفية الاجتنابٍ عماشوى الله ليصلوا بهذين
القدمين الى حضرة :الجلال كمقالبعضهم خطوتان وقد حضات  .فالخطوة الاولى عبادة الله
بالتوحد وهو التوجه الىالله تعالى بالكلة طليا وشوقا وحنة  .والثاسة الخروج عماسوى الله

بالكلية صدقا واختهاذا بلغا لينالوا مانال ملنقرابله -كلى 'بكلك مشغول فقال كلى لكلك
قل
اعلى
عف
لية*
احجم
مبذول  فا"لمتاويلات الت

امجنتهد فىطر يق العبودية وهىرفض المشيئة

لان العيد لامشية له لانه لاعملك ضيوا كلا

0

0

أن ابراهم بن أدهم 10

أى ع نا كلماةاناءاتطييدي قال أى نثقتعجل :قال مسد بيده

أى شى” لك"ارادة قال واين شق

ارادة

وقال 0-0مكنال فعاوك كا

العند فحنت

ارادة يت

ثمراجع ابراهم نفسه

عتؤمتق فاكان رعذ إلى ندم طالة ذاقات الطاعة

( دوحالبسان

*

)6
خا

ظن تنتفاوت منازلهم المذانية فالفردوس وعدن للخواص
الاعا

ومن يلحق بهم وغيرها للعوام ا

| وكال الاعان اما يحصل يكاشفة اسزارالملكوت ومشاهدة انوارالجيزوت وصاحبهالصديق
الاكبر والدلل عملاىتلنا قوله تعالى ( إن الذين اموا ويمللوا الصالحات كانت لهم جنات
مآون بالمعروف والناهون عن
الفردوس زلا  6فانهم قدقالوا افلىتفسير ان اهلها هم ال
الميكو واواالؤسامة الزائه علىمطلقالايمان ولذا وعدوا بتلك الجنان اذ من كانامررفعتبة
فىالدنيا حسب العلوم النافمة والاخلاق الفاضلة كان إعلىدرجة فىالْنة #وهل ينظرون»

ا[يا التظار سبرند كفازامكه ]م١ايىنتظزون

الان تأنيهم الملائكة 

اى ملك الموت

واعوانه لقبض ارواحهم بالعذاب لمواظبتهم على الاسباب الموجبةله المؤدية الله فكأنهم

يقصدون اليانه.ويترصدون اوروده ف اويأنى امرربك * اىالعذاب الدنيوى وقد انى
يوم بدرظق كذلك  6مثلفعملهؤلاء املنشسرك ووالاظللتكذيب والاستهزاء #إفملالذين»6
©بملنهم يهمن الاثم 89وماظامهمالله 6يعاسيتلى من عذابهم  9ولكن كانوا
خلوا ق
انفسهم يظلمون  6بالكفر والمعاصى المؤدية الله  #فاصابهم 6ه عطف على قوله ففل
الذين مقبنلهم  .والمعنى بالفارسية [ رسيد ايشائرا حكم عدل ] ت©مسايهاملوا 64اى
اجزية اعمالهم السيئةعلىطربقة تسمية المسبب ياسمسببه ايذانا بفظاعته لاعلىحذف المضاف

فانه .بوهم النهم اعمالا غيرسياتهموفحاق بهم* #اى احاط بهمونزك منالحيق الذى
مركوافسن' البق مياشتطل عالانسان ممكنرزؤء افعّله_ © .ماكانوا ,ابه
اقا
قل
لطة|
ااحا
هو
عذمانب الموعود © وقال الذيناشركوا 6د اى اهل مكة يف لوشاء الله 6
لون
ابزئ
يست
عدمعبادتنا ل#ثإى”إغميارهعبدنا دموننه»» [بزجخداى تعالى] ف منشى” ناحبنوالؤانايه
الذين نقتدى بهم فىديننا  #8ولاحرمنا مندونه  [ 6بجزخداى تعالى ] © منثى'  6يعنى
تحريم البحيرة والسائية وااوصلة والخام  +ومذهب اهل السنة اانلكفر والمعاصى وسار

افعال العباد :بمشيئة الله وخلقه واآكفار وان قالوا انالششرك وغيره بمشيئة الله لكنهم

| يستدلون بذلك على اباحة محري الحلال وسار مابرتكبون منالمعاصى يوزحمون انالشمرك
| والمعاصى اذاكانت عشيئة الله تعالى لست معصية ولاعلها عذاب فهذا كلام حت اريديه
الباطل فصار باطلا * وفىالمدارك هاذلاكلام صدرمنهم استهزاء ولوقالوهاعتقادا لكاندوابا

اتعلى:ب3أسيوليق فضلا وكفعةبرع اككعزات ان سخن از روى تعظم واجلال ومعرقت

ظالهى كفتندى سحبقحانه وتالى ايشائرا يدان عبب .تكردى  .:.]:قال الحافظ

درين حجن تكام سرزنش يخود زوبى * جناتكه برورشم ميدهند ميروم
يتاك
نقش مستورى ورندى نهبدست مونلست

* نجه سلطان ازل كفت كن كوم

* شول الفقير فرق بين الجاهل الغافل الححوب وبين العارف المتبقظ الواصل الى المطلوب

فذلك 6
|والادب استاد المقاح االلىنقس والحاسن الىالله تعالى فانه توحيد أىتوحيد ك
| اى مثل ذلك الفعل الشنيع

لسكو اباشو مكودا
نعل الذين مقبنلهم 6#منالاتم اغا ا
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يهم

مكمه ولس رمتسم سح عل جد تجوت بص ود تق
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جه>ميوعت ممم عت  2مدماود جد 1

بجرىالله المتقين © اى كلمنيتق اعلنشمرك والمعاصى 9ال8ذين تتوفيهم الملاكة / 6
نعت لامتقين اىيقبض ملك الموت واعوانه ارواحهم حكاولنهم  #9طبيين * ىاطاهرين
عن دنس الظللانفسهم بتبديل فطرةالله  .وفائدته الايذان با
انم
للا
تكقال
واىمف
هىوالطهارة
دوكر الووقت لوشهم  .ففنه حث للءؤمئين عذلىلك

ولغيرهم على حصيله ٠ ل
وط
شبيين

فض ارواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية الىجناب القدس جعلنا اللدوايا كمنهم عقاف اموق
ممحنين

© الوتأفويلات

باد اجل

باعارفان * ترمؤخوش حون نسمبوسفان

التجمنة اىطبى:الامالعندنس :الشهوات والخالفات..

وطبىالاخلاق ١

عن المذمومات الملوثة بالطابعات دون الغتاعنات  :وطبى الاحوال عن,وصمة مالاحظات

الكونين  8بقولون “* حال من الملائكة اى قائلينلهم على وجه» التعظم والتبشير

كفقرلررتصايروةكاياكنئمل,
دهد

«إسلام علبكم  6لاخيقكم بعد مكروء > قال القرطى اذا استدعيت نفس امؤمنجاء.
ملك الموت فقسال السلام عليك يولى الله الله بشَرئك السلام بوثسره بالمنة ا+د9خاوا

الحنةيهاى جنات

قال لاا

عدن فانها معدة لك فاللام للعهد والمراد دخولهم لها فوىقته

ابعت]ؤلزاها لويش ذو امي ماسعؤقاقرشوانال ونا امد .دنزهست كك

براق كما امادةااست  1والقر روضة دن رياض الحنة ومقدمة لنعسمها ومن دخله على | بعهرلوادبدقهواملام

لحرلة!! انارو الاغتال إككاةه دكن جنته ووجد نعها لايزول ولابزال  9يعاكتم آ!

تعملون  4بسبب ثياتكمعالتىقوى والطاعة والعمل وان ليكن موجبا للجنة لانالدخول |:
فها مخض فضل منالله الا انالباء دلت علىان الدرجات اما تنال بالاعمال وصدقالاحوال
| فانالمراد مندخول الْنة اتماهو اقتسام المنازل بحسب الاعمال [ وكفتهاند ] زرع بومك
وا اداه

بكوش »اموز نتاخمى بناشى :ف*كرهدا بجروى .قادر نبائى
| انها كفت ونان ذا تورزى * ادران خرمن .به از ارزن نيرزى

| ا©لوتفأويلات التجمية يشير الى ان دخول المنة للاتقياء جزاء لاصلاح اعمالهم والعبور
| عليها جزاء لاصلاح اخلاثهم والخروج الىمقعد الصدق جزاء لاصلاح احوالهم فلكل /

متق مقام بحسب معاملته :املعله تعالى وفىالحديث ( عدن دارالله التى لترها عين ومتخطر

دخلك) * قال فىبالحعرلوم المراد بالصديقكل من امن بالله ورسله ولمرغرق بين احد منهم |

بدليل قولهتعالىو(الذين آمنوا بالل ورسله اولئك هم الصديقون» ويدل عليهايضا الآية
نى ويعضده قول النى عليه السلام ا(لله تعالى بنى جنات عدن برد
لااكا
التى ين فب

قدرته وجمل ملاطها المسك وترابها وحصياءها اللؤلق لبنة منذهب ولبنة فمضنةوغرس
غرسها بيدقدرته وقال لتهكالمى قالت .قدافلح المؤمنون فقال طوبى لك منزل الملوك )
وفى قولها قد افلح المؤمئون "اسه علىان سكانها اهل الايان بالله ورسله انتهى * يول
الفقير لاشك:ان اهل الايمانكلهم يدخلون المنة لكن بحسب تفاوت درجاتهم فعىاتب

ل|ديا والاعوواللستحقاقالمدح والثناء .والظفر على الاعداءوقتح انوابٌ المكاشفات |
حلمعلى © فى التأويلات النجمية يشير الى|
واللمشاهدات الذى مناوضه فقد فاز بالقدا

انمناحسن اعماله بالصالحات واخلاقه علو وآخواله..يالانغ لاسوالؤغرلاق! الك (تلق |

نه حسئة من الله وهو انينزله منازل الواصلين الكاملين افلدنيا © ولدار الآخرة | 6
أ  4يس

اىولدوابهم فنها © خير  6ممااوتوا فىالدئيا منالمثوبة اودار الآآخرة خير منالدنيا على
1
الاطلاق فانالآ خرةكالجوهر والدئيا كالخزف وقيمة الجوهر ارفع منقبمة الخزف 4
لامئاسية هما اصلا  00وم دارالمتقين « وحكز سبيرباست مزسكبراهريائرا سر
آخرت] * قال الحسن دارالمتقن الدصالائهم مها بتزودون للاخرة » شول 0

للدنيا باعشار انها متاع بلاغ انها باعشار انها متاع الغرور مذهومة كأقال
حست دايا ازخدا غافل نوو هق

اك
ورك

جورسعلختمصدعيبدموركب
توعم“

ماناس" واشره وميزان وزن

بهردين باثى حمول » ذم مال صآط 0
واي

المنوى

70

لنت ايند ا ار ةو
رما
ي

سد
جوت مال وملكزا ازدل براند و
خؤرة متريفتة انذق لفك از اوقا لقا دوو 1ك زارمت
باد دزويشئى جودر ياطن بود » بن سر اب جهان ساكن إبود

© وفىالأويلات التجمية يشير الى ان للاتقاء الواصلين دارا غير دارالدنما ودار الآخرة
هم بساتين
فدارهم مقعد الصدق فىمقام العندية ونمالدار ع جنات عدن  6عدن عل الى

عدن حال كونهم :ا يدخلونها يه حال كونها ف تجرى مننحتها الانهار  6اىمنتحت

منازلها الانهار الاربعة على انيكون الممبع فيها بشهادة من #ل لهم  5خبرمقدم ف فبها »

اى فىتلك المنات حال منالمبتداً المؤخر وهو قوله  8مايشاؤن  6ويحبون منانواع

المشتهبات  +قال السضاوى فشىهدم الظرف شه على انالانسان لاجد جمبع مايريده
الاىاللنة * يمول الفقير ازقلت هل جوز للمرء انيشتهى فالىْنة اللواطة وقدذهب الله

لمانوقوفله على جلة الخال فالجواب انالاشتهاء المذكور مخالف لحكمة الربٍ الغفور
ولوجاز هو لخاز نكاح الامهات فبها على تقدير الاشتهاء وانه تمالايستريب عاقل فيطىلانه
 :آلاترى انالذ كور وكذا الزتى واللواطة والكذب ونحوها كانحراما مؤبدافىالدنيا ففجيع
الجادية فيها فذ ألاللهتعالى
انعلا من لاستطس مااستحتته الطاع السليمة  +قالالكاشى

[ ودرجواب كى كهكويد شايد بهشتى خواهدكه بدرجات اننبا ومنازل اوليا وصراتب
شهدا زد وكفتهاند ذرزهشت غبظ وحشسلدكه* مُوتجِت “مناها باشة” تنسنت"ا] مكد ,هيك
| اذبهشتيان بأنجهدَارَنكَ زاذضى اند ] © وفىالتأويلات التحمية يشير الى امن الاضَاء

مشندئته المنة ونسمها ومن مشيئه العبور على المنة والخروج الى مقعد الصدق فىمقام

|العندية فلهم ماتارون منالنة ومقعد الصدق ك©ذلك 

اى مثل .ذلك الجزاء الاوفى
محزى 2

 97م

سورة النحل

اعقيب
واناريد مطاق الكون فيهافقارنة © فليئسمثوى المتكبرين» الفاءعطف علىفاءلت
خاصوص بالذم محذوف وهو
واللام للتأكد خرى مجحرى القسم والمثوى المنزل والمقام و

جهم  :والمعنى بالفارسية [ يبسهر اينه بد مقاعى وبد ارامكاهيست متكبرائرا جيثم ]

وكذرهم بعنوان التكبر للاشعار بعليته لثوامم فبها اى اقامتهموالمراد المتكبر عنالتوحيد
إوركلاشلتتكين :لملزشركية ااولسلفان با وال تحشرة الشيت عل السمرؤقدئ قدس :ممرء

.بر علىاللهوهواخيث انواع
فىتفسيره المسمى بحرالعلوم التكبرينقسمعلىثلاثةااقسلامتك
.تكبر علىالرسل منتعزز النفس وترفعها
الكبر واقبحها ومامنشأه الاالجهل اثلحمضال
اعلنانقياد لبشير مثل سار الناس وهذاكالتكبر على اللهتعالى فىالقسامة واستحقاق العذاب

السرمدى  .والشالث التكبر على العباد وهو بانيستعظم نفسه ويستحقر غيره فيأبى
عنالانقادلهم ويدعوه الى الرفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهم ويستتكف عمسناواتهم

وهو ايضا قبح وصاحبه جاهل كير يستأهل سخطا عظها لولميتب وانكان دون الاولين
للدخول نحت تموم قوله ملئاوى المتكبرين  6وايضا منتكبر على احد منعبادالل فقد
ناالزلعهفىردانه وفىصفة منصفاته  +قال ابوصاط حمدانبن احمد القصار رحمةالله عليهمنظن

اننفسه خير مننفس فرعون فقد اظهر الكبر  :وفالمثتوى
كاذ عون بتوذواندعراست :الك اثورهات ,نوين جهست
اوعنون سيت
ونرفزع
وحو
التجت اكيزم غود نيلات ي لزذا اكك
وعناءن ير راضلىله عنهما قال قال رسولاللهصبىاللهعليهوسم (اننوحا عليهاكلام لماحضرته

الوفاة دعا اشه فقالانى اسك باثنين وانها كا عن اثنين سكا بلا اله الاالله فلوانالسموات
السبع والارضين السبع وذعن فكىفة ولاالهالله فكىفة لرجحت بهن وانواالس.وات

السبع والارضين السبع حلقة هبهمة لقصمتهن لاالهالالته وامركم يسبحانالله وبحمده

فانهاصلاة كل ننىبهايرزق الخلق وانهاما عنالكفر والكبر) بلإوقيل _روى -اناحباء
العرب كانوابيعئون ايام موسم المج منيأتيهم مخبر الى صلىاللّه عليهوسم فاذاجاء الوافد
كفه المقتسمونالذين اقتس.وا طرق مكة واصوه بالانصراف وقالوا ااتنلقه كانخيرا لك

3امحاىنئل
ىادزسلمهبروارى
رت
كي
عامعسبددللارأفوس

فانه ساحر كاهن كذاب يحنون فبقول اناشر وافد ازرجعت :الى قوى دون اناستطلعاص

ممد وازاه فبلق اصحاب النى عليهالسلام فبخيرونه يصدقه فذلك قوله وقبل امىنطرف
ذ 8ي#ن انقوا 4ه اعلنكفر والششرك وهم المؤمئون الخلصون 63ماذا  #اى أى
لدين
لواف
ال

شى” فهو مفعول قوله ف انزل ربكم * على مد « قلوا  4فىجوابه انزل «ل خيرا »
رىا[د
مكاش
*ال ال
وفىتطبيق الجواب بالسؤال اشارة الى انالاتزال واقع وانه ننىحق ق

ازخير .قنرس|تكه جامعجميع خيرات ومستجمع مموع حسنات وبركات اوست وتيكوهاى
دينى ودنياوى وخوبيهاى صورى ومعنوى نائى ازو ]  9للذين احسنوا  اعمالهم وقالوا

لاالهالاالته تمد رسولالله فانه احسن المسنات وهوكلام مستأتف جئ'به لمدح المتقين
« فىهذه  #الدار © الدثيا حسنة  5اى مثوبة حسئة مكافا فيها باحسائهم وى عصمة

سه

+ع  87كم

المزءالرابع مشر

| فرموده كتخداى تعالى ع 11متلاكردانيد 0

درس 13

بودودردماغ وى

حاىااكرفوتيهزرله شد و<هارز صدسال درائحا عاد ودرين مدت سوسته عار بارا
1ا الى الله ادام يافت  .شخ فريد الدبن عطار قدس سيره درمنطق الطير الألكه
لادنيك ن

يم انشه اتزسر5 +شحن  * 0535درسراو حارصد سالش يداشت
|

خون دهد حكمش ضعب رامده * سلت خصم قوى را 1-1

ووم القيامة © يخزيهم
ثمبومالقيمة  #ائ هذا العذاب جزاؤهم فى الدنيا ن
| [دسواى كرداند ,انشعائراً.]:اى يذل :اوالئتك"المقثر 'ن :والماكرين الذين من قبلهم جميما
| بعذاب الخزى على رؤس الاشهاد واصل الازى ذل يستحى ملهوثم لنفاوت ماببنالحزاءين

ويقول  6لهم تفضيحا وتورنا فهو االخىره بان للاخزاء  8اين شركاق  6#بزعمكم

222221222555559

03

مون الاساء والمؤمنين 0
اصاى
خقون
لاق
"اصله تش

فىشأنهم بانهم شركاء احقاء حين ,ينوالكم بطلانها .والمراد بالاستفهام استحضازها للشفاعة
| اوالمدائعة على طريق الاستهزاء وَالشكت والاستفمقان عن مكانهم لانوجب غيم حقيقة

بليكنى فىذلك عدم ودع التوان [اذى كانوا يزعمون انهم متضفونبنه منعدوان
قال الذين اوتوا العم دمناهلالموقف وهمالانبياء
الالهسة فلدسهناك شسركاء ولا اماكنها و ق
ا والمؤمْون الذين

ار الود وكانوا يدعونهم فى الدنيا االلىتوحيد فبجادأونهم |

اهملهخوزى» اى الفضبحة والذل
نتةب
اشما
وك يم اله لون تورخالهم واظهار الل
والهوانوبالفارسيةخو[ارىورسوابى] الوم 6همتعلقبالزى وانرادهللاثعار بان"همكانوا

قبل ذلك فىعنة وشقاق © واللسوء6ه اىالعذاب هقا عللكىافرين  68باللهتعالى وبايانه
ورسله وهو قصرللجنس الادعاى كأن مايكون.منالذل وهوالعذاب .لعصاةالمؤمنين لعدم
ِقَانه ليس من ذلكالجنس 8ه الذين تتوفيهم الملائكة  5فاىملحجلر على انه نمت للكافرين
وفائدة خصص الزى تإلتريم نا

ده الىحايلنموت دون عن امن منهمولوفى اخر

عمرته ائ إكللكافؤرث ارين عل الكفر الى ان تتوفاهمالملائكة اى يقّض .ارواحهم
اك
كلا
و
ملك الموت واعوانه © ظالمى انفسهم  6اى حالكوتهم مشتموكن اكلكدوة ا
فانه لم منهم “اعنلفسسهم .وأى ظٍ حيث عضروها للعذاب الخد بوضعها بالاستكبار على
ضيعرها
ور غ
مما
الملك ال

وبدلوا قطرةالله نيديلا

فالقوا السلم  6عطف على قولاترعالى

(وبقول ان شركائى )والسي بالتحريك الاستسلام اى لقونالاستسلام والاثقادالا
حين اكوا تداك ويك

الي دراو عاكرا عليهفىالدنيا منالتكبر والعاووشدة ١

الشكيمة قائلين « ماكنا تعمل  #فىالدنيا ف منسوء 5ه اى من شرك قالوه منكرين
| لصدوره عنهم قصدا لتخليص نفوسهم منالعذاب © بلى © رد عليهم منقبل اولى العم
واسات لانفوه اىلى كنتمتعملون ماتعماون 89اناللهعلمبماكنمتعملون  6فهوجازيكم

| عليه وهذا اوانه فلإشد انكار؟ وكذيكم على انفسكم هق فادخلوا  6الفاء التعقيب 88ابوان
| جهام * اى كل صنف بابه المعد” لخهاجلدين فبها 6ه انايد بالدخول حدوثه فالحالمقدرة

روان)

ممجز ”/

صورة

1م

الحل

ب
نان
حاقل
بىالع
ا واما حمل وزر الاضلال فهو حمل وزرئفسه لامنضهاف اللهلالاىغيره * فعل
املنضلال والاضلال فىميتية الشريعة والحقيقة ف ن حمل القران علىالاساطير ودعا الناس أ
ؤالقول مها فقد ضل واضل وكذا من حمل اشارات القر ان عاللىاباطبل لاعلى الحقائق
الى

فانه ضل بالانكار واضل طلاب الحق عن طريق الاقرار لغشمل ماب الضلال وححاب
الأكلالة لكات هك ]لوا تضاعةى 7الامتتا ر باظالمرة 2ن اطق رورقية الأثار
والمزاد بالاشارات الصحصحة المشهود لْحقدتها بالكتاب والسنة وهى الاشارات الملهمة الى
ااهللوصول لاالاشارات التى ندعم الملاحدة وجهلة المتصوفة مابوافق هواهمفائها ليست
ادلناشازات ف نئ  16نال راقلنتوئ
برهوا

ويل

قران يك

:ملككتكرلا بوككناف

ك
كزانا
كنك زعون

ش

 #2اليك كيذ اافترا

ل

روالكدواي :تعيدوككمتوان تاعفملزاننت بر

حراقاذا إقةالهداق! 1وز مكو]ننه دتابىدادام

دتنان واغل ورأى زن
مث
اننك:انكبريارؤاين كشى ومن .ها ك
و سر ذريا همى راند اك

ى كودش ان قدر ببرون زحد

صاحب ويل باطل حون مكس  #وهم او بول خر وتصوير خس

امكل ويل كونب اك  8أناعكترارزانضت كراداند! عام
ف قدمكر الذي قمئنلهم  6المكرالخديعة يعنى قدمكر اهلمكة كاماكلرذين من قبلهموصار

المكر سببا لهلاكهم لالهلاك غيرهم لان منحفرلاخه جبا وقع فبه مكبا » قالفىالمدارك
انمهور على ان المراد تمرود بنكنعان حيننى الصرح بابل وكانقصرا عظها طولهحسة

دتدزوزتفرأيرتاكبداكريفيوتنيانتلئكنكلم

ْلاف ذداع وععرضه فرسخان ليقاتل عليه املنسفمىاء بزعمه ويطلع علىالهابراهم عليه
ظلسلام ف فانى الله بشانهم من القواعد #ه البنان البناء والمع.ابنية والقواعد مع قاعدة
ا
وقواعد البيت اساسه اواساطته اى قصدالله مخريب نائهم منجهة اصوله واساسه واناه |

قط
ا فىخرس64
[) امه وحكمه وبأسة اومن جهة الاساطين التى بنوا علمها بانضعقت 2
6نى [ اول بام ,برايشان فرود آمد |
| #علهم السقف :6اىسقف بنائهم م9نفوقهم ي
حته فانالعربلاتقول سقط علناالبيت ولسوا ححته _روى-انه هستعليه رع هائلة فالقت |

رأسه فىالبحر وخر الباق علهم ولماسقط الصرح تلبات الالسن منالفزع يومئذ  :يعنى
[هم برآامد وسن ايشان مختاف كشت هرقوى بزبانى سذن كفن افكارزدند وهج
| ب
بك اران كين امي ككلم تاؤنة شين اناا فرن رن اسطة جاب أوكان دان
' الناس قبل ذلك بالسريانية ©© وائرهم العذاب 6ه اىالهلاك بالراعخ© محنيثلايةعرون |

باتيانه هنهبل .بتوقعون انيانمقابله تمابريدون ويشتهون  .والمعنى انهؤلاء الماكرينالقائلين |

| القرآن العظم اساطيرالاولين سيانيهم فالدنيا من العذاب مثل.ما اناهم وهم لابحتبون |

د[ساطى آورده كهمياد ازين عذاب بعوضهاستكه برلشكر تمرود ماطشد  .درلاب /
حت
ت مه
كسشك
الكل

5

ص

ا

تسرب

سم
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|قتوعلاهلى ( واذا قبل لهم ) اى لهؤلاء المثمركين المستكبرين المقتسمين مقبنل الوفود

فموسم  9ماذا انزل ربكم » ماذا منصوب بانزل يعمنى أى شى” انزل دبكم
| اووفودالحاج ال
علىعمد قياقلوا اساطير الاولين  6عدلوا عن الجواب فقالوا هذا اساطير الاولين على
ايكرت نر دا حذوف لانهم اتكروا ائزال القران مخلاف قوله ( وقلللذين اتقوا
٠ماذا انزل دبكقالوا خيراك6اجى” ووذ انيكون ماذا رفوع بالابتداءاىما الذى انزله
ربكم قالوا اساطين الاولين اى ماندعون نزوله احاديث الاثم السالفة واباليلهم وليس من
الاك"

هج
 :يعنى [

نفرستاده وانخه ادى خواند اساطير الاولين است] قال

| فىالقاموس الاساطير الاحاديث لانظام لها جنع اسطار واسطير بكسرها واسطور وبالهاء

افلىكل  88لحملوا اوزارهم * [ بار كناهان خودرا ] واللام للعاقة اذم يكن داعيهم |
| الوذلك القول حمل الاوزار ولكن الاضلال غير ان ذلك لماكان نتنجة قولهم وثمرته شبه
| بالداعى الذى لاجله يذعل الفاعل الفعل م فىبحر العلوم * وقال فىالارشاد اللام للتعليل

فىنفس الامس منغير اينكون غمرض اقىالوا ماقالوا لبحماوا اوزارهم الخاصة بهموهى
| اوزار ضلالهم اى نحم حمل الاوزار علمهم عدلىير

التعليل .والاوزار جمع وزد وهو

| الثقل وال الثقئل ك©املة كهليمكفر منها شسىكبة اصابتهم فالدنيا كايكفر بها
اوزاد المؤمنين فان ذنوبهم تكفرعنهم املنصلاة,الىالصلاة ومن .رمضان ارلمىضان ومن
مالآ لاموالاسقاموالقحط حتى
الحجالىالج وتكفر بالشدائد والمصائب ١ىالمكروهات ن

ب--_-

خدش العود وعثرة القدم ع بومالقيمة 6هظرف ليحملوا «ومن اوزارالذين يضلونهم»

اى وبعض اوزار من ضل بأضلاكم ودو وزر الاضلال والتسييب لاضلال لانهما شريكان
ا

هذا يضله وهذا يطاوعه فتحاملان الوزر وفى الحديث ( من سن سنة سيئة تعلبه وزرها

ووزر من عمل بها الى بوم القيامة )  :وفىالمتنوى

هركه بنهد سنت بد اى فتى * نادر افد بعداو خلق ازعمى
جمع ده

بروى ان حمله بزه 75

توادة ات رقايشان دم عنه

بت
محعن

 000بغير عل ييهحال من الفاعل اى يضلونهم غير عالمين بان مايدعون البه طريق الضلال
وعاستحقونه .املنعداب :الشدند .فىمقابلة الاضلال اومنالمفعول اى يضلون منلابعلنم

ج
رتلص
متفروع2س
ت
ج
م46
1ججل6
6عومكم ضلال وفائدة التقييد بها الاشعاد بان مكرهم لايروج عندذوى لب وانها يتبعهم الاغرساء
والجهلة والتنسه على ان جهلهم ذلك لايكون عذرا اذكان يجب عليهم ايبنحثوا ويميزوا

بايلنمحقق الحقيق بالاتيايع و بين المطل

جئم باز و كوش باز و دام بيش * سوى داى مرد بابر خويش
هق ألا ساء مارزرون © ساء فىحكم بس والضمير الذى ذه جب اينكون مبهما ضيره

مايززون والمخصوص ببالذم مخذوق اى .بسن شا بزرونه اى محملوته .قعلهم ..وبالقارسية
|  1بدإخيااك دوست ل 1

انثان كد

* واعم انه لانحمل احدوزر احد

| اذكل نفس تحمل ماكدت هن لاماكسبت غيرها اذ ليس ذلك من مقتضئ اللكمة الالوية

000

-ورة التحل

جا ه* دم

اجىنس المستكبرين سواءكانوامشركين اومؤمنين .والاستكبار رافلعنفس فوق قدرها
وججحود الحق والفرق بينالمكبر والمستكبر ان التكبر عام لاظهار الكير الحقك فىاوصاف

الحقتعالى ذانه جاء فى اانه الحنى الجار المتكبر وفى قوله عله السلام ا(لتكبر على المكبر
صدقة ) ولاظهار الكبر ااباطلكفى قولهتعالى لإ ساضر ف عنايانى الذين تتكبرون فىالارض,
غيرالحق ) والاستكناز اظهارالكير باطلاكمافىةولهتعالى فىحق ابلسن ( استكبر ) ومنه مافى

هذا الومقفاىما+لعوارف الاكلبرانظسنانانه اكيرمنغيره والتكبر اظهارءذلك وفىالحديث
( لايداخل الحنة من :فىقلنه مثقاك ذرة هن كبرولابدخل النار منفى تله مثقال ذرة منايعان)

“قال التطابى فبه تأويلان احدها انالمراد كير الكفر ألاترى انه قابله فىنقضه بالاعان

والآخر انه تعالى اذا اراد ان يدخله النة تزع مافى قلبه املنكبرحتى يدخلها بلاكبر » قال
ففتح القريب هذان التأويلان فهما بعد ذانالحديث ورد فىساق النهى عالنكبر المعروف
وهو الارتفاع عاللىناس واحقارهم ودفع اللئ وقبل لايد لها دونحازاة انحازاه وقئل

ن ابىهريرة رضىالله عنه عنالنى اصللبهعللهوسل انه
ولةع*
ايدلخلمهاتمقعين اول وه
لا
قال ( قالالله تعالى يانىادم.خلقتكم املنتراتٍ ومصيرم االلىتراب فتلتاكبروا علىعبادى
ففحسب ولامال قتكونوا على اهون مانلذر واما تزون يوم القيامة باعمالكم لاباحسابكم
ا)
وان المتكبرين افلىدنيا ااجعللهقميبواممة ماثللذر بطأهم الناسكمكانت لايهلادتطنأهيفى
 وحكى  انه افتخر رجلان عندمومىعلهالسلام بالنسب والحسب فقال احدها انافلانابن فلان <تى عد تسعة فاوحجى الله تعالىاليه قل له هم انار وانت عاشرهم وانشد بعضهم

ولانمش فوقالارض الا تواضعا * فكم محتها قوم همو منك ارفع

ذناكنت فعىن وحرز ورفعة * فكم ماتهقنوم همومنك امنع
قعليك بالتواضع وعدمالفخر علىاحد فاالنتواضع بابمن ابوابٍ المنة والفخر بابمنابوابٍ
النار واللازم فتح ابواب 'المنان وسد ابواب النيران وتحصيل الفقر المعنوى الذى لبس

الفخر فىالحقبقة الابه فانه لابليق المرؤٌ بدولة المعنى ورياسة الخال وسلطنة المقام الاإحلية
ظاته بمحلية التواضع وزينة الفناء :قال الحافظ
ذ
ناج شاهى طلى كوهر ذانلى غاى » واخودازكوهر جشد وفريد وزباكق
لعل الما امم لمنز :عاطيات) العلق وعالا ام اكاك التحدى؟ فل تلو
ااناوه

ا

اللية

لو

فس امم

رليق
| رجلا  5هلبه فانظروا اناسا مناشرافكم فالثوهم فطىك

0

مكة على اع ليلة

| اوليلتين فنجاء يريده ردوه عنهفخرج ناسمنهم منكل طريق فكان اذاجاء وافدمنالقوم
ينظر ماهول محمد فنزل بهم قالوا لوهورجل كذاب مايتيعه الاالسفهاء والعسد ولمانخيرقيه

واما اشباخ قومه واخنارهمفهم مفارقوه فيرجعه احدهم واذاكان الوافد ممنهداء اللهول
عمت قبل اانلى هذا
ج بو
ريرة
باِنلْسوافد انا لقوىى ان كنت اجِئت حتى ابذالغت مس

الرجل فانظرماول فيدخل مكة ولق المؤمئين فسألهم ماقو لهم فقولونخيرا فذلك
9-3
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| د©ومنانلله  نصب على المال اى .متتجاوذين اللهفانمعنىدون ادنىمكاالنمثنى* |
سمع ففياهستعمل فىكل متجناوز حدا الىحد ْ
نب ث
الرت
|اثسمتعير للتفاوت فاىلاحوال وا
وتطى حكما الىحكم و لايخلقونشيا 6من الاشناء اصلا اى:لدنم منشأنهم ذلك |ا
لانهم جز :ة © وهم مخلقون  اى شأنهم ومقتضى ذالهم الخاوقة لانها ذوات ممكنة |

مىوس
ال ف
ققا
اد *
اوج
مفتقرةفىماهتها ووجوداتها الىالم

الخالقص فىاته المدع للثى”

الخترع علىغير مثال سبق واموات#ه جمع ميت خبرثان للموصول اىحمادات 0

وبالفارسة [ وايشان باوجود مخلوقت مردكائند ] ولمشّل موات لانهم صودروا على شكل ؤ

غوسراب وكبتحاب ملادونعيخلواوارض لاثلك ليا
كقام
تف اىل
اال:
وح *ق
مرو
له ال
اتحل
من
ضىدالمت اى غير قابلان للحاة كالنطفة وادضة فهى اموات على
ل غيراحباء 64جمع ح

| الاطلاق  8ومايشعرون ايان يبعثون » الشعور [ بدانسان ] يقال شعربه كنصر وكرم
شما وشعورا عل به وفطن له وعقله .وايان مركب من أى التى للاستفهام وآن بمعنىالزمان
انبركا 'وجعلا
مكا
للم
اسيؤنالا عفن ا

كان
ا عن
نؤالا
ااى س
ممتى
زعنى
لان ب
الك ك
فلذ

اسما واحدا بنياعلىالفتح كبعليك وبعث المونى نشسرهم ااحىباؤهمكا فىالقاموس .والمعنى
نقبور .وفيه ايدان بان معرفة وقت البعث مما
مايعلماولئك اللاهه متى سبعث عبدلهم مال

لابد منهفى الالوهية وتعريض بائهم كم لابدلهم منالموت لابدلهم املنبعث وهم متكرون
"6 0
كا
لذلك وهواللائح ا8ليكم
لانل فغىة |
اايع
فالذين لايؤنون بالآخرة  5واحوالها منالبعث والمزاء وغيرذلك وال
| التصديق بالقلب وفىالشريعة اهلواعتقاد بالقلب والاقراز باللسان * قال السهبلى ففكتابٍ |
| الامالى الفرق بين التصديق والاعان ان اتصديق لابد ان كو فى مقابلة خبر والاعان |

اةبها
تضتم
قال
رتف
عظر
قد يكون فىمقابلةخبرصادق وقديكون عن فكر ونظن فاوذان

أ

الصائع آمنت .وماتكنمضدقل حي ذلانتين:حناكافاذًا جام,انعا متت :بهوفاقررزت عدت |
كيل اناا لنتاضادزيق_قديكون بالقلك ابوامعرسباركت رك تت( للدكه ميدضم '
والاعان لابد مناجتاع اللفظ مع العقد فيهلغة وشرعا انتهى  #قلوبهممتكرة * للوحدانية |

ملتصافبةباالتلكامرةعرفة فووعممستكبرون  6اى وهمقوم لاإيزالالاستكبار اععنتراف
الوحدانية والتعظم عن قبول الحق دأبهمم ان الانكار سجبتهم ف لاجرم

راست.است

[ هر ابينه

نتكارقلويهم|
ما
).طبر سرون 6ك
]  8ان الله ] [ #تكتضى تبلل

 9ومايعلنون » من استكبارهم لاحر

وى

ل
قاا*
ناكد عنزلة حق

انوالقاء أ

لاجرم اربعة اقوال  .احدها انلارد لكلام ماض اى ليس الا "ا زعموا وجرم فعل |
ضىع النصب على المفعول به و.القول |
وف
معده
| بمنىكسب وفاعله مضمر قبهوان ماب
مماابحقعادها فمىوضع دفع بانه فاعل لحق |
|الثانى الناجرم تان ركبا وصار مموناه
|

و.الثالث امزعانى لاحالة فكون مابعدها فىموضع رفع ايضاوقبلفىمرضع تصب اوجر |
ادير
..٠والرابع ان

لاانعف انه اى انتمالى الاحب المتكبرين  :6عوالتوجه |

0

عع  00م

سورة التحل

#ونعمة الله؟ه الفائضة عليكم ما لميذكر «إلانحصوها» :لاتطيقوا حصرها وضبط عددها
واو احمالا فضلا عن القام بشكرها بال احساه اى عدمكا فىالقاموس واصله ان الحساب
كآن اذا بلغعقدا وضعتله حصاة ثماستؤنف العدد .والمعنىلاتوجدله غاية فتوضعله حصاة
عطايست هرهو ازو يرم « حكونه يهرموى شكرىكم
ْ انالله لغفور  #ستورتحاوز عن تقصيرم فشىكرها لإ رحيم  6عاظلمرحمة والنعمة
لابقطعها عنكم مع استحقاقكم للقطع وارمان بسدب مااتم عليه من العصيان ولايعاجلكم
بالعقوبةعىكفرانها وشديموصف المغفرة عنلعىت الرحمة لتقدمالتخلية علىالتحلية» قالابن
عطاء انلكنفسا وقلبا وروحا وعقلاوحية ودينا وديا وطاعة ومعصة وابتداء وانتهاء وحينا

واصلا وفصلا فنعمة النفس الطاءات والاحسان والنفس فيهما تتقلى ونعمة القب القين
والامان وهو ذيهما يتقلب ونعمة الروح الخوف والرحاء وهو فهما يتقلب ونعمة العقل

تكله للوزاان وجعوةة يفتاجمقالرلك /ؤنعسةةلمخؤافة [الذا كزلءةالقزاان ون «فيههااتتقاث :واتعمة
الحبة الالفة والمواصلة والامن مالنهحران.وهى فها تتقلب وهذا تفسير قوله وان تعدوا
تعمذالله لاتحصوها» التهى* واعلى انه لوصرف حميع تاملرانسان الىالاعمال الصالحة واقامة

الشكر لماكافاًنعمة الوجود فضلا سعانئر النم
لوعشت الف عام * فى سحدة لربى

عكلن ازمر زرح نا انا وقد اتام
والعام الف شهر * والشهر الفا بوم

واليوم الف حين * واللين الف عام
قال الشبخ سعدى قدس سيره

عذر تفصير -خدمت اوددم * كه ندارم يطاعت استظهار

عاصيان.از كناه توبه.كتند.* .عارفان ازعبادت استغفار
المراد رَوْيَةَ العمل لاترك العمل وينبنى للعمد از يكون نحت طاعة المولى لاتحت طاعة
النفس والشيطان فان المطبع والعاصى لايستويان  -حكى  ان عابدا من بى اسرائيل

عبداللهتعالىسبعين سنة فاراد اللهياظنهره على الملائكة فارسل اليه ملكا مخيرهانهمع
تلك العبادة لابليق بالجنة فقال العابد تحن خلقنا للععادة فذتى اتنعبد خالقنا امتثالا لامسه
فرجع الملك فقال الهى انت تعلمبما قال فقال الله تعالى اذاالمبعرض عنزعبادثنا فنحن مع
الكرم لانعرض عنه اشهدوا الى قدغفرت له فللعيد انيكون قصده صراعاة الام واخراج
النفس عانلبين وهوجحاب عظم للوصول الى الحقيقة وعلى تقدير الزلة فالمسارعة الى
الاستغفار فانه نم المطهر من درن الذثوب والاوزار  3والله يعم ماتسرون  6ماتضمرون
املنعقائد والاعمال  #8وتمعالنون  6اى تظهرونه منهما ايىستوى بالنسبة اعللىمه

الخبط سرك وعللكم خقه ابنتق ويحذر ولابجتراً على شى” بمخاالف رضاه 8وا8لذين
يدعون 

“اى والآلهة الذين يعبدهم الكفار والدعاء بمعنى العيادة فىالقرآن كثير

الجزءاوابع عشر

اننا

#

م

210100

عترينا ,مسمسيز الونا اده التجوم و اكه بل لي

م]
ارا
مقيجاو
افك رويد لليتعال(وسنيىلبوزر
| ظاهرالشرع الشريف اذهو ادال

|

والازض ) ولاعكن صرف التفكن االىهيل للق فلاير ممسللوفية الاح ولورر 1ل |
وهذا القدر خارج عن الطعن والجرح  5قالالسيد الشسريف النظر فاىلنجوم ليستدل بها

على توحبدالله تعالى وكال قدرته مناعظم الطاءات واما اربابالشهود والعيان .فطريقهم
الذكر وبه يصلون الى مطالعة انوار الملك والملكوت ومكاشفة اسرار الجبروت واللاهوت

| فبشاهدون فالانفس .والآفاقماغاب عالنعيون ويعاينون فى الظاهى والباطن ماتحير
فبهالحكماء والمنجمون ثم ان الاهتداء انموام ءالمالافاقوهو للسائرين منارض الى ارض

وناجماوم عالمالانفس وهو للمهاجرين حمانل الى حال اولفحديث (احابى كالنجومبأيهم |
اقتدتم اهتدرتم ) وهذا الاققداء والاهتداء مستمر باق الى آخر الزمان بحسب التوارث |
فىيكل عصر فلابد من الدلل وهوصاحب البصصيرة والولاية كامل التصرف فاىلهدانة

| الخصوص بالعناية  :قال الافظ
01

عشق مه بى دلبل راه قدم * كه من مخويش #مودم صد اهام وتحد

| © وفى اتأويلات النجمية والقى فى ارض البشسرية جبال :الوقار والسكينة لثلا ميل بكم
صفات اللشرية عن جادة الشسريعة والطريّة وانهارا من ماء الحكمة وطريق الهداية |

| لعلكمتهتدون إلى اللتهعالىوعلامات منالشواهد والكشوف وخمالهداية منالله يهتدون |
هى |
ناتلقي
اجود
|الالله وهوجذبة العنايةيخرجكممبنهظالمات وجود؟ المجازى الىنور الو
فالطورية| لفسللهدو نتباك |
باكتابا الاسئة المقحبة .ال
ف
اي
ق*الالشخ لما
كل |
لمن
ااد
رض »©القىوله ( لعلكم تهتدون .6فدبلهيل اتنعهالى ار
للافى
اوا
(

الاهتداء ؤالشكر واذكللامينهتدى فلس ذلك بارادته تعالى والجواب المرادبه انيذكرهم ظ
اتعالتىيستحقعليها الشكر فىقوله تعالى لإخلقالسموات والارض) الى قوله (وازتعدوا |
تعمةالله لاتحصوها) ثم ين تعالى ان هذه اكللعها توج الشكن والهداية ثم سنن |

يمشناء كاقالتعالى و(ل(وشاء لاهدحامكعين) © أيفخنلق 64هذه المصنوعات العظيمة
ىكه | .افريئد.إهنمه مخلوقاترا كههكوذز,شد ] |
يلقاارسكيةب[
وهوالله تعالى..اوبا

لاكمنخلق »#كن لابقدر علىشى”اصلا وهو الاصنام ومنلاعقلاء لاتهمسموها الهة
فاجريت مجرى العقلاء اولانه قابله بالخالقوجعله معهكقوله تعالى هنهم من يمشى عبلطىنه
ومنهم من يعشى علىرجلين» والهمزة للاتكار اىابعد ظهور دلاثمالالتوحيد نتصور المشابهة

وق
خلقلرا
مخا
اى[
بعن
والمشاركة :ي

را
زيس
جست
ا ني
«بهتى
هيج مشا

ارلق
خغي
لق ب
اخال
| فايت عناد ونهايت جهلست ] واختير تشسه ال

ان
خدر
ا قا
يكشر

مع اقتضاء المقام بظاهه

عكس ذلك مراءاة لسحسققالملكة عاللىعدم ف أفلائذ كرون  54اى ألاتلاحظون
| فلا تذكرون ذفلتكعرفون فساد مااتمعليه يإاهل مكة فانه بوضوحه بحث لايفتقر الىثى"

| سوىاتذكر وهوبالفارسية [يكادردن ]. 9:.وان تعدوا  54العد بالفارسية [ شمردن

7-2

( احمة)

دور ءاسرا

ع 1م يم

ورضى يموضى ] «8لعلكم تهتدون 6#ارادة
|نى [بديدكردي دزمرين راهها امزه
يع
تاهنتدوا باهلاى مقاصدك ومنازلكم * قالبعضهم خاذلواطريق ولودارت واسكنوا المدن
ولوحارت والزوجوا دي ولوبارت اى ولوكانت الك ورا اى فاسدة هالكة لاخير فنها

زننوكن اى دوست هتروبهار * كه تقويم بارين يايد بكار

بتلافةعللىنهارمن جبل
طهىراليقوقمالخ
للةو
وفعولامات #داى وجعل فهامعالم يستّدل بهاالاساب
وسهل وماه واشخار وديم مراع سي
الطرقات قو بلحم هميهتدون

رس

بم كافون

باللبل ف اللبرارى والبحار حنث لاعالامة غيره ولعلا لضمير

لقري فشانهيكانوا كتيىرالترددللتحارةمشهو رين بالاهتداء باللتجومفىاسفارهم وصر ف النظم

عن سانلنخطاب وتقدم النجم واقحام الضمير لاتخصيص كأنه قل وبالتجم خصوصا هؤلاء
ييهتدون فالاعتبار بذلك الزم لهموالشكر عليه اوجب عليهم والمرباادلتحمالجنس او هوالريا

والفرقدان وبنات نعش والجدى وذلك لانها تعالملبجههاات ليلا ا
غس
تهى
اى ف
لهال
الث

حولالقطب

والقطب فىوسطبناتكء*ش الصغرى والجدى هو اللجم المفردالذىقطرفها

والفرقدان ها النجمان اللذان فى الطر الآ خر وها منالنعس والحدى منالنات وشرب
سهبعة أيضا اربعة معش وثلاث سات وبازاء
منبنات :نعشن الصخرى ننات تعثن الكبرى و
الاوسط مانلبذات السهئ وهو كوك خنى صغير كانت الصسحاية رضى الله  0متحن فه

ابصارهم كذ فىااتكملة لابن عسكر * فال عمر بالنخطاب راضلىله تععنلهموا منالنجوم
ول
مكم قابل
اتصرلوحنابه
باون يريك وقبلتكمثم كفوا وتعلموا املنانساب ما
مننظر افلىنحوم ببس ادرس الى عليهالسلام * قال باعلضسلف العلوم اربعةالفقه
للاديان والطب للابدان واللجوم للازمان والنحو للسان واماقوله عليهالسلام (من اقتبس علما

منعلالنجوم هو ٌْ
مالننحو ماقتس شعيةمن السحر) اىتعل قطغةمنهفقد مي
لإيدطن عتلهعازلاافة يذل القعتلقباشقدن انهاكَجى المطر ووقوعالثلج وهبوب
وتزاقهنا
الريحوتغيرالاسعار وتحوذلك ويزحمون انيهدمركون أهنا  54لكواكل (ؤاقتنانها اف

وظهورها فاىبلعاضزمان دون بعض وهذا علمالك نورق إنكلك ااحداغيزء كادي
الهلا وقع قرانالكوا كب السبعة فىدقبقة منالدرجة الثالئةمنالميزان سنة احدى وكانين
وحسمائة حكمالمنجمون بخرابٍالربع المسكون مالنرياح وكان وقتاليدر ولجحرك درم
تيلر عاندقه
فتكم
ادال
واللمدهراقين على رافلعحبوب واذا استوصى ليذ منشيخه بع
فقال ان اردت ان لامحزن ابدا فلاتصحب منجما وان اردت ان تت لذة فك فلالصحب
طبببا  +قال الشيخ [ منجمى يانه خود دارمد مرد سكانهرا ديد بازن او بنهشمسته دشنام

 3لجط هكمت كؤيهو إماوككراطا

خزةاد ارايخالاوالقفنهد واكفت

ال اوج
فلك حه داق حيلست د حو ندانى كه درسراى تكست

فاما مايدرك من اطلربمشقاهدة من عالنجوم الذى يعرف بهالزوال وجهةالقبلة و؟مضىو؟
بتىفانه غديارخل ف النهىانتهىكلام الحافظ مع زيادة * يقولالفقير اتاب النظر والاستدلال
انيد ارام تاساك الاك

 1اورده اندكه حق سبحانه وتعالى ازروى ظاهى دززمين درياها افريد جون قلزم وعمان
| ومحخصط وجزائر وبواى عور بنركاشتها مقر رفرموده وازروى باطن درنفس ادى درياها |

بديدكرده جون درياهائ شغل وتم وحرص وغفلت وتفرقه وبراى عبور ازان كشتنها ١
تعين عوادة !حل دواكدي توكل نشند ازدرياى شغل ساحل فراغت رسد .وه كادركثتى

.
درح
سل ف
رساح
|رضا در ايداز بحرتمب

دىركنيداازى حرص
وهركه دركثتى قناعت جا

بساحل زهد ابد وهركه دركثتى ذ كر تشيئد ازدرياى غفلث ساحل اكا رسد :وهركه
بكشتىتوحد داربد از درياى تفرقه بساحل جمعيت رسد و>#قيقتتفرقه درقاست وجمعيت
درفنا باوجود ان درمملكت تفرقه ويخودان درمرتية جمع ]

|

ه

بحساب خودى قمدركش * درده يخودى علٍبركش
نانخاروب دلا» رو ىراه 5

رسى در حريم

الاالله

و©الاشارة وهوالذى سخرلكم ب رحالعلوم لتأكلوا منهالفوائد الغبية والمواهبالسنية
وتستخر جوامن بحرالعلوم جواه,المعاق ودرراقائق حلة لقاوبكم تلبس باهراواحكم |
| النور والهاء وترى سفائنالشسرائع والمذاهب جاريات فرىابلحعلوم ولتبتغوا منفضله وهو

الاسرار الفبات اعلنملائكة المقريين ولعلكم نشكرون هذه النمهالجسيمة والعطيات العظيمة
التى اختصكم بهااعلعنالمين ا افلىتأويلات اللجمة  8والتقى  64الله تعالى بقدر»هالقاهرة

فىالارض 5ه هى كرويةالتكل محلها وسطالعالم وسميت بالارض لانها تأرض اى تأكل
| اجساد .نى ادم #رواسى» اى جالا ثوابت منغير سبب ولاظهيركانهاخصات قبضهن
قابض مده فنذصس فالارض فهو تصوير لغظمته وعشل لقدرته وانكل عسير فهو عله |

| يسير اى وجعل فزبهوااسى بان قلاهلا كونى فكانت فاصبحت الارض وقد ارسيتبالجبال
بعد انكانت مود مورا فلميدر احد خملقت مانرلسثاى' اذا نبت حمعراسية والتاء لتأنيت |
على انها ضّفة جبال تامنديكم6ة مقعول لهوالميدالمركة والمل قال ماد يمند مدا محرك
ومنه سمتالمائدة .ولمعىكراهة ان تيل بكموتضطرب.وبالفارسية ت[اميى تكند بشمازمين |
زلهضل متشا ةالكؤنها
أقال
لشو امتخزك وامقبطل نلنكردد واعالزاعكوذازه ]وقدالخا
لضاق ونتياقة .ونؤيه وافنووا عفدةشو كوو امل |
]ساش1
علىالماءثمارساها امنا او
جريان عادته فى جعل الاشياء منوطة بالاسساب فالارض بلا جبالكاللحم بلا عظام فكما |
رمواسى أتلارى
ا تلقو
| ان وجود الأنوان وجسده اها يستمسك بالعظم فكذا الارض انبما

 ١انسطيحا الكاهن ليكن فبدنه عظم سوى القفا لكونه من ماء المرأتين وكان لايستميك |

وانما مخرج فىالسنة مرةملفوفا فخرقة اوموضوعا صعحليىفة منفضة فلوانهارا  6جع
نهر وبحرك مجرىالماء اى وجعل فنها اذهارا لان فىالت معنىالجعل اذالالقاء جعل خصوص

بخحان ناهذرنه
ورجبل
| وذلاك مثلالفرات نهرالكوفة ودجلة نبهغرداد وجبحون نه
فبلىاد الارمن وسبحون نهرالهند وسبحان نهرالمصيصة والبل نهر مصر وغيرهامن الانهار

«سسلا  6وطرقا مختلفة جسمعبل وهوالطريق وماوضح |
| الجارية فىاقطار الارض و
(.يعنى

-2
محا هط -

سورة الندل

أى مالنعذب وافلمىلحالككاواشى و لماطرياالمطنراوة فلايهمز وباهلوفارسية|
ن[اذه ] والمراد السمك والتعبيرعنه باللحم معكونه حوانا للتلوحياتحصار الانتفاع بهفىالاكل
كا افلىارشاد وللايذان بعدم احتاجه للذع كسائر الحبوانات غير اراد كاهو اللخ وصفه

بالطراوة ارشادا لان يتناول طريا فان اكله قديدا اضر مايكون كاهوالمقرر عندالاطباء وفبه
بيان لكمال قدرتهحيث خلقهعذبا طريا فىماء زعاق وهوكةراب الماء المر الغلظلابطاقشربه ظ
حنلف لاايلأكللحم حنث باكله
ومن اطلاقاللحم عليهذهب مالك والثودى الى ان م
والجواب ان املنايمان الغرف ولاريب فى انه لايفهم املنلحم عندالاطلاق ألاترى انال
درواب عندالله الذين كفروا ) ولا خث بركويه
تعالى إسملىكافر دابة حيث قال إاالنش
لمي من ال.+وانات التىفىالبحر
من حلف لياركب دابة * وفى حياةالوانالمذهب المفتىباحل
الااالسرطان والطفدع والعساح سوا كءان على صور كلب اوختزير املا وفىالحديث (اكل
السمك يذهب بالحسد)كا فاىلبعحلروم .والسمك يستنشق الماءكا ستنشق بنواادموحبوان
الاليواءرالا انوات اتلابسرناعى]الهؤاء,بالانوفل:و بطل يذلك الخ قضة الراثة.والستميك
يستنشق باصداغه فبقوم له الماء قىتولدالروح الحيوانى فقلىبه مقامالهواء فى اقامةالحاة و+نستغن
تن وما اشبهنا املنخيوان عنه لان عالمالسماء والارض دون عالمالهواء ونحن ممانلمالارض
ونسمالبىلوس /عاَللننتمك شناعة لهك . :وف المتنوئ
ماصائرا من تكذارد _.ترون * .خاكاتنا يمن تكذارة درون

ريات اتح زاك

اواك اين ١ك سامت

وتستخرجوا مته يد اى منالبحر الملح :.جلية كد الخليةاازينة منذهب اوفضة والمراد
بها الآلية اللؤلؤ والححر الاحمر الذى بعال له المرجان يلتلبسونها  6تنزين بها ساقم

وانما اسند اليهم لكوتهن منهم ولبسهن لاجلهم فكأنها زينتهم ولباسهم  3وترى الفلك 6

اى لو حضرت ايهاالخاطب لرأيت السفن  9مواخر فيه  4جوارى فالىبحر مقبلة ومدبرة
ومعترضة بريح واحدة يحيزومها اهلنخر وهو شق الماء يقال خرت السفيئة كنع جرت

تن.اشسكطه
رتدمزراهيراهاوء
خلكب
داروفاي
دمغ
ادك
اوبدسب

اي مع جو جو بالضم وهوصدرالسفينة *وقالالفراء الخرصوت جرى الفلك
بالرياح و9ل8تيتغوا منفضله  4عطف على تستخرجوا اى اتطلبوا منسعة رذقهبركوبها
للتجارة فان تخارنة ادح من محارةالير واليه اشار حضرة سعدى شوله

سود دريانيك بودى كرنبودى يم موج * بت كل خوش بدى كرنستى تشويش خار
وفى الحديث (من رنكالبحر فى ارنجاجه ففرق برت مانلهذمة) واجراجه هبجانه املنموج

وهواطركة الشديدة ومعناه ان لكل احد املنله عهدا وذمة بالحفظ فااذلاتى نفسه االلىتهلكة
فد انقطع ععنههدالله فلندور السلامة احيلنموج الشديد لبمجر ركوبه وغصى فاعله

ولعلكم نشكرون  6اى تعرفون حقوق :نعمهااءإة فتقومون بادائها بالطاعة والتوحيد
ولعل مستعاد لمعنى الارادة فىرباحلعلوم ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر لانه اقوى فبىاب

الانعام حمنيث اله نجعل المهالك سببا للانتفاع ونحصيل المعاش * قال صاحبكشف الاسراد |
البمبرمطيبططفطتبتاتبابايتبي

ع

المزء الرابم عشر

مج م١ يم

ار ,التفاشيرا وماذراً
| حلفاالوانههيا نهمنسخضرة.وساض«:وحمرة وسواد وغير.ذلك فوق كث
| معطوف عاللىلبل والنهار اى وسخرلكم ماخلق لاجلكم .وتعقب بان ذكرالخلق لهم مغن
يمز
زله
عخلق
عنذكر لاتسخير واعتذر بانالاول لايستازم الثانى لزوما عقليا لجوازكون ما
المرام صعب المنال  89ان فىذلك  64الذى ذكر املنتسخيرات ونحوها  8لآية 6هدالة على |
ظ ان منهذا شأنهواخد لاشريك له لقوميتذكرون 64فان.ذلك غيرمحتاج الااتلذىكر

 ١ماعسى يغفل عنه من العلوم الضرورية © والاشارة ( وسخر لكم اللبل  6ليل البشرية
١والنهار ) نهار الروحانية (والشمس) شمش الروح (والقمز) ثرالقلب (:والنجؤم )
| جوم القوى والحواس الخمس ( مسخرات بامىه  6وهو خطاب وتسخيرها استعمالها على |
ليةتكاصملرف فالهداية |
اولا
وفق الشريعة وقانون الطريقة بمعالجة طبيب حاذق البصيرة وال

مخصوص بالعناية ( ان فىذلك لآيات  6لشاهدات ( لقوم يعقلون  6بشواهد الحق مغينر

|التفكر بل بالمعاينات ( وماذداً لكم) وماخلق لمصالحكم (إفىالارض) فىادض جبلتكم من
| الاستعدادات(خختلفا:الوانه) .مها ملكية ومتها شيطانية وهنهاحيوانية( ان فىذلك لآ يات لقوم
يتذكرون» عبور ارواحهم علىهذه العوالم الحتافة وتلونها فى كل عالم يلون ذاللكعال من |

| عوالمالملكيةوالشيطانية والمموانيةالىان زدت الىاسفلسافلين القالبكذا افلىتأويلاتاللتجمية
|* فعلىالعاقل ان تخلص مقندالغفلة ويريط نفسة بساسلة اهل التذكن  +قال ممدين فضل

ارات وردكنات ويطك القلك بلقوقريلات لهكومو أضزاتمي انيب
نكو نكالقها

دا

| الجسد واسيزالحق وفىالحديت (:لولاان.الشياطين بحومون على قلوب بى ".ادم .:لنظروا اخ
ملكت السنواث) وىهذه:اشارة الىالاساب التىهى حاب بايلنقلب وبينالملكزت واان

ف
نا6
ص به
وقهون
| القلوب مانلانس ثلائة كصنافلبهام قالالتلعهالى ( لهمقلوب الايف
اجسادهم اجسادبى ادم وارواحهم  ارواح الشياطين وصنفاللفدىظتلعالى يوم لاظلالاظله
كذا فالىعخالدة  :قال السعدى قدسسره
كرا ديده درسر تهاديد وكؤش ع دهن جاى كفتار ودلحاىهوش

مكر .باز دانى نشيبٍ اذ فراز * .نكوى كه اينكوتهست يادداز
باعنلىله تكعاللىعخلضقومن الاعضاء بالمتكمة فاستعماوها فماخلقتله#وهوالذى سخر
البحر #قالف القاموس البحر الماءالكثير اوالملح فقط والمع ابحر وبحودن وبحاد انتهى

تثون نمالانتفاع به بالركوب
ملهكبحي
*وفى الكوائى سخر البح العذب والملح اى جع
والغوص والاصطاد  +قال لعضهم 0

اللحور على وجه الازض ماء العاء النازل وقق

الطوفان فان الله تعالى امس الارض بعد هلاك القوم فابتلعت ماء ها وبق ماء السماء لممتلعه

لقه الارض مزنبده
انلخل
الارض واما اللحراغط فغيرذلك بل هو"جزر عانلارض .حي

لببحر يشرط عاللسباحة وعدم دوران الرأس والا فقدالتى تسهالىالهلكة ؟
و»جوز راكو
ور وكره ركوبهللنساء لان |
هله
جاءمكاق
التس
واقدم علىترك الفرائض وذلك للرجال وا

ئة اللصغتيرأةك9لوا منهيه |
سووفقيوى
لالز
اسيا
فسفتةغالءا لا
سلتىر وذامتعسر ال
الهلن ع
حا
راى)

مع

سورة

/ا١ م

الادل

بنظرالعقل فىهذه الصنائع الحكمية « وسخرلكم »* اىلمنامكم ومعاسكم والعقد القار
واتضاجها ا#للدل والنهار  6يتعاقبان خلفة كاقاكتعالى و(ه(والذى جعل اللبل والنهار
خلفة ) قال بعضهم اللبل ذكر كا دم والنهار اكنثوىاء والدل منالمنة والنهار مالننار
©الشمس والقمر  6تسخرا فىسيرها وانارتهما اصالة
يسل اكثر و
للان
لانا
اك
بثمة
ومن
وخلافة واصلاحهما لنمايط بهما صلاحه كل ذلك لمصالحكم ومنافعكم قال الششرى
كف ارى و بغفلت تخورى
بنى
اوببراد ومه وخورشيد وفلك دركارئد * انو نا
دان او كمه دنزمان ردان #رشررظ ,اتصافك مامكاتعكا نوكرمان برئ

والتسخير بالفارسية [ ركارمدانيدن ] وليسالمراد بتسخيرهذه لهم يمكنهم منتصريفها
كف شاؤًا كافىقوله تعالى س(بحان الذى سخر نا هذا » ونظائره بلهو تصريفه تعالى
هم
عليه
فب ع
اترت
نما ي
ماحس
له

لنك
ومصالحهم لذاا

تسخيرلهم وتصرف مقنبلهم حسب

ارادتهم و8النجوم مسخرات بامء  6مبتدأ وخبر اىسائرالنجوم فىحركاتها واوضاعها

املنتثليث والتريع ونحوها مسخرات اى مذللات لله خلقها ودبرها كيف شاء اولماخلقن
له بامسه اى بارادته ومشيثته وحمث ليمكن عود منافع النجوم اليهم فىالظهور يمثابة ماقلها

نبفهدا
وجه
كىو
ذر عل
من الملوين والقمرين نسب تستخيرها الهمباداةالاختصاص بل ك

نحت ملكونه تعالى منغير دلالة على شى”* آخر ولذلك عدل عن اطملة الفعلية الدالة على
الحدوث الى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار  .وقرئ” بنصب النجوم عتلقىدير وجعل

التحوم مسرات بامء اوعلىانه معطوى عاللىملصوبات المتقدمّة ومسخرا تحال منالكل
والعامل مافىسخر ممنعنى نفعاى نفعكم بها كحاولنها مسخراتلن او لماخلقنله بايجاده
لكترمسنخير المتعلق يماذكر ملا ومفصلا فلايات6
ااذ
وتقديره © ان ففذلك 64اى فب
باهرة متكائرة ه لقوم يعقلون 6هيفتحون عقولهم لانظر والاستدلال ويعتبرون وحمث كانت

هذه الآ ثارالعلوية متعددة ودلالة مافيها من عظم القدرة والعلم ؤالحكمة على الوحدانية
*ال اهل العام
جة االلىتأمل والتفكر ق
اظهر جميعالآيات علقت بمحرد العقل محنغاير
العقل جوهى مضى” خلقه الله فى الدماغ وجعل نوره فاىلقلب يدرك الغائيات بالوسائط
والكميقات بالمشاهدة وهو للقلب متزلة الروح للحسد فكل قلب لاعقلله فهو مبت وهو

بمنزلة قلب البهائم وسئل الى صبىالله عليهوسلممانحسن الناس عقلا قال( المسارع الى
قالاىل)وا اخف حلما من العصفور قالحسان بن
م ضاة اللهتعالى والمحتنب حعانرمالله تع
ثابت الانصارى رضى الله عنه

لابأسبالقوم منطول وعمظنم * جسم البغال واحلام العصافين

وماذرأ لكم6هعطف عقلوىله والنجوم رفما ونصبا علىانه مفعول لمعل المقدر اى
وماخلق © فىالارض *#منحيوان ونيات حال كونههومختلفا الوانه 5ه اى اصنافه فان

اختلافها غالبايكون ياختلاف اللون مسخر للهتعالى اوخللق.ه منالخواص والاحوال
نفاف لتتمتعوا منذلك بأى صنف شتتم» وبر العلوم
صختل
للذالكم
اجع
والكيفرات او

ودس التاوك 2210

الجمزءالرايع عدر

١1 دم

ال ( ماالكرمقلبالؤمن ) يعنانى مان اوشلمنتفذاء دولاككرم:ناناحو“شوقلت) لوعن
ل'امنار اذ اكثرتصر فتالسكران عنغلية منعقاه فلانترذلك الخطاءكرما ولاسخاء اذهو
ٍ فىتلك الخالةكصى لانعقل السخاء ويؤثرماله سرفا وتذيرا فكما لاحم لذاك علاىلكرزمفكذا
اعطاءا لسكأن كدا ف ابكارالافكار  +وخصصهذهالانواع المعدودة بالذكر للاشعار غضلها
ب6عمضية اى بعضكلها لانهلمتخرج بالمط,نمينع العرات
وشر فهائمحمفقال 8و هنكلالغراتنت8

عكرلات لاذكلها لاتكونالافىالمنة واتماانيت فىالارضءنكلها
لشل
اىل
وانمايكونفالمنة ا

ئ
ورىعبها
| لتذكرة ولعل:المراد ومنكل العْرَاتَ"التى محتملها :هذه النشأة الذنيوية وات
| الؤزات المتعنارّفة عانلدتاسن «يانؤاعها واصتناقها «فتكون كلة.من صضلة كك فىقوله تعالى
ي(غفرلكم مذنوبكم  6على رأى الكوفة وهواللاتح  «8ان فذلك  اى فىانزال
| الماء والبات مافصل  9لآية  64عظيمة دالة على تفرده تعالى بالالوهية لاشتاله علىكال العلم |
ظوالقدرة والكءة ف لقوم يتفكرون * فان من تقكر فى انالحبة والاواة انع فاىلارض
 .وتصل اليها نداوة تنفذ فيها فنشق اسقلها فخرج منهعىوق تنبسط فاىماق الارض

لجامونهداق
اخر
وناةى]غلااع ان كانك معكااقة افليوقوع ويخرج منهساق فشمو وي

والازهار والحبوب والقار علىاجسام مختلفة الاشكال والالوان والخواص والطنائع وعلى ١
نواة قابلة لتوليد الامثال غلى العط الحرر لالاىنهاية معاحاد المواد واستواء تنسسية الطبائع

السفلية والتأثيرات العلويه بالنسبة الوالكل عل ان منهذه افعاله واثاره لايمكن ايشنبهه
عوك فقق” منكفات” الكماأن “فخلا عنم ان بماوكة خا الاشاناى لفاك اا الالؤخلة
واستحقاق العادة تعالى عن ذلك علوا كيرا
وماضة! حادب اخاتوةاافلن  *#بفجة كون و مكانها افريد

كراد ازهواعا هه كلهبك وار عقولا !اوعسل يكز الملكاة
والتفكر تصرف القلت فىمعانى الاشاء لدرك المطلوب قالوا الذكرطريق والفكر وسالة
فرضل للعامة مجودرعي .
اذك
المغرفة التىهى اعظم الطاعات * قالبعضهم ال

افلىاباطيل وتمكن :المنة عندهم  6يغرضن ذلك:لكشيس من العوام :زفماىننا.والفكن"افضل:

|

لارباب العم عقد لكانمن الفكر المستقم .فائهمكاعنّْضت لهم شبه ةه تطلوا دليلا 5

١

اضللمذنكر انا كو » نحصول الفكر النليغ مع الذكر والبه
فكان الفكرلهم اف
اشار عله السلام مول ( :رفسكاعة خيرم نعبادة سعين سنه )  -روى  -انعمان رضىالله

لنمكن تمطنابره
عنه اتلمقران فدكىفة الوتر لمكنه املنتدبروالتفكر ويلمبح ذلك لم
ومعرفة فقهه واجل له مدة كن فها من ذلك كالثلاثة والسبعة © والاشارة فى#الابه

| (زهو الذى اتزل منالسماء ماء  6الفيض (الكممنه شراب) الحبة لقلوبكملإومنهشجر»ةوى
البشرية ودواعيها فيه ترعون مواشىنفوسكم ينبت لغذاءارواحكمبه زرع الطاءاتوزيتون

الصدق ونخيل الاخلاق المذة واعناتالؤاردات الربائية.ومن كل مرات المعقولات
والمشاهدات والمكاشفات والمكالمات والاحوال كلها ( ان فيذلك لآيةلقوم يتقكرون | 6
ب(نظر )

اباحل
سجر  ١6يهم
سسوودةرة ال
ّْ
9-2
من ابتدائية اى وهنم وبسسه بحصل شحر ترعاه المواشى والمراد به ماينيت من الارض سواء
كانلهساق اولا وفىحديث عكرمة ( لاتأكلوا اكلنشحر فانه سحت )ايلعتكىلاً وهو |

لقص ماراعتهاالدؤاي«مانلوط ألتوابنق #واهما كان منه تلحنا لمابفحىديث اخنإ( الناسن
شركاةاف ثلاث الماءاوالكلا والنار ) أى !قاصحطلائها:وضوثها لا فاىمن  5االنمراد بالماء
ماء الاثهاز والا بارلا الماءالحرذ فىالظروف والبلةفنه ان يستأجر موضعا من الارض ليضرب
فبهفسطاطا او لجعله حظيره لغلمهقتضح الاجارةو باسلحمصارحعبى الانتفاع ل بهالرعىفبحصل

مقدودها كذا فى الكاقى ويجوز بيع الاوداق على الشح,رة لابيعالغرةقبلظهورها واطءاة
ذفلىاكا بسغها مع الاوراق اول مارج من وردها فيجوزالببع فىالغر شيعا للبيع فىالاوزاق

كاانفوىارالمشارق  8فه تسمون  6الاسامة بالفارسية [ بيرون هشتن رمه را ] مال
سامت الماشية رعت واسامها صاحيها منالسومة بالضم وعى العلامة لانها تؤثر بالرعى علامات

كات
5

صع سويواة
اال
عواعرنزنإمريسارضايشةك قب
دكمءا

ي الوسعحت متعرمو
ن الناقيلرم

|0امحانت ا :نال

ءال لمن قال هل لهمنفعة غير ذاك هل ينبت  6اتلعلاهلى ل9ك6م»ة اصالحيكم
عن ال الفقه
ةك  00به  5اى اانزل منالسماء هالزرع  6الذى هاوصل الاغذية د

لحورم الزرع
عىب
للف
اقا
اعت متكبند ] +
راس
زذيه
ر غا
هيوب
ك.خ
تصراذ
قال الكاشو ؛[:
كل هااستنيت بالبذر مسمى بالمصدر وجمعه زروع *.قكاعلبالاجبار لمااهبطاللهتعالى ادم
نطة وقال هذا رزق-
جاء مكاشيل بثبى”املنمحب

فاضرب الارض وإيذر
ورزق اولادك م

الذرقال ويزل الخب من عهد ادم .الى زمن ادريس كبيضة العام فلم كفرالناس نقض
اةرث اماللىمحسوس
الى بيضة الدجاجة ثم الى بيضةاحممامة ثمالى اقلدبرندقة ثاماللىقمدقرالدخمص
طة ولا يشربالماءاماالاول فلان ادم عصىبالخنطةربه واماالثاق
لأنكل
للاي
الا ان بقَالان الابوم
فلانقومنواعلكوا بالماء جلووالزيتون»ةالذىهو اداممن وجه وفاكهة.ن وجههوقال الكاشى
بعنى [درخت زبتونرا] * قال فىانسانالعيون شثح .ةالزيتون تعمرثلاثة | لاف سنة وكانزاده

و ل اىللهعلهوس! وقت تخليهبغا حررا «بالمد والقضترالكعك والزبيت وحاء(انْتدموا بالزوياتدهنوا
لةز)نوهتون وقيل لها مباركة لانها لاتكاد تنذت الا ففشريف
اارك
نه فانه رجام عر مب

[ائرا ] والنخل والتخل
الماع التى بورك فيهاكارض بيت المقدس #وواخلترخيمل#ابن
بمعنىواحد وهوام وماعلواحدة تخلة كالعرة والعر واىديت ( 1كرمواجمتكم النخلة فانهنا

العممان نشل طنة]دم ولك الزبو عض شكةاكلام بعرجاششتصمجنر ,:والذت نا
اولد:الرظب,فان!لميكن رظب فتمر)  5ف المقاصد الحسنة
ام
[وهناارا ] مع الاعنابٍ للاشارة:الى مافيها من الاشّال عاللىاصناف
ع والاغناب  6ك
الختلفة * وفبه اشارة الى :ان تسميةالعنب كرماليمكن يوضعالواضع .ولكنه كان منالماهلية |
حث عاللىكرم والسخاء قنهى
كأنهم قصدوا به الاشتقاق املنكرم لكون ار المتخذة مننه
الواضع حيث قال(لاتقولوا الكزم ولكن قولوا العنب والية ) ثمبين قابلحاتسلكتعارة
همنمجدن
ج
ه
صسموك
بح
ع
أ
م
ج
مجصتح

الى ء الرابم عر

لا  6ا

مكن يجش حقارت هلامت.منمستٍ * كه يست معصبت وزهد بىمشيت او
وقال

ددين من نكم سرزئش مخود دولى » جنانكة برورشم مىدهند وى روم
وقال

رضا بداده بده كنتسان كر يبكشاى كه برمن وانو در اخشار كك الث

فعليك بتركالقبلوالقال ورفض الاعتزال والجدال فنالرضى والتسليم سببالقبول وخلافه

يؤدى الى غصبالميب المقبول  -يحكى  عن حضرة الشبخ الاكبر قدسسره الاطهر |

| انه قال اقنت بمدينة قرطبة يمشهد فارانىالله اعيان رسله عليهم السلام هنلدن ادمانلسىنا |
ا عله الصلاة والسلام فخاطيى منهم هود عليهالسلام واخرق

وسيب جمعتهم وهو انهم

| اجتمعوا شفعاء للحلاج الى نينا عليهالصلاة والسلام وذلك اكناهن قداساءالادب .بان قال
| فىيحياته الدئيوية ان رسولالله صلىالله عليه وس ل*ممتهدونمنصبه قيلل لهول ذلك قاللانافّ |

رهضى الشالاانلله
يحق
لنامن
تعالى قال ( ولسوف يعطبك ربك فترضى »© وكا

(فاءي لاحلا لكار امن امن
شفاعه ىكل كاف ,ومن لكيه ماقان,الا شلت

تعالى |

).كلما مدنا |

منْههذاالقول جاءه رسولاللهصلىاللهكلكاواة] أوةتواضع ووانام اماداراايلكاذى انكرت |
حتكىيت عندبى عونجل ( اذا |
على الشفاعة فقال يارسولالله قدكان ذلك فقال أتلسممع ان
| احيت عندا كنتلله سمعا ويصرا .ولسانا ويدا) فقال .يق يارسولالله ذقال أو تعرابى |
 :حب الله قال 5لىيارسو لالله قال ذاذا كنك حبس الله كان هو لكان القائل دسا العاف
والمشفوعالله واناعدمفىوجوده

فأى عتاب على يامنصور

الله انا نائب من قولى
فقال يارسو ل

ففاارة ذنى قال قرب نفسك لله قربانا فاقتل نفسك بس.ف شريعتى فكان من امه
| هكذا
ا ماكانثمقالهود عليه لسلام وهو من حصث فارقالدنا ححوب عن رسو[ اللهصل الله عليه

| وسهوالا.ن هادلهمعية لاجل الشفاعة له الورسولاللهصل الله علءهيهوس انتهى* شول الفقير
1

القدير فىهذهالقصة امران احدما  23شأناطلاج قد س سمره بدلالة عملم عن

| الشفعاء والثاى اله قتل فىيغداد فى آخر سنةثلامائة وتسعومات حضرةالشبخ الاكبر بالشام |
اهي
سنة
لظ
ارون
وشم
"لقان وثلاثين ومحائة فينهما مانلمدة ثلاكائة وتسع وع

والله اع

رنوح رسولالله دالىله عله وسلم ا١كثر من ااانه بلنة|
ان روح الخلاج كان مححوبا ع

ذ ب إفانمنكان عل بساط القرّبٍ وصور
اف
للا
هرما داك بس أكلةصٌدرَت مت كال خ
| ينتى ان براعى الادب فىكلن:اعى مانلاموز فاظنك يمن جاوز حدالشريعة ورخصن:نظم
القرآن ومعانه اللطدفة وعمل بالخالات والاوهام قلسن اولئك الا كالاتعام تفألاللهالعافة
والعفو والانعام ههقوالذى اتزل  6نقدرنه الذاهرة هق منالسماء  62امال حاب ومنه

الوالارض وو ماء5ه نووعهاومناهلمطر» وفىباحلرعلوم تنكيره للتبعض ابىعضالماء فانه
مذلاكء المأزل  8شراب  #4اى ماتشربونه
لينل املنسماء الماءكله4[29ك.ممنه 6ااىلمن
ِ

|.:والظارف

5
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من
(

-ووَةالتكل

جد م 81يم
سكم

سه

كك

ان بملاقلوينا بكحبتهم واعتقادهم ويوفقنا لاعمالهم ورشادهم وحشرنا معهم وت

لواثهم

ويدخلا الخنة وحن من رفقائهم  0وعلى اللهقصدالسسل © القصد همصدر يمعنى الفاعل شال

سقبصيلدوقاصد اى مستقم علىذهج اسناد حال سالك البدكا ن .هيقصدالوجه الذى يؤْمهاالسالك
لانعدل عنهوالمراد بالسدل الطريق بدلمل اضافةالقصد الية اى<ق عليه سبحانهكو جب رحمته

ووعده الحتوم:لاواجب الذاحب عليه شثى” بمسنانالطريق المستقم الموصل مينلك

الىالل قالذى هوالتوحيد بنصب الادلة وارسالالرسل وانزال الكتب لدعوة الناس الله
ومنها ؟ فى>ل الرفع على الابتداءاماباعتيارمضءونهواما بتقدير الموضوفاى بعضالسبيل

| اوبعض مانلسسل فائها تذكر وتؤنث  +قال ابن الكمال الفرق بين'الطريق والصراط

قالنلغبكل إنهاشقطاوية) .افلىتشكر '+واالسأتدك؟ اماء فيالتي تهتنا ,فرق لطرفك"ا وها
النطريق كل مانطرقه طارق معتادا كان اوغير معتادوالميل مانلطؤق ماهو معتاد الشاوك
| س2خا  3اى مائل عانلحق ون

ا و كل 1ل اليه وهو طريقالضلال اتى

لايكاد حعئ .عددها المندري كلها نحتالطائر كاليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر
ملل الك واهل الاهواء والبدع ومن هذا  3ان قصدالسسل

هو دينالاسلام والسنة

اكئر
ليا
ا وا
نفظا
موح
والماعة جعلنااللهوايا  على صا كله ديق الاعتقاد والعمل
ا

والزيغ والزلل

د

قال لخاح تازه كاوق باهسد

الاسكدارى قدس سمره َلك صور

0

اعلام اها5

ل
من جادالآ”خرةلسنة النتى عشرة والف وه هذه >

شيع

١

تود هدانى

لملة الانن والتشرين

_-هوذا علاهلالايمان

وصورة اسةء.دادهم من الحتعالى بالتوجهااللىعلو اقتداء يمنقالحفقىهالمولى الاعلى ماذاغ
النصرّوماطنئ ١ 842 يذاه رتور تا ررافهمعنالق - 44هذاعل اليهود
ودورة اك رافهم عن لق الكتقا بالقات اتهى  0ولوشاء لهديكم اجمعين  5اى ما الله

" من التوجندهداية موصاةاليه رب
انيهديكم الىماذ كر

سس

م

لفعل ذلك

ولكن ليشأ لان.مششةه .تابعة للحكمة الداعنة البها ولاحكمة فىتلك المثسيئة لماان مدار
التكارف والثوابٍ والعقاب اا هو الاختار الحزثى الذى بيترتب عليهالاعمال التى بهاترط
' المزاء* وقال ابواللث فىتفشيره لوعواللهانالخلق كلهمالهللتوحيد لهداهم انهى *» مول

لامبع للمعلوم فلابظهر مالناحوال الامااعطتهالاعيان
 ١الفقبراءهو معنن لظافت مرىعل ,انالعان
الىالعمالالهى كالاعان والكي والخلاعةوالعصان .والنقصان والكمال شنكان مقتضى
ذاته لماناولملاعة وزالكتال اكات اهلالها فىعلم عانلنثهابتة اعطاها للعلم فشاءالله هدايته

تهه احيلنزول الىمرتية
يلل
اشأا
دي
فىهذه النشأة بحكمته ومنكان «قتذنى استعداده خهلاف
' وجوده العنصرىوالا نزمالتغيرفىعلاللتهعالىوهوحالوفىالحدريث (اماانارسولو ليسالى شى*

منالهدايةولوكانت الهداية الى لآ> ن كلمن الارض واماا بلبسمين والليسضلهلمانلةثى*
ولوكانتالضلالةليلاضلكلشق الانعل ولكج اليكل بيدا )كذافىتلقبحالاذهانقال الحافظ

ل

الرانعامماار

دون الاو
حذوف

حج

؟٠ ضضم

لجندلا ازائن وقواطالةقراوححهولعل
لفانااركوات فعل كنا هو الخلوة

اى0

بها زبنةوقد احج  3اوحشفة رحمدالله تعالى على حرمةا  35لحالخليل

لانه علل خلقها لللراكواتك والزينة وم ل

الاكل بعدما  02فىالاذعام ومذفعة الا كل

ا المسس هله
اقوائ لأوالا يقلقت لماك لدع وا له بالحكم اق
اىر الاهلية خلاق مالك .وفالختل خلاف انى بوسف وعد
اعلاها كذا فالمدارك  .وف
2

رو

 7ى7

-

7

ف

ب

-

7-0

والشافبى كافىباحلرعاوم والتفصيلفىكتاب الذبائح من الكتب الفقهية م9اولياخاتعلمون*6
من اتواع الاوقات من اللعتراة والهوام والطور وحوانات  25ومخلوقات ماوراء جيل
قاف و ىاحديث (ان التلعهالى خاق الف امة سمائة منها فىالبحر وار بعماثة فىالير ومن انواع

التشنك لاط نك العا فاولهلاوةالتزوها وامالا ركه الطازىك لشعر ها ]ل|دبي( ازالالة
خناق الله لايعلمونازالله تعالى يعصى
خلق ارضا سضاء مدل الدنما ثلاثين همرة محشوة خلقا م

طرفة عين ) قيالاوراسوالله أمن ولدادم هم قال ( لانعا..ون ازالله خلق ادم ) قلوافأين
(ايعلمون انالله خاق ابلس )  2قرأ رسو لالله صلى الله عليه وسلم
ابلس منهم قاك ل

بر ويخاق مالا تعلمون  6فى النستان وعن :ابنعباس رضىالله عنهما ان عن مين العرش |
أهرا مننور مثلالسموات السبعوالارضين السبع والبحاز السبعة يدخل فيه جيريل كل

سحر فغتسل فزدادنورا انلىور نالعا عظماالىعظ .ثمينتفض فخاق اللههنكلقطرة
بمعون الف .ملك البيتالمعمور |
تقع اووس ةنوقيا ملك فندخل منهم كلسبو
وسبعون ألف ملكا لكعة لانعودون النه الى ابلوقميامة كمافىالارشاد وفى|ديث ( اذا ملثت
 1تقولانة ملاأت .جهمم بالمنائرة .والملوك والفراعنة :ولمملاتى الامن ضعفاء خلقك |
تنش "الله كماضذةرف

اتتعلا

و

و

 0خره) مقكر

د

امه رالعلوم *+واعلٍ انالله تعالى قال (زومااونيتم املنعم الاقليلا) وككف محصر

|غليحنصورة اللى:هى مظاعر كته اثانة وانياائلامالى
 ١منكان قليل العم مخلوقاتاللهال

التكوت :وقد اظهر:الاننياء علمومالسلام العجز .معلعسوعمةهم .واجاطة :قلوبهم نما
فى حق افراد الامة
در >نلى كه خور شد 5ك

ان  5سق

اله خودرا نوك ديدن شرطادب ماشد

)كم بجعوعدكمبالجذبة الى مستقرك (إمالاتعامون»
© وف التأويلات التجمية لا ويخلق ف
قابللرجوع النه  0قدول تفنضورالله تعالى بلا واسطة انتهى * قال حضرة الشبخالا كبر
قدس
0

0

ه
مذتفى
خلاف ا ا
سمتعن
الا
ل لس
امها
الاطاجما > كت 3النىعل

بزقياأحة الدع ورا

ساطنه خف ة الله وإظاهره خلفة رسو لالله فهو تابع ومشواع وسامع ومسديع

و قدنسوس حانه علىذلك شوله(زادعو الىاللهعلىبصيرة اناومنانع

ع

)سدان الرسول ا

يلنبوة انتهى
ظىاهر الاحكام والخلفة الوللىس :كذلك 'ناقص؛عن رةا
لللزيادة .ف
دك الك عات

 00عتنالامةاكيك ادكلاسن منالله 2ع

|

تألالل تعالى

(ان)

0

معز

سورة

 ١١يسم

الاحل

كتبالة له بكل شعير 5ه حسئة ) قال موسى [لخصر أى الدؤاب احب الك قال الفرس واجار

والبعير لنالفرس .مكب ااولىعزم .املنرسل .والبعير مكب هود وصا وشوب وممد

غلم السنئلام واعمانارجكت علمى :والتزير عليها الستلام) فكيف" لااحث شيااحاءالل
سوكي
بعدموته .قبلالحشر فوقالغال  جع بغل وه

امسنتتنتجها قارون وله صيراحمار 0

منالفرس 0

وال اول

وهو مسكي الملوك فىاسفارهم ومعبرة

الصعاليك فىقضاء اوطارهم * وعن على بن ابىطالب رذىىالله عنه ان البغال كانت شاشكلن

هرن فدعا عليها فقطع الله 5
وكانتا اسمرع الدواب فىنقل الخطي تنار ابراهم خليل ال
وهذه الرواية تستدعى الذيكون استتاخها شل قارون لان ابراهم مقدم على مودى با

كثيرةواذا رباخلنيت بحافر البغل الذَكرهرب منهالفأر وسائرالهوامكا فىحيا ا
صلى اللهعليه وس بغال ست  .منها بغلة شهباءبعاللدهلادل اهداها االلنلهتوقس والى مصر
من قبل هرقل والذلدل فاىلاصل القنفذ وقبل ذكرالقنافذ وولى عظمها وكانبعليهالصلاة
والسلام يرككها افلمدينة وفىالاسفار وءاشت حتى ذهت اسنانها فكان يدق لها الشعير و>مت

وقاتل على راضلىله عنه عليها معالخوارج بعد اركنيها مان رضىاللّهعنه وركيها بعد على
شل الفقير انما ركيوها
| دضىاللهعنه ابنهالحدن ثالممسيين ثممد بن النيفة ارلضىله عنهم *
وقدكانت كيه علهالصلاة والسلام طليالانصرة والظفر فالظاهى !نهم ل يمركبوها فىغيرالوقايبع

لان مانلآتدااببع .ان لايابس .ثاب متبوعه ولا يركب دابته ولابقعد فىمكانه ولايتكح
اأمه .ومنها بغلة بعَال لها فضة .ومنها الايلية  .وبغلة اهداها الهكسرى .واخرىمندومة
الجندل .واخرى منعند النجاشى فولاامير د معماروكان لهصلاىللهعليهوسلم0-0
عمليها
مام
رمان
اعلا
اثنانيعفور وعفير والعفرةالغبرة»وفىكتاب التعريف والا

لصلاةواللام

عفير ويغّال له يعفور  روى  إينعفورا وجده صلىالله عليه وس خيرو انه 0

اسمى زياد.بن شهاب وكان فىآباثى ستون حمازاكلهمركهم نى وانت الل فلايركيى ا
بعدك فالماتوفى رسولاللهصلىاللهعله وس! القىامارنفسهفجناغا عل ادس الله1
0

 0والسلام كان يرسله اذاكانت لهحاجة الى اخد

اك لذ  0ان النى

ناكا هقانا جار جتن يشزنا برزأينه باب الصحاب فيخرج اليهفيعلم ان النى عليهالصلاة
 0يريده فنطلق معالمار اليهوالمار من اذل خلقالله1

0ل اننال

ولا بهم عن ضم يراد به * الا الاذلانعير الى اك
هذاءلى الحدف ص بوط برمته * وذا المشبمح فلا رق له احد

اى لايصير على ظلم يرادبهفىحقه الا الاذلان اللذان ها فىغايةالذل ولف اابيبت خبر والمنى

نهى اعلنصبر عاللىظل وتحذير و تنفير للببامءين عنه اولفحديث إمن ( س الصوف وحلب
الشاة وركتن الائن فليس فجىوفه شائل'مكنبر) والاتن جع انان وهىامارة ##لتركوهاكه ١
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تعليل بمعظم منافعها والا فالانتفاع بهاالمل ايضا ملمااريب فىنحققه » 8وزينة  انتصابها |

عالىمذعول لهعطفا علىمحل لتركوفا ونحريده عناللام لكونه فعلالفاعل الفعل المعلل به /
اناك

هعبت

امدما 2لك

لظ

هد

3

2

اقم '٠ آكم

الجزء الرابم عثر

عسل لقره الغل  0وي  3عطف

على الاتعام 32.خلقَانَ اليل وهب كم 7ك |

للفرش .لوااحدله من انغتلا يل والخمل نوعان عد ومين والاذرق ينهء |انعظم البرذون ْ

الفسزتسسرع منه
وا

ر!س
لىفهن
رس واعلظمفرساصلب وانقل والبرذون ال
فشم
لنع
اظمم
اع

والعتيقعنزلة الغزال والبرذونعتزلةالشاة فالعتيق ماابؤادعى بانسمىنذلكلغتقه املنعيوب |
وبتالامتةكمَنَ' الطلكن قددبالائون'اللتشطة :ابت التكسة رايت الى اشلا:تا احي اعف '
الرق لانهلت1كها مالك قط  .والهجين الذىابوه بعىنوامه تحمية.وخلقالله الل مندع
ودم خلق بوم
الجنوب وكان خلقها قبل ادم علبة!اللام لانالدواب خلقت يوم امس ا
الجفة وافلمت والذككن مانليل خلق قثل+الات الفافم “الماع وجول ورواؤانا ميكل
ا
هقل
للك
الل اسماعيل علةالسلام وكانت وحوشا ولذ

العراب وفىاديث ( اركواالخل

فائها ميراث ابيكم انماعيل) وقد سبق قصة انقادها لاسماعبلفىسورة البقرة عندقولهتعالى
( وَاذيرقم ابرراهم القواعد من الببت واسماعبل  6الا ية وعن انسن رخىالله عنه انالنى

صل الله عانه ونإل ليكن شى”احب الله بعدالنساء مانليل وفىالحديث (لماأراد ذوالقرنين
لىئل ابصر فقالواالل فقال أى الل
انيديك والعانالىعين إلا سعالغ 5ىالدواب ا ف

ابصر فقالوا الاناث قفاألىالاناث ابصير ققالوا اللكارة مشدنعع_سكره ستّة ]لاف فرس
كذلك ) وكازله دَلى اللهعليه  8-0سبعةافراس  .الأول الكسك شه يكشت الماء واتصمابه

ملرجزالذى هوضرب مالنشعر
لشدة جريه  .والثانى المرنجز سمىبه مسن صهيله مأخوذ نا
والثالت اللحف كامير اوزيير كانهيلف الارض ذه لطؤلة :ىناغطهااوقلل هو بالخاء
المعحمة كأمير وزس  .والرابع اللزاز ماخوذ من لاززته اى الادقته فكا نه بدو بلطاو
لسرعته.والخاءس

الورد وهومابينالكميت

والاخمر الكم تكو زالدى خالط حر بهقنوءوقاً

ف
از[
 1اشدت حمر نهوالاشةرمن الدواب الاعمراق مع ع اع كمزقن

منت لوساضه حمرة  .والسادس الطرف
ٍ من الخئل وا!سابع السبحة فاح السين

والذنبومن الناس

بكسسرالطاء المهملةواسكان الزاء وبالقاء الكريم الجند
 0الموحدةوفتح الح:االمهلةاى سريع المرى

وفىاحديث ( مامن ليل الاوالف,رس بدعو قبا'وشول رب انك د

ل لانن ادم وجعلت

رز فىيده اللهم فاجعلنى ااحلبله مناهله وزدجم وعنابنعباس رخوىالله عنهما انالفرس

وا 055
منرا كبها وكان له فى يناد وعنالنيعليهال

فكا|

عربيا كان اوغيرء لازالله تعالىقال و(أعدوا لهممااستطعتم منقوة ومن دبإاطاطيل
ول شرق بين العرنى وغيره وهال انزالفرس لاطحال لوعو حل ارح

سول

|

للمعير لامسآرة لهاى لاجْسَارَة لهوالفرن يرى المامآت كى اذم وربله! اذادخنابه احرج |

الولد م انلبتا*ن قالالجخافظ شرفالدين الدماطى فىكتا بالل اذا ربطالفرس العشق ا
ستعمل
ييه
لزىاعل
ويغ
فىبدت ليد له الك.طان واماالقرس الذى فشهوم قهوالذى لا

فىمداحة

ا

|

وف الحديث ( من لقشعير| لقرسه ثمجاءبهحتى يعلقعللهه |_

7

-ورة الاحل

حجر ه هم

عليهوس (انحقا علىاللنهلايرف شيااًملدننياالاوضعه) وى التى تأك بلعد وفاترسولالل
وتشرب حتى ماتت وحاء انابنته فاطءة رخىىالله عنها تحشر علها * قالالسعدى [ حوشي

جنانكه معاومنلت ١كر طفلى مهارش كيرد وصد فرسنك ببرد كردن ازمتابعت او تدحد
لما ,ااكردو ده تهورلتاك بيش ايدكهفو جب بهلاك باشد /ورطفل .يتاداتى خواهد كه.ان.حايكد
| “زد زماماز كفشن كد

كر

مطاوعت تكندك :هنكام درشتى ملاطفت مدموم لش

 5دشهن) علاطفت :دوست  605باك طمع زنادء كد َ

»كاك لجايف كد باتويخاك ل اتن ا /كذما حاوف كندد رده حففش | كن عاد
وى
سعذن بلطف وكزمبادو هيت كوق .فك

 05زنك خوردده ار بنرم سوهانياك

*قال فىحباة المبوان واذا احرق وابرمل وذر على الدم السائل قطعه وقراده يربط ف

العاشق فيزول عشقه وحمهيزيد فىالباءة اى الماع  .والبقر مقرناذاشق لانهاتش قالارض
بالحراثة  #وقيل لحمد بن الاسين بن عاللىرلضهىعنهم الياقر لانه شق العمودخل فبهمدخلا

بلبغا واذا اردت انثرى تحبا فادفن جرة فىالارض الى حلةها وقد طلى باطنها بشحم البقر
فانالبراغيث كلهامجتمع الها واذايخر ايت بشحمه مع الزرئيخ اذهب الهوام خصوصا
ملنبقر للقنية فلاينافى انه ضحى
العقارب و
يقل انه صلىالله علهوسع ملك شيا منها اى ا

عننساتهبالبقركاانفسانالعيون* يقال ثلائة لايفلحون بالئبعشروقاطعالشجر وذاالبقر
والمراد القصابالمعتاد لوذفلكىالحديث (علكم بالباناليقر واسمانها و :5ولحومهافانالمانها
ملام السخاوى قد صح االننىعلمهالصلاة والسلام
اء)
ل*اقا
واسمانها دواء وشفاء وحومها دا
*ال الخليمى هذا لبيس الجاز وسوسة حٍِاللآرورطوية لنها
ضجى عن تابه بالبقر ق

سياف نه يرى إختصاص :ذلك هذا بالتزوريل مستحسن والا فالبى عليهالسلاملايتقرب

الى الله تعالى بالداء فهو اتماقال ذلك فالبقر تلك السوسة  0آخر انه عليهالسلام
(وفها
ضح باليقن _لبنان الجواز بوالعدم تبسر غيره انتهى كلام السخاوى وفىاطديث ص
رياش وسمنها معاش ) يعنى الغنم الرياشاللباس الفاخر يعنى انماعلى ظهرها سيب الرياش
ومادتها ومافىبظهاسب المعاش ولخد * وعنابىهريرة رضى الله عنه قال سا

صلى الله عليهوسم الاغنياء باتخاذ الثمواس الفقراء بأخاذ الدجاجالوقداجلا
(جَغم فقر
لفق واجمعة حج فقرائها) وعندانخاذ الاغناء الدجاجج دايا وك الشرى و اء 5
حال
ة الحموان جعلالله 0فىنوعالغنم وى تلد افلىعاممص :ويوٌكل
افى
الغمفانهاركة )*ق
مهنا أماشاءالله وى“ منها جوف الارض حلاف اللسباع فانها تلدستا وسبعا ولايرى منها

اتها
الاواحدة فىاطراف الارض وكاذله صل الله عليهوسل مائة املنغنم وسيعةتاعن
عان
رزك
ا

ازله عليه لسلام شاة
كح
اماعن رضىالله عنها وط

ختص بشسرب

لمنها ومات تله عليه لصلاةوالسلام

شاةفقال(مافعلم باهابها) قالوا انهانتةقال إدباغها طهورها)* قااللامامالدميرى كبدالكيش

اذا:احرقت طريةودلك بهاالاسنان سضتها وترن ركنياذادفن نحت شحرة يكز لها
تداك

لت

لان  5يصوق النعيحه عت

ل وادامكى لوزنل بصوف الضأن لاض
الحا

وفبه

لمزء الرابع عشير

مخ

م 2هم

سنرح ا
|ترسلوها بالغداة اىفىاول النهار افليمرعى وخر جونها حمظنائرها الى مسار<ها م
الراعى الابل اذارعاها وارسلها فالىمرعى * قال فىتهذيب المصادر والسروح [ يراهشان ]

| وسرح لازم ومتعد قال سرحت الماشة ومبرحت الماشنة انتهى *.وتسين الوقتين لانالرعاة
اذا اراحوا بالعنى وسرحوها بالغداة تزينت الافنيةبها اى مااتسع منامام الداركافىالقاموس |

| ونجاوب الثغاءوالرخاء الاول صوت الشاة والمعز والثانى ذؤات الخفت فجل بكسر الهم ْ
ادس واماعند كونها |
لةنعن
احرم
ىظم اهلها فىاعين الناظرين الها ويكسون الحا وال
ايع
| فالمرائى فتقطع اضافتها الحسة الى اربابها وعند كونها فىالخظائر لابراهاراء ولاينظر
| اليها ناظر وقدم الاراحة على السرح وان كانت بعده لان امال فنها اظهر اذى حضور
| بعد غسة واقال نذ املد ع 4حدق بقاكوة ملائ اللطون مرتفعة الضلوع حافلة |

الضروع * قال فىالقاموس المالالحدن فىالخلق والخلق و مل تزين وحماه زينهوفىاديث

(خمالَ الرخٍِنّفضاخة :لساه) وخىديك اخ رن(اعالصُوَات ؛المقال والكماك عَكَسن القعال) |

ْ

بهاتمخنوشد وكؤيابسر * برا كندء كو اذهامبر

 #وحمل اثقالكم  6جمعثقل بفتح الثاءوالقاىوهومتاعالمسافر وحشمه اى مل ك3
الخراج اهل مكةمتاجرهم ال اىلعِنومصر والشام
هدخ
فابنفي
واحالكم الى بلد» بعد اياما ك
ظ © لمنكوتوابالغيهيه و اصلين اليهبانفسكم جرد ينعنالانقال لولاالابلاىاو لق الابلقرضا أ

ف الابشق الانفس » 4فضلاءن استصحابها معكم اىعن انتحماوها عظلهىوراليه .والشق
باآكسر والفتح الكلفة والمشقة وهواستثناء مفرغ هناعم الاشباء اى لمتكونوا بالغه بثى'

املانشياء الابشق الانفس ف انربكم لرؤف رحيم  6عظم الرأفةبكم وعظهالانعامعليكم
حيث رحمكم يخلق هذه الخوامل وانعمها علمكم لانتفاعكم وتسيرالامي علكم* ععنر
ابنالخطاب رضوىاللهعنه ازرسولالله صلىالله عليهوسل كانفىبعض مغازيه فبناهم سيرون
اذاخذوا فرخ طائر اىولده فاقبل احد ابويه حتى سقط فىايدى الذين اخذوا الفرخ فقال

(جبون لهذا الطير اخذفرخه فاقبلحتى سقط فايديكم واللهلله
| عليهالصلاة وأاللسلاامتع
ارحم بععاده منهذا الطائر بفرخه)
فروماندكائرا برحمت قريب * تضرع كنائرا يبدعوت يحب
© وفالااية اشادةالى انفىخلق اليواناتانتفاعا للانسان فانهم ينتفعونبهاحين اطلاعهم
اس فحيىزهاواجتنايا
تلا
<نا
| على صفاتها اسكشوانية الذسمة بالصفات الملكية اعلميدة احترازا ع
مل ||
حيهم
تت ف
لاخلق
شعبنههاهوله بإاوائككالانعام بهم اضل) وهذهالصفات اعأروانية انم
ظ اثقال ارواحهم الىبلد عالمالخبروت ولذا ورد (نفسك مطتكفارفق بها) * واعلٍان اللتهعالى

نىعناه بخلق الابل والبقر والغم والمءز وقدكان لرسول الله صلىاللهعليهوسم ابل
معل

يركها وه الباقة القصوى اىالمقطوع طرف اذنها والجدءاء االىمقطوعة الانمةاومقطوعة |
للعهاضاء اى المشقوقة الاذن* قال بعضهم وهذه القابولميكن بتلك شمىن”ذلك
واذان ك
| ال
والعضاء هى التىكانت لاتسق فسقت فشق ذلك على المسيامين فقال رسولالله صلىالله

و

سورة النحل

مج*”  7هوم

اهل الرياضة الحققين ماهنل التوحيد المانى كانشم فمضنلاتهم راحةالمسك وذلك لبس ١
اار حالهم الىمع اعضائهم واجزائهم فهممانلنطفة صورة
برعيد لصفوة باطنهم وسريان ث

فنىاهصموظهررةالوجود فغابوا منالغبيةووصلوا
ومنالنور معنىولبس غيرهم مثلهملانمع
الى عااللمشهود يخلاف غيرهم منارباب الغفلة فان انت تطمع فىالوصول الى ماوصاوا

اوالحصول عند ماحصاوا فعليك باخلاص العمل ورك المراء والجدل فان حقيقة التوحيد
كناهن بعيد هواقلانعام يه جمع م وقديسكن عننه وهى
مىم
دحل للخصم العنيدبيله
الابل والبقر والعتموالمعزواؤلهاىجناس الاربعة المسماةبالازواج العانيةاعتمارا للذكر والاتى

لان ذكركل واحد منهذالانواع زوج بانثاه وانثاه زوج بذكرهفيكون ماملواعزواجمانية

اناثلانيبنلبومن البقرباثدين فالخل |
اذا الاعتكاراتيق لض|آن انين ومن المطنواثتين:وم
والبغال واحمير خارجة املنانعام واكثر مابدّع هاذلااسم عاللىابل وانتصابها بمضعريفسره
| قوله تعالى © خلقها لكم  6ولمنافمكم ومصا كم يابنىادم وكذا ساالخرلوقات فانها خلقت

| لمصا العباد ومنافعهملالهايدل علءه قولهتعالى ل خلق لكممافالارض حجيعا) وقوله (إسخر لكم

| مافىالسمواتومافىالارض» واما الانسانفقد خلقلهتعاىمقاال لو اصطنعتك لنفسى)فالانسان
ل ١ صفات اللهتعالى وجل الاخاضى ف فنهادف يهزددايشان رست

ل تمده ل

جامعها ازيشم وموىكه سرما بازدادد ] * والدفى” نض حدة البرد اى يعنىالسخونة

والحرارة ثمسمىبه كل ما يدفأبه اى يسخنبه لمبناس معمول منصوف الثم اووبرالابل
اوشعر المعز هذا واماالفرو فلابأسبه بعد الدباغة من أى صنف كان وقد عدالامام الشافى
رحهالله لبس جلد السباع مكروها وكان لرسول الله صلىالله عليهوسم جة فنك يلبسها
| فىالاعماد والفنك بالتحريك دابة فروتها اطبب انواع الفراء واشرفها واعدلها صا ليع
الامجة المعتدلة م فىالقاموس ثم ان اسباب التسخين اتماتلزم للعامة وقد اشتهر انالنى |

صلىالله عليهوس! ل+يصطل بالثار وكذا بعض الخواص فانحرادة باطنهم تنى عنالمرارة
الظاهَة :قال الصاتت

ع نكدشن درم بعش رك مد
 0ومنافع  +6نسلها ودرها ا

ار ب را ل

اك اك

والكراثة بوهثامنها واحرتها  0ومنها أكون | 0

والدير والذ كر والخصيتين والمرارة والمثانة وتخاع الصلب والعظم والدم فاتثهاحرام .وشديم

الظرق لرّعاية الفاصاة" اولانالاكل منها هوالاصل الذى يعتمده الناس فىمعائشهم واماالاكل

منّغيرها نمالطور وصيد البر والبحر فعلق وجه التداوى اوالتف وااتاذذفكون:القصر
اضافنا بالنسية الى سائر الموانات حتى لاينتقض مثل ايز ونحوه املنمأ كولات المعتادة
| و©لكم فيها  6مع مافصل منانواع المنافع الضرورية و ججال  6اى زيئة فىاعينالناس
ووحاهة عندهم #3حان ترنحون  5تردوتها من ضراعبها الى ص احها وساركها بالعثى

ا

قر
بل
االلا ب
واحة
النهار امرناح الابل اذاردها الى المراح بشم الميموهوموضع ار

ووسنت] 00وحين تسرحون 5
والغم  .والاراحة بالفارسية [ شاتكاء اننا وددن اختر ك

اسشفة
المزه الرابع عدر
 2 ١خلقالدثموات والازض' "اقالاخجرام الثاؤية اانا النقلئة» يقاقلبل"ا عنلق10 
الارض كان هوضع الارض كله ماءفاجتمع الزيد فى ماولضعكعية فصارت ريرة حمراء كهيئة
التل وكان ذلك بوءالاحد ثارمتفع خارالماء كهرثةالدحان حتى انتهى الى موضعالمماء ومابين

النماد'والارض علدايرةلخستيالة قاكم :االومنقطرق والغرب :مل اندرااه حصنوافرقكلق هرا

السما» فلماكانبوءالائنن خلق الشمس والقدر والنحوم ثم بسط الارض مننحت الربوة
بالحق  64اى بالحكمة والمهللحة لابالباطل والبعث ونم ماقيل
انما الكون خبال * وهو حق فاطققة
ويمّالجعل اللهالارواح|لعلويةوالاشباحاسفلية مظلاهى افاعيلهفهو الفاعلفه ياظهرعرٍ الارواح| 

والاشباح للإتعالى؟ وبقدس .وبالفارسة [ برترست خداىتعالىوبزكرتر] «وعمايشركون»»| 
عن شركة مرايكشونه به املنباطل الذى لاببدى” ولايعمد فننتىللسالك ان بوحدالله تعالى
حقاب الوسائط لابالوسائط بل بالذاتفنكانيرجو| 
ذانا وصفة وفعلا فاناللهتعالىهو الفاعل خل
لمشركه
لقاءبهفلنعمل لاد احاوهوما اريدبه.وجدالله ولايشرك بععادةربه احدا ورقابلفى
مالسى هنكنى:معتودا سازد * :مرابى را ازان كفشد شرك

|

نقاطفة بل خلقادم منالتراب| 
لخل
خلق الانسان  6اى نآىدم لاغير لان ابموينهمالمم
وحواء مانلضلع الايسر منه© نمطنفة  6قال فالىقاموس النطقة ماء الرجل ٠ والمعنى

بالفارسية [ اذ اب .نىكه جاديدت فى<س وحركت وفهم وهولاقك وضع وشكل ليذيرد

| بس اورافهم وعقلداد ] ف9ا8ذاهو * [يس نكا او] اى الانسان بعدالخلق وانى'بالفاء
اشارة الى شرعة تسيالهم ابتداء خلقهم ص خصم  4بلغ الخصومة كد

ذل #3مين7 

اع امهلرةالتجية أل امل لاقلهة از ياكةمسوك زه لفق متاظؤ سكا تدر أعدك
سخن خود را حت ثابت سازد ] * قالفىالتكماة الظاه االنآنية عالىغموم وقدحى
المهدوى ان المراد به ابىبن خلف الى فانه ابى الى صل اللهعله وسلمبعظم رهم فقال

يامخد اترى اللدتعالى اى أتظن ازالله يحى هذا بعد ماقدرم قازات ومثلها الا ية التىنى آخر
سورة اس ونه

ل ان

نطق
حس
#ادى بوده ومااورا و

دادم اد

بامائجادله كد حرا استدلال ع ىكند بابداء براعادمكه هيكه برابداء قاذر نود إهبىنة بزين

| نقيدزرت دارد ] © وف التأويلات النجمية اى جعلالانسانمنطنفة ملباتةفعل له والاعلم
بوجودها فاذا اعطيت العموالقدرة صارت خصما خالقها ممينا وجودها موعجودالحق
وادعت الشركة معه افلىوجود والأفاعل انتهى  +والآية وصضف الانسان بالافراظ قالوقاحة
والجهل والعادى فىكفران النعمة قالوا اخلللقهتعالى.جوهى الانسان منتراب اولا ثنمطهفنة
ثانيا وهممااز دادوا الاتكبرا ومالهم والكبر يعد انخلةوا نمطنفة نجسة فىقولطامة العلماء

لهدز ادا بودى آب منى * أكر صردى از سربدركن منى
*ىانسانالعبون ان فضلاته صلى اللهعليهوش طاهية انتهى* وهو مخنصائصه تمليهالسلام
| وف

يح
كاصر حوابه فىكتبالسير وحكمالنطفة اسهل من الفضلات لانهااخف مها

انبعض

( اهل) 

ّْ

ميا ه يدم

عور انحل

والانداد فاذا كان مااستدوه خلاف الواقع وهومستيد بالالوهية فالظاهرانهينتقمنهم عذللىك

فو فاتقون  [ 6يبس بترسيد اذ من وجز مس١ برستش مكنيد ]

ابت دارا مثم* نو از بندكانق ومولامم
» وفالا.ية دلالة على انالملاتكة وسائط بينالله وبين رسله وانييا فىابلاغ كته ورسالاته
| وانهم ينزلون بالوحى على بعضهم دفعة فىوقت واحد كتزلوا بالتوراة والاتحيل والزبور

على موسى وعيسى وداود والدال عليه قراءة ابنكثير وابى يمرو وينزل من انزل وعلى
بعضهم منجما موزعا على :حسب المصاط وكفاء الحوادث كنزو بالقر ان منجما فعشرين
سنة اوفثلاث وعشرين على مايدل عليه قراءة الباقين لان فىالتنزيل دلالة عالاىندرج |
والتكز والائزال بشموله التدريحجى والدفبى ايم منه وانه لبس ذلك!لنزول بالوجى حماة

واحدة اومتفرقا الاباماللهوعلىمايراه خيرا وصوابا وانالنبوة موهيةالل ورحمته مختص بها
ناء منعماده وازالمقصود الاصلى فىذلك اعلامهم الناس بو حيداللهتعالى وتقواهفى جميع
منش

ما امي نهو,انهى:عنه .,والاول .هو ,منتهى كال القوة العلمية روالثالى !هو :اقتضى كالات القوة
العلمية * قال فاىلبحعرلوم واتقاء اللهباجتناب الكفر والمعاصى وسائر القبانحيشمل رطاية
حقوقها بايلنناس © والاشارة (إينزلالملائكة بالروح من امه اى بالوحى وبمايى القلوهبن
المواهب الربانية مانمه اى من ام انلهوامسه على وجوه منها ماإرد علىالجوارح شكاليف

الشريعة ومنها مإيرد عاللىنفوس بتركيتها بالطريقة ومنها مايرد علىالارواح بملازمةالمضرة
للمكاشفات ومنها مايرد علىالفيات >ل الصفات لافناء الذوات لإعلى منيشاء منعباده)

من الانبباء والاولياء (( انانذروا انه لااله الاانا  6اى اعلموا اوصاف وجودك بذ لها انانيتى |
انلااله الاانا (إفاتقون» اىفاتقوا عن انانيسكم بانانيتىكذا افلىتأويلات اللجمية* ال شخى |
وسندى روحةالله روحه فىبعض نحربرانه المتقى اما انيشق بنفسه عن اعوقسسيحانه واماالحق

عننفسه والاول هوالاقاء باسناد اللقائص الى نفسه عاسنئادها الىالحق سسبحانه فجعل
نفسه وقاية لله تعالى والثانى هوالاتقاء باسناد الكمالات الى اق سبحانه عن اسنادها انلفىسه

فبحءل الحق سبحانه وقاية لنفسه والعدم نقصان والوجود كال فاتوا الله حق تقاته بانتضفوا
العدم الى انفسكم مطلقا ولاتضيفوا الوجود الها اصلا وتضيفوا الوجود الى الله مطلقا |

ولاتضيفوا العدم اليه اصلا فانالله تعالىموجود داثما ازلا وابدا سرمدا لاجوز فىحقهالعدم
اصلا ونفوسكم منحيث هىهى معدومة داما وازلا وابدا وسرمدا لاحوز فىحقهاالوجود
اصلا وطريان الوجود علمها منحيث فيضانالجود الوجودى علبها منالق تعالى لابوجب

وجودها اصلا منحيث هى هىعند هذا الطريان علىعدمها الادلى منحيث هى دمامطلتا
فانعوا الله مااستطعتم واسمعوا واطعوا انتهى كلام الشيخ
تون

حمله در فضاى

وحود

*

باش ل

شهود

* #حدست

 50همه فضت

يأك حكن حاى

هم خود

انضاف دم كر 110

بندارى

06

دن ونبو

ازغبار دونى * لوح خاطركه حق يكيست نهدو

جا  4خم

الجرء الرابم عشر
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بالكلمة والكلتن

ْمتل

هذىلفاهك
اسرافيل باهنه الموكل بالصور ال

عله 1

مهعنسس عسخصصم ست لسسل مص جا
لبالهريلك واللكيية

وك

الخلق وقا م الساعة ونبوته صلىاللهعليهوس |

مؤذنة سرب الساعة واشطاع الوحى » وفى يح  6-0أنه تزل عليه بسورة امد اى ذانحة

| الكتاب ملك م+ينزلبهاجبريل كاقال بعضهم وهو بشبع .وذ كر ابن ابىحيثمة خالدبن سنان

العسى وذكر نبوته وانه وكلبهال ملنائكة مالك خازن النار وكان مناعلام نبوته اننارا
0
عر دام مرج علاسنونان

0
|

اكرة احوال القر0005

0 7
 0والضر

راقاولى الناى بعسسى ع  0سى
85

2

تبت

١

.

وه نى) اى نىداع للخلق االلىله وشرع وسيق تفصيل القصة ىسورة المادة عند قولهتعالى

أ

لاهلا لكتاب قد جاءكرسوننا) الآيةفلينظر هناك .وذ كرانملكا يقَالله زياقبلكان ينزل
على ذىالقرثين وذلكالملك هوالذى يطوى الارض إبومالقيامة وهشضها فتقع اقدام الخلائق

كلهم بالساهرة فهاذكره بعض اهل الءإزوهذا مشاكل لتوكله بذى القرنين الذىقطع مشارق
الارض ومغاريها ماانقصة خالد بن سان وتسخير النارله مشاكاة لخال الملك الموكلبه كذا |

ظب التعريف واسئلة الحكم #هبالروح  4اى بالوحى الذى منحملته القران على لمج
فكىتا

الاستعارة فانه يحى اتقاوب المتة بالجهل اوبقوم فىالدين مقام الروح فيالمسد يعنى انالروح
استعارة تحقيقية عنالوجى ووجه التسمية احد هذين الوجهين والقرينة ابدال ااننذروا |

املنروح * وقال بعضهم البا يءمعنى معاى ذل اللاككة مع جبريل ق*ال الكاشنى [ددشان |

مكويد كههدج ملكى فروتيايد  5روح بااوست ورقبب بروجتانحه ابدرمبان حفظه
مساشند ] 3ونواءة * سانالعام اريديه الوحى فانهاكد وبعث عليه وايضا

مثلها فىقوله تعالى إمماخطا تهم) أى  0بالروح يسبب اسه واجل ارادته

0
5

2

0

م

آء

م

لمعه

ف علىمايشاءمنعبادد  6ان يتزلهم بهعلمهم لاختصاصهم يصفات نَوْهلهم لدلك هقانانذروايه |
بدل منالروح اى يعذلهم ملتسين بان انذروا اى بهذا القول والمخاطون بهالاساء الذين

نزلت الملامكة علهم والآ مس هوالله والملائكة نعل للامن كايشعر بهالباء افلميبدل منهوان خفقة
املثنقبلة وضمير الشأنالذى هو اسمها محذوف اى ينزلهم ملتبسين بانالتسأن,اقوللكم
انذروا والانذار الاعلام خلا أنه مختص باعلام الحذور من نبذارلثى"' كفرح علمهفجذره |

وانذره بالامى انذارا اعلمه وحذره وخوفه فىابلاغه كذا فالىقاموس اى اعلموا ,اناس |
ايها الانساء  4انه 6ه اىالشأن  8لاالهالاانا  #كن نيست خداى مستحق عبادت مكر |
منكه افرياتده.وروزى دهندةٌ همه ام] واناؤه عنالحذور ليس .لذاته يلمنحيث اتصاف
المنذزين بمايضاده من الاشراك وذلك كاف فىكون اعلامه انذارا كاقال سعدى المفتى فىحواشه
التخويف بلاالهالاانامنحيث انهمكانوايأبتونلهتعالىما لايق لذاته لك يمرةالمشنمر كاء |
4

مج

 7يهم

سورة النحل

مبنعادمه ولس فهىذه
1واعك الانطاذق

| لاتطلوا 2للحي واطلانا 0
لممولاطوذنان
| الرواية استعجال المؤمنين بخلوفهم وظنهمثم ان الالتككانييهالااس
الله تعالى(لايستعحل بها الذين لابو مون بها والذين ]امخوا مشفقون

منها) بل الظاهص انهم لما

علمواا خطاب الكفار شَوله فلاتستعجاوه
سمعوا اول الاية اضطربوا لظنانه وسقعمثم
شاك تعد بق لدع" المت  2وكلالتزالكعلذيبالادية قال النى صلى الله عايه وسح
(عثت انا والساعة كياتين) يعتنى اصيعيه المسيحة والوسطى معناه ان مانتىوبينالساعة الال ا
ل

الىمامضى من الزمان مقداز فضل الوسطىىعلى المسيحة شه القرب الزماى بالقرت المساحى

لتصوير غابة بقٍرالساعة وفىحديث إنخر (مثْلى ومدلالساعة كفرمى رهان)* قااللفقاموس
كفرسى رهان يضرب للاثنين يسبقان الى غاية فستويان هذا التشسه فى الابتداء لان
الغاية نلعن السابق لامحالة انتهى© #والاشارة الىان قوله تعالى ف(اللىااتصاسللتهعحاوه)» .
كلام قديم كانالله فى الازلبه م متكلما والخاطونبه عد فىالعدم حبوسون وهم طيقات ثلاث

منهم الغافلون والعاقلون والعاشقون فكان الطاب مع الغافلين بالعتاب اذكانوا مشتاقين الى
تهاها وهم اتاب النفوس
اذات
و ول
هرفها
شوزخا
ونيا
الد

ن:فسكرجه زكيدرنت :ودرده دان  +قبلداش ..دنيساست :اورا مردة:دان
والخطاب مع العاقلين بوعد الواب اذكانوا مثتاقين الى الطاءات والعبادات والاجمال
الصالحات الى تبلغهم الى النة ونعيمها الباقية وهم ارباب العقول
ددا ناوه دستلقو كزايت »اكه امكاناتهى
وطاق قاعرقا ةاابإدش
والخطاب معالعاشقين بوصلة رب الارباب اذكانوا مشتاقين الى مشاهدة حمال ذىالخلال
كر شيرين معاذالله
جه سود ازروزن جنت أ
زذكوى خود درفل ار اروضة فرهاد تكماند

فاستعجل ارواح كلطبقةمنهم للخروج مالنعدم الى الوجود لنيل المقصود وطلب المفقود

فتكلءاللهف اىلازلبقولهإاتى المله سايىأنى اص اللهلاالحرعودبملناصابة مااكتب لكل |
مة الازلية إفلاتستعجلوه) فانهلايشوةكم يدلعليه قولهتعالى (رواناكمنكل
قكسفى
لمت
اقة
طب
ماسألقوه) اى فاىلعدم وهويسمع خفيات اسرار؟ ويبصرخفرات سرائر؟ المعدومةلإسبحاله
ادالقطركوان ال ا"طوا منزة” فاته [وامتفال 5ضلدااته ,اينكون له شزيك _تعفال تله
تاق ع
أوششه  00بدله

قهار بى منازع وغفار بى ملال * ديان بى مءادل وسلطان إىسباه

باغير اواضافت شاهى بود جنانك » بريكدوجوبباره زشطرع نامشاه
دا تعظها
ينزل اكنهكعالى 3ا6لملائكة يه اى جبريل لانالواحد يسمى باجإمعاكذاان س
لشأنه تأرفالقدره اوري ملكي الوجىكقال السهبل كت ب التعريف والاعلام

إينزل الملائكة» يمعلنىائكة الوحى وهم جبريل وقال الملائكة بالمعلانه قد ينزل بالوحىمع
ملد
ح افي
ملاسر
غبره سوروى -ععناص الشععى باسناد تتحيح قال وك

صل اللعليهوسلمثلاث
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8لالعذابالموعودلهمسخرية ١

ا عرالفا  1لان تحققة متؤط محكمه الافذ |

مىك الواقع
لع ف
ستوق
رفة نظ الم
ظوقضآنه الغالب واشانه عبارة عدننوه واقتزابة عطلى
ار .و.المنىدناواقتزب ماؤعدتءبه ايهاالكقرة 8تنسلتاعجلودة اىامرالله |
وقد وقع
ووقوعه اذلاخيرلكم فيه ولاخلاص لكم منه واستعحالهم ,واذكانتطرنق ال

8121

|

حمل عالىالحقمقة ونهوا عنهيضرب من|! 5كموالاستعجال طلى الثى*قلحينه ف سبحانه | 8

[ ا كست خداى 00

تىبراً وتقدس بذاته |

عن ان يكونشلرهيك فبدفع ماارادبهم بوجهمن الوجوه وماكانالمنزلهلذات الجللة هو أ
باس رضىالله عانهتمزاللاملاتوتعالى
|قس الذات اآللتتزية الىمتتىالتورَىقَ*آلَ آآعبن
ت

(تربت الساعة وانشق القمر ) قل ألْكَفَان بهم لعض ان هذا يزعم االنقلّامة
|اق
| قدريت تاميكوا بعش ماكتتمتعملون حتىرما عركان تلكاران  1از تهنا
ظن ]ا فاءزل
مارا

اقتبر الناءى,حسابهم) الآية فاشةقوا وانتظر وا كبرالساعة تلما امتدت |

الايام قالوا ياعمد مائرى ظ تمامخوفنابهؤائز لالله تعالى إاى امس الله قوثب اللىعطهاللام

| .قائما مخافة الساعة وحذر الناس من قيامها ورفعالاس رؤسهم فتزل (فلا تستعحلوه) اى

لا(تطلبوا)

سار

(0

6

الك الامامالعالمالفاضل والشييخ التحرير الكامل المامع باليبنواطن
والظواهصس ومفخر الاماثل والاكابر خاالعمةفسرين وقدوة ادباب
المقيقة واليقين فريد اوانه وقطب زمانه منبع جبيع العلوم

مولانا ومولى الروم الشيخ اسماعيل حق البروسوى
قدس سره العالى
الوق -تيه

ب س1

سن

الصالمون *  5فىهذا لملاغا  5ا

< وما ارسلاك إلارحيهاليم 0

قال فىعرائس البقلى كان فىعلم الازلية ان ارض الجنان ميراث عياده الصالخحين مانلزهاد والعياد
قال بعضهم حاء رجة الكفار اغا من حيث ان عقوبتهم آخر ت لكيه اج

والاءراروالاخيار اخ

قالالكاشى [دركم فالاسترار اوددهكه ازرحمترى بودكهامترا ذرهيج مقامذراموش ذكرد] ا

قااللبعكضبار وما ارسلناك الا رحمة مطلقة نكااممةاةعامة شاماة جامعة مميتاةجميم المفيدات من
الرحمة الغيذيه والشهادة العلمية والعينية والوجودية والشهودية والساشة واللاحقة وغير ذلك

لاعالمين اخ

ولفتأويلات النجمية فى سورة ميم بين قوله ( ورجةمنا ) فى حق عيسى
ا

وبين قوله فى "حنقينا عليْهالتلام ( وما ارسلناك الا زة لاعالين ) الح تال فى عرائس |
البقلى اايهلافهم انال اخبرنا ان نور ممد عليهاللام اول ماخلقه ال

قال٠.ضالعاماء انكل ْ

نىبعث رسولا ) ال'
نا معذبين ح
الى كان عقدمة للعقوبة لقوله تعالى ( وكما

ممون
سهللا
مدف
تفسير قو لهتباركاسمه  8قلا مابوحىالى"اتماالهكمالهواح

 +ذانتولواي»ه

اتنعهلملاقت ارادةالحق بابمحاد الخلق ابرز الحقيقة الاحدية من كون الحضرة الاحدية الخ

اتعملم انحيّاته عليهالسلام رحة ومماته رجة كاقال ( حيانى خير لكم ومماتى خير لكم ) الج

تفسير قوله شارك اسمه  8فقل اذنتكم على سواء وان ادرى أقريب ابمعد ما
توعدون * الهبعلمالجهر مالنقول ويعلم ماتكتمون * وان ادرى لعله فنة لكم

ومتاع الى حين * قال رابخكم بالق وريناالرَعوت"المستعان على ماتصفون »
قال ف اىلتأو نلاتالتجمية  30لعلم

 1ون  :من دعاوى الاشلام وَالاعان والزهد ا

|

والمعارف الخ وفالا يةاشارة الى انهلا إطلب مناللَ تعالى ولاييطعع فىحقالمطيعوالعاصى اخ ا
ومن٠ كلات أهبرالمؤمنين

مخدوع ع نعقله »دي

ع1لى رضىالله كه

نب سم

ا ١ اه

قل عام اع

فى اليقظة اخ

ع

 5رابه نهو

قالء اربراهم بنس ادهم رحمهالله لرجل أدرممم فالمنام .احب اليك أم دنتار

ررمت

املد الثابى مع لفسير بر والبانم دو فيقم تعالى

أ

” 5لا يهمحََ

5

هاه

وي

ابي

تفسير قوله شارك اسمه  #3وزكريا اذنادى ريه ريلاتذرى

شد

ل

ؤردا وانت خيرالوارثين 2

ا

فاستحناله ووهماله خحى واصا اله زوحه انهمكانوا سأوعون فى اخيرات ويدعوثنا

رغنا ورهيا 7
وعن <الد بن الوليد .زضئىاشّعنه انه قال يارمولالله ارواع فىمناى قال قل ( اعوذ بكلماتالله
التامات منغضيه وعقابه وشرعياده ومنممهزات الشباطين ان حضروق ( 1

لت

تفسير قوله تارك اسمه هق وكانوا لنا خاشعين * وااتى احصذت فرجها فنفخنا فها من
روحنًا وجعلناها ؤابنها اية للعالمين 1
وقال الامام السويلى رجدالل بريد فرج القميص ايىلمملق بدويها ديبة ال'

تفسير قولهتياركاسمههلانهذه امتكم امة و احدةو انار بفكامعبد ون* وتقطعو امس همبينهمكه
لىسلام
ايس
هب ع
يائ
لخ
ودهن

ههذا
خالدتل
انامهذهبت بهالمصياغ وق

الغلاموعلمدشياً من صنعتك الخ

وقدبيتانامة ابراهم عليهاأسلام صاروا تعد س.عين فرقة وامة هو سى عايه |اسلام احدى وسيعءين اخ

تفسير قوله تارك اسمه يِلكل الينا راجعون * ثن يعمل مالنصالحات وهو مؤهن
فلا كفران أسعية ونا لهكاتيون عد وحرام

على قرية احلكتها

الهم لابرجعون د

مكل حدب *
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم ن
وفى التأويلاتالنجمية يشير الىقلوباهل الاهواء والبدع المهلكة باعتقادالسوء ومخالفات|أشرع ال
ارا

الفستر قوله تبارك اماي"  0شساون  30واقتر يالوعد الحق فاذا ص شاخصة ايصارالذين أ

اكفروا او
لك

اناءقدكنا فىغفلة منهذا بلكنا ظالمين * الكم وماتعبدون من دو نالل 6#

دلالة على ان قيام الساعة دم

عن خروج تأجخوج ومأجوج ا

وءن بعض

الحكماء انه نظر الى اناس يترون علىميت خلف جنازته الل"

 6:تفسين قوله شارك اسفه ع حصب جهم الم لها واردون * لوكان هؤلاء الهة ما
وردوها وكل فها كال دن  7لهم فيا زفير وهم قمبأ لاسمعون * ازالذبن سيقت لهم
0

اولك عنها مبعدون 3

لصطفاء اربعة اشياء  .الانفراد من الكو نينال
قااللبعكضبار ظااهلنعحندناية السابقة لاالها
وقال بغضهم الحسى العناية والاجتناق والهاداثة“والعطاء .والتوفيق الل*
شرت

تفسير قوله شارك اسمه ص لايسمعون حسيسها وهم فى مااشتهت انفسهم خالدون »

لاحزتهم الفزع الأكبر وتتلقهم الملائكة هذا يومكم الذىكلتمتوعدون 6ه
وفىالتأء يلاتالنيجمية ومن نار سبقالعناية الازاية انلايسمعون <سيس جهن القهر الخ وقال
بعضهم ذعااو ل منالفربقين واطباق جيتم علىاهلها ال وقالبعض ارباباطقيقة هو
قوله تعالى فىالازل ( هؤلاء فالىجنة ولاابالى ) الخ فليجتبد العاقل فىالطاعات حتى يصل الى

القربات الح' قال فالفتوحاتالمكية اجع اهل كلملة على انالزهد فالدنيا «طلوب الخ قال
الشيخ عيدالوهاب الشعراوى رحدالله ومن فوائد الرهبان انهم لابدخرون قوتا لغد ال
كلاه

جىل
سكط
لشماء
اىال
تقسير قوله تياك اسمه  4يوم نظؤ

للكتب كا يدأنا اول خلق

تعيده وعدا علنا اكنناا فاعلين 
واقلاالمامااسبيق ذكر محمدبن حسنالمقرى عن جماعة منالمفسربن انالسجل ملك فىالسماء الثالث

ترفع اليه اعمالالعباد الح وفىالسئن لابى داودالسجل كاتب كان لانى عليهالسلام ' قال فى |
مرن الصحابةرضى الله عنهماحدباسمه الا زيدبنحارثةرضى اللعنهالخ وفى
ناىلف
آكرف
انسانالعيون 1يذ
التأويلاتالنجمية يشير الىعلى سماءالوجودالانساق تلى صفةالجلال فىافناء مساتبالوجود الخ

 2/7همد

لي 1

ال

5

رسولاله عليه السلام بعدالبوة والهجرة  .ثمالتجارة برط الامانة يحيث لامخون على مقدار

ا

ا

|

حبة اصلا  .ثالمحراثة ' .ثمالصناعة اكلاخفتار والتحفة الح' يقال ثلاثة لابفلحون بايلمبعسر |
وقاطع الشج .وذاع البقر ال'

أااه

تفسير قوله نبارك أسمه © وكنا بكل شى' عالمين * واملنثسياطين مينغوصون له |
وبعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين 0
قال افلىاسئلة المقحمة فلءا ذالم انلرشجياطين عن طاعة سلبان هع استعمالهم فى تلكالاءور
الشديدة ال "قال فالتأويلات اانجمية كمانلية الانسان أنه اذا بلغ مبلغ الرجال البالغين من

الانبياء والاولياء سخرالته له ا وسخر لنبينا عليهالصلاة والسلام من جيع اجناسها اخ
ا ءاه تشسير قوله شارك اسمه  0وادوب 3
االلبكعبار انبلاء ابوب
ضدق
ار"  .وق
نح
ااهل
كا ابوب وارسله الى
لقان
تات ش
از
10
وقد ساطالله علىجسده اتنى عشر الف دودة ال'

اختاره قبله سبعون 'بيا ال

لذ نادى ربهالىمستىالضمروانت احم الارحمين*فاستجبناله فكشفنا»ه
خ+زأة تفسيرقولهتيارك اسمهب ا

فانقيل أليس صرح ذكرياء افلدعاء قال ( هبلى منلدنك وايا ) ال" وفالتأويلات النجمية
يدن الى اكنلما كان -لارنوب منالكك والشكاية ال"
ْ :«٠أه

امبهفهقمن ضر و ا١تهينلاهءوثلهم معهمرحمةمن عننادز اذكلرعىابدين كه
تفسير قولهتاركماس
قال بعض الكار السر فىابتلانه تصفية وجوده بالرياضاتالشاقة وانواع الجاهداتالبدنية لتكميل أ
المقاعات العلية ال

قالوا كن

حاورا لاعز بز والشريرف

صار عرس

 ١بها ابوب يغتسل عريانا خرعليه رجل جراد من ذهب ) ا
الامتحان

هاه

ليبرز ما  2صحيره

شرغا 2

وقاللكانك

أ

واءلم ان بلاء ابوب منقبيل

ا

:١نفسير قوله ثبارك اسنه © واسمعيل وادريس واذالكفل كل منااصارين *
وادخلناهم فرحىتنا انهم من الصاكىين 0
قيل لابىيزيد قدسسره أيعصىالعارف فقال وكاناممالله قدرا مقدورا ا"
بداية اولاخذ بالشسرائع والاحكام ورفض النمى والرام الخ

واعلم انااصلاح

ثالمصبر من صياتب الصلاح

وءنبزيدالرقائى رحهالله قال اذا ادلخرلجلالقبر قامت الصلاة عن عينه والركاة سعانره ا*
| 6
!

تفسير قوله نبارك اسمه هل وذاالنون اذ ذهب «خاضيا فظن انان نقدر عليه 6
اولفتأويلات النجمية يدير الى انالانسان اذااستولى عليهالفضب اتيس كليه عقله ال

وفيه

اشاززة .اخرى وهن :النله اتعاق 7م 60قضله وكرمه على عباده الم"

اىت
مىف
اقناد
لاتظ8+
اارك
لزاه تفسير قولهتي

انل الهالاانت سبحانك اىاكنلتظمانلمين» |

وقال|اشيخ السمرقندى فىتفسيره وعندى واللهاعلم انتلك!اظلمات كانتمنالجهات الست كاقالعليه

الام زور ايترجلامنامىمن بين يديهظاءة ومن خافهظلمةوعن عينهظامة) الحديث قفااللتأويلات
ملدنيا والتقمه <وت النفس الامارة بالسوء *14
النحمية يشتير الىانالروح الشسريف اذا الت فى را

وفىااتأوبلات النجمية نزهه عنالظل عليه واذكان فعله مخاقفيه ال وفعرائس البقلى,قدس
سره انااله :اراد ليونس معراجا ومشاهدة فبىطنالحوت الخ
لماه
ا

ٍ

تفسيرةوله تباركاسمه هق فاستجبنا له وجيناه منااغ وكذإك اخلبمىؤمنين 6

الى ما اجاب يونس ولاه منظلءاتءالم الاجام كذاك نى روح المؤمنالؤيد |
وفياهانشاهرةت اعلى
منه اج

وعناأسن مامجاه والله الااقراره عنلفىسه بالظلماخ

فوقالماء وجهمفتو حاا

وقال بعضهم كان كير الموت |

نتلى باربعكيف يغفلء نار بعاخ
علبت منب
وعن جعفر سن2ك قا

قال

ىلدنياك3
لللهعلياهلسلامقا الللهمماكنتتعاقببىبدفىالا"خرةفعجلهلى ف ا
قتادةذكرط :جلعلىءهدر و ا

 71اتلد رارك رارك ظية ول<ر"لرامتلاد حكقا«وعلها أونكناء املقنربة:الئ كانت

12

ةّ

.

ذاء

.٠

ا

-

ك 5الخيائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين 5

واعلم أن آخرالا يات نه علىاهل الاخلاص بالعيارة وعلىغيره بالاشارة اح

أنه قال الناس ثلاثة اصناف ال

وءن*ى

بنمعاذ

وفالاتية اشارة الى انالنجاة مناطليس السوء منالمواهب

والاقتران معه منالخذلان ال
وان

تفسيرقوله تارك اسمه ف وادخاناه فىرحمتنا انه منالصاطين * ونوحا انذادى من

قبل فاستحبنا لهفنحيناه واهله م نالكرب العظم * ونصرناه من القومالذينكذبوا
باياننا انهم كانوا قوم سوه فاعى قناهم | جمعين 3
ان باذناللهتعالى :وخلوص القاب ”ماللانرياء لواكلاولاء كران قفر ونا بالاابة
اعلمناالدعاء اكذا
 -ان زيد بن نادت رذى الله عنه حراج ع

 -روى

دل منمكة الىالطائف و كل اندمنائق 3

اية امور  .متها لابد لاهل الطريقة منالرفيق ال"
فكفى١
»6

افذشت فه غنم
تفسير قوله تارك أسمه  88وداود وسليمن اذ يحكمان فىالحرث ن
عر

1س

لل

ومنها انالدعاء هن اسياب النجاة اخ

ومنها |نالل تعالى يعين عبدهااقطر ا*

ومنها انالملك عثل

لخواصاليدسر ٠ قااللغزالى رحمهاس فىالمتقذ من!اضلال انالدوفية يشاهدوناللائكة فىيقظتو ,الخ
6.6

تفسير قوله تارك اسمه © شاهدين * قفهدناها سلمن وكلا اتنا حكما وعلما يه
وفىالتأويلاتالنجمية يشير الى اناكنا حاضرين فحىكده| ممهما الخ قال فىالتأويلاتالنجمية
يشير الىرفءة درجة بض الجتهدن علىبعض الح”'
رق

اند دخل

قال فالتأوبلاتالتحمية اى

على داود عليهالسلام رحلان فقال احدعا انخم هذا دخلت

حكمةوعلما اح
ان

ليلا

فاقسدته الح ” اولوحديث( ,اذاحكم الام ماحد فاصاب,فله اجران واذا حكم واجتبد واخطاً
فله اجر ) الح قال .فىعرالملوم واعلى اذفىهذهالا"ية دليلا عبىانالجتهد مخلى” اويصيب الخ
 6.تفسير قوله شارك أسحه  0وسحرنا معداود الخال سحن

والطير وكنا فاعلين 0

 -إروى  -إأدناو د كان اذاصي  لسمعة الله لجح الجيال والطير اينعط فالىقسبيم ويعتاقاليه ا

حامية يشير إلى أنالذا كر له 'اذااستو فىعليه سلطان الذكر ون اجراء وحوده
وتقاالتلاوتيل

ى رحمهالله جلمال الجبال تسلية امجذونين وانسا للمكروبين ال
عدلبن
بنورالذكر الخ قال تم
/اءة

5

وفالمثتوى
لم6٠

ا

3

5

وأ

لشساير قوله سارك اسمه ِ واعلمسا ف صيعة لبوس 4

تكموذن داشت سن اوإز ند ,ع بدرميان»كافرستان ,بانكازد

تفسير قوله تبارك اسمه  8لكم لتحصتكم من,أسكم فهل ام شاكرون #
والمعجزة فيه انفءلل ذاك هنغير استءانة باداة وآلة الخ قبلى انزداود خر ج متفكرا طالبا
من يسأله عن سيرنه فىمملكته فا-تقيل جبريل على صورة اذى ا*

شلاولفقير قد نبت فى

الفقه ان فى برتالمال حقالعلماء قواحلسادات ولجومم اع*
قااللحافظ

فقيهمدرسهدى مهست «ودوفتوىداد

اك ى <رامولى بهزمال اوقافست

غاطالشراح فشىر حهذا البيت واقولمقيقه انزقوله « ولىيه » منكلامالمانظ لامنكلامالف الخ
(رير مغزل المرأة
وتدكان اكثر عمل 'ببينا عليدالسلام فبيىته الخياطة ال' وفى الحديث ص
يعدل التكبير فىسبيلاسَ ) اخ وفالحديث (الغزل فىبس امرأة الصالحة كالرح فبدىالغازى)
(امن باىلا وقد رعاها ) ا'
الحديث .وقال م

ْ

تفسيرقوله شارك اسمه ف ولسليمنالريح عاصفةتجرىبامه الىالارض باركنا فبايك |

 7/1كام

| 4ة؛ تفسيزقوله تبارك اسمه :ا8نه لم انلظالمين »«قالوا سمعنا يفذىكرهم يقاللاهبراهم »|.
قالو! فأتوا بهعلىاعينالناس لعلهم يشهدون »:قالوا «أنت فعلتهذالبهاتنا يالبراهيم * ْ
قال بل فعله كيرهم هذا فاسألوهم ناكانوا ينطقون 6

|

قال الشيخ عرالدين بن عبدالسلام الكلام ؤسيلة الىالمفاصد فكل ٠قصود محمود يمكن التوصل
اليه بالصاءق والكذب جيعا ال

| 0و 4تفسيرقوله تباركاسمه هو فرجعوا الى انفسهم-فقالوا انكم ام الظالمون * ثتكمسوا

على رؤسهم #
وفالتأو نلاتالاحمية دشير الىان لكل انسانعقلا لورجع الىعة|» وتفار
حاله ال'

فىحالهلعلمصلاحه وفساد

وفيهاشارةاخرىوشىانالعقل وانكان4ءر ف الصلاح ٠ن الفساد وعيزبينالحق والباطل اج

|  594تنسير قولهتباركاسمه 8ه لقدعلمت مهاؤلاء ينطقون * قالأفتعبدون مندو نالل مالا
مفعكم ها ولا عر

« افلكم ولما تعيدون من دو نالله أفلاتعقلون بن قالواحرقوه

قال ابن:طاء دعاالت تعالى عباده اليه وقطعهم عمادونه بقوله ( أنتعبدون ) ال

حكى-

انّاعس أ حبيب العيّحمى الات عله اينعمل بالاجرة طلا للسعة قالرزقفخر ج مزيتة وعبدالله
الى الايل ال*

|

| لبوة تفسير قولهنيارك اسمه  8وانصروا الهتكم انكتتم فاعلين 6ه
وقصته أنهلامجاتمع أعرود وقومه لاجراته عهاللسلام حبسوه فىبدت دوا له حائطا كالحظيرة

ارتفاعه ستوذزراعا وذلك .وجتب جبلكوثى ال قال فانمانالعيون اول منوضعالنجنيق
ْ

كن
لانن الله قرا تسم لهم راجن كن

1

اىهم #
الابمارعل
ترى بردا وس
وناا
 454تفسير قولهتبارك اسمه  8قلكناي
ا
|

قال ف التأويلاتالنج.ية اذا ارادات تعالى انيكمل عبدا مزعباده الخلصين يفديه يلق عظم ال
قال افلكبير اكموانها سلاما عليه ذالالنبرد المفرط ههلك كالحر ال

قال ابن عطاء سلام ابزاهيم منالنار بسلامة صدره لما حكىاشّعنه ( اذجاء ريه بقلبسلم © ال

ا
يادبه
كادو
 ٠تفسير قوله تبارك اسمه  89وار

طعلناهم الاخسرين »*ونجناه ولوطا

الوالارض التى باركنا فبها للعالمين 64
لرسول الى معجزة تناسب ازهملانه فكان اهل
لبتلاهاله بالنار فىنفسه  .قكلت
فان قلت ا
ذلك الزمان يعبدونالنار والش.س والنجوم الح وقيل ابدلاءالله بالنار لان كل انسان مخاف

بالطبع منصفةالفهر اخ" وقيل ( طملناهم الاخسرين» اىمنالهالكين بتسليطالبعوضعلييم
وقتله اياهم ال' قكبالنت واقعة ابراهم معاغرود وق ال

وعن سقيان انهخرج الى

الشام ققيل له الى اين فقال ابللىد ملا" فيهالجراب ال'

١ه تفسير قوله تبارك اسمه  8ووهناله اسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين *
وجعلناهم ائمة مندون بامسنا واوحنا الهم فعل اخيرات واقام الصلوة وايتاء الزكوة
أ
وكانوا لنا عابدين ل

وقالانى بنكعب سماعا مباركة لازمامنماء عذب الاويشبع اصله مننحتالصخرة الخ -روى_
(تكون :ممرة بعدمحرة فخيار الهالارض الزمهم الىمهاجر
عن رسولاله دليهالسلام اندقال س

ابراهيم ) ال قال فالتأويلات النجمية قوله (ووهبنا» يشير الى انالاولاد هنمواهبالق
لامن مكا-ب العبد الّ*

ميك
7١ <٠
وم؛

فللةوالعةاوة لاتنتييون بتنبيهالانداء ونصع الاولياء فىالدنيا حى عسهم ار )|
وفيهاشارة االىلأنغأه
من ١تارعذا الله بعدالاوت

اخ

روى

-

انبعض

فقالت انرفق سفسى يغيبنى :عنبابالولى ال"

الصالحين قال اعحوز

متعبك  5ارفق _ينفسك

ا

واعام انالانذار بلغفانهدن بابالتخلية اخ

3ت ال راتكن هقان دمن

ظ

حَراكل سارها وكق إضا جاسين 4#
قالالامام النزالى ردان الميزان <ق ووجهه انال تعالى يحدث فىيحائفالاحمال وزنا بحسب |

درجَاتِ الاحمال عنداس ال,,يقول الفقيك بهذا يندفم سوال الامام فى بفسيره حيث قال اهل

ا

القامة انع ىا او شكال

|

عادلا فلاحاحة الىوضع الميران اخ

 5روى

 7أنداود

عليه السلام

أل ربه ان بريه المازان فاراه ككلفة  5بينامشرق والمغيب ال
14
ظ

قال المولىالفخارى نوضع الواذيى لوزن الاعمال 'فتحعل فيا الكتب عا عملوا وآخرا ما وضع فى
العزان قول الانسان امد لله ال* واما صاحب الشحلات فانه شخص ليمعمل خيرا قط الاابه

مة لالهالاالل مخاصا الخ والتحقيق انلااله الاالله كلةالتوحيد والتوحيد لاعاثله ولا
لما
كنو
بنظ
تا
ولمع والى الك |
يعادله شى* ال ولاببدخلالموازين الا اعمال الجوارح شرها وخيرها .ا
والبطن والفر ج والرجل ا
ىم

تفسير قو لهرارك اسمه  0ولقداا سا موسى وهرون الفرقان وضاء وذكرا للمثتقين *

الذين حَشون ربهم بالغنت وهم من الساعة

قال اعلضكبار ميزان العدل فىالدنيا ثلاثئة ميزان النفس والروح وميزانالقاب والعقل وميزان

المعرفة وااسر الح :وقال بعضهم منيزن ههنا نفسه عيزان الرياضة والجاهدات ال'

هم تفسير قولهتبارك اسمه  9مشفةون * وهذا ذكر مبارك الزلناه أفاتملهمتكرون 6
قالب.ضالكار كلام الله اانه فىنفسه ميارك وانم السمعة الحاهل ا

وف التأويلات|انحمية

النور الذى هو يفرق بينالمق واللاطل ببلينالحاق والخحالق والحدوث والقدم اخ

عكى 

ان عثمانالغازى جدالسلاطين العثانية اتما وصل الى ما وصل برعاية كلام الله الّ*
هيه

القسسر قوله شاركاسمه  0ولقدا ننا ابراهم رشده

هن شل كم به عالمين * اذ قال

لابه وقومه ما هذه العاثيل التى اتم لها عا كفون 6
 0 1عليا رذى الله عنه مبمقوم

يلعيرون بالشطر عم فقال ما هذه العاثيل الم

قال

صاحب الهداية يكره اللعب بالترد والشطرنع ال"

١و تفسيرتوله تبارك اسمه ق©ا8لوا وجدنا آبانا لها عابدين * قال لقد كنم اتماباو1
فى ضلال مبين 4
هلدين فانهم برون اهلالدنيا بنورالرشد عاكفين لاصنامالهوى
وفالا'بية اشارة الىاحوال الا
والشهوات ال' واعلم انالتقليد قبولقولااغير بلا دليل وهو جائز فىالفروع والعمليات ال
بقول الفقير ادى جهل هذا|الزمان الىمحيث انهن سبح عندكل او يه ليزم انيكون ماتدلا «علاقا اج

مره
سوما
اوأ
كير ق
لاروع تفس

#قالوا اجِمتنابالحقام أنتهن اللاعيين #4قالبل ر بكمربالسموات

والارض الذى فطرهن وانا عذللىكم مالنشاهدين » وثالله ل كيدن امنامكم »
عوة تفسيرقوله تباركاسمه  8بعد انتولوا مدبرين ه شعلهم حداذا الاك الهم لعلهم |
اله ير<عون

 -دوى

 #3الوا من قعل هذا  5لهتنا 0

ون

خرج به فىلوم عيذ أهم فبدأوا سيت الاصنام فدخاوه فسحدوا لها ووضهوا

ينها طعاما وخيزا الج**

ه
ي0٠١
حص

العصل ل

0

سد

قوله'ثبارك اسمهب«ونباوك بالشر والخير قتنة 6ه
عم

ال "ثومه ال*' " ز2روى -
ىةخكا
فقيق
وفى عمدة الاعتقاد للنيق كل مؤمن بعد موثة هؤمن تح

دَنَ عائشة زضىالل عنها انبا قال :استأذن اوبكر رضواللّ عه ءلّرسولالنَّا وقدامات؛ وسجى
عليهالثوب فكعف عنوجهه ووضم فه بين عينيه ووضع يديه بين صدغيه ال'

تفسير قوله تبارك اسمه © والنا ترجعون * ؤاذا داك الذين كفروا ان #ذونك
الاهزوا أهذا الذى يذكر اليتم 4
واعلم انالجازاة لاتسعها داالرتكليف فلايد مندار اخرى ال قال بعضهم فائدةخالة المفارقة

ا

رافلعخبائث التى<صلت لاروح بصحبة الاجسام اخ" وفالتأويلاتالنجمية يشير بقوله( ونساوم

بإلشر :وين > ,الي آنا ملو [بالمكراوهات! إلى #تلكونه!! شرا بالج”

حل
لليف شير قوله شيارك اسمه  0وهم بذكرالرمن هم كافرؤون * خلقالانسان من
سأريكم آباتى فلا تست حاون 0

فعلىالعاقل ان«صون لسانه عن ذكر العيوب ويثتفل فى جميع الاوقات بذكر علام الغيوب الخ

ظ

وبقال ان ساثر العبادات والاذكار تصل الىالله تعالى بواسطة الملك الخ

اكم صادقين » لاويلعذمين
 14تفسير قولهتبارك اسمه وفيقولون مهتذىاالوعد ن
كفوو حين لايكفون عن وجوههةالار ولاعن طهورهم ولاهم ينصرون 6ه

وف [اتأويلات النجمية أفيْه اشارّة! ال معان  0مالآ بلتعجلون قاطل الكذاي تمن لم
وضلالكم الح ومنها انالزوح الاناى خلق هنعل الح" :ومتها انال تعالى خلقال.وات
والارض ومابينه !.فوستةايام .ال قال اعابى اياك والعجلة فانالعرب7كنيها امالندامات الخ
رك

تفسير قولدتباركاسمه هقبلتأتيهم بغتة فتبهتهم فلاستطيعون ردها ولاهم ينظرون *

ولقد اسمّزى” برسل مقنبلك خاق بالذين سخروا منهم ماكانوا يبسهتوزؤن 6ه
قال بعضالكيار من مبتهثى” منالكون فهو حله عنده وغفلته عن مك ونه ا

ن
الا
الىانه لاعلماكهلا

وفيه اثارة

اكاة !اليتق باطلاطر ذال
قبزكلاافنمّع ,اتءاء لامكا رهم “اا لفمليمة:لولس

واعلم ان مالنمتفق ليه شترعا :وعقلا وكمدنا .:انكل كال ل حصل للانكاق بقاهدده النعكاة

وهذه إلدار ال'
 5/8نفسير قوله شارك اسمه  0قل منيكلوٌ؟ باللئل والغبار من الر-ةن بل هم عن 65

وتنا لاستطيعون تصر انفسهم ولاهم منا
دن
ربهم معرضون * ام لهم الهة عنعهم م
لصعحمول*

بل معنا هؤلاء  5اباءعهم <تى طال عليهم العمر افلا يرؤن

انا ا

الارض

ظ

سشنقصها هن اطرافها

وفى التأويلات ااجمية الحجوبون بحجبالبثسرية ارجى صلاحا منالحجوبين جب الروحانية الخ
2

تفسير قولهتيارك اسمه فالأغفهاملبون » قل انما انذرك بالوحى ويلماعالمم |
الدعاء اذا ما ينذرون

واعلم انالغلبة والنصرة منصب شريف فهو مجنداله تعالى وهم الانياء والاولياء وصالموا |
المؤمنين ال" قفعلىالمؤّمن انيئق نوعدالته تعالى ال ..وعن اميرالمؤمنين على رضىاللهدنه الى
قملاعت خيبر بقوة جسالية ولا يركة غدائية لكنى ابدت بقوة ملكوتة الخ

نفسير قوله نيارك اسمه  .#ول مستهم نفحة منعذابٍ ديك ليقوان يوباانا اكنناا
طالمين * ونضع الموازينالقسط ه

6م
-

سه

ب

455

نوز  41يم
نيته
تفسير قوله تارك اسمه  #9وعم م<ش
ن
و
ق
ف
ش
م
*
ومن إل منهم الىالهمن

دونه فذلك نحزيه جهنم كذلك تجزىالظالمين 6

وفى التأويلات النجءية
يثير بقوله فر لايسبتونه بالقول © االنىهم خلقوا منزهين ءنالاحتياج

عكر ل ومشروب وعلبوس ومنكوح ال'

 20وان الغا ااا
 :أو ترالذين كفروا انالسموات والارض كانا 7
واعظم ا
الصدعاء بقوله '(قل مالعا بكمرى لودلا
عاو ©؛ وهم ممتازون ن
عزاللملامكة بكرامة

اعبار ايدان
تفسيرقوله تارك
ه
م
س
ا
ق
ه
ا
ق
ت
ر
ا
ه
ا
ن
ق
ت
ف
ف
وجعلنا منالماء كل شى* حى أفلا يؤمنون»»

١

اولفح
ديث المدهور ( اول ماخلقجوهرة فنظر ايها بثفارالهيية فذابت وارتعدت منخوفربها
ات
با"
لخلثفال
اميد
ةغه
يلبء
قصارتماء الح بقولالفقير قدذرقوا بينالحىوالح.وان الج وقا
والشعحر اميا بالماء والحاة ا

لإشير بقوله زاوم  4 7الى (رففةناما)

وفىالتأويلاتالتجمية

الى ان ارواح المؤمنين ,والكافرين خلات قبلالس.وات والارض الل'
2

عدم #
تفسير قوله تارك اسمه هق وجعلنا فىالارض روامى ان
واعلم اذالاراد من رؤية الآآيات الانتقال منها الى رؤية صانعها رؤية قلبية -هقىيقة الاعان
كودى

-

عما دون العرش 2

انعلا رضىالله عنه صعد المابر وما وقال ون

 2تفسير قوله شارك اسمه  0وجعلنا فا خاحا سبلا لعلهم يهتدون »,وجلا السماء
وفىالتأويلاتالنجمية يشير الىالابدال الذين هم اوتادالارض واطوادها فاهل الارض بهميرزقون

قابهم يعظزروق ,الل"نر يقال اخلاق ,الابدال» عررة .اشناء :الح" إ وفى الأ'ية انشارة الى آنات سياء

قلب العارف وهىالتجليات المقية والكاءات الذوقية *١
.-:
8
:
.
5-5:
.
5
0
تفسير قوله تبارك اسمه  8+وهوالذى خاالقليل والهار والكمس والقمر كلفىفلك
السحدوان 31
وقد ص

انالعقل ليس له قدم الا فىطريقالمعقولات

ا

كل شى” مستدير جعه افلاك ومنه فلكة المغزل ال
خرقالقلك وهوعالا

وقال تب |أسدة الفلك فىكلامالءرب

قالالفلاسفة الرأىالاول باطل لانه وجب

قالالامامواعلم انمدارهذ|الكلام علىامتناع الحرق علىالافلاك وهوباطل الخ

تفسير قوله شارك اسمه غك وماجعلنا لبشر هنقبلك الخلد افانمت فهمالخالدون 6
واحتج الو على بن سينا ع لكو نالكوا كب احياء ناطقة ود ث( سبحون »؛ اخ
.

0

الى

٠.

.

-

١.

تال بعض
-

.

اهل الحقيقة الاجرامالفلكية فاىلاجسام ذوق العناصر منالاذلاك والكواكب ال" قال
ادق  [١دكرشفالاء رار إوردمك نزرد ااهشلارت شوبروزكان 3ل واوشطظ عفاارنست
كاد كرا شيفة قب ض كرد نسالطان

جلالدمارازنباداو برارد | 1

تفسير قوله تارك اسه هه كل نفس ذاه الموت 62
قال الامام ومحتمل انه  1كان خانم الاساء قدر اله لاعوت"اذ لومات اتغير شرعه فنبه على ان.

حاله كال غيره فىالموت واستدل بالآاية منقال بانالضر مات وليس بحى فالدليا ال واعلم
ان مابيدل على انالحضمر كان حا فىيعيد النى عليهالسلام ما ذكر فىصيع المستدرك ال
بقول الفقير نفهم منه انالموت انقطاع ضرء الروح الخدواق عن ظاهى البدن وباطنه اج
حضمرة

0

و#رده

شي.حى وسندى

4

1

ا

قال اتلد
ا

ا

روح يله روه

3

عض

0

.

فيل من سحراه هن

ان

الك

يك

ا

حر يراته اعلم ان الروح

5

بسن ظاف
0020

|0152

2

قتَلاء ذو

نا:

(ل*

فان اح

من حيث

قال

جوهانه

س"م
ي /
معز

لفسيرا

|

ولهمنفىالسموات سومج ويه

اك أسمه

الو

را

عنعبادته ولا يستحسرون * يسبحون اليل والهار لا يفترون »6
وعن عض

ارراب الحقائق زالت مندقة التكاليف الشبرعية عن اهل الله تعالى لفغرط محبسوم أياه

سحا نه ا'

من حضره

شآول الفقير سيعت

شخ

وسندى قدس

سره

وهو يبقول لاشيسر

حلاوة العرودية الا بعد المعرفةالتامة بش #الى ,واأشهود الكامل له الج
 4 "#8الشسمبرةوله تياركاسمه  8اتمخذوا الهة منالارض هم بنششرون * لوكان فهما آلهة

الاالله لفسدنا 6
ويافدرك

 (7لعلعامل شتة ولكشرة فترة فن فتر الى :سق ققد نجا والا.فقدهلك ) الخ

كون كلهم متساويا فىالالوهية الم'
اولفتأويلات الاجمية ان هذه الالهة لاتخلو اما يان

5

تفسير قوله ثبارك اسمه © فسبحان الله ارلبعرش عمايصفون يه
قال افلتأويلات النجءية نزهالله نفسه عن العدز والاحتاج لغيره فالا لهية ال قال بعض
الكبار افترى العادلون ءنَال الى غيره كالطبائعيين القائلين بان جيع التأثيزات الواقعة أما مى
من ٠قتضيات الطبيعة ال' :قال بءض ازباب الحقائق لوكان فى سماء الروحانية وارض البرية

دبرات ماثللعقل الخ قال الشينخ انو عمان المغربى قسدسره مانلاسعنة عنلىفسه اخذا
وبركا وحيا وبغضا نطق بالحكمة ال

 65تفسيرقوله شارك اسمه  #8لابسثل عبمفاعل وهم يسثلون 40
واعلم ازالاءتراض شوم يسخطالرب و«وجب عقابه وسخطه  1:0وكذا الاعتراض علىالنى
ومن ااشلدتشن.م واقبج الاعتراض على

عليهالسلام فائه اما بقول عناطق لاعنّالهوى 1ل

ضغافلين
رَسْولاسَ' صَلَاسَ' علية"وسلم مراوى عن بل كاد انه قكالنت فى ملس بال
فتكلم الى ان

5

قال داك ن -لاحد منالهوى

ا*

سير قوله مارك ل  0ام اتخذوا من دونه

ب

الهة قا

مننمعى وذكر هن قبلى بل اكثرهم لايعلمون اق 6
واما الاتراض عاللىاولياء والمشااخ منالعلماء فانه بحرم الخير وبقطع بركة الصحبة ال

قال |

انو مزيد اللبسطاى قسدسره فىحق ليذه لما خالفه دعوا من سقط منعيناسٌ فرؤّى بعد ذلك
عم الكنئين وسرق فقطعت بده ال

وفىالتأويلات النجمية يشير الىان اثياتالوحدانية بالتحتيق

ين
قماء
قلعل
حة ا
موصي
وكشف الءيان مانخص
/ا“ة

من االمذينهم هتى فاىلسميفرامات ال'

تفسير قوله مارك أسمه  0فهم معر ضون * وماارسلا من قبلك منرسول الاتوجى

الله انه لااله الاانا فاعبدون * وقالوااذالرحمن ولدا 6
كويه
واقنه راشار ١قل]أ

فىبعثةججيع الانبياء والزسل هقضذورة ءلىهاتين المصلحتين .وعا اثيات

وحدالية الله تعالى وتعبده بالاخلاص .يقول الفقير الغبادة طريق المعرفة وهىطريقالرؤية ال
قال“.بعض العارفين المعرزقة الظطت :والْروية اشرف ,ال' ,..والتوحيد علىثلاثة صراتب 0 .
اهلالبداية ال  .ونوحيد اهلالتوسط ال  .وفوحيد ااهللنباية الخ ثامن فالاية
طنل
ام
بلحق
لونا
اءيز
اشارة الىان١ كثرالخلق وكات الاجم والتوحيد ولا
دسكرسون ب ارقو
اعا .
تفسيرتوله مارك اسمه  #8سبحانه ل ب

لعملون *  5مابين 7

الخ
للديولبب.
بالته

وما خلفهم ولايشفعون الا لمن اذنعى 3

رفالاتية اشارة الىإنالعبادالمكرمين بالتقرب الىالله تعالى والوصول اليه ال قال فىالاسكلة |
لبائر لانه لابرضى لهم والجواب قد ارتغى العاصى |
اللقحمة هذا دليل علىان لاشناعة لاالهك
وسيادته اح"
لمعرفته ش

م7ه
اه011
خخ

إتسي كسس

ّ

لشد نك اسع ل اه

10:و

 0:4تفسيرقولةتيارك اسمه ف بل هوشاعى فلياتنا بايةكم كل

انانكلاتات .اق لقجل 010212لطلككتل

الاولون * ماامنت قبلهم

قمرنية اهلكناها أفهم يوون يه

|

وقال بعص ا محققين لمبقصدوا هذا المقصد فيا رهوه به وذلك

على اساليب الشعر ال
6

أنه ظاهص من هذ االتكلام أنه ليس

وقال بءضالحكماء ير متدين صادق اللهجة مفاقا فىشعره ال"

> نفسير قوله جارك اسه  0وما ارسلنا ذلك الا رحالا توجى الهم 5

آل فالتأويلات النجمية :والاكثة وان 'نزات فى منكرى البعث منالكفار ذهى ثم اكثر مدعى
الاسلام فزىماننا هذا اج

لاابلأكطاوعنام وماكانوا خالدين 6ه
وقالار لذت الندمة لككر الى آنه تعال لطور فىكل قرن .رالا تالغين قن الى الاساء لل
قال فالىتأويلاتالنجءية يدير الىانالانبياء والاواياء خاقوا #تاجين الىالطءام مخلافاللائكة الخ
فان لهم فيه فوائك حمةمنها انالطعام لاروخالمموانى الخ ومنبا اناكلالطعام منْنتاج الهوى الخ
ومنها ان كثيرا من 1

الاسماء الى عل اللهآدم خوط

تأ كل العام 4

/اةءء تفسس كو لهمار كاسمه و ثمصدقناهم الوعد فاحناهم وهدن نشاء

1ك

المسرقان *
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فىالرسل ااساافة ال'

ااهللَّ) اىخاصته اج
وفىالحديث ( ازالسّه اهلينمن اانا ساهل ااقر ان وهم ل

4غ تفسيرقولهتباركاسمه  9وك 5ع ارهن قن كانت طيلة والثان| بسدعا دوا لحر ن "
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تفسير قوله شارك اسمه  3لعلكم تسالون * قلوا ياوا اكنانا ظالمين * ما زالت
تلك دعولهم حتى جعلناهم خصيدا خامدين 31

دلت الآكية على ان فىالظلم خراب العمران ال" وفىالحديث (الظلم ظلمات يوم القيامة )
واذا اظلم القاب ءنالمعرفة والاخلاص خرب ال"

التفسير والاخيار ان اهل
وقال بعض اه

حذور هن قرى المن وقيل كانت بارضا أجاز هن ناحية الشام بعث اليرم نى اسمه موسى بن
ميشان م فى الكقف الم”'

تفسير قوله تارك اسمه  8وما خلقناالسماء والارض وبمناهما لاعبين » او اردنا
ان حَذ لهوا لاخذناه ملدننا ان كنا فاعلن 0
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تفسير قوله تارك اسمه  8بنلقذى بالحق عاللىباطل فيدمغه فاذا هو راهق ولكم
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يته لذن لذت خالنك ركذا راغا طوتة كال اللو وه لةرضفات المق١ -
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 70تير قوله تبارك اسمه  89ورذق ربك خير وابق 6
وعن

عنسى بن حل م علية|اسلام لا خذوالدتنا ريا فتتخذم لها عبداا ٠

وفالتأويلات الخدم

يشير بقوله (( ولا.عدن عينيك  4الى عينى البصر والبضيرة .وما نعايلراس :وعين الفلب اح

لوة
ل اصهلك
امى
بوا
|  444تفسير قوله شارك اسمه 8

|

واصطبر علها لناسثلك رزقا يحن

رزقك والعاقبة للتقوى 8
فاعللعىاقل انمختارالرزق الذى هوالباق ولا يلتفت الىالنعم الدى هوالفانى ال" ثم انالرزق
المعتبر غاية الاعتبار ما صار غذاء لاروح القدس منالعم والحكية الح'

"قال ابن عظاء اشد

انواعالصبر الأصطبار وهو الكون نحت موارد البلاء بالسر والقلب والصير بالنفس لاغير الخ |
روى  -انه عليهالسلام كان اذا اصاب اهله ضر اميرهى بالصلاة وتلا هذهالاا”ية .٠ قال

وهب بن منبه انالحوائج لتمطلب مالنله تعالى عثل الصلاة ال"

5

0

تفسير قوله تارك اسمه هوققالوا ليوالتاينا باءية منريه أتولأمتهم بينة مافىالصحف

الاولى* واو انا اهلكناهم بعذاب ملتنققباللهوا ربنا لولاارسات الينارسولا فنتبع ايآنك60
ونعالشافى رحجهالله اخذا من هذهدالا'بة لجار أنفعلاوباء هنالتسبسح ء قمالحى بمنعاذ رحمةالله

للعابدين اردية يكسونها مزعندالل سداها الصلاة وحمتها الصوم الّ'
ا 6+

الفبسايرن قوله سارك أسمه ف هن قبل أن ندل ومخزى *

قل كل هئر بص فتربصوا

فستعلمون هن اصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ©
قال فالاسئلة المفحمة هذا بدل انه يجب علىالله انيفعل ما هوالاصاح لعباده المكلفين الخ قال
فى الكبير كلمنا ومنكم منتظر عاقبة امه اما قبلالاوت بسيب الجهاد وظهور الدولة .والقوة

او بعداللوت بالثواب ال

وفالاية اشارة االلىلهتدين بالوصول .اليه باقلطمعناذل بالأفعال

عماواه والماتطعيزعنه الخ واعلم اناسّتعالى قطع المعذرة بالامهال والارشاد قالحهجةالبالغة الح

.جزءالسابع عشر منالاجزاء الثلاثين
ال
١

تفسيرقوله تارك اسمه #8اكتربللناس.حسابهم وهم فى غفلة معرضون»6
وافلحديث ( اما بقاؤم فياسلف قبلكم هزالاتم  5بين صلاة العصر الىغروبالشءس ) ال

|  964تفسيرقوله سياركاسمه م8ا#ياتيهم منذكر منربهم تحدث الااستمعوه وهم بلعبون»
لاهة فلوبهم واسروا اللجوى#*»
وف العرائس |ء.قلى ازالله تعالى حذر الهور

:

ااغفلات اخ:

منهناقشته فى الحساب وزجرثم

حى سبوا عن رقاد

قال بءضهم القلب اللامى هالومشغول باحوال الدنيا ال'

| #ه 4تفسير قوله نيارك اسمه  98الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم أفتأتونالسحر
واكم صر ون 8ه قال ربى جد المول قالسماء والارض وهوالسميع العليم * بل قالوا

اضغاث احلام بل افتريه# 
قال الامام طعنوا فىشسوته بانه يشير وما اولى به سحر وهو فاسد اذحة النبوة تعرف مناللمء<زة
 3منااصورة

ا
سوير 1

يم
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 44٠تفسير قوله تبارك اسمه  #3قال اهيطا منها حميعا يه
قال ابن عطاء اسمالعصيان مذهوم الا ازالاجتباء والاصطفاء منعا انيلحق آدم االممذمة ٠ قال

(حتج 1دم وموسى ) احتجاجا روحانيا
الواسطى العصيان لايؤثر فالىاجتبائية وفى الحديث ا
او جسمانيا ال*

 1تفسيرقوله تبارك اسمه  9بعضّكم لبعضعدو فاما يأنينكم منىهدى فن انيع هداى
فلااضل ولايشق» وذن اع ض عن دكرى فانله معيشة ضنكا وتحشسرهبومالقيمة احمى6

وفى التأويلات النجمية 'يثير :الى انه جعل فيا ببينهم العداوة .لثلا يكون لهم حبيب الا هو ما قال
تعالى عن ابراهيم عليه السلام (( فائهم عدولى الا ارلبعالمين © 1٠2 وفالتأويلات النجمية

الهدى فالْقيقة نور يقذفه الل فىقلوب ابياثه واوليائه ام:

تفسير قوله تبارك اسمه +ق9ال رحبشلرمتى .اعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك

الذلكا لبآياتنًا خنجينها »كوذلك الف /تقنو» )كلكا رنيو »من املف :اوم يؤمن ,نات
دبه ولعذاب الآ خرة اشد وابتى * أفل مهد لهم  5اهلكنا قبلهم منالقرون »:

 3ورد دعالت جربل فارسله الىالجنة فقالانظر الها والى امعاددت لاهلها فييا فرجع فتال

وعنرتك لايسمم بها احد الادخلها ذعلىالعاقل انيجتنب اسبابالعذاب وااعمى اخ

 44افير قوله تبارك اسمه  #9يمشون فى مكسناهم ان فى ذلك لآياتلاولى اللهى »
واولا كلةسبقت مرنبك لكان" أزاما 'واجل مسهى *6
واعل

ازالسٌ تعالى حر ضهم علىالعان من طر يق العيرة والاستدلال رحمة مئه تعالى 1

وقم ف

الكادات القدسية (عيباادى لاون اولكم واخرك وانسكم وجنكم كانوا على اق قلب رجل

واحد متكم مازاد ذلك فى حلكى شأ) ال
5

تفسير قولهمارك كان  0فاصبر على ماشّولون وسبيح حمدربيك قل طلوع الشعدن

وقبل غروما ومن آانلاءلبل فسبح »ه
وفى التأويلات النجمية على مباقول اهل الاعتراض والانكار لانك محتاج فالتربية الى ذلك

لتبلغ الى مقام الصبر انتبى الخ قالالراغبالصير حمسالنفس علىمايقتضيهالعقل والشرع الج

8

تفسيرقوله تبارك اسمه هل واطراف النهار لعلك ترضى ©
وقال الطبرى قبل غرويها وى العصر ومن آناء الليل هىالعشاء الأ“خرة واطراف اانهار الظهر

واللغرب ال" واعلم انالاشتغال بالتسبيسح استنصار هنالسبح للنصر عييالمكذبين ال عن
جرير بن عبدالت كناجلوسا عند رسولاللَ صلالته عليه وس فرأى القمرلايلةبدر ققال
ركوان
تكم
(تكم سترون رب
ا

صلاة العشاء والفجر ) ال'

هذا الف.ر ) الخ وفى الحديث (ااثنقل الصلاة علىالنافقين

وفى الحديث

( امتى امة حصومة وانما يدفع الله عنهمالبلايا

باخلاصهم ) الحديث ال'
5

تفسير قوله شارك أسمه  2ولا عدن عيشّتك الى مامتعنا به ازواحا منهم زهرةالبوة

الدنيا لنفتهم فه 6
وقال بعضهم مدالنظر تطويله وان لايكاد برده استحسانا للمنظور اليه واعحابا به وأمندا ان له
مثله ال“

قالالكاثنى ام رائع رضى الله عنه قل يكندكه يتاذ

جيزى سو دكه ببدان اصلاح شان مهمان تواندى مود] ال

بسغهير امد ودرخانه

وقد شدد العلماء من الهالتقوى

فىوجوب غضالإِضر عالنظلمة .وعدد الفسقة فملاسهم وصىاكهم حي قال الحسن لتانظروا
الى دقدقة ماليج الفسقة ال'

 2 5ست ا)2

لا

ع 4تفسير قولهتارك اسمههه ولمنحدله عزما * واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم »#
وفالتأويلات النحمية ( ولقد عهدنا الى ادم منقبل ) ائ منقبل .انيكون اولا وانلايتعلق أ

|

بغيرنا ال“

ا

قال على رذىالله عنه عشرة بورثن النسيان  5كثرة الهم ا

واعلم ان مناشد

امات "النسان التصياق آم
اوم

تفسيرقولهتماركاسمه  8فسحدوا الا اليس الى « فقلنا ي|ادمانهذا عدواك ولزوجك #

|

وقال البيضاوى اذكرحاله فىذاكالوقت لتبيناك انه نسى ول يكن من اولىالعزعة والثباتانتهى' |

|

 ٠وفيه اشارة الى استحقاقه لسجودهم لمان جمة  .منها لاله خلق لامي عظم اهلوخلافة الخ |
ومنها ذاه تعالى 1

ا

شوم اخ

|

جمع ممعرى

ومنها لاله شرف

عالمىالحاق والامس اج

فىآاسوية قاليه نشريف

ومنها لانه لماخلقهابنّت .الى #لىفيه مجميع صفاته ال
5*2

تفسير قوله مارك اسمه  0فل

*ك
اىن
وتعر
ولا

ولعداوته وجوه  .الاؤل اندكانحسودا اج أ

ركتككما من الحنة فتشاى  +ان لك الا جوع فيها |

لاتظموًا فيها ولاتضحى »

والثاتى اكنهان شايا عالما ؤابليس شيخا جاهلا ال
والتراب ا"

ومنها لابه خلق روحه

فىاحسن

خمر طينة أدم يده اريعين صياحا اخ ْ

أ

والثالث اندعخلوق منالنار وآدم مزالماء

قال فىالمفردات الشقاوة خلاف السعادة وكما ان السعادة ضربان سعادة دنيوية

وسعادة اخروية اخ

وفى!|تأويلاتالنجمية هى شقاوة البعد عءنالحضرة ال

وفيه اشارة

ال انالعصيان وامتثال الشيطان موجب للاخراج من جانلةقلب ال وافلتأويلات الاجمية
يثير الى انالجنة وانكانت باقية وى جوار الحق اخ*

7مة 'فسير قوله تبارك اسمه .هو فو
اسو
لسشال
ييه
طان قالياادم هل ادلك على شجرة

اليد وملك لاسلى * فاكلا منها فبدت لهما سو اهما وطفقا يخصفان عليهما من
ورقالنة وعصى ادم ربه فغوى ©
قال" اتن عنناش تلطا عرنا اعلنتون الح" دوقيل كان الباسهما اللفن الم وقيل كان لاشهماً
الحلة ال تالالحصيرى بدتلهما وتلبمدل لغيرعا لثلاءءلى الاغيار من مكافاة الجناية ال*
ظ اولفاسئاه المقحمة فان قبل فاذا كانهذا خطأ فالاجتباد ومناجتبد فاخطأ لايؤ<ذ به فكيف
مع

اخذ آدم بذلك ال وفالكبير فانقيل دل هذا علىالكبيرة لانالعاصى اسم ذم فلايليق الا
بصاحب الكبيرة ال وفيه ايضا ليس لاحد ازيقول كان آدم عاصا غاويا لوجوه  .الاول

|

ا

قال العتتى .يقال لارجل قطع وبا وخاطه قدقطعه وخاطه الج' والثاتى انالزلة ازوقعت قبل
فرال تعالى بالرسالة اطلاقها عليه ال' والثالث ازقولنا عاص وغاو
الكورة  10بعد ان ش

أ

نره
بوهم عصيانه فالاكثر وغوايته عن معرفةالله اخ" والرابع مجوز مزال مالامجوز مغي
كا يجوز للسيد فى ولده وعبده عند المعضية الح'  قال الحسدن والله ماعصى الا بنسيان » قال
وف التأويلات النحمية

ظ

جعفر طالع لجان ونعيمها فتودى عليه الىهوم الق.امة وعدى آدم الم"

ا

(:وعفّى ادم ربه )» بصرف محته فطلب شروات الفسة  0فغوى بيصرف الفئاء فىالله ال

بقع تسر قوله شارك أسمه ب ثماجتبنه ريه فاب عله وهدى 3
اء
علطابن
سك

عنقصة ادم اناس تعالى 'نادى عليه ععصية واحدة وسترعل ىكثير منذريته فقالان

معصية ادمكانت

على ساط القربة فى جواره

ال

الى جبل عليبالاها كانت التوابة من ,شأ ندا41م

وفيه اشارة ع انلو وكل الىنفسه وغ بزنه

قال واه 4ملاكتز إبكاوة ساس بان نتؤك

« لااله الاانت سبحانك ومحمدكد علدت دوا وظلءت فى فاغفرلى انك خيرالغاقرين » ْ 4
وان

مز نت الحظاب رذىالنه عنه .قال .قال رس_-ولالله صب الله عله وصل

بالخطيئة قال يارب اسأاك .قد انتذغرلى ) اخ

( :ا ,اعتراف آدم |

قال بضعالكبار انهمنلطفه وكرمهعاقب |

آدم فالدنيا بالجاهدات الكثيرة بماجرى عليه مزالمعصية ويعاقب الجهور فالاخرة ال

م
ه8
عجر
171
س سس
مس سس
سسا س

2

وفى الكبير لعل قوما قالوا انلك تدعى انالدنيا نفنى فوجب ا"نبتدى” بالتقصان حى تنتمى الى
البطلان لكنا لاثرى فيها نقصانا وثرىالجبال كا مى ال' 2وفالتأويلاتالنجمية

وانسألوك |

عن ا<وال الجبال فذىلك اليوم ققل يشسفها ربى تسفا ال'
56

الفسير قوله سار كاسمه

 0ولا أمما « 2ومئذ يشعون

الداعى لاعوج [إهو خشعت

الاصواث

قااللامام الغزالى فالىدرة الفاخرة ينفخ فاىلدور اى نفخة اولى فتتطابر الجبال وتتفجر الامبار
بعضها فى بض

251

0

عامالهواء ماء ال*

قال فىالتأويلات|انجمية  0لارى فيها عوحا م( !

من نقاياها ث ولا امتا »© من زواياها ال"
تفسير قوله نيارك اسمه  89يومئذ لتانفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ودضى له
قولا مل ماين ايديهم وما خلفهم ولاح.طون به علما 4

2

الفسير قوله شارك 1

 2فاعفك الوجوه لاجى القيوم 1

قال بعض الكبار معالمه غيره ولا  103سواه فهوو عام والذا كر علىالحقيقة وذلك انالحادث

فااتلىوجود والقدم باافلىوجود ال
مانقصر العقل عنه ال

قال فىانوار المشارق مجو فىطريقة الصوفية انيطلب

قال الشسخ مد بارسا فىفصل الحطاب لا جوز ان يظهر فى طور

الولاية مامحكم العقى باستحالته الخ قال الشيخ عزالدئن كنه ذاالتحق :عالى وصفاته محجوب
عن نظر الءقول ومهاية معرفة العارفين هو ان يشكشف لهم استحالة معر ف حقيقة ذات الله لغير

الله الخ والفتأويلات النجمية خضعت وتذلات وجوه المكونات أكوتها الى الم" ©وى
كنان وجا
العرائئن افهم ياصاحب العلم اله ياستنه ذاكل[لويدوه لاالقارف :صاحكا الوجه يم

هنكل ذىجاهة الم'
2
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بن زياك ع ابى حنيفة رحمدالت انه قال فىالساحر شل اذا علم

حلعقايد انالشاعر يشقتل ذكرا او الثى ال
وفىشر ح رمذضان على شير ا

وفى

١افروع لاتقتل السا<رة المسلمة ولكن تضرب ويس الح وفالاشباه كلكافر ناب فتوبته
فقولة افلدتنا الك رةه الاجاعة الكافر بسب النى ال .#وففتاوى قارى” الهداية الزنديق

هنبقول ببقاء الدهى ال وقال فهىوضع آخر هوالدى لايعتقد الما ولابينا ا

قال فى

شرح الطريقة السحر فالاغة كل ملاطف ودق الل'
25

نفسير قوله نيارك اسمه  8فالق السحرة 4ه
وقال الامام ابوحنيفة رحمهالل لاحقيقة له ال

وفى شرح المقاصد السحر اظهار امس خارق

للعادة ال وقال المعتزلة بل هو #رد ازاءة مالا حقيقة لهال ثامنالسحر حمسة انواع
فيالشوور' .مها الطلسم ال ومتها التيرنج الج ومنهاالرقية ال ومنها الملقطيرات ال
سديسره الاطهر فىالف.وحات المكية انالتآثير الحماصل
ومنها الشعبذة ال قل الشيخ الآكبر ق
مانروف" واساء الله تعالى من جنسنالكرامات 1ل"

تفسير قوله شارك اسمه

 0سحدا قالوا امنا برب هرون وموسى * قال املثمله

قبل انآ ذن لكم انه لكبيرك الذى علمكم السحر فقلاطعن ابديكم 6

م
ه له
تر

| .وس لي قوله شارك اسمه

قالارينا اننا تخاف اينفرط علينا او ي
اط
ننى 8

قال فى بحر العلوم ازالله عقلدم كل ثى“ على ما هو عليه الج قال الكاشنى [ جون :صر
الوجه فرهود وى أمد بارونكه باستقبال برادر براه هدين دوانشود ] اخ

| اوس تفسير قوله ثبارك اسمه ه93قال لاخافا التى معكما اسمع وارى »#
وى ناشنان كاف الال دينهىخيسهالرشيدشولالفير عور انيكوة الرزاد مارسنبباا م
فى .بدت وسدالنافك

ليبلك ؤيعد  0ردّى قؤسيتان شفر ج فاحضم ره الرشد اج

تعالىحاض مع عباده الحضوراللائق

بشأنه ولايءرف

ذلك الاءن

0

واعلم انالله

عين بصيرنه بنورالشبود اج

اثعملم انعوسى وهارون عليي!.السلام التجئا الىمحضرة الرنوبية بكمالالعبودية ال

قال ابو

لسات #سلى حبك" واشكزكى
المعين سالتبدن التصارى "عحننسان ايهفالامجن" فقآل م
ازدك .واقبل عالقىبلعليك  .واقربهنىاقرب منك .واطعنى فىالدئيا اطلعدكثيفاوالا خرة» الخ

بيس ب قوله تارك اسمه  4فأنياه فقولا انا رسولا ريك 'فارسل معنا نىاسرائيل ولا
تعذهم قد حتّناك 1به من ربك والسلام على من اتبع الهدى * انا قد اوجى 0

قااللتفأىويلات|لنجمية سام اي

واتبع هدىالَّتعالى وهوماجاءبه ابيائهانيه الجخ

فلينا ازالعذاب على مكنذب وتولى 6
سروم تفسير قوله نيارك اسمه ا
يقولالفقيرانكلا من تكذيب الرسوم والحقائق سبب العذاب والهوان مطلفا الأ

حكى 

ان باعلضسادات ما رأى عبدالله ابلنمبارك فيعنية ورفعة معجاعة قاانلظروا الىحال آمحلمد

ذيبهوسىاخ
وعنرة ابن المبارك الح" واعام انعرة فرعون وشرفه انقليا ذلا وهوانا .بتسكبب

ثاعملم انه ماان للانبياء معجزات فكذا للاولياء كرامات والعلمية منها هى التىحق اعتبارها اخ

تفسير قولهتيارك اسمهلقالفن ر بكماياموسى* قاالرعينطااىلذكىلشثى” خلقهثمعدى 6ه
قال حمدون القصار القائمون بالاوامس عن ثلائة مقامات الح' قال باعلضكبار االنمخاوقات
كلها حياة وروحا ال' :وفالتأويلات التجمية ب( اعطى كلثى“ خاقه © استعدادا لما خلق له
رع هد

ورا اسه لا خاق له 4

يراقرولكهاسمه
ثسي
ْهة” تنف

 3قالثا بالالقرو نالا ولى * قالعاءها عندربى و كتالا

قال ال
فاسئلة المقحمة
.فان قلت هذا لابليق باتقدم قلنا ان «وسى كان قد قال له انى اخاف عليكم
| 1و”م تفسير قولهشارك اسمه ف8اخرجنا به ازواجا مننيات شتى * كلوا وارعوا انعامكم

ان فى ذلك لآيات لاؤلىالنبى  +منها خلقنا ؟وفها أعيدك 4
قال فالىتأويلات النجءية يثير االنىالسماء والماء والنبات والانعام كلها مخلوقة لكم الخ

لاوم تفسير قوله شارك إسمه  0ومنها كرجكم نارة اخرى 3
عنان عباس زذىالله عنهما انجبريل جاء الىالنى عليهالسلام فقال يتامد انربك رقرئكاللام

وهو يقول مالى ازاك مغ.وما حزيمًا ا'2

واعلم انهن صفة الارض الما > لكر ن

لفوزها بوجود مطلوبها الخ قال فاى.-كلة الحكمكاثلارون عتلفىضيل الارض علىالسماء
لان الانبياء خلقوا منالارض وعبدوا فيها الخ

4و" تفسيرقوله تارك اسمه هو ولقد اريناء اياننا كلهافكذب وانى * قال اجتنا لخر جنا

من ادضنا بسحرك ياموسى * فانأنينك بسحر مثله فاجعل بيتنا ويينك موعدا لاتخلفه
ين ولاانت مكانا سوى 54
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تيارك اسمه  3أذ5

رلا

الالبك ما بوحجى »براقي ققنده فىالتادوت كذ

فنه فى الم فلياقهالم بالساحل ©
دقان لحر نات انارق ابوت اشارة الى ناسوت هموسى عليهالسلام اىصورتهالافسانية الح
لمم تفسير قوله مارك أسمه يق0-1

غلك
عدولى وعدو له اكتت

محبة منى و لتصئع

علىعيى * اذ مثى اختك 6ه

قالوا ليسالمراد بالساحلنافلسشاطى” يلما بقايل الوط الح" ..وفالتأويلاتالنجمية لوالقيت
عيك ع2

دن يميق ليحيك عحيق هانحننى

اه

5

بالتحقيق ومحيك عدوى

وعدوك العدد ىك

يشير الى ان من ادركته العناية الازلية يكون فى ججيع حالاته ال*

تنفسير قوله تيارك اسمه  8فتقول هل ادلكم على ميكنفله فرجعناك الى امك ى
تر عَنبها وحلازن وقتلت نفسا فنجيناك مانلغ وفتناك فتونا 6
وقالبعضهم طحناك بالبلاء طحنا الخ وفىالتأويلاتالنحمية منهافتنة حبتك مع فرعون وثرييتك
مقعومه خنطناك منالتدين بدبئهم ه ومنرا فتنة قتل نفس يغايلرحق ال'

هل" تاسير قوله تارك اسمه هل فليئت سنين فىاهل مدين ثجِمدْت على قدر 6
ومنها ابتليناك بابنق شعيب الخ وءنها ابتليناك مخدمة شعيب الخ قال بض البعار اختيره

لويجلامتية قليئت
لتا
ف مواطك لقره امدق ونشة مره  23ها جاده انه  1007وافال
سنن اهل مدين © لتستحق بتردة شعيب 'وملازمته النبوة والرشالة آل" ,قول الفقير انظر
 0امسا محبوبا الخ

نك كال لحتل

 785تفسير قوله نيارك اسمه فل ياموسى * واصطعتك لنفسى * اذهب انت واخوك بيأانى
لاشا  5 2رف

1

وفيه اشارة الى ان الحراص اما خلقوا لاجل هذا المعنى الحاص واما غيرهم فبءضهم للدنيا
و بعضهم

للا كدرزة اج

|  045قال جم طريقتنا الملوتية بالجيم <ضضصرة .الهدابى قدس سسره التوحيد قابلوءظ باعث لاصغاء

السامعين ال وفالعرائس لاتغيبا عن مشاهدق باشتفالكما بامرى الخ بقول الفقير اهل
الشهود ليسوا بغائّين عنالمشهود  .فؤالاتية اشارة الى ادامةالاوراد وتثبيه للطالبين فالىجد
دروى  اله تعالى اا نادى موسى بالواد المقدس وارسله الىؤرعون واعطاه
والاجتباد الخ
سؤله الخ ففيه اشارة الى ان المؤمن اذا عرض له الامسان اصيالدنيا وام الاخرة مختار
امس اخلازة الخ. +وشسمعت هن ,شيخى :وسندى,قدس سر انه,نام تومة الضحى نوما فهىدينة

فلبه من البلاد الروهية فاع بالهجرة الى مدينة قسطنطينية فلما استيقظ توضأ وصلى فلم يلبث
لحظة حى خرراججلا وثرك الاهل والعيال فىتلك المدينة ال'
0255

اتفسير قوله شارك س
مه  0اذهيا الى فرعون انه طنى  2فقولاله فقولا لينا3

ىلعراس اعمالله موسى وهارون عليهءاللام بالذهاب الىفرعون لقطمع عتهداخ وفى
قالف ا
التأويلاتالنجمية ال ازفائدة اتنأنةهما ورسالتهءا الىفرعون وتبليغ الرسالة كاتتعائدة الىمموسى

|

وهارون اخ

وفىالاسئلة المق<مة اعا اها بذلك لانه كان ايتداء حال الدعوة 2

ظ تفسير وله تارك اسمه  3لعله تحدفى [و حش 3
قرم
وقيل اصراللّه هوسى بالاين كد
5

الضبد

مراعاة لمق التريةاخ

يحتسبعلى والده فقال يمظه مالميغضب 5

عالولد
وفىالاحياء سثلالحسن ن

وقيل امرمومى باللينامكونعةعلىفر عون اخ

وقرأ رجلعتدحى بن معاد رجدالته هذدالاية فكى وال الهى هذا رفقك عقنول أن الاله
1فكبف

2
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قال دعص ارباب الحقيقة
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0
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ولام تفسير قوله تارك اسمه هه قال القها يامومى * فالقيها فاذاهى حية تدعى »#
رؤى  -انه حين القاها انقابت <ية صفراء فىغاظ العصا ثم النتفخت وعظمت فلإذلك شبيبت

بالجان نارة ال

قال بءعض آهل المعرفة اما انقلاب ااعصا حوانا فاتماء الى انقلاب المعصية

طاعة اخ" بقول الفقير على هذا يدور انقلاب العصا حية حايلنالقاء ا

|

تفسيرقوله تبارك اسمه © قالخذها ولانخف ستعيدها سيرم الاولى * واضمم يدك
فانقيللخماف مومى منالعدا والمبمرخفاهيم منالنار الخ وفالتأويلات النجمية (خذها
ولاتخف ) يكعونت تحسب اناك فيها المنافع والم ترب فالبداية ال

وفىالحديث ( يجا.

١
1

لصاحب امال الذى ليمؤد زكاته بذلك المال على صورة ثعبان يقول الفقير لا شك عند اهل
المعرفة انالكل جسد روحا ولوكان معنويا ال

تفسير قولهتارك اسمه  8منغير سوء آية اخرى * لنريك من آياتناالكبرى *
اذهب الى فرعون انه طتى *:
رو

 -آن موك غللة اكلام كان" اسمِرٌ الاون” هاذا 'ادخل يذه العى؟ مك ابه الاوز

واخرجها كان عليبا شعاع كتماع الشدس ال واعلم ان موسى عليهالسلام ادخل بده فى
جيبه فاخرجها بضاء من غير سوء الخ  -روى  -انالله تعالى ارسل الى اإراهيم جبريل
عليةا

السلام على صورة

شخص

فقال ل يا ابراهم اراك تعطى الاوداء

والاعداء

ققال وو

ا

الكزم :من رى ال ؟وكعزنامات اليد ماروى ان "نينا عليهالسلام تبع الماء من بين اصابعه
فىغزوة توك الم وفيه .اشارة الىمعنيين  .احدعا انالسالك الصادق اذا بمليغتية كاله ا

والئاى ان كال البالغين فى انبرجموا الىالخلق الخ
5

تفسير قوله شارك اسمه  8قال رباشرحلى صدرى * ويسرلى امرى * واحلل عقدة
0

لكان د شقهوا

قولى 4

واعلم انشسرحالددر مننمالل تعالى على الاأساء وكل الاولياء وقد اخذ منه 'نبينا عليهالسلام
الحظ الاوفى اخ
|  4؟ تفسير كولهتيارك اسمه #:واجعللى وزيرا من اهلى  3هرون اخى  +اشدد به ازرى *

واشركه فى امرى *#
قال فالىاسئلة المقحمة للا دعا موسى يبذا الدعاء هل اتحلت اى "ابدل عليه قوله قال قد اوانيت
سؤلك فلماذا قال واخى هارون هو افصح منى لسانا ال*

فمهى نسح ككثيرا * ونذكرككثيرا * انككنتبنايصيرا * قال
| عرسم تفسيرقوله تباراد اس
قد اونيت سؤّلك يهماوسى #
قال داود القيصرى قدس

سيره ومن >+الة -13

الاقطاب ومنزالل علهم ان لارببتلمهم بصحية

الجهلاء بلبرزقهم حبة العداء الادياء الامناء محملون عتهم اثقالهم وينفذون احكامهم واقوالهم |
اتتهى ال ٠وكان اواشروان فول لااستقى ,اخود اللتوك؛ عانلصفل (وآلة! يو اللكوالك
عنالسوط ولااعلم الملوكد عالنوزير *11

ثم ان العادل يرث همنالنىعليهاللام هذهالوزارة

واماالظالم فيجعل له وزير سوء وهو علامة غضب الله وانتقامه ا

امع شير قوله شارك اسمه  00ولقد مننا عللك مرة اخرى 7

فلآآفاق وروحنا فالانفس وهارون هوالوزير
واعم ان موسى بطريق الاثارة سلطائنا ا
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الششههيثرر نااففتداده 8قدس سيره يلتعنى الطبالطي..عة وا واللةنفس 5ا يقول الفقي6ر ,لشاّك ان ال1مرأة صورةو الطبي2عة
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وقال بعضهم اناثباتالصائع 0

فىمعر فْةَالله ومشاهدته ا

عقدمتين فشييتا بالثعلين 2

تفسير قوله تيارك اسمه ف انك بالواد المقدس طوى * وانااخترتك فاسدمع لا |
|اد |
نوج  +اتى اانالل لااله الا انا فاعيدى وام الصلوة لذكزى * انالساعة امة ك
اخفها لتخَزى كن نفس عا تسى  +قلا يصدتك عنما منلا يؤمن ما 30

١

د واتبع هوبه فتردى  +وماتلك بعك يا مودسى 0
تشسير قوله شارك اسمه 8

ان هاذلهآيات والآاتية بعدها دلت على ازالله تعالى كلم موسى عليه السلام وانه سمع

كلام الله تعالى ال" ثم اعلم ان للكلام عساتب فكلام هو عين المتكلم وكلام هو معنى قانم به
كالكلامالنقس الخ روّىبعضهم فىالنوم فقيل ما فلاعله بك فقالرضىاشعنى ورحنى وقاللى ١
رمب
سنل
م ياهن ليآ كل واشرب يام

الخ وقيل لبعضهم وقد رؤى مننىفىالهواء بمنات

هاذلهكرامة فقال تمركت هواى لهواه فسخرلى هواه ال

رانم تفسير قوله تارك اسمه © قال هى عضاى اتوكؤا علها واهشما علىغنمى ولى فا
ما رب

اخذخرى 3

وقال الكاشى

رك

دك

ازجوب ممرد مبثشت بودطول ارد كن وسر او" دوؤشاخه ] 5

قال بعض اهل المعرفة  6كانت النكًا صورة النشس المطمئنة المفنية للدوهومات والمتخيلات لان

صورة الحية تستعد للاعان  5ظهر بعض الجن بالمديئة فىصورة الحية ونمهوا عنقتلها 1

فلتأويلاتالنحمية انما امتحن *ومى بهذا السؤال تيهاله ليعل ان للعصا عندالل اسا ان
قال ا
و<قيقة اذرى غيرماعلمه منها ا*1

فان قبل هذا سؤال من 2مع تونق ول مخصل لحيد

عليهالسلام  .قلنا خاطبه ايضا فقىوله ( فاوحى الىءيده مااوجى © الاانه ما افششاه وكان سرا

فلحاضرات اله قال الامام الشاذلى
ليمؤدل له احدا منالخحلق 2 14وذكر الراب الاصفهاتى ا
0

صاحباأزب

البحر اضطحءت

والمشتعد الاقدى رات

فىالنام قد أصب انحتخارج

الاقصى فى.وسطال هرم فدخل خكلثقير افواجا افواجا فقلت ما هذا المع فقالوا جع الانبياء
والرسل عليهمال.لامقد حضروا

ليشفعوا فىحسين الحلاج عنم تمدعيه|اسلام فىاساءة ادب وقعتمنه 2

4 «--ه

م

تفسير سورة طه ©
ام تفسير قوله تبارك اسمه © طه 6ه
جعفر الصادق رضى الله عنه

تطهيرا » ال

طه لدم بطوارة اهل البيت وهدانتهم  5قال تعالى  2ويطهرك

وفالتأويلات النجدية يان طوى به بساظطالثبوة الخ وقال بعضهم انهليس

مِنّالحروف المقطعة بل 'هو .شوواع بازاء يارحل؟ بلقةا فك ("

بض تفسير قوله تبارك اسمه هه ما انزلنا عليك القران لتشتى * اتلذاكرة ممخنثشى »
جوز الحسن طه بوزن هب على انه الماسرد_ول غليهالسلام بان تطأ الارض بقدمية معا الخ
وفىالحديث ( اناس تعالى قرأ طه ويس قبلان محاق دم بالفى عامالحديث وف التأوئلاتالنجمية

ما انزانا عليك القرآن لتدق © فالدنيا اوالعقى بل انزلناه على قلبكلتسعد تخلقك يخلفهالخ

7-0

تفسير قوله تبارك اسمه © تتزيلا من خلق الارض والسموات العلى * الرحمن على
العرش استوى 3
[ وشدخ

١ كبرقد س سكره

درفتوحات

فرهودهكه استواء

خداويد

بدين اعانست تأويل مجؤاعكه تأويل درين بابطفياننت 1

بزعرش

در

لم

ومسراد

قان) بعضهم اليس علتىالكون

من اثر ولاءلىالاثمنكون ٠ قباعلضهم اننقاطع بازالله منزه عنالمكان والالزم قدمالمكان الج
وقد روى انرحلا سَألعمزرْضىّالله عنةعن انين ها برتينفوالاه بالدرة  .وقال بءض الكبارالحققين

مانالهلله

د
كم

تعالى المراد مبذاالاستواء استواؤه سيحانة ك 3لا باعتبار نفسه وذاتهتعالىءلوا كبيرااج

بول الفقير قواه اللّهالقدير لا:شكان ببنزيد والعالمفرقا مَنْحَيِث أن الأولبذلعلّّالداتالجَردةوالئاق
على المتصفة بصفةالعلم ال وفالحديث (ازالل احتجب :نغالرصائر  5احتجب )عن الابصاز *11

حت »»
هاما ونما
تفسيرقولهتياك اسمه © لهمفىاالس.وات وما فىالارض وم
 -يروى  -ان امام الرمين رفماللهدرجته فالدارين نزل ببعض الاكابر ضيفا فاجد.عم عنده

مزهنا

العلماء والا كابر فقام واحد من اهل اليجلس فقال ماالدليل على تنزمبه تعالى عنالمكان ال
تفسير قوله شارك اسمه هه الثزى * وماجنهر بالقول فانه عالليسر واخنى »ه
وقال ابن عباس رذى الله عا

انالارضين على ظهر انون والنون على حر وراامه وذنه

يلتقيان ناحلتعرش الح  2وجاء انه عليهالسلام | توجه الىخيبر اشرفالناس على واد فرفعوا

اصواتهم بالتكبير الله اكبر لااله الاالله فقال عليهالسلام ا(ربعوا على انفسكم ) الخ
بانس تشسير قوله شارك اسمه  0الله لااله الا هو لهالاسماء الحسنى 4
شول الفقير اا ذهىالنى عليه السلام اانه عن رفع الصوت اخفاء لاعمسصله عنالعدو اج

0

التأويلات التحمئة "شر باص طلاح اهل التحقق لطيقة بينالقاب والروخ وهو معدن اسرار

الروحانية ال بقول الفقير على هذا المعنى بالىصوفية ذكرهم بالاسم هو اخفاء وجهرا
اجتاعا وانفرادا ال وفالحديث (لاتقوم الساعة .لحاىبقال :فالارضض الله الل ) الخ
لسن

الفسدر قوله سارك سم

 0وهل اترك حديث مونى * ناوا

3

قال فى تفسير الكبير يقال ان لَه 'اربعة آلاف اسم ثلائة آلاف.نها لايعلمها الااسٌ والانبياء الج
أت

اق

حكيا ذهب اليه قبيح وحسن

والعسا الوصية فقال للحسن أت

حدن ولايليبق

(طلبوا
بك الفعل القبيح وللقبيح انت قبح اذا فاعللتقبح عظم قبخك الخ واقلحديث ا
الحواءج عند حسان الوجوه*211):

خا
من

3

5

لرى

)ل
|.
اخ

وفىالحديث (اذا بعتم الى رجلا فابعثوه حدن الوجه

بقار موكىئ الوق إأى كداق الك عيك هال الذائ امراك ايبانه رطا

اي

4

يه8هم
ع
تفسير قوله تبارك اسمه  3أفرأيت الذىكفن بآياتنا وقل لوأتين مالا وولدا »
اطلع الغيب امأذ عندالرحمن عهدا ك+لا سذكتب ما يقول ومد له منااعذاب

تيبي

مدا * وثرته ما شول ويأننا فردا * وانخذوا هن دزوالله 7
اولفتأويلاالنجمية الباقنات الصالحات هىالامان الصالمات ا

ِ

فال  2:اشكارة إلى أن

اهلالغرور «دعون الاحراز للفضيلتين المال والولد فالدنيا والنحاة والدرجات فالا" خرة اح

ادوتنهم ويكونونعايهم ضدا*
بفر
هم تفسيرةولهتباركاسمه ليكونوا لهمعنا * كبلاعسيك
رين تؤزهم ازا * فلاتسدل علبي اما تعدلهم عدا يه
فعل
اين
كشاط
لاال
اسلن
المتر انا ار
وكان اءزالسهاك رجدالله عندالمأمون فقرأه ا ذقال اذا كانت الانفاس بالعدد الغ" قالالعلامة
الزتحشسرى .استغثم تنفسالاجل وامكانالعمل ال

قالحضرة الثيخ الأكبر قدسسره الاطهر

قك
ذول
منحافظ على الانفاس فالساعات فحىكمه !الى ما ف

75

ومنكان وقتهالساعات فاتتهالانفاس اخ

نتفسير قوله مارك اسمه  0يوم تحشر المتقين الىالرحءن وفدا * ولوق الحرمين الى

جهنم وردا * لايملكون الشفاعة الا من انخذ عندالر من عهدا 6
وفالتأويلات النجمية اها خص حفس وفدالمتقين الى حضرة الر«انية الح"  .وعن على رضىالله
عنه ميارون والله على ارجلهم ولكن على توق رحالها ذهب ال امام قشيرى رحدال

ف[رمودكه ,بنضىترتخائب طاعات وعبادات ,باشند ]ال  [. .دفراكلشاسرار اوردمكه
ممعاد دنمورى رهداللك درحال تزع بود دروشى بيش وى ا-4تاده
برور
وجخت؟2ون

باو

ا ا

ودعا 2

خدايا

وعءعن ان مسعود رخىالله عنه انالنى عليها !لام قال لاحعابه ذات نوم

( ايعحن احكم ان خذ كل صياح ومساء عندالت :عهدا ) ال*

|

الفسير قولهسارك كمد  0وقالوا الى الرمن ولدا لقدجم ا ادا  +كاد اس وات

ا

يتفطرن منه وتنشق الارض ور الال هدا * ان دعوا لارحمن ولدا * ويمدانى

للرحمن ان كذ ولدا *.انكل منفىالسموات والارض الا االلىرحمن عدا 6
للك ون ريفنات جميع الخلائق «ومالقيامة الىالرءن خاضما ذللا مقرا بالعبودية اخ

مهم تفسيرقوله ثيارك اسمه يق لقد احصهم وعدهم عدا  +وكلهم أيه يومالقيمة فردا | 6#
قال انو بكر الوراق رخمهالله ما تقرب احد الىريه بغى” ازين عليه مزملازمة العبودية واظهار
(ذبى ابن]دم ) انىسبى الىالكذب ( ول يلكهنذاك )
الافتقار ال وفالحديث القدسى ك

يعنى لميكنالتكذيب لاقا به بل كان خطأ الخ اعلم ان هذا مذ كور على طريق الكثيل لان
الاعادة بالنسية الى قوانا ايسر منالانسان ال

الل عنه قيل للنى عليهالسلام
رض
قال على ى

هل عيدت وثناقط قال لا قيل هل شربت را قط قال لا الخ
6م

اتفسير قولهارك اسمه ب انالذين اموا ويملواالصالخات س .دعل لهمالرمن وداي

وفىالتأويلاتالنجمية يشير الىان بذرالايمان اذا وقع فيارضالقاب ال

واعلم انالحبةالموافقة

ثماليل اثلمود ثالمهوى ثالموله ال وفىالحديث (اكثروا ن٠الاخوان فان ربكم حى كريم
يستحدى ان يعذب عبده بين ا<وانه «اولمقيامة ) اخ

ومن بلاغات الزممدرى محك ااردة

الأ“خاء حالالشدة دون حالالرخاء  .وقال انوعلىالدقاق قسديسره لمثامسلمام الخليل بالصوفية
الىالخليفة اص بضرب اعناقهم فاماالجنيد فانه تستر بالفقه وكان بفى على مذهب الى ثور اخ

.كم تفسيرقوله تارك اسمه  8فاتما سمرناه باسانك لتبشسر به المتقين وتنذر به قوما لدا *
و اهلكنا قبلهم دن قرن هل بحس متهم دن احد او المع لهم ككينا 1

أ
أ

وفى التأويلات اانجمية يشيز الى ان حقيقة الترآن التى هصىفة اله تعال ,القدعة ااقائمة بذاته |

لاتدعها ظروف الهروف الحدثئة المعدودة المتثايبة *١

تن وله اراك اسمه 9لهمابين ابدينا وما<لفنا ومابدن ذلك وماكانرتغ سنا»

ربالسموات والارض وما دلهما فاعيده واصطير لعادنه هل تعل له سما 5

اولفتأويلاتالنجمية (لدمابين ابدبنا  6منالتقديرالازلى الخ وفىااتأويلات النجمية (فاعبده| 6
دك ونفسك وقلبك وسرك وروحك ال

)موس تشفسبيراقورلكهاسمه هق وقول الانبان اذا مامت لسوف اخرج حا 6
بلفظ الجلالة فصهر ماف بطنه دن داره وهلك من ساعته

روى ان بعضالجبابرة سجى فيه

وقال ورعون مصر للقبط انا ربكم الاعلى و إبقدر ان شول اناا  .قال ابن عباس رضى الله
عنههًا لاسمئن

احدالر حمن وغيره

.

قال ااولى الفنارى

ق ترندْب أسياء السماة

ان لاسم الجلالة ١

اختصاصا وضعيا واستعماليا الغ'

ووس تفسير قوله تبارك اسمه « 9أولايذكرالانسان اناخلقناء منقبل ولميكشأ * فوريك
لنحشرتهم والشياطين ثم لتحضرنهم حولجهتم .جثيا * ثم لننزعن منكل شيعة يهم
اشد عاللىرحمن عتيا * ثم لنحن اعلمٍبالذين هم اولى-ها صليا جهوان منكم الا واردها

كان على ريك حما يه
تالا

تفسير قوله شارك اسمه #3مقضما » ثمغخىالذين انقوا ونذرالظلمين فها حدما
وقالتالمرجئة لايدخلها المؤّمن

جا
نه
ميخر
اعلم انالوعيدية وهمالمعتزلة قالوا .ان ٠ن دخلها لا

قط الخ قال فالاسئلة اللفحمة موزانيدخلوها ولايسمعوا حسيسها لازاه تعاملجىعلها علييم

بردا وسلاما ال فقانلت اذا ليمكن فدىخول اللء:ين عذاب فالافائدة فيه  .قلت وجوه
 ٠الاول ان.بزيدمم سروزا ال

والثانى نزيد غم اهلالنار ال"

والثالث يرون اعداءهم

المؤّمنين  *11والرابع انااؤمنين ااذناوا معهمفيها ال" والخا.سانمشاهدة عذابوم توجب
شاك عند اهل المعرفة انْجَهنم صورة النفسالامارة ال
ميد التذاذهم بنعم الجنة ه قو لالفقير .ل

لمع تفسير قوله شيارك اسمه © واذا تحلىليمآياننا سات قالالذين كفروا للذين امنوا
ىالفرهين خيرمقاما واحدننديا * اوهكلكنا قبلهم منقرنهم احسن اثانا ورئيا يه
103

وادي 000
ملات
 8ت

الامخلة الم ) ال

وقال مجاهد ورود

|

نهم كانوا برجلون .شعورهمفالدنيا اله  2نرؤوى ا
المؤمن” الثار هل مسا
رما ا فاذا س.ءوا الأديات الواضحات'11
وبده 5نووم 0
أحانا

تفسير قوله تبارك اسمه  #قل منكان فالىضلالة فلسمددلهالر حجن مدا حتى اذا رأو!
مابوعدون اماالعذاب

وفالتأويلاتالنحمية يثير ,الى ان الاعلاذكار واه لالعزة باس و(اذا 72للعليهم آياتنا7
سره
سي
قال شيخ وسندى قد

منالهقائق والاسرار 4
مدا © اى فليستدرجه الرم ن-

| ونم

استدراجا عمد 0 0

فى بعض حر براته  30فليمد دلهالرحن

ولوسيع ماله وتكثيز ولده ا

ر
شهو
ص واماالساعة فسعلمون هن
شير قوله شارك اسمه 8

مكاناك واطتقيك + 03

ل اذلليهن اعتدوا عدى والاقنآت الصالمات خَير عند ريك نوا وخيرصدا كه ا
ازيد
وي
فىالا”ية اشارة الىانالغرر ا"قليل المتناعى الذى يعقبه نف عكنثير غيرمتناء الخ واعلمانالباقيات
الصالحات هى“اعمان الا“خرة كلها و.نبا الكلءات ييه  +قال ١بوالدرداء رضىالله عنه جلس
رسو لالله علية الام

الال وال اكير ) الخ

ذات لوم واخدذ عودا بابسا وازال الورق عنة مم قال ران قول لااله

:

يهم
ج ١
مز
سو

و

َه

مسعسو

سد جسمممه عس عرد ع

سس

* والفتأويلاتالنجمية قوله ثوثورهبنالك هن رحتنا اخاه هرون “ييا > يشير الى اناائبوة ليست
بكسبية الخ قال فالتأو يلاتالنجمية فيا وعداله باداءالع.ودية التهى ٠ والوعدعيارة عنالاخبار

بايصال المنفعة الخ واءلم اناللتعالى اثىعل اىسماعيل بكونهدصاد ق الوعد اشارة الىانالثناء انماتححقى

1

بصدق الوعد اج واحسن بحي بنمعاذ فىهذ االمعنى حيث قالالوعد والوء.دحقفالوعد حقالعبادالخ
تفسير قوله مارك اسمه
نبا  5كا تمل اهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه

حرضيا » واذكر فىالكتاب ادريس اكلهان صدها نيبا 6
وفيه اشارة الى ان من حقالصالح انيتصح الاقارب ا

وعن بعض الصالحين انه قال نزل

عندى اضياف وعلمت انهم ٠نابدال فتلت الهم اوصوقبو صية بالغة <تىاخاف اللها'

واعلم

انالمرضى المطاق هوالافانالكامل الخ وقالالكاشى [درجامعالاصولاوردهكه ادريس بصدسال
بعدازوفاتآدم متولدشدم] الل* قال عباس بنعطاء ادنى منازلالمرسلين اعلى صياتبالنبيين ال'

© تفسير قوله تبارك اسمه  89ورفعناه مكانا عليا كه

واختلف القائاون بانه فىالسماء أهو حى فيبا ام ميت فامهور

على انه حى وهو الصحي.ح 2
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قال الامام فان قيل لتمعجب زكريا بقوله (( أنى يكون لىغلام  6مع انه طلبه ال'
تفسير قوله شارك اسمه  8ثلث لال سويا * #فخرج على قومه منالحراب فاوحى

الهم ان سبحوا بكرة وعشيا * يبحاي 60

.ياأذكريا ).الى ((بكرة:وعشينا) اشارة :ابشلاىراتمئها اتنعاهلى
وأفالتأويلاكلنجثمية' قفوىاله (

ناذاة باسمه زكريا وهذهكزامةمئه ه وهنها اندسماه بحى ولممجمللهمنقبلسميا بالصورةوالمعنى ال

اع تفسير قوله مارك اسمه © خذالكتاب بقوة نوينا الحكم صبيا » وحتانا لمدننا
وذكوة وكان تقيا * وبرا بوالديه وليكن6
قال افلاسئلة المفحمة أى دليل فيها علىالمعتزلة الجواب انه دليل علىانالاسم والمسمى واحد ال
قال ابنعباس الحكم النبوة استنبأهالس تعالى وهو ابن ثلاث سنين |وسبع ٠ وقيلالحكم الكمة
وفهمالتوراة والفقه فالىدين الج  -روى  -انه دعاهالصبيان الىالاعب فقال ما للعب خلقنا ال'

بقول الفقير مثل عيلحيىهالسلام فى هذه الامة المرحومة الشيخ العارف الحقق سهل بن عبدالله
التدئرى قسدسره

ا

واعلم ان روح الكامل سريع التعلق دنه ل

تقشسير قوله تارك اسمه "فجبازا عضيا ه لواشم عليه .يوم ولد ويوم يموت ووم
يبعث حا 6

وقال ابن عيينة اوحش مياكون الانسان فىهذه الاحوال-بوم ولد فيخرج مما كان ووم موت

فيرى قوما لميكن عاينهم ال واعلم ان ذكريا اشارة الىالروح الانسانى وار أنهالىالجئة

لرجوح ال ثامنه لا بشر بولادةالقلب الموسوف با ذكر طلب آية
ازو
الجسدانية الى هى
يبتدى بهااكليىفية احللقالب العاقر بالقلب الى الذى حبى بورالله تعالى ال قال بعض
اك
ماري

فىتيه بىاسراثيل فاذارجل عاشينى فتعجبتمنه والهمت انهالخضر فقلتله يق القحال
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تفسير قوله تبارك اسمه ف واذكر فىالكتاب ميم اذانتيذت من اهلها مكانا شرقيا»
فانتخذت من دولهم حابا فارسلنا اليها روحنا 5

قااللبععاضماء فحىكمة ذكرصيم ياسمها دونغيرها مناانساء انالملوك والاششراف لايذكرون

نالائها اقامتنفسها فىالطاعة كالرجل
حرائرهضم ال وقالفىاسثلةالحكمسميت ص فباىالسقرمه
الكامل 1لخ قالالسن ومن/مة اتخذالنصارى اشرق قبلة اكتمخاذالييود المغربقبلة 1خ وقالبعض
|
الكبار جبرائيل هوالروح حقيقة بإعتبار حقيقته الجردة مجازا باعتبادر صورته المثالية الح

ن5م
ك 4

| ٠8لا الفسير قوله مارك اسنلا

قل اما اإنشار مثلكم يوحى الى" اما المبكم اله واحد

دن كان برجوا لقاء ريه فلنعمل عنزدة منابذا والاشعرك بعبادة ربه احدا د
دلانسانة سوا 7
وف التأويلا ت الاحمية يشير الى ان عى ادم فاىلبسرية سد ا

والولى

والمؤمن والكافر ال' وقال فالتأويلات النجميةالعملالصالحمتابعة النى غلبالنادموالتأسى
بسنته ظاه! وباطنا ال وءعنالحسن هذا فيمن اشرك بعمل بريدالله به والناس ال"

 *٠وعن عبد الله بن غالب انه كان اذا اصبح ول رزقوالله البارحة خيرا قرأت كذا وصليت
كذاالح' قال فى يرااءلوم اقنلت مامعنىالرياء قلت العمل لغيراشٌ بدليل قوله عايها!-لام
( ان داف ما اخاف على امتالاشراك باس ) ال
جسنة
لا
انتهى اخ' وفالحديث ( اعا :حارم
0

قال فالاشباه ولا يدخلالرياء فىالصوم

علىكل صرانى ) اج*

ا" والا”خر لادومالاحامةليوم لاريبفيه نادىمناد) ال"

وفالحديرث ا(ذا جع الله

وفالحديث ( انفىجهتم واديا

تستعيذ جهنم من ذلك الوادى ) .ا
 8١تقول الفقير  3المرتضى رضىالله عنه عمم الاشراك اىاللرياء والاستعانة فىالوضوء ووه الخ
(ن حفظ عثسر آيات مناول سورة الكهوف
وعن الىالدرداء رضىالله .عنه قال قالعليهالسلام ه

|

صم اهلندجال) ال

وفى رواية لانسائى ( هن قارلأعثشر الاواخر هن سورة الكهف عصم

متنئة الدجال ) ال'
ف

وَعَنّ أن عرمحى أنه" عنما تال قال اعلتةالسلام (أمن قرا سورت

ور من نحت
ه
لب
سطع
اليف فى بوم الجمة

مابين امعتين ( ال:

قدمه

الى عتان النياء يذى * له نوم القيامة وغة رله

روى عبدالل بن فردة رضىالل عنه قال قال عليهالسلام ١ آلا ادلكم

فن) ستووه طيعها :عقون القن لكا لقان ح رو ك 5سلجا نال يف ركالاك ذا ل ١
أ

مثل ذلك ) ال'

ا

(.من .قرا شوزة الكو فإفهو :معضوم الى مانئة :ايام منكل ,فتنة |) :الحذيث

0

وق تفسير” الحدادى عن ابى.تن كعك زضئ أنهاعنه قال قال عليهاللام

لفسير سورة صم 5

|  718متستر قوله شارك أسمه مم

3

وقال ابن عباس رضى الله عدا ١د" اردت أن هوم أية ساعة شت

مذجعك ( قللوكان البحر:مدادا © الآكية ال"

من الليل فار [١ اذا احَدذت

قال فالفتاوى الى ية“الايأس للمضطجع

بقراءة القرآن انتهى ال ” 'قال الكاشق [ در مواهب صوفان ازمواهب الوىكه ترحفرت
شبخ ككن_لذبن ,كللددءوالت شما

دوسي فراد د اناه" هذاكواز ستكه تفار ت)زاكترا

صليالل عليه وسلم سه صورتدت 00

تعالين ١زعا:اناايسز ملكي

التأويلات النجمية ف أسورة النقزه بتكل أن ككرت و4

د
خا

10١ .وى

وسائر الحروف امقطعة مقنبيل

والمعميات بالمروف بايلنحبين ال'

الفسيرقوله تيارك اسمه  8ذكر رحمت ربك عبده زكريا * اذنادى ريه نداء خفيا»
قال رب أت ومن العظم منى كد

ثهيعص © فلما
بدل على هذا ما روى فالاخار ان جبريل عليهااسلام نزل بقوله تعالى ك
(لمت ) الخ" قالالامام زكريا وملند هارون اخىموسىال
قال كاف قال النى عليهالسلام ع
يقول الفقير النداء وان كان بمعنىالصوت لكن الصوت قد يتدفف بالضعف ال  -قال قتادة
اشتكى سقوط الاضراس  5فاىليفوى ال"

 5تفسير قوله تارك اسمه و8اشتعلالرأس شيا * ولماكن بدعائك رب شقيا *
وانى خفت الموالى من ورائى وكانت اماق غاقرا فهبكى منلدنك 6
وى -ان محتاجا قال ليعضهم اانالذى احسنت الى وقت كذا ققال عن وهل نار
الينا وقضىحاجته بدو  .وقال القتييي امرأة ذكريا اهيىشاع بنت عمران ال'

|

م
ه 61
سمت
وا

تفسير قوله تارك اسمه هه وعرضنا جهتم يومئذ الكافرين عررضا * الذين كانت
اعنم

قْ غطاء

عن

د

رى

وكانوا

لاستط يعون 0

وفالحديث د وق يهم ومتذلها سيعونالفزمام

5

سا

سيعون

الفملاك مجحرومها) 8

وفىالتأؤيلاتالنجمية يشير الى انجهم لوكانت معروضة على ارواح الكائر بن ق|.ل «وماقياهةاخ
قال بض الكبار كانت اعين نفو سهم فىغطاء الغفلة عن نظ ر العيرة واعين قلوبهم فى غطاءع حب

الدننا وشهواتها ءنرؤية!ذرجا

تالا خرة ودركاتها 1

تفسير قوله شارك اسمه ف ألغس-الذين كفروا ان حْذوا عادى مندونى اولاء
انا اعتدنا جمنمللكافربن زلا 4

انذعى
وفىالة”  5 3الى .ان .ه
ل

وولاية الحاق اخ

تعالى قطب دور

وقد

عبتا وولاعة لاتخذ هن دوزالل اولاء اذ لاجتمع ولاية

قال بض الحقةين ابت ل

عليه الخيرات ال

 -حك -

أن الستعمل محيا لغير حو به و<سالله

انه كان ملك

مشعركد جبار فاخذه المسلءون

غملوه فى ققنة ووضءوها فى نار شديدة ١م*

كن تفسير قوله تارك اسمه © قل هل تتيئكم بالاخسرين اعالا »* الذين ضل سعيهم
فىاحوة الدنيا وهم بحسبون انهم محسئون صنعا  +اولك 8
وفالاابة.اشاناة الى اهل الاهدواء والبدع واهل الرياء ,والسمعة فاالنيسير منالرياء كرك وان
الشمرك محبط الاعمال *

اء
ولرحر
وعنءلى رض الله عه ف اه

قرية بالكوذة و©,الموارج

الذين قاتلهم على بن ابى طالب رضىاسَه عنه ما فىالعكملة الخ
|  #٠6لفسير

قوله تبارك اسمه ع الذين كفروا يايات زبهم ولقانه خبطت اعمالهم فلا نهم

لهملوم القمة وزنا * ذلك جزاؤهم جم بهاكافروا واخدوا ناذا ورسلىهزوا *

انالذين امنوا وعماواالصالحات كانت لهم جنات الفردوس 6
(ؤنى بالرجل الطويل الا كول الشروب فلا يزن جناح بعوضة )ال
وفى الحديث ي

وفى

الؤركدت [احمسة لانم ررزن الاشقخاض ,والا كا ل!فى مران القيامة آعا مكون حتت الصداق
والاخلاص ال' واعلماالعلماء ورئة الاسياء وعلوءهم مستنبطة 2ملنومهم 1ل*1

تفسير قوله سارك اسمه  #8نزلا  +خالدين فيها لابسذون عنها حولا :6
ذقه اذاف زانيا عسسها اعد هااش ليج عرييما ري

فل لكان التبوزة .الح') .ومن هناد قال .انو

جننة
يزيد البسطاى بلعل لمان عذنى إللَه وم القيامة لثغلنى بالجنة ونعمها فلا جئة اعلى م

اللقاء .والوصال اولا'نار اشد م'نار ,الودران .والفراق الخ” 2قال الامام وهذا الوضف سل
على غاية الكمال لان الانسان فالدنيا اذا وصل .الى أى درجة كانفتالسهادة فهو طامع |
الطرف اج

وفالحديث ) الجنة ماثة درحة  3مابين كل درجتين كم بين السماء والارض ) ا ا

[ ودن تبان اوردمكه خداىتعالى فردوسزا يدقدرت خود 1فريده ] ال10
التوفيق بايلنروابتين انالاولى من مقام التفصيل والثانية هن مقام الاجمال ال'

يقول الفقير

م تفسير قوله تبارك اسمه  9قل لوكانالحر مدادا لكلمات ربى لنفداابحر قبل ان
د

كاتت دنى 0

وقال ابوالقاسم الفزارى فالاسئلة المقحمة مامعنىةقولهكلاتربى فذ كر بلفظ النعوكلته واحدة
صفة له واطواب قبل مانىكات ربى قلا نبائة لها ال*

م.م

انفسين قوله سارزلاضاة

قال .شخى :وسندى

 8ولو دنا 4
2

6

مددا

فى بعضص حر براته  1كلات علمه و حكوحة الذااهص انالراد

الكاءات الى .يعبر مها عن معاوماتال تعالى الم'

١

<<  42هم

|  "64قال فالتأويلات التجميةفىالآ“ية اشارةالىان هذا العالم .هالمالاسباب ليبماغ احد اليش" من أ
فاله ذكر وهب بهننبه ان ذاالقرنين كان رجلا ءن

الاشياء ولا الىمتصد منالمفاصد ال

اهل الا-ك ندرية ابن جتنا زود من عائزم ليس لها ولد غيره وكان خارجا عن قومه اخ

[ اسكندررا برسيدد.مشرق ومغرن ماجكهرفقكه ماوك ,بيشينرا خزائن ولشكر :بيش ازنو
بودجاين فت ميسر نشد ] ال

مناوجقدمونما؟»
هسدي
دبغيونال
 1تفسيرقولهتبارك اسمه هق ثماتبعسيبا * حتى اذا با
وفى تفسيرالتبيان كان اذوىالقرنين ملكا جبارا فلءا هلاك ابوه ولىعكانه فعظم مجيره وتكيره
فضقايلله له قريئا صالحا ال' وفيه اشارة الىانهشنى للغنىعند اولاصيه ان يصرف شطرا من
ماله الى وجه منوجوه الخير لاالى ياشتبيه طبعه وعمل اليه نفسه ا

لاو تفسير قوله تبارك اسمه  ##لايكادون شقهون قولا * الوا ياذاااقرنين ان يأجوج
ومأجوج مفسدون فىالارض 0

ا

نفهم
ءيةئكي
رنجم
باتال
خويل
التأ
قال اهللتاربخ اولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث الخ وفا

ل(ابكادون شقهون قولا » ثم قال ( قالوا © الآتية ال' بقول الفقير سمعت مَنْفم حضرة
شيخى وسندى رو حالنه روحه اندقال ان اول منابتلى بالاحتلام ابونا آدم عليهاللام لحكمة |
خفية ال

وصم اصناف صنف هنهم طول الرجل

عنهم مائة وعضشرون ذراعا وصنف منهم

قد م على شبر واحد طولهم وعرضهم سواء وصنف نهم .كبارالا ذان ا

 495تفسير قوله شماركاسمه  0فهل تجعل لك خرجا على امنجعل يننا وبينهم سدا * قال
ظ فكع قبه ربى خير فاعشوق بوه اجعل اليشكم وينهم وذانا» القواة زبرالحديد

تىاذا ساوى بينالصدفين قال
لقا حا الوزان القن يشقا آم زالحياةكأكبمرايكون افيا
اذا قذفوا بها خصبوا والا غطوا ال
العملى قداهم علىنماعلدحديد 7

:مان 0

قال فالقصص قلوا من اين لنا٠نالحديد ما يسم هذ
ال

وقال بعضهم حفر مابينالسدين وهومائةفر 0

 395تغسير كوله شارك اسمه هق انفذوا حتى اذا جعله نارا قالاتونى افرغ عليه قطرأ »
ينظطهر وه ومااستطاعوا له انها
فااسطاعوا ا
رى حعله 5

قال هذا رحمة دن دبى فاذا حاء وعد

وكان وعد رنى حا 3

وفالتأويلات النجمية وفى قوله (هذا الىآخر الآآية دلالة علىنيوثه ال" .قيل ان يأجو ج
0

ومأجو ج

اكذاادوا بر ون!لشعاع قالالذىعليهم ارجعوا فستحفروزغدا الخ

| ٠٠م تفسير قولهتبارك اسمه هو وتركنا بعضهم مذ يموي فبىعض ونفخ فىالصور »6
ل
اولل
وعن زيلب ااملمؤمنين رضىاللهعنها ان رس

صلىالل عليه مط دخل عليها ذزعاول

( اللاه الاالله ويل للعرب عشنر قادقترب فاتلحيوم هنردم يأجو ج ومأجو ج مثل هذه
وحلق باصبعيه الابهام .والتى تليها ) ال

0

قال فى فت القريب الراد بالويل الحزن ال'

أىم تفسير قوله شارك اسمه هقمناه حمعا يه
اتكاخر دا انقوأيق لكاب
وادوا فز زرك ارام  7وتثل ليه فنالا (ت
0
ه واعل ان

كا م4

ا

مزالا كوا اوسع ممه واذا قبض الله إتريك 59نهذ هالا <سام الطبيعية حيث

| صورا جسدية

فى جموع هذاالةرن الاور

ال“

روا تاليةكارا لايم

وَمجَادما كوان لها نظر الى عالمالدنيا فى هذه الدار ٠ ومنها ماتلى للناتم فحضرة الخال الم |
ال قدرته يىحاملحاق بسبب عمتهم به وهو
كن
وقال فىالتأويلاتالتجمية يدير الى اناس تعالى م
التفخة

0

وبالنفضةء#الافال اخ

لسك

»

23

0

أ

1
91؟

ميج مح وم

وذكن ان بعضالعلوية هم" هارو نالرشيد بقتله فلما دخلعليه ١كرمه وخ سبيله ال"

ومنها |

ليتأدب المريد فيا استعمله الشيخ ويتقاد له ولا يعمل الالوجدال ال ومنها انال تعالى محفظ |
المال الصالح للعبدالصالح اذا كان فيه صلاح  .ومنها ليتحقق ان كل مماجرى على ارباب النبوة
واالحاولباية الخ ومنها ازالصبر على افاعيل المشارخ اهس شديد قان زل قدم هريد صادق
فى امس من اواعس الشيخ ال*' قال فىالعوارف وذر المريد الاعتراض علىالشيخ ويزيل
وحنمهما
اتهام الشيخ عنباطنه فجىييع تصاريفه ال ومنبا انه اتذعاارض ضرر النبايجهبن

لدفع اعظمهما وهو اصل مهد غير االنتشرائع فىتفاصيله مختلفة مثاله رجل عليه جرح الخ

وم تفسير قوله انيارك اسمه و©يسئلونك عنذى القرنين قل سأتاوا عليكم مذنكهرا 6
وفى تفسير الشيخ وكان بعد مود وكان الحضر علىمقدمة جيشه عنراة المستشار ال*

مدت دوران ذوالقرنين فىالدنيا جسيقة الخ

وفىالتبيان

وفالقاموس ا دعاهم الىالله ضربوه علىقرنه

الاعن فات فاحياهالله ثم دعاهم فضرنوه على قرنه الايسر فات ثم احياهاللٌ ال

وفىقصص

الأسيلة أقاكان رقن بزاع فىمنامه ناته ردنا املنشمسن ,تق احذ يبقرنيها فى شرقها روغرببا *11

واما ذوالقرنين .الئاق .وهو اسكندر الروى الذى يورخ بايامه الروم فكان متأخرا عالناول
بده طويل اأكثر من الى سنة كان هذا قبل المسيح عليهالسلام ,منحنوه ثلاتمائة سنة الخ

 ”9تفسير قولهتباركاسمههق انا مكناله فىالارض وتياناه كملنشى”سببا * فاتبع سببا يه
وءن ابن عباس رضىالله عنبما كان ابراهم عليه السلام يكة فاقبل عليها ذوالفرنين فلما كان
بالابطح قيلله فى هاذلهبلدة ابراهيم خليل الرحمن فقال ذوالةرنين م.شانىلى إن اركب فبىلدة
فبها ابراهم خللايلرهن الح وفالتأويلات النجمية يشير بقوله [ويغلونك» الآية الى ان
السائل لابرد وان فىالقصص للقلوب عبرة وثقوية واشيتا ال'

أفسين قوله تارك اسمه  8حتى اذا بلغمبغارلنشمس وجدها تغرب فىعين مئة6
قال :فالتبيان ولما وصل ذوالقرنين :الى مغرب الشمس يطلب غين الحياة قال له شيخ هخىلف

ارلضظلمة ال وقال بعضهم للا بلغ موضعا لبمبق بعده عمارة فىجانبالغرب وجدالشمس
كأنها تغرب فىوهدة مظلمة ال قااللسمرقندى رجدالته بفحىرالعلوم فقابنل قدورد فى
:السماء الرابعة ظهرنها -الىالدنيا ووجهها يشرق لاهل السموات
الحديث انالشمس تعبرق ن

وعظمها مثلالدنيا ثلاثمائة عمسة او ماشاءاشٌ ال' وف التأويلات فان قال قائل انا قد علمنا |
انالشمس فالسماء الزابعة ولها فلك خاص ويدور بها فىالسماء الخ
“#ة» تفسير قوله مارك اسمه  8ووجد عندها قوما قلا ياالذاقرنين اما اتنعذب واما

اتنخذ فحهسمنا * قااملامن ظم فسوف تعذبه ثامليرىداربه فبعذيه عذابا تكرا »
وامامن امن وعمل صالًا فله جزاءالحسنى وسئنقول له .من امنا يسرا 6ه
وقالالامام السهيلى هم اهل جابلض بالفتح :وه مديئة بقال لها بالسريانية جرجيسا لها عفيرة
آلاف .باب: .بينكل .يابين فرسخ .يسكنها قوم من نسل ثموذ ال وقال فىاسثلة الحكم
اما خديث جابادا وجابلقا واتمان اهليبها ليلة المعراج وانهما من الانسان الأول فشهور الخ
قال فىقصص الانبياء سار ذوالقرنين نحو المغرب فلا يمر بأمة الادعاها الىال تعالى فان اجالوه
قبل هنهم وان لممجيبوه غشِيتهم الظلمة ال"
 5نشسير قوله تارك اسمه ههثماتبع سيا * <تى اذا بلغ مطلع الشمس و .-دها تطلع

علىقوم لممجعل لهم مندوثها سترا 
م

رهك
تيراقول
تفس

اسمه هه كذلك وقد احطا بما لديه خبرا 6

م
ه 71
ح

 #7تفسير قوله ثيارك اسمه هه قال هذا فراق بنى وبينك سأنيئك بتأويل مالم تستطع |
'
عليه صبرا * ااملاسفيئة فكانت لمساكين يعملون فيالبحر 6ه
وقال الجنيد قدسسره اذا وردت ظلمة الاطماع علىااقلوب حبتالنفوس عننظرها فىنواطن

الحكم ال' وفىااتأويلات!لنجمية ومن آداب الشيخ انه البوتلى المريد بنوع منالاعتراض اومما
توجبالفرقة يعفو عنه مية اوعتين ال 52لقاولفقير وهوااراد بقول بءضالكبار من قال
لاستاذه لغلح  .قال ابويزيد البسطائى قسدسره فى حق ليذه للا خالفه دعوا منسقط من

عيناسٌ فرؤٌّى بعد ذلك ماَلحعين الخ اعلم انالفقير فالتسريمة منلامال لايبلغ نصابا قدر
ا

8

درشم او قيمتها فاضلا حعانجته الاصلية سواء كان ناميا اولا الخ

تفسيرقولهتيارك اسمه فاردت اناعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كلسفينة غصبا»6
وففىقصص الاببياء فبينئاه كذلك استقبلتهم سفينة فيها جنود الملك وقالوا انالملك يريد انيأخذ
سكن ان لميكن فببا عيب !1ل"

6

شير قوله سارك أسمه  0واماالغلام فكان انواه مؤمنين فخشنا ان برهقهما طغنانا

وهة واقرب رحما 6ه
زراكمن
وكفرا ف*اردنا انيدلهما ربهما خي
اولفتأويلات الاجمية فىالاآية اشارات ٠ منها ان خرقالسفينة واعابتها كلا توخذ غصيا ال'
ومنها ايعنلم عنايةالل فى حق عباده المسا كين الذين يعملون فاىلبحر غافلين عما وراءهم من

الآآفات ال ومتها ان يعلم ازالله تعالى فى بعض الاوقات برجح مصلحة بعض السالكين ال
بقولالفقيرومنها اناهل السفينة لما ليأمخذواالنول منهومى والخضرعو ضهماللّهتعالى خيرامن ذلكالخ

فمدينة وكاننحتهكنز لهما 6
| كم تفسيرقواهنباركاسمههق واماالجدار فكانلغلامين يتيمين ال
لاوعظ ودعا فدعائه اقلطاطعريقودعالهمنسئلعن ذلك ققالانهمكانوا سببا -وكانواعظ ك

|

لاوى هذا الطريقالح" .وفالا"ية اشارات  متها انقتلالنفسالركية بلاجرم منها محظور فى
ظاه الشرع ال" ومنها تحقيققولهتعالى( عاسنىتكرهوا شيأ وهوخيرلكم) ال

وقبل

كان لوحا منذهب او منرخام مكتوب فيه « بسماسهالرحم نالرحيم يحبتان يؤمن بالقدر» الح
/م” سير قوله شارك اسمه  0وكان انوها تضم فاراد ربك اسنلغا إشدها وستخرحا

كوعا بعة قن ريك وما فملئه ع امرى ذلك تاويل متالسمطع عليه صيرا 64
لاردت ان اعيبها © بالاسناد الى نفسه لظاه القبح
انما قااللحضصر فتأويل خرق السفينة ف
وفى تأويل قاتللغلام ف خشينا > بلفظ الحشية والاسنادالىنا لاالنكفر ممياجب امنخشاه كل

احذ اخ وقال بعضهم لا قال الحضر لف[اردت © الهم مانت حيىكون لك ارادة جمع
فالثائية حيث قال (فاردنا» فالهم منانت وموسى حيىكون لكما ارادة ال"  .يقولالفقير
قولهوان 1يعرفوا .الىآخره غيرمسلم لازالله تعالى قادر علىانيعرفهما مكان ذاللككنز بطريق
مِوالطزق الم _ .روى  -ان موسي يلآ إران ابفنارفه قالاللهتقي أضويرت لانت عل

الف تحب كل حب اتحب ,مما رايت فى موسى علىفراقة وقال له اوصنى يااليله قال لاتطلب
العلم لتحدث بهالناس واطلبه لتعمل به ا
4

ومنوصايا الحضر 0

نفاعا لامك حترإارا  55 :بعاشا ولاك عيوسا غذايا  .واباك

والاجاجة الخ وفىالا”ية اشارات  .منها انه تعالى نكال حكيجه وغاية رأقته ورخته ففيحق
عباده يتعمل ينال"

اخروىاح”:

ومنها انمثلالاساء مجخوز انيدىفىاض دنيوى اذا كانقيةصلاح اص

ومنها انيلم انانّتعالىيحفظ بصا قوما وقبيلة وبوصلبركاته الىالبطنالسامعمنهاح

قالحمد بنالمتكدر اناس بحفظبالرجل الصاح ولده وولد ولده وعشيرنهوالدويراتاىاهلهاحولهاخ

قال سبعنيادلمسيب'انىاصلى واذكر ولدى فازيد وصلاق :الخ وقدقيل انحمامالحرم انم اكرم لانه |
ْ
 -منذرية حمامتينعهدتا عبىغار 'ثورالذى اختق فيهالنى عليهالسلام عندخروجه منمكة للهجرة الج

8  2١جم
/ابا؟

تفسير قولهشيارك اسمه © فانطلقا حتى اذا ركبا افلىسفيئة خرقها 6
قال فالتآويلاتالتجمية .ومنالآ داب انسد ءلىنفسه بابالسؤال فلاي.أل الشيخ عنثى”* حق
محدث له منه 0

ا

 2اؤلةنان دخل على داود عليهالسلام وهو سرد

و  60راها قبل ذلك فتعجب منه فاراد ان كال ذلك فنعته الحكمة ال

دروعا

قال المكاء

ان كان الكلام. .نفضةفالصءت هن ذهب ٠ وءن ب«-ضالكبار الصمت علىقسوين صمت باللسان
عن الحديث بغيرالله 2
ليكفا

جلة وصءت القك عنخاطر لوق ا

تفسير قوله تبارك اسمه 3ادها ل ى إعلها لقدحنت ميا اما قال ألم
ا * قاللاتؤاخذنى عانديت ولاترهةنى م نامسىعسسرا 6ه
رعى
بع م
صسةطي
نكك لمت
ال ل
اق
فاسئلة القحمة كان .امنلحعقام الواجب عليه الانكار ياحلكمظاهى ال' 2وف التأويلات
قال ال
النحمية وهن آدابٍ العيخ وشرائطه فالشيخوخة ان لا#رص على قبول المريد بل متحنه بان
مخبره عن دقة صراط الطلب وعزة المطلوب وعسرته .ال'

6

تفسير قوله تبارك اسمه ففانطلقا حتى اذا اقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية

بغر نفس 60
وفىالا”ية تصريع .بانالنسيان يعترى الانباء علميهماكلام للاشعار بانغيره تعالى معروب غير
ا

وم
وفى ل

شخ
وَعن الع

الى عبدالك بن خفيف قدس سيره قال دخات بغداد قاصدا الحج

اةرادة
حوة الصوفية يءنىالحد

واعلاة الجاهرة واطراح ماسو ىالله قال وم كل

اربعين وما 2خ

نوكن

الفسير قوله مارك

اسمه عوتلهه لذن

1ك 0#
شنا

م
إيفنا

لللْ77بتتت

امم

م 2

تفسير قوله مارك تالت2قال ألماقل]اك  --هجى صيرا * قال انزسأتك '

عنى شى” بعدها فلا تصاحينى قد بأغت م دق عذرا 3

وقال فى انسان العيون اما صح اسلام على رضىال عنه مع انهماججعوا على اله لميكن ا
قات :وحالنمى» ال
لم
نيرا
ومن م نقلعنه رذىانهعنه انه  011يالاسلام ظراءه-صغ
قالالتوؤى لكاان انواه مؤمئينكان هومؤمنا ازضا الخ وافلصائصالصغرى ومن <صائصه

صدىالله عليه وسلم انه جعت #الششريغة والطقيقة وي!كنللانبياء الا احدما بدايل قصة موسى
م عليوما النتلام 5
لوكا

فانطلتا حتى اذا اتا اهل قرية استطعما اهلها 6
تفسير قوله تبارك اسمه ف
وفى تفسير ابن حبان والمهور على ان الحضر 'ى وكان علمه معرفة بواطن امور ال وقد
ذكر بع ضالسلف انالضر الىالآان تنفد الحكم بالحقيقة الخ بقولاانقير لاوجه (تخصيرصس
للياهم مااجدمع به عليهااسلام ذلك الاجماع كذلك الحضمر رالياسعليهما|السلام َ
لفاسنهع
اسى
عي
قالفى الاسئاةاللقحمة الممومى ههنا ذام بطم وحينسقى لبنات شعيب مااستطعتم وقداطمم اخ

0

الفسير قوله سارك كك دما فابوا اباضرنوما فوجدا فيها ددارا 'بريد انينةض فاقامه

قاك فشكت الإكدت  5اجرا 1

اونرلفتكاية أن اهلها للا سمعوا الآية جاة !.الىالنى عليهالسلام محجل منالدهب وقالوا نشترى
بهذاان محمل الباء “ناء يعنى قأنوا ان يضندفوها اى لانيضيفوعا وقالوا غرضنا دفع اللؤم 3
وقال تغبيرها :وجب مد و لكك فىكلاماللهوالقدح افلالتبية كذا افلتفسيرالكبير الخ
ل

لي

مطمططبطائيبيبيباء)!/2
ط7
:
6م
2ا
م#
ت
222/
2
ب
ا220

 6+ 2-كت

ظفسيرقوله تبارك اسمه هه اتنبناء.رحمةمنعندنا 6
 53ت

١

|

قال الامام مسلم االننبوة رحة كمفى قول قعالى ( أهم يقسمون رجة ربك )© ونحؤه الم١
وف التأوبلات النحمية افو جدا عبدا منعيادنا ع(احىرا هن رق عبودية غيرنا مناحرارنا

اى يمن اتجررناهم هنرق عبودية الاغيار الخ .قال الجنيد قدسسره الل الادتى ماكان تحكما
طهر بتٍاالملكوتَؤالمعارف
ل ساره
ادس
عل الاسرار يفيرظن فيه الخ قالحضيرة الشييخ الأكير ق
هانلال ان ينفتح وفالقاب شبوة هاذلاملكوت واما باب العلل بالل تعالى هن حيث المشاهدة

ا

واعلم انالصوفية سمواالءلوم الحاصلة بسببالمكاشفات العلوماللدئية وتفصيلالكلام انا اذداركتا
امس! منزالاهمور وتصورنا حقيقة منالحقائق ا

قال حضرة شيخى وسندى روح أل روحه

فكتاب اللائحات البرقيات المراد بالرجمة اعللعبادة والدراسة والظاهص
الطيب وقدس بحره الزى ى
ا
والشسريعة ولذلك عبر عنه بالرمة بناء على مومه اح*
ظواعلى انالتحقيق المقيق فىهذاالمقام انالعلم المأمون امو سى:عليةالسلام نتلية مانحضو هوالم| 
لي
الباطنى المتعلم بظريق الاشارة لاالعمالاطنى المتعلم بطرنق المكاشفة ولاالعمالظذاهرى المنعلم
بطريق العبارة اخ ثم ان الامام الاعظم من الحسن الصرى “رجهما الله “لقال عرلة موسى من ؤ

|

الحضر عليه !.اسلام ال'
ظ
2

واما فى اصل الكمال وحقيقة الفضل فهم كالحلقة المفرغة لابذرىانن طرفاها لير يعرقه هن| 
يعرف ويغفل عنه مينتفل ورئيس الهالذكرالطوفية الحقية هوالامام الاعظم الااكل ورسن ا

اهل الذكر الصوقبة الغافعية هوالامام الثشافى الافضل ورئيس اهل الذكر العوفية الخحبلية هو| 
الامام الحنبق :التق ورئيس ااهللذكر ١اصوفية المالكية هوالامام مالك الزكى ال ' قال الامام| 
والآ'ية تدل على ان موسئ راعى الواع الادب جعل نفسه تبعا له الم"
ا"

قال :قتادة لوكان اخد مكتفيا املعام لااكدق تجىاللهموسى :الح" +,اوقاك الزجاج وفيا قعل ظ
مومى وهو مناجلة الانبياء منّطاتالعلم والرحلة فى ذلك .اخ"  .قال العلماء ولاءننافى نبوة
مودى .وكوانه صاحب شتزيعة ان يتعلم من'ى آتخر ال :قال .شيخى وستدى تروح الله روحه ظ

تعلم هوسى.وتربيتة بالحضر اما هو هنقبيل تعلم الاكل وتربيته بالكامل ال وفى قصض ا
جه او٠سحه على| 
خحررثم
ألب
الانبياء يماما على ساحل البحر اذاقبل طائر وغمس «هتقاره فىا
جناحه الح" ٠اولفتأويلاتالنجمية هنآداباريد الصادق .بامدلطقليخ :ووجدانه ان يستجيز
هنه فىاتاعه وملازعة صحبته ننواضعا لنفسه وتعظيا لشيخة بمعفدارقةاهاايه واوطانه ال

ا"

فان' 

قل فهل نحميتية :قوق اهذء'1آراتب"الثلاث"1 

تفسير 'قواه تارك اسمه هقوال انك اتنتتطيع مصيبرا * وكنف .تصير علىمام
خط به -خيرا

وفيه دلل على انالاستطاعة ماملفعل ال قالامام المتعلم قسيان هثه من ءارسالعلوم وعنه

ا

امرسها ال
ممنل

قال حضرة شيخى وسندى رَوَحَالل روحه ىكتاباللائحات البزقّات كل

واحد ا٠لنعلمين اى الظاهى والباطن ال*
ا"
ا

تفسير قوله شارك أسمه  0قال بن

ازشاء الله صابرا ولا اعدى لك اما #+إقال

فاناسعدى فلآ تسالى عن عى حى احدث لك منه دكر]
وفالتأويلات!انجمية :ومنالاءدات ان يكون اريس ناا الارادة؟*11
الانياء البلئم الانوسى فانصّاجه كانالمزة اخ

بضورةالتءلم_والمتعام .لايصير اذاآرأى

ويقال اناعُجة جيع

قال ..ضالعلماء لان موسئ جاء صحبة الحضر| 

شيأ حنئفىهجه الح" :والفتأويلاتالتجمية .وهنالا داب

انلايكو زمعترضا علىافمال اك يخ واتوالهوا<واله وجيع حركاته و سكنانهمعتقدالهفى جيعحالاتهاح
ع

8

-

1

:

الوا 0
6-00

د

 41قال الكاشى [ هوسى فرهودهكه مدامميروم تابرسم يمنزل او ياميروم زمان درازكه هشتاد سال
باشد] ال قال الامام فىتفسيره هذا اخبار همنهوسى بانهدوطننفسه عاللىتتحمعلبالشديد الخ
ملمدينة ارللىهحصديث واحد الح وقالوا كل مينكلنمله
قال فىروضة الخطيب رجلجاء نا

استاذ يصله بساسلة الاتباع ويكشف عن قالبلهقناع فهو فىهذاالكان لقيط لاابله ال قال
فالات |اله فى[ بت رإشاوات ٠ منها إن قرط للسائن إن يظلت الرفيق ثم بأخذ الطرريق ظ
يقين انيكون احدعا اميا والثانىمأمورا له ومتابعا  .ومنها انيملالرفيق
ه.ومتها :اانملنرشفرظ
عزرعته ومقصده الح" ٠ ومنها اطمانلشطرالبالصادق انيكونئيته فطلب شيخيقتدىبهالخ
قالالكاشى  1مجم عكهميان دودرياست آنا برص

تدند
سبو
نات
كارا جدءة <ي

همودى

عليهالسلام درخواب رفتهود ولوشع دزان حثمه وضوساخت ] ا

سركياسامهح عو8تهما فاتخذسيله فاىلبح رسربا » فلماجاوذا قالفتيه|ثننا
تفسيرقولهنتيا
غداءنا لقيدنا منسفر ناهذا نصبا * قأارلأيت اذاوينا ال |ىالصخرة فانىنسيت الحوت 6ه
قال النووى اما لحقه النصب والجوع ليطلب موسى الغداء فيتذكر بهبوشع الحوت وفالحديث
) لمجد مومىااتئصب حى جاوز المكان الذى اميه به ا

 5تنفسيرقولهتياركاسمهيق وما انسانيه الاالشيطان اناذ كره وانخذ سبلهفىالبحرتحبا»
قال الامام فان قيل اناقللاسبمكة المالحة حياةلة يحيبة جع لاله تعالى <صول هذهالحالة العجيبة
دللا علىالوصول

الىالمطلوب ال' وفالآ يات اشارات  .هنها اانلطالب الدادق اذا قصد

خدمة شيخ كامل يسلكه طريق المق يلزه صرافقة رقفايلتوفيق الخ  .ومنها انال تعالى
يول بيناارء وقلبه فينسى امريد قلبه حين فقده الح'  .ومنها انالمر.د لوتطرق اليه اللالة فى
اثناءالسلوك واصابت قلبه الكلالة وسواتله نفسه التجاوز عن خدمة العيخ ال"

ا»6
 7تفسير قولهتياركاسمه #إوقالذلكمآكنانغ فارتداعلى اثارهاقصصا» فعوجبدااعبددانمن
ومنها انحبة الشيخ المرشد غداء للءريد لاشتالها علىما مجرى محرى الغداء لارونح هنالاقوال

(ان ابنملك
الطيبة والافعالالسنة ال' قال ابوالليث انه عليهالسلام ذكر قصةالحضر نقال ك
معنده فلمبقبلوهريهنه ولق #زائرالبحر ذ يلشدرعليه) اخ
ملنوك فاراد ابوه انيستخلفه ب
ا

4

رواخرج عن !اتن اعسااك" .اندم !الا ضع اموت اوطئ! به ياكنوون .جسده القبريف معهم
فغىار ال والجمهور على انهنى غير صسل وعندالصوفية الحققين ولى غ'يربى واختلفوا
ءانه او الهكرااعل انهسوككوادناثين إطهن ناآوهدامشنواعله عانلدطوفية انل" ارقكناب
المهيد لانى عمر امام الحديث فىوقته ان رسولالله صلالله عليه وسم حينغسل وكفن سمعوا
قائلا بقولالسلام عليكم يااهلالبيت ان فالله خلفا مكل هالك وعوضا من كل تالف ال'
قالالهروى انال+ضير قدجاء النى عليهالسلام ارا واما قوله عليهالسلام ( لوكان حيا لزارنى)

فيلناع وقوع الزيارة بعده  .قال فىفصلالخطاب انالحضر قد صحبالنى عليهالسلام ال*
وفا+صائص

الصغرى انفىغنوة توك اجتمع عليهاللام بالياس فءن انس رضىالله عنه غنرونا

اهلمنى عليهالسلام حى اكذانا بافلجناقة عندالحجر سمعنا صونا بقول اللهم اجعلنى هنامةم#د
المرحومة المتفورة لها المستجان لها  11والاكثر ءنالمحدثين على وفاةالحضر سكل البخارى
(اببقعلى رأس
عالحضر والياس هلها فالىاحياء قالكيف يكون ذلك وقدقال عليهالسلام ل
ن

المائة ممن هواليوم دلىوجهالارض احد ) ال" وامامنقال هنالعلماء لامجوز انيكونالخضر
باقيا لانه لابى بعد “ينا فلا عبرة كلامه ال وذكراكيخالا كبر قدسسره فى بعض كتبه
انه يظهر مع اكاب الكهف فىر5اللزمان عندظهور المهدى ويستشهد ويكون هنافضل شهداء ظ
عاكزالهدئ'  ,وفىآآخرصتيسحهسمفىاحاديث الدجال انهبقتل رجلا ثم يى قال ابراهم بن-فيان
صاحب

0

اللقدس ال

شال ان هذاالرجل هو الحضر ال*

وعن

على رذى الله عه

قال القاشاتى الحضر كناية عنالبسط والياس عنالفبض َك ال

مم
ل

١ست /

كك

اللإعصر بيت

 527-ر #يهم

الفسير قوله تبارك اسمه © اولباء من دونى وهم لكم عدو بس للظالمين بدلا *
لذين
ضتخ
لنمت م
ااك
امشاهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم وم
عضدا 1

قال الامام السهيق فى كتاب التعريف والاعلام سعى من ولد ابليسس فالحديث الاقبص .دهاهة
اابلناقبص وسوىمنهم .بلزونوهوا موكل بالاسؤاق وامهم طرطبة ال قالالكاشقى [درتبيان
اوردوكه جو نْ<ق سبحانه وتعالى ابليس زا برانداز يبلوى جب او زوجة اورا كهاردنام دارد] اخ

باه ؟" ثمفيالاكبتين اشارات <.منها ما بتعلق لله تعالى اراد ان يظهر صفة لطفه ,وصفة قهره الخ
ومنها ميتاعلق بآدم عليهالسلام وهو انه تعالى لما اراد انمجمله خليفة فىالارض الخ" ومنها

يمتاعلق بالملائمكة وهو انهم كا خلقوا نمّالنور الروحانى العلوى الح" ومنها مايتعلق بابليس
وهو اله للا خلق لاضلالة والغواية والاضلال والاغواء ال'

4

تقسين قوله تارك اسمه  8ويوم سول نادوا .شمركالى الذين زعمتم .قدعوهم فم

يستجدوا لهم وجعانا ينهم موسا 6
ومنها ان فى اولاد آدم منهو فى صورة آلدمكنه فى صفة ابليس الح' .ومنها ان اخباره
تعالى نانم ما اشهد الشياطين خلقالسموات .والارض ال

وه تفسيرقوله تارك اسمه © ورأى اللرهون النار فظنوا امنوهماقعوها وجلدوا عنها
قصرفا * ولقدصرفنا فىهذاالقر ان للناس منكل موثكلانالاتسان أكثرثئ” جدلا 6
قال فالتأويلات التجمية طمينيعة الانان الجادلة والخاصمة وبها بقطعون الطريق على انفنهم
فتارة مالماببياء مجادلون لابقبلون بالتبوة والرسالة ال*
 5٠تفسين قوله سارك أسمه  #8ومامنع الناس ياِنؤْمُوا اذجاءهم الهدى ويستغفروا ربهم

|

الا انتأتيهم سانلةاولين اويأتيهم العذاب قبلا * وما ترسل المرسللين الامبشيرين

|

ومندرين وتجادل الذين كفروا باللاطل ليدحضوا بهالحق واتخذوا آيانى وما اكرو|ا)
ع
00

عخزلة انيآءا

ل

ا

1

تفسير قولهنبارك اسمه 88اناجعلناعلىقلوبهم آكنة ان يشقهوه اوذفاتهم وقرا *

وتادنعهم االلىهدى فيلبنتدوا اذا أبدا * #وربك الغفور ذوالرحمة ليؤواخذ مم
كمسابوا لعجل لهمالعذاب بل لهم موعد لننحدوا مندونه موثلا * وتلك القرى
اهلكناهم لاظلموا يه

ا

|  97ضير قوله شارك اسمه  8#وجعلنا لمهلكهم موعدا * واذقال هونى »#
وفالاتيات اشازات  .متها ان اباب الهذاية وان اجتمعت بالكلية لايهتدئى باهلاناس ال*1

ومنها ان ااهللباطل يرون الحق باطلا والباطل حتا ال

وفتها راحنةالله تعالى فىالانيا

اتلممؤمن والكافر الخ

 5+تفسير قوله تبارك اسمه ههلفته لاابرح حتى ابلغ ماملعبخرين او امضى ©
وفيه اشارة.الى ان موسى والحضر عليهما السلام محران لكثرة علمهما احدها وهو موسى
محرالظاهر والباطن والغالب عهلايلظاهم ااىلصريعة 1ه*

|
1

ف

تفسير قوله تارك اسمه © حقنا » فلما باغاجمعبينهما 5ه

ا

كتوإيلد
سم
نّصهرونه
 8تفسير قوله شارك اسمه  0ولمتكن له فن

من ندزوالله وماكان منتصرا *

هنالك الولاية للهالحق هو خير ثوابا وير عقبا  #واضرب لهم مثلالحوة الدنيا كاء
اتزلناه من السماء فاختلط به نيات الارض 6
واعلم ان هذه القصة مغتملة على فوا كثيرة واعظمها انالتوحيد وترك الدنيا سيب للاحاة
فالىدارين ا

وعن وهب بن منبه انه قال جع عالممن علماء نى اسرامل سبعين صن:دوقا

منكتبالعمكل صندوق سبعون ذراعا فاوحالله تعالى الى نى ذلك الزمان ال'

تفسيرقولهتبارك اسءه ف فاصبح هثما تذروه الرياح وكانالله علىكلشئ' مقتدرا 40

ٍْ

واعلم ازالذى ادركته العناية الازلية بعد تعلق الرو ح بالجسد كتعلق الماء بالارض فيبعثالله
اليه دهقانا من دهاقين الاولياء الخ قال وهب رأيت فى باءضلكتب الدنيا غنيمة اكليااس

ظ6

وغفلة الجهال فالا”بياء والاواياء صلواتالله عليهم كانوا فالدنيا ولميلتفعوا اليها ال'

تفسير قوله تارك اسمه  8المال والينون زينة اليوة الدنيا والباقات الصالؤات خير
عند ريك ثوابا وخير املا 6ه
(اكل ) دحوالا كان رلكن كفا اتفال الاكلاء لكان وانتات مما
ولقطقيك ن
تعد منها ال وعن ااضحاك عنالنى عليهالسلام انه قيل يارسولالت من ازهد الناس قال
فيبذر والبلى وترك فضول زينة الدنياواثر ماببقعملاىغنى ويلممد ماينامه غدا
آهلن .
(
وعد نفسه منالمونى ) الم*

ححا

لفسير وله تارك أنه  2ولوم لسسين الجبال وترى الارض بارزة وحششرناهم فم

تغادر منهم احدا * وععرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا خ5لقنام اول مرة و
وفالتأويلات النجمية ال وعرضوا :على ريك ضفا  6اىصفا صفا نمالابياء والاولياء وااؤمئين
والكافرين والمنافقين الم*
ولا

تفسير قوله تارك اسمه ل بل زعمتم ان لجنعل لكم موعدا * ووضع الكتاب

فترى اجلرمين مشفقين 6
والآنية تشير الى عرته تعالى وعظمته واظهار شظية منْصفة جلاله وقهره ال
الحواص بات عندى عتابلةغلام فكى حتى غشى عليه ا

قال عتبة

 - 2-5 -ان سليان عن عبداللك

وهو سابع خلفاءالمروائية قال لابى حازم مالنا تكره الآآخرة  - 1:02روى  -عن الفضيل
ان عتاحل اقدرالئد انشقال إلى ااعبط ملكا مقر ولا.ينا مسلا ولا عند طائلا الس
هؤلاء ينون القيامة واهوالها وانما اغبط ممنخلملق الخ
|

»65

تفسير قوله“نيارك اسمه  2مما فيه ويشولون يويالتنا مال هاذلاكتابٍ لايغادر صغيرة
وكليارة الا احصيها ووجدوا مالواحاضرا ويلظام ريك احدا يه
وف العو ئادة السك تيرد اتكظهكر ف ااموا ابالشهوّة النفلاتة اوانكان م المناجاة والكبيرة
التصرف فالدنيا علىحبها  2:وفالتأويلاتالنجمية لانهم كتبوا صاخ احمالهم بقل افعالهم
فحائف قلوبهم وسوء اعمالهم فىحائف نفوسهم ال وفىالتأويلات فانكانالنور فالباعلى
صفحة روحه فهو منادل النة وان كانت الظلمة غالبة عليها فهوهالك الخ" فعليك بالحسنات
وإلككفة كانكت فان

ْم"

كلاد اعد عراةا مره اعاك الل*

تفسير قوله تارك اسمه  8واذ تنا للملائكة اس_جدوا لآدم فسجدوا الا ابلس
كان منا كن ففسى عن اميه افتجدوة وذريته يو
قال افلتأويلات|لتتحمئة (.ففشئقعناساريه  6ولع قلادة التقليد عن عنقق لهيعلماانالاصيل الى" ال
لاس لاه
0--.:
ينك
اعد

)لى تقدير الدلة فالتدارك بالاستذةفار
ك 1 ١المؤؤمن الاجتئات ع نالظل والمنا.صى امار اللي ع
والندامة والاشتغال بالترحيد .والاذكار ا"

على صى

وهو

 -روى  -عنمالك .بن دينار انه قال ميرت

يلعب بالتراب يفحك 'ارة وبى اخرى 2

حاء جيريل ولاق صلى ايند عليه و

وعن بزيد الرقاثى انه قال

متغير اللون قالالنى عليه السلام ١ ياجعرل مالى اراك
5

متغير الاون ( اخ

ٍِ

* »4تفسير قوله تبارك اسمه هه اولئك لهم جنات عدن مجرى من نحتهم الانهار لون
فنها من أساور من ذهب ويلسون ابا خصضرا هسنندس

واستبرق6 .

قال باعلضكبار اى يتزئون بانواع الحلى محنقائق التوحيد الذانى ومعان التجليات ااعينية

الاحدية ال“
56

لااس التحلى واما لباس الستر ال
اعلمان لياس ااهللدنيا ام

تفسير قوله نبارك اسمه ف متكثين فبها على الارالك نالمثواب وحسنت مرتفقا *
واضرب لهم مثغلا رجلين 3

نقول النقبر لا.شك إن ا

يابسه الارء بنفسه ولوكان سلطانا ال

قال ابن عطاء

متكئين على الارانك الانس فى رياض القدس ال قال فالتأويلات النجمة ان لاه لالاعان
والاحمال جزاء بناسب صلاحية اعمالهم ال

حكى  ان رجلا ببلخ ام عبده ان بزرع

حئطة فزوع شعيرا فر آه فقت كدمادام وَسأله وقال «زرعت شعيرا علىمظن ان رشت حنئطة ا

وقد “بت فضل الى بكر الصديق رضىألل عنه على سائر الصحابة رضىالله عنهم <ى قيل فى
شأنه ازالله #لى لاهل الجنة عامة ولابىبكر خاصة الل*
56

تفسير توله تارك اسمه  #جعلنا لاحدها جتتين من اعنابٍ وحنفناها تخل وجعانا
هما زرعا

كنا) نينانت

نخلا
كلهاو تظرمنهشياوسف ا

مائهرا  +وكانله عر 6

دوالكخر كافرا واسمه قطروس بغمالقاف ورا
قالوا كان احد الاخوين ل امه لي
من ابيهما أمانية لاف ديار فتقاسماها ببنهما فاشترى الكافرارضا بالف ديثار ال'

نفسيرقوله شارك اسمه #فقال لصاحبه وهو بحاوره اناا كثر منك عار واو قرا
ودخل حنته وهو ظالم لنفسه قال مااطن انسد هذه ابدا * وما ااظلنساعة قا
ولن

0

553

الى رف

لمحدن

خيرا مها منقلا 0

تفسير قوله تبارك اسمه ه قال له صاحبه وهو محاوره 1كفرت بالذى خلقك من |
يك رجلا * لكنا هوالله دبى ولا اشرك بربى احدا »
سفةوثم
زا هن نط
واولا !إذدخلت حنتك قلت ماشاء الله لاقوة ابلاالله انترن انا اقلمنك مالا وولدا »* |
وف الحديث حنّاع

2

فاححيه فقال

فاشك

ائله لاقوة الابالل ( لمتضره العين واقنك

( من ”أى احدا اعطلىخيرا اهل اومال فقالعنده ماشاءالته لاقوة الابالتَ ليرمفيه مكروها) ال |
"514

نفسير كوله سارك وتنا  0قتصبح دعدا ؤلقَا * أو اصسح ماوّها غورا فان تستطبع

له طليا  +واحيط مره فاصبح غَلبٍ كف على ما انفق فها وهىخاوية علىعوشها
وشول :يالتى لماشرك برق احدا 5ه
بقول'افقير انما توقعه فى<ةه لعلمه بانالكفران مود الىالحسران وانالامحاب سلب لاخراب ال

بقول الفقير الظاهم.ان الانفاق عا هو لعذكها فالتحسر على ماله مغن عنالتحسر عاللىجنة الخ
قال ابن الشيخ فى سورة الانعام الرغبة فالىايمان والطاعة لتانفم الا اذا كان تلك الرغية |

رغية لكونه اعانا وطاعة اخ

همم
ي و
حتت
باب نفسيرقوله ارك أسئمّة  #3وللثوا فىكهفهم نلث مائة سنين وازدادوا نسعا كا

اعلى بما لبثوا له غببٍالسموات والارض ابصر به واسمع ما لهم هن دونه 6
ببصر به واسمع » اى هوالبصير بكل موجود وهوالسيع بكل
قال فالىتأويلات النجمية ا
مسموع فيه انيضر وبه اسممع التمى ٠ قال القيصرى رجدالله سمعه تعالى عبارة عنتجليه

بعلءهالمتعلق عحقيقةالكلام الذانى فىمقام جع المعال

/م؟ تفسير قوله تيارك اسمه 8م8نولى ولابشرك فىحكمه احدا * واتل ما اوجى اللك
هكتنابٍ ربك لامبدل لكلماته ولن محد مدنونه ملتحدا 
قالبعض الكبار هذه الامور المدبرة المأزلة بايلنسموات والارض  0الحادثة فى الواقع
الظاهرة على ابدى مظاهرها واسبابها فالىخارج فىالايل والنبار هىالامور الحكمة 755
ديل

غير اق تعالى ال

قال ابراهم سس ادم رحمهالله صرت

محجر كو

عليه قلببى

انفعك فقلبته فاذا مكتوب عليه انت ها تعلم لاتعمل فكيف تطلب مالم تعلم الخ
 487تفسيرقوله شارك اسمه  0واصير نفسك معالذين يدعون ربهم بالغدوة والعثى 4
قال ابراهم الخواص جلاءالقلب ودواؤٌه خمسة قرائةالقرآن بالتدبر واخلاء البطن ال وعن
على رضىالله عنه مقنرأ القرآن وهو قاتم فالصلاة كان له بل <رف مائة حسنة الخ وفى

الاشياة :اسصياع 'الثران انون من "ثلاوته أنتى  .قا شعل العص فى هذا الزمان من اخفاء )3
الكرسى فى بعض الجوامع والمجامع ليس على مايذنى ال' فان قيل برجح الاثم على الهم
وطرد الفقراء يسقط حرممهم وهو ضرر قليل وعدم طردهم «وجب بقاالءكفار عكلفىرهم
وهو ضرر عظم ال

87

الفسيرقوله مارك اسمه  0بريدون وجهه وتلاعد عيناك عنهم تريد زينةالحموةالدنيا

لننا قلبه ذعكنرنا واتبع هويه وكان امه فرطا 6ه
غطعف ه
اات
ول
بقولالفقير شان النبوة عظم فلوطردهم لاجل ام غيرءةطو ع كان ذنيا عظيا بالنسبة الىمنصيه

الجايل ال

وقال ذوالتون رهاس خاطبالله 'ببيه عليةالسلام وعاتيه وقال له اصبر على من

صير علينا بنفسه وقابه وروحه ال" وفىالتأويلات (( وكان اه ) ف مىتابعة الهوى هلا كا
وخر اناءوفالا نة تنبيه على انالباعث لهم الى هذا الاستعداد اغفال قاوبهم عنذكراسٌ ال

اقق
لو
تفسير قوله تيارك اسمه #

من ربكم 6

روى-
وفالحديث ( اناس لا ينظر الى صوري واموالكم بل الىقلوبكم واجمالكم ) ال
انالله تعالى ا اذ ابراهيم <ايلا قالتاللملائكة يارب انهكيف يصاح للخلة وله شواغل من
النفسوالولد والمال واارأة الح قال1ه التحقيق ان كلة التوحيد لاله الااللّه اذا قالها الكافر
تنق عنه ظلمة الكفر وتثيت فى قلبه ناولرتوحيد ال*

0

تفسير قوله تبارك اسمه ف ن شاء فلبؤمن ومن شاء فلمكفر انا اعتدنا للظالمين نارا
احاط يهم سرادقها :وان يستغئوا يغانوا ماء كالمهل بشوى

الوجوه بس الششراب

وساءت تصنفقا

اولفتأويلات النجمية وثقلالحق هن ربكم » فالتبشير والانذار ال

وفيه دلالة ببينة على

ان للعبد فى اعانه وكفره مديئةواختيارا فهءا فعلان حتقان لقال ال يقول الفقير المنك*
ععمى [ تكيدكاه ] .بالفارسية والاءتّاد لانراد حقيقته واما براد المنزل فيجرد ءنالاستراحة
لكوبه جهم ال"

7

تفسير قوله شارك اسمه #8االنذين اموا وعماوا الصالحان انا لانضيع اجر
للحن كمال 5

من

ا

مجر  4هم
بوه
لسو

د

 ٠وفيه اشارة الىالاحتراز عنشمور اهلالغفلة باحوال ارباب الحبة فانلهم فىالباية احوالا كأنها
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عند ااهللبداية  3قال ابوعثان المغرنى قدسسره ارفاق العارفين باللطف وإوفاق المريدين

بالنف الح يقول الفقير اغلم انه لاغملو الاعصار من مثل دقيانوس الجبار صورة ومعنى من
اراد السلامة فىبدنه وديئه وعمله واعتقاده وعرضه فليجدها فالىوحدة .والاعتزال عنالناسالخ
قال الكاشقى [ عليخاكه بعقل كامل موضوقتود وصيتهنا قبول ماده زوى 'بتتوزباد

وبدرو ازورسيد اوضاع آذرا متغيرديد الخ

 *1تقفسويلرهتماركاسمه  #اعثرنا عليهم ليعلموا انوعدالله حق وانالساعة لازيب فاه
بقولالفقير هذا من لطفالله بالفوم وارشاده اياهم بصورة النوم حيث اظهر هذهالقدرة الج

اولقتأويلات النجمية قوله (( وكذلك اءثرنا غليهم © اشارة الى انا كااطلعنا بعض منكرى
البعث والنشور بالاجساد على احوال اسعاب الكهف لعلموا ال [دترفسير امتاعملى
ناد
ي.ر
بهف
هك
يحاب
مذ كوراستكه حضرت رسالت صدالّه عليه وسيرا آززوى آنشدكه اص
جبريل آمدكه يارسولالله انيوشائرا درين دئيا مخواهمديد ] ال'

|  783تفسير قوله تبارك اسمه ف ايتذنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنانا دبهم ١
اع بهم قالالذين غليوا على امسهم لنتخدن عليهم مسحدا 5
 -روى  -انه لما اختلف قوم تندروس

فالبعث مقترحتين وجاحدين دخل الك بيته واغلق

يابه ولبس هسحا جلس على رماد وسأل ربه ان يظهر الحق ال يقولالفقير هذه حال اهل
الفناء ولذا.لم بقبل حضرة الش.خ صدرالدين القنوى قدس سيره الفناء على ممقده فعلموا هن
الالواح ثم اخذنها الصاعقة كأنه يقبل الغطاء ال:

وقال وما اللدرت هولانا عيش كالملود

| الملا تفسير قولهتيرك اسمه  سيقولون يلثة رابعهم كلهم وشولون خمسة سادسهم كلهم

رجا بالغنب وهولون سبعة وثامنهم كلهم 'قل ربى اعلم بعدتهم مايعلمهم .اقللابل »
فلا مار فيهم الامساء ظطاهىا 3
عن على رضىالله عنه سيعة نفر اسماوهم إعليحا ومكثلبينا ومشلينا ال

قال اليسابورى

:عانبن عبان رضىالله عنيما ان اسماء اححابالكهف نصلح للطلب والهرب واطفاء الحريق الج
57

شسير قوله شارك اسنه  88ولاتستفت فيهم هنهم احدا * وشلاولن

لقناى؟ اق

فاعل ذلك غدا الا ناشناءالله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى اننهدين رى
لاقركتك من هذا رشدا 5

قلالاطو" [؟اهل أوزيا ريات ساك كينع تدرا بتاراست) بدمل سند أأنقنصه عود

|

احزوال بدلاء سبعهاستكه هفت اقلم عالم بوجود ايشانقائمست] الخ وعنالحضر عليهالسلام

*»

قالالامام فىتفسيره والسبب فانه لابد مذ كر هاذلاقول هو ازالانسان اذا قال سافمل قعل
القلانى غدا لميبعد ا.نوت قبل ان يجى”* الغدالخ قال انوالليث رحمدال روى اهبرويزة

رضىالله عنه رعسنولالله صلالله عليه وسلم انه قال قال سلبان بن داود عليبماالسلام
( لاطؤفن الليلة على مائة :اعسأة كل اعس 12تأينلىام بقاتل وَسَبيلاسَ' ) الحدية ومن لطائف
رؤضة الحطيب انه سكل رجل الىاين ققال الىالكناسة لاشترى ارا فقيل قلانشاءات قال
لست احتاج الى الاستثناء ال

قال القرطى فىتأويل الأتية هذا فىتدارك التبرى والتخلص

منالائم ال" قال فىمناقب الامام الاعظم روى انممد بن اسحاق صاحب المغازى كان محسد
ابا حثيفة لرماوى منتفضيل المتصور الى جعفر اباحنيفة على سائر العلماء ا

10الفسير  1مارك أسمة 9+لي

ا

اذا رم

عن هفهم أت الهين 3

قالالكاشق [ اوردهاندكه جوانان اتفاق عودمبكوه درآعدئد وشبان ايثارا بفار در آورد
وكدون دروةرار كرفت حقسي-انهوتعالى خواب برايشانماشت ] ال
مزناورالشمس وقرضها طالعة وغارية ال'
ماذكر فىالاتية ت
نيف

بقولالفقير فيكون

تفسيرقوله تبارك اسمه  2واذا غبت تقرضهم ذاتالثمال وهم فىؤوة منهذلك من

آياتالله من يهدىالله فهو الهتد ومن يضلل فان تحد له ولا مرشدا » وتحسبهم
ابقَاظا وهم رقود فنقامم ذاتالعين وذاتالثمال 6
وقال ابن عباس رضىالله عنيها تقلية واحدة جماننب الى جانب لثلا تاألكالرض لمومهم ال
قال بعض الكبار الميل الى الهين .عندالننى حيزالتلفظ بكلمة الشهادة والى اليسار عند الاثيات

ماحوذ «نهذه الآ دة الشرفة  .قال فالتأويلات النجمية فية اشارة لطيفة وهىانالريد الذى
بربيه الله بلا واسطة المدايغ بحتاج الىانيكون كالميت بين بادلىغسال مسلما نفسه بالكلية اليهال

ا

احير تفسير قوله ثيارك
ا
ا

-

تأنه

6

كم وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد 8
7

بدخلالنة مع المؤءنين ع1لىماقال مقاتل عشرهة

ومحل ابراهم وكش اسماءيل وشرة موسى

درشيائروز

برحضرت توح عهلالسلام
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تدخل ال0:

 5ناله وانات

ناقة صا لح

[ ودر نير امامث«لى هذ كوا شبك  4اك

از كددم ضررئ «وىترسد ] اخ

درود فرستد

لان 2وروىئت
كحش
انلفى
قال فى ح.اة الحيوان ١كثر ااهللتفسير على اكنلك "ها لكيت كا
عن ابن جرخ انه قال كان اسددا وسمى الاسد كلا اج قال ابن ع.اس رذىالله عنهما كاب
امين خيرمن صاحب
وفىعائب

7/

حوان

.

وكان
قتل

الحلوقات انشخصا

للحارث
ع

بل صعصعة

باصفهان

دماء

وااعاه

وكان شدداعية

لاشارةيم

ق بس ولاءةدول

كلت

رى

لهم اج

ذلاىك ال"

تفسير قوله تارك اسمه  2لواطلعت علمم لوليت منهم فرارا ولمائت منهم رعبا 6ه
وعن

قم من

اضرا

رحمداس

ايت
قال

2صال

عفر

يشي لعل هوام 5كو

فيه ا

وعن معاوية رذى اللهعنه انه غن! الروم فبرالكهف فتال لو كدفانا هعؤنلاء فنظرنا اليم
فقال له ابن عباس رذىالله عنه.ا ليسلك ذلك وقد منع الله منهو خير منك اخ

يقولاافقير

ته
مله
اصاح
نني
مل م
لا شك انعيارة الحطاب فىلواطاءت وما يليه لحضرةالرسالة واشارنه لك

أدرض

الفسير

قوله عارك

ايه

.
4
1
قَالوا مانا وما أو لعص

قال الكاشق

 1حون

 #3وكذلك

وه

دقانوس

81
الوا

إعثناهم

نهم

لبتساءلوا

قال

قائل

ا

منهم  8لبلم

20
5
5
ربكم اعم عا ليثم 2

درغار برايعان استر ان ترك الكت

وبدارالملك باز 5

ذماىرا ياداجل بناى ,حياتش درههم فكند ] ال
306

تفسير قوله تبارك اسمه © فابعئوا احدك بورقكم هذه الىالمدينة فاينظر ايها اذى
طعاما فلبأتكم برزق منه ولتاطف ولايشعرن بكم احدا * انهم ايظنهروا عليكم
يرحموك او يعيدو؟ 8فى ملكًتُهم ولن 60تفاحوا ا :ذا ابدا 2ي:
قال بعض المتقدمين حسبت الفرآن بالاروف فوجدت النصدف عند قوله .فى سورةا : --
 7ولءتاطف

الثاى
؛ اللام |

فى!:١عات

اللاو 0

وا لخلا

وا لما

فالنصف الثالى

م

فى الب ا

وفى!اتأو يلات الاحمية العحبكل العدت انهملا كانوا ثلا  2:سدة و آسع سنين فىه'أم عندية 0
خار جين عن

عخديدوم

ما احتاجوا

لك طعام ا با وقد استننوا

 0اشمير قوله شارك أسحه  0وكذلك 1

عن الغذاء المسياق ا"

أ

كيجمم
ع

 90١تفي قوله تبارك اسمه  9كيرت كلة مخرج من افواههم ان بقولون الكاذيا »|
|
لؤمنوا بهذاالحديث اسفا 
فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان ي
وف التأويلات كبرت كلة كفر وكذب قالوها عندالكه تعالى و

اكبر الكبائر ال:

قال

فتأويلاتالنجمية مناه نبى اى لايخم نفسك الج قال ابراهيم بن بشار حبت ابراهي ابن |
ال
اده فرأيته طويل المزن داتم الفكر واضعا بده على رأسه كأنما افرغت عليه الهموم أ

ان
ك٠
واغا
افر
امات

عة
بند
اع
رران
سف

ْ

زلنةاه الم"
فقال واحزناه فقالت قل وحاق

تفسير قوله تبارك اسمه  8انا جعلنا ماعلىالارض زينة لها لنباوهم ايهم احسن |
تملا ل»وجااناعلون معالها صعيدا جرذا 6
قال فىالتأويلات النجمية اى زينا الدنيا وشبواتها للخلق ملاءمة لطباعهم الخ قالبءضالكبار
سعيدا جررًا لا حاص لله الاالندامة وااغرامة الخ حى  اندكان لهازون الرشيد .ولد فىسن |
ست

عشرة

سذة فزهد فىالدنيا واختار العباء علىالقباء  1وما علىالرشيد وحوله وزراده ال |

اما؟ تفسير قوله تبارك اسمه © امحسيت ان اصحاب الكهف والرقم كانوا آميناتنا | 68
قااللطبرى كان فاىبليمتلكرجلان موؤمنان اسم احدعا يندروس والاآخر رونا سكتيا اسماءهم

وقصتهم وانسابهم فى لوحين من رصاص ال'

55

|

تفسيرقوله تارك اسمه  8جنا * اذأوىالفتية الىوالكهف فقالوا رينا !تنا منلدنك |
ْ
رحمة وهبى” لنااممننا 6
قال الكاشى [ يعتى اقعَةٌ ايشان سنت .قدرتما كه در آفرطئس ارض وس طاهئاسث جيدان

ا
ا
ا

تيب وغريب'يست ال"

ا 02

ا

تفسير قوله تارك اسمه © رشدا * فضرينا على آذائهم ف الكيت سان عددا ء |
 7يناعم لنعلم اىالكزيين احدى لا لبدثوا امدا 6د

|

قال:ف التأوزيلات التخطة(( .ام يجيت ) :اشسار» االتىيل 7:ض لم بعليه :وسلّاائا انكباقحلبك | ١
إزان» احوال ثر احتابالكهف والرقمكانوا اميناتنا» اىمنآيات احسائنا مءالعبد إعبا ال |

| ار

تفسير قوله تبارك اسمه  3+نحن نقص عليك نيأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم
وزدناههم هدى 4
واختلف فيهم كماقنوا فروى بضعالناس انهم كانوا قبلعيسى ابن مسيم ال وروىبعضهم |
اناميسم كان بعد عيسى ا وفالتأويلاتالنجمية سهاهم باسمالفتوة لانهم آمنوا بالتحقيق |

أ

لا بالتقليد وطلبوا الهداية :منالشه الىالله بالل ال'

يفف

ا

القسسير قوله شارك أسمة  3وريضًا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا رينا رب الشموات

والارض لنندعو مدنونه الما لقد قلنا اذا شططا * هؤلاء قومنا 6
وفالحديث ( افضلالجهاد كلة حق عند سسلطان خائر ) الح' “وقال .افلتأوائلاتالتحمية انما
قالوا (رقومنا» اى كنا عن لمهم وبالضلالة فى مستوم اخ

سم تفسير قوله تبارك اسمه هه اتخذوا من دونه الهة اولايأتون علوم بسلطان بين ذن
مفنترى عاللىله كذبا  #واذاءتزعوهم ويمعايدون الاالله فأوا الوالكهف
اظر ا
0

دبكم من رحمته ويهى” ل 3

م وما 3

وفالحديث (ادعواالل وا'تمموقنون بالاجابة ) وفىالاية اشارة الى انالتائبالصادق والطالب

د
ك إن
جود
مدص ههه

لد

 8073اتسين قولهشارك اسمه  0مانلارض فاقغنىاه ومن معه جميعا * ا

اسرائّل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا » وبالمق اتزلناء
وبالحق 'زل #ه
اولفتأويلات النجمية اى 'يلتفت الكاذرون بالمؤمنين لعلهم .نجون بهم منالعذاب ال

وفى

الحديث (امبنطأ بهجمله ليمسرع بهنسبه) ال
ماك الا مبشرا ونذيرا * وقرانافرقناه لتقرأه
ا ورما
تفسير قوله تبارك اسمه ©
علىالناس علىمكث ونزاناهتنزيلا * قاملنوا به الاوتؤمئوا انالذيناونواالعل م قنبله#
قال الكاشنى [ در سان امدمكه با معنى علىاست وصما| دازحق محمد صلىالل عليه وسلم على

وعلى جمد نزل ال 502وفالتأويلاتالنجمية انزالالقرآن كان بالحق لا بالباطل وذلك لانه تعالى
لا خلقالارواح القدسة فى احدن تقويم ال [سلمى قدس سيره ذرمودهكه مدّده دهنده
ا

از ماروى كر دان

ا

ا

"نفسير قوله تبارك اشعه © اذا يتلىعلهم رون للاذقان سحدا * وشولون سبحان
ربنا انكان وعد رمنا لفعولا  3وكدرون للاذقان 0

وبزيدهم خشوعا 7

بقول الفقير »منى اللقاء هنا كون الدفن اقرب شىث” الىالارض منالانف والجبية حاك السجدة الم
قال الكاشى [ ابن سجدة جهارماست از سجدات قرآن وحضرة شيخ قدس سره ابن را
سبحود العلماء ذوايده

] ال

تفسيرقوله تارك اسمه هل قل ادعو اللهاودعواالر+ن ايا ما تدعوا فله الاسماءالحشنى
ولا 1

بصللايك 4

قال فى بحرالعلوم

اكوم احسن الاسماء انبا مستقلة معان التقديس والممجيد والتعظيم

والرهوية والالبية والافعال التى هىالباية فالىحسن الل' قالاللولى الفنارى رحمدالت ان لاسم
الخلالة اختصاصا وضعنًا واستدماليا وللره#ن اختصاصا استعماليا ال

دوزناى] تاان بعض

طىنه من دبره وهلك مزساعته ال
الجبابرة سمى نفسه بلفظ الجلالة فصهر مباف
الهداق قدس سره استمداد ججيع الاسماء من الاسم الرجمن ال

قالحضرة

تفسير قوله نرادك اسمه ه ولا تخافت بها وابتغ بذيلنك سبيلا * واقملد لاللذى

مذ ولدا ولميكن له شريك فالملاك وليكن له ولى املنذل وكيره تكبيرا 6
ي
وفى الاثلة اللقحمة كيف جعل عدم الولد علة استحقاق المد ال قال فالتأويلات النجمية
قلادعوااتٌ اوادعوا الرمن © يشير الى انالله ااسلمدات والرحجن ااسلمصفة ال'

تفسير سورة الكهف إ>
تفسير قوله تبارك اسمه عل امد للهه
قال فى شر ح الحكم العطائية ان عباذاشٌ الخلصين قسمان قوم اقامهم الحق لخدمته وهم العباد
والزهاد ولاهلاعمال والاوراد الخ قالقيصرى رحمهالله المد قولى وَفعلى وحالى ااملاقولى
مد اللسان وثناؤه عليه ا'

حممل له عوجا * قها
تفسير قوله تبارك اسمه  8الذى انزل على عبده الكتاب ول
لينذر بأسا شديدا منلدنه وييشرالمؤمنينالذين يعونالصالحات انلهم اجرا حسنا *
ماكثين فيه ابدا * وينذرالذين قالوا امخذاتَ ولدا * مالهم به من عل ولا لبالهم #
اش

 07اتاتجو ب بججن11

ص .م كد
ار

 0أسمة  :لننو ف عد لكر أنا1ل0ارغره لو العكورق؟

لك حنة من تخيل وعنب فتفحر الانهار خلالها تفجير| * الرتشكي ا عا ا

كا

علينا كدذا او #انى 4
تفسير قوله انيارك اسمه ©#الله والملائكة قبلا * ايوكون لك نت مخنرف

او

ترق فىالسماء ولننؤمن لرقبك ختى تنزل علينا كتابا نقرؤه فقلسبحانربى هل كنت

الا بشيرا رسولا» .
فعلىااسالكالدادق انيطلبالوصول الىعالم المنى فانه هوااطلب الاعلى ولن يصل اليه الابقدى
فانظر فى هذهالا”يات الى سوء ادب
العموالعمل والرجوع الى حالةالتزاب بالتواضمع
المشركين بالاقتراحات المنقولة عنهم .والى كال الآدب المحخمدى والفناء الاحمدى .ؤتراد الاعتراض

جسنون رقص "ثلاثة 'ايام نمالشوق ال
ن ليل الماكسرت انااءلقيحَى' ا

|  ٠٠6نفسير قوله شارك اسمه

ومامنعالناس ياِنؤْمنوا اذ جاءهم الهدى الا اقلنوا |

منالماء ملك" رسولا * قل كن باللهشبيدا بتى وسْكم الكهان يعباده خبيرا
0

بصيرا * ومن يهدىالله فهوامهتد ومن يضلل فلن محد لهم اولياء مندونه 10

وقال الامامالغزالى رجدالله لابق مالععبد عندالموت الا ثلاث ضفات :ضفاء القلب باععى طهارته |
عن اداناس الانيا وانسه :بكرذالله تغتالى وحية لله 2
يستبعدون :ارسال الانسان الكامل من انثاء جنسهم ال'

وفى الا ية اشنارة الاىلاجنهلاء

 7٠05تفسير قوله تارك اسمه © 8و حشرهم بوم القدمة على وجوههم عميا ويكما وصا

بنا .وقالوا
مأويهم جهم كناخبت زدناهم سعيرا * ذلك جزاؤهم بكانفهمروا يت
اذا كنا عظاما ورفانا ءلامناعوثون خلقا جديدا * أوميروا 6ه

وفالتأويلاتالنجمية لروتحرهم» الخ لانهم كانوا يعيشون فالدنيا  5علىوجوههم)
فى طلب السفليات افلدنيا وزخارفها وشبواتها ال

وف التأويلات كانوا فى حه الحرص |

والشبوات كلا سكنت نار شبوة .باستيفاء حظها زادوا سعيرها باشتفال طلبشبوة اخرى الخ ا

؟ تفسير قوله تارك اسمه هق اناللهالذى خلق السموات والارض قادر على امنخلق
ماهم وجعل لهم اجلا لاريب فيه فابىالظالمون الاكفورا *

قل لو تم بملكون

خزائن رحمة ربى اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الاتسان قتورا 5
قالوا الجد بنقيسن
را (لق(نسيد 0
قال رسو( الله صلىالله عليه وسلمالىمكناالا
تو جح ال
ل عليهالسلام (.وأى داء.ادوى مُنالبخل بل سيدعمر ابن
ايه
قل ف
علىفمح
 ١الفسير قوله شارك أسمه © ولقد

|

سابوط لسع 0 0

1

ءِ

بى اسراشل ا

جااذءهم فقالله فرعون الى لاظنك يامومى مسحورا * قال لقد علمت ما انزل |
هؤلاء الا ربالسموات

والارض نضاءر واق لاطنك يافرءون مشورا * فاراد

ايسنتفزهم 6
وفالتأؤيلات النجمية اى ترى .ور البصيرة والعقل انتهى ٠ قال حضيرة الشيخ الاكبرقدس
حجب بعلمك الج
سيره الاطهر العلم ليس حالبا للسعادة الا نيهت طرده الجهل :فتلا

م
ع 4؟
+
 45فهذه الذكاية امور .الاول انالله .7الىائمعلىهذا املكبالللك "1

والثاتىانه .سهالموتفكان

والثالث انهل علىشا كلته غخوزى الشرال'

[ اوددهاندكه كفارعرب

يوسا من فض لالس ال*

نضر بنْحارث واتى نلف

سارحال
تثفرب
سد ي
وعقية بزانبى معيط را عديئه فرستادندنا از مابو

ايلهسلام عاحد اخ
حضرت سغمير عل

قال حضرتشيخى وسندىرو حالله روحه الظاه فشىرح

سه
ر
تفسيرالذا>ة لاخ صدرالدين القدوىسيقد
5

الخحاقعالم العين والكونو الحدوثرو حاوجسما ال'

تفسير قوله ار اسمه هقالا قلالا د
عام الاواياء لزعل الأاعتءزلة قطرة منسيعة ار وعلمالاانيناء منعلم ينا

آل 0

عد عليه السلام مهذه ١أثابة اح

دعواه بدايل قطمى الخ

قال والكدواتى اختافوا فىالروح وماهيته ومنان احدد منهم على ا

بقول الفقيرالرو ح سلطاق وحواق والاول منعالم الاعس ويقال لهالمفارق

ايضا لفارقته ءعناليدن  1*2ولاروح خمسة احوال  .حالة العدم ال
١54

وحالة الوجود الخ*

وحالة التعلقال' .وحالة المفارقة ال' وحالة الاعادةال* اما فائدة حالةالعدمال' واما فائدة
حالة الوجود ال" واما فائدة تعلقه بالجسد ال واما فائدة نفخ الروح فىالبدن ال' واما
فائدة حالة المفارقة ال واما فائدة حالة الاعادة ِ اولفتأويلات!انحمية اناس تعالى خلق

العوالمالكثيرة فزفىبعضالروايات خاق ثلامائة وستينالف عالم ولكنه جعلها محصورة فىعالين
اثنين وها الاق والاعس ال

5

واعلم الدع

لكان وهواول 0

عالمالام ال

وقول باعلضكيراء منالائمة ان اولالاوقات علىالاطلاق ملك كروبى يسمى |

العقل وهو

صاحب القلم ال

تعلقت بهالقدرة جوهلة تورانة ولطيفة ربائية من

والارواح كلها خلقت منروح

النى صلى الله عليه احم وان

روحها اصل الارواح اخ
٠٠م

1

الفسير قوله شارك أسوةه  3ولئن شنا لذهين بالذى اوحنا الك ثم لامجد لكبه

علينا وكلا * الا رحمة منربك ان فذله كانغليك كيرا * قل اين اجتمعءت الانس
وان على ان ياتوا يمثل هذا القر ان 6
امون

تفسير قوله اود

لايانون _

ولوكان .بعصم

لبعض ظهيرا د واقد صر فنا

لناس فىهذاالقران هنكل مثل فأبى الكتائن اكلفاوزًا »
قااللفتىأو بتلاالتجمية واما قال لايأتون عثله لاندليس لكلام الس تعالى مثل اذكلافه صفته الم" |
وفالاأية فوا  .هنها انالقرآن العظم ااجللنم واعظمها .الخ وعن ابن هسود رضىاللهعنه
م*كم

اانول متافقدون

ى إشعكما لاشوم
ابن العاص لود

 ٠كناو التحل ال:

الامانة واثر ما تفقدون
ااساعة

الصلا ة اخ

حدى ببرفع الفران م نْحيث

وقال عبدالله بن عمرو
نزل له دو 0

العرش

وفالخديث ( ثلاثة حمر الغغرباء فىالد”حا القران ق جوف الظالم والرجل

ا

الصالح فى قوم سوء والمصحف فىبدت لادقراًنه ) ال وهنا انه ليس فى استعداد الانسان |
ولا ف ماوق أغناة انان بكلام جامع مكثللامالس تعالى له عبارة فى غااليجةزالة ا
ا

1

5

5

:

50

تفسيرقولهسارك اسمه  2وقالوا #

:

اعلم انالفر ان غير لوق لانه صفةالل تعالى وصفاءه باسرها ازلية غير مخلوقة  .قال احونيفة

رحدالله فنقال الباخلوقة اووقفإيها اوشكفيرا فهوكافر بالك ا"
سعره مصدرها

انالمفهوم 0

القآرآن حروفا احس ان ام

وسام اند س.حانه عل فىلومالقيامة بصور محتلفة لك

وفىالفتوحاتالمكيةقد سالله

فاعلمانه قد اخيرنا اسه صل اللهعليه

قال بعضهم كلام اللهعين المتكام ففرية ومعنى

غائب به فىآخره كالكلام النفس 1ل وهنا ان اكثر الناس لايعرقوفون

قدر النم الالمبية الخ

قالالامام الواحدى فىاسراب النزول روىعكرمة عنابن عياس رضىاللهعنهما انعتبة وشيبة وايا
سفيان والنضر بانلحارث وابلابخترى والدليد بالنمغيرة وابا جهل وعبد الله بز .اجىامية وامية بن
خلف ورؤساء قريش اجتمعوا عند ظهر الكعية 2

0

4/ه١

نا

:

مج /؟ هم

 ٠مصب بس
سساعي  000 0السصم سسحت سصشص ١

سس حص سس عالج سااعد

قال فىالتأويلات النجمية  0ناو ىكتاءه عينه ( فهو اهل السعادة مناصحاب الدين اج

للها

شول

الفقير ان قلت هل »صل الترق والتقظ لبعض الافراد بعداللوت الصدورى ال*'
88

تشسير قوله سارك

اسمه ودانكيا لنفشنونك

عن الذى اوحنا اليك 2تفترى علنا |

غيره واذا لتخاذوك خايلا * ولولا ان ثبتناك لقدكدت تركن الهم شيأ قليلا 6
سير قوله تيارك اسمه هو اذا لاذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات ثلماجد يك
علنا نصيرأ *« وان كادوا لستفزويك

منالارض

لخرجوك منها واذا لايلثون

خلافك الا قليلا س»نة منقدارسنا قبلك مرنسلا ول
ماحجدولتينالا | #

قال بعض الكبار انما سماه قليلا لان روحانية النى عليه السلام كانت-فى اصل الخلقة غالبة على
03
بشمربه اذ لميكن حينئذ لروحه  0مححب عن الله

عن المهعسيو راللدل  5ران الفحر ا

 5شسير قوله شارك اسمه #ق اممالصاوة لدلوك

ان قران الفجر كان مشهودا * وهناللدل فتهحد به نافلة لك عسى 4

رك لفاىظاهيه ولا فوباطنه الا ريك اتتعالى فالقاء اهللفنة |
واعلم انالنى عليهالسلام لم

لايثر فى ياطنه المنور بفكرما وميل الخ

0

سنعئك ربك مقاما ممودا »
| موا تفسير قوله تارك اسمه  0ا
ال" ية رد عللعىتازلة المتكرين للشفاعة زعما انها تبليغخ غيرااستحق للثواب الىدرجةام!-تحقين |
ثم الآأية ترغيب لصلاة التهحد وَعى تمان ركعات الم

للثواب ل

 15تفسير قوله سارك اسمه  0وقل رب ف

|

مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق |

وَأخعلى من لدنك سلطانا تضيرا ©
5

:

انام

ظ

ث

وفىالخر ( اذا نام العبد عاقلدشيطان على راسه ثلاث عقد فان قعد و“ذرالل امحات عقدة ) |

القدارك> :اعكي  21عشنلاظ عابذاانة" قال عذا عن /واردئ! لثله أفرزانك"' كازن عراق نادانشى

|

وكأنى بجوار قد خرجن هنالحراب الم*

ٍْ

تفسير قوله ثيارك اسمه يِهوقل جاءالحق وزهق الباطل اانلباطل كان زهوقا | +
وننزل منالقر ان ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين واللايظزايلدمين الا خسارا #
ره
[مام قشيرى قسد س
ا

فرهوده

ات

براى خداى بود وباطل ١ تكه بغيراو باشد ] اخ

لىالقاسم القشيرى قدس
واعام انالقران شفاء للءرضالسماق ايضا روى انه مرض للاستاذ اد

|

مسرة ولد:صرضا شديدا بحيث ادس منا فشق ذلك علىالاستاذ فرأى الحق سبحانه فىالمنام ال
قال تاج الدين السبكى رحهدالل فىطيقانه ورأيت كميرا من المشا 0

1

يات للهريض

ويسقاها فىالاناء طلبا للعافية الم*
56

|

تفسير قوله تيارك اسمه ِ:فواذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بحانيه واذا مسهالشر [
ته
كىلشا
كان الؤسا * قل كل يعمل عل

فربكم اعم عن هو اهدى سيلا 2

فاعللعىاقل ان تمسك بالقرآن ويداوى به مرضه ال
بم

:

1ر“ 362انملك صاحب زيئة

واس ع

وفالا”ية اشارة الى إنالاعمال دلائل
مخذ
 2سامة
المملكة كثير 13

ضيافة

وحع

صراءه :واحضنز الوانالاطعمة والاشربة قلما ارادوا التناول اذا طرق رجحل حلقة الباب محدث
ْ

كرلزل السرء6019

الفسير  0سارك اسمه هق ويسئلونك عن الروح قلا الروح من اس رنى ومااوييم |

من العم س0
5

د

+السنطا .تا

ست

ا

م
ه7؟
ي 1
عع
١١

وشاركهم فىالاموال والاولاديه١

تفسير قولهشارك اسمه © واجلب علوم لك 5

(بلعمتزلاكمسيرروقتلالنازير) ال" وفالتأويلات
فلحديث ا
وقدوردف الجبرالوعيد علىالزاص :ا
النحمية 0

بتومبات الفلاسفة و تشبيياتاهل الاهواء والبدع وخرافاتالدهرية ال

وقال

فىالتأويلات التحمية تييع زمالهم وافساد استعد ادم فىطاب الدنيا ورياستها متغافلين عن

علصفات المذمومة ال
هنايب نفوسهم وكتيلتها وتأدييها ونوقها نا

وفالحديث ( انابليس

لا ائزل الىالارض قال يارب انزلتنى الارض وجعلتنى رجيما فاجءللى بيتا قال الخام ) الحديث
بذيل انفسير قوله سارك اسمه  0وعدهم ومابعدهم الشطان الاغرورا * انعبادى 0

ظ
ما

لك علهم سلطان وكنى برنك وكلا » رابكلمذى بزح لاكلمفلك فاىلبحر لتبتغوا
مفنضله انهكان بكم رحا 6
قاالتفأىويلاتالنجمية فيه اشارة الىانعبادالت املما<رار عنرقالكونين وتعلقاتالكو نينا
5

 -انه جاء يبودى الىالنى صدالله عليه وسلم فقال يماحمد نحن نعيد بحضورالتلب بلا

تفسير قوله شيارك اسمه ف واذا مسكم الضر فالىبحر ضل من تدعون الا اياه فلما
حك اهالب اعرضم وكانالانسسان كفورا * أفأمتم اخنسف بكم جانبالير او

برسل علكم حاصبا ثم لاتجدوا لكم وكلا * اأممنتم ايعنيدك فيه ثارة اخرى
فوسل عليكم قاضفا منالرح فغرقكم بمااكفرتم ثم لاجدوا لكم علينا تبنيهعا 6
وفىالا يات اشارات ٠ منها انالشريعءة كالفلك فى2ر الحقيقة اذلوايكن هذاالفلك متاسر لاحد
العبور على بحر الحقيقة ال

5ك

تفسير قوله شارك اسمه  2وقد كرتنابىآدم 2

ومنها |ن|الاعرّاض عناطق بالكفران يؤدى الىالأسران ه قالجنيد لو اقبل صديق علىالله
الف سنة ثم اعرض عنه لحظة فان مافاته اكثر مما ناله  .قال اوحد المشابخ فى وقته انو عبدالله

الدراذى رات رسولالله صلىاشّعليه وسلم فالنام وهو بقول منعرف طريقا الىالله فساكه
والجهات هتساوية بالنسبة الىقدرته تعالى وقهره ال

وفالتأويلاتالتحمية خصصناهم بكرامة

مخرجهم منحيز الاشتراك وهى غلىضر بين جسدائنية وروحانية ال"
هم ١

تفسير قوله ثيارك اسمه ف وحماناهم فىالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم

على كثير من خلقنا تفضيلا 6
[ امام قشيرى قدس سبره ؤره وده كهمس ادازبى 1دم موه ئانند جه كاذرائرا  1نص

منمكرم

© ال وفالتأويلاة النجمية اى عبرناهم عنبر المسمانية وبحرالروحانبة الى ساحل

الربائية ال
54م

توءن هناش فاله

وف التأويلاة النجمية وهالمواهب التطيبها منالحدوث فيطعبهامن بيت عنده الخ

دىم فضلوا عكلثىير وفضل عليهم قليل وهو انوهم
وقال فبحىزالعلوم فيه دلالة على اآنب
فنضل الاصالة على هننفر ع منبا منساثرالناس الخ
ادم وامهم حواء عليهما السلام لما فبيما ه

وفالتأويلات النجمية ( وفضلناهم علىكثير ممن خلقنا تفضيلا © يعنى علىاللاتكة الل"

ام ١ تفسيرقوله تبارك اسمه « يوم ندعوا كل اناس بامامهم فناونى كتابه بيه فاولئك*6
اكلاتفأوتبلاك" الجدية |تمان إلى ماتتعة كل قوم وهو أمائهم'' :قتؤم يعون الاننآ وزينها

وشهواتها فيدعون ياالادهنليا ال'

| 4م1١

تفسير قوله تبارك امه 89يرؤن كتامم ولايظلمون فتيلا »ومنكان فىهذه امي
فهو فالآ خرة اعمى واضل سبلا 6

م
ك1
م

مشفر
ضك
لكون
اايمل
تفسير قوله تبارك اسمه ف قل ادعواالذينزعم مندونه فل
ولا نحويلا  «+أو تذالذين بدعون يشغون اك دلهم الوس.اة الهم اقرب 5

ع

وفى جامع الاصول ءعنالزهيرى عن ابن عباس رضىالله علبها قال جلس ناس مناصماب رسول

الله صلى اله عليه وسلم يتذاكرون وهم يتنظرون خروجه فخراج حتى دان مهم فسمعهم

يتذاكرون ال"
وما

نفسير قوله ثيارك اسمه  8ويرجون رحمته ومخافون عذابه ان عذاب ربك كان

محذورا * وان منقرية الا متهنلكوها قبل نومالقيمة اومعذبوها عذابا شديدا 6
عن عبدالله  5عباس رضى الله عنهءا انهبقال لعدر رضىالل عنهة حين طون يعنى  /بره زده ]

ياماير المؤّمنين اسلمت <ين كفرالتناس وجاهدت مع رسولال صوالله عليه وسلم

حين خذله

ينع الذوب والرحاء قوى علىالطاعات واذركن الملوت بزهد عن الفضول ال:

كلا

رهك
تيراقول
تفس

اسمه هكقان ذلك فىالكتاب مسطورا يه

ساولاتنة وقيد القلبية ممتير فىالعق الثاىايضا الخ
يقولالفقير لامخق ادنذا التع.يم لايناسب ق
قالوا خرات مكة مالنحبشة وخراب المديئة من الجوع :وأخراتٍ البضررة منالغرق وخراب ايلة
منالءراق ال  -وروى  -عنوهب بن منبه انالجزيرة آمنة منالحراب حىتتخرب ازمينيةالخ
اق الحدنث ( اول شى” حاقاسَ القلممن نور فاخذه عينه وكلتا بده عيبن )باالجديك

/للأاق

اتأوعلات ,العجمية ,إل وان من قرية بكر إى قرية .فال الانيان |ا(لاحن مهلكواهان) عوك
قلبه وروحه الّ'
في ل

تفسير قوله تارك اسمه © ومنعنا انثرسل بالايات الا انكذب بها الاولون واننا
عودالناقة مبصرة فظلموا بها وما ترسل بالايات املخاوها 6ه
لالرسول عليهالسلام هوالامان الاعظم ماعاش وماداهت سنته باقية فاذا اماهوها اماتهمالله
قان

واهلكم الح" .فيدتى للمؤمن انسارع الىطريقالتقوئ :واحياء سنة .خيرالوزى 110
١/4

تفسير قوله تارك اسمه  #8واذ قلنا لك ارنبك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التى |

اديناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة فىالقران 6
واعلم انالمؤمن الصادق فاعانه لايعذبدالت فالأخرة لان بيه يكون فيهم يومالفيامة ومادام
هو بينالامة لايعذبهم الس ال'
3

5

5

0-1

02

0

0ك

12

| هللاا نفسير قوله سارك اسمه  +ولحوفهم شايزيدهم الاطغانا كيرا * واذ قلا للملائكة

اسسجدوا لدم فسجدوا الا ابليس قال ءاسجد لمن خلقت طبنا * قال 6ه
واوحى الله الى عيى عليهالسلام م من وجه هليح صبيح ولسان فصيح وبدن صحيح غدا بين
طباق النيران اخ'  قال اازتى دخلت علىالشافنى رحمدابته فىصيضه الدى مات فيه ذقلتلهكيف
اصبحت يا استاذى ول اصبحت عن الدنيا راحلا ال واءلى ان رؤيةالأتيات واسباعها تزيد

المؤمنين ايمانا وتقويهم فباب اليقين ال قال فالتأويلات النجمية انال خلق آدم فتحلىفيه |
فكانت السجدة ف الحقيقة للحق تعالى الم
٠م

ا

تفسير قوله تبارك اسمه  9أرآبتك هذا الذى كرمت عل لن اخرتن الىنوءالقيمة |
لاحتنكن ذريته الا قليلا * .قال اذهب فتنبعك منهم فان جهنم جزاقٌ؟ جزاء |
دوفورا * واستفزز مناستطعت منهم بصومك #4
قال افلىاسعلةالمقحمة علم اليس انفيوم شبوات ضسكبة :قسهبىبميلهم عّانلحق الىالإاطلقياسا ال |

م
ج 07
السمسمسسسصسمه
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 61تفسير قوله تارك اسمه ف واذا قرات القران جعانا ينك وين الذين لايؤمئون
وفىالاية اشارة الى ان منةراً القرآن حق قراءته ارتق الى اعلى صاتب القرب الل"

ددا

تفسيز قوله مارك أسمهَووجعلنا عقللىوبهم ١كنة ايشنقهوه وافذىانهم وقرا ٠اذا

ات دبك فالىقر ان وحده ولوا على ادبارهم نفورا » نحن اعل بمايستمعون به
المون ©
ياسذتمعون اليك واذهم نمجوى ااذلشظول
بلشاولفقير ذاك التجافى والنبو انا هو من تارلاحجب المعنوية علىالقاب ال*
535

تفسير قوله تارك اسمه 48اتتنبعون الا رجلا مسحورا * انظر5ف ضربوا لك
الامثال فضلوا فيلساتطعون سملا » وقلوا ءاذا كنا عظاما ورفانا ءانا لمعوثون
خلقا جديدا * قل كونوا حارة يه

ومنهذا ااقبيل ١كباب الّهالهزى فى كل عصر على اسّْاع القصص والاساطير مءعرضين عن
كلام الله الملك العلى الكبير ال'

وقد ورد

دى
 .يا
علب
فالتؤراة اتنعهالى قا

أماتستحى هنى

اذا يأتيك كتاب_مِن بعض :اخوانك وانت فى.الطريق .فى فتعدل عانلطريق وتقعد لاجله
واتقرأ وتتدبره حرفا حرفا د

لاشوتك منه 1

اخ

تفسيرقولهنيارك اسمه ف او حديدا او خلقا نما يكبر فصدورك فسيقولون منيعيدنا
قل الذى فطرك اول مرة فسينغضون الك دؤسهم وبولون متى هو قل عسى ان
يكون قرسا  0يوميدعوم فتستحيون

مده

وتغانون 3

شول الفقير لاحن ان الدعوة متعددة فدعاء البعث والنشر ودعاء الجر ما قال تعالى

مهطعين

الى الداع © اى مسرعين الخ
ا/ا١

تفسيرقوله شارك اسمه هف البنتم اقلايلا  +وقل لعادى شَولوا التى.هى احسن *
واعلم انك اذامت قند قامت قيامتك لان الانسان اذامات ققد عابن ااامفيامة لانه بارلىجنة

والنار والملائكة الخ قال ابوبكر الواسلورحه الله الدولة ثلاث  .دولة فىالحاة الخ ودولة
عندالموت الخ ودولة نومااقيامة الخ قال فىالتأويلات النجمية فيه اشارة الى ان اختصاص
بعض العباد ,تسريف الاضافة الى نفسه ال
؟/ا ١تفسير قوله تارك اسمه  #8انالشنطان ينزغ ينهم انالشطان كان للانسان عدوا

ينا » ربكم اعم بكمان يشأيرحمكم او اينشأ يعذبكم وما ارسلناك علهم وككلا »
ودبك اعلم بن فىالسموات والارض 3

وفالتأويلات ( انالشيطان بنزغ بينم © اذا ليميوا بالتصيحة فيذنى لعقلاء كلزمان ان

يكونوا فى باب النصيحة مثل الاحصاب رضىالله عنهم ال والفتأويلات هو اعلم يمن جعله
فى مظهر صفة لطفقهة ورجته ا

تددن

انفسير قو لهارك أسمه  0ولقد فضلنا بعض اسن على بعض و اننا داود زدورا 4

وفىالتأويلات هو اعلىعن جءل منهم مظهر صفة لطفه ال

بقولالفقير هذا صريع امهم

متفاضلون فى معنى التعرى هنالعلائق الجسمانية وهوخطأ 1ل قال حضرة الكيجالآكبر قدس
سره الاطهر فضل سليان عليه السلام بالظهور عج.وع اللك وعيسى بالكلام فالمهد ال'
وفالتأويلات النجمية قوله ((ولقد فضلنا ) الآآتة يدير الى انالحكمة الازلية اقتضت ارتقاع '
درجات المقبولين ا

ه
ك 47
ع

مم

إ١

ب ا

ل

م

(اصفيكم ) الآءية يشير“ الىكالظلومية الاالسان وكال
قال فىالتأويلات التجمية قوله تعالى أف
جهوليته ال' فالا'ية اشارة ابلرىهان الممانع علىتصويرها قياسا استثنائيا استثى فيه نقيش
لرضوا بان يكون الملك واحدا مثلهم ال'
التالى وانكانوا امثاله ي

تفسيرقولهنيارك اسمة  8سبحانه وتعالى عمابقولون علوا كيرا * تسبح لهالسموات

السبع والارض ومن فبين وان منثى” الإبسبح بحلمادهتولفكقنهون تسبيحهم »
واعلم انال تعالى احد فىذاته وواحد فىصفاته والشركداعا مجى“منالتوهم فكما انالمشركين 1لهة

حسبنوهمهم

ال" _-حكى -ازمالك بنديتار رحمهآسّ كاناناقرأ فىالصلاةاياكند واياك نستعين )

غمِى عليهالخ ٠وعتنابن غباسرضى اللهء:هماالماخلقاسَّهالئرش' وهواعظم تخلوق اضطرب اربعة
وعشزين الف عام فاظهراللهاربعة وعشرين حرفا وهوقولٍ ( لااله:الااله عمد زسولالله) ال'
اراس

را
ولما
فن ح
غهكا
تفسير قوله تبارك اسمه « ان

*6

وقال الشيخ على السمرقندى قدس سيره فى رالملوم ذهب الساف امال الى انالتسبيح فى

الآءية افلىحلين .مول علىحقيقته ال

وقال مجاهد كلالاشياء تسبحالله حكياان او مادا الج

وعنَالفداد بن مىعكدرب |نالتراب يسبح مالميبتل ولحربزة تسبح ماتلرمفع الخ .وذكر
فجىناز الخلاصة يكره قاطلعحطب .والحشدش الرطب هانلقبر مغنير حاجة اى لانه

يسح ال قال فى فتح القريب الجيب :اذا.حصلت البركة ,تسبح الجاد فالقرآن الذى هو
اشرف الاذكار اولى محدول البركة الّ* وكان عليهالسلام مخطب متندا الىجزع فصنم

رجل منبرا ثلاث درجات وارادالنى عليهالسلام انيقوم علىالنبر لحن الجزع ال'
551

وعن ابى ذر رصْىالله عنه إن رسولالله صهالله عليه وسلم جلس فمكان معه ابو بكر وعمر

وعمان رضىاللهعنهم فتناول النى عليهالسلام سبع حصيات فوضعهن فكىفة قتشبحن .حى سات

لهن حنينا انليننجل ال' .وذكر عبداللهالقرطى ان داود عليهالسلام قال .لاسبحنالله تعالى
هذه الدلة تسبيحا مسابحه به احد من خلتقه فنادنه ضفد ع هن ساقية فى داره اتفخر علىالله

بتسبيحك ا 02وذكرالشيخ ابو عحمرو وسبب انوبته اتى كنت للة على ظهرى متوجها الى
*
ىكل
شئن
السك نات مس حاماث  .اجداهن تقول سبحان منعنده خزا

ال

والثانة

تقؤل سبحان هن اعطى كل ثى” خلقه ثم هدى  .والثالثة تقول سبحان هن بعْالانبياء حة
على خلقه الخ والزابعة تقول كل مافىالدنا ياطل ال والخامسة تقول ياهالااغفلة قوهوا
الى ربكم رب كريم الح' [:فدتروحات مذكوراستكه اكر ماد ازين تسبيح 1نستكه ايشان

]ل*
بلانالحال كوينديس در ايراد ولكن لاتفقهون تبي<هم فائده نباشد ا
يقولالفقير .هذاالتعلال غيرهناسب لعموم الآتية لانلغات ما له اصوات مختلفة لاتفقه وانكانت
وشبادتبا
مسموعة ال :وفالصائ صالصغرى وخص عليهاللام ,تسل الحجر وبكلامالشجر ب

له صبىالله عليه وسلم بالنبوة واجابتها دءوته  .قال السهيلى محتدل ان يكون نطقالحجر كلاما
مقرونا محياة وعم ا

سسره الاطهر أكثر العقلاء بلكلهم
وقال حضرة الشيخ الاكبرقسد

بقولون انالمادات لاتعقل فوقفوا عندبصرثم والامص عنذنا لسيكذلك الخ" وقال ىكتاب

الطريقة له اذا رأيت هؤلاء العوالممشتغلين بالذكر الدى انت عليه قكشفكخيالى غيرحيح الج
كل مرنلا
دقش ,جد
ال سن الكار كارا حى لانه يملى العلم لاعالمتككمال ان
فكذاك الحى لذاته ى بهكل من براه ال قال حضضصرة الشيخ افتاده سقسدسره انالسالك
يمع حركات الافلاك فىاثناء سلوكه ال يقول الفقير دعا حضرة .شيخى وسندى روح الله

روحه بعضالدوفية للاقطار وكان وقكذ لابفطر الاعلىللاء والخيز الح:

وفى التأويلات النجمية (ر سبح لهالس.وات السبع والارض ومنقبين  6ان ينزهه عيمقاولون
منكل نقيصة ذرات المكؤنات واجزاء الخلوقات ال واعلم ازالله ائبتِ لكل ذرة من ذرات

الموجودات ملكونا بقوله.ثر قسبحان الذى :بيده ملكوت كل شى”  2الخ" وقالالقاشاتى اعلم
اناكيل ثى'خاصية لاوشاركه فبها غيره وكا لامخصه دون ماعداه يشتاقه ويطلبه الخ
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تفسير قوله شيارك اسمه ههوتلقاتلوا اولادم خشية املاق نحن ترزقهم واياك 
تفسير قوله تارك اسمه ف ان قتلهم كانخطا كبيرا * ولاتربوا الزتى انهكان فاحشة
وساء سبللا 3
قال هم

لاويسالقرىق رحهدالله إن لاق

ان كو

الىالعام فقال الهرم "كيف المعيشة

كا

بها قأل اويس اف لهذهالقاونٍ قد خالطها الك فا تنفعها المظة الخ
 00عَايهما السلام قَ اباين فى صورته ا

 -ورف

انيحى بن

مكى 

عن لمح الصحابة رخى الله عنه

ابدقال اياع والزى ال”' واعلم ان غلة الشهوة نور الزنى ال

لنعدرة
2 -ك  7أبلاكا

رجل متروق ابالمكى الل*
وهة١ا

نفشير قوله ارك أسمه  88ولا تقتلوا النفس التى حرمالله الابالحق ومن قل مظلوما
فلقتل اكناهن منصورا * ولا تقربوا مالاليتم
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسبرف ا
الا رزالق) دهن «الجسخ بتع بلغ اشده واوفوا بالعهد

١65

تفسير قوله تبازك اسمه © النعهد كان مسؤلا * -واوفوا الكيل اذا كلتمونيا
بالقسطاس المستقم ذلك خير واحسن "ويلا 31
اعلم ان رابع الحصال العثبر المذمومة الغضب وهىقوله تعالى ثر ولاتقتلوا النفسالى حرمالل الا

وخامسها

بالحق © الح قال اتوشروان اربع قبائح ومى فى اربعة اقبح البخل فىاللوك اخ
الاسراف.ال' .وسادسها الحرص ال

/اه ١ الفسين قوله تارك أوشمة  0ولانّف مالس لك به ع ان السمع والبصر والفؤاد

كل اؤائك كان عنه مسولا 5
وسابعها نقض العهد ال*

وثامتها الخيانة ال

واختضر رجل قاذا هو بشقول جيلين من

ناز جباين نار فسكل اهله عنّعمله فقالوا كان لهمكيالان يكيل باحدها ويكتال بالآآخر الخ
لق بالدمع والبصروالقاب الخ
قال فىحر العاوم اعلٍ انالمراد بالنهى عناتباع كلمافيه جيهلت معما
١4

قال

الاشنناة ولعلا

حديث النفشس لايؤاخذ به مالمبتكام اويعمل به ال'

وقال بعض

الكبار جيع الخواطر معفوة الا عكة الككرمة ال' واعلم ان قوله تعالى فورلا تقف ماليس
لك به على 4الغارة الىن لسع الخصال العقر وهوالظلم ال"

وقد 'ببت عن على رضىاللهعنه

ن2ه واشواكة منذ تمعالق نظره الىزسولاله صلىاللّه عليه وسلم ال
وى5
انه ما نظرا إل

بها

ونظيره

فير قوله ثيارك اشمه  #8ولا مشن”فىالازض محا انك إن رق الارض ولن
تبلغ الال طولا * كل ذلك كان سيئه عندريك مكروها * ذلك ثما اوجى اليك ربك
ملنحكمة وتلجاعل مالعله الها آخر 6
ا
تفسير قولها تارك اسمه ف فتلت فى جهام ملوما مدحورا * أفاصفيكم ربكم بالنين

واتخذ مالنملائكة انانا يه
قال عئى نن معاذ رحمهالله ماطابتالدنيا الابذكزك واللاا“ خرة الابعقوك ولاالجنة ابللىقا نك الخ
قال الشيسخ انوالحسن رحههالله سمءت وصف ولى فىجبل فبت عند باب صومعته ليلة فسمعته
بشول الى ان بعض عبادك طلب منك تسخير الخلق فاعطيته ماده اخ

١كا

تفسير قوله تبارك اسمه  #انكم لتقولون قولا عظها * ولقد دمرفنا فى هاذلاقر ان
ليذكروا وما يزيدهم الا ورا #

قل لوكان معه

الهة م شولون اذا لابتغوا إل

ع9م
ك 5
لت ان

ماوم ) ال"  -روى -انعدة هن
اه)لالهاان
بنال
(ن فالجنة درجة لاي
وعنه عليهالسلام ا
الناس اجتمعوا .سان عر رَدى اللهعنه .تشراج الاذن الثلال واضهيت :فعق اعلى الىشفيان الم
وفى قول بعضيء ايها المباهى بالرفم منك فى مجالسالدئيا اما ترغب فالجاهاة بالرفع فىمجالس
الآ خرة الجخ

١ /

١54

وف التأويلاتالنجمية

واما قال ريك ازاديه الهى لانهخصوص

0

أصالة اخ |ا

تفسين قوله:تبازك اسمه  9اما تيلذن عندكالكبن.احدها ,كلأاوهما .فلا تلقهلما اف
ولا تنهرها وقللهما قولا كربما* واخفض لهما جناج الذل منالرحمة 6

تفسير قولهتبارك اسمه ا وقل رب ارحمهنما ما باق انيرا >

ح-كى - .ان رجلا جاء .الىالاستاذ انى اسحق ققال رأيت 'البارحة فالنام النحيتك هرصعة

بالجواهر “واليواقيت فقال صدقت فاق البارحة مسحت ليق نحت قدم والدق قبل ان بعت الم

قال ابنعباسما زال ابراهيم عليهالسلام يستغفر لابيه حىمات فتلبماينله انه عدوللهتبرأمنهاخ
125

تفسير قوهتياركاسمه قوربكماعمبمافىنفوسنكمتاكو نواصامينفانهكان للاوابينغفورا؟»
قال الامام الغزالى رحمهابته ١كثرالعلماء على ان طاعة الوالدين واجبة فىالعببات الخ قيل اذا

شكاتعذر مراعاةحقالوالدين ججيعا بانيتأذى احدعا عراعاة الآتخر يرجح حقالاب ال*  2و
رجل الى رسولالله صبالله عليه وسلم اياه وانه يأخذ ماله فدعابه ناذا شيخ يتوكا” على عصا
فسأله.فقال اكناهن! ضعيفا :ؤانا:قوى ,وققيرا وانا غتى افكنت إلامانغه شيا بممنَالى وال.وم
انا ضعيف وهو قوى الج

ارلبخنطاب
وعن حم

رضى الله عنه انه قال سمعت رسولالله

صإدالشه عليه وسلم بقول ( لولا انى اخاف تغيرالاحوال عليكم بعدى لامسرتكم اتنعهدوا
 وحكى  عن بءضالعرّفاء انه قال انلى ابنا مام ثلاثين سئةلاربعة اص'اف بالجنة ا]ل.
ما امسته بامس مخافة انيعصيى فيدق عليهالعذاب ال'

ليل

تفسير قوله شارك اسمه  #3واات1 :ف3رق حعه والسلكن فنا تمل كخلادر
ديرا  30ان المذرين كانوا اخوان الشاطين وكانالشيطان لربه كفورا 5
اعم انه لامجب على الققير الانفقة اولاده الصغار الفقراء ونفقة زوجته غنية افوقيرة مسلمة او

كافرة الح وجب نفقة كل ذى رجم حرم مسماوى الوالدين اكنان قفيرا صغيرا او الى او
زمنا او اعمىال

وفالاتية اشارة الىالنفس فانمها من 'ذوى قربى القلب .ولها حق ا قال

عليةالدلاة والسلام ( ان لنفسك عليك حقا ) ال
تفسير قولهتيارك اسمه  8+واما تعرضن عنهم ابتغاء رحجهة من ريك ترجوها فقللهم قولا

غعاليودكلة الىعنقك ولاتبسطها كالبسط نتقعد ملوما تحسورا 6ه
مان
ميسورا * ول

 دوى  -ان عيسىعليهالسلام قال منرد سائلا خائا عن بابه لاتلمعمبلرائكة بيته سبعة اياماجن
نكوو
سد به
قال الكاشفى [ د اشان رول امددكه متكلمه يرو

كه
ومضمون رهن ن١

ح«ضرت رسالتيناه عليهااسلام ازموس ىكلم عادمادم سحى رشت واسجاوت 10

سائلرا 4

جبريكه لد

حم  1ال

كهان لعباده
بنيشاء وسَدر ان
 1١6نفسير قوله شارك اسمه  #3ان ريك بسسط الرزق لم

خبيرا بصيرا 6
اولفتأويلاتالنجمية يثير ابلهىالحروج عناوطان البسمزية .والطبيعية الاثنانية الىقضاءالعبودية
والحديث (يادروا بالاعمال حجنا غنى مطغيا
بقدى التوكل علىالله وتفويض الامور اليه الغ* ف

وفقرا مننيا وهرما مفندا ومرضا مفسدا وموتا مجحهزا ) ا  .وكانالخلاج رجهالله بقول مخيرا
اله اذا قعدالرجل عثشيرين نوما جائعا ثم فت له طعام تترقن ان فىالبلدمن هواحوج الىذاك
عحن
من فا كلدوم يؤر به ذلك المحتاجققدسقط عن رتبته ال'

ظ

|  ١تفسير قوله تيارك اسمه فق لتبتغوا فضلا رمنبكم ولتعلموا عددالسنين والحساب
وكل شى” فصلناه تفصيلا يه
جىيم المهمات وكانالصحابة رضىاللهعلوم
فافنه (إاشاراة" الل ان العام اذا تدير فىالفرآن وقف عل

يكرهون انعضى بوم وينلظروا فى مضحف ال  -حكى  ازالامام مد بنالحسن صاحب
ابىحنيفة دخل على الىحئيفة لتعامالفقه قالاستظهرت القرآن يانى قال لا قال استظهر اولا 1

 ٠تفسير قوله تيارك اسمه مقوكل انسان الزمناه طائره عفنىقه ورج لهناولمقيمة

كتابا يله منشورا *#ه
قال الشافى رضئالله عنه بت عنده ليلة فصليت الالمبج واضطجم هو الىالصبح فاستتكرت

ذلك منه فقام وصلى ركءتالفجر منغير توضىثال

0

قال

الاطهر سيب اضطحاع الانبياء عظلهىورهم عند  0الوجى اليم 1:2

قدس سر ه

قال فىالاسكلة المفحمة

خلصعنق بالزامه الطائرالجواب لانالعئق موضع السمات والقلائد الخ قال فالتأويلات
كيف ا
التجمية يشير الى ما طار لكل انسان فىالازل وقدر بالحكمة الازلية ال'

ْ

سين قوله مارك متف افيا كيك اى تمسكك الوم غلك حتنا » من
اهتدى فاما يهتدى لنفسه ومنضل فابما إضل عاما ولا تزر وازرة وزد اخرى 6ه
قال الحن انضف من اندفك انصف من جعلك حسيب شك

رع

ارادانه عنه "كفتهكه

حاسيوا قبل اننحاسبوا اروز دفتر اعمال خود دربيش نه ] ال'

| * 51تفسير قوله تبارك اسمه يِل وما كنا معذبين حتى لبعث رسولا 
وقد قال بعضهم المراد بالكتابن نفسة المنتقشة يناار اعماله قان كل عمل يصدر منالانسانخررا

ولفقير لاخنى انالا“خرة جامعة لاعدورة والمعنى اح
او شرا محدث منه فىجوهى روحه الخ بلا

 5١تنفسير قوله نيارك اسمه  2واذا اردنا ان نملك قرية امنا مترفها ففسقوا :فا حق| 
علا القول قدص اها تدميرا * و اهلكنا من القرون من لعد وح وكقى ريك ا
79

بدبوب

٠.

عنادة خسرا

سنا

07

4

ويه إبشارة الأزران إلبعث رزاولاح إورما تلوها ر,مفنقوم لنسن التدصيل العلم :عا صدر,عنهم من
الذنون ا
الصالحة 0

1

فى التأهويلاتالنجمية افروما 'كنا ,مغذبين .حىنبعث رسولا) يدير الى انالاعما
إلى 7

الفسير قوله مارك اديه
دعلنا إه جهم نصاء6
م ههن فاولثك

الفويم برقوم

هن.كان يبريد العاجلة حلا له قمما نفاء لمن تريد ثم |

مدموما

ككآن بسع

السعادة

وال قأوة ال

مدحورا

مشكورا

3

ومن

آرا

إل خرة

وسعى

لها سعنها وهو

4

اعلم انال ,تعالى <اقالانسان .سكيها مناليغناوالا كخرة١ولكن: جزء تمنهها :ميل ؤارادة الى
كله لتتدى متف واتدنوى وككمل  3ا

|  641مشيزقوله تتازكاسمنه د كاممؤلاءؤاعؤلاء من عطاء ولك وماكان:عطاء ريك '
يحظورا :ند انخل 00,لعضيم ع ل بعض وللا ل 0

لت أل جك اه 5 0 0000
وهوافاة الامرادات ال'

1
1

ليث

در حات وا كبرتفضيلا»

بتعليل ااعيلاضق :من االهذلنذا :افلىتعكة والدولة

 11اهل الحنة اليله وعليون لذوىالالياب ) ال

سيرقوله تبارك اسمه  23لاتجعل معالله الها آخر فتقعد مذءوما مخذولا * وقضى
ربكان لبدو الا اياءا

ا

3

ه
مجه
سم
هسام

يه
خخ

لعمة سس ل

لصم تسبلل

معط سح

عه ا

+ع

حم

5-5

وننا موسى الكتاب وجعاناه هدى لنى اسرابيل
| و١ تير قوله تبارك اسنه © ا
 5مندوقى وكلا * ذرية منخمانا ٠نعوح اكناهن عدا شكورا * وقضنا الى
سرائيل فاىلكتاب لتفسدن فاىلارض ميتين© .
ا بلات النجمية ( اكنهان عبدا شكورا ) اى ان نوح عبدا شكورا برئ الضراء |
ْ

نعمة هنا كابرى السسراء نعمة معناال"

'

بم١ تفسير قوله ثبارك اسمه  8ولتعلن علوا كيرا »

قااللكاشنى [ درين قصه ا<تلاف بسيارست وهيمفسسرىنقلىكه بدورسيده ابراد موده وقول |

لام وشتهاند |
اصح واشهر درمختار القصحص وسير وغيران اذ كتىكه در اخبار انيباء عالي

جدانستكه جون سلطنت باىسرائيل دورلايك شام بصديقهرسيده اازولاد سلما ] الخ" |

رهك
شيراقول
|  ٠#تفس
ا

اسمه  9فاذا جاء وعد اولهما بعشنا علكم عادالنا اولى بأسشديد |

خلال الديار وكان وعدا مفعولا ْ +مرددنا كلك

 -علهم وامددنا 5

باموال وبين وجعلنا؟ أكثرنفيرا * ان أحستم أحسلم لافسكم وان اسأتمفلهاكك |
 -اوناك انككوارعن :الهمذاى اغزاء آبهالبل انظهرعلتهم اواحكنالذار؟ قارو جاعرأة تاقسااكن |

25
1
ا5

قومهاالىارضهم فردم الى ارضهم 0

ل

انفسير قوله مارك أسمه  3فاذاحاء وعدالا" خرة لسووًا وجوههككمم ولدخلوا المسحد

كا دخلوه اول مرة وليتيروا معلاوا تتبيرا * عسى ربكمايرنحمكم وعادنتم »#
وقال بعضهم ساطالله عليوم الفرس فغزاهم ملك بابل منملوك الطوائف اسمه هردوس ال'

ا

ه١١ تفسير قوله تارك اسمه  23عدنا وجعلنا جِهثم للكافرين حصيزا * ان هذا القران

يهدى اتى مى اقوم وردشر المؤنينالذين يعملونالصالحات ان لهم اجرا كيرا »

!

وفىالتأويلات النجمية ل وانعدتم ) الىالجهل ( عدنا > الىالعدل بل الىالقضل ال :واعلم

جاهننم عصانىالله واياك منها مناعظماخاوقات وى سمدنالله فالآخرة يسجن فيهالممطلة الج
عالاسباب المقربة الىالنار الم»
فعلىالعاقل ان يتباعد ن

|

1

تفسير قوله شارك اسمه  +وإنالكن لانومون الأردرة اعتدنا لهم عذايا الها #
اهطق الخ
نلل
لبا
اتا
واعلم انالقرآن مظهر اساملهادى وهوكتابالله الصامت والنىعليه|اسلام ك
منسعود
قال اب

0

تايوى |كانه ك0

اذا اردتم العلم  3روا الةيعاق فانفل علمالاولين والا”خرين

دض العارفين فاىنه هلى فاىلقر ان 0

شوئ قوله عليه السلام 6

عارمهحرنالعجين ) الخ وفالحديث ( من شهدخاءة القرآن كان
شك
اسلده
روح الاؤعن مجنج
د شهد المغاتم ) الح

|]  ١تفسير قوله شارك اسمه هق ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان محولا ه
قال فىالقنية لابأس باجماعهم علىقراءة الاخلاص جهرا عندخم القرآن وأو قرأ واحد واستمع
الباقون فهو اول انتمى ال"  .واعلم انالدعاء اما بلسان الحقنقة واما باعتبار السْبئة اللفضية الى
الشر الموجبة له !ل :قيل العجلة منالشيطان الا فستة مواضع اداءالصلاة اذا دل | تالح
م٠١

يه وجعانا الليل والهار درن
فسير قوله سارك اسمه ©

آيةالللل وجعلا آنه
1

النهار رةه 0

 روى  -ازالله تعالى خلقكلا مننورالفمر والشمس سيبءين جز ثمامسجبريل فسح مجتاحهثلات ١ايا منالقدرتسعة وستينجزأ

ال

قال <ضرة شخى وسندى قسسدسره فكتىابهالبرقيات

 2يةالايل عينيهالقرعية والتبعية ولاجبةالبار جسني ةالاصلمية والاستقلالية اح
بعد تفصيل بديم م

حر  91جم
اللي

يي

9

نل ال

لجع عبر مدعت سمه عه

وحاء ابراهيم عل.هالسلام قال لرسولالله « اقرى امتك منىالسلام واخبرهم ازالجنة طيبة التربة

عذبةالماءوان غراسها سبحازاشَ والمد لَه ولاال اهلاالله وال اكبر » ال قال فالمناسبات
لثفماؤه ف اىلسماءالسابعة|براهيمعليه لاملحكمتين احداعا انهرامعندالبيت المعمورمسنداظهرداليهالخ
٠

قال بعضهم لولا دخول باحلرنيل فىالملح الذى ,قال لهالبحر الاخضر قبلى ان يصل الى محيرة

الزج لماقدر احد علي شربه لشدة حلاوته ال
الا وه فىالجنة حي الحنظل ) الحديث

١

وفالحديث (مافالدنيا ثمرة حلوة ولامرة

فقال عليهالسلام ( يجابريل هل لك هنحاجة الى ربك قال يحامد سلالشّه لىانسط جناحى
علىالصراط لامتك حمتجوزوا عليه ) ال"

-وروى-

انه عليهالسلام ع

من |أسماء السابعة

الىالسدرة على جناح جيريل ثم منها علىالرفرف وهو ساط عظم الم"
>١

قال الامام التووى الراجح عد الث الدلياء أنه رأى ربه بعينى 1

ال"

واتفق العاماء

على جواز رؤية الس تعالى فىالنام وضتها الغ -وروى -ان +زة القارى” قرأ عليه القرآن
من اله ال الخراه فيالمنام حتى اذا بلغ الى قوله ثر وهوالقاهم فوق عباده  2قال الله تعالى
قل يا حمزة وانت القاهص ا

 ٠وعن ابن عمر رضواللّ عنهما كانت الصلاة سين والفسل همنالناجة سبع مات ال'
4

وقال بءض الاكابر هانهلالله انه اسرى به الى السدرة علىالبراق واياما كان فلما نزل الى

السماء الدنيا نظر الى اسفل «نه ال

بقول الفتير قال شيخى وس_ندى قدس سيره فىالكلام عليه اانايوم والليلة ادبع وعشرون

ساعة الح قال حضمرة العيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره قد ذهب عليهالسلام وجاء
ولم.تمماء ابريقه انصبابا ال 1

روى  -ان رسولالله صبيالته عليه وسل لما رجم منليلته

قصالقصة على امهانى وقال ( الى اريد ان اخر ج الى قريش فاخبرهم بذلك ) اخ
وفالحديث ( اتقوا بيتا يقال له الخام فندخله فايستتر ) ولم يدخل عليهالسلام الام وليكن
ذلك فى بلاد الحجاز واما كان فى ارضالعجم والهام ال

|  ٠*0قال فالمواهب ولم يسألوه عما رأىفىالسماء لانه لاعهد لهم بذلك الخ وجاء فىبءضالروايات
انالشمس حبست له عليهالسلام عن|اطاوع حّتقدمت تكلالعير ا

وقد وقعحيس ال#مس

لبيعض الانياء كداود وساهان ولوشع وموسى علموم السلام ال

 ١٠وذكر انه وقع لبعض الوعاظ ببغداد كان يءظ باعدلعصر ثم اخذ فى ذكر ؤضائل آل البيت
خاءت سحابة غطتالعمس فظن وظن الناس الحاضرون عنده انالشمسغابت ا

122

ان اول من صلىالفجر آدم غليهالسلام ال

| 9؟١ واول منصلى بعدالزوال ابراهيم عليهاللام الخ واول ه.نصبى العصر «ونس عليهالسلام ال
واول من صل ا مغرب عيسدى عليهالسلام اخ

|

واول من صلى العشاء هوسى عليهالسلام اخ

قال

فنفىسير التيسير ام رسول الله ملائكة السموات فالوتر الخ قيل فرضت اادلوات الهس
افلمغراج ,ركعتين ركعتين حى المغرّب ثم زرد فى صلاة الحضر ال١ !*1قال !بعضهم واللكمة فى |
جعل الصلاة فاليوم والليلة سا ال"
٠٠

مقابلاةلجسموالروح ال' وقال<ضسرة
قال حضرة الشيخ الشهير يافتاده قد س سعره صلاةالصبح فى

شيخى وسندى_قدس اللهسره فىكتاب اللائحات البرقيات عند قوله تعالى ( وجءلناالليل والنبار انتين
فمحونا آبةالليل وجعلنا ةآالينبار مبصرة» انالليل اشارة الى .تايلةلاتعين الخ' ثم صلاةالفجر

منالصلوات الس المشتلى عليها اليل والنهار بركعتيبا اشارة الىالاثنينية الج' ثصلماةالمغرب
منها عكس صلاة الفجر ال' ثم صلاة العشاء منها بركهاتها الاربع اشارة الى التعينات الاربعة
الذاتية ال وصلاة الظهر منها بركعاتها الاريع اشارة الى انتعينات الار بعة عفيىتية الال الالهى
بالفعل وصلاةالعصر منها بركماتها الادبع أشارة الهافىسنتية امالالكو بالقعل الخ٠وسثل ابن
عباس رضىالله عنهما هل مجدالصلوات الس فىكتابالشَه تعالى فقال نم وتلا قوله فلسبحانالله
حين عسون وحين ون

فىالسموات والارض وعشاا و<ين تظهرون  6ا

|

م
ه 41
*-

مينترك الزكاة الواجبة

١١

ناة يضري مثل |
ودف له عانلجزال
 6964ك

فاق عقلوىم بين ابديهم م نضيحال وكشف لهعنحال منيقطع الطريق بضسربئثال ال |

وفيه اشارة الىزناة المعنوية وقطاع الطريق أعهنلالطلب .ال" وكشفله عزحال مني كل |

الريا الخ وكشفلة عنحال منيءظ ولانتعظ فاتى علىقوم تقرض ألسنتهم وشفاهم يمقاريض |

من حديد ال

وكشف له عحنال المغتابين للناس فرعلىقوم لهم اطفار منحاس ال"

وكشفكه عن حال هن يتكلم بالفحش بضرب «ثال ال وكشف لهعن حال من احوالالجة |
اعلسك
فاتى على واد نوجده طيبا بارذا رمحة ر

وال
الحمن
وكدنم له عن حا

ا“

النار

فأى على واد فسمع صونا فتكرا اله*

لوافل ومس عليه!اسلام على شخص ه«تاحيا عن الطريق يقول َه يحامد اخ"
رىه
بف
قلى
موسى وهو يص

عند الكثيب الاجر اله

وعس عليةالسلام على

وص عليةالسلام على شجرة محتبا شيخ |

وعياله  +1ومضئ ,عهلايلسلام حقانتمى الىايليا :من ارض العام وهو بالكسس :مدينة القدس
واستقيله منالملائكة جم غفير لاخصى عددهم الج* وفى حديث ابى سفيان رضىالله عنهقبل

نره صليالله عليه وسلم ال  .وما استوى عليهالسلام على
اسلامه انه قال لفيصرء مط مقد
عضا

الحجر المذكور قال جبريل يا تمد هل سألت ربك ابنريك الحور العين ال"
قال فى انان العيون والذى يظهر واللّه اعلم ان هذه الصلاة كانت هنالنفل المطلق ال قال

عليهالسلام ( لما وصلت الى بيت اتقدس وصليت فيه ركعتين ) اخ قال بعضهم اله ملختلف

احد انه عيج بهصدِالله عليه وسلم منعند القبةالتى يقال لهاقابلمةعراج اخ قال الامام
أذ كك بن"الارنوة أو ع الونلا [متعت لهتنباءان اذخل “ 0اعتنا لآق كنك ]نان ان
تسقط على بالذانوب ال قال بعضهم بيت المقدس اقرب الارض الىالسماء شانية عقر ميلا الخ
نقولالفقيّر.رتاء الله القدير الى'معرفة اسلرمورَاج المثير لعل وآجه الاسرآء الى نيت المفدس هو
التبرك بقدمه الشريفة الخ
١١

وفى اناسالنعيون عسنج االلىسماء املنصخرة علالمعراج لا علىالبراق ال" "وكفلام بعض |
المشاخ ان المراد بالمعراج  صورة الجذب والاتجذاب ال

13

واعلم انالعدن والنبات والحيوان |

صكبات تسمئ.بالمواليد الثلاثة آباوّها الاثيزيات ال'
فان قلت .ازواح الكفنان الاتفتخ :لها انواب اليا قكيفت تعرض علينه وهو فالستاء  .قلت |
المراد :عض ازرواح ذريته الكتتار ال

قال..فى تفسيز المناشبات" فقسورة النجم قاول مارأى صدالله عليه وسلم منالانبياء عليهمالسلام

آدم عليهالدلام الذى كان ف مالل وجواره الل': .قال فى تفسيرالمناسبات ثم رأى فالثانية
عيسى ويحى وعا الممتحنان باليبود اماعيسى فكذيبته الببود وآذته وهموا بقتله قرفعهالٌ |

تحلىوه ال*
قماق ي
وا
ايل

وسول الله اصللله عليه وسلم بعد التغاله الى المديئة صار الى حالة 'ثانية منالامتحان وكانت| :
ر
محنته فيا بالبود !خ :قال الشيخ انتاذ قركسدارينء أواعا م يؤثر السم فيه عليهالسلام الى |
الاحتضار لان ارشاده عليهالسلام وان كان فعا التتزل غير اتنزله كان منصيتية الروح 2

قال فى تفسير المناسبات اما لقاؤه ليوسف عليه الدلام فىالسماء بقانه بوذن محالة ثالثئة ميمه |
حالة بوسف

عليه السلام ال

قال .فىالمناسبات ثم لتاوٌه لادريس عهلايلسلام فىالسماء الرابعة وهو المكان الذى سماهاله مكانا

١١4

عدا الح' :قال فالمناسبات لقاوّه عليهالسلام فيالدماء الخامة بلهارون الحبب فى قومه «وذن
بحب قريش الن 0يقول الفقير انما فر الحجر لان لاجمادات حياة حقائية علنداالهه تعالى الخ |
يقول النقير بكاء موسى عليهالسلام هو المناسب لقامه لانه كان له غيرة غالية ال قال فى

الناسبات .ولقاؤه فىالسماء السادسة لموسى عليهاسلام .بوذن بحالة تشبه حالة موسى :عليهالسلام |
حين اعمس بنزوة الشام الخ

1

م
ي 701

 221مزالا تحراءالثادنان

نج لفسير سورة الاسوى >

 ٠6١تفسير قوله تيارك اسمه  #8سبحان الذى اسرى بعبده 6
إل 1لا )دت]  2كله احال لحك نا بين آل اعد اص رمانموره لقالى جرى سه
وبينحبيبه ه وف الاسثلة الحسكم اما اقترانالاسراء بالتسبيح ليتق بذلك ذوالعقل وصاحبالوهم الخ

اس"

نفسير قوله ثمارك اسمه ص ليلا يه

 5تفسير قوله نيارك اسمه هف من المسحد ارام الى المسحد الاقدى 6ه
وعن ابن عباس راذلله

لارض خر ساجدا معتذرا فاارلسلله تعالى
عنهما للا اهرط ادم االى

جبريل بعد اربعين سنة يعامه بقبول نوبته ال قال باءلضعارفين اشار بالمسجد الحرام الى
مقام القلب ارلم الخ واششان بالى_جد الاقصى الى مقام الرو ح الا بعد اهلنعالم الجسماتى ال

قال فى هدية المهديين معراج النى عليهالسلام الىالمسجد الاقصى ابت بالكتاب 1م"
٠66

تفسير قوله تيارك اسمه هل الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انهدهوالسميعالبصير 6
وسقط الاعتراض بانالله تعالى ارى ابراهم ملكوت السمواتث والارض الح

قال فالاسئلة

الحكم امااالالياكتبرى . .فنها فىالا فاق ما ذكره عليه السلام ال  .ومنها آيات الانفس
كا قال سسيجانه ف ستريهم آياتنا فىالا فاق وفى انفسهم © الج
المذ كور ليس الا اشكرمته ورفع مئزاته ا*

وفيه اعاء الى ان الاسراء

جز وتفصيل القصة 6م انه عهلايلسلام بات ليلة الاثنين أيلة السايم والشرين منرجب 6

سبق فى إبيت اهمانى بذت ابى طالب واسهها علىالاشور فاختة اسامت بوم الفتح ال' قال
عليهالسلام ( فقءت الى جبريل فقلت الى جيريل مالك فال ياشمد ان ربى تعالى بعثنى اليك)
الحديث وفيه اشارة الىفغل زعسْم علىالمياه كلها جنانية او غيرها الم' ووقع له عليهااسلام

شق!اصدر ثلاث هرات  6+واارة الاولى هه حين كان فى بىسعد وهو ابن خس#نسين ال
٠٠١.

قال الترمذى والدواب عاللةسرير واحدة الحجال الح' قال الامام الدميرى ان بعضالاولياء
سألالته تعالى ان بريهكيف ياألشيطان وبوسوس فاراه الحق هيكل الانسان فصورة بلورال
 46والمرة الثانية هي عند ممى* الوحى فى بلوغه سن اربعين ا

©© وامرة الثالثة 9ه ليلة الاسراء وهوابن/نتين و سين ال٠١4

ل

وهىدابةفوقالمار نداولبغل ال

(ا رأيت دابة احسن منها ال
قال فى انسان العيون لاذكر ولا اثى الخ قال عليهاللام ف
قال ابن دحية ليمركب البراق احد قبله عليهال.لام ال' لوا الورد الابيض +لق من عرق
جيريل والاصفر هن عارلقبراق الخ' :واختلفوا هل ركيها جيريل معه ال'
كىدف له عن حالهم فى دايلرجزاء
ورأى صيالله عليه وس حال المجاهدين فى سبي لاله ا
بكرن كثال ال فنادى هناد عن عينه يجامد انطرى سالك فلم يجبه ال ونادى مناد

عن يداره كذلك فلمجبة ا

وكشثفله عليهاللام عن حالالدئيا بضريمثال ال فقالت

ياحمد انظارتى اسألك فلم يلتفت اليا فقال ( منهذه يجابريل ) فقال تاللكيا ال' ورأى
صلىالله عليه وسلم علىجانب الطريق عوذا فقالت يا مد انظرنى فلميلتفت اليها الخ وكشف

له عليه السلام عن حال هقنبل الاماذة هع يزه حعفنظها بضضرب مثال ال قبل « اثقوا
الواوات » اى اتقوا مداولات الكلمات الت اولها واو كالولاية والوزارة والوصاية والوكالة

والوديعة . :وكدف له عن حال متنرك الصلاة المفروضة فى دار الجزاء ام*

خلْالدمس )
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تفسير قوله تبارك اسمه ف ابماجعل السبت »
وكان صلىالله عليه وسام علىدينقومه قليالنبوة اى على ما بقفيهم منارث ابراهيم واسماعيل ١

قال فالتأويلات النجمية لا سلك النى صِدِاللَ عليه وسلم طريق متابعته |

عليهما اللام ال
واسلم وجهه ل ا

ثمالآأية ندل علىشسرف المتابعة فانالحبيب معثرفهالعظم |

الىاته ال

اذا كامنأمورا بالمتابمة فا نك بغيره من افراد الامة ال وعن النى عليهاللام (ان |
رجلا سق متحيرا هنالافلاس فيةول اللهيا عبدى .أتعرف العبد الفلانى ) الحديث وعن الشيخ
بباء الدين إنخادم الشيخ انى يزيد البسطائى قدس سسره كان رجلا مغربيا خرى الحديث عنده
ف »سوال كرك ردكي انوا

تفسير قوله تبارك اسمه © عاللىذين اختلفوا فبه وان ربك ليحكم بينهم ياولمقسمة
فكهاانوا فيه مختلفون 5
بقول الفقير ااملافرقة الموافقة فنجوا لانقيادهم لامرالش تعالى الخ وفالآية اشارة الى ان
الاختلاف فيا ارشد الله باهلناس الى الصسراط المستقم منالاواص والنواهى لاس_تحلال بعضها

واذلطبع والهوى وان كان التشديد فيه ال  2وجاء رجل
وتحريم إءضها ابتداعا منهم على ق
للشيخ ابى محمد عبداسلام بن يعيش قدسسره فتال ياسيدى وظف على وظائف واورادا

ْ

فغضب الغيخ :وقال أرسول انا فاوجب الواجبات الخ

تفسير قوله شيارك اسمه ف ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم |
|

بالتىبهى 'احسن 5

واعلم ان كل عين منالاعيان الموجودة مستند الى اسم هنالاسماء الالسهية بت قال اليخ
الس.رقتدى فى اتفسيره فىهذهالآية .نبيه عالىمداءو الىالحق فرق ثلاث ال'

وفالتأويلات

النجمية قوله فر ادع الوسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة © اشارة الى ان دعاء العوام الى
سيل ريك اخ

مم5

سندله
الفسيبررقوله ساررك اسمه  0ان ريك هو  2عن ضل ع

وا (ب عن ونا نرب الريك 1

وهو اعمبالمهتدين 6

باللاتحات البرقنات بالحكمة اى أ

بالبصيرة ال واعلم انالناس ثلاثة اصنئاف  .صنف مقطوع محسن خاعتهم مطاقا كالانبياء |
عايهمالسلام والعضسرة المنشرة  .وصنفمقطوع بسوء عاتبتهم كأنىجهل الل" ١وصنفممشكوك |
فى حدن خاعتهم وسوء خاعتهم مطلقا كعامة المومنين الابران الّ*

ومقاتم به يه
 43تفسنير قولهثبارك اسمه © وان عاقيتمفعاقبوا معثل
وعن البىاسحاق رحمهالل تعالى ركيم د  0رالجاوس الينا

مك ارلجلوس الينا ونصفوجهك مغطىالح'

!

ونصف وجهه مغطى فقاتلهانك

ْ

قالالقرطى اطبقجهور ااهللتفسيرانهذاالآية ْ

مدي تلت  3شن سند الديداء حجمزة بن عبدالطب عم رسولالله صبىالله عليه وسلم ال
القسير قوله سارك
وفىالعبيان
أسياب

م لهو خير لاصابرين +
أسمةه  0ولكن صبرت ,

صلىالنى عل!!4الام
 81حاصاه

اللنرول

على حم

ان ور 3زة

جمزهة س.يعين

رخى الله ع4

واصير 6
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ونه هبنين فرثٌ
 24تفسيرقوله نارك اسمه م 8وان لكم افليانعام لعبرة نسقيكم نبماطقى

ودم لبنا خالصا سائغا لاشاريين 
ومن علامته ايضا التصاتم عن سماع الغيبة والبهتان والوء منالقول والحوض فابةاللهوالرفث |
والجدال وسماغ القينات اج*
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بم تفسيرقوله شيازك اسمه  59وما ارسلنا قمبنلك الا رجالا نوحى المهم فاسألوا ااهللذكر
انكتتم لاتعلمون* بالبينات والزبر واتزلنا اليكالذكر شيناناسمانزل الهمولعلهم»ة
قال انو سميد الخراز قدسسره اقنا يمكة ثلاثة ايام لمنأكل شيا وكان محذاتنا فقير معه ركوة
مخطاة حشيش ال*

هى” ا
قال ااملنجوزى اشتراط الار بدينفاىلحاقسياء لبيس

وفالا بة

الاحاطة بالعلوم اصولها وفروعها فتلا هذه الآية الم'

مم تفسير وله نيارك اسمه  2+يتفتكرون * أفأمن الذين مكروا السسيات ان لس الله
4م الارض 3

ولا سكل النى
اولفتأويلات النجمية ولعلهم اى وفى انزال الذكر اليك حكمة اخرى.ال'2
(كرالل وتلاوة القرآن والصلاة على ) ال قال ابراهم
م عن جلاء القاب قال ذ
ليه
سلهعل
ولال
ص

الحواص رحهدالله دؤاء القاب خمنة الخ*  2وفى ابكار الافكار افضل الذكر قراءة القرآن ال'
وفنفائس الجااس مما مب فيه التدبر والتذكن قولهتغالى ( يااايهلاذين آمْنوا آمغواي ال قال
بض الكبار قد علممحديث التجديد انالاعان ياقبللبلى وذلك بزوال الحب ا

واعم انالتبيين

عق اه لالدعوة والارشاد اذ لس عاييم الاالبلاغ الميين والعمل ؟وجب الدعوة على لعياد ال*

وم تفسير قوله شارك اسمه  #9اوينيأهم العذاب من حيث لايشعرون * او يأخذهم فى
تقلىم شاهم ععحزبن

او بأخدهم عل حواق فان ربكم ارؤؤف رحم 1

فحديث (ازالل لعلى لاظالم حت اذا اخذه ل يمفلته ) ا
ال
و

وف التأويلات النجمية .روف بالعباد

اذ اعطاهم حسن الاستعداد دحم عليوم عند اساد استعدادهم بالمعاصى ا

قال بعضهم الزم

الادب ظاهس! وباطنا ال"
 ٠افير قوله مارك أسمة ص اوم يبروا الى  5خلق الله من 0

سَفوًا ظلاله عن العين

والثمائل سححدا لله وحم داخرون 3

منت :الىحانب؟*12
وفعالتكانة اى .ؤماول نيان عانلقن اولاعورامد 2نالعال ينكيعنا
انالألوقات على نوعين ٠ منها ما خلق هنْ  1كعالم الخلق وهو عالمالاجسام .
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/والاشارة
ومنها مابخلق
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دجنغير شى ,عام الامس ال
 ١تشسير قوله شارك أيهم  0ولله لسحد ماىا للسموات وما ففالارض من دابة والملائكة

وهم لايستكيرون » يخافون ربهم فمونقهم ه
واعلم اناسّءتعالىة اعكلل التمرعء امو .رمو ,اطناف#المحْلوقات ااشلنميئؤانات .اااللمادات يشسمعا وايصنزا
ولسانا وفهىا الح*  2فم نهذا الاسان الملكوتى معجزة النى عليهالسلام كانتالادى تسبح يده ال
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اتفسير قوله سارك اسمه  0وشعالون مياوؤصون

* وقالالله لاتخذوا الهين اتن اما
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لشف
ااك
تتقون * وما بكم نمعنمة افلنله ثاذما مسكمالضر فاليهحجئرون * ثماذ
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من لسان الاشارة ا نالامظار والماه دموع الملامكة والارض
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فهم محافون اللهتعال بعدر مأوسعوم

و نالانات إشارات .ما اناكالطلق اتخذوا معالل الها تخروهوالهوىالخ ١
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| ام تفسير قوله تبارك اسمه ف بجزىالله المتقين * الذين تتوفيم الملائكة طيبين يقولون
سلام علكم ادخلواالخة بكملاتم تعملون 6
حامية
وتفاالتلأونيل

اقتطبقئ الامال عانلدشسهوات

والخالفات ال

وفى|اتأويلاتالنحمية

يشير الى ان دخول المنة للانقراء جزاء لاصلاح امالهم  1قال فرىاملحغلوم المراد بالصديق
كل منآمن بالل ورسله ولميفرق بين احد منهم ال يقولالفقير لاشك ان اهل الايمان كلهم
يدخلونالجنة لكن بحسب تفاوت درجانهم فمىياتب الارمان ال"
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م تفسير قوله نبارك اسمه « هل ينظرون الا انتأتيهم الملائكة او يأنى امس ربككذلك |
فاعللذين من قبلهم وما ظلمهمالل ولكن كانوا انفسهم يظلمون * فاصابهم سيات ما
عماوا وحاق لهم ماكانوا به ستهزؤن  30وقالالذين 0

لو شاء الله ماعدن دن
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دونه منثى” من ولا اباؤنا ولا حرمنا مندونه منثى” كذلك فعلالذين من قبلهمكه
ومذهب اهل السنة انالكفر والمعاصى وساثر افعال العباد يمثيئة اس وخلقه ال
هذا الكلام صدر

منهم استوزاء

ولو قالوه اعتقادا لمأن صوايا انهى الا

وفىالمدارك

بشو ل الفقير فرق

بين

الجاهل الغاقل الحجوب وبينالعارف التتقظ الواصل الىالمطلوب 1ل"

|[

|

عم تفسير قوله شيارك اسمه هه فهل عاللىرسل الاالبلاغ المين * ولقد بعثنا فىكل امة
رسولا أ اعبدو االله واجتدوا الطضاغوت

فنهم 6

هدى الله وهم هن حقت عليه

الضلالة فسيروا فىالارض فانظروا كيف كان عاقبةالمكذيين * ان تحرص على هديهم
فانالله لايهدى من يذلل ومالهم هن ناصر ين

واعلم ان سر بعثة الاسياء عليهمالسلام الىالحاق ان يأ وهم بعيادة اللهواجتناب طاغوت الهوى
ومايعبدون هن دوزاللك ال:

كما قال بعضهم خطوتان وقد حصلت .

فالحطوة الاولى عمادة الله

بالتوحيد ال* والثانية الخروج عما سوىا ال فعلىالعاقل انمجتهد فىطريقالعبودية ال
 -و 2 23ان شافع بن اده رحداتٌ اشترى عبدا فقال لهأى شى* تأكل قال ماتطعمنى الخ

|  "4تفير قوله شيارك اسمه ف واقسموا بالله جهد اعائهم لابعثالله يممنوت بولعىدا

عليدخقا ولكناكترائاس لايعلمون » لببينلهمالذى مختلفونفيه وليءلالذينكفروا »6
وقد قال ابوالقاسم لاتطلبوا الا“خرة بالبذل والايثار واطلبوا بالترك والكف الخ

هم تفسير قوله تارك اسمه هه انهم كانواكاذيين * انما قولنا لثى” اذا اردناه ناقنولله
كفنكون * والذين هاجروا فىالله بمعند ماظلموا ه
اولفتأويلاتالتجمية فىالآ.ية دلالة علىانالمعدوم الذى فىعل الله جاده قإبيجلاده ال وذهب
رفاخلاسلام وغيره الى ان حقيقة الكلام عمسرادة بان اجرىاله سنته فى تكوين الاشياء ايكنونها
بهذو الكامة ا

هاللك
شو لالفقير افادنى شيخى وستدى ر<و

روحه

فىقوله عليه|اسلام ( انالله

فرد بحبالفرد ) ال'

م تفسيرقوله تيارك اسمه للوتتهم افلدنياحسنة ولاجرالاخرة اكير اوكانوا يعلمون»
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الذين صبروا وعلى ربهم توكلون 60
 -روى  -ان رسولاشٌ صبيالته عليه وسلمٍ لما رأى مانزل بالمسلدين منتوالى الاذى عليهم من

كفار قريش قال لهم ( تفرقوا فاىلارض فانالله سيجمعكم ) ال والاشارة ( والذين |
هاجروا اس ) بالابدان يما نهىالل عنه بالشسريءة وهاجروا بال بالقلوب نعالخظاوظ الاخروية ْ
ٍْ
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'ه»6

5

5

1

7

"1
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اكلام لا خصضرة1

دعا ابنيه فقال الى عسكما انين

اذا  6ع انين  75بلاالهالاا 2
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ألوا منه الفوائد الغيبية والمواهبالسنية ال
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 ١تفسير قوله شارك اسمه ب لعلك :نمتدون * وعلامات وبالتجمهم يهتدون #
قال عمر بن الخطات" رضىالله عنه تعلموا منالتجوم متاهتدون بة.فطىرقكم وقبلتكم ,الل قال
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-

انه لا وقع قران ١/ | كب السبعة فدىقيقة
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 ١تفسير قوله شارك اسمه غ8
|

0

لامخاق أفلا تذكرون * وان تعدوا #

وفى التأويلاتالنجمية والق فىارض البشرية جبالالوقار والسكينة لثلاعيل بكمدفات البعرية الخ
وماتعللون * والذين يدعون »#

ا

هد7م
مج

1

1

قال السعدى [ حلم شتر جنائكه معلومست أكر طفل

1ن

د

متابعتاو ببيجد ] ال' قال فىحياة الحيوان واذا احرق وبرالحل وذر علىالدم السائلقطعه ال

قل ند بن الحسين بن على رضىالله عنهم الباقر لانه شق العلم ال وافلحديث ( علليكم
بالبان البقر واسمانها واياسم ولهومها ) الحديث قالاالمام السخاوى قد صع اانلنى عليهالصلاة

والسلام تحى عن نسالله بالبقر  .قالالحليمى هذا ليبس الحجاز ويبوسة لاملبقر ورطوبة ينها
وسمنها ا وفالحديث ( صوفها رياش وسمنها معاش ) الخ وعن الى هيرة رضوىالله
عنه قال امس رسول الله صدىالله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم واميالنقراء باتحاذ الدجاج ا
قال الامام الدميرى كيد الكبش اذا احرقت طرية ودلك بها الاسئان بِضتها وقرن الكبش اذا

دفن نحت شجرة يكثر لها ال'

تفسير قوله ثيارك اسمه © والخيل .4
واللكيت الككلية ياليت العتيق لسلامتها من عيب الرق ا

وخاقاش الخيل هن ريع الجنوب ا

ؤاؤل::من ركب الخيل اسماغيل عليهالسلام الح وفى الحديث ( لا أراد ذوالقرنين ان يسللك فى |
فللى ابصر ال وكان له صلالله عليه وسلم 0
مااة فال أى الدواب ا
الطلاية إلارء لين
افراس ال وفالحديث ( ماءنللة الاوالفرس يدعو فيها وقول ربانك سخرتى لابنآدم)
انطى فىكتاب الخيل اذار بط الفرس العتيق فىبيت ليدمخلهالعيطانال |
يلدي
مرفا
دش
لافظ
الالح
الحديث قا

 "0تارك جارك اسه ف والال واطير اركرجا وزيا
وعن على بن ابى طالب رذى الله عنه اناليغال 25

اناسل كانت اسرع الدواب فىنقل الحطب

عليه وسلم مخيبر وانه تكلم فقال اسمى زياد بن شهاب وكان فآىنا ستون جارا كلهم ركبهم
لى ]ال

لى الله فلا ك2

احد

يبعدك ال*

و ىالحددتك  0هن ليس الصدوف وحل المشاة ورك

الاتن فليس فىجوفه ثىء هالنكبر ) الل*
ذا

لخدن سعك؟ لكان البفع ولا للق باحلكيم نفك فى موضعالمنة ادنىالاعمتين ويترك اعلاعا |
كذ والمدارك إل١,وفاعدحث] (ززإنان تال اق بالفك؟امة سوئة منها فاىلبحر وياعرمائة

فالبر ا:

واعلم إزالله تعالى قال  9ومااوتيتممنالعلم الاقليلا © ال

( ويخلق ) فيكم بعد رجوعكم بالجذبة الى مستقرك ال

وفالتأويلاتالنجمية

قال حضرة الشيخ الاكير قدسسره |

الاطور سكت النى عليهالسلام ءنالاستخلاف اذ فى امته من يأخذالاص عن ريه فيكون ساطنه
خليفةالله وبظاهىه خليفة رسولاٌ ال"
نفسير قوله شارك أسمه  0وعلىالله قصدالسيل ومنها حائر والقاء لهديكم احمعين يك
قال ابن الكمال الفرق بايلنطريق والصراط والسبجيل انبا متساوية فاىلتذ كير والتأنيت اخ
قال مسجع طربقّة الماوتية بالجم اعنى حضرة الغيخ ود انارت قدس ستره رارت
صور اعلام اهل الاديان فىميشرنى (اللةاثزين والمشرين اخ'

وقال انوالايث فتىفسيره لوعام

وليس الل 0

الهداية

ملنلمانلكالرض الج:
لامعاوم اج

وفى د

) أعا انا رسول

من

الهداية

ا

تفسيرقوله ثيارك اسمه © هوالذى أنزل مالنمماء ماء لم منه ث _اب ومنه شحر 6ه
 مي  -عن حضرة الشيخ الاكثرقدسسره الاطهر اله قال ات عديئة قرطبة عشهد فارانىاللهاعيان رساه عليهم السلام منلدن1م اسليىنا عليهااصلاة وااسلام فخاطينى هنهم هود عليهالسلام

واخبرق وسيب جعت ال* بقول الفقير ساععهاللالقدير فى هذه القصة اصران احدعا عظم
شان الحخلاج قدسسره بدلالة عظم شأن الشفعاء ال

م
ج 7
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 3تفسير سورة النحل3
تفسير قوله نبارك اسمه أهتى االمله فلا!تستّعجلوه سبحانه وتعالى عتمشاركون » أ
روى اكنفار قريش كانوا يستبطئون نزول العذاب الموعود لهم _-خرية بالنى عليهالسلام
:
و.ملاون مانلمىع”ذاب الل
وتكذيبا اوعد ويقولون اينقصح

|

تفسير قوله تارك اسمه هف ينزل الملائكة 6

ولا نزلت هاذلهأآية قااللنى مالل عليهوشَلم ( بوتا الناس"اعة كهاتق ) يدى اصبعية أ
المسبحة والوسعلى ال:

والاشارة الىانقوله تعالى  0اعراللّه فلاتستعجلوه» كلام قديم كازالله |

اولازل بدمتكلءا والخاطيوزيه ال' -وروى -عزعامي الشعى باسناد صجبح قال وكلٍ اسرافيل| .

بمحمد صعلاليسه وسل ثلاثسنين وكان يأتيهبالكلمة والكامتين ثمنزل عليةجعريل بالقرآن ال*
اتفسير قوله سارك اسمه  #بالروح من اصره على مناشاء معنباده ان انذروا انه

لااله الا انا يه
وذكر ابن ابىحيثمة خالد بسننان العسبى وذكرءشوتة وانه وكل به منالملائكة مالك حنالناز |
وذكر ازملكا يقال له زياقيل كان ينزل

وكان مناءلام نبوته ان نارا بقال لها ناالرحدثثان ال

على اذلىقر نيناخ

تفسيرقولهتيارك اسمه  9فاتقون *6
وفىالاتية دلالة على ازالملائكة وسائط بيزالت وبين رسله وانبيائه فى ابلاغ كتبه ورسالاته الج
قال فىعر العلوم واتقاء اللهباجتئاب الكفر والمعاصى وسائر القبائح نشمل رعاية حقوقها بينالناس |

 ٠والاشارة ل ينزل الملاتكة بالروح مناصيه  6اى بالؤحى ويمامحى القلوب منالمواهبالربانية ال |
قال شرخى وسندى روحهاله روحه فىبعض ثنحريراته المتق اما انيتق بنفسه عنالحق سبحانه اخ

تفسير قوله تارك اسمه غ8وات
الانسان مننطفة فاذا هو خصميين 6
قال التي أة الظاهص انالا”به 0

والارض بالق تعالى عيمشاركون * خلق

وقد حسى الملهدوى انالمراد به ابى بنخاف الجحى فاه

ااتلىنى صلىالله .عليه وسلم !بعظم رهيم فقال يعامد أىتارلل تعالى اى أنظن ازالله محىهذا بعد
م اقيان م ا

النسان هننطفة هيتةلافعل لها ولاعلل بوجودهاالح
و الوادت لسقة ااىلجع

لصافنسان بالافراط فىالوقاحة والجول والعادى وكتران” قالوا خلقاللَ تعالى
والآتيةا و
جوه الانسان منثراب اولا 1

نطفة ثانا ا"

وق انسان العيون أن فؤلانه صلى الله عله

وسلم طاهية التهى  - 12محكى  -ان بعض اهل الرياضة الحققين ٠انلاهتلوحيد الحقانى كانيكم
مضنلاتهم رابحة السك اخ
ف

تفسير قولهتبارك اسمه ف والانعام خلقها إلى فها دف” ومتافع وخينا طون ء

ولكم فها جمال حين تريحون وحين تسسرحون *#
تفسير قوله تبارك اسمه  8#وتحمل اثقالكم الى يتلكدلومنوا بالغيه الاباشقلانفس |
|

ان ربكم لرؤؤف 3

وفالحديث ( جالائرجل فصاخة لسانه ) وى حَدَيت آخر ( الجمال صوابالقال والكمال حسن,
الفغال ) 12

وقآلا يه (شار ءال (ن ىق خاواخوانات انتفاعا للانسان اخ

تعالىمن علىعباده يمخلقالابل والبقر والغثم والمعز ال"

واعم اناس |
|

 8الامامالعالمالفاضل والشي التحريرالكامل الجامع بن البواطن
والظواهى ومفخر الاماثل والاكابر خاالعمةفسرين وقدوة اراب
اللقيقة والبعين

ذر يد أوانه وقطب رمال

العلوم

ميع 0

نولا أ ومولى الروم الشيخ اسماعيل حق البروسوى

المموزق دده
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