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 ترمجة ابن عربي:

 
طائي ولد يف ي الحلامتاامسه الكامل: ابو عبد اهلل، حممد بن علي بن حممد بن العريب، 

رسية. وتويف مميالدية، يف مدينة 28/7/1165هجرية املوافق  560من رمضان، سنة  17
  مدينة دمشق.ميالدية، يف 16/11/1240هجرية، املوافق  638ربيع الثاين سنة  26يف 
 

 :لقبه
 

امى. القد رخيه: هي التسمية الواردة عن املؤلف نفسه وعن أتباعه ومؤابن عريب
القاضي أيب  الكي،ه املولكن بدأ يعرف بابن عريب لدى أهل املشرق للتفرقة بينه وبني الفقي

 .هجرية 546بكر، حممد بن عبد اهلل االشبيلي، املعافري املتويف عام 
 

 مولده ونشأته:
 

ق ملوافارية ائة وستني هجالسابع عشر من رمضان عام مخسمولد يف يوم اإلثنني 
وهي  ندلس،" باألسنة ألف ومائة ومخس وستني ميالدية يف مدينة "مرسية يوليومتوز/ 28

قه واحلديث، مة الفن أئمدينة أنشأها املسلمون يف عهد بين أمية. وكان أبوه علي بن حممد م
 ، فنشأمائهاأحد قضاة األندلس وعلومن أعالم الزهد والتقوى والتصوف. وكان جده 

عامر بنور  يف جو لدينانشأة تقّية ورعة نقّية من مجيع الشوائب الشائبة. وهكذا درج حميي 
وياء جال أقت لرالتقوى، فيه سباق حر مشرق حنو الشرفات العليا لإلميان، وفيه عزما

 ينشدون نصرًا وفوزًا يف حماريب اهلدى والطاعة. 
إشبيلية، وحاكمها إذ ذاك السلطان حممد بن سعد، وهي عاصمة وانتقل والده إىل 

من عواصم احلضارة والعلم يف األندلس، وفيها شّب حميي الدين ودرج. وما كاد لسانه يبني 
حىت دفع به والده اىل أيب بكر بن خلف عميد الفقهاء، فقرأ عليه القرآن الكرمي بالسبع يف 
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 املعاين يفلهمًا ات ممره حىت كان مربزًا يف القراءكتاب "الكايف" فما أمت العاشرة من ع
مام مشس نا اإللرهم واإلشارات. مث أسلمه والده إىل طائفة من رجال احلديث والفقه، يذك

ان مجيل ته: "كساتذأيقول واصفًا متحدثًا عن الدين بن مسدي يف روايته عن حميي الدين ف
يلحق،  لذي الاشأو ، وله يف األدب الاجلملة والتفصيل، حمصاًل لفنون العلم أخص حتصيل

ابن اجلد،  احلافظن، ووالتقدم الذي ال يسبق، مسع يف بالده يف شبابه الباكر من ابن زرقو
شيئًا  ذلك يخ بعدلتاراأيب احلسن بن نصر". مث ال يذكر لنا  خوأيب الوليد احلضرمي، والشي

، وإمنا الفنونووم ل من العلذا بال عن شباب حميي الدين، وال عن شيوخه، ومقدار ما حّص
ام أنه حموط  املنأى يفرهو حيدثنا أنه مرض يف شبابه مرضًا شديدًا. ويف أثناء شدة احلّمى 

يًا اًل قومجي بعدد ضخم من قوى الشر، مسلحني يريدون الفتك به. وبغتًة رأى شخصًا
ثر، أأي  هاق منمشرق الوجه، محل على هذه األرواح الشريرة ففرقها شذر مذر، ومل يب

 سورة يس. افيسأله حميي الدين من أنت؟ فقال له أن
س. ورة يسأسه روعلى أثر هذا استيقظ فرأى والده جالسًا إىل وسادته يتلو عند 
جوب آمن بووية، مث مل يلبث أن برئ من مرضه، وألقي يف روعه أنه معّد للحياة الروح

 سريه فيها إىل هنايتها ففعل.
يف الكمال  ثااًلرب مهر بفضل ثروة أسرته تزوج بفتاة تعتزويف طليعة هذا الشباب امل

كانت  ية، بللروحالروحي واجلمال الظاهري وحسن اخللق، فسامهت معه يف تصفية حياته ا
 أحد دوافعه إىل اإلمعان فيها.

ب  مذهسرًا ويف هذه األثناء كان يتردد على إحدى مدارس األندلس اليت تعلم
األورفيوسية وغورية فيثاعمة بالرموز والتأويالت املوروثة عن الاحملدثة املف األمبيذوقلية

دئ اخلفية املبا يذهاوالفطرية اهلندية. وكانت هذه املدرسة هي الوحيدة اليت تدرس لتالم
م والذي مل 931_هـ319والتعاليم الرمزية منذ عهد ابن مسرة املتوىف بقرطبة يف سنة 

درسة يف لك املذة تيي الدين. وكان أشهر أساتيعرف املستشرقون مؤلفاته إال عن طريق حم
لكنه تتلمذ على وم فلم يره حميي الدين، 1141ذلك القرن ابن العريف املتوىف يف سنة 

 غزال.هلل البد امنتجاته وعلى رواية تلميذه املباشر وصديق حميي الدين الويف أيب ع
واختالفه إىل  لتقية،ومما ال ريب فيه أن استعداده الفطري ونشأته يف هذه البيئة ا

تلك املدرسة الرمزية، كل ذلك قد تضافر على إبراز هذه الناحية الروحية عنده يف سن 
مبكرة وعلى صورة ناصعة التتيسر للكثريين ممن تشوب حياهتم األوىل شوائب الغرائز 
والنزوات. فلم يكد خيتم احللقة الثانية من عمره حىت كان قد انغمس يف أنوار الكشف 
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يشارف العشرين حىت أعلن أنه جعل يسري يف الطريق الروحاين خبطوات واسعة  وملهلام، واإل
، وأن عددًا من اخلفايا الكونية قد تكشف أ يطلع على أسرار احلياة الصوفيةثابتة، وأنه بد

أمامه، وأن حياته منذ ذلك العهد املبكر مل تعد سوى سلسلة من البحث املتواصل عما حيقق 
االستعدادات الفطرية اليت تنري أضواؤها جوانب عقله وقلبه. ومل يزل عاكفًا  الكمال لتلك

 حىت ظفر بأكرب قدر ممكن من األسرار. ومل تكن آماله يف اينعلى ذلك النشاط الروح
التغلغل إىل تلك األسرار وحبوثه عن وسائلها الضرورية تقف عند حد، ألنه أيقن منذ نعومة 

ت بكل ، وطافلكونيةعقيدة حقيقية أزلية مرت جبميع األزمان اأنه مؤمن مببادئ بأظفاره 
لوحدة ت يف انياكل الروحا تاألجناس البشرية متممة مافيها من نقص وقصور، وأهنا مجع

سانية ح اإلنمسر رفيعة تبدو على سكيةالفطرية اليت تتمثل من حني إىل آخر يف صور تن
  القليلون.ختتفي، وال يدرك حقيقتها إالردحًا من الزمن مث 

 لعصوراطاب وأكثر من ذلك أنه حني كان ال يزال يف قرطبة قد تكشف له من أق
ن ومن أفالطوويس، البائدة عدد من حكماء اهلند وفارس واإلغريق كفيثاغورس، وأمبيذوقل

بل ظهور اقبة قملتعاإليهم ممن ألقيت على كواهلهم مسؤولية القطبية الروحية يف عصورهم 
 كل يفنسكية الت و السبب يف أنه قد شغف بأن يطلع على مجيع الدرجاتاإلسالم. وهذا ه

ة على ة مؤسسبصوراألديان واملذاهب عن طريق أرواح رجاهلا احلقيقني هبيئة مباشرة، و
 رتياب.ادد أو  ترالشرف العلمي الذي حيمل الباحث النزيه على االعتماد عليه دون أدىن

ارها انت  مثكليت دأت لدى هذا الشاب مبكرة واغري أن هذه السكينة الروحانية اليت ب
ذ الة واحدة، إح على وياًلطفيما بعد تتمثل يف تلك املعرفة اليت أشرنا إليها آنفًا، مل تدم 

 يف–عد له بّد ه مل يي أنأنه مل يلبث أن تبني أول األمر باإلهلام، مث عن طريق الكشف اجلل
 كان حيدق به ام الذيإما أن جياري التيار الع ن أحد أمرين:م -تلك البيئة املغربية إذ ذاك

اعره سه ومشحاسيإحداق السوار باملعصم، وهو أن يتقيد يف مجيع أفكاره وتعقالته وأ
ال تأويل رمز و وال وحركاته وسكناته حبرفية الدين اليت ال روح فيها وال حياة وال سر

أي حال، طيعه بيست شيء الوهبذا ختتفي شخصيته احلقيقية وتفشل رسالته الطبيعية، وهذا 
طواته خة من على فطرته وحسب تكوين عقله وقلبه فيصطدم يف كل خطووإما أن يسري 

ض بني بعنه ومع أهل احلل والعقد يف البالد. وقد حدث ذلك فعاًل حيث احتدمت بي
اب ث اضطرإحداباألمراء املوحدين جمادالت عنيفة، وحيكت حوله دسائس قوية اهتمته 

 دولة.يف سياسة ال
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ن هلب معمدة لى أوإذ ذاك رأى يف حالة اليقظة أنه أمام العرش اإلهلي احملمول ع
ن يرحتل إىل مر بأه األمتفجر، ورأى طائرًا مجياًل بديع الصنع حيلق حول العرش ويصدر إلي
نًا ينتظره عى فالر يدالشرق وينبئه بأنه سيكون هو مرشده السماوي، وبأن رفيقًا من البش

ه جيب أال ، ولكنلشرقاس، وأن هذا األخري قد أمر هو أيضًا هبذه الرحلة إىل يف مدينة فا
 ا الرفيق.حبة هذل بصيرحتل قبل أن جييء إليه رفيق من األندلس، فيفعل ما أمر به ويرحت

يبدأ رحالته الطويلة املتعددة  [م 1223،1200هـ 620، 597]وفيما بني سنيت  
يراين وقور جليل إىل مكة فيستقبله فيها شيخ إم 1201إىل بالد الشرق فيتجه يف سنة 

لتقي بفتاة يلتقية اسرة عريق احملتد ممتاز يف العقل والعلم واخللق والصالح. ويف هذه األ
 حملاسنامن  تدعى "نظاما" وهي ابنة ذلك الشيخ، وقد حبتها السماء بنصيب موفور

ًا للحكمة ظاهري زًادين رماجلسمّية، وامليزات الروحانية الفائقة، فاختذ منها حميي ال
 ني.لك احلذيف  اخلالدة، وأنشأ يف تصوير هذه الرموز قصائد سجلها يف ديوان أّلفه

ية، الروحية وويف هذه البيئة النقية املختارة له من قبل سطعت مواهبه العقل
وًا لغت شأىت بحوتركزت حياته الصوفية، وجعلت تصعد يف معارج القدس شيئًا فشيئًا 

مبرشده  ن جديدملتقي يومن ذلك أنه يف إحدى طوفاته التأملية والبدنية بالكعبة عظيمًا. 
، فيتلقى لشرقيةاع االسماوي الذي أمره سالفًا باهلجرة من األندلس واملغرب إىل األصق

كثر وأهم ّمنه أضلذي امنه األمر أيضًا بتأليف كتابه اجلامع اخلالد "الفتوحات املكية" 
أي كتاب   عصرهيفمته ية ومبادئه الروحية، والذي ال يتطاول إىل قآرائه الصوفية والعقل

 .كنيآخر فيما نعلم من إنتاج هذا الصنف من املتنسّ 
ي بن كبري علم يرحتل إىل املوصل حيث جتتذبه تعاليم الصويف ال1204ويف سنة 

ها ن إياي الديس حمياهلل بن جامع الذي تلقى لبس اخلرقة عن اخلضر مباشرة، مث ألب عبد
 بدوره.

 حياة يطبقون نم نلتقي به يف القاهرة مع فريق من الصوفية الذي1206ويف سنة  
لى كمال عن المتنسكية قوية حمافظة. وهنا يظهر له رائد مساوي يأمره بإدخال شيء 

حابه حول أصووله حمذهبه، ولكنه ال يكاد يفعل حىت يتنمر له عدد من الفقهاء حييكون 
ع يف ذلك ئه لوقصدقاد اطمئناهنم بل حياهتم، ولوال نفوذ أحد أشباكًا من الدسائس هتّد

م فيلتقي 1207ة اخلطر، ولكنه حلسن حظه يستطيع أن ينجو بنفسه ويفر إىل مكة يف سن
ل وام، مث يرحتثة أعو ثالفيها بأصدقائه القدماء األوفياء، ويقيم بينهم يف هدوء وسكينة حن

 لسلجوقي باحتفال هبيج.إىل قونية بتركيا حيث يتلقاه أمريها ا
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 يلبث ال مث فضلنيوهناك يتزوج بوالدة صدر الدين القونيوي، وهو أحد تالميذه امل
 أن يرحتل إىل أرمينيا، ومنها إىل شاطئ الفرات.

ين هاب الدم نلتقي به يف بغداد حيث يتصل بالصويف املعروف ش1211ويف سنة 
 عمر السهروردي.
ددًا من عيكاد يستقر فيها حىت جيد أن م يعود إىل مكة وال 1214ويف سنة 

يت نشرها يف ئده القصا فقهائها املنافقني الدساسني قد جعلوا يشّوهون مسعته ويرمونه بأن
 "نظام" ابنة الفتاةقعي بثالثة عشر عامًا كانت تصور غرامه املادي الواديوانه الرمزي منذ 

عندما مة اخلالدة و للحكقيًاننها رمزًا صديقه الشيخ اإليراين اليت أشرنا آنفًا إىل أنه اختذ م
لة قوية عها محواض تبّين هذه التهمة الرخيصة وعرف مصادرها احلقيقية محل عليها وعلى

ه ون إليعتذركشفت زيفها للجميع بصورة جعلت القائمني هبا يعترفون بأخطائهم وي
 عنها.

ًا من أمريها، وبعد ذلك يرحتل إىل حلب فيقيم هبا ردحًا من الزمن معّززًا مكرم
حيث كان أمريها أحد تالميذه  م1223وأخريًا يلقي عصا التسيار يف دمشق يف سنة 

املؤمنني بعلمه ونقائه ويظل هبا يؤلف ويعلم، وخيرج التالميذ واملريدين حيوطونه اهلدوء 
نوفمرب  16هـ املوافق 638ربيع الثاين من سنة  28وحتف به السكينة حىت يتوىف هبا يف 

 م.1240من سنة 
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 مقدمة املؤلف

 
 الالً  وجاحلمد هلل الذي قّدر وقضى وحكم فأمضى ورضي وأرضى وتقّدس عظمًة

فلم  عباده ر منأن يكون عوضا ملا تنزه أن يكون جوهرًا أو عرضا وطهر قلوب من اختا
رضا. اصمة غاملخجيعل هبا من علل الشكوك والشبه مرضا. وال نصبهم لسهام اجملادلة و

ا بس ونضلمن  م بذات األضا، حسام اهلدى املنتضى فضاق هبم الفضا. فمنهمهل هأضاء
سنته  لب عنيقوبه ضا، فمن لبس ثوبه جعل ما منحه قرضا ومن نضا ثومنهم اجلعافري واأل

أورثهم سفلي في والاألعلى عرضا، وحكمهم يف العامل العلو املألفرضا. فعرضهم ملباهاة 
اما هم إبرواعدقالقدم طواًل وعرضًا، ويتحكمون يف  مساء وأرضا، فهم يقطعوهنا بقدم
ذا فتميز هب [،5]الضحى: َّ ىن نن من زن ُّٱونقضا، والصالة على من قيل له 

ال جيوز صالة دائمة بلسان القدم ف[، 84]طه: َّ خب حب جب هئُّٱاملقام عمن قال 
ملقام ن امني به صدقعليها انقضا، وعلى آله وأصحابه املخصوصني بالّرضا وعلى إخوانه امل

 العلي املرتضى.
 

 الشيخ األكرب حميي الدين ابن عربي
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 يل ىل مل خل
 

 فاحتة الكتاب
  َّ  جم يل ىل مل خل ُّٱ

ا خبصائصه ل  ليت تداية ر النوعَوعرف به، فأمساء اهلل تعاىل هي الص  اسم الشيء ما ُي
هي ذ إحدته، ى ونها علوهوياهتا على صفات اهلل وذاته، وبوجودها على وجهه، وبتعي 

طالق، ال لى اإلعهي  ياسم للذات اإلهلية من حيث ه َّ مل ُّٱعرف. وظواهره اليت هبا ُي
 .باعتبار اتصافها بالصفات، وال باعتبار ال اتصافها

ة حلكمهو املفيض للوجود والكمال على الكل حبسب ما تقتضي ا {الرحمن}و
 ملخصوصوي اعنهو املفيض للكمال امل {الرحيم}وحتتمل القوابل على وجه البداية. و

آلخرة. رحيم اورة، بالنوع اإلنساين حبسب النهاية، وهلذا قيل: يا رمحن الدنيا واآلخ
مظهر الذات  ليت هية، افمعناه بالصورة اإلنسانية الكاملة اجلامعة الرمحة العامة واخلاص

 ا املعىنإىل هذوعظم اإلهلي واحلق األعظمي مع مجيع الصفات ابدأ واقرأ، وهي االسم األ
 لكلماتا، إذ "ألخالقاجوامع الكلم، وبعثت ألمتم مكارم  وتيُتُأ"بقوله:  أشار النيب 

رم األخالق ، ومكاهللمن ا ي عيسى عليه السالم كلمٌةحقائق املوجودات وأعياهنا. كما مّس
نساين. امع اإلاجل كماالهتا وخواصها اليت هي مصادر أفعاهلا مجيعها حمصورة يف الكون

تب اء مرابإز ياألنبياء عليهم السالم وضعوا حروف التهّج وهي أن   وههنا لطيفٌة
  ينني علملؤميف كالم عيسى عليه الصالة والسالم وأمري ا املوجودات. وقد وجدُت

إذ هي  م اهللء بسوبعض الصحابة ما يشري إىل ذلك. وهلذا قيل: ظهرت املوجودات من با
الذي هو  األول لعقلهلل. فهي إشارة إىل ااحلرف الذي يلي األلف املوضوعة بإزاء ذات ا

 منك، م علي  ال أكرو إل   أحب   ما خلقت خلقًا"ما خلق اهلل املخاطب بقوله تعاىل:  أوُل
 .احلديث "بك أعطي، وبك آخذ، وبك أثيب، وبك أعاقب...

واحلروف امللفوظة هلذه الكلمة مثانية عشر، واملكتوبة تسعة عشر. وإذا انفصلت 
نفصلت احلروف إىل اثنني وعشرين، فالثمانية عشر إشارة إىل العوامل املعرب عنها الكلمات ا

 املشتمل على باقي مراتب األعداد فهو أم بثمانية عشر ألف عامل، إذ األلف هو العدد التام 
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، وعامل جلربوتاامل املراتب الذي ال عدد فوقه، فعرب هبا عن أمهات العوامل اليت هي ع
لثالثة اليت اليد ااملورش، والكرسي، والسموات السبع، والعناصر األربعة، وامللكوت، والع

ساين، فإنه  اإلنعاملإليها مع ال ينفصل كل واحد منها إىل جزئياته. والتسعة عشر إشارٌة
للوجود  وحصره لكللته وإن كان داخاًل يف عامل احليوان إال أنه باعتبار شرفه وجامعّي

ٱاىل:وله تعقيف  رأسه له برهان، كجربيل من بني املالئكةب وجنٌس عامل آخر له شأٌن

 .[98البقرة، اآلية:]َّ  مي زي ريُّٱ
 ل إشارة إىلالنفصاند اعة االثنني والعشرين األلفات الثالثة احملتجبة اليت هي تتّمو

ند التفصيل، وامل عع ثُةالعامل اإلهلي احلق، باعتبار الذات، والصفات، واألفعال، فهي ثال
لى املظهر وامل عالع د عند التحقيق، والثالثة املكتبوبة إشارة إىل ظهور تلكوعامل واح

 األعظمي اإلنساين والحتجاب العامل اإلهلي.
قها ر"َس عن ألف الباء من أين ذهبت؟ قال  حني سئل رسول اهلل 

ة يلوهية اإلهلإحتجاب ىل ابتطويل باء بسم اهلل تعويضًا عن ألفها إشارة إ َرالشيطان". وأَم
 أهلها، فها إاليعر يف صورة الرمحة االنتشارية وظهورها يف الصورة اإلنسانية حبيث ال

 ت يف الوضع.َرّكوهلذا ُن
بة ت حمجوالذاوقد ورد يف احلديث: " إن اهلل تعاىل خلق آدم على صورته "، ف

فعال ليه األعت بالصفات، والصفات باألفعال، واألفعال باألكوان واآلثار. فمن جتل 
 ال رضَيألفعال، ومن جتلت عليه الصفات بارتفاع حجب ارتفاع حجب األكوان توك ب

دًا ار موحفص يف الوحدة َيِنم. ومن جتلت عليه الذات بانكشاف حجب الصفات َفوسّل
على  مد َقعال ُمد األفتوحيمطلقًا فاعاًل ما فعل وقارئًا ما قرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم، ف

جوده ه يف سعلي توحيد الذات وإىل الثالثة أشار صلوات اهلل توحيد الصفات وهو على
 ك".بقوله: "أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك من

 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم ُّٱ
ٱَّ حي جي

إىل آخر السورة، احلمد بالفعل ولسان احلال هو ظهور  {الحمد هلل رّب العالمين}
ات من األشياء إذ هي أثنية فاحتة ومدح رائعة ملوليها مبا يستحقه. الكماالت وحصول الغاي

ها، وتوجهها إىل غاياهتا، وإخراج كماالهتا من فاملوجودات كلها خبصوصياهتا وخواّص
 اإلسراء:]َّين ىن نن من زن رن ُّٱ: تعاىل حة، حامدة، كما قالّبَسحيز القّوة إىل الفعل، ُم

لشريك وصفات النقص والعجز باستنادها إليه ، فتسبيحها إياه تنزيهه عن ا[44اآلية، 
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بة، ومظهريتها وحده، وداللتها على وحدانيته وقدرته، وحتميدها إظهار كماالهتا املترّت
 .لتلك الصفات اجلاللية واجلمالية

بوبية ىن الري معوخّص بذاته حبسب مبدئيته للكل، وحافظيته ومدبريته له اليت ه
مجع ولب فيه، قي والقالب ملا  يعلم به كاخلامت ملا خيتم به،هلل للعاملني، أي لكّل ما هو علمٌ 

 يأ واخلاص، العاّم خلريامجع السالمة الشتماله على معىن العلم أو للتغليب، وبإزاء إفاضة 
ته اليت هي نتهائيمبار النعمة الظاهرة كالصحة والرزق. والباطنة كاملعرفة والعلم. وباعت

مللك اينتهي إليه  د الذيعبودين إذ ال جيزي يف احلقيقة إال املمعىن مالكية األشياء يف يوم ال
ند عيات األفعال د وجتلالزهبوقت اجلزاء بإثابة النعمة الباقية عن الفانية عند التجّرد عنها 

بته له ِهَوذاته، ئه بانسالخ العبد عن أفعاله، وتعويض صفاته عند احملو عن صفاته وإبقا
سب استحقاقه  على حمطلق احلمد وماهيته أزاًل وأبدًا تعاىل لهالوجود احلقاين عند فنائه ف

 لتفاصيل، فهوا لسنِةلى أعإياه بذاته باعتبار البداية والنهاية وما بينهما يف مقام اجلمع 
ده  كالمه لعبايفجتلى  ملاو. احلامد واحملمود تفصياًل ومجعًا، والعابد واملعبود مبدأ ومنتهى

تخصيص عاًل ب وفائه، وكمال قدرته وجالله، فخاطبوه قواًلبصفاته شاهدوه بعظمته وهب
ه. بإاّل  ألحد    قّوةل والالعبادة به، وطلب املعونة منه، إذ ما رأوا معبودًا غريه، وال حو

ائمني هتم دى صالفلو حضروا لكانت حركاهتم وسكناهتم كلها عبادة له وبه، فكانوا عل
 .على كل وجه ل وجه داعني بلسان احملبة ملشاهدهتم مجاله من ك

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيُّٱ
ٱَّّٰرئ

الوحدة  طريق مة يفتنا على اهلداية ومّكنا باالستقاأي: ثّب {اهدنا الصراط المستقيم}
حلقانية ابة واهلداية واحمل عرفةاليت هي طريق املنعم عليهم بالنعمة اخلاصة الرحيمية اليت هي امل

 آخرًا وظاهرًااًل وه أّوّديقني واألولياء، الذين شاهدوالذاتية من النبيني والشهداء والص
 .وباطنًا، فغابوا يف شهودهم طلعة وجهه الباقي عن وجود الظل الفاين

الذين وقفوا مع الظواهر، واحتجبوا بالنعمة الرمحانية،  {غير المغضوب عليهم}
يب، والذوق العقلّي والنعيم اجلسمايّن، والذوق احلسّي عن احلقائق الروحانية، والنعيم القل

جنان واحلور والقصور، فغضب عليهم ألن كاليهود إذ كانت دعوهتم إىل الظواهر والِ 
 جب الظلمانية غاية البعد.الغضب يستلزم الطرد والبعد والوقوف مع الظواهر اليت هي احُل

جب النورانية واحتجبوا بالنعمة الذين وقفوا مع البواطن اليت هي احلُ  {وال الضالين}
رموا شهود لرحيمية عن الرمحانية، وغفلوا عن ظاهرية احلّق، وضّلوا عن سواء السبيل، فُحا
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مجال احملبوب يف الكّل كالنصارى إذ كانت دعوهتم إىل البواطن وأنوار عامل القّدوس 
سن الصفات، مجال الذات، وُح ودعوة احملمديني املوحدين إىل الكّل، واجلمع بني حمبِة

 :الكرمي كما ورد يف القرآن
 خت حت  جت هب ُّٱ، [133آل عمران:]َّ خم حم جم يل ىل مل ُّٱ
 زن رن مم ام يل ُّٱ، [28احلديد:] َّ مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت
 جف  مغ  ُّٱ: ، فأجابوا الدعوات الثالث. كما جاء يف حقهم[36النساء:]َّمن

 جم يل ىل مل خل ُّٱ، [8التحرمي:]َّنئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ، [57اإلسراء:] َّخف حف
 ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱ: تعاىل على ما أخرب اهلل. فأثيبوا باجلميع [30فصلت:] َّخم حم
 َّمن زن رن مم ام ُّٱ، [19احلديد:] َّمن خن حن ُّٱ، [8البينة:] َِّّ ُّ َّ

 .[26يونس:] َّجم يل ىل ملُّٱ، [115البقرة:]
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 يل       ىل  مل    خل
ٱَّ يل ىل مل خل ُّٱ

و كل يث هحالوجود من  أشار هبذه احلروف الثالثة إىل كّل {ذلك الكتاب الم *}
لفعال لعقل اىل االوجود على ما مر. و )ل( إ الذي هو أولُ  ارة إىل ذاِتألن )أ( إش

)م(  ونتهى. امل املسمى جربيل، وهو أوسط الوجود الذي يستفيض من املبدأ ويفيض إىل
ن إن الزما"ل: تم وقاذا خبه دائرته وتتصل بأوهلا، وهل إىل حممد الذي هو آخر الوجود تتم 

بت ّك)ل( ُر ف أن. وعن بعض السل"هلل السماوات واألرضيوم خلق ا قد استدار كهيئتِه
الثالثة  لعواملامن  من ألفني، أي: وضعت بإزاء الذات مع صفة العلم اللذين مها عاملان

 عن الذات مع عبارة سم هواأمساء اهلل تعاىل، إذ كل  اليت أشرنا إليها، فهو اسم من اإلهلية
ا يف هبحتجبت ليت اامجيع الصفات واألفعال  وأما )م( فهي إشارة إىل الذات مع. صفة ما

ال تدري أن أرفها. ن يعالصورة احملمدية اليت هي اسم اهلل األعظم، حبيث ال يعرفها إال م
لف. والسر لياء أيف او)م( اليت هي صورة الذات كيف احتجب فيها، فإن امليم فيها الياء، 

 ن قال:مول قرب من هذا قال حرف إال وفيه ألف، وي يف وضع حروف التهجي هو أن 
 وحممد مظهر م.لعليه اسم باهلل العليم احلكيم، إذ جربيل مظهر العلم، فهو امسمعناه الَق

ءه ن أمساسم مااحلكمة، فهو امسه احلكيم. ومن هذا ظهر معىن قول من قال: حتت كل 
ة الذي مل احلكم عالفعل يفبا نِروال يكمل إال إذا ُق تعاىل أمساء بغري هناية. والعلم ال يتم 

: ال إله رد قولمبج هو عامل األسباب واملسببات، فيصري حكمة. ومن مث ال حيصل اإلسالم
 .رن: مبحمد رسول اهللإال اهلل، إال إذا ُق

إليها بكتاب  املومىاملوعود، أي: صورة الكل  {ذلك الكتاب الم *} فمعىن اآلية
ه يكون مع املهدي يف آخر الزمان ال ن فر واجلامعة املشتملة على كل شيء، املوعود بأاجِل

فر لوح القضاء الذي هو عقل الكل واجلامعة لوح يقرأه كما هو باحلقيقة إال هو، واجِل
القدر الذي هو نفس الكل، فمعىن كتاب اجلفر واجلامعة: احملتويان على كل ما كان 

 ل(.ويكون، كقولك سورة )البقرة( وسورة )النم



 14 تفسير سورة البقرة

 

 
 

ٱَّ حن جن  يم ىممم خمحم جم ُّٱ

و هالذي  احلقبعند التحقيق بأنه احلق، وعلى تقدير القول معناه  {رْيَب فيهال}
 كتبهم ياء ويفألنبألنه مبني لذلك الكتاب املوعود على ألسنة ا الكل من حيث هو كلٌّ

 ملهدي يفل فسيأيت به احنن نأتيكم بالتنزيل، وأما التأوي": بأنه سيأيت كما قال عيسى 
موضع   غرييفذف القسم لداللة ذلك الكتاب عليه، كما ُحوحذف جواب  ."آخر الزمان

ملوعود الكتاب لك امن القرآن مثل )والشمس( )والنازعات( وغري ذلك. أي إنا منزلون لذ
: ذلك عليه أي {كتابذلك ال} يف التوراة واإلجنيل بأن يكون مع حممد حذف لداللة قوله:

 ه.ال للريب فيجميث ال ق حبوراة واإلجنيل حالكتاب املعلوم يف العلم السابق، املوعود يف الت
قبول انعة لب املقون الرذائل واحلجأي هدى يف نفسه للذين يت  {ُهًدى للُمتقينَ }

 .احلق فيه
قال  .وإما أشقياء أصناف ألهنم: إما سعداء، واعلم أن الناس حبسب العاقبة سبعُة

اء إما ل، والسعد، واألشقياء أصحاب الشما[105هود:]َّ جس مخ جخ ُّٱاهلل تعاىل: 
. [7الواقعة:]َّ نن من زن ُّٱ :قال اهلل تعاىل .أصحاب اليمني، وإما السابقون املقربون

اب واحلج ظلمةعليهم القول وهم أهل ال وأصحاب الشمال إما املطرودون الذين حق  
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، كما قال تعاىل: الكلي املختوم على قلوهبم أزاًل

 نار والهم للُتهؤالء خلق"ية. ويف احلديث الرباين: إىل آخر اآل ،[179:األعراف]َّخم
سب الفطرة نور حبللت ين يف األصل، قابلنيستعدّ . وأما املنافقون الذين كانوا ُم"أبال

ملعاصي، ارتكاب ل واين املستفاد من اكتساب الرذائوالنشأة، ولكن احتجبت قلوهبم بالّر
اهليئات   رسخت، حىتملكايد الشيطانيةومباشرة األعمال البهيمية، والسبعية، ومزاولة ا

ارى ني حيشاّك ة وامللكات املظلمة يف نفوسهم، وارتكمت على أفئدهتم فبقواقالفاس
فريق من ال االح وأسوُأ تائهني، قد حبطت أعماهلم، وانتكست رؤوسهم فهم أشد عذابًا

 .يمنيالحاب وأص سكة استعدادهم حلاهلم. والفريقان هم أهل الدنيااألول ملنافاة ِم

أما أهل الفضل والثواب، الذين آمنوا وعملوا الصاحلات للجنة راجني هلا، راضني 
على تفاوت درجاهتم، ولكل درجات مما عملوا. ومنهم  هبا، فوجدوا ما عملوا حاضرًا

ئون درجات اجلنة على أهل الرمحة الباقون على سالمة نفوسهم، وصفاء قلوهبم، املتبوّ 
 .ل رهبم، ال على حسب كماالهتم من مرياث عملهمحسب استعداداهتم من فض
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فو عنهم : املعمان، وهم قسوآخر سيئًا صاحلًا وأما أهل العفو الذين خلطوا عمالً 
تهم عنها. ان توبملك رأسا لقوة اعتقادهم، وعدم رسوخ سيئاهتم لقلة مزاولتهم إياها، أو

اصي ن املعميهم ما رسخ فحبسب  ل اهلل سيئاهتم حسنات، واملعذبون حينًافأولئك يبّد
ن لموا مظذين جوا وهم أهل العدل والعقاب، والنَ ن ما كسبوا، َفرحىت خلصوا عن د

 .خرةل اآلهؤالء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. لكن الرمحة تتداركهم وثالثتهم أه
ق حاهلل  ا يفوالسابقون إما حمبون وإما حمبوبون، فاحملبون هم الذين جاهدو

 ألزلية الذيناعناية ل البله. واحملبوبون هم أهه حق إنابته، فهداهم ُسجهاده، وأنابوا إلي
 اجتباهم وهداهم إىل صراط مستقيم.

متناع ياء الألشقاهلل، فالقرآن ليس هدى للفريق األول من ا والصنفان مها أهُل
الكلية بطمسهم وخهم قبوهلم للهداية لعدم استعدادهم، وال للثاين لزوال استعدادهم ومس

مسة األخرية ى للخد  ُه د اعتقادهم، فهم أهل اخللود يف النار إال ما شاء اهلل. فبقيبفسا
لسلوكه  الوصولذب والذين يشملهم املتقون، واحملبوب حيتاج إىل هداية الكتاب بعد اجل

 ُّ  َّ ٍّ ُّٱ، وقوله: [32الفرقان:]َّخل حل جل مك ُّٱيف اهلل لقوله تعاىل حلبيبه: 
ب حيتاج إليه قبل الوصول واجلذب وبعده واحمل [120هود:]َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 .لسلوكه إىل اهلل ويف اهلل

ألصلية، اطرهتم لى ففعلى هذا، املتقون يف هذا املوضع هم املستعدون الذين بقوا ع
فلم  لفطري،هم اتنبوا رين الشرك والشك لصفاء قلوهبم وزكاء نفوسهم، وبقاء نورجوا

نه كما عتأخرة مخرى أاإلميان، وهلا مراتب  مة علىينقضوا عهد اهلل. وهذه التقوى مقد 
 .سيأيت إن شاء اهلل

ٱَّ  جه ين ىن من خن ُّٱ

أي: مبا غاب عنهم اإلميان التقليدي، أو  {ةَ والذيَن يؤمنوَن بالغَيِب ويقيُموَن الصل}
اإلميان قسمان: تقليدي وحتقيقي. والتحقيقي قسمان: استدالل  التحقيقي العلمي، فإن  

ا واقف على حد العلم والغيب، وإما غري واقف. واألول هو اإليقان وكشفي، وكالمها إّم
املسمى علم اليقني. والثاين: إما عيين، وهو املشاهدة املسمى عني اليقني، وإما حقي، وهو 
الشهود الذايت املسمى حق اليقني. والقسمان األخريان ال يدخالن حتت اإلميان بالغيب، 

القلبية اليت هي التزكية، وهي تطهري القلب عن امليل إىل واإلميان بالغيب يستلزم األعمال 
السعادات البدنية اخلارجية، الشاغلة عن إحراز السعادة الباقية. فإن السعادات ثالث: 
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البدن. فالقلبية هي املعارف، واحلكم، والكماالت العلمية  قلبية، وبدنية، وما حول
لذات اجلسمانية والشهوات الطبيعية. وما ل والعملية اخللقية. والبدنية هي الصحة والقوة وا

عة من النعم َس أال وإن ": حول البدن هي األموال واألسباب، كما قال أمري املؤمنني 
ني . وجيب االحتراز عن األولّي"املال، وأفضل من سعة املال صحة اجلسد، وتقوى القلب

 .إلحراز األخرية املطلوبة بالزهد والعبادة

عبادات ال م هي أورك الراحات البدنية وإتعاب اآلالت اجلسدية، فإقامة الصالة ت
ٱَّمض  خض حض جض مص خص ُّٱاليت إذا وجدت مل يتأخر عنها البواقي 

فاق نإة عليهما، وفادح على البدن والنفس، ومشقٌة إذ هي حتامٌل[ 45 :، اآلية]العنكبوت
إن اإلنفاق فلزهد، با ىاملال هو اإلعراض عن السعادة اخلارجية احملبوبة إىل النفس املسم

 :جب فقالر الواالقدإياها، ومل يكتف ب رمبا كان أشد عليها من بذل الروح للزوم الشّح

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ
ٱ َّ  مب زب رب  يئ ىئنئ مئ

 ء وبذلالسخاوليعتاد القلب ترك الفضول املالية باجلود  {ومما رزقناهم ينفقون}
ص ه، وخّصنفس ي شح روات، واهلبات، والصدقات الغري الواجبة، فيوقاملال، يف وجوه امل

 لضروري فيحرملقدر اابذل باإلنفاق بالبعض بإيراد من التبعيضية لئال يقع يف رذيلة التبذير 
 .ق بأخالق اهللفضيلة اجلود الذي هو من باب التخل 

مل الشا التحقيقيأي: اإلميان  {والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك}
قلب باحلكم س التفر  لألقسام الثالثة املستلزم لألعمال القلبية اليت هي التحلية، وهي

قائق ر اآلخرة، وح، وأموعادقة بأحوال املواملعارف املنزلة يف الكتب اإلهلية والعلوم املتعلّ 
د ح اوزواوأهل اآلخرة الذين ما ج {وباآلخرة هم يوقنون}علم القدس. وهلذا قال: 

اهلل  ُهثمل مبا علم ور عمن ": التزكية، ومل يصلوا إىل التحلية اليت هي مرياثها، لقوله 
ا إليه وإما هبم إممن ر وأهل اهلل املوقنون اجلامعون هلا كلهم على هدى". علم ما مل يعلم

 من العقاب ري إماغال  لطف، وهم أهل الفالحإىل داره، دار السالمة والفضل والثواب وال 
 وإما من احلجاب وهلذا قال:

على } أي: املوصوفون هبذه الصفات املذكورة من التزكية والتحلية. {أولئك}

ألجلها، فعلى هذا الذين يؤمنون مبتدأ، والذين يؤمنون  {هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
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لني يف قني لكان املراد هبم الكامصفة للمّت لَ ِعالثاين معطوف عليه، وأولئك خربه، ولو ُج
 .من باب تسمية الشيء مبا سيؤول إليه التقوى بعد اهلداية. وكان جمازًا

 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي  يه ىهمه
ٱَّ مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ

ين هم الفريق األول من األشقياء الذ {عظيم} -إىل قوله - {إن الذين كفروا}
ولئك نار، أن المهل القهر اإلهلي ال ينجح فيهم اإلنذار وال سبيل إىل خالصهم هم أ

وا ين كفرالذ ت كلمة ربك علىت عليهم كلمة ربك أهنم ال يؤمنون، وكذلك حق حق 
شعر هو امل لقلبأهنم أصحاب النار، سدت عليهم الطرق، وأغلقت عليهم األبواب، إذ ا

ن األنسيان، ملشعراا امهوا عنه خبتمه. والسمع والبصر جباإلهلي الذي هو حمل اإلهلام، فُح
فوذ املعىن نمتناع ال مهاواأي الظاهران اللذان مها بابا الفهم واالعتبار، فحرموا عن جد

لظاهر إىل اال يف في وفيهما إىل القلب، فال سبيل هلم يف الباطن إىل العلم الذوقي الكش
 .ملظلمات، فما أعظم عذاهبوا يف سجون ابسالعلم التعلمي والكسيب، فُح

مع  إلميانانهم ع َبِلهم الفريق الثاين من األشقياء، ُس {ومن الناس من يقول آمنا}
 يقاك ىق يف ىف ُّٱ. نألن حمل اإلميان هو القلب ال اللسا {آمنا باهلل}ادعائهم له بقوهلم 

آمنا باهلل }ومعىن قوهلم: . [14احلجرات:]َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

سنا من ه أي لأساسوادعاء علمي التوحيد واملعاد اللذين مها أصل الدين  {رِ اليوِم اآلخبو
، ألن املعادين واملشركني احملجوبني عن احلق وال من أهل الكتاب احملجوزين عن الد

تجاب، و االحهكفر للحق. واعلم أن ال اعتقاد أهل الكتاب يف باب املعاد ليس مطابقًا
ب عن احملجوب، و وإما عن الدين كما ألهل الكتاواحلجاب إما عن احلق كما للمشركني

ن ن الديعجوب احلق حمجوب عن الدين الذي هو طريق الوصول إليه ضرورة، وأما احمل
عن  إلميانلب احجب عن احلق، فهؤالء ادعوا رفع احلجابني معا فكذبوا بسفقد ال ُي

، من اجلانبني اخلدع مالعذواهتم، أي ليسوا مبؤمنني ما داموا إياهم خيادعون. املخادعة است
 ىل مل خلُّٱقوله: ل  وهو إظهار اخلري واستبطان الشر. وخمادعة اهلل خمادعة رسوله 

 [17األنفال:]َّخن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱ، وقوله تعاىل: [80النساء:]َّحم جم يل
 .وألنه حبيبه
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أحببته  ، فإذاأحبه ب إل بالنوافل حىتال يزال العبد يتقّر"وقد ورد يف احلديث: 
يت هبا يده الولم، عه الذي به يسمع، وبصره الذي به يبصر، ولسانه الذي به يتككنت مس

، واستبطان احملبةان وفخداعهم هلل وللمؤمنني إظهار اإلمي "،يبطش، ورجله اليت هبا ميشي
عليهم حبقن  إلسالماكام الكفر والعداوة، وخداع اهلل واملؤمنني إياهم مساملتهم وإجراء أح

 هلم ةوسوء املغب  خيم،ال وغري ذلك، وادخار العذاب األليم واملآل الوالدماء وحصن األمو
اخلداعني  رق بنيالف وخزيهم يف الدنيا الفتضاحهم بإخباره تعاىل وبالوحي عن حاهلم لكن
ال بازدياد والنك وبالأن خداعهم ال ينجح إال يف أنفسهم بإهالكها وحتسريها وإيراثها ال

ر داع اهلل يؤثها، وخعلي والبعد والشقاء ِةَكلَ ماع أسباب اهَلالظلمة والكفر والنفاق واجت
]آل ٱَّجه  ين ىن خنمن حن جن ُّٱإيباق، كقوله تعاىل  فيهم أبلغ تأثري ويوبقهم أشد  

 .لظاهرقهم يف جهلهم ال حيسون بذلك األمر اوهم من غاية تعم  ،[54عمران:

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نت ُّٱ
ٱَّ  من زن رن مم ام يل ىل مل

ة إشار ظرفيةونفاق تنكري املرض. وإيراد اجلملة ال أي شّك {في قلوبِهِم مرض  }
ال قلوهبم إال لقم، وإىل عروض املرض واستقراره ورسوخه فيها كما أشرنا إليه يف التقسي

ً } مرضى أو موتى. لدين، اكلمة  عالءبإ ًال  وِغ وحسدًا أي: آخر حقدًا {فزادهم هللا مرضا
فتها يف فها وآب ضعؤمنني، والرذائل كلها أمراض القلوب ألهنا أسباونصرة الرسول وامل

، والعظم منافقني للق بني العذابني باألملأفعاهلا اخلاصة، وهالكها يف العاقبة. وفر 
اء إدراك عدم صفه لة أملللكافرين، ألن عذاب املطرودين يف األزل أعظم فال جيدون شد 

القطع  ليه منري علوج واخلدل بالنسبة إىل ما جيقلوهبم، كحال العضو امليت، أو املف
دراكهم بقاء إوألصل اوأما املنافقون فلثبوت استعدادهم يف  والكي وغري ذلك من اآلالم.

لذي هو املزمن اارض عن املرض الع مسببًا جيدون شدة األمل فال جرم كان عذاهبم مؤملًا
 .الكذب ولواحقه

يف اجلهة السفلية اليت هي النفوس وما يتعلق هوا عن اإلفساد يف األرض، أي وإذا نُ 
نت واحلروب، والعداوة والبغضاء بني الناس، هبا من املصاحل بتكدير النفوس، وهتييج الفِ 

أنكروا وبالغوا يف إثبات اإلصالح ألنفسهم، إذ يرون الصالح يف حتصيل املعاش وتيسري 
م يف اللذات هحمبة الدنيا واهنماكلهم يف أسبابه، وتنظيم أمور الدنيا ألنفسهم خاصة، لتوّغ

لذات البدنية، واحتجاهبم باملنافع اجلزئية، واملالذ احلسية عن املصاحل العامة الكلية، وال 
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ون بإفسادهم املدرك العقلية، وبذلك يتيسر مرادهم، ويتسهل مطلوهبم وهم ال حيّس
 .باحلس

ردين، ك اجملاليلصعوإذا دعوا إىل اإلميان احلقيقي، كإميان فقراء املسلمني وا
، لزهدهم يباهتاوط اهتاهوهم ملكان تركهم حلطام الدنيا وإعراضهم عن متاعها ولذ سف 

بة املشو هلوىاحلقيقي. إذ قصارى مهومهم، وقصوى مقاصد عقوهلم األسرية يف قيد ا
نيا وهم عن اة الدحليمن ا بالوهم، املؤدية هلم إىل الردى هي تلك اللذات يعلمون ظاهرًا

لباقي على ا ألخسخرة هم غافلون، وال يعلمون أن غاية السفه هو اختيار الفاين ااآل
إفسادهم فسهم و أنلتني بالشعور والعلم، ألن تأثري خداعهم يفصاألشرف. وفرق بني الفا

 ستلزم للفرقنيا املالد كاحملسوس. وأما ترجيح نعيم اآلخرة على نعيم نٌ بّي يف األرض أمٌر
 .فأمر استدالل عقلي صرفبني السفه واحلكمة 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ
 خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جتهب مب خب
ٱَّ جع مظ حط مض خض  حض جض مص

ي الفطر فيهم حكاية لنفاقهم الالزم حلصول استعدادين {وإذا لقُوا الذين آُمنوا}
لكسيب ني، واؤمنه املالنوري، الضعيف املغلوب، القريب من االنطفاء، الذي ناسبوا ب
مل يقدروا  ىن نورم أدالظلماين القوي الغالب الذي تألفوا به الكفار، إذ لو مل يكن فيه

النور  ري بنيلضروكغريهم من الكفار لتنايف ا على خمالطة املؤمنني ومصاحبتهم أصالً 
هم شياطينوعد، والشيطان فيعال من الشطون، الذي هو الُب. والظلمة من مجيع الوجوه

باملؤمنني  هزاؤهماستواق فقون يف البعد وهم املطرودون، ورؤساهم البالغون يف الناملتعّم
جيد  و الذييء هعلى ضعف جهة النور وقوة جهة الظلمة فيهم، إذ املستخف بالش يدل 

فة النور ني خِلراني، قليل الوزن والقدر. فهم يستخفون النوذلك الشيء يف نفسه خفيفًا
 .فوهمار وألالكف يعرف قدر النور، وبرجحان الظلمة فيهم أووا إىلعندهم، إذ بالنور 

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع ُّٱ
ٱَّ  جم هل مل خل حل

أي: يستخفهم، ألن اجلهة اليت هم هبا ناسبوا احلضرة اإلهلية  {هللا يستهِزىُء بِِهم}
م، كما أن ر ما فنيت فيهم اجلهة اإلهلية ثبتوا عند أنفسهدفيهم خفيفة، ضعيفة. فبق

ٱٱ.املؤمنني بقدر ما فنيت فيهم أينيتهم النفسانية وجدوا عند اهلل شتان بني املرتبتني
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يف ظلماهتم البهيمية والسبعية اليت هي الصفات الشيطانية والنفسانية بتهيئة  {ويمدُهم}
م وأمواهلم ومعايشهم من الدنيا اليت هتموادها وأسباهبا اليت هي مشتهياهتم ومستلذا

ب، ه: عمى القلَموالَع {نهم يعَمُهونَ يافي طغ}رين. وها هبواهم يف حالة كوهنم متحّياختار
وطغياهنم: التعدي عن حدهم الذي كان ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك احلد هو الصدر، 
أي وجه القلب الذي يلي النفس كما أن الفؤاد وجهه الذي يلي الروح، فإنه متوسط 

وقوف على ذلك احلد هو التعبد بأوامر اهلل تعاىل ونواهيه، وال بينهما ذو وجهني إليهما.
نور به النفس. كما أن الوقوف على تللتنور ليستنري ذلك الوجه فت ه إليه طلبًامع التوج 

ا احلد اآلخر هو تلقي املعارف والعلوم واحلقائق واحلكم والشرائع اإلهلية لينتقش هب
هنماك يف الصفات النفسانية البهيمية والسبعية ن به النفس. فالطغيان هو االزّيتالصدر، فت

 .ر الروحويعمى، فتتكد  والشيطانية واستيالؤها على القلب ليسود 
احلق  طريق أي: الظلمة، واالحتجاب عن {أولئَك الذين اْشتَروا الضاللةَ بالُهدى}

دادي عاالست لنورالذي هو الدين، أو عن احلق. فإن الضاللة تنقسم بإزاء اهلداية با
به ما  كتسبواقاء ليإذ كان رأس ماهلم من عامل النور والب {فما ربَِحت تجارتُهمُ }األصلي: 

الق واألخ ارفكم واملعجيانسه من النور الفيضي الكمال، بالعلوم واألعمال واحِل
لتعظيم امة والكرني للقرب واوامللكات الفاضلة، فيصريون أغنياء يف احلقيقة، مستحّق

تهم ورأس ت بضاع كاناهلل، فما رحبوا بكسبها وضاعت اهلداية األصلية اليتوالوجاهة عند 
دي، ن األبرماماهلم بإزالة استعدادهم وتكدير قلوهبم بالرين املوجب للحجاب واحل

 .فخسروا باخلسران السرمدي، أعاذنا اهلل من ذلك

 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه

أي: صفتهم يف النفاق كصفة املستوقد لإلضاءة الذي إذا أضاءت ما  {َمثَلُُهم}
، ألن نور استعدادهم مبنزلة النار رًاحوله من األشياء القريبة منه مخدت ناره وبقي متحّي

املوقدة، وإضاءهتا ملا حوهلم هي اهتداؤهم إىل مصاحل معاشهم القريبة منهم دون مصاحل 
انطفاء  حبة املؤمنني وموافقتهم يف الظاهر ومخودها سريعًااملعاد البعيدة بالنسبة إليهم وص

ذهب هللا }نورهم االستعدادي وسرعة زوال ما متتعوا به من دنياهم ووشك انقضائه. 

اهم حمجوبني عن التوفيق يف ظلمات االستعدادي بإمدادهم يف الطغيان، وخل  {بنُوِرهم
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وال ما ينفعهم من املعارف  ببصر القلب، ووجه املخرج {بصرونيُ  ال}صفات النفس 
 .بني أشغال وأسباب يه كمن تنطفئ ناره وهو يف ِت

 ع احلقه تسمباحلقيقة الحتجاب قلوهبم عن نور العقل الذي ب {صمٌّ بكم  عمي  }
القلب  عر إىلملشااوتنطق به، وتراه يف الظاهر لعدم فوائدها، النسداد الطرق من تلك 

ا على دركاهترد ملقلب ليحتفظوا بفوائدها ومل تملكان احلجاب، فلم يصل إليها نور ا
لى قلوهبم بني عين املضروإىل اهلل لوجود السد {فهم ال يرِجعُون} ٱالقلب ليفهموا ويعتربوا.

. وفائدة التشبيه [9يس:]َّ ٰى ين ىن  نن من زن رن ممُّٱاملذكورين يف قوله: 
صاهبم أبقوم  ياانمث شبههم ث. تصوير املعقول بصورة احملسوس، ليتمثل يف نفوس العامة

ليهم إلرمحة اداد مطر فيه ظلمات ورعد وبرق، فاملطر هو نزول الوحي اإلهلي ووصول إم
نعم الظاهرة صول ال، وحبربكة صحبة املؤمنني، وبقية استعدادهم مما يفيد قلوهبم أدىن لني

 .هلم مبوافقتهم يف الظاهر
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
 اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ
 َّ زن رن مم  ام يل ىل مل يكىك مك لك

اوس الوسووالظلمات هي الصفات النفسانية، والشكوك اخليالية والومهية، 
لوارد يف قهري اد الالشيطانية مما حتريهم وتوحشهم. والرعد هو التهديد اإلهلي والوعي

ية قلوهبم الطاغكسار ل انأدىنالقرآن واآليات واآلثار املسموعة واملشاهدة مما خيوفهم فيفيد 
وعد عند مساع ال لروحيةت اهالوامع النورية والتنب  واهنزام لنفوسهم اآلبية. والربق هو ال 

 .جابةىل اإلإميل وتذكري اآلالء والنعماء مما يطمعهم ويرجيهم، فيفيدهم أدىن شوق و

م الفه ون عنيتشاغل {يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق َحَذَر الموت}ومعىن 
ات ن اللذععهم ع فيهم فيقطال ينجَ  العب عن مساع آيات الوعيد، ولكيباملالهي وامل
طع در عليهم، قاهلل قا، والذات احلسية هو موهتماآلخرة، إذ االنقطاع عن ال  الطبيعية هبّم

 يفوته منه، لذي اليء اإياهم عن تلك اللذات املألوفة باملوت الطبيعي، قدرة احمليط بالش
 .فال فائدة حلذرهم

أي: عقوهلم احملجوبة  {يخَطُف أبصاَرُهم}أي: الالمع النوري  {يكاُد البرقُ }
أي:  {كلما أضاء لهم مشوا فيه}القلب  بالنعاس عن نور اهلداية والكشف، إذ العقل بصُر

أي: ثبتوا على حريهتم يف  {وإذا أظلم عليهم قاموا}وا وقربوا من قبول احلق واهلدى، ترّق
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لطمس أفهامهم وعقوهلم، وحما نور  {ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم}متهم ظل
إن هللا على كل شيء } استعدادهم، كما للفريق األول فلم يتأثروا بسماع الوحي أصالً 

الشيء املوجود اخلارجي الواجب واملمكن، واملوجود الذهين املمكن واملمتنع، إذ  {قدير
لذي ليس يف الذهن وال يف اخلارج، لكن تعلق القدرة به هو املعدوم الصرف ا يءالالش
 .صه باملمكن وأخرج عنه الواجب واملمتنع بدليل العقلخص 

ريقي ني فهذا آخر الكالم يف األصناف السبعة على سبيل اإلمجال، وفصل ب
لغ يف ي. وباجيد األشقياء وأوجز ذكر الفريق األول وأعرض عنهم، إذ الكالم فيهم ال

وإبعادهم،  دهم،هم، وتعيريهم، وتقبيح صورة حاهلم، وهتدييق الثاين، وذّمذكر الفر
نور  اشتعالورض، وهتجني سريهم، وعاداهتم إلمكان قبوهلم للهداية وزوال مرضهم العا
لع أصول بيخ يقالتوقرائحهم مبدد التوفيق اإلهلي عسى التقريع يكسر أعواد شكائمهم، و

لعل موادعة و. حلقاريق لوهبم بنور اإلرادة، فيسلكوا طرذائلهم، فتتزكى بواطنهم وتتنور ق
 ، وشوقًابة ماحميهم فاملؤمنني ومالطفتهم إياهم وجمالستهم معهم، تستميل طباعهم فتهيج 

 كما قال اهلل يصلحواوبوا تلني به قلوهبم إىل ذكر اهلل، وتنقاد به نفوسهم ألمر اهلل، فيتو
 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّٱتعاىل: 
، النساء]َّحفخف جف مغ  جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض  مص خص

 .[146-145:اآليات

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ
  حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب
ٱَّ خسمس

 .مث ملا فرغ من ذكر السعداء واألشقياء، دعاهم إىل التوحيد {يا أيها الناسُ }
ق العبودية بالربوبية ليستأنسوا برؤية فلهذا عل ل مراتب التوحيد: توحيد األفعال، وأو 

. فيشكروه بإزائها، إذ "اخللق وحتببت إليهم بالنعم ُتْقَلَخ"النعمة، فيحبوه، كما قال: 
ص ربوبيته هبم ليخصوا عبادهتم به، العبادة شكر فال تكون إال يف مقابلة النعمة، وخص 
جب األفعال والصفات والذات، ي حُ وقصد رفع احلجاب األول من احلجب الثالثة اليت ه

، فنسب ببيان جتلي األفعال ألن اخللق يف الثالثة كلهم حمجوبون عن احلق بالكون مطلقًا
إنشاءهم وإنشاء ما توقف عليه وجودهم من املبادئ واألسباب والشرائط كمن قبلهم من 

 السماء بناء  هم ومسكنهم، وجعل هلم لتكون مقر  اآلباء واألمهات، وجعل األرض فراشًا
هلم إىل نفسه  لتظلهم، وأنزل املاء من السماء وأخرج النبات به من األرض ليكون رزقًا
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هم يتقون نسبة الفعل إىل غريه، فيتنزهون عن الشرك يف األفعال عند مشاهدة مجيعها لعل 
، {تعلمونفال تجعلوا هلل أنداداً وأنتم } من اهلل، وهلذا ذكر نتيجة هذه املقدمات بالفاء فقال:

ما ذكرنا من املقدمات كأنه قال: هو الذي فعل هذه األفعال، فال حتق العبادة إال له، وال 
جعل لغريه، فال جتعلوا له ندا بنسبة الفعل إليه، فيستحق أن يعبد عندكم تنبغي أن ُت

فعبادهتم إمنا هي للصانع، ورهبم هو املتجلي يف صورة الصنع، إذ . فتعبدوه مع علمكم هبذا
عرف اهلل إال بقدر ما وجد من األلوهية يف نفسه، ال يعبد إال ما يعرفه، وال ُي ل عابد ك

وهم ما وجدوا إال الفاعل املختار فعبدوه. وغاية هذه العبادة الوصول إىل اجلنة اليت هي 
هلم أراضي نفوسهم، وبىن عليها مساوات أرواحهم، وأنزل  كمال عامل األفعال، فاهلل مهد 

ماوات ماء علم توحيد األفعال، فأخرج به من تلك األرض نبات االستسالم من تلك الس
واألعمال والطاعات واألخالق احلسنة لريزق قلوهبم منها مثرات اإليقان واألحوال 

 .واملقامات، كالصرب والشكر والتوكل

 ال يصح إال ، فإنهسالمعلى إثبات النبوة ليصح هبما اإل وملا أثبت التوحيد، استدل 
ملؤدي جلرب اا ُضهادتني ألن جمرد التوحيد هو االحتجاب باجلمع عن التفصيل وهو حمبش

يل عن صبالتف تجابإىل الزندقة واإلباحة، وجمرد إسناد الفعل والقول إىل الرسول، اح
نهما باجلمع ريق بيم طرف القدر املؤدي إىل اجملوسية والثنوية، واإلسالاجلمع الذي هو ِص
فإن . ىلألفعاله تعا ظهريتهاد مال اهلل، وبني قولنا: حممد رسول اهلل، واعتقبني قولنا: ال إله إ

الفعل هو  ن مصدرأكما فأفعال اخللق بالنسبة إىل أفعال احلق كاجلسد بالنسبة إىل الروح، 
 ق. وال بد منباخلل ر إالالفعل هو احلق وال يظه ئِدب  ُمالروح وال يتم إال باجلسد، فكذلك 

ن رهبم، معارف امل يق بسبب احتجاهبم وبعدهم عن احلق ال ميكنهم تلّقالرسالة ألن اخلل
ة ملخالطسه افيجب وجود واسطة جيانس بروحه الشاهدة للحق احلضرة اإلهلية، وبنف

 فسه القدسية،إىل ن يلقيللخلق الرتبة البشرية، ليتلقى قلبه من روحه الكلمات الربانية، و
 :ويقبل منه اخللق برابطة اجلنسية فقال

 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ
ٱَّ حك جك مق

أي: يف تنزيلنا على حممد فتشكوا يف حقية نبوته،  {وإن كنتم في ريٍب مما نّزلنَا}
فروزوا قواكم البشرية، وأحرزوا عقولكم احملتنكة بالقياس، احملجوبة عن نور اهلداية، 

م ومن حضركم من أبناء جنسكم، وأفكاركم الدرية بتركيب الكالم ونظم املعاين، وأنت
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يف نسبته  {إن كنتم صادقين}هل تقدرون على اإلتيان بسورة أي: طائفة من الكالم مثله 
 .إىل حممد

ٱَّ  خن حن جن ممخم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّٱ

لنار. إىل ا ي بكمفأذعنوا وأسلموا وآمنوا، واتركوا العناد املفض {فإن لم تفعلوا}
 مقامه ليكون النار تقاءاان أو اإلسالم، وأقام الزمه الذي هو فحذف امللزوم الذي هو اإلمي

 {ن تفعلواول}أدل على أن اإلنكار موجب لدخول النار وحصول العذاب هلم. وقوله: 
 ملراد بالناروا. لهن مثاعتراض على طريق اإلخبار بالغيب للعلم بامتناع عقول احملجوبني ع

النسيم اين، ولروحروفة عن الروح القدسي ااحتراقهم بثورة نفوسهم، وشرر طباعهم املص
 ة باملألوفاتملقطوعار اة برد اليقني، وسالمة دار القرالذوقي الرمحاين، احملرومة عن لّذ

هها، لَ َوَوإليه  نينهاحريت به وألفته مع بقاء ضاحلسية، واللذات البدنية املمنوعة، مبا 
بب سيت هي ا الاألرضية فيه ورسوخ هيئات التعلق باألمور السفلية، وحمبة األجساد

فلية، ة، السجلاسيأي: األمور ا {ُوقوُدها الناُس والحجارةُ }استيقاد نرياهنا، وهلذا قال: 
يلهم وسهم مبت نفخت صورها يف أنفسهم، وسجنالصامتة، اليت تعلقوا هبا باحملبة فرَس

م حجرا حب أحدكأمع من أحب حىت لو  ُرحَشاملرء ُي": إليها، كما قال رسول اهلل 
لبه رة ق، وكيف ال، وقد ركزت صورته يف نفسه باحملبة حبيث صار صو"حشر معه

 .صورته
وهتا، وإال ا وملكنيتهلصورهتا النوعية اليت هي روحا النار تابعٌة وأعلم أن حرارَة

عنوية بعد  املاهلل من نار، قهر ٌرت سائر األجسام يف خواصها، وتلك الروحانية شراَوَس
 يفثورة الغضب  ا تؤثررمب هلا يف مرتبة النفس بثورة الغضب، إذب كثرية كتنّزتنزهلا يف مرات

ب أن ال جي سخنمم أن كل عَلإحراق األخالق ما ال تؤثر النار يف احلطب. ومن هذا ُي
يالمها أشد إرم أن ال جفللنار الروحانية،  . وإذا كانت النار اجلسمانية أثرًايكون حارًا

ية؟ وهلذا لروحانوى ار، كيف وكل قوة جسمانية متناهية دون القوأدوم من إيالم هذه النا
ع هبا يمكن االنتفادنيا ل اللت باملاء سبعني مرة، مث أنزلت إىلِساملعىن يقال: إن نار جهنم ُغ

 .احملجوبني عن الدين النقطاعهم دون مرادهم {أِعدت للكافرينَ }
 ين ىن من حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه
  يث ىث نث مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
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 ين  ننىن من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف
ٱَّ ني مي زي ري ٰى

توحيد مهم ببالصانع وعملوا ما يصلحهم للجنة مبقتضى عل {وبشر الذيَن آمنُوا}
ت، واجلنات اجلنا كرينهلم مراداهتم ومشتهياهتم فوق ما تصوروا ومتنوا، الت األفعال أّن

ون من مرام ما يك حلىوأ اجلارية من حتتها األهنار أهبى وأطيب ما يكون من مقام، وألذ  
ماين، د اجلسملعااألهل الدنيا، فهي لنفوسهم من جنس جنات الدنيا، وأصفى منها حبسب 

، يف الدنيا {قبلُ  قنا منذي ُرزِ كلما ُرزقُوا منها من ثمرٍة ِرْزقاً قالوا هذا ال}. كما ستعلم فإنه حقٌّ
، ثاًلالتوكل مكولقلوهبم هي مقاماهتم،  {ُمتَشابها}بالرزق  {وأُتُوا}فإهنا مألوفهم 

، وتنفع سالكنيع المنها أهنار علوم تنف وروضات عامل القدوس اليت تنشأ من كل مرتبة 
ُرِزقنا من  ذيهذا ال}م: ة املتعطشني املشتاقني. والثمرات هي احلكم واملعارف، وقوهلل ِع

 افاحتجبت عنه تجرد،إىل أن تلك العلوم واحلكم كانت ثابتة للقلب حالة ال إشارٌة {قبلُ 
البسها مدت عن جتر ل يف األمور الطبيعية عند التعلق فنسيتها، مث تذكرت حنيبالتوغ 
 ."ة املؤمناحلكمة ضاّل": عليه الصالة والسالملقوله 

نفوس هبم اللقلورة عن الطمث والفواحش، وواألزواج لنفوسهم احلور العني املطه
عن  تجاهبمالح القدسية املطهرة عن دنس الطبائع وكدر العناصر، وال جنة ألرواحهم

 .املشاهدة

 {ا فوقهافم وضةً ّما بع أن يضرَب مثالً }املستحيي  ع امتناعال ميتن {إن هللا ال يَْستَحي}
أنهُ الحّق }. ثحلديكما نطق به ا إذ الكافر عنده أحقر من بعوضة، والدنيا من جناحها،

قام ا من من خرجوالذي {وما يُضل به إال الفاسقينَ }ملناسبة املمثل به املمثل له  {من ربهم
ين من ق الثالفريالقلب إىل مقام النفس، ومن طاعة الرمحن إىل طاعة الشيطان. وهم ا

 ال بسبب  وال به  كان األشقياء ال الفريق األول، فإهنم ضالون يف نفس األمر على أي حال
ر ِعشصف ُيالو آخر. وإضالهلم به مسبب عن فسقهم يف احلقيقة، إذ ترتيب احلكم على
ورود وهبم بى قلبالعلية وهي زيادة عنادهم وإنكارهم وحقدهم وغلبة صفات نفوسهم عل

 .القرآن فيزيدهم بعدا وظلمة على ظلمة
 هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱ
ٱَّ  مح جح مج حج
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 ىي مي خي حي ُّٱ :هو الذي أشار إليه يف قوله {الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه}
. وقد [172:، اآليةاألعراف]َّمئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

"... ة الذّرنه كهيئظهر آدم بيده وأخرج ذرّيته م َحَسَم أن اهلل تعاىل: "ورد يف احلديث
 احلديث.

ني ميسّمى مل املاألول الذي هو روح العااهلل هو العقل األقدس، والروح  ُدفَي
أثري العقل ت هرُهظ ُهالرمحن، وآدم هو النفس الناطقة الكلية اليت هي قلب العامل. ومسح

فوس الشخصية اد النإجي فيها وتنويره إياها بنوره باالتصال الروحاين، وإخراج ذرّيته منه
 ُِّّٱه: م بقولليهإعهد اهلل اجلزئية اليت كانت فيها بالقّوة، وإخراجها إىل الفعل. و

وهلم يف عق وحيدز أدلة التإيداع علم التوحيد يف ذواهتم وميثاق ذلك العهد رّك  َّّٰرئ
ن الصفات دوا عجتّر وإلزام ذلك العلم إياهم وجعله من اللوازم الذاتية هلم، حبيث إذا

هو وأبينه يء وشالنفسانية والغواشي اجلسمانية تبني هلم ذلك، وانكشف عليهم أظهر 
 َّ مئُّٱوهلم: ك بقإشهادهم على أنفسهم لكون ذلك العلم ضروريًا حينئذ، وإجابتهم لذل
طبيعية اشي الالغووقبوهلم الذايّت له، ونقض ذلك العهد اهنماكهم يف اللذات البدنية 

ا أمر اهلل مقطعهم ه، ودهم هلواهم وشهواهتم، حبيث احتجبوا هبا عن وحدة اهلل وتعبدوتعّب
 هي املأل ية اليتسماوعن اتصال روح القدس واملبادئ العالية واألرواح ال بوصله إعراضهم

ذواهتم وهنم بانسجيان احلضرة اإلهلية من أهل اجلربوت وامللكوت الذين األعلى، وسك 
وجههم إىل يقة بته حقوصفاهتم، وهم أهل قرابتهم احلقيقية، ورمحهم الظاهر املأمور بوصل

خلسيسة مور اباأل اهر الفاسقة املظلمة، وعشقهم وشغفهمالعامل السفلّي وحمبتهم للجو
فها، ويبغض وأشرا مورإن اهلل حيب معال األ: "الفانية. وهلذا قال عليه الصالة والسالم

 .بعدأإذ كلما كان مطلوب النفس أخّس كانت عن العامل الشريف "، سفاسفها
  اق ضررررررررروباضررررررررروب النرررررررراس عّشرررررررر

 

 هم جيوبرررررررررررررررررافأغررررررررررررررررردرهم أشرررررررررررررررررقّ  
 

ّي النور وهرتفسري اإلفساد يف األرض، واخلسران الذي هو تضييع اجل وقد مّر
 .الباقي ألجل الظلمايّن الفاين

 مض خض حض جض مص خص  مسحص خس حس جس مخ جخ ُّٱ
 مكجل لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط
ٱَّ  جم هل مل خل حل
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كنتم }م احلال أنك {و} أي: على أّي حال حتجبون عنه {كيَف تكفُُروَن باهلل}

 ً ثم } خلالقاق على ون باخللال تستدّل أي: مَل {فأحياكم} يف أصالب آبائكم نطفًا {أمواتا

 الثاينهدة، وباملشا بالبعث، إذ األّول معلومٌ  {ثم يحييكم}باملوت الطبيعي  {يميتكم
نفسكم أكم عن  مييتمثللمجازاة، أو  {ثم إليِه تُرجعونَ }باالستدالل عليه باإلنشاء األّول 

عد ب هي البقاء ية اليتقيقو الفناء يف الوحدة مث حيييكم باحلياة احلباملوت اإلرادّي الذي ه
حدة ولوحدة اانت الفناء بالوجود املوهوب احلقايّن. مث إليه ترجعون للمشاهدة إن ك

 .الصفات، أو الشهود إن كانت وحدة الذات
ً  هو الذي خلق لكم ّما في األرِض } مل العا أي: اجلهة السفلّية اليت هي {جميعا

د أي: قص {ىاستو ثم}نصرّي مجيعًا لكوهنا مبادئ خلقكم ومواّد وجودكم وبقائكم الع
ويين بداعّي والتكين اإلجيادقصدًا مستويًا إىل اجلهة العلوية، ومث للتفاوت بني اجلهتني واإل

 .ال للتراخي بني الزمانني ليلزم تقّدم خلق األرض على السماء
والعرش  لكرسّيو اهمن والتاسع اة، إذ الثفعّدهلّن سبع مسوات حبسب ما تراه العام

 لدنّو رتبته أعضائهوبدن الظاهران. واحلقيقة أّن اجلهة السفلّية هي العامل اجلسمايّن كال
ني ب ومث للتفاوت لسماء.ا بابالنسبة إىل العامل الروحايّن الذي هو اجلهة العلوية املعرب عنه

هو عامل  األول:فات، اتب عامل الروحانياخللق واألمر. وسواهّن سبع مسوات إشارة إىل مر
القلب.  ملوالثالث: عا امللكوت األرضية والقوى النفسانية واجلّن. والثاين: عامل النفس.
 عامل اخلفاء لسابع:. واوالرابع: عامل العقل. واخلامس: عامل السّر. والسادس: عامل الروح

سلوين "بقوله:   ننيؤمار أمري املالذي هو السّر الروحّي غري السّر القليّب. وإىل هذا أش
الزهد، امات كاملق، وطرقها: األحوال و"عن طرق السماء، فإين أعلم هبا من طرق األرض

 .والتوكل، والرضا، وأمثاهلا
الذي وف، واعلم أّن العقل باصطالح احلكمة هو الروح باصطالح أهل التصوّ 

ناطقة عند نفس اللل لعاقلة اليتمسيناه ههنا بالعقل على اصطالح املتصّوفة هو القّوة ا
الروح.  ر بنورتنّواحلكماء. وهلذا قالت املتصّوفة: العقل هو موضع صقيل من القلب، م

 .حصطالوالقلب هو النفس الناطقة، فاحفظه لئال يتشّوش الفهم باختالف اال
 مه جه ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ٱَّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه
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ألبد، اإىل  إذ: إشارة إىل السرمد الذي هو من األزل {بّك للمالئكةوإذ قاَل ر}
 جلربوتية اليتالقدسية بإجياد آدم يف الذوات ا تعاىل والقول هو إلقاء معىن تعلق مشيئة اهلل

 وية إذ كل ماالسما نفوسهي املالئكة املقّربون واألرواح اجملّردة وامللكوتية اليت هي ال
لسابق، القضاء امل اعصورة قبل التكوين يف عامل الروح الذي هو حيدث يف عامل الكون له 

لنفس أي: اعامل   يفمث يف عامل القلب الذي هو قلب العامل املسّمى باللوح احملفوظ، مث
 زيل كما قال التنيا يفنفس العامل الذي هو لوح احملو واإلثبات املعرب عنه بالسماء الدن

 ، فذلك قوله[21:، اآليةاحلجر] َّ رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مبُّٱ: تعاىل
ظهر كل ما ي واعترب حبالك يف نفسك، فإّن {ليفةً األرض خ إنّي جاعل  في}للمالئكة:  تعاىل

روحك  يف على جوارحك اليت هي عامل كونك وشهادتك من القول والفعل، له وجوٌد
 ىنك األدغيب غيبك، مث يف نفسك اليت هي اليت هي ما وراء غيب غيبك، مث يف غيِب

م يقل ين، فللتكومن اإلبداع وا ومساؤك الدنيا، مث يظهر على جوارحك. واجلعل أعم  
، أوصايفصف ب)خالق( ألن اإلنسان مركب من العاملني: خليفة يتخلق بأخالقي، ويت

 .عيت طابط نظامهم، ويدعوهم إىلضوينفذ أمري، ويسوس خلقي، ويدبر أمرهم، وي
 :وإنكار املالئكة بقوهلم

وتعريضهم بأولويتهم لذلك بقوهلم:  {َمن يُفسد فيها ويَسفُك الدماءَ فيها عُل قالوا أتج}
هو احتجاهبم عن ظهور معىن اإلهلية واألوصاف الربانية  {ونحُن نسبح بحمدك ونقدس لك}

. فيه اليت هي من خواص اهليئة االجتماعية والتركيب اجلامع للعاملني احلاصر ملا يف الكونني
ال البهيمية اليت هي اإلفساد يف األرض، والسبعية املعرب عنها بسفك وعلمهم بصدور األفع

ق الروح الدماء اللتني مها من خواص قّوة الشهوة والغضب الضروري وجودمها يف تعل 
طبقة من املالئكة املقّدسة تطلع  بالبدن، وبنزاهة ذواهتم وتقّدس نفوسهم عن ذلك، إذ كل 

تطلع على ما فوقها، فهي تعلم أنه ال بّد يف تعلق الروح على ما حتتها وما يف أنفسها وال 
تناسب الروح من وجه، وتناسب  العلوي النوراين بالبدن السفلي الظلماين من واسطة 

اجلسم من وجه، هي النفس، وهي مأوى كل شّر، ومنبع كل فساد. وال تعلم أن اجلمعية 
والفرق بني التسبيح  { ماال تعلمونإني أعلمُ }اإلنسانية جالبة للنور اإلهلّي الذي هو سّر 

والتقديس، أن التسبيح: هو التنزيه عن الشريك والعجز والنقص. والتقديس: هو التنزيه 
عن التعلق باحملل وقبول االنفعال وشوائب اإلمكان والتعّدد يف ذاته وصفاته وكون شيء 

بح مقدسًا، ، إذ كل مقّدس مسبح وليس كّل مسفالتقديس أخص . من كماالته بالقوة
فاملالئكة املقّربون الذين هم األرواح اجملّردة بتجّردهم وعدم احتجاهبم عن نور رهبم 
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ة النور عليهم، وتأثريهم يف غريهم، وكون مجيع كماالهتم بالفعل ضافوقهرهم ما حتتهم بإ
مقّدسون وغريهم من املالئكة السماوية واألرضية مسّبحون ببساطة ذواهتم وخواص 

  .ماالهتمأفعاهلم وك
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

 يك ىك لكمك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت يب
ٱَّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل

ا هي هبف َرعأي: ألقى يف قلبه خواص األشياء اليت ُت {وعلّم آدم األسماء كلها}
ية هم البنبشهود {ئكةعلى المال}ياهتا أي: عرض مسّم {ثم عرضهم}ومنافعها ومضاّرها 

إن كنتم  اء هؤالءبأسم فقال أنبئوني}اإلنسانية ومرافقتهم آلدم يف التنزيل. ومعىن قوله: 

تأذ ي ين، وإلنساإرادته النتعاشهم ببعض معلومات اإلنسان باقتضاء التركيب ا {صادقين
جتماعية إىل ئة االاهليوحمسوساته ومعلوماته املتنوعة منها واحلادثة فيه خباصية التركيب 
ه بذلك أمر إرادت تعلقوذواهتم بعد ما مل تكن، إذ علومهم تابعة لعلمه وهو معىن إفحامهم 

ري نتعش هي يف غتا ال مبتعش آدم باإلنباء إذ مجيع القوى اإلنسانية واملالئكة اليت حبضرته تن
 .ذلك احملل، وهو معىن إنباء آدم إياهم

دة شها {كيمُ يُم الحمتنا إنك أنت العللنا إال ما علّ قالوا سبحانك ال ِعلَم }ومعىن قوله: 
م عن فهختّلية ووجوداهتم بالداللة وألسنة احلال على قصورهم عن الكماالت اإلنسان

بهم يهم إىل مراتاع ترقامتنها، وبتنزيه اهلل عن فعل ما فيه مفسدة باإلمجال، وعلمهم بوِ ْأَش
لعليم ام فهو فوق علمه تعاىل وبأن علمهبكسب العلوم، إذ كماالهتم مقارنة لوجوداهتم، 

 مهم،يقل علّ  ومل {ئُهم أنبِ يا آدمُ }: املطلق، واحلكيم الذي ال يفعل إال ما ينبغي. وهلذا قال
 كل منها إال  يقبلة فالألّن العلم املكتسب املوجب للترقي هو من خاصية اجلمعية اإلنساني

 يزيد الصراته ة مبصر مثاًل من كثرما يف طباعه من جنس مدركاته ال غري، وكما أن الب
ك حال ه فكذلعند علمًا ورتبة وال يقبل إال ما هو من جنس املبصرات فقط، وإن تكثرت

 يعلمون يعلم ما ال ىلتعا تقريره يف طباع املالئكة أنه {ألم أقُلْ }كل قوة باطنة. ومعىن: 
ي استأثر ان الذإلنسمن غيب السموات واألرض الذي هو سّر املعرفة واحملبة املودع يف ا

من  {ونَ تَكتُم وما ُكنتم}من علمكم مبفاسد اإلنسان  {وأعلم ما تُْبُدونَ }اهلل بعلمه 
 ا.ترجيحكم ذواتكم عليه لنزاهتها وتقّدسه

ٱَّ خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ
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هم مطاوعتوم له سجودهم آلدم انقيادهم وتذلله {وإْذ قلنا للمالئكِة اسُجُدوا آلدمَ }
 يست منهنا لألوإبليس هو القوة الومهية  {فسجدوا إال إبليس أبى واستكبَرَ }خرهم له وتس

 القهر مطاوعةبذعن ُير، فاملالئكة األرضية الصرفة احملجوبة عن إدراك املعاين بإدراك الصو
بة طالبًا عن باحملفيذ درك شرف آدم وتوافق عقلهألمر اهلل، وال من السماوية العقلية فُت

ى بني ترب و، نشأ رضية. وكان جنّيًا: أي من مجلة امللكوت السفلية والقوى األلرضا اهلل
 وهلذا كان يف لعقلّيافق يه إىل األظهور املالئكة السماوية إلدراكه املعاين اجلزئية وترّق

ول بوامتناعه لق عقل،احليوانات العجم مبنزلة العقل يف اإلنسان وإباؤه عدم انقياده لل
دم وقوفه ضية بعاألروتفّوقه على اخللقة الطينية واملالئكة السماوية  حكمه، واستكباره

ين وضه يف املعاوره خبطعن  على حّده من إدراك املعاين اجلزئية املتعلقة باحملسوسات وتعّديه
لعقلية انوار عن األ احملجوبني يف األزل {وكاَن ِمَن الكافرينَ }العقلية واألحكام الكلية. 

 .نور الوحدة والزوجية فضاًل عن
 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ

ٱَّ  خض حض

ها الزمتملواء حزوجته: هي النفس، ومسيت  {وقُلنا يا آدُم اسُكن أنَت وزوجَك الجنّةَ }
ي آدم قلب مسن الاجلسم الظلماين إذ احلياة هي اللون الذي يغلب عليه السواد كما أ

ي يضرب إىل ون الذ: اللمة هي السمرة أيَداأَللتعلقه باجلسم دون املالزمة باالنطباع إذ 
ليت اعامل الروح  ي مساءها هالسواد ولوال تعلقه ملا مسي آدم. واجلنة املأمور مبالزمتهما إيا

 .هي روضة القدس أي ألزما مساء الروح

 عارفهاها ومحا يف تلقي معانيعا وتفّسأي: توّس {وُكال منها رَغداً حيُث شئتما}
من أي وي وجه لى أعبالغا  عًااألقوات القلبية والفواكه الروحية توّسوحكمها اليت هي 

 {لمينَ َن الظامِ كونا فت}مرتبة وحال ومقام شئتما إذ هي دائمة غري منقطعة وال حمجورة 
ادكما ستعداالواضعني النور يف حمل الظلمة الذي ليس موضعه والناقصني من نور 

اللغة  عه ويفموض عرف هو وضع الشيء يف غريكما من عامل النور، فإن الظلم يف الوحّظ
 .نقص احلق واحلظ الواجب

 مك لك خك حك مقجك حق مف  خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ
ٱَّ  ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل
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 لطبيعةهوى اأي: محلهما على الزلة من مقامهما إىل م {فأزلهُما الشيطاُن عنها}
عيم من الن {هانا فيكفأخرجهما مما }هما عن اجلنة بتسويل املالذ اجلسمانية ودوامها علي

ما على سور لى هلوس جتوالروح الدائم. وقيل: بينما مها يتفرجان يف اجلنة إذ راعهما طاو
ل : توّس. وقيلداراجلنة، فدنت حواء منه وتبعها آدم فوسوس هلما الشيطان من وراء اجل

ل الشهوة َبمن ِق سلهىل تور اجلنة فأخذ بذنبها وصعد اجلنة. واألول إشارة إة تتسّوحبّي
لغضب اىل أن رة إخارج اجلنة. والثاين: إىل توسله بالغضب. وتسوره جدار اجلنة: إشا

اهلبوط  لزمناهمأي: أ {وقلنا اهبطوا}. أقرب إىل األفق الروحاين واحليز القليب من الشهوة
د له ي بوط مقن اهلحال م {بعضكم لبعٍض عدو  }إىل اجلهة السفلية اليت هي العامل اجلسماين 

يق املادة ضية يف جزئ إذ اهلبوط إىل الدنيا اليت هي اجلهة السفلية يستلزم كون مطالبها
نهما يقع بيه، فرم منها غريه فمنعحمصورة ال حتتمل الشركة. وكلما حظي هبا أحد ُح

ع إذ ب النوخطا العداوة والبغضاء خبالف املطالب الكلية ومجع اخلطاب ألن خطاهبما
ر استقرا {مستقر  }أي: يف هذه اجلهة  {ولكم في األرض}تناول الفرع األصل ي

ظوظهما أي: حني جتردمها باملوت اإلرادي وانقطاع ح {إلى حينِ }متتع  {ومتاع  }
 .باملوت الطبيعي وقيام أحد القيامتني الكربى أو الصغرى

أي: مراتب  ،رًاوأطوا أي: استقبل من جهة ربه أنوارًا {فتلقى آدُم من ربِّه كلماتٍ }
ما مسي ألمر كاامل جمردة، إذ كل جمرد كلمة ألنه من ع من امللكوت واجلربوت وأرواحًا

يه عه إلتقبل رجو {فتاب عليهِ }ن منه معارف وعلوما وحقائق. عيسى كلمة أو تلّق
ف بالكماالت االتصاة، وبالتجرد عن املالبس الطبيعية واالخنراط يف سلك األنوار امللكوتي

 .لتجلي بالعلوم احلقيقيةالقدسية، وا

لتوبة اهي  . ولعمري إهناوأصل تاب عليه: ألقى الرجوع عليه وجعله راجعًا
ة ة عبادلتوب الكثري القبول {إنه هو التوابُ }املقبولة ال الرجوع الناشئ من قبله. 

لى ضبه عغالذي سبقت رمحته غضبه، فريحم عبده يف حني غضبه، كما جعل  {الرحيم}
 .ورجوعه إليه وبعده ليتقرب منهآدم سبب كماله 

 ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يه
ٱَّ نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
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{ ً ك راد ذللذي أاكرر ذلك األمر باهلبوط ليفيد أنه هو  {قلنا اْهبطوا منها جميعا
يق ردا عن التعلفسه جمىل ناإلهباط إإبليس على إغوائهم، هلذا أسند  َرِدولوال إرادته ملا َق

  يم ىم مم خم ُّٱه: مما قال لنبي بالسبب بعد إسناد إخراجهما إىل الشيطان، فهو قريٌب
 كمة اإلهباطحقضائه وقدره وبني وجه  فتفطن منه سر [ 17:، اآلية]األنفالٱَّ خن حن جن

وإيراده  {زنونَ  ُهم يحيهم والعلفمن تَبَِع ُهداي فال خوف   فإّما يأتينّكم ِمنّي ُهًدى}بتعقيبه بقوله: 
 شقي، وال حصليد واللسعاز بالفاء إذ لوال اهلبوط ملا أمكنهم من متابعة اهلدى، وملا متي 

هلدى هو دت. واا وجماستحقاق الثواب والعقاب، ولبطل دار اجلزاء من اجلنة والنار، بل 
تسلى عن ناء، والفوب العاقبة فلم خيف مما يأيت من العقا سوَء َنِمالشرع فمن تبعه َأ

ته بنور ال بصريكتحالالشهوات واللذات، فلم حيزن على ما فاته من حطام الدنيا ونعيمها 
ة، فتوحات السرية، والحانياملتابعة واهتدائه إىل ما ال يقاس بلذات الدنيا من األذواق الرو

 .واملشاهدات القلبية، والعلوم العقلية، واملواجيد النفسية
 إردافهدى، وجبوا عن الدين لكونه يف مقابلة اتباع اهلأي: ُح {والذين كفروا}

بني  ون * ياها خالدُهم في}احلرمان  أي: ناُر {وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاُب النارِ } بقوله:

سرائيل إبنو  {بونفاره إسرائيل اذُكروا نعمتي التي أنعمُت عليكم وأوفُوا بِعَهدي أُوِف بعهدكم وإياي
نعمة كري الف وتذاإلهلي، وأرباب نعمة اهلداية والنبوة، دعاهم باللطهم أهل اللطف 

األزل كما  العهد بعد السابقة، والعهد السالف املأخوذ منهم يف التوراة بتوحيد األفعال
 .هو عادة األحباب عند اجلفاء

 ووصررررررررررل   بيننررررررررررا رحررررررررررم   ألررررررررررم يرررررررررركُ 
 

  وكررررررررررران بنرررررررررررا المرررررررررررودة وا خررررررررررراء 
 

هي ، فلصفات الذي هو رفع احلجاب الثاينوهذه الدعوة خمصوصة بتوحيد ا
 نعم والول،صفة املبجلي أخص من الدعوة األوىل العامة لتذكري النعمة الدينية والعهد والت

ون من منا يكإوف والتهديد على عدم إجابتها بالرهبة اليت هي أخص من اخلوف، فإن اخل
وهنا نها لكص مشية أخالعقاب، والرهبة من السخط والقهر، واإلعراض واالحتجاب واخل

 َّ نئ مئ زئ  رئ ُّّٰٱخمصوصة باحتجاب الذات. قال اهلل تعاىل: 

 .. وكذا اهليبة ألهنا قرنت بعظمة الذات[21:،اآلية]الرعد

 يق ىق يف  ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ُّٱ
 ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك

ٱَّ زي ري
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ً مص}يد الصفات من القرآن على حبييب من توح {وآِمنوا بما أنزلتُ } ما لّدقا

عنه  حمجوب أي: أول {وال تكونوا أّوَل كافر به}يف التوراة من توحيد األفعال  {معُكم
ات لى جتليالدالة ع {بآياتي}أي: ال تستبدلوا  {وال تشتروا}الحتجابكم باعتقادكم 

ً ق}ذايت وصفايت كسورة )اإلخالص( وآية )الكرسي( وأمثاهلما،  كم تأي: جن  {ليالً ثمنا
لشرك ا نعوإن اتقيتم  احلسية وثواب األعمال بتوحيد األفعال. النفسية لتألفكم باملالذّ 

 .رييفاتقوا سطوة قهري وجالل وحجايب بابتغاء رضاي فال تثبتوا صفة لغ

ته ه وقدركعلم أي: وال ختلطوا صفاته تعاىل الثابتة {وال تلبسوا الحّق بالباطلِ }
عيها ني دوازكم بنفوسكم بظهورها بصفاهتا وعدم متييوإرادته بالباطل الذي هو صفات 

 إياها ترهاوخواطرها ودواعي احلق وخواطره، وال تكتموها حبجاب صفات النفس وس
ا ة، فكمو الصفهمصدر الفعل  من علم توحيد األفعال أن  {وأنتم تعلمونَ }عند ظهورها 

 .مل تسندوا الفعل إىل غريه ال تثبتوا صفة لغريه
لَٰوةَ وَ َوأَقِيُمو} َكٰوةَ آاْ ٱلصَّ  :هومصداقه قول ثوايب،اء لملرضايت ال رج طلبًا {تُواْ ٱلزَّ

رضا مة الو عالفعل به فهإذ الركوع هو اخلضوع واإلذعان ملا ُي {واركعوا مع الراكعينَ }
ه توج يت والصفا الذي هو مرياث جتلي الصفات وغايته، أي: ارضوا بقضائي عند مطالعة

 يوالسجود الذ هتا،ل عالمة طلب الثواب واألجر الستقالل النفس بصورعند القيام بالفع
 .هو غاية اخلضوع عالمة الفناء يف الوحدة عند جتلي الذات

 جت هب  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّٱ
 حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت حتخت
 حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض
ٱَّ  جن مم خم حم جم هل مل خل

الذي هو الفعل اجلميل املوجب لصفاء القلب، وزكاء  {أتأمرون الناَس بالبرّ }
أفال تفعلون ما ترتقون به من مقام جتلي  {وتنسون أنفسكم}النفس الزائد منها بالتنور 
كتاب فطرتكم الذي يأمركم باتباع حممد يف  {وأنتم تتلونَ }األفعال إىل جتلي الصفات 

. تعيري بالغ، وهتييج حلميتهم {أفال تعِقلونَ } دينه السالك بكم سبيل التوحيد
واطلبوا العون واملدد ممن له القدرة، إذ ال قدرة لكم على أفعالكم  {واستعينوا}
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على ما تكرهون مما يفعل بكم وتكلفكم ونيتكم به لكي تصلوا إىل مقام  {بالّصبرِ }
وإن املراقبة  {اوإنّه}اليت هي حضور القلب لتلقي جتليات الصفات  {والصلوة}الرضا 

لينة قلوهبم املنكسرة، اّل {إال على الخاشعينَ }ة ثقيلة لشاق  {لكبيرة  }أي احلضور القليب 
نون أهنم لقبول أنوار التجليات اللطيفة واستيالء سطوات التجليات القهرية، الذين يتيق 

ِه وأنّهم إلي}حبضرة رهبم، أي: حضرة الصفات لداللة الرب عليها يف حال لقائه، 

 كرر اخلطاب ليفيد أن الذي هداهم أوالً . بفناء صفاهتم وحموها يف صفاته {راجعونَ 
ولطف هبم وفضلهم على عاملي زماهنم احملجوبني باهلداية إىل رفع احلجاب األول هو الذي 

يف اهلداية األوىل فكذلك يف الثانية ال يريد هبم إال  ، فكما مل يرد هبم شرًايهديهم ثانيًا
ً ال تجِزيو}. خريًا نفس  عن نفٍس }غين أي: حال جتلي صفة القهر حني ال ُت {اتقوا يوما

 ً لعدم الشفاعة واملدد إذ  {وال يُقبُل منها شفاعة  }من اإلغناء لعدم القدرة ألحد  {شيئا
 الصفات واألفعال، كقوله: وكلهم مسلوب

 وال تررررررررررررى الضرررررررررررب بهرررررررررررا ينجحرررررررررررر
 

اع المتن {نَ وال ُهم يُنصرو}ك ألحد لعدم املل أي: فديٌة {وال يؤخذ منها عدل  }
 .القوة والنصرة لغريه تعاىل

 من حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن

عمة الن فهم من تذكريظاهره وتفسريه على ما ُي {وإذ نجيناكم من آِل فِرعونَ }
 ة بأنانيتهاحملجوبارة االنفس األم {نَ وإذ نجيناكم من آِل فِرعو}لتهييج احملبة وباطنه وتأويله 

الوهم  ليت هيااها املستعلية على ملك الوجود ومصر مدينة البدن اليت استعبدت هي وقو
 يعقوب وة اهللء صفواخليال والتخلية والغضب والشهوة والقوى الروحانية اليت هي أبنا

 .يةالروح والقوى الطبيعية البدنية من احلواس الظاهرة والقوى النبات

كم املتاعب الصعبة والكد واألعمال الشاقة يف نيكلفو {يسومونكم سوء العذابِ }
مجع املال وادخاره باحلرص واألمل وترتيب األقوات واملالبس وغريها مما يكدح فيه 

ر فيها واالهتمام هبا وضبطها وحتصيل راص من أبناء الدنيا ويستعبدونكم يف التفك احِل
اليت هي تلك القوى  {يُذبّحوَن أبناءكم}عها إياكم عن لذاتكم. لذاهتم اليت هي عذاب ملن

لتني مها عينا القلب النظرية اليمىن والعملية الروحانية عن العاقلة النظرية، والعاقلة العملية ال  
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كر والذكر القلب، والِف اليسرى، والفهم الذي هو مسع القلب، والسر الذي هو قلُب
لطبيعية املذكورة مبنع الطائفة األوىل عن أفعاهلا اخلاصة القوى ا {ويستحيوَن نِساءكم}

بالقهر واالستيالء وحجبها عن حياة نور الروح ومددها وإقدار الطائفة الثانية عن أفعاهلا 
هي نعمة مطالعة صفات جالله  {من ربُكم}اإلجناء نعمة عظيمة  {وفي ذاِلُكم}. ومتكينها

من ربكم هي نقمة االحتجاب واحلرمان  ومجاله، أو يف ذلكم التعذيب نقمة عظيمة
  يي ىي ُّٱوالبعد، إذ البالء الذي هو االمتحان حيصل هبما. قال اهلل تعاىل: 

 .[168، اآلية:األعراف]َّ جئ
أي البحر األسود الزعاق الذي هو املادة  {البحرَ }بوجودكم  {وإْذ فََرقنا}

بالتجرد منها  {يناكمفأنج}اجلسمانية النفالقها بوجودكم انفالق األرض من النبات 
أي: القوى النفسانية فيها مبالزمتها إياها وهالكها بفسادها،  {وأغرقنا آَل فِرعونَ }
ل بنو إسرائيل يف أول اخلطاب بتلك تشاهدون ذلك. وعلى هذا ميكن أن يؤو  {وأنتم}

ليها الفائضة ع القوى الروحانية والنعمة اليت أنعم هبا عليهم هي التهدي إىل قبول األنوار
من عامل الروح وتلقي املعارف واحلكم، وإيفاؤهم بالعهد، وإبرازهم ما ركز فيها حبسب 
االستعداد األول من األدلة التوحيدية واملعاين الكلية الكامنة فيها بالتصفية ومزاولة ما 
خيتص هبا من األفعال، وإيفاؤه بعهدهم إفاضة النور الكمال عليها عند قيامها حبق النور 

فارهبوا  وإن كنتم رهبتم شيئًا.تعدادي بالتصفية واستعمال ما عندهم من املعايناالس
احتجاب أنواري بزوال استعدادكم، وآمنوا أي: واقبلوا ما أفيض عليكم من اإلشراقات 

ملا يف استعدادكم من النور الفطري، وال تكونوا يف أول  الغيبية مصدقًا نحالنورية والسوا
هلا بالتوجه إىل اجلهة السفلية وال تستبدلوا هبا لذات النفس رتبة احملتجبني عن قبو

ومقاصدها، وال ختلطوا حق املعارف الروحية واألنوار القدسية بباطل املطالب احلسية 
وأقيموا وأدميوا .والصفات النفسية، وتكتموا تلك األنوار واملعارف بظهور هذه عليكم

ا زكاة معلوماتكم اليت هي أموالكم بتصفحها ه إىل حضرة الروح وامتثال أمره، وآتوالتوج 
وتركيبها لتحرزوا هبا ثواب النتائج واللوازم. وأنفقوها على فقرائكم الذين حبضرتكم من 
القوى البدنية الطبيعية ليعيشوا هبا، ويكتسبوا هبا األخالق الفاضلة وامللكات اجلميلة، 

لقبول األوامر العقلية واألنوار موها أبناء جنسكم ليكملوا هبا، واركعوا واخضعوا وعلّ 
أتسوسون ما حتتكم من  أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم؟. الروحية واألعمال القلبية

القوى بالعبادات اجلميلة واآلداب احلسنة والترقي إىل مقامكم والتأدب بآدابكم وتنسون 
راقبة، والتنور بأنوار ن يف املأنفسكم يف التأدب بني يدي اهلل بآداب الروحانيني والتمر 
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الروح يف مقام املشاهدة والترقي إىل مقامه عند الفناء يف الوحدة، وأنتم تتلون كتاب 
املعقوالت النازلة من رب الروح بواسطة ملك العقل إىل نيب القلب. أفال تعقلون بالعقل 

طنة واستعينوا بالصرب على ما يظهر عليكم ويرد من سل اجملرد عن شوب اهلوى والوهم؟
أنوار سلطان الروح وأحكامه وقهر جتليات العظموت واحلضور مع احلق، وأن هذه 
االستعانة لشاقة إال على اخلاشعني، املرتاضني، املذعنني النقياد أمر القلب والروح، 

نني بأهنم حبضرته ويف لقائه، وأهنم يرجعون إليه يف قبول أنواره. وتفضيلهم على املتيّق
 .لى مجيع ما يف اإلنسان من القوىالعاملني هو شرفهم ع

 زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ
 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت
 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك
ٱَّ خئ  حئ جئ يي ىي ميني زي

 {يلةً بعين لأر}بعد فراغه من مقاومة آل فرعون وإهالكهم  {وإْذ واعدنا موسى}
عني نور يف األربعدن الن مقلبه ع ت  َبَجلغشاوات الطبيعية اليت َحخيلص لنا فيها لترفع هبا ا

 احلديث: يفا ورد ة كمواحتجابه بالنشأة عن الفطر اليت خلق فيها بدنه عند تكونه جنينًا
لبه على قاة من لتورا. وعن وجه قلبه، وتظهر حكمة "ر طينة آدم بيده أربعني صباحًامّخ"

 عنكم تهه وغيبعتزالمن بعد ا س احليوانية الناقصة إهلًاجل النفِع {ثُّم اتخذتُمُ }لسانه 
 .واضعون العبادة يف غري موضعها {وأنتم ظالمونَ }

ع ند رجوعبتكم الفعل الشنيع، والظلم القبيح، بتو {ثّم عفونا عنكم ِمن بعِد ذلكَ }
ول وا لقبستعدموسى إليكم لكي تشكروا نعمة عفوي بتصور تلك النعمة عن املنعم فت

البدن بقه ل القلب عند تع {واعدنا موسى}فة املنعم. وعلى التأويل الثاين: جتلي ص
دمت عجل عّبه مث تبدن واحتجابه عن قومه القوى الروحانية األربعني اليت خلقت فيها بنية

 {ن بعد ذلكا عنكم معفون ثم}النفس احليوانية الطفل من بعد غيبته واحتجابه يف حال الصبا 
ياكم إوفيقي مة تيقي، وظهور نور القلب بتجردكم لكي تشكروا نعالتعبد بالبلوغ احلق

 .لذلك التجرد وهتيئيت ألسباب كمالكم بسلوك سبيل صفايت

القلب كتاب املعقوالت واحلكم واملعارف والتمييز الفارق بني  {وإْذ آتينا موسى}
ظلمتم } .عن التأويل احلق والباطل، لكي هتتدوا بنور هداه. وعلى الوجه األول غينٌّ

إىل  {فتوبوا}ها من الثواب والتجليات املذكورة ظنقصتم حقوقها وحظو {أنفُسكم
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بسيف الرياضة  {فاقتلوا أنفُسُكم}خالقكم برفع احلجاب األول لداللة ذكر البارئ عليه 
ومنعها عن حظوظها وأفعاهلا اخلاصة هبا على سبيل االستقالل وقمع هواها اليت هي 

، وعلى الثاين أهلم القلب قواه أنكم نقصتم حقوقكم بتعبد النفس ها اليت حتيا هي هباحرو
فارجعوا إىل بارئكم بنور هداه فامنعوا أنفسكم بالرياضة عما ضربتم فاقتلوها عن حياهتا 

 .العارضة هلا بغلبة اهلوى لتحيوا حبياتكم األصلية فتقبل توبتكم

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ
  جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ
ٱَّ  حك جك مق حق مف خف حف مغجف

قام إىل م  تصلألجل هدايتك اإلميان احلقيقي حىت {وإْذ قُلتُم يا موسى لن نُؤِمنَ }
 {أنتمو} الذايت صاعقة املوت الذي هو الفناء يف التجلي {فأخذتكم}املشاهدة والعيان 

روا نعمة كي تشكلفناء اء بعد الباحلياة احلقيقية والبق {ثّم بعثناكم}تراقبون أو تشاهدون. 
 ا حجبلكوهن غمام جتلي الصفات {وظللنا عليُكمُ }التوحيد والوصول بالسلوك يف اهلل 

امعة بني ية اجلالذوق من األحوال واملقامات {وأنزلنا عليُكمُ }مشس الذات احملرقة بالكلية، 
املعارف و وسلوى احلكم، احلالوة وإسهال رذائل أخالق النفس كالتوكل والرضا،

لصفات عند ا تيه يفية والعلوم احلقيقية اليت حتشرها عليكم رياح الرمحة، والنفحات اإلهل
وا ما نقص {اوما ظلمون}أي: تناولوا وتلقوا هذه الطيبات  {ُكلُوا}سلوككم فيها. 

نفسهم ناقصني حقوق أ {ولكن كانوا}حقوقنا وصفاتنا باحتجاهبم بصفات نفوسهم 
السبعني ب صوٌصخمنه لك ذا على التأويلني، واخلطاب وإن كان عامًاحبرماهنا وخسراهنا. ه

 .املختارين
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ حي جي يه  مهىه جه ين

أي: روضة الروح املقدسة اليت هي مقام املشاهدة  {وإْذ قلنا ادُخلوا هذِه القريَةَ }
رضا بالقضاء باب اهلل ال"الذي هو الرضا كما ورد يف احلديث:  {وادُخلُوا البابَ }

منحنني، خاضعني، ملا يرد عليكم من التجليات الوصفية والفعلية  {ُسّجداً }، "األعظم
أي: اطلبوا أن حيط اهلل عنكم ذنوب صفاتكم  {وقولوا ِحّطة  }وقوله:  .واحلملية

وسنزيُد }تلويناتكم وذنوب أحوالكم  {نغِفْر لكم خطاياُكم}وأخالقكم وأفعالكم 
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اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك ": الصالة والسالمأي: املشاهدين لقوله عليه  {الُمحسنينَ 
 .. ثواب إحساهنم الذي هو كشف الذات أو إحساهنم بالسلوك يف اهلل"تراه

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱ
ٱَّ يئ ىئ

 سالنف صفاتأي: طلبوا االتصاف ب {فبّدَل الذين ظلموا قوالً غيَر الذي قِيَل لهمْ }
 ما روية. كابتغاء حظوظها سوى طلب االتصاف بصفات اهلل ابتغاء احلظوظ الروحي

 {زاً رج} خاصًة على الظاملني {فأنزلنَا}أي: نطلب غذاء النفس.  مسقاثًا عنهم حنطًا
 قيد يف ابًااحتجوظلمة يف حبس النفس وأسرا يف وثاق التمين و وضيقًا عذابا وضنكًا

 الروح، ومنع ر مساءهة قهجاملادة السفلية وتغريها وزواهلا من مبحبة  اهلوى، وحرمانا وذاًل
فس، الن اللطف والروح عنهم بسبب فسقهم أي خروجهم عن طاعة القلب إىل طاعة

 .وتركنا التأويل الثاين لقربه منه جدا
 يث ىث مثنث زث رث  يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱ
ٱَّ  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك ىقيق يف ىف

لروح، اء امسطلب نزول أمطار العلوم واحلكم واملعاين من  {وإْذ استسقى ُموسى}
ه بالفكر لى أرضعاته أ عليها يف تعلقه بالبدن وثبفأمرناه بضرب عصا النفس اليت يتوك 

ً فانفجرْت منهُ اثنتا عشرةَ عين}الدماغ الذي هو منشأ العقل  على حجِر لوم ياه العمن م {ا
والعاقلة  باطنة،س الواس اخلمس الظاهرة، واخلمعلى عدد املشاعر اإلنسانية اليت هي احل

قَد }. "لمًاِع َدَقَف د قَ ا َفّسِح َدِقمن ُف": عليه الصالة والسالمالنظرية والعملية. وهلذا قال 

 اعات،الصن أي: أهل كل علم مشرهبم من ذلك العلم، كأهل {َعِلَم كل أُناٍس مشربُهمْ 
صباغني ري والالنظ واحلكماء والعارفني منوالعلماء العاملني من مشرب العقل العملي، 

لى لك. وعري ذمن علم األلوان املبصرة، وأهل صناعة املوسيقى من علم األصوات وغ
نهُ فانفجرْت مِ } اغ،الدم التأويل الثاين: أمرنا موسى القلب، بضرب عصا النفس على حجِر

 ً ى االثنيت ن القومقوة نها بكل واحدة م هي املشاعر املذكورة اليت ختتص  {اثنتا عشرةَ عينا
شربوا ُكلوا وا} عشرة املذكورة اليت هي أسباط يعقوب الروح، قد علم كل منها مشربه

وال }ت. ملقاماال واأي: انتفعوا مبا رزقكم اهلل من العلم والعمل واألحو {من رزِق هللاِ 

 .وال تبالغوا يف الفساد باجلهل {تعثوا في األرِض ُمفسدينَ 
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 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ
 جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب
 حف جف مغ جغ مع مظجع  حط مض خض حض جض مص خص  مسحص خس حس
ٱَّ  خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق  مف خف

حلكمة فة واأي: الغذاء الروحاين من العلم واملعر {لن نصبَر على طعاٍم واحدٍ }
سنا من ض نفوه أرا تنبتأي: اسأل لنا ربك يوسع علينا، ويرخص لنا فيم {فادُع لنا ربّكَ }

ذاهبا. نفس وعظ الحالشهوات اخلبيثة واللذات اخلسيسة والتفكهات الباردة وكل ما فيه 
 {يهُم الذلةُ ما سألتُم وُضربت عل}فيها  {فإّن لُكم}أي: مدينة البدن  {اهبطوا مصراً }

ام دواج والحتياأي: دوام  {والمسكنةُ }الالزمة التباع الشهوات واحلرص يف املقتنيات 
 {هللا ذلكَ  ِمن}البعد والطرد  {بغضبٍ }واستحقوا  {وباُؤوا}كىن اجلهة السفلية ُس

اء يوبقتلهم أنب اين:باحتجاهبم عن آيات اهلل وجتلياته، والباقي ظاهر. وعلى الوجه الث
م أوامر عصياهنلك بذهلم عليهم يتوجه به ذلك بل بصرف باطلهم  ثابت  القلوب بغري أمر 
 .واعتدائهم عن ظهورهم القلوب والعقول

 ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين

مالئكة  دواعّبتلذين اإلميان التقليدي، والظاهريني والباطنيني وا {إن الذيَن آمنوا}
 ومهياتبال العقول، الحتجاهبم باملعقوالت وكواكب القوى النفسانية الحتجاهبم

 لتوحيدانوا علم واملعاد وأيق {باهللِ }هم اإلميان احلقيقي من {َمْن آمنَ }واخلياليات 
باقي لا فلهم الثواب والقيامة، وعملوا ما يصلحهم للقاء اهلل ونيل السعادة يف املعاد،

 عاهلمبة أفمن عقو {وال خوف  عليهمْ }الروحاين عند رهبم من جنات األفعال والصفات 
 .ائيل إسرملة اعتراض بني خطاب بينبفوات جتليات الصفات. واجل {وال ُهم يحزنونَ }

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي  ُّٱ
ٱَّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب يئ ىئ

أي: عهدكم السابق أو الالحق املأخوذ منهم يف التوراة أو  {وإْذ أخذنا ميثاقُكمْ }
فهم طور الدماغ للتمكن من  {ورفعنا فوقُكمُ }بدالئل العقل بتوحيد األفعال والصفات 

من التوراة أو كتاب العقل  {ما آتيناُكم}أي: اقبلوا  {ُخذوا}املعاين وقبوهلا. وقلنا 
وا ما فيه من احلكم واملعارف والعلوم والشرائع، لكي تتقوا ُعَو {واذُكروا}الفرقاين جبد 
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فلوال }بإقبالكم إىل اجلهة السفلية  {ِمن بعِد ذلكَ }أعرضتم  {ثُمّ }الشرك واجلهل والفسق 

 .{لكنتم مَن الخاسرينَ }بنور البصرية والشرع  {ورحمتُهُ } هبدايته العقل { هللِا عليُكمفضلُ 
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ
ٱَّ ين ىن نن من زن رن مم

نهم وبني ي بيّلا وُخاعلم: أن الناس لو أمهلوا وتركو {ولَقَد َعِلملتم الذيَن اعتَدوا}
م هبا ضراوهتية لمسانية، والغواشي الظلمانطباعهم لتوغلوا واهنمكوا يف اللذات اجل

ية، إلنساناتبة رواعتيادهم من الطفولية والصبا حىت زالت استعداداهتم واحنطوا عن 
، وإن [60املائدة:]َّ رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ُّٱفمسخوا كما قال تعاىل: 

 لوعديةااعظ عوا بالسياسات الشرعية والعقلية واحلكم واآلداب واملوحفظوا وروّ 
 :روا، كما قال الشاعروا وتنّولوعيدية ترق وا

 همرررررل ترررررالزم خساسرررررةهررررري الرررررنفس إن تُ 
 

 وإن تبتعررررررررث نحررررررررو الفضررررررررائل ترررررررربه  
 

فلهذا وضعت العبادات، وفرض عليهم تكرارها يف األوقات املعينة لتزول عنهم 
هبا درن الطباع املتراكم يف أوقات الغفالت وظلمة الشواغل العارضة يف أزمنة اختاذ 

ت، وارتكاب الشهوات. فتتنور بواطنهم بنور احلضور، وتنتعش قلوهبم بالتوجه إىل اللذا
الوحدة عن  احلق عن السقوط يف هاوية النفس والعثور، وتستريح بروح الروح، وحب

الصالة بعد الصالة كفارة ما بينهما عليه السالم: "وحشة اهلوى، وتعلق الكثرة، كما قال 
أال ترى كيف أمرهم عند احلدث األكرب ومباشرة ". ئرمن الصغائر إذا اجتنبت الكبا

الشهوة بتطهري الغسل، وعند األصغر بالوضوء، وعند االشتغال باألشغال الدنيوية يف 
ساعات اليوم والليل بالصلوات اخلمس املزيلة لكدورات احلواس اخلمس احلاصلة يف 

األسبوع وظلمة  النفس بسببها، كل مبا يناسبه، فلذلك وضعوا بإزاء وحشة تفرقة
انفرادهم بدؤوب األشغال واملكاسب، واملالبس البدنية، واملالذ النفسانية، اجتماع يوم 

د على العبادة والتوجه لتزول وحشة التفرقة بأنس االجتماع وحتصل بينهم احملبة حوا
واألنس وتزول ظلمة االشتغال باألمور الدنيوية واإلعراض عن احلق بنور العبادة والتوجه، 
وحيصل هلم التنور فوضع لليهود أول أيام األسابيع لكوهنم أهل املبدأ والظاهر، وللنصارى 
بعده ألهنم أهل املعاد والروحاين والباطن املتأخرين عن املبدأ والظاهر بالنسبة إلينا، 
وللمسلمني آخرها الذي هو يوم اجلمعة لكوهنم يف آخر الزمان أهل النبوة اخلامتة وأهل 

فبالنسبة  -قل أنه السابع على ما ُن -امعة للكل، وإن جعل السبت آخر األيام الوحدة اجل
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إىل احلق تعاىل ألن عامل احلس الذي إليه دعوة اليهود هو آخر العوامل، وعامل العقل الذي 
إليه دعوة النصارى أوهلا، واجلمعة هي يوم اجلمع واخلتم، فمن مل يراع هذه األوضاع 

هنوا عن . ر استعداده، فمسخ كما مسخت أصحاب السبتواملراقبات أصال زال نو
 الصيد، أي: إحراز احلظوظ النفسانية واقتنائها يف يوم السبت، فاحتالوا فيه فاختذوا حياضًا

على ساحل البحر ليحبسوا فيها احليتان ويصطادوها يوم األحد. أي: ادخروا يف سائر أيام 
نيات املادية يف حياض بيوهتم فجمعوا هبا األسبوع من ماء حبر اهليوىل اجلرمية واجلرما

أنواع املطاعم واملشارب واملالذ واملالهي، فاجتمع هلم كل احلظوظ النفسانية يف يوم 
السبت ما اكتفوا به سائر أيام األسبوع ليفرغوا فيها إىل االشتغال باملكاسب والصناعات 

عات فإن أكثر فسقهم فيها، واملهن، كما هو عادة اليهود اليوم وشطار املسلمني يف اجلما
فذلك اعتيادهم يف السبت وهو يدل على أن مجيع أوقات حضورهم مصروفة يف مهوم 

كما ترى اليوم واحدا من املسلمني قالبه يف املسجد . الدنيا وطلب حظوظ النفس واهلوى
أي:  .يف الصالة وقلبه يف السوق يف املعاملة، حىت قال أحدهم: جريدة حسايب هي الصالة

ذا فرغت من أشغال الدنيا إىل الصالة أخذ قليب يف تصفح جتارايت وما ل على الناس وما إ
للناس علي، وذلك موجب لالحنطاط عن العامل العلوي اإلنساين إىل األفق السفلي 

 احليواين. وهو معىن قوله:
 {خاسئينَ }م هبأي: مشاهبني الناس يف الصورة وليسوا  {فقلنَا لُهم ُكونوا قردةً }

ه اآليات وردت بورة، غري منكر يف الدنيا واآلخ عيدين، طريدين. واملسخ باحلقيقة حقٌّب
: هلل ، وقول رسول ا[60]املائدة:ٱَّ رث يت ىت نت ُّٱواألحاديث كقوله تعاىل: 

صالة الليه عنه عوقد روي  "،حيشر بعض الناس على صور حيسن عندها القردة واخلنازير"
م، ت مسخهموجبان أعماهلم ومعاصيهم و عدهم وبيّ ، مث"املسوخ ثالثة عشر": والسالم

ه ستعدادازال واحلاصل أن من غلب عليه وصف من أوصاف احليوانات ورسخ فيه حبيث أ
ر طباعه ثال صاميت ومتكن يف طباعه وصار صورة ذاتية له كاملاء الذي منبعه معدن الكرب

ارت فته فصصاسب ني ن طباع ذلك احليوان ونفسه نفسه، فاتصلت روحه عند املفارقة ببد
 .صفته صورته واهلل أعلم بذلك

 حت جت هب مب حبخب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ
 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت
 خم حم جم هل  مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ معجغ جع
 ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم
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 رب يئ نئىئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه
ٱَّ نب مب زب

حبها ية، وذيوانهي النفس احل {وإْذ قاَل موسى لقومِه إن هللاَ يأُمركم أن تذبحوا بقرةً }
قالوا } لرياضةاكني قمع هواها الذي هو حياهتا ومنعها عن أفعاهلا اخلاصة هبا بشفرة س

خف : فاسترعونفبنا، وتستخفنا لنطيعك ونتسخر لك كما جاء يف حق  ًاهزّوم {أتتخذُنا
 وطلب ستهزاءاالستخفاف واال {قاَل أعوذُ باهلِل أن أكون مَن الجاهلينَ }قومه فأطاعوه. 

 .الترؤس هو فعل اجلهال

 {رض  ة  ال فاها بقرإن}أي: سل لنا ربك ما هي  {قالوا اْدُع لنا ربَك يبين لنا ما ِهيَ }
: الصويف ما قيلا كعاداهتة لزوال استعدادها ورسوخ اعتقادها وضراوهتا بأي: غري مسن 

ر احتماهلا ها وعساد منة، لقصور استعدادها عما يرأي: فتّي {وال بِكر  }بعد األربعني بارد. 
 ألن {صفراء  }كر ذما  {بَينَ }نصفة  {َعوان  }للرياضة لغلبة القوى الطبيعية وقوهتا فيها 
 لنورية فيها،ظهور ال رضخ، ولون النفس النباتية ألوح اجلسم أسود لعدم النورية فيه أصاًل

 ،وقوة إدراكه سم،وغلبة السواد عليها لعدم إدراكها، ولون القلب أبيض لتجرده عن اجل
لتركب  م أمحرجلُعاته. فلزم أن يكون لون النفس احليوانية يف احليوانات وكمال نورّي

ما، كب منهاد ومرالسونورية إدراكها وسواد تعلقها باجلسم، إذ احلمرة لون بني البياض و
ذ الصفرة إلقلب، ااورة ويف اإلنسان أصفر لغلبة نورية إدراكها مبج. لكن السواد فيه أكثر

ا ب عليهر القللصفاء استعدادها وشعشعان شعاع نو {فاقع  لونُها} محرة عليها البياض
ن على طلعوون امللقوة نور استعدادها وتشعشعها والناظرون هم الكامل {تَسّر الناظرينَ }

ابهَ شت إّن البقرَ } ت لوجوب حمبتهم للمستعدين املستبصرين وذوقهم حبضورهم.االستعدادا

 تعّدكل مس وما لكثرة البقر املوصوف هبذه الصفة، أي: كثرة أصناف املستعدين {علينا
وال كل  ،ابرًاصالب ، وال كل طوال كل قابل طالبًا كما قيل: ما كل طبع قاباًل. طالبًا

هلل، دليل ان شاء هلم: إإىل ذبح هذه البقرة. وقو {هللاُ لُمهتّدونَ  وإنّا إن شاءَ }صابر واجدا. 
ا قال رسول . وهلذفيقهعلى استعدادهم لعلمهم بأن األمور متعلقة مبشيئة اهلل، ميسرة بتو

 ".لو مل يستثنوا ملا ظفروا هبا أبد الدهر": اهلل 

اد باألعمال أرض االستعد {تُثيرُ }غري مذللة، منقادة ألمر الشرع  {ال ذلول  }
حرث املعارف واحلكم اليت فيها بالقوة باستقاء ماء  {وال تَسقي}الصاحلة والعبادات 
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سلمها  {ُمَسلَّمة  }العلوم الكسبية واألفكار الثاقبة، لعدم احتياج مثل هذه البقرة إىل الذبح 
أي: مل يرسخ  {ال ِشيةَ فيها}أهلها لترعى، غري مسوسة برسوم وعادات وشرائع وآداب 

 .فيها اعتقاد ومذهب لعدم صالحيتها للذبح
ا حوها ومفذب}الثابت يف بيان املستعد املشتاق، الطالب للكمال  {جئَت بالحقّ }

، حاهلا يش عنلكثرة سؤاالهتم ومبالغاهتم وتعمقهم يف البحث والتفت {كادوا يفعلونَ 
ة، ضاها للريوإبائ وفضول كالمهم يف بياهنا اليت تدل على عدم انقياد النفس بالسرعة،

اهلل  ل رسولا قاوغلبة الفضول عليها، وتعذر مطلوهبم، وتأخرهم عنه بسبب ذلك. وهلذ
 :" أي: لو مل  ،"يهم علد اهلللو اعترضوا أدىن بقرة فذحبوها لكفتهم، ولكن شددوا فشد

هتم، وإراد وهلميكن منهم كثرة فضول البحث والسؤال ملا عز عليهم مطلوهبم لقوة قب
إمنا هلك من كان "ل: عن كثرة السؤال، وقا وهنى  .القياد، سهل االنقياد سَ ِلفكان َس

 .[101املائدة:]َّ مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّٱقال اهلل تعاىل: ". قبلكم بكثرة السؤال
لصفة، اذه هعلى  من بين إسرائيل نتجت له عجلٌة شيخًا وقيل يف قصتها: إنّ 

عاها عساها يف مر يهاما هلذا الطفل، سلّ وكان له ابن طفل، فجاء هبا إىل عجوز وقال: إهن
ني سنة ة أربعلبقراتنفعه إذا بلغ. فلما وقعت هذه الواقعة وسعى بنو إسرائيل يف طلب 
وجدها، رعى ف املمسعت العجوز هبا، فأخربت ابنها مبا فعل أبوه وقد ترعرع، فجاء إىل

ذهبا.  مسكها لءمبا فأتى هبا فساوموه يف شرائها ومنعته العجوز عن بيعها حىت اشتروه
نتيجة  لذي هواعقل فالشيخ هو الروح، والعجوز الطبيعة اجلمسانية، وابنه الطفل هو ال

 .الروح، والشاب املقتول هو القلب
م شيخ الروح عجل النفس إىل عجوز الطبع لريعى يف مرعى اللذات الطبيعية سل 

ع املعقوالت من حمسوساهتا حىت يكرب عسى طفل العقل أن ينتفع هبا وقت البلوغ يف انتزا
واستعمال الفكر الذي هو من قواها يف اكتساب العلوم العقلية. وهو الذي جاء هبا من 

إشارة إىل السري إىل اهلل باألعمال واآلداب والتخلق  املرعى وسعي بين إسرائيل أربعني سنًة
  جي يه ىه ُّٱ باألخالق، إىل أوان البلوغ احلقيقي، وجترد القلب، كما قال اهلل تعاىل:

ومساومتهم إياها يف شرائها إشارة إىل طلب القوى الروحانية . [15:فاحقاأل]َّ خي حي
املنورة بنور اهلداية الشرعية واإلرادة، وانتزاعها من العقل املشوب بالوهم، واستعباد العقل 

قوالت القياسية، وتسخريها بالفكريات، وحجبها عن نور اهلداية الشرعية عإياها بامل
اسات العقلية، وعدم حتليتها بالشرعيات. وهذا هو املوجب لتشددهم يف السؤال بالقي

ومنع العجوز إياه هو ممانعة الطبع يف االنقياد للشرع،  .وتأخرهم وتباطئهم يف االمتثال
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وموافقة العقل إياه يف ذلك لرعاية العقل جانب الطبع يف مصاحل املعاش وترفيهه إياه، 
كثر من الشرع. وبيعها مبلء مسكها ذهبا إشارة إىل حتليها بعد وترخيصه والتوسيع عليه أ

الذبح والسلخ بالعلوم النافعة الشرعية والعقلية اخللقية واألحكام الفرعية الدينية، واشتمال 
صورهتا عليها اليت توافق العقل والطبع وتنفعهما باستعماهلما إياها يف حتصيل مصاحل 

لب العقلية العملية بإذن الشرع من الوجه احلالل والتصرف املعاش واملباغي الطبيعية واملطا
 .املباح وأنواع الرخص يف مجيع التمتعات بعد حصول الكمال ومتام السلوك

ٱَّ  نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب  ىب  ُّٱ

ً فادراءتُم فيها} أنه  ة، وهولبقرإشارة إىل بيان سبب األمر بذبح ا {وإذ قتلتم نفسا
عا يف مه، طمنو عئيل وله ابن شاب فقتله ابنا عمه، أو بر من بين إسراكان شيخ موِس

رد األمر له، فو قتيفمرياث أبيه وطرحوه بني أسباط بين إسرائيل على الطريق، فتدافعوا 
بن الروح ي هو االذ بذبح البقرة وضربه ببعضها ليحيا فيخرب بالقاتل. فالشاب هو القلب

ذي ق احلقيقي الة العشإزالن حياته احلقيقية ور بأموال املعارف واحلكم، وقتله منعه عاملوِس
 انية أو مجيعاحليو لنفساهو حياته عنه باستيالء قويت الشهوة والغضب اللذين مها ابنا عمه 
عقل الفعال هو ال ن أبمقواها عليه، إذ الروح والنفس أخوان باعتبار فيضاهنما ووالدهتما 

ا ، فإهنلنخلةأكرموا عمتكم ا" املسمى )روح القدس( على قياس ما ورد يف احلديث:
ة، نفس اإلنسانية النت عم فإن النفس النباتية الكاملة اليت إذا كا ."خلقت من بقية طني آدم

كم اليت هي ة واحللعقليقتاله طمعا يف استعمال املعاين ا .تهاكانت النفس احليوانية عم 
 اعة الفكر.كر وصناملوحليل مرياث أبيه يف حتصيل مطالبهما وكماالهتما ولذاهتما بأنواع ا

هو   قتلهيفعهم وطرحاه على طرق القوى الروحانية والطبيعية بني حماهلا وتداف
تنازعها فسها لىل نإكل قوة منها الفساد واإلمث إىل األخرى، والصالح والرباءة  ةإحال

ها ى ورؤيتاألخر الئموجتاذهبا يف أفعاهلا ولذاهتا واحتجاب كل منها مبا يالئمها عما ي
ته، وحيا من نور القلب {وهللا مخرج  ما كنتم تكتمون}الصالح فيه والفساد يف ضده. 

 .باالستيالء عليه
ٱَّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث ُّٱ

بذنبها أو لساهنا، على ما ورد يف القصة، ليحيا،  {فقلنا اضربوه ببعضها}
ف قواها وآخرها، فيخربكم بالقاتل. وضرب الذنب إشارة إىل إماتة النفس وتبقية أضع

وسائر احلواس الظاهرة  وجهتها اليت تلي النفس النباتية ورابطتها هبا كاحلس اللمسي مثالً 
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فإهنا ذنبها. وضرب اللسان إشارة إىل تعديل أخالقها وقواها وتبقية فكرها الذي هو 
لساهنا، ومها طريقان: طريق الرياضة وإماتة الغضب والشهوة، كما هو طريق التصوف 

بالنفوس القوية اجلانية املستولية الطاغية أوىل، وطريق التحصيل وتعديل األخالق وهو 
. كما هو سبيل العلماء واحلكماء، وهو بالنفوس الضعيفة والصافية املنقادة اللينة أوىل

، وأخرب بقاتليه، أي: صار حيا قائما باحلياة احلقيقية فضربوه، فقام وأوداجه تشخب دمًا
تعلقه بالبدن وتلوثه مبطالبه حبسب الضرورة، وعرف حال القوى البدنية وعليه أثر القتل ل

أي: مثل ذلك  {كذلك يُحيي هللاُ الموتَى}. يف منعها إياه عن إدراكه وحجبها له عن نوره
دالئله وآيات  {ويُريكم}اإلحياء العظيم، حيىي اهلل موتى اجلهل باحلياة احلقيقة العملية 

 .صفاته لكي تعقلون

 هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱ
ٱَّ مس  خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت  خت جتحت هب مب خب حب جب

ات، لتلوينابع اأي: بعد تطاول األمد، وتراخي مدة الفترة، وتت {ت قلوبكمثم قسَ }
الصفات  مالبسةة، ووتوال النزغات، قست قلوبكم بكثرة مباشرة األمور واللذات البدني

 {أشد قسوةً }شيء  {أو}ش العلمي قرها بالنمن عدم تأث  {ارةفهي كالحج}النفسانية 
 وجوه الثالثةيف ال نحصرن أن احلجارة ألني منها بأن حاهلا ممنها، كاحلديد مثال. مث بي 

ستغرق يف يه، واف سًاور اإلهلي منطماملذكورة، فأفاد أن القلوب أربعة: قلب تنور بالّن
ا كقلوب يا أبدا حيشرب منه نه أهنار العلم، فمنفيه، فانفجرت م البحر العلمي منغمسًا

 {نه األنهارُ تفجُر ملما ي وإن من الحجارة}أهل اهلل السابقني وهو املشار إليه بقوله تعاىل: 
وهو  راسخنيء الوقلب ارتوى من العلم، فحفظ ووعى، فانتفع به الناس، كقلوب العلما

 استسلمنقاد ووقلب خشع وا {منه الماءُ وإن منها لما يشقُق فيخُرُج }املشار إليه بقوله: 
ها لما يهبُط وإن من}ه: وأطاع، كقلوب العباد والزهاد من املسلمني، وهو املشار إليه بقول

مر اهلل من ملا أ قيادوأدىن أحوال حاله هو اهلبوط من خشية اهلل، أي: االن {من خشيِة هللاِ 
 امليل إىل املركز بالسالسة.

، ممتلئا رًاللهدى، متكّب ن باخلوف آبيًالعلم ومل يتلّيوبقي قلب مل يتأثر قط با
باهلوى، متمردا، فال يوجد من اجلواهر ما يشبهه لقبول مجيعها ما أمر اهلل به، فكيف 

مثل ما بعثين اهلل به من اهلدى ": عليه السالمقال النيب  باحلديد الذي يلني ملا يراد منه؟
كانت طائفة منها طيبة قبلت املاء وأنبتت ف والعلم كمثل الغيث الكثري، أصاب أرضًا
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اذات أمسكت املاء، فنفع اهلل هبا الناس الكأل والعشب الكثري، وكانت منها طائفة أخ 
وال تنبت  فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء 

ومل يقبل  ذلك رأسًاكأل. فذلك مثل من فقه يف الدين فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع ب
القلوب الثالثة األخرية، واألول من األربعة  عليه السالم نفبي ". هدى اهلل الذي أرسلت به

هتديد للقاسية قلوهبم، أي: اهلل مطلع  {وما هللاُ بغافٍل عّما تعملونَ }هو القلب احملمدي. 
 .فيحجبهم عن نوره ويتركهم يف ظلماهتم، واآليات اليت تتلوها ظاهرة

 :أويل األوىلوت
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ
 جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق
 مم خم حم جم يل ىل مل خل  هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن من  خن حن
 َّ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 {وقد كان فريق  منهم}أن يوحدوا بتوحيد الصفات ألجل هدايتكم  {أفتطمعونَ }
أي: علموا توحيد  {من بعِد ما عقلوهُ }ا بنسبتها إىل أنفسهم يقبلون صفات اهلل مث حيرفوهن

أن تلك الصفات هلل، لكن نفوسهم  {وُهم يعلُمونَ }الصفات وما وجدوه بالعيان 
ينتحلوهنا باإلشراك حالة ذهول العقل عن استيالئها على القلب لعدم كون توحيدهم 

 .، بل علمًاوحااًل ملكًة
 نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ
ٱَّ رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

ملن بقيت منه بقايا صفات النفس  أي: ويٌل {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم}
وهو ال يشعر هبا أو يشعر فيحتال أو ال حيتفل هبا فيفعل ويقول بنفسه وصفاهتا، ويدعي 

ونسبته من حظوظ النفس، بل عني ذلك القول والفعل  ًاأنه من عند اهلل ليكتسب به حّظ
وميكن أن تؤول اآليات الثالث األول على . إىل اهلل حظ تام هلا وذنب ال ذنب أقوى منه

الوجه الثاين املبين على التطبيق فيقال: أفتطمعون، أيتها القوى الروحانية، أن تؤمن هذه 
القوى النفسانية ألجل هدايتكم منقادة. وقد كان فريق منهم كالوهم واخليال يسمعون 

، أي: يتلقفون املعاين الواردة من عند اهلل على القلب مث حيرفونه باحملاكاة وكثرة كالم اهلل
االنتقاالت وجعلها جزئية، وإعطائها أحكام اجلزئيات كما يف املنامات والواقعات. من 
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بعد ما عقلوه، أي: أدركوه على حاله وهم يعلمون حتريفها وانتقاالهتا إىل اللوازم 
 .واألشباه واألضداد

ا يعتهإذا لقوكم بالتوجه حنوكم، وتلقن مدركاتكم عند حضوركم، ومشاو
 ت، منعغفاليف أوقات ال {وإذا خال بعضهم إلى بعٍض }إياكم، وعروجها، أذعنوا وصدقوا. 

وهومة لة واململخيبعضهم بعضا عن إلقاء ما فتح اهلل عليهم من مدركاهتم احملسوسة وا
 .ضرة الروحانية عند رهبملريكبوا منها احلجج وحياجوهم هبا يف احل

لعكم فيط {نونَ وما يعل}عنكم من مدركاهتم  {أَو ال يعلمون أن هللا يعلم ما يُسّرون}
ة لظاهراحلواس أي: القوى الطبيعية الغري املدركة وا {ومنهم}عليها وينصركم عليهم 

امتة ختيقنون يلذاهتم وشهواهتم وما  {إال أماني}كتاب املعاين املعقولة  {ال يعلمون}
 .عاقبتها ومضرهتا يف طريق الكمال، بل يظنون نفعها وخرييتها

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ
 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك لكمك
ٱَّمث هت مت خت جتحت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ىييي

ان اوي زماب يساعتقدوا أن زمان العق إىل آخر اآلية، {وقالوا لن تمّسنا النّارُ }
س، وهيئة  النفيف ًا، ثابتفاسدًا الذنب، ومل يعلموا أن الذنب إذا كان معتقدًا مباشرة

ه لوهو معىن قو اب.لتخليد العذ هلا، كان سببًا ذاتية  راسخة فيها، وصار ملكة كصورة 
لثوب. وعب لأي: استولت عليه واستوعبت كالسواد املست {وأحاطت به خطيئتُهُ }تعاىل: 

 .الطاعة أيضا سبب خلود الثواب ولو مل يكن كذلك ملا كانت
 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱ
 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
ٱَّ  جك مق حق

حظة يد مالعاهدناهم بالتوحيد. ومقتضى التوح {وإذ أخذنا ميثاَق بني إسرائيلَ }
أوصافها.  ب ظهورى حساحلضرة الربوبية ومشاهدة جتلياهتا يف مظاهرها، والقيام حبقها عل

بوان ملكان ا األدة مهأول من يظهر عليه صفات الربوبية وآثارها يف الظاهر وعامل الشهاو
 .هلهما النسبة والتربية والعطوفية، اليت هي آثار املوجد الرب الرحيم في

فاإلحسان إليهما جيب أن يلي عبادة اهلل حبسب ظهوره يف مظهريهما، مث ذوي 
ة فيهم بالنسبة إليه، مث اليتامى الختصاص واليته القرىب لظهور املواصلة واملرمحة اإلهلي
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وحفظه تعاىل هبم فوق من عداهم إذ هو ول من ال ول له، مث املساكني لتوليته رعايتهم 
 .ورزقهم بنفسه بال واسطة غريه، مث سائر الناس للرمحة العامة بينهم اليت هي ظل الرمحانية

اضله يف مراتبه هو ختصيص العبادة باهلل مع فاإلحسان املأمور به يف اآلية على درجاته وتف
 .مشاهدة صفاته يف مظاهرها ورعاية حقوق جتلياهتا وأحكامها

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ  ين ىن

كم إىل ا وميلفاهتالنفس وص هبواكم إىل مقاّر {وإذ أخذنا ِميثاقكم ال تسِفكوَن دماءُكم}
ا مآرهب صيلحتية، وخواص أفعالكم ألجل هواها وطباعها، ومتاركتكم حياتكم احلقيق

 {ن ديارُكمم} عرب بالنفس عن الذاتأي: ذواتكم. إذ ُي {وال تُخرُجون أنفسكم}ولذاهتا 
أنتم و} بقبولكم لذلك {ثّم أْقررتُم}أي: مقاركم الروحانية والروضات القدسية 

 .عليه باستعداداتكم األولية وعقولكم الفطرية {تشهدونَ 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱ
 رب يئ ىئ مئنئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب  زب
 ري ٰى ين ىن مننن زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  يقاك
ٱَّ نيىي  مي زي

الساقطون عن الفطرة، احملتجبون عن نور االستعداد األصلي  {ثّم أنتم هؤالءِ }
ً منكم من ِديَارهموتُخرجون فَ }بغوايتكم ومتابعتكم للهوى  {تقتلون أنفسُكم} أوطاهنم  {ريقا

القدمية األصلية، بإغوائهم وإضالهلم وحتريضهم على ارتكاب املعاصي واتباع اهلوى 
بارتكاب الفواحش واملعاصي لريوكم  {با ثمِ }تتعاونون عليهم  {تََظاهرون عليهم}

كم إياهم واالستطالة على الناس ليتعدى إليهم ظلمكم، وإلزام {والعدوانِ }فيتبعوكم فيها 
رذائل القوتني البهيمية والسبعية وحتريضكم هلم عليها، وتزيينكم هلم إياها كما هو عادة 

يف قيد تبعات  {وإن يأتوُكم أُسارى}. مالحدة املسلمني من أهل اإلباحة املدعني للتوحيد
 ارتكبوها وشني أفعاهلم القبيحة، أخذتكم الندامة وعريهتم عقوهلم وعقول أبناء جنسهم مبا

بكلمات احلكمة واملوعظة والنصيحة الدالة على أن  {تُفادوُهم}حلقهم من العار والشنار 
اللذات املستعلية هي: العقلية والروحية وعاقبة اتباع اهلوى والنفس والشيطان وخيمة، 

، فيتيقظوا هبا ويتخلصوا من قيد اهلوى رديئٌة ومشاركة البهائم واهلوام يف أفعاهلا مذمومٌة
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عي التوحيد واملعرفة واحلكمة وأتباعهم يف زماننا ما نشاهد من حال علوج مد  ك سويعًة
 .هذا

ه بتقرون ، فوإقرارًا أي: كتاب العقل والشرع قواًل {أفتُؤِمنوَن ببعِض الكتابِ }
سران واخل وتصدقونه وهو أن اتباع اهلوى والنفس مذموم، موجب للوبال واهلالك

م تحالهلم واستنتهون عما هناكم عنه، وهو إباحته فعال وعمال فال {وتكفُروَن ببعٍض }
اِة الدنيا في الحي}لة افتضاح وذ {فما جزاُء َمن يفعُل ذلَك منُكم إأل ِخزي  } للمحرمات واملنهيات

الذي  {ذابِ شّد العأ إلى يَُرّدونَ }أي: حال املفارقة اليت هي القيامة الصغرى  {ويوَم القيامةِ 
م عن و مسخهأهنا الراسخة يف نفوسهم واحتراقهم بنريا هو تعذيبهم باهليئات املظلمة

ها يف ا وضبطعن أعمالكم، أحصاه {وما هللاُ بغافِل} صورهم بالكلية، وتضاعف البلية
 جك حقمق  مف خف حف جف مغ جغ ُّٱأنفسكم وكتبها عليكم، كما قال تعاىل: 

 [.6:، اآليةاجملادلة]َّ خكلك حك
 خت حت جت هب مب حبخب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت  مت
 خم حم جم يل ىل مل خل  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض
 يي ىي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت  رتزت
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك
 مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
 حض جض خصمص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج  حج
 مق حق مف خف حف جف  مغ معجغ جع مظ حط مض  خض
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حك جك
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه
 مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ  رئ
 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن
 جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ
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 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس
ٱَّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف

لظاهر وا. مر ظاهر ومعلوم مما {ال يعلُمونَ }إىل قوله:  {ولقد آتينا موسى الكتابَ }
لنفس لملفيض له اأن جربائيل هو العقل الفعال. وميكائيل هو روح الفلك السادس، وعق

له املفيض ع، وعقلراباالكلية املوكلة بأرزاق العباد. وإسرافيل هو روح الفلك  النباتية
ع املوكل الساب لفلكاللنفس احليوانية الكلية، واملوكلة باحليوانات. وعزرائيل هو روح 

إىل اهلل  يسلمهاوانه باألرواح اإلنسانية كلها، يقبضها بنفسه أو بالوسايط اليت هي أعو
 .تعاىل

 من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن
 ىت نت مت زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  رئزئ ّٰ ِّ ُّ
 رن اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث  نث زثمث رث يت
ٱَّ مي زي ري ٰى ىنين  نن من زن

شياطني اإلنس الذين  {ما تتلوا}أي: اتبع اليهود والقوى الروحانية  {واتّبَعوا}
شرار، األقوياء، وشياطني اجلن وهم األوهام واخلياالت واملتخيالت هم املتمردة العصاة األ

عهد  {على}احملجوبة عن نور الروح، العاصية ألمر العقل املتمردة عن طاعة القلب 
النيب أو سليمان الروح من كتب السحر وعلومه، يزعمون أنه علم  {ُملِك ُسليمانَ }

من اجلن واإلنس والطري وعلم احليل ر ر ما سخ سليمان وبه استوىل على امللك وسخ 
بإسناد التأثري إىل غري  {وما َكفََر ُسليمانُ }. والشعبذة واملوهومات واملتخيالت والسفسطة

ولكّن الشياطيَن }عن مؤثرية اهلل، بإسناد التأثري إىل غريه  واحتجاٌب حر كفٌراهلل، إذ الّس

لِّمون النّاَس الّسحَر وما أُنِزل على يُع} احتجبوا ومل يعلموا أن ال مؤثر إال اهلل {كفروا

أي: العقل النظري والعملي املائلني إىل النفس املنكوسني من بئر الطبيعة  {الملكين
الصدر املعذبني بضيق املكان بني  {ببابلَ }لتوجههما إليها باستجذاب النفس إيامها إليها 

اب احليل والنريجنات أخبرة املواد وأدخنة نريان الشهوات من العلوم واألعمال من ب
امتحان وبالء من  {وما يُعلِّماِن من أحٍد حتى يقوال إنما نحُن فتنة  }والطلسمات على التأويلني 

 {فال تكفُر}هان على حاهلما بالنور العقلي اهلل لقوة النورية وبقية امللكوتية فيهما، فينبّ 
فيتعلمون منهما ما يُفرقوَن به } باستعمال هذا العلم يف املفاسد واملناهي وإسناد التأثري إليه
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وما ُهم بضاريَن به من أحِد إال }القلب والنفس، وبني الروح والنفس، وتكدير القلب  {بينَ 

أي: إال إذا أراد اهلل أن يضره عند ذلك الفعل، فيفعل ما يريد ويكون زيادة  {بإذن هللاِ 
 .تأثري سحرهله يف كفره واحتجابه لرؤيته ذلك من  ابتالء للساحر وإمهااًل

يف  {منفعُهُ يوال }بزيادة االحتجاب وشدة امليل واهلوى  {ويتعلمون ما يضّرُهم}
 شره. م منرفع احلجاب برؤيتهم ذلك ابتالء من اهلل واستعاذاهتم باهلل ليقيه

فس لى الناله عأي: نصيب، إلقب {ولقد َعلُموا لََمن اشتراهُ ما له في اآلخرِة من خالق}
 .ستعمال ذلك يف اكتساب حطام الدنيا ومتتعاهتاواهلوى بالكلية وا

 مت خت حت جت  هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ
 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ محجخ جح  مج حج مث هت

 لك حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض
ٱَّ  خل حل جل مك

ه ىل غريإلتأثري الشرك بنسبة ا {واتّقوا}برؤية األفعال من اهلل  {ولو أنهم آمنوا}
، واألحوال فتوحيةواهب المن األنوار الروحية، وامل {من عنِد هللاِ } كائنٌة ائمٌةد {لََمثُوبة  }

 .{خير  لو كانوا يعلمونَ }القلبية، واملعارف اإلهلية 
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي

ا، معناه دون ظها ومعناها، أو لفظهابإبطال حكمها وإبقاء لف {ما ننسخ من آيةٍ }
ا يف اخلري ساويها أو يأي: مبا هو أصلح يف بابه منها يف باهب {نأِت بخيٍر منها}كآية الرجم 

، ا عامةوإم والصالح. واعلم أن األحكام املثبتة يف اللوح احملفوظ إما خمصوصة
فإذا نزلت  واملخصوصة إما أن ختتص حبسب األشخاص وإما أن ختتص حبسب األزمنة،

نسخ تزمنة باأل بقلب الرسول فاليت ختتص باألشخاص تبقى بقاء األشخاص، واليت ختتص
أحكام لة كوتزال بانقراض تلك األزمنة، قصرية كانت كمنسوخات القرآن، أو طوي

ما  ىوالعامة تبق ذلك،الشرائع املتقدمة. وال ينايف ذلك ثبوهتا يف اللوح إذ كانت فيه ك
 .إلنسان واستواء قامته مثالبقي الدهر كتكلم ا
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 ألرواحاامل أي: له ملك مساوات ع {ألم تعلم أّن هللاَ لهُ ُملُك السمواِت واألرِض }
غريه  بق شيءلم يفوأرض األجساد وهو املتصرف فيهما بيد قدرته بل كله ظاهره وباطنه 

 .ينصركم ويليكم

 ىث نث  مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
 جت  هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من
 حض  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح  جح مج حج هتمث مت خت حت
 جل  مك لك خك حك جك حقمق مف  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
ٱَّ مي  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل خلمل حل

سة سياخل شهواتمن قبل اللذات الدينية احلسية وال {أم تُريدوَن أن تسألوا رسولكم}
 .يماملستق الطريق {فقد ضلّ }الظلمة بالنور  {ئل موسى من قبل ومن يتبدلكما سُ }النفسية 

ل ن يدخلأي: قالت اليهود:  {وقالوا لن يدخل الجنّة إال من كان هوداً أو نصارى}
ة النفس إال ال وجنألفعااجلنة املعهودة عندهم، أي: جنة الظاهر وعامل امللك اليت هي جنة 

 ا.من كان هود
عامل طن ووقالت النصارى: لن يدخل اجلنة املعهودة عندهم، أي: جنة البا

 امللكوت اليت هي جنة الصفات، وجنة القلب إال من كان نصرانيا.
موات من مل لن يلج ملكوت الس"يف دعوهتم إىل جنتهم:    وهلذا قال عيسى

أي: غاية  {مانيُّهُ ك أملت}، وكانت دعوته إىل السماء، أي: السماء الروحانية "يولد مرتني
يلكم أي: دل {مرهانكبقل هاتوا }ا فوقها مطالبهم اليت وقفوا على حدها واحتجبوا هبا عّم

ى عل ل  ليل ديف دعواكم، بل الد {إن كنتم صادقين}الدال على نفي دخول غريكم جنتكم 
 .نقيض مدعاكم

 {هللِ }ضها أي: ذاته املوجودة مع مجيع لوازمها وعوار {من أسلم وجَههُ }فإن 
أي: مستقيم يف  {وهو محسن  }بالتوحيد الذايت عند احملو الكلي والفناء يف ذات اهلل 

ربه يف أعماله، راجع من الشهود الذايت إىل مقام  أحواله بالبقاء بعد الفناء، مشاهٌد
اإلحسان الصفايت الذي هو املشاهدة بالوجود احلقاين ملكان االستقامة والعبادة، ال 

الختصاصها  أي: ما ذكرمت من اجلنة وأصفى وألّذ {فلهُ أجُرهُ عند ربّهِ }لنفساين بالوجود ا
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أي:  {وال خوف  عليهم وال ُهم يحزنونَ }ندية أي املشاهدة اليت احتجبتهم عنها مبقام الِع
خوفهم من احتجاب الذات وبقاء النفس الالزم  وزيادة على ما لكم من اجلنة وهو عدُم

هنم على ما فاهتم بسبب الوقوف حبجاب جنة األفعال والصفات لوجود بقيتهم وعدم حز
 والتلذذ هبا واالستراحة فيها واالستدامة إليها من شهود مجال الذات.

ت حتقامهم مدىن فإهنم وإن تركوها بالشوق إىل جتلي الذات فإهنا حاصلة هلم وأ
 .جنة الذات

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ىنين
 زث رث يت ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
ٱَّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث مثنث

كذا الحتجاهبم بدينهم عن دينهم، و {وقالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ }
باطن عن ال ظاهرقالت النصارى الحتجاهبم بالباطن عن الظاهر كما احتجب اليهود بال

 .هب اليوم يف اإلسالمعلى ما هو حال أهل املذا

 دين كل وفيه ما يرشدهم إىل رفع احلجاب، ورؤية حّق {وهم يتلون الكتاب}
ق ا الفر، فمومذهب، وليس أهل ذلك الدين واملذهب حقهم بباطل لتقيدهم مبعتقدهم

م بل هم ل قوهلن مثهلم وال كتاب، كاملشركني، فإهنم يقولو بينهم وبني الذين ال علَم
باحلق  {ُهمُم بين يحكُ فاهللُ }هم إال حجة العقل وهم حبجة العقل والشرع أعذر، إذ ليس علي

ي املهد ند خروجعالكربى وظهور الوحدة الذاتية  {القيامةِ }قيام  {يومَ }يف اختالفاهتم 
. 

ه، مث يعرفونهتم فإن اهلل يتجلى لعباده يف صورة معتقدا"ويف احلديث ما معناه: 
ني حمجوب النيض، وحينئذ يكونون كلهم "فينكرونه ل عن صورته إىل صورة أخرىيتحو  

 .د بصورة معتقدهد الذي مل يتقي إال ما شاء اهلل وهو املوح 
أي: مواضع  {مّمن منع مساجد هللاِ }وأخبس حظا  حقًا أي: أنقُص {ومن أظلمُ }

 {أن يُذكَر فيها اسُمهُ }سجود اهلل اليت هي القلوب اليت يعرف فيها فيسجد بالفناء الذايت 
اخلاص الذي هو االسم األعظم، إذ ال يتجلى هبذا االسم إال يف القلب، وهو التجلي 
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بالذات مع مجيع الصفات أو امسه املخصوص بكل واحد منها، أي الكمال الالئق 
 .باستعداده املقتضي له

ها، ات عليلتمنيابات الباردة وغلبة واستيالء بتكديرها بالتعّص {وسعى في خرابها}
لنفس اب قوى تجاذلا املستعدين عنها باهلرج واملرج وهتييج الفنت الالزمة ومنع أهله

: ها، أيا إليويصلو {أولئَك ما كان لُهم أن يدُخلوها إال خائفين}ودواعي الشيطان والوهم 
طالن ظهور بذلة بو أي: افتضاحٌ  {لَُهم في الدنيا ِخزي  }نكسرين لظهور جتلي احلق فيها ُم

اآلخرِة  ولهم في}. رهم ومغلوبيتهمه بدين احلق وانقهارهم وحتّسدينهم ومعتقدهم، وفسخ

 .هو االحتجاب عن احلق بدينهم {عذاب  عظيم
ٱَّ  زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  ىليل مل يك ُّٱ

قيقة م باحلبلتهة النصارى وقأي: عامل النور والظهور الذي هو جّن {وهلل المشرقُ }
احلقيقة لتهم بد وقبة اليهوالذي هو جّن أي: عامل الظلمة واالختفاء {والمغربُ }هو باطنه 

أي:  {جهُ هللاِ وفثّم }أي: أي جهة تتوجهوا من الظاهر والباطن  {فأينما تَُولّوا}هو ظاهره 
التجلي هلا وفيها  ظهورذات اهلل املتجلية جبميع صفاته، أو وهلل اإلشراق على قلوبكم بال

اهتا، ها وذوصوربره واحتجابه بصفة مجاله حالة شهودكم وفنائكم، والغروب فيها بتسّت
جهه مل وفثم  ينئذ واختفائه بصفة جالله حالة بقائكم بعد الفناء. فأي جهة تتوجهوا ح

ات الوجودهات ومجيع الوجود شامل جلميع اجل {إن هللاَ واسع  }يكن شيء إال إياه وحده 
 .بكل العلوم واملعلومات {عليم  }

 هت مت خت حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ حئخئ ييجئ ىي ني مي ُّٱ
ٱَّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث

دونه  بذاته خمصوصًا مستقاًل أي: أوجد موجودًا {وقالوا اتخذَ هللاُ ولداً }
بل لهُ ما في السمواِت }عما جيانسه  ننزهه عن أن يكون غريه شيء فضاًل {سبحانهُ }

أي: له عامل األرواح واألجساد وهي باطنه وظاهره، كما تقول: له الذات  {واألرِض 
موجودون بوجوده، فاعلون بفعله،  {ُكلٌّ لهُ قانتون} والصفات وأمثال ذلك.والوجه 

معدومون بذواهتم، وهو غاية الطاعة والقيام حبقه إذ هو الوجود املطلق، فال يوجد بدونه 
 عدميةٌ  إمكانيٌة والوجودات املعينة صفاته وأمساؤه المتيازها بتعيناهتا اليت هي أموٌر. شيء

ر العقلي الذي يقسمها إىل الوجود واملاهية اليت هي بدون الوجود ليست عينه باالعتبا
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يف اخلارج، لكن يف العقل. والعقليات باطنه، فهي يف احلقيقة ليست غريه فال  ليست شيئًا
 .أو ما شئت فسمه أو خملوقًا ، أي: معلواًلحىت يكون ولدًا يكون غريه موجودًا

، بل ومدة أرضه غري مسبوقة مبادةأي: مبدع مساواته و {بديع السموات واألرض}
ولو مل يكن  خلارجيده ارة بامسه النوراين، موجودة بوجوهي ظالل ذاته ومنشأ عامليته منّو

ذ هي بال إ صاًلا أجهات اإلمكان واعتبارات العقل حبسب اليقينيات ملا اعتربت وجوداهت
ه كون غريال توهو غري شيء فال تكون معه موجودة باملقارنة بل بالتحقيق بوجوده، 

 حق. قيقتهاحتبار فهي باعتبار تعيناهتا خلق، وباع. باملفارقة بل باالعتبار العقلي

علق إال ت أي: فال يكون {فإنما يقوُل له ُكن فيكون}أي حكم به  {وإذا قضى أمراً }
له وإال مل هو قو تعلقط شيء، بل معا. وذلك الل زمان وال توّسإرادته به فيوجد بال ختلّ 

 .وال صوتٌ  قوٌليكن مث 
 حق مف خف حف جف  مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص ُّٱ
 هن من خن جنحن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك  خكلك حك مقجك
 ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه مه جه
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه
 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب زبمب رب يئ
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
ٱَّ مح جح مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي

 {ية  آتأتينا   أولوال يُكلمنا هللاُ }علم التوحيد من املشركني  {وقال الذين ال يعلمون}
لم هبما فرع ذ العاته، إيف اجلهل بعلم التوحيد وبكالم اهلل وآي {تشابهت قُلوبُهم}إىل قوله: 

ل عن أصحاب وال تُسئ}ان ئل التوحيد وكيفية املكاملة ألهل اإليقدال {قد بيّنا}علم التوحيد 

يك ا علم، إمنأي: وال تؤخذ باحتجاهبم وما عليك أن تنقذهم من ظلمات حجبه {الجحيم
 أن تدعوهم بالبشارة واإلنذار.

ال  لطريقأي: طريق الوحدة املخصوصة باحلق هو ا {قل إّن هدى هللا هو الهدى}
 ".ةجلاد االيمني والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي " : يكما قال عل. غري
هللا  مالَك من}ة أي: من علم التوحيد واملعرف {ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم}

ٱ.المتناع وجود غريه {من ولّيٍ وال نصير
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الروح والسر أي: مبراتب الروحانيات، كالقلب و {وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات}
ل تسليم والتوكتب كالملراار هبا على تلك عب  فاء والوحدة واألحوال واملقامات، اليت ُيواخل

ك للّناس ني جاعلقال إ}بالسلوك إىل اهلل ويف اهلل حىت الفناء  {فأتّمهنّ }والرضا وعلومها 

 ً ك سبيلي م سلوديههم وهتبالبقاء بعد الفناء، والرجوع إىل اخللق من احلق تؤم  {إماما
 {قالَ } مامًاإ أي: واجعل بعض ذرييت أيضًا {قال وِمن ذّريّتي}بك فيهتدون. ويقتدون 

عهد أي وال لفائُخإياهم، أي: ال يكونون  {ال يناُل عهدي الظالمينَ }قد يكون منهم ظاملون 
 .إىل الظاملني باإلمامة

 مع جع  مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ُّٱ
ٱَّ حق مف  خف حف جف مغ جغ

ً للنّاس وأم}أ ومبّو أي: مرجعًا {مثابةً }ب القل {وإذ جعلنا البيتَ } من أوحمل  {نا
نفس فات الصئل غوا أو سبب أمن وسالمة هلم يأمنون بالوصول إليه والسكون فيه شر 

م إغوائهل، ووفتك فتاك القوى الطبيعية وإفسادها، وختييل شياطني الوهم واخليا
نا موط {ىصلّ مُ }ة ل مقام اخلِ وح الذي هو مقام الرو {واتِخذوا من مقام إبراهيم}ومكائدهم 

م هدنا إلى إبراهيوع} وقيةللصالة احلقيقية اليت هي املشاهدة واملواصلة اإلهلية واخللة الذ

ساوس واسات أمرنامها بتطهري بيت القلب من قاذورات أحاديث النفس، وجن {وإسمعيل
 سالكنيأي: لل {للطائفين} الشيطان، وأرجاس دواعي اهلوى، وأدناس صفات القوى

لب ام الق مقالواصلني إىل {والعاكفين}املشتاقني الذين يدورون حول القلب يف سريهم 
 هجها منإزعاوبالتوكل الذي هو توحيد األفعال املقيمني فيه بال تلوينات النفس 

ا ة الرضمرتب أي: اخلاضعني الذين بلغوا إىل مقام جتلي الصفات، وكمال {عوالركَّ }
 .وحدةوالسجود الفانني يف ال

 هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ
ٱَّ  مت هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه

ً }القلب  الصدر الذي هو حرُم {وإذ قال إبراهيُم رّب اجعل هذا} من  {بلداً آمنا
وارزق }ن القوى البدنية أهله استيالء صفات النفس واغتيال العدو اللعني، وختطف جِ 

من  {من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر}أو حكمه وأنواره  من مثرات معارف الروح {أهلهُ 
سكنوا  أي: ومن احتجب أيضا من الذين {قال ومن كفر} اهلل منهم وعلم املعاد دَ ح َو
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الصدر وال جياوزون حده بالترقي إىل مقام العني الحتجاهبم بالعلم الذي وعاؤه الصدر 
واملعلومات الكلية النازلة إليهم من عامل  من املعاين العقلية، {قليالً } متتيعًا {فأمتّعه}

وبئس }نار احلرمان واحلجاب  {ثم أضطّره إلى عذاب}الروح على قدر ما تعيشوا به 

 .مصريهم، لتعذهبم بنقصاهنم وتأملهم حبرماهنم {المصير
 جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه
 يت ىت نت مت زت يبرت  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ
 من زن رن مم ام يل ىل مل  ىكيك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث
 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ينٰى ىن نن
 جضحض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت
ٱَّ مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

 ان زماء يفنزلت من السمقيل: إن الكعبة ُأ {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت}
استقبله املالئكة ومن أرض اهلند  آدم  آدم وهلا بابان إىل املشرق واملغرب، فحج  

 أنزلت مرة مث، أربعني فرسخا فطاف بالبيت ودخله. مث رفعت يف زمان طوفان نوح 
ابا واحدا. بيها بل باأخرى يف زمان إبراهيم صلوات اهلل عليه، فزارها ورفع قواعدها وجع

واقيت اجلنة من ي ضاَءبي ًةانشق عن احلجر األسود وكان ياقوتقبيس ف ض أبووقيل: مث متخ 
فوضعه  لسالم،يه ائت فيه يف زمان الطوفان إىل زمن إبراهيم علنزل هبا جربائيل فخّب

 .مبالمسة النساء احليض إبراهيم مكانه، مث اسود 
نه ذا إىل ظهور القلب يف زمانه بوجوده عليه. وكو فنزوهلا يف زمان آدم إشارٌة

إىل ظهور علم املبدأ واملعاد، ومعرفة عامل النور، وعامل الظلمة  بابني شرقي وغريب إشارٌة
هه بالتكوين يف زمانه دون علم التوحيد. وقصده زيارهتا من أرض اهلند إشارة إىل توج 

واالعتدال من عامل الطبيعية اجلسمانية املظلمة إىل مقام القلب، واستقبال املالئكة إشارة 
إىل تعلق القوى احليوانية والنباتية بالبدن وظهور آثارها فيه قبل أثار القلب يف األربعني اليت 
تكونت فيها بنيته وختمرت طينته أو توجهه بالسري والسلوك من عامل النفس الظلماين إىل 
مقام القلب. واستقبال املالئكة تلقي القوى النفسانية والبدنية إياه بقبول اإلذعان 

يف املقامات قبل وصوله إىل  الق اجلميلة وامللكات الفاضلة والتمرن فيها والتنقلواألخ
مقام القلب. وطوافه بالبيت إشارة إىل وصوله إىل مقام القلب وسلوكه فيه مع التلوين، 

إىل  نه واستقامته فيه. ورفعه يف زمان الطوفان إىل السماء إشارٌةودخوله إشارة إىل متّك
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ة اهلوى وطوفان اجلهل يف زمان نوح عليه السالم عن مقام القلب. احتجاب الناس بغلب
وبقاؤه يف السماء الرابعة، أي: البيت املعمور الذي هو قلب العامل ونزوله مرة أخرى يف 

هبدايته. ورفع  زمان إبراهيم عليه السالم إشارة إىل اهتداء الناس يف زمانه إىل مقام القلِب
إشارة إىل تلقي القلب بسلوكه عليه السالم من  واحد  إبراهيم قواعده وجعله ذا باب 

وارتفاع مراتبه ووصوله إىل مقام التوحيد، إذ هو  مقامه إىل مقام الروح الذي هو السر 
 :أول من ظهر عليه التوحيد الذايت كما قال 

، ]األنعام َّ هب مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ
ىل إشارة إعنه  قهقا. ومتخض أيب قبيس وانشواحلجر األسود إشارة إىل الروح[، 79:اآلية

ره، وهلذا لب ظهو طد يفب ظهوره بالرياضة وحترك آالت البدن باستعماهلا بالتفكر والتع
إىل  رٌةيض إشااحل ئت فيه، يعين: احتجبت بالبدن. واسوداده مبالمسة النساءّبقيل: ُخ

ا الوجه تسويدهه وها عليره بغلبة القوى النفسانية على القلب واستيالئاختفائه وتكّد
ليه يف رفع عطفه عن لديالنوراين الذي يلي الروح منه. وكذا إمساعيل أيضا كان من املوحّ 

 .قواعد البيت
لك ك وجبعبل ب أي: ال تكلنا إىل أنفسنا فنسلم بأنفسنا {ربنا واجعلنا مسلمين لك}

اهيم، وبشرى إبر أنا دعوة أيب": ، وهلذا قال هو حممد  {ربنا وابعث فيهم رسوالً }
 .شامصور الا قهلخرج منها فأضاءت  وقد رأت يف املنام أن نورًا "،عيسى، ورؤيا أمي

ن إال م {إال من سفه نفسه}لة التوحيد أي: ِم {ومن يرغب عن ملّة إبراهيم}
لتمييز أو اعلى  فسًاه ناحتجب عن نور العقل بالكلية وبقي يف مقام ظلمة نفسه. أي: سف 

دين املرا أي: من كان من احملبوبني {ولقد اصطفيناه}انتزاع اخلافض يف نفسه على 
بقاء بعد الة الحأي:  {رةفي اآلخ}بالسابقة األزلية فاخترناه حالة الفناء يف التوحيد وهو 

أي:  {ه أسلمبُّ ال له رإذ ق}الفناء من أهل االستقامة الصاحلني لتدبري النظام وتكميل النوع 
 وحدًام سلمًاول مهلل، يعين: جعله يف األزل من أهل الصف األد وأسلم ذاتك إىل اوّح

 {يعقوبم بنيه وإبراهي}أي: بكلمة التوحيد  {ووّصى بها}فيه  لرب العاملني، فانيًا مذعنًا
دين له  حد، الاملو أي: دينه الذي يدين به {يا بنّي إّن هللا اصطفى لكم الّدين} بنيه تأسيًا

أي: ال  لدين،اهذا  إال على {فال تموتنّ } وذاته ذات اهلل غريه، وال ذات، فدينه دين اهلل
 ، فيدرككمدًاهلل أبء باتني بأنفسكم، أحيامتوتن باملوت الطبيعي موت اجلهل، بل كونوا مّي

 .موت البدن على هذه احلالة
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ٱَّ  من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  جل لكمك خك حك جك ُّٱ

دين يف ال لصرفوا بالتقليد ادين وال تكتفأي: ال تكونوا مقّل {تلك أّمة قد خلت}
السرية، تقاد واالعوإذ ال اعتماد على النقل، فليس ألحد إال ما كسب من العلم والعمل 

اعملوا وليقني وا اجازى أحد مبعتقد غريه وال بعمله، فكونوا على بصائركم واطلبال ُي
 .عليه

 يه ىه مه جه ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
 ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 ٰىري ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك لكمك اك يق  ىق يف ىف
 حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 خص مسحص خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت
 حلخل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط  خضمض حض جض مص
ٱَّ  مه جه هن من خن حن ممجن خم حم  جم هل مل

قل }غري  نه البدينه يزعم أن احلق دي حمجوب  كل  {كونوا هوداً أو نصارى وقالوا}

 ل حجابكرفع فإن اهلدى املطلق هو التوحيد الذي يشمل كل دين، وي {بل ملّة إبراهيم
دين  نفيب {منهم ال نفرق بين أحد}إىل آخره  {قولوا آمنّا باهلل}كما ذكر بعده يف قوله 

م على اتفاقهوحلق اخر وحقيته، بل نقول باجتماعهم على البعض وإبطال ملته وإثبات اآل
من  {به ا آمنتممثل مفإن آمنوا ب}التوحيد، ونقبل مجيع أدياهنم بالتوحيد الشامل لكلها 

اء الهتدي: كل اأاالهتداء املطلق،  {فقد اهتدوا}  ومذهب  التوحيد اجلامع من كل دين 
 .يهمن اهلداية يشاقونكم ف ّقمن الدين وش يف طرف  {وإن تولّوا فإنّما هم}

طنه ذهب بااد ومأي: آمنا باهلل وصبغنا اهلل صبغة، فإن كل ذي اعتق {صبغة هللا}
بغ نيتهم، غون بصصبومقة بصبغ اعتقاده ودينه ومذهبه. فاملتعبدون بامللل املتفّر مصبوٌغ

دع باء والألهوواملتمذهبون بصبغ إمامهم وقائدهم، واحلكماء بصبغ عقوهلم، وأهل ا
حسن منها صبغ أ  الدون بصبغة اهلل خاصة اليتاملتفرقة بصبغ أهوائهم ونفوسهم، واملوحّ 

 لق يف ظلمة مث رش  لق اخَلإن اهلل تعاىل َخ: "  وال صبغ بعدها. كما قال رسول اهلل
ور هو الن فذلك". عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأ ضل

 .صبغته
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 جي يه ىه جهمه ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ ىي مي  خي حي

قوهلم فاء عاف العقول، لعدم وَفاهم سفهاء خِ مس  {سيقول الّسفَهاء من الناس}
لك ه، ولذها ببإدراك حقيقة دين اإلسالم وقضائها على ما عرفت حبق مذهبها ووقوف

ذ لو ص، إالاإلخبتهم يف اهلل مع اتفاقهم يف التوحيد واختصاص املسلمني كانت حماّج
 ًةم رزينقوهلحماجتهم معهم. ولو كانت ع أدركوا احلق ألدركوا إخالصهم فلم تبقَ 

حلق ين االستدلت باآليات وأدركت يف كل دين ومذهب حقه، وفرقت بني ذلك الد
، فإن إلسالمين ادالذي هو كالروح لذلك، وبني باطل أهله الذي اختلط به ولبسه خاصة 

فضالء  مم،أي: عدال بني األ ذلك جعلوا أمة وسطًاكله حق، بل هو حق احلقوق ول
 .شهداء عليهم

دين باجلهة فلم يقبلوا إال ألهنم كانوا مقي  {ما واّلهم عن قبلتهم التي كانوا عليها}
من  على ما مر  {قل هلل المشرق والمغرب}مقيدا ومل يعرفوا التوحيد الوايف باجلهات كلها 

أي: طريق الوحدة اليت تتساوى اجلهات  {مستقيم طٍ يهدي من يشاء إلى صرا}التأويلني 
بالنسبة إليها لكون احلق املتوجه إليه ال يف جهة، وكون اجلهات كلها فيه وبه وله، كما 

 [.115]البقرة:ٱَّ مننن زن رن مم ام ُّٱقال تعاىل: 
  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
  ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 َّ زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك ىقيق يف

لى وحيد عالت ومعىن شهادهتم على الناس وشهادة الرسول عليهم، اطالعهم بنور
ي هم الذباطلحقوق األديان ومعرفتهم حبق أهل كل دين وحق، كل ذي دين من دينه و

قوفهم م، ووفقاهتليس حقهم الذي هو خمترعات نفوسهم ومتنياهتم وأكاذيب أخبارهم ومل
ق ن التعم هره دوبظا طاهلم ملا عداه من األديان، واحتجاهبم وتقيدهمعلى حد دينهم، وإب

فون حبق  يستخد فالإىل باطنه وأصله وإال عرفوا حقية دين اإلسالم ألن طريق احلق واح
على  لعٌ ط ل ُملرسوسائر األديان وخاصة دين اإلسالم الذي هو احلق األعظم األظهر، وا

هو به  ه الذيحجابيقته اليت هو عليها من دينه، ورتبة كل متدين بدينه يف دينه، وحق
يئاهتم هتم وسحسناعن كمال دينه، فهو يعرف ذنوهبم وحدود إمياهنم وأعماهلم و حمجوبٌ 

 .نورهألمم بئر اته يعرفون ذلك من ساوإخالصهم ونفاقهم وغري ذلك بنور احلق، وأم 
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علوم ال وع امللوق فصيلي التابعبالعلم الت {نعلموما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لِ }
ن العلم ألجوده، بل وقالعلم السابق يف عني مجيع أول الوجود فإنه معلوم له بذلك العلم 

 كله له ال علم ألحد غريه.
تفصيلي لمه اللك عفعلومنا اليت نعلم هبا األشياء تظهر على مظاهرنا من علمه وذ

اهرنا يف مظ ظاهرلعلم التفصيلي الأي: علمه يف تفاصيل املوجودات. فهو يعلم بذلك ا
 .دهابل وجوقمع األشياء بعد وجودها، كما يعلمها بالعلم األول الذي هو يف عني اجل

ين يد بالدالحتجابه بالتقي {ممن ينقلب على عقبيه}يف توحيده  {من يتّبع الرسول}
م هداه {ينلذعلى ا إال}أي: أنه كانت التحويلة لكبرية لشاقة ثقيلة  {وإن كانت لكبيرةً }

التكم صأي:  {انكميع إيموما كان هللا ليض}اهلل إىل التوحيد وجناهم عن االحتجاب بالتقييد 
ت إمنا شق  ي إهنالعمروإىل بيت املقدس لكوهنا هلل، وإذا كانت له فحيثما توجهتم قبلها. 

 .حلقعلى طائفتني: احملجوبني باحلق عن اخللق، واحملجوبني باخللق عن ا
دس هي ت املقىل بيرفت أن التحويلة األوىل اليت كانت من الكعبة إَعفإن األوىل 

اخلفاء، لروح واقام صورة العروج من مقام القلب والسر، أي: املكاشفة واملكاملة إىل م
ب القل  مقاِمجوع إىلالر أي: املشاهدة واملعاينة فحسبوا التحويلة الثانية اليت كانت صورة

لتفصيل يف يل، والتفصوة والنبوة ومشاهدة اجلمع يف عني احالة االستقامة والتمكني للدع
عد نزول بو الهعني اجلمع، حيث ال احتجاب عن اخللق باحلق، وال عن احلق باخللق، 

 .العروج، والبعد بعد القرب
لسقوط ، واوظنوا ضياع السعي إىل املقام األشرف وحصول اهلجر بعد الوصول

ملهم وما كهم وعسُن دوا بصورةئفة الثانية فتقي وأما الطا عن الرتبة، فشق عليهم ذلك.
ياعها ليهم ضع ق عرفوا حكمة التحويلة، فظنوا صحة العبادة الثانية دون األوىل، فش

إن هللا بالناس }ة. آليمن ا َمِهوبطالهنا الذي تومهوه فهدينا إىل خالف ما تومهوه مبا ُف

بقبول ووىل، اء لألالبقاء بعد الفنهبم بشرح الصدر، ورفع احلجاب حال  ُفُؤر  َي {لرؤوف
اين د احلقلوجويرمحهم با {رحيم}ما عملت الثانية بصدقهم، وإن مل يعلموا ما يفعلون 

 اهلم ومقامهمي من حلترقلألوىل وثواب األعمال واهلداية إىل احلقيقة للثانية، وتوفيقهم ل
 .إىل مقام اليقني
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 حب هئجب  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ُّٱ
 حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث  هت مت حتخت جت هب مب خب
ٱَّ مص خص

 راق يفيف جهة مساء الروح يف مقام اجلمع عند االستغ {قد نرى تقلب وجهك}
ىل إ كلعدم التفات الوحدة واالحتجاب باحلق عن اخللق يؤدك وزر النبوة ومقام الدعوة،

مكن لقوة لتبل ااء قالكثرة، ويعسر عليك الرجوع إىل احلق يف أول حال البقاء بعد الفن
نشراح قلب باوجهك يلي قبلة ال فلنجعلن  {ترضاها فلنولينك قِبلةً }توجهك إىل احلق 

 مل خل جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ: الصدر، كما قال تعاىل
ع هناك يف صورة فإهنا قبلة ترضاها لوجود اجلم[. 3-1:، اآليات الشرح]َّىليل

ق مع ىل احلإلق بدعوة اخل التفصيل وعدم احتجاب الوحدة بالكثرة، فترضى تلك القبلة
من  حملرمجانب الصدر املشروح ا {المسجد الحرام فوّل وجهك شطرَ }بقاء شهود الوحدة 

نون أيها املؤم {وحيُث ما كنتم} وصول صفات النفس، ودواعي اهلوى والشيطان
جانبه  {وهكموا وجفولُّ } واحملققون، سواء كنتم يف جهة مشرق الروح ومغرب النفس

والترقي  .يةالشرق جلهةم األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف األوىل، أي: اليتيسر عليك
 ثانية. العن حالكم ومقامكم، والتوقي عن احتجابكم بدواعي اهلوى والشيطان يف

لعقل ا، أي: رقاينأي: التوراة واإلجنيل وكتاب العقل الف {وإّن الذين أوتوا الكتاب}
 فعال،د األالهتدائهم مبا يف الكتاب من توحي {مليعلمون أنه الحق من ربه} املستفاد

 النور الشرعيبملنور اعقل والصفات، والداللة على التوحيد احملمدي الذايت إليه، أو بنور ال
 .ال احملجوب بالقياس الفكري

  حك جك حقمق مف خف حف مغجف جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض ُّٱ
ٱَّ جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل مكجل لك خك

دالة على صحة نبوتك وحقية قبلتك ولو  {ا الكتاب بكل آيةٍ ولئن أتيت الذين أوتو}
الحتجاهبم بدينهم ومعقوهلم  {ما تبِعوا قِبلتكَ }من كتاهبم، أو ما كانت عقلية قطعية 

وما }وك عن رتبة دينهم وترقيك عن مقامهم لعلّ  {وما أنت بِتَابع قبلتهم}وتقيدهم به 

د وجههم الناشئ من التضاد املركوز الحتجاب كل بدينه وتضا {بعضهم بتابع قبلة بعض
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علم التوحيد اجلامع  {من بعد ما جاءك من}قة املتفّر {ولئن اتبعت أهواءهم}يف طباعهم 
 .الناقصني حقك وحق مقامك {إنك إذاً لمن}إياك 

 من خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن
ٱَّ يب ىب نب مب زب رب يئ  نئىئ مئ زئ رئ

: أي {ناءهميعرفونه كما يعرفون أب} ودراية  إيتاء فهم  {الذين آتيناهم الكتاب}
ه بالدالئل هم إياتومسوكاحملسوس املشاهد، القريب الدائم اإلحساس لقرهبم منه باحلقيقة، 

اده ب استعدأي: ولكل أحد منكم غاية وكمال حبس {يهاُمَولّ هو ولكٍل وجهة  }الواضحة 
قتضى هويته وها مبه حنهه إليها أو هو نفسه موجه نفسه إليها ويتوجه وجاألول، اهلل موّج

اليت  غايتكمالكم واألمور املقربة إياكم من كم {فاستبقوا الخيرات} واستعداده بإذن اهلل
ا يف لكوهن الفهاختمن مقام وحال دوهنا أو  {أينما تكونوا} لقتم ألجلها وندبتم إليهاُخ

ربات ء املققتضاحبسب ا أو بعيدًا إىل تلك الغاية قريبًا {يأت بكم هللا جميعا}مقابلها 
 .{إّن هللا على كل شيء قدير}واستباقها 
 لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱ
 زي  ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك
ٱَّ مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

ام مبصاحلك من طرق حواسك وميلك إىل حظوظك واالهتم {ومن حيث خرجت}
للحق يف قلبك،  أي: فكن حاضرًا {فوّل وجهك شطر المسجد الحرام}ومصاحل املؤمنني 

جانبه لتكون يف األشياء باهلل ال بالنفس  صدرك، تشاهد مشاهد فيه، مراعيًا مواجهًا
جانب الصدر، تشاهدون مشاهدكم  {فولّوا وجوهكم}أيها املؤمنون  {وحيث ما كنتم}

سلطنة بوقوعهم  {لئال يكون للنّاس عليكم حّجة}معرضني عنه يف حال فيه، مراعني له غري 
يف أعينكم واعتباركم إياهم عند غيبتكم عن احلق، وترفعهم عليكم، أو غلبة بالقول أو 
الفعل يف مقاصدكم ومطالبكم لكونكم باحلق فيها حينئذ، بل خيضعون وينقادون لكم، 

أي: الكفار املردودين الذين احتجبوا  {وا منهمإال الذين َظلم}فإن حزب اهلل هم الغالبون 
، فإهنم يرتفعون عليكم وال خيضعون، وال ينقادون لعدم انفعاهلم عن احلق عن احلق مطلقًا
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، وفعاًل ومسى شبهتهم اليت يسوقوهنا مساق احلجة، واعتراضهم على املسلمني قواًل. مطلقًا
 .وترفهم عليهم يف أنفسهم حجة جمازًا

 كم واللبونألهنم ال يغ {فال تخشوهم}نبيه واستؤنف الذين ظلموا وقرئ إال للت
 أعينكمولوبكم من جتلي عظميت لئال يقعوا يف ق كونوا على هيبة  {واخشوني}يضرونكم 

س، لغيبة وبالنفم يف اونكلك هلم وتعظيمًا وال مييلوا صدوركم فتميلوا إىل موافقتهم إجالاًل
 وإلمتامي". ينكعخلالق عندك يصغر املخلوق يف م اّظَع: " كما قال أمري املؤمنني

 .اقبةنعمة الكمال عليكم وإلراديت اهتداؤكم أمرتكم بدوام احلضور واملر
 حص مس  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ُّٱ
 مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك مقجك حق

ٱَّ منىن

م من جنسكم ليمكنك {فيكم}رسول أي: كما ذكرمت بإرسال  {كما أرسلنا}
باإلجابة  {فاذكروني} التلقي والتعلم، وقبول اهلداية منه جلنسية النفس ورابطة البشرية

 {لي واشكر}يقني باملزيد والتوال للسلوك وإفاضة نور ال {أذكركم}والطاعة واإلرادة 
وال } وحمبيت فاينعلى نعمة اإلرسال واهلداية بسلوك صراطي على قدم احملبة أزدكم عر

 .فركبل  بالفترة واالحتجاب بنعمة الدين عن املنعم، فإنه كفراٌن {تكفرون

ليات طوات جتمعي عند س {استعينوا بالّصبر}اإلميان العياين  {يا أيها الذين آمنوا}
قني املطي {رينإن هللا مع الصاب}أي: الشهود احلقيقي يب  {والصلوة}عظميت وكربيائي 

 .لتجليات أنواره

 ك سبيل سلويفمقتولة نفسه  أي: جيعل فانيًا { تقولوا لمن يُقتل في سبيل هللاوال}
 ."وتواموتوا قبل أن مت": عن هواه، كما قال رسول اهلل  التوحيد ميتًا

عند رهبم باحلياة  {أحياء  }هم  {بل}أي: عجزة مساكني  {أموات  }هم 
 اللكن و}قادرون به  يت،ضور الذااحلقيقية، وحياة اهلل الدائمة السرمدية، شهداء اهلل باحل

دوس  القن عامللعمى بصريتكم وحرمانكم عن النور الذي تبصر به القلوب أعيا {تشعرون
 .وحقائق األرواح

ٱَّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ
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 زامهاأي: خويف املوجب النكسار النفس واهن {ولنبلونّكم بشيٍء من الخوفِ }
ق وضعف قواه، ورفع حجاب اهلوى، وسد طرياملوجب لنهك البدن،  {والجوع}

ة يف لزائدلنفس الاليت هي مواد الشهوات املقوية  {ونقص من األموال}الشيطان إىل القلب 
صها القلب يد بنقا، ليزاملستولية على القلب بصفاهتا، واملستغنية بذاهت {واألنفس}طغياهنا 

ا إل تنقطعوم لهبوتستظهرون  ويقوى، أو أنفس األقرباء واألصدقاء الذين تأوون إليهم
 ارف القلبية،واملع كاشفاتأي: املالذ واملتمتعات النفسانية لتلتذوا بامل {والثمرات}وتبتلوا 

نار وبكم بر قلواملشاهدات الروحية عند صفاء بواطنكم باالنقطاع منها وخلوص بصائ
 .الرياضة والبالء والعزلة من غش صفات نفوسكم

 .إراديت الصابرين عن مألوفاهتم بلذة حمبيت وقوةيعين:  {وبّشر الصابرين}

 ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت
ٱَّ ين ىن نن من زن رن مم ام ىليل  مل

بل أنوار  دريت،من تصرفايت فيهم دائما شاهدوا آثار ق {الذين إذا أصابتهم مصيبة  }
ليه إوإنا }فيه  أي: سلموا وأيقنوا أهنم ملكي، أتصرف {قالوا إنّا هلل}جتليات صفيت و 

د بالوجو {ممن ربه أولئك عليهم صلوات}يب  ، وشاهدوا هتلكهم يّفأي: تفانوا يفّ  {راجعون
هدون داية يور وهون {ورحمة  }املوهوب هلم بعد الفناء املوصوف بصفايت املنور بأنواري 

ديني دين مهنا هاواجعل"ي كما ورد يف الدعاء: هبدا {وأولئك هم المهتدون} هبا اخللق إلّ 
 ".غري ضالني وال مضلني

من شعائر }أي: إن صفاء وجود القلب ومروة وجود النفس  {إن الصفا والمروة}

من أعالم دينه ومناسكه القلبية كاليقني، والرضا، واإلخالص، والتوكل، والقالبية،  {هللا
أي: بلغ مقام الوحدة الذاتية  {فمن حّ  البيت}كالصالة والصيام وسائر العبادات البدنية 

نار احلضرة بتوحيد الصفات  {أو اعتََمر}ودخل احلضرة اإلهلية بالفناء الذايت الكلي 
 {أن يّطّوف بهما}حينئذ يف  {فال ُجناح عليه}والفناء يف أنوار جتليات اجلمال واجلالل 

، بل ، وذنٌبتكويين، فإنه جناٌحأي: يرجع إىل مقامهما، ويتردد بينهما، ال بوجودمها ال
بالوجود املوهوب بعد الفناء عند التمكني وهلذا نفي احلرج، فإن يف هذا الوجود سعة 

من باب التعاليم وشفقة اخللق  أي: ومن تربع خريًا {ومن تطوع خيراً }خبالف األول 
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 والنصيحة وحمبة أهل اخلري والصالح بوجود القلب، ومن باب األخالق، وطرق الرب
والتقوى، ومعاونة الضعفاء واملساكني، وحتصيل الرفق هلم ولعياله بوجود النفس بعد 

بأنه  {عليم  }يشكر عمله بثواب املزيد  {فإن هللا شاكر  }كمال السلوك والبقاء بعد الفناء 
 .من باب التصرف يف األشياء باهلل ال من باب التكوين واالبتالء والفترة

 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ
ٱَّ مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب

أي: يكتمون ما أفضنا عليهم من  {نات والهدىإّن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّ }
بينات أنوار املعارف وعلوم جتليات األفعال والصفات، وهدى األحوال واملقامات أو 

ين ال ينكتم بالتلوينات النفسية أو اهلداية إىل التوحيد الذايت بطريق علم اليقني، فإن العيا
من بعد ما }القلبية احلاجبة للمكاشفات القلبية واملسامرات السرية واملشاهدات الروحية 

يف كتاب عقوهلم املنورة بنور املتابعة املدركة آلثار أنوار القلوب واألرواح  {بيّنّاه للنّاس
من املأل األعلى  {يلعنهم الالعنونو}يردهم ويطردهم  {أولئَك يلعنهم هللاُ }بربكة الصحبة 

ين املشتاقني الذين كانوا قد خبذالهنم وترك إمدادهم من عامل األبد والنور، ومن املستعّد
وا بنور قلوهبم واستفاضوا منهم النور بقوة صدقهم، واستراحوا إىل صحبتهم ساستأن

جران واالنقطاع عن كون هبم وبأنفاسهم عند استشراق ملعان أحواهلم باهلومالزمتهم يترب 
إال الذين }ر صفائهم صحبتهم والصد واإلعراض عنهم لفقداهنم ذلك واستشعارهم بتكّد

 {وأصلحوا}من اهلل  أي: رجعوا عن ذنوب أحواهلم وعلموا أن ذلك كان ابتالء  {تابوا
أي: كشفوا وأظهروا بصدق املعاملة مع اهلل  {وبيّنوا}أحواهلم باإلنابة والرياضة 

وأنا التّواب }أتقبل توبتهم وألقي التوبة عليهم  {فأولئك}ما احتجب عنهم واإلخالص 

 .{الرحيم
ٱَّ جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص ُّٱ

ى قوا علبأي:  {وماتوا وهم كفّار  }جبوا عن الدين أو احلق ُح {إن الذين كفروا}
ألسباب ا ا عنقطعواحتجاهبم حىت زال استعدادهم وانطفأ نور فطرهتم بدين احلجاب، وان

 أي: {جمعيننّاس أأولئك عليهم لعنة هللا والمالئكة وال}جاب املوت اليت ميكن هبا رفع حُ 
إلنسانية الفطرة عن اواستحقوا البعد واحلرمان والطرد الكلي عن احلق وعن عامل امللكوت 

 .املعرب عنه بالطمس
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 مم خم حم جم هل خلمل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ
 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه
ٱَّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

 {لعذابنهم اال يُخفّف ع}لطموس استعدادهم وانطفاء نور فطرهتم  {خالدين فيها}
ملظلمة ئات ااهلي للزوم تلك {وال ُهم يُنظرون}بة يف جواهر نفوسهم لرسوخ هيئاهتم املعّذ

 عبوٌدموحدون ومعبودكم الذي خصصتموه بالعبادة أيها امل {وإلهكم إله  واحد  }إياهم 
يف بد، فكفيع بالذات، واحد مطلق ال شيء يف الوجود غريه، وال موجود سواه واحٌد

محة امل الرالش {حمنالرّ } .فال شرك إال للجهل به تلعدم البحاميكنكم الشرك به وغريه 
ت ية نزلآي أول منني املوحدين وهالذي خيص رمحة هدايته باملؤ {الّرحيم} لكل موجود 

لتوحيد اإن أول ف. ايف التوحيد حبسب الرتبة، أي: أقدم توحيد من جهة احلق ال من جهتن
بالغ أفهام ميد عن توحهذا ال َدُعمن طرفنا توحيد األفعال وهذا هو، توحيد الذات وملا َب
 الناس تنزل إىل مقام توحيد األفعال ليستدل به عليه فقال:

 رواحإىل آخره، أي: أن يف إجياد مساوات األ {خلق السموات واألرِض إن في }
 ن اليتك البدالنور والظلمة بينهما وفل {واختاِلف}والقلوب والعقول وأرض النفوس 

 من أنزل هللا وما}يف كسب كماالهتم  {بما ينفُع النّاس}جتري يف حبر اجلسم املطلق 

ها وبّث في}جلهل أرض النفس بعد موهتا با {فأحيا بهِ }أي: الروح من ماء العلم  {السماء

عال ة األفعصوف زياد {وتصريف}القوى احليوانية احلية حبياة القلب  {من كّل دابّةٍ 
لنفس اوأرض  لروحار املهيأ بني مساء احلقانية، وسحاب جتلي الصفات الربانية املسّخ

 .هموب الوشرد عن بالعقل املنور بنور الشرع، اجمل {ِلقوم يعقلون}لدالئل  {آلياتٍ }

 اك يق يفىق ىف يث ىث نث  زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱ
ٱَّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك

أي: من يعبد من دون اهلل  {ومن النّاس من يتّخذ من دون هللا أنداداً يحبّونهم كحّب هللا}
أشياء إما أناسي من جنسهم كاألزواج، واألوالد، واآلباء، واألجداد، واإلخوان، 

حباب، والرؤساء، وامللوك، وغريهم. وإما غري أناسي كاحليوانات، واجلمادات، واأل
وسائر أمواهلم، باإلقبال عليهم والتوجه حنوهم، ومراعاهتم، وحفظهم، واالهتمام هبم 

اهلل، فتكون تلك  ب حَ وحباهلم، والتفكر يف باهبم، حيبوهنم كحب اهلل، أي: كما جيب أن ُي
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 احملبة مع اهلل فتكون أندادا أو شركاء هلل بالنسبة إليهم، أو األشياء عندهم مساوية يف
تكون هي حمبوباهتم ومعبوداهتم ال غري، فهي آهلتهم كما أن اهلل إله اخللق فهم جعلوا 

 .ألنفسهم آهلة أندادا إلله سائر اخللق، إله العاملني
ً هلل} م له لط حبه خيتالمن غريه ألهنم ال حيبون إال اهلل،  {والذين آمنوا أشّد حبّا

ية ن اجلهة اإلهلمفيها  دونجيحبب غريه وال يتغري، وحيبون األشياء مبحبة اهلل وهلل، وبقدر ما 
ي: إذا مل أ. ليناإ حب احلق حبيبنا، واخللق حبيبنا وإذا اختلفا فاحلق أ: كما قال بعضهم

ألهنم  بتهم آلهلتهمن حمم حبا نا هلم، أو أشدتتبق جهة اإلهلية فيهم مبخالفتهم إياه مل تبق حمب
نفوس أنفسهم راض الإع بتهم بتغيريحتتغري َم َمَرحيبون األشياء بأنفسهم ألنفسهم، فال َج

بل باهلل  لوهبم،م وقعند خوف اهلالك ومضرة النفس عليهم واملؤمنون حيبون اهلل بأرواحه
، ضاهور وجههلهلل، ال تتغري حمبتهم لكوهنا ال لغرض، ويبذلون أرواحهم وأنفسهم 

 :أحدهم ما قالكهم، ويتركون مجيع مراداهتم ملراده وحيبون أفعاله وإن كانت خبالف هوا
 أريرررررررررررد وصررررررررررراله ويريرررررررررررد هجرررررررررررري

 

  فررررررررررأترك مررررررررررا أريررررررررررد لمررررررررررا يريررررررررررد 
 

ذاب عأي: أشركوا مبحبة اإلنذار يف وقت رؤيتهم  {ولو يرى الذين ظلموا}
وشدة  منها، م شيءليس آلهلته أي: القدرة كلها هلل {أّن القّوةَ هللِ }االحتجاب بآهلتهم 

كان لبتهم إياها، من حم تفادعذاب اهلل بقرهنم بآهلتهم يف نار احلرمان بالسالسل النارية املس
 .ذف جواب لوما ال يدخل حتت الوصف وهلذا املعىن ُح

 حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ
 مص خص حص مس حسخس جس مخ  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب
ٱَّ لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض

تربئ  بدل من: إذ يرون العذاب، أي: وقت رؤيتهم العذاب هو وقُت {إذ تبّرأ}
ب كل املتبوعني من التابعني مع لزوم كل منهما اآلخر مبقتضى احملبة اليت كانت بينهم لتعّذ
املوجبة منهم باآلخر وتقيده واحتجابه به عن كماالته ولذاته وانقطاع األسباب والوصل 

للفوائد والتمتعات اليت كانت بينهم يف الدنيا من القرابة، والرحم، واإللفة، والعهد، 
وسائر املواصالت الدنيوية اجلالبة للنفع واللذة، فإهنا تنقطع كلها بانقطاع لوازمها 
وموجباهتا دون املواصالت اخلريية واحملبات اإلهلية املبنية على املناسبة الروحية والتعارف 
األزل، فإهنا تبقى ببقاء الروح أبدا وتزيد يف اآلخرة بعد رفع احلجب البدنية القتضائها 

والواو يف ". وجبت حمبيت للمتحابني يّف"حمبة اهلل املفيدة يف اآلخرة، كما قال تعاىل: 



 69 تفسير سورة البقرة

 

 

واو احلال، أي: تربؤوا عنهم يف حال رؤيتهم العذاب وتقطع الوصل  {ورأوا العذابَ }
ال ظهور شر املقارنة وتبعتها، ونفاد خريها وفائدهتا، كحال سفاح بينهم، يعين: ح

كذلك يريهم هللا أعمالهم } ًةأي: ليت لنا كّر {وقال الذين اتّبعوا لو أّن لنا كّرةً } الكالب مثالً 

بىن عليها من األعمال حسرات عليهم، وكذا أي: تنقلب حمباهتم وما ُي {حسراٍت عليهم
رة إياها يف حتصيل املصادقة للقوى النفسانية التابعة هلا، املسّخ يكون حال القوى الروحانية

 .لذاهتا
 ليت يفعات اأي: تناولوا من اللذات والتمت {يا أيها الناس ُكلوا مّما في األرض}

دالة بإذن ون العقان اجلهة السفلية من عامل النفس والبدن على وجه حيل ويطيب، أي: على
به  ل الذيتداحد االع احتياج والضرورة، وال ختطوالشرع واستصواب العقل بقدر اال

  جل مك ُّٱ اىل:وهلذا قال تع .تطيب وتنفع إىل حدود اإلسراف، فإهنا خطوات الشيطان
م ن يهلككالعداوة يريد أ ُنّيَب. لكم [ فإنه عدو27ٌّ، اآلية اإلسراء]َّ ملهل خل حل

 ني.رفويبغضكم إىل ربكم بارتكاب اإلسرافات املذمومة فإنه ال حيب املس
ال ظلها االعتدولب، اإللفة يف عامل الق واعلم أن العداوة يف عامل النفس هي ظل  

و ه. فاالعتدال قيقيةاحل الوحدة يف عامل البدن، واإللفة ظل احملبة يف عامل الروح وهي ظل 
جمال تلك  يف دًاأب ومن ظل احلق وال يطيقه فيخط الرابع للوحدة والشيطان يفر  الظل 

حملبة يف ا إىل جوانب اإلسرافات وحيث يعجز فإىل جوانب التفريطات كماالظالل 
 إن  ، ف"طًاأو مفّر طًافِرال ترى اجلاهل إال ُم": واإللفة، وهلذا قال أمري املؤمنني علي 

 .اجلاهل سخرة الشيطان

 حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ
 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين منىن  خن حن جن يم ىم مم خم

 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
ٱَّ يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت

اإلضرار واألذى الذي هو إفراط القوى الغضبية  {إنّما يأُمركم بالسوءِ }
وأن تقولوا على هللا ما ال }القوة الشهوانية  أي: القبائح اليت هي إفراُط {والفحشاء}

ب العقل بالوهم الذي هو الشيطان املسخر له الذي هو إفراط القوة النطقية لشو {تعلمون
االعتدال والعدالة يف كل شيء على الوجه  حدّ  من مراعاةِ  {وإذا قيل لهُم اتّبعوا ما أنزَل هللاُ }

من اإلسرافات املذمومة يف اجلاهلية  {قالوا بل نتّبُع ما ألفينا عليه آباَءنا}املأمور به يف الشرع 
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ً أولو }هلم أتتبعوهنم  تقليدًا إىل  {وال يهتدون}من الدين والعلم  {كان آباؤهم ال يعقلون شيئا
 .جلهلهم ملالصواب يف الع

الناعق بالبهائم  {كمثل}أي: مثل داعي الكفار املردودين  {الذين كفروا لُ ثَ مَ وَ }
إن كنتم  {يا أيها الذين آمنوا} .وال تفهم ما معناه فكذا حاهلم فإهنا ال تسمع إال صوتًا

 ن العبادة باهلل فال تتناولوا إال من طيبات ما رزقناكم، أي: ما ينبغي يفموحدين ختصو
باستعماهلا فيما جيب أن تستعمل على  {واشكروا هلل}ستعمل من املرزوقات العدالة أن ُي

الوجه الذي ينبغي أن تستعمل بالقدر الذي ينبغي، فإن التوحيد يقتضي مراعاة االعتدال 
إين واجلن "عن اهلل تعاىل:  ها والزمها عن النيب الذات ظلّ  والعدالة يف كل شيء اقتضاُء

 ".رييَغ ُرشَكوُي ُقُزر ريي، وَأَغ ُدبَ ع ق وُيُلخ ، أَ واإلنس يف نبأ عظيم 

 ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ريزي ٰى ين
 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت
 حك جك مق حق مف خف حف  جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض حض
 خم حم جم يل ىل مل خل  جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل  لك خك
 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي
ٱَّ مث زث رث يت نتىت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ

ملزاج راف اباحن جلمود الدم فيها، وبعدها عن االعتدال {ّرم عليكُم الميتةإنّما حُ }
رية وعدم والنو عدالةالت النجسة البعيدة عن قبول احلياة والَضالختالطه بالَف {الّدمَ و}

اشرة ره ومبلغلبة السبعية والش {ولحم الخنزير}د لقصور النضج ُعصالحيته لذلك َب
أي: رفع  {ر هللاِ ه لغيهّل بوما أُ }القاذورات والدياثة على طبعه فيولد يف أكله مثل ذلك 

سفريا عن  لتوحيدته ابذحبه وأكله الشرك ملنافا دَ ِصاهلل يعين ما قُ  الصوت بذحبه لغري
كل ما  هلل أي:آكله به على الكالم ورفع الصوت لغري ا يويفهم منه ما يقو .الشرك

 {غيَر باغٍ } نياملسلمأي: من  {فمن اضُطرّ }ؤكل ال على التوحيد فهو حمرم على آكله ُي
 .{فال إثم عليه}ق َمالر  سد  {وال عادٍ }على مضطر آخر باستئثاره 
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سبب مان وأي: ملء بطوهنم إال ما هو وقود نار احلر {ما يأُكلون في بُطونهم}
ها يف صاحب ملوقعِةا ظلمةِ امل اشتعال نريان الطبيعة احلاجبة عن نور احلق املعذبة هبيئات السوء

عليهم  ة غضبهن شّدعوال ينظر إليهم عبارة  {وال يُكلّمهُم هللاُ }جحيم اهليوىل اجلسمانية 
 .وبعدهم عنه
فإنه  ساد،ق عامل األرواح ومغرب عامل األجشِرَم {ليس البّر أن تولوا وجوهكم}

مع، إذ ام اجليف مق املوحدين الذين آمنوا باهلل واملعاد بّر {ولكن البرّ }تقيد واحتجاب 
يف  عدوا اجلموشاه .يقيالتوحيد يف مقام اجلمع يلزمه البقاء األبدي الذي هو املعاد احلق

ظاهر عامل والئكة امل تفاصيل الكثرة ومل حيتجبوا باجلمع عن التفصيل الذي هو باطن عامل
مة مث الستقااد علم الذي مجع بني الظاهر باألحكام واملعارف، وأفا {والِكتاب}النبيني. 

ن ع ٌةعبار مَةالستقاإن اباألعمال املذكورة، ف وتفصياًل استقاموا بعد متام التوحيد مجعًا
حبها قق صاند حتعرها بنور الروح وقوف مجيع القوى على حدودها باألمر اإلهلي لتنّو

منخرطة يف  احلق  ظّلباهلل يف مقام البقاء بعد الفناء وذلك مقام العدالة، فتكون هي يف
بن اا قال ه، كمب أي: يف حال االحتياج إليه والشّح {على حبّه}سلك الوحدة بكليتها. 

ذا إل حىت مته شحيح، تأمل العيش، وختشى الفقر، وال تيه وأنت صحيٌحمسعود: أن تؤ
 خل حل جل مك لك خك ُّٱقال اهلل تعاىل . بلغت احللقوم، قلت لفالن: كذا، ولفالن: كذا

رضى ينه تعاىل ا يشغل قلبه عنه وألاهلل لئل  [ أو على حّب59:، اآليةاحلشر]َّملهل
نفس طيب الفرح وفإن الكرمي هو البإيتائه أو على حب اإليتاء، يعين: بطيب النفس، 

 هي عفة اليتال من باِب {وآتى الزكاة}إىل قوله:  {وآتى المالَ }ومن قوله:  باإلعطاء.
ن بعهدهم إذا والموفو}: ق هبا، وقولهها فيما يتعّلكمال القوة الشهوانية ووقوفها على حدّ 

ا مل تعلم إهنا مفقية لنطوة امن باب العدالة املستلزمة للحكمة اليت هي كمال الق {َعاهدوا
ين في والصابر}له: وقو. دلعهبا ِفالغدر واخليانة وفائدة الفضيلة املقابلة هلما، مل تَ  ةعِبَت

أي:  {سوحين البأ}أي: املرض والزمانة  {والّضراء}أي: الشدة والفقر  {البأساء
 هن هبذاملوصوفو {أولئك}احلرب من باب الشجاعة اليت هي كمال القوة الغضبية 

بأفعاهلم  لتجريداطن ااهلل يف مو {الذين صدقوا}الفضائل كلها، الثابتون يف مقام االستقامة 
ن عن غواشي دور ، اجملعن حمبة غري اهلل حىت النفس {أولئك هُم المتقونو}كله  اليت هي الرب  

 .النشأة والطبيعة
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ىن، أي: ستغوي به ىل املال بالعلم الذي هو مال القلب، ألنه يقَووميكن أن يؤو 
لقوى ايتامى ه، وذوي قرىب القوى الروحانية لقرهبا من أعطي العلم مع كونه حمبوبًا

بيعية وى الطالق النفسانية النقطاعها عن نور الروح الذي هو األب احلقيقي ومساكني
ذا إمث .لةلفاضالكوهنا دائمة السكون لثواب البدن وعلمها علم األخالق والسياسات 

رغ من وف اًلفصيوت علم املعارف واألخالق واآلداب واملعايش مجلًة ارتوى من العلم،
رقاب  فّك لم ويفالع نفسه، أفاض على أبناء السبيل، أي: السالكني والسائلني، أي: طلبة

مها ي: أداأور، عبدة الدنيا والشهوات من أسرهم بالوعظ واخلطابة وأقام صالة احلض
ي، وحمو بالنف واطراخل إىل الغري، والتفاتات باملشاهدة، وآتى ما يزكي نفسه عن النظر

ء بأسا والصابرين يف تية،الصفات، واملوفون بعهد األزل مبالزمة التوحيد وإفناء الذات واآل
لشيطان، ااربة أس حمباء كسر النفس وقمع اهلوى، وحني ، وضر االفتقار إىل اهلل دائمًا

قون عن ملت ك هم اأولئلسلوك وعقده، وأولئك الذين صدقوا اهلل يف الوفاء بعهده وعزمية ا
 .الشرك، املنزهون عن البقية

 زن رن مم يلام  ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ
 هب مب خب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من
 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت
 خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض
 ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هل  مل خل حل جل لكمك
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه
 ىت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ
 َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث رثزث يت

ظل  ة، وهوسبعيالقصاص قانون من قوانني العدالة، فرض إلزالة عدوان القوة ال
 وحًارروحه  حر عن ف يف عبده بإفنائه فيه عوضهمن ظالل عدله تعاىل فإنه إذا تصر 

. ة كاملةموهوب فسًا. وعن أنثى نفسه نموهوبًا خريا منه، وعن عبد قلبه قلبًا موهومًا
يا } اصف كنههعظمية، أي: حياة ال يو {حياة}ة اهلل إياكم مبا ذكر يف مقاّص {ولكم}

 ام.األجروأي: العقول اخلالصة عن قشر األوهام وغواشي العينيات  {أولي األلباب
الوصية واحملافظة  -لكي تتقوا تركه وحتافظوا عليه  -هذا القصاص  فكذا يف

آخر فرض إلزالة نقصان القوة امللكية، أي: القوى النطقية وقصورها عما  عليها قانوٌن
تني األخريني بنور احلق يقتضي احلكمة من التصرف يف األموال، والسلطنة على القّو
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من اجلرمية  يل الوصية الذي هو نوٌعوحكم الشرع، ومنعها عن عدواهنا أيضا بتبد
واخليانة، وحتريضها على التحقيق والتدقيق يف باب احلكمة اليت هي كماهلا باإلصالح بني 

 -ع وعلم من املوصي إضرارا بالسهو والعمد املوصى هلم على مقتضى احلكمة، إذا توق  
وأعلم أن قصاص  -آخر مما فرض إلزالة عدوان القوة البهيمية وتسلطها  الصيام قانونٌ 

أهل احلقيقة ما ذكر، ووصيتهم هي باحملافظة على عهد األزل بترك ما سوى احلق، كما 
وصيامهم هو اإلمساك  [.132:، اآليةالبقرة]َّمئ  خئ حئ جئ يي ُّٱقال تعاىل: 

 .وحركة وسكون ليس باحلق للحق وفعل  عن كل قول 
 ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ
 جح مج حج مث هت ختمت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ  جئ يي
 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح
 مك لك خك حك جك  حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض

 جه ين منىن خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  حل جل
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه
 رث ىتيت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ام يل  ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف  يثىف ىث نث مث زث
ٱَّممرن

يف ذلك الوقت  {الذي أنزل فيه}تراق النفس بنور احلق أي: اح {شهر رمضان}
 -أي: العلم اجلامع اإلمجال، املسمى بالعقل القرآين املوصل إىل مقام اجلمع  {القرآن}

ودالئل متصلة من اجلمع  {وبيّنات من الُهدى}للناس إىل الوحدة باعتبار اجلمع  هدايًة
فمن حضر منكم يف ذلك الوقت،  -رقاين والفرق، أي: العلم التفصيلي املسمى بالعقل الف

أي: فليمسك عن قول وفعل وحركة ليس باحلق  {فليصمه}أي: بلغ مقام شهود الذات 
ً }فيه  أي: مبتلى بأمراض قلبه من احلجب النفسانية املانعة من ذلك  {ومن كان مريضا

اتب أي: يف سلوك بعد ومل يصل إىل الشهود الذايت، فعليه مر {أو على سفرٍ }الشهود 
بالوصول إىل مقام التوحيد  {يريد هللا بكم اليسر}أخر يقطعها حىت يصل إىل ذلك املقام 

أي: تكلف األفعال بالنفس الضعيفة العاجزة  {وال يريد بكم العسر}واالمتداد بقدرة اهلل 
ولتتمموا تلك املراتب واألحوال واملقامات املوصلة. ولتعظموا اهلل  {ولتكملوا العّدة}
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باالستقامة  {ولعلكم تشكرون}عظمته وكربياءه على هدايته إياكم إىل مقام اجلمع وتعرفوا 
 .أمركم بذلك

إني ف}، عن معرفيت السالكون الطالبون املتوجهون إّل {وإذا سألك عبادي}

له ضى حاما اقت من يدعوين بلسان احلال واالستعداد بإعطائه {أجيب دعوة} ظاهٌر {قريب  
ي ىل نفسإدعوهم أبتصفية االستعداد بالزهد والعبادة، فإين  {ليفليستجيبوا } واستعداده

رائي قلوهبم مهم يف علي ، وليشاهدوين عند التصفية، فإين أجتلىوأعلمهم كيفية السلوك إّل
 .دوا باالستقامة، أي: لكي يستقيموا ويصلحوارَشلكي ُي

ك تخلل ذليأي: يف وقت الغفلة الذي  {ليلة الّصيام}أي: أبيح لكم  {أحّل لكم}
وسكم رفة نفالتنزل إىل مقا {الّرفث إلى نسائكم}اإلمساك املذكور يف زمان حضوركم 

لضروري تعلق ابال حبظوظها إذ ال مصابرة لكم عنها لكوهنا تالبسكم وكونكم تالبسوهنا
ة لرياضوك واباستراق احلظوظ يف أزمنة تلك السل {علم هللا أنّكم كنتم تختانون أنفسكم}

حال  أي: يف وقت االستقامة والتمكني {فاآلن} {اب عليكم وعفا عنكمفت}واحلضور 
لتقوى من ا {لكم ب هللاما كتوابتغوا }يف أوقات الغفالت  {باشروهنّ }البقاء بعد الفناء 

ن العبودية  به ماهلل ن بتلك احلظوظ على توفري حقوق االستقامة والقيام مبا أمرّكموالت
خيط ض من اليط األبيحتى يتبين لكم الخ}ي: كونوا مع رفقها أ {وكلوا واشربوا}والدعوة إليه 

 ره علىأنواوحىت تظهر عليكم بوادي احلضور ولوامعه وتغلب آثاره  {األسود من الفجر
 زمان ىت يأيتححلق اسواد الغفلة وظلمتها، مث كونوا على اإلمساك املذكور باحلضور مع 

ال كونكم حهن يف اربووال تق شه ومهماته.الغفلة، لوال ذلك ملا أمكنه القيام مبصاحل معا
 ا.رهش وقتكم بظهومعتكفني مقيمني حاضرين يف مساجد قلوبكم وإال لتشو  

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ
 جس مخ جخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ
ٱَّ مغ جغ  مع جع مظ مضحط خض حض جض  خصمص حص مس خس حس

بباطل شهوات النفس  {نكمبي}معارفكم ومعلوماتكم  {وال تأكلوا أموالكم}
 {وتدلوا بها}اهتا بتحصيل مآرهبا واكتساب مقاصدها احلسية واخليالية باستعماهلا ولذّ 

ً من أموال}وترسلوا إىل حكام النفوس األمارة بالسوء  القوى الروحانية  {لتأكلوا فريقا
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أن ذلك  {وأنتم تعلمون}أي: بالظلم لصرفكم إياها يف مالذ القوى النفسانية  {با ثم}
 .للشيء يف غري موضعه ووضٌع إمٌث

قل }ليها روح عأي: عن الطوالع القلبية عند إشراق نور ال {يسئلونك عن األِهلّة}

يت طواف بووك، أي: أوقات وجوب املعاملة يف سبيل اهلل وعزمية السل {هي مواقيت للناس
 {هورهامن ظ}م بيوت قلوبك {وليس البّر بأن تأتوا}القلب، والوقوف يف مقام املعرفة 

هة هو اجل لقلبامن طرق حواسكم ومعلوماتكم املأخوذة من املشاعر البدنية فإن ظهر 
س ال ووساوشواغل احلواس وهواجس اخلي {من اتقى}بر  {ولكّن البرّ }اليت تلي البدن 

 قلب هواب الالباطنة اليت تلي الروح واحلق، فإن ب {وأتوا البيوت من أبوابها}النفس 
لعلّكم }نه غلكم عيف االشتغال مبا يش {واتّقوا هللا}انفتح منه إىل احلق  الطريق الذي

 .{تفلحون
 مل خل  مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱ
 مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل
 يب نبىب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي
 يك ىك مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
ٱَّ ين ىن  نن من زن رن مم ام ىليل مل

وال }ارة النفس األم يمن الشيطان وقو {وقاتلوا في سبيل هللا الذّين يقاتلونكم}

ع يف ىت تقدها حيف قتاهلا بأن متيتوها عن قيامها حبقوقها والوقوف على حدو {تعتدوا
حملبة ظل ا لكوهنم خارجني عن {إن هللا ال يحّب المعتدين}التفريط والقصور والفتور 

 .الذي هو العدالةوالوحدة 
وجدمتوهم أزيلوا حياهتم وامنعوهم عن أفعاهلا بقمع هواها  {واقتلوهم حيث}

من مكة الصدر عند استيالئها عليها كما  {وأخرجوهم}الذي هو روحها حيث كانوا 
وفتنتهم اليت هي . القلب أخرجوكم عنها باستنزالكم إىل بقعة النفس وإخراجكم عن مقّر

لذاهتا أشد من قمع هواها وإماتتها الكلية، أو حمنتكم وابتالؤكم هبا عبادة هواها وأصنام 
عند استيالئها أشد عليكم من القتل الذي هو طمس غرائزكم وحمو استعدادكم بالكلية 

الذي هو مقام القلب، أي: عند  {وال تُقاتلوهم عند المسجد الحرام}لزيادة األمل هناك 
حتى يقاتلوكم }فإهنا أعوانكم على السلوك حينئذ  احلضور القليب إذا وافقوكم يف توجهكم
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وينازعوكم يف مطالبهم وجيروكم عن جناب القلب ودين احلق إىل مقام النفس  {فيه
من تنازعهم ودواعيهم  {وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة  }. ودينهم الذي هو عبادة العجل

عتها للسر يف التوجه بتوجه مجيعها إىل جناب القدس ومشاي {ويكون الّدين هلل}وتعبدهم 
عليهم إال العادين  {فإن انتهوا فال عدوان}ٱبإىل احلق، ليس للشيطان واهلوى فيه نصي

 .اجملاوزين عن حدودهم
هو وينكم أي: وقت منعها إياكم عن مقصدكم ود {الّشهر الحرام بالّشهر الحرام}

 مهرها احلراوش بعينها وقت منعكم إياها عن عقوقها حىت ترضى بالوقوف على حدودها،
 .هو وقت قيامها حبقوقها، وشهركم احلرام هو وقت احلضور واملراقبة

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  ختمت
 جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ
 هن من مل مك لك هش هسمش مس  هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي حيخي جي  ٰه مه
ٱَّ  ميهي

خر آ وقت ا لخروهما معكم من العلوم بالعمل هبا وال تّد {وأنفقوا في سبيل هللا}
فريط ة التهلكتَ  {وال تلقوا بأيديكم إلى}عسى ال تدركونه فال شيء أضر من التسويف 

: أي {أحسنواو}للحرمان  وتأخري العمل بالعلم وإنفاقه يف مصاحل النفس فإنه موجٌب
م، هلم رهباملشاهدين يف أعما {إّن هللا يحّب المحسنين}ملكم مشاهدين وكونوا يف ع
 .خملصني له فيها

ات ملقامتوحيد الذات وعمرة توحيد الصفات بإمتام مجيع ا حج  {وأتّموا}
إياكم  مارةفس األار النمبنع كف  {فإن أحصرتم}واألحوال، بالسلوك إىل اهلل ويف اهلل، 

ة كعب ِءا بفناوق هدي النفس وذحبهفجاهدوا يف اهلل بَس {يفما استيسَر من الهد}عنهما 
يف  لنفوس خمتلفةاىل أن رة إما متىن منها القلب من املقام. وما استيسر إشا ِةَصرالقلب أو َع

يوان حفات استعداداهتا وصفاهتا، فبعضها موصوف بصفات حيوان ضعيف، وبعضها بص
ت ا بصفابعضهوسهل االنقياد،  ول ذل سر أو بعضها بصفات حيوان قوي. ولكل ما تّي

ع سائر يسر قمإن تومل يتيسر قمعها  حيوان صعب عسر االنقياد، ورمبا كان لبعضها صفٌة
 .أبدًا صفاهتا. ومثل هذا احلاج حمصٌر
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اطر اغ اخلب وفروال تزيلوا آثار الطبيعة وختتاروا طيب القل {وال تحلقوا رؤوسكم}
ما هو لوقت كاء ات والعبادات وتقتصروا على صفقات كلها، والعادامن اهلموم والتعّل

حره ه أو منأي: مكانه، وهو مذحب {محله}النفس  ديَ َه {حتى يبلغ}القلندرية  مذهُب
عند قتلها  اًل حِ تصري عند حياهتا هبواها الذي يقتضي أن تكون أفعاهلا اليت كانت حمرمٌة
 ظهورهابكم كدر صفاؤش وقتكم وتلكوهنا بالقلب فتأمنوا من بقاياها، وإال لتشّو

 .ونشاطها بالدعوى عند بسط القلب كما هو حال أكثر القلندرية اليوم
{ ً  يفزمة أي: ضعيف االستعداد مملوء القلب بعوارض ال {فمن كان منكم مريضا

 تعلقاتوموم مبتلى هب أو ممنوعًا {من رأسه أو به أذى}جبلتها أو مكتسبة من العادات 
ر على طيب ن يقتصاد أه السلوك واجملاهدة على ما ينبغي وأرورذائل وهيئات، ومل يتيسر ل

.  يترق  ملإن وعن درجته  القلب وصفاء الوقت ليبقى على الفطرة وال ينتكس وينحط  
جماهدة ياضة ورأو  فعليه فدية من إمساك عن بعض لذاته وشواغله النفسانية. أو فعل بر

الفة نفس ة أو خمعباد صفاءه بزهد ما أو تقمع بعض القوى املزامحة، فليحفظ وقته ولرياِع
ىل حج به إ بذوق جتلي الصفات متوسالً  {فمن تمتّع}من العدو احملصر  {متُ نْ مِ فإذا أَ }

ودها لضعف نفسه ومخ {فمن لم يجد}حاله  حبسب {فما استيسر من الهدي}جتلي الذات 
وية يف ول القي األصفعليه اإلمساك عن أفعال القوى اليت ه {فصيام ثالثة أيامٍ }وانقهارها 

جب وجتر إىل أن حت من وقت التجلي واالستغراق يف اجلمع والفناء يف الوحدة فإهنا ال بد 
قام إىل م {موسبعٍة إذا رجعت}حضيض النفس والصدر، وهي العقل والوهم واملتخيلة 

قامة االست عند التفصيل والكثرة وهي احلواس اخلمس الظاهرة والغضب والشهوة ليكون
هذه  أفعال ورة عنفذلك، أي: تلك اإلمساكات املذك {تلك عشرة  كاملة  }ألشياء باهلل يف ا

عند  باحلّق ملوهوبه اوى وجودالقوى واملشاعر مجيع التفاصيل الكاملة املوجبة ألفاعيل ِق
ىل إ ..."صر بهبه، وبصره الذي يب مسعه الذي يسمُع كنُت"حصول الكمال، كما قال: 

وبني من احملب {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}كم احُل {ذلك} .آخر احلديث
ضة يف ال رياوهدة الكاملني احلاضري مقام القلب يف الوحدة، فإنه ال هدى له وال جما

 .وصوله وسلوكه إىل اهلل، بل هو للمحبني
 مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه
 نت مت زت رت يب  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ
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 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث  ىتيت
ٱَّ  نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك

م غ احللبلو معلومة، وهو من وقت احلج أزمنٌة أي: وقُت {أشهر معلومات   الح ُّ }
، البقرة]َّمعجغ جع مظ حط مض  خض حض ُّٱإىل األربعني، كما قال تعاىل يف وصف البقرة: 

أي: فاحشة  {فال رفث}لى نفسه بالعزمية والتزم ع {فمن فرض فيهّن الح ّ } [،68:اآلية
اعة طية عن أي ألسباب يعين خروج القوة الغضب {وال فسوق}ظهور القوة الشهوانية 

يت قصد ب أي: يف {في الح ّ }ي القوى النطقية بالشيطنة أي: تعّد {وال جدال}القلب 
العقل ولشرع ابأمر من فضيلة من أفعال هذه القوى الثالث  {وما تفعلوا من خيرٍ }القلب 

عن  جتنابلزمها االمن فضائلها اليت ي {وتزّودوا}ويثبكم عليه  {يَعلمه هللا}دون رذائلها 
 {األلباب ولييا أ}يف أعمالكم ونياتكم  {واتّقون}منها  {الزاد التّقوى فإّن خيرَ }رذائلها 

 .ائيلب أي: العقل اخلالص من شوب الوهم وقشر املادة اتقفإن قضية ال 
ىل إجوع أي: ال حرج عليكم عند الر {أن تبتغوا فضالً من ربكم يس عليكم جناح  ل}

ن احلق، رع بإذالش عوها حبظوظها على مقتضىألنفسكم ومتّت الكثرة يف أن تطلبوا رفقًا
رها بنور لتنو اغية فإن حظها حينئذ يقويها على موافقة القلب يف مقاصده وألهنا غري ط

اسك احلج من ُةو هنايتم أنفسكم من مقام املعرفة التامة الذي هأي: دفع {فإذا أفضتم}احلق 
 ".احلج عرفة": ها كما قال النيب وأم 

سمى حي امللروا أي: شاهدوا مجال اهلل عند السرّ  {فاذكروا هللا عند المشعر الحرام}
ن م مال احملرمر باجللشعوباخلفي، فإن الذكر يف هذا املقام هو املشاهدة، واملشعر هو حمل ا

إىل  الً ى أّواىل هدإىل ذكره يف املراتب فإنه تع {واذكروه كما هداكم}أن يصل إليه الغري 
در نعماء لذي تصال االذكر باللسان وهو ذكر النفس مث إىل الذكر بالقلب وهو ذكر األفع

مث  لصفات.اليات جتمث ذكر السر وهو معاينة األفعال ومكاشفة علوم . آالؤه منهواهلل 
 يمث ذكر اخلف وهو مشاهدة أنوار جتليات الصفات مع مالحظة نور الذات. ذكر الروح

ارتفاع بلذايت اهود وهو مشاهدة مجال الذات مع بقاء اإلثنينية. مث ذكر الذات وهو الش
 نَ مِ لَ }ا وقوف هبأي: من قبل الوصول إىل عرفات املعرفة وال {وإن كنتم من قبله}البقية 
 .عن هذه األذكار {ينالضالّ 
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 وسائر طاعاتمث أفيضوا إىل ظواهر العبادات وال {م أفيضوا من حيث أفاض النّاسث}
ونوا ها، وكس فيوظائف الشرعيات واملعامالت من حيث، أي: من مقام إفاضة سائر النا

واستغفروا }داية. الب كأحدهم. قيل جلنيد رمحة اهلل عليه: ما النهاية؟ قال: الرجوع إىل

ان على قليب، وإين َغه ليَ إن": مها باحلال وطغياهنا. قال النيب من ظهور النفس وترب  {هللا
، فقيل له يف ذلك "ينكاللهم ثبتين على د": وقال ". ألستغفر اهلل يف اليوم سبعني مرة

 اح كيفبها الريل القلب كمثل ريشة يف فالة، تقلَمَث أو ما يؤمنين، إن": فقال 
ر؟ ن ذنبك وما تأّخا غفر لك اهلل ما تقدم م: أمقيل له مت قدماه . وملا توّر"شاءت

باهلل من الضالل  أعوذ":  . وقال أمري املؤمنني"شكورًا أفال أكون عبدًا": قال 
 ".بعد اهلدى
 مئ خئ جئحئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ
  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ
 جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس
 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  خف حف
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي ىهيه
 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ
ٱَّ اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث

 {كراذو أشّد فاذكروا هللا كذكركم آباءكم أ}وفرغتم من احلج  {فإذا قضيتم مناسككم}
لدنيا، حوال اأر ائأي: فال تكونوا كأهل العادة مشغولني بذكر األنساب واملفاخرات وس

رة مع املذاككر وي قلوبكم بل كونوا مشتغلني بأنواع الذر وقتكم ويقّسفإن ذلك يكّد
و كما ألسلوك بل ااإلخوان مثل ما كنتم تذكرون أحوال األنساب وسائر أحوال الدنيا ق

اؤكم بقى صفلي منها أو أقوى وأكثر ذكرًا يذكر الناس هذه األحوال بالعادة وأبلغُ 
ل  يشتغنيا والأي: ال يطلب إال متاع الد {فمن الناس من يقول ربنا}م الناس ويهتدي بك

ألخس إىل ا وجههفإن ت {وما له في اآلخرة من خالق}إال بذكرها وال يعبد اهلل إال ألجلها 
 .لنورلفية مينعه عن قبول األشرف لعدم هنوض مهته إليه واكتساب الظلمة املنا

يطلب خري كل من الدارين وحيترز عن  أي: {نا آتناومنهم من يقول ربّ }
أولئك لهم نصيب  }ب بنريان الطبيعة واحلرمان عن أنوار الرمحة االحتجاب بالظلمة والتعذ 
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لذات الباقية باألعمال الصاحلة بعد من حظوظ اآلخرة وأنوار دار القرار واّل {مما كسبوا
 .عفوبعض احلسنات بالسيئات والتعذيب حبسبها أو ال احملاسبة وحّط

وهو  حلج،اأي: مراتب معدودة بعد الفراغ من  {معدوداتٍ  واذكروا هللا في أيامٍ }
يه يف تب وعلملراالروح والقلب والنفس، ألن الواصل إذا رجع، رجع إىل هذه ا مرتبُة

ن أي: فم {هثم عليفمن تعّجل في يومين فال إ}املراتب الثالث أن يكون باهلل فذلك ذكره 
ظهما ال ب وحظوالقلومرتبة الروح والقلب فال إمث عليه إذ الروح  ل إىل حظوظه يفج عت

 يكون سرع والانت أكل هو أن احلركة إذا كانت باهلل ومعىن التعج . حيجبان وال يضران
كون كما ي يًانور وال وقوف ريثما يظهر القلب أو الروح ويصري حجابًا بٌثمعها ُل

 {قىلمن اتّ  ثم عليهإفال }ذي هو مرتبة النفس إىل الثالث ال {ومن تأّخر}ألصحاب التلوين 
ها من ّظلزم حلس َأأي: ذلك احلكم ملن اتقى أن يكون مع حظوظ النفس بالنفس، فإن النف

ش م الطيلزوما تظهر ل صاحبيها وحظها أغلظ وأبعد من النور من حظوظهما وسريعًا
به ان حجاجب كما حيجب، وإذا ح واحلركة إياها خبالف صاحبيها وحظها أيضا كثريًا

 ق  ن ظهرا َرإهنما ني ألفاالحتراز هناك واالحتياط واجب وأوىل من الباقي ظلمانيًا غليظًا
يف  {واتّقوا هللا} .الثزواله، أو ذلك التخيري ملن اتقى يف املراتب الث لَ ُهحجاهبما وَس

ب وال بالقل فس بالنالبه  املواطن الثالثة من ظهور األنانية واآلنية حىت تكونوا يف احلظوظ
ىل إن اسم مأي: أنكم حمشورون معه حتشرون  {واعلموا أنّكم إليه تحشرون}وال بالروح 

يث:  احلدرد يفخبالف سائر الناس كما و عظيم  اسم حاضرون حبضرته فأنتم على خطر 
ملذنبني بأين غفور ر ابّش"عن اهلل تعاىل:  وعن النيب ". عظيم ر املخلصون على خَط"

 ".يقني بأين غفورالصّد وأنذِر
نفس قام المه يف اخلصام لكون عي احملبة وهو ألد  أي: يد  {ومن النّاس من يعجبك}

وإذا تولّى }لب بالق يف اآلخرة إذ ليس له قولٌ  {قوله في الحيوة الدنيا}زنديقا، وهلذا قال، 

 ال يحّب وهللا} توحيدعي احملبة والإلباحته وتزندقه كما ترى عليه أكثر مّد {سعى في األرض

 ويدعي حمبة اهلل. أي: هو مفسٌد {الفساد
عله فال ما يف حيب ال يفعل إال ما حيب حمبوبه، واهلل ال وكيف تتأتى له واحملبّ 

 الشاعر:قال يكون صادقا يف دعواه، كما 
 هظهررررررررر حبّررررررررتعصرررررررري ا لرررررررره وأنررررررررت تُ 

 لرررررررررو كررررررررران حبرررررررررك صرررررررررادقا ألطعتررررررررره
 

 بالفعررررررررررررررال بررررررررررررررديعُ  هررررررررررررررذا قبرررررررررررررريح   
 مطيرررررررررررعُ لمرررررررررررن يحرررررررررررب  إن المحررررررررررربَّ 
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 ري  ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ
 حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي
 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض
 جه ين ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل لكمك
 رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

ٱَّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ

جلاهلية امحية  سانيةملته احلمية النفأي: حَ  {وإذا قيل له اتّق هللا أخذته العّزة با ثم}
فحسبه }ه ن ناصحمفعل يوزعمه أنه أعلم مبا  لظهور نفسه حينئذ  وأشرًا على اإلمث جلاجًا

هوى ناه: مم معق حضيض رتبته اليت هو فيها وظلمتها، فإن جهنم أي: غايته عُ  {جهنّم
 بيل اهللسيبذل نفسه يف سلوك  {من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا} العمق مظلمةبعيد 

القوى  اُةذ معاد، إالوجوه هلل أي: يف االستسالم وتسليِم {ادخلوا في الّسلم}لرضاه  بًاَلَط
يريد أن  ن، وهويطابع الش، وعدم موافقتها يف التسليم ألمر اهلل دليل تّتبعضها بعضًا

ته جبّل ختالفكم اللبارتكاب اإلسرافات املذمومة لعداوته الغريزية  تستحقوا قهر اهلل
كونوا  أن تم إالاخللقة ال يطلب منك وجبلتكم، وقصوره عن نور فطرتكم، لكونه نارّي

 .يف احلقيقة يف صورة احملب ناريني مثله ال نورانيني، فهو عدوٌّ
ليات دالئل جت {ممن بعد ما جاءتك}عن مقام التسليم ألمر اهلل  {فإن زللتم}

 ال علىإال يقهر  {حكيم  }غالب يقهركم  {فاعلموا أّن هللا عزيز  }األفعال والصفات 
ويزيد يف  ملوافقيع ااملخالف املنازع، ليعترب املط مقتضى احلكمة، واحلكمة تقتضي قهَر

 الطاعة.
صفات  {للهللا في ظُ }ى يتجّل {إال أن يأتيهم}أي: هل ينتظرون  {هل ينظرون}

ر لوح أم اليفوقضى . ية من مجلة جتليات الصفات وصور مالئكة القوى السماويةاهلو
 .ناءه بالفأو تزهق إلي ئهفيقابل كل امرئ جبزا {وإلى هللا تُرجع األمور}إهالكهم 
 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف
 مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني  مي
 مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج
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 حم جم هل مل خل حل جل  مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع
ٱَّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم  خم

 كل مولود  " : أي: على الفطرة ودين احلق، كما قال  {كان النّاس أّمةً واحدةً }
، أو يف لطفولةامن زيف  ، وهو يف عهد الفطرة األوىل على احلقيقة، أو"يولد على الفطرة

عهم الف طبائمث اختلفوا يف النشأة حبسب اخت {كان النّاس أّمةً واحدةً }  عهد آدم 
 .ق أهوائهموغلبة صفات نفوسهم، وتفر 

اقتضى ذلك  وية،أصول بنيتهم ومراكز أبداهنم باختالف البقاع واأله فإن تضادّ 
نه ادة بدمب لّ كاخلاص الحتجاب وكذا ما يف طباعهم من جذب النفع اخلاص ودفع الضر 

 فبعث هللا}ف التخالوادي ماء يقتضي التعواقتضاء احلكمة اإلهلية ذلك ملصلحة النشوء والن 

ىل إعداوة من الليدعوهم من اخلالف إىل الوفاق، ومن الكثرة إىل الوحدة، و {النبيين
طل هم حمبة البا طباعيف سختبوا عليهم ومتيزوا، فأما السفليون الذين راحملبة، فتفرقوا وحتّز

ادوا ، فازدواهمهبع عليها وعميت وزال استعدادهم بغلبة وغلب على قلوهبم الرين وُط
سبب ظهور  لذي هواتاب ، فكأهنم ما اختلفوا إال عند بعثهم وإتياهنم بالكوعنادًا خالفًا

ا أمواهبم، احتجمن عند أنفسهم، وغلبة هواهم و بينهم، ناشئًا احلق والوفاق حسدًا
احلق الذي   إىلم اهلللويون الذين بقوا على الصفاء األصلي واالستعداد األول فهداهالُع

 .اختلفوا فيه وزال خالفهم وسلكوا الصراط املستقيم
مضوا  {الذين} حاُل {ولّما يَأتكم}ة جتلي اجلمال جّن {أم حسبتم أن تدخلوا}

رياضة دة والجملاهقار، وضراء ابأساء الترك والتجريد والفقر واالفت {تهممن قبلكم مسَّ }
ا يف مظهروا سهم ليبدواعي الشوق واحملبة عن مقار نفو {لزلواوزُ }وكسر النفس بالعبادة 

ن جروا م تضأي: حىت {هللا الرسول والذين آمنوا معه متى نصرُ  حتى يقولَ }استعدادهم بالقوة 
ذوق ومال، ة اجلصربهم عن مشاهد يَلطول مدة احلجاب، وكثرة اجلهاد من الفراق، وِع

حسن هتم، وصابرمع صفات النفوس مع قوة م الوصال، وطلبوا نصر اهلل بالتجلي على قَ 
د لفرقة الشتداطعم ا قتهمحتملهم، ملا يفعل احملبوب ويريد هبم من ابتالئهم باهلجران، وإذا

صر أال إّن ن}م قيل هلوجهدهم ونفذت طاقتهم  فأجبيوا إذا بلَغ قوة احملبة، فكيف بغريهم؟

 .أي: رفع احلجاب وظهرت آثار اجلمال، {هللا قريب  
 ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ٱ. َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه
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 لعلقم،عم امن ط لكم أمر  النفس والشيطان وهو مكروٌه قتاُل {ُكتِب عليكمُ }
ً وهو خير  لكم}وأشد من ضغم الضيغم  س النف الحتجابكم هبوى {وعسى أن تكرهوا شيئا

ر ة اليت تستحقروحانيال لذة العظيمةوحب اللذة العاجلة عما يف ضمنه من اخلري الكثري، واّل
مدية وكذا ة السرلذتلك الشدة السريعة، االنقضاء بالقياس إىل ذلك اخلري الباقي، وال 

كم حتجابذلك ال {وأنتم ال تعلمون}ما يف األمور من اخلري والشر  {وهللا يعلم}عكسه 
 .ل عن اآلجل، وبالظاهر عن الباطنبالعاج

 يب ىب  نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت مت زت رت
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ىليل مل يك ىك مك

 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  خئمئ حئ جئ ىييي ني مي
 مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ  مح جح مج حج مث هت

 مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع
 من حنخن  جن يم ىم خممم حم جم ىليل مل خل خم  حم جم هل

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه ينجه ىن
  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ
 يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت
 خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن  اممم
 حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ
 خف جفحف مغ جغ مع جع  حطمظ مض حضخض جض مص خص حص مس خس
 خل  جن مم خم حم هلجم مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق  مف
  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي
 مك  لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب
  جئحئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن  مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك
 جسحس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ
 لك  خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ جعمع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
  مم خم حم جم يل ىل مل خل  هش مش هس مس هث مث هت هبمت مب هئ
 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ىنين من خن حن يمجن ىم
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 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
  يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي ريزي ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام
  جض مص حصخص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب
  مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض
  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل
  جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه

 نث  زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ
 نن من  زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث
  جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت
 حل جل  لكمك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم ملهل خل
 ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين منىن خن حن جن يم
 رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 يثىف  ىث نث مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب
 نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف
 جت  هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
ٱَّ  مق حق مف خف حف جف جغمغ  مع جع مظ حط مض خض حض

ا، يسألونك عن جهاد النفس وأعواهن {فيه لونك عن الّشهر الحرام قتال  يسئ}
ركة حم فيه حلرااوالشيطان وجنوده يف وقت التوجه والسلوك إىل احلق ومجعية الباطن 

هلل، بيل اسشاق، وصرف وجوهكم عن  عظيٌم اجلهاد يف ذلك الوقت أمٌر {لْ قُ }السر 
لقوى ان هم وإخراج أهل القلب الذيومقام السر، وحمل احلضور احتجاب عن احلق، 

يكم أشد مها علبالؤالروحانية عن مقارهم أعظم وأكرب عند اهلل، وفتنة الشرك والكفر و
 ة.من قتلكم إياهم بسيف الرياض

كم عن دينكم وال تزال تلك القوى النفسانية واألهواء الشيطانية يقاتلونكم بذّب
تّى يرّدوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن ح}ومقصدكم، ودعوتكم إىل دين اهلوى والشيطان 
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اليت عملوها يف االستسالم واالنقياد  {فأولئك حبطت أعمالهم}باتباعهم  {يرتدد منكم عن دينه
 .{هم فيها خالدون}نار احلجاب والتعذيب  {وأولئك أصحاب النّار}

 ا فيوجاهدو}أوطان النفس ومألوفات اهلوى  {وهاجروا} يقينًا {إّن الذين آمنوا}

ات ت الصفجتليا {هللا أولئك يرجون رحمة}وجنود الشيطان والنفس األمارة  {سبيل هللا
 وأنوار املشاهدة.

 احلظّ  ِبد الدنيا وميسر احتيال النفس يف َج اهلوى وحبّ  مخِر {يسئلونك عن}
ية، لنفسانااللذة  يف باب املعاش وحتصيل {ومنافع للنّاس}احلجاب والبعد  { فيهما إثم  لْ قُ }
 .فرح بالذهول عن اهليئات الرديئة املشوشة واهلموم املكدرةوال

هودة م املعفوسهن أي: أوطاهنم املألوفة ومقاّر {ألم تَر إلى الذين خرجوا من ديارهم}
 رَ ذَ حَ } كثري ٌمم قوومقاماهتم ومراتبهم من الدنيا وما ركنوا إليها بدواعي اهلوى، وه

فقال لهم هللا }ية طبيعية والوقوع يف املهاوي الاجلهل واالنقطاع عن احلياة احلقيق {الموت

نوا يف َف، حىت ذايتأي: أمرهم باملوت اإلرادي، أو أماهتم عن ذواهتم بالتجلي ال {موتوا
د ، والبقاء بعقاينهوب احلباحلياة احلقيقية العلمية، أو به بالوجود املو {ثّم أحياهم}الوحدة 

 الفناء.
 املوت ني منير، أي: خرجوا هاربَزقصة ُعوال يبعد أن يريد به ما أراد من 

ا هبا يحصلولداهنم بتعلق أرواحهم بأبدان من جنس أب {ثّم أحياهم}الطبيعي فأماهتم اهلل 
 .كماهلم

ث ال لثالاالنفس والشيطان على األول والثاين. وعلى  {وقاتلوا في سبيل هللا}
 .لئكنفع أو يملع كما منه ال ينف ختافوا من املوت يف مقاتلة األعداء، فإن اهلرَب

ً }واهلل حيييكم كما أحياهم  ً حسنا  لاملا أو بذُل النفس باجلهاد، هو بذلُ  {قرضا
م أوصافكإنكم بأي: هو مع معاملتكم يف القبض والبسط، ف {وهللا يقبض ويبسط}باإليثار 

 تستنزلون أوصافه.
م حبسب جتودوا يوسع عليك تبخلوا مبا يف أيديكم يضيق عليكم ويقتر، وإْن إْن

 ".تنزل املعونة على قدر املؤونة"جودكم كما ورد يف احلديث: 
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 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي جيحي يه
 يث ىث نث مث رثزث يت ىت  نت مت زت رت يب نبىب مب زب  رب
 من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف
 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حت هبجت مب
 خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص

ٱَّ  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق

ن أللك. ، ال نسب له، وال مال، فما قبلوه للمفقريًا كان رجاًل {طالوت}
ل والنسب، ي املاهليت استحقاق امللك والرياسة عند العامة إمنا هو بالسعادة اخلارجية ا

. ليت هي العلمانية الروحاهم على أن االستحقاق إمنا يكون بالسعادتني األخريني: ه نبيفنب 
العلم  سطةً فيبزاده و}والبدنية: اليت هي زيادة القوى وشدة البنية والبسطة، بقوله: 

يت اء، يؤالعط كثرُي {من يشاء وهللا واسع  }واهلل أعلم مبن يستحق امللك فيؤتيه  {والجسم
يعتضد به،  الذي املال مبن له االستحقاق وما حيتاج إليه من {عليم  }لك املال كما يؤيت امل

بته قوع هيق له، وومث بني أن استحقاق امللك له عالمة أخرى وهي: إذعان اخلل .فيعطيه
. عة واالنقيادى الطاه علووقاره يف القلوب، وسكون قلوهبم إليه، وحمبتهم له، وقبوهلم ألمر

 ."خوره"جم من قدماء الفرس وهو الذي كان يسميه األعا
ك ر للملان فكفقالوا:  "فر"وما خيتص بامللوك كيان خوره، مث من بعدهم مسوه 

ملبارك لملك اوا ليف أفريدون، وذهب عن كيكاؤوس فر امللك، فطلبوا من له الفر، فوجد
 .أي: ما يرجع إليه من األمور" التابوت"كيخسرو ومساه 

 ت ملكهثبو : يأتيكم من جهته ما يرجع يفألن التابوت فعلوت من التوب، أي
:  ما قال النيببكم، كقلو من اإلذعان والطاعة واالنقياد واحملبة له بإلقاء اهلل له ذلك يف

  ".عب مسرية شهررت بالّرِصُن"
فيه }أو ما يرجع إليه من احلالة النفسانية، واهليئة الشاهدة له على صحة ملكه 

يف  {وبقيّة  مما ترك آل موسى وآل هارون}قلوبكم إليه أي: ما تسكن  {سكينة  من ربكم
وهو نور ملكويت تستضيء به النفس باتصاهلا بامللكوت  "فر"أوالدهم من املعىن املسمى 
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السماوية، واستفاضتها ذلك من عامل القدرة مستلزم حلصول علم السياسة وتدبري امللك 
 .ليكم بتوسط املالئكة السماويةأي: ينزل إ {تحمله المالئكةُ }واحلكمة املزينة هلا 

لسمات الط فيه طلسم من باب نصرة اجليش وغريه من وميكن أنه كان صندوقًا
ر، اهِلوآلدمي ارأس اليت تذكر أهنا للملك على ما يرى من أنه كان فيه صورة هلا رأس ك

 ".درفش كاويان"وذنب كذنبه كالذي كان يف عهد أفريدون املسمى 
 ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ين

 نت مت زت رت  يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ
 يك ىك مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت
 زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل
 جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي
  حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت  مت خت حت
 يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  مظ حط مض خض جضحض مص خص
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من  حنخن جن
 ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت
ٱَّ زي ري ٰى ين ننىن  من زن

 {نّيمفليس  فمن شرب منه}هو منهل الطبيعة اجلسمانية  {إّن هللا مبتليكم بنهرٍ }
 يف الري منه. أي: من كرع فيه مفرطًا

ل جالوت م بقتاهل ةوأعجز خلق اهلل، ال قّو ن أهل الطبيعة وعبدة الشهوات أذّلأل
رف َغرفة  من اغتإال}النفس األمارة، وال جبالوت عدو الدين، إذ ال محية هلم وال تشدد 

ك فيه اهنماأي: إال من اقتنع منه بقدر الضرورة واالحتياج من غري حرص و {بيده
ذار ن األقعإذ املتنزهون  {إال قليالً منهم}اهنمكوا أي: كرعوا فيه و {فَشربوا منه}

 .من عداهم بة إىلالنسالطبيعية، املتقدسون عن مالبسها، املتجردون عن غواشيها قليلون ب
، سبأ]َّحك  جك مق حق ُّٱ، [24:، اآليةص]َّ حسخس جس  مخ  ُّٱقال اهلل تعاىل: 

ن بنور يقينهم أن الغلبة وهم الذين آمنوا معه من أهل اليقني الذين كانوا يعلمو ،[13:اآلية
 .ليست بالكثرة، بل بالنصرة اإلهلية، فصربوا على ما عاينوا بقوة يقينهم، فظفروا
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 وقرررررررل مرررررررن جرررررررد فررررررري أمرررررررر يطالبررررررره
 

 واستصرررررررحب الصررررررربر إال فررررررراز برررررررالظفر 
 

 جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ
 مق حق مف حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ
ٱَّ هل مل خل حل  مكجل لك خك جكحك

لم أو مل ع له، دة إالبد دونه مل تقع العبايف الوجود، فكل ما ُع {هللا ال إله إال هو}
ي مل هو ح كل ماوذاته،  نيُ الذي حياته َع {الحيّ }يعلم، إذ ال معبود وال موجود سواه 

ا قام شيء ه مياملوال قفالذي يقوم بنفسه ويقوم كل ما يقوم به.  {القيّوم}حيىي إال حبياته 
لك ال ذ. فإن غفوة ونعاس، كما يعتري األحياء من غري قصدهم {ال تأخذه}يف الوجود 

دال الراحة واإلبهدوء ولل يكون إال ملن حياته عارضة، فتغلبه الطبيعة باحلالة الذاتية طلبًا
ته غري ون حيابني كون ذاته، فال ميكن له ذلك. ي ا من حياته َعفأّم. عن حتليل اليقظة

وت. وهلذا ء باملشبه شيفإن النوم ينايف كون احلياة ذاتية، ألنه أ {وال نوم  }عارضة بقوله 
ه، إذ لة َن، فال ِس ذاتهة غريقيل: النوم أخو املوت. ومن ال نوم له لذاته، ملنافاته كون احليا

 ة  نال تأخذه س} السنة من مقدماته وآثاره كما تقول: ليس له ضحك وال تعجب، وقوله:

 ء.ا يشامفعل هبم نواصيهم بيده، ي {ما في السموات وما في األرض}ته بيان لقيومّي {نوم  وال 
 كالمه،ه وبإذ كلهم له وبه يتكلم من يتكلم ب {من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه}

ي: أ. اهلمم وحبما قبلهم وما بعدهم، فكيف هب {يعلم}فكيف يتكلم بغري إذنه وإرادته 
 قّ وغري املستح عة،للشفا شخاص واألحوال كلها، فيعلم املستحّقعلمه شامل لألزمنة واأل

 علم كلفلمهم، أي: مبا اقتضت مشيئته أن يع {من علمه إال بما شاء وال يحيطون بشيءٍ }هلا 
 رث يت ىت نت مت ُّٱشيء من علمه ظهر على ذلك املظهر، كما قالت املالئكة:  ذي علم 
 [.32:، اآليةالبقرة]َّزثمث

أي: علمه، إذ الكرسي مكان العلم الذي هو  {ت واألرضوسع ُكرسيّه السموا}
م وما فيه ألف ألف مرة القلب. كما قال أبو يزيد البسطامي رمحة اهلل عليه: لو وقع العالَ 

كرسيه: : به لغاية سعته. وهلذا قال احلسن يف زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس  
 صغرٌي والكرسي يف اللغة: عرشٌ  "قلب املؤمن من عرش اهلل":من قوله  عرشه، مأخوٌذ

وأما العرش . لعظمته وسعته وختيياًل ال يفضل عن مقعد القاعد، شبه القلب به تصويرًا
اجمليد األكرب فهو الروح األول وصورهتما ومثاهلما يف الشاهد الفلك األعظم، والثامن 
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هنما غري أل {حفظهما}أي: وال يثقله  {وال يؤده}احمليط بالسموات السبع وما فيهن 
موجودين بدونه ليثقله محلهما، بل العامل املعنوي كله باطنه والصوري ظاهره، فال وجود 

الشأن الذي ال يعلوه شيء وهو يعلو كل شيء،  {وهو العليّ } هلما إال به وليسا غريه.
الذي ال يتصور كنه عظمته، وكل عظمة تتصور لشيء فهي  {العَظيم}ويقهره بالفناء 

 ة منها عظيمة. فالعظمة مطلقًافبنصيب من عظمته وحّص ه، وكل عظيم  من عظمت رشحٌة
آية يف القرآن لعظم  له دون غريه، بل كلها له، ليس لغريه فيها نصيب. وهي أعظمُ 

 .مدلوهلا
 هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جم ُّٱ
 جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مش هس مس هث هتمث مت هب مب
  يي ىي خيمي حي جي ىهيه مه جه  ين ىن من خن حن
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب
ٱَّ رن مم ام يل ىل مل ىكيك

ليب، ور القن النألن الدين يف احلقيقة هو اهلدى املستفاد م {ال إكراه في الّدين}
 مثحج  هت مت خت ُّٱ اىل:الالزم للفطرة اإلنسانية، املستلزم لإلميان اليقيين. كما قال تع

[، واإلسالم 30:، اآليةالروم]َّ خض حض جض خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج
 .هال مدخل لإلكراه في عليه وهو أمٌر ن َتب الدين ُم الذي هو ظاهُر

م ما اإلسال ورتهوالدليل على أن باطن الدين وحقيقته اإلميان كما أن ظاهره وص
ا قل، كمصرية وعبملن له  بالدالئل الواضحة {الّرشد من الغيّ }ز أي متي  {قد تبيّن}بعده 

 .قيل: قد أضاء الصبح لذي عينني
 {ويؤمن باهللِ }وى اهلل وينفي وجوده وتأثريه أي: ما ِس {فمن يَكفر بالطاغوت}

أي: متسك بالوحدة الذاتية اليت  {فقد اْستَمَسك بالعُروة الوثقى} حقيقيًا إميانا شهوديًا
هبا موثوق، بل كل وجود  ذ كل وثيق بنفسها، فال شيء أوثق منها، إواحكامها وثوقها 

هبا موجود وبنفسه معدوم، فإذا اعترب وجوده فله انفصام يف نفسه ألن املمكن وثاقته 
ووجوده بالواجب، فإذا قطع النظر عنه فقد انقطع وجود ذلك املمكن ومل يكن يف نفسه 

، ويف االنفصام وإثنينيةؤ . وال ميكن انفصامه عن وجود عني ذاته، إذ ليس فيه جتز شيئًا
لطيفة وهو أنه انكسار بال انفصال. وملا مل ينفصل شيء من املمكنات من ذاته تعاىل، ومل 
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، بل إذا اعتربه العقل بانفراده كان خيرج منه، ألنه إما فعله وإما صفته، فال انفصال قطعًا
ول كل يسمع ق {وهللا سميع  }وجوده بوجوده تعاىل  ، أي: منقطع الوجود متعلقًامنفصمًا

 .بنياهتم وإمياهنم {عليم  }ذوي دين 
فات صمن ظلمات  {يُخرجهم}ي أمورهم وحمبتهم متوّل {هللا ولّي الذين آمنوا}

ن كفروا الذيو}وح اء عامل الرفضالنفس وشبه اخليال والوهم، إىل نور اليقني واهلدى و

ىل إفطرية ية الامن نور االستعداد واهلد {يُخرجونهم}ما يعبدون من دون اهلل  {أولياؤهم
 .النفس والشكوك والشبهات ظلمات صفاِت

 حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ
 جض مص  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت جتحت هب مب خب
 خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض
ٱَّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل مكجل لك

ت ، وسقطهلهاأ باَد ى قرية أي: أرأيت مثل الذي مر عل {أو كالذي مّر على قريةٍ }
صل إىل مقام مل ي الكًاب من إحيائها لكونه طالبا ست جدراهنا عليها، فتعج خّرسقوفها، و

 {فأماته هللا}ير َزان ُعكاليقني بعد، ومل يستعد لقبول نور جتلي اسم احمليي واملشهور أنه 
لى قول، وقال ع[ 11:، اآليةغافر]َّ يت ىت ُّٱأي: فأبقاه على موت اجلهل. كما قال: 

لعام اميكن أن يكون  {مائةَ عامٍ }[. 28:، اآليةالبقرة]َّمسحص خس حس ُّٱتعاىل: 
 ًايكون مبني   ر، وأنأشه على دور القمر، فيكون مثانية أعوام وأربعة ًايف عهدهم كان مبنيّ 

مان الز على فصول السنة فيكون مخسة وعشرين سنة، وأن تكون أعمارهم يف ذلك
نها إال فما ظ لبثلّاباحلياة احلقيقية وطلب منه الوقوف على مدة  {هُ ثّم بعث}كانت طويلة 

دية احلياة األب بة إىلالنسبملدة اللبث يف موت اجلهل املنقضية  أو بعض يوم، استصغارًا يومًا
ىل بهه اهلل تعار نك ا تفمث مل. ولعدم شعوره مبرور املدة كالنائم الغافل عن الزمان ومروره

 إحدى رادي يفاإل ل وموت الغفلة، بأنه مائة عام، أو أماته باملوتعلى طول مدة اجله
 و أماته حتفَ هلل، أيل ااملدد املذكورة، فتكون املدة زمان رياضته وسلوكه وجماهدته يف سب

زمان  ما بعدال إه باملوت الطبيعي فتعلق روحه ببدن آخر من جنسه الكتساب الكمأنِف
 ى حاله فيها،لع عل يط املدد الثالث املذكورة، وهو العليه إحدى  وإما يف احلال حىت مر 

 لى حاله وعرفلعلم عانور مث باحلياة احلقيقية فاطلع ب ومل يشعر مببدئه ومعاده وكان ميتًا
 .مبدأه ومعاده
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ً أو بعض يوم}وقوله:   َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱكقوله تعاىل:  {لبثْت يوما
 مي خي حي جي ٰه مه جه هن ُّٱ[، وقوله تعاىل: 45:، اآليةيونس]َُّّ
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ[، وقوله: 46:، اآليةالنازعات]َّهي
أو  أخًا [ كل ذلك لغفلتهم عن مرور الزمان وكذا مفارٌق55:، اآليةالروم]َّزنمن

مل  نئذ دة حيك املأو شيئا آخر إذا أدرك الوصال بعد طول مدة الفراق كأن تل مصاحبًا
م شرابك لعامك وطفانظر إلى }الوصال تكن، إذ ال حيس هبا بعد مضيها وإن قاساها قبل 

ملدركات إىل ا شارٌةإقيل: طعامه التني والعنب، وشرابه اخلمر واللنب، فالتني  {يَتَسنّه
ارة ، والعنب إش التنييفليت كله، وكون اجلزئيات فيها بالقوة، كاحلبات ا ًاالكلية لكونه لب  

 ة إىلرلنب إشاوال  .عجمكالثجري والإىل اجلزئيات لبقاء اللواحق املادية معها يف اإلدراك 
قائق. مل رف واحلملعااالعلم النافع كالشرائع. واخلمر إشارة إىل العشق واإلرادة وعلوم 

زونة يف خملعلوم اإن ففيك،  ه أي: مل يتغري عما كان يف األزل حبسب الفطرة مودعًايتسن 
. "الفضةولذهب كمعادن ا الناس معادٌن": كل نفس حبسب استعدادها، كما قال 

تغري عن تل ومل تبط ة بالتقلب يف الربازخ وظلماهتا، ملجبت باملواد وخفيت مّدُح فإْن
: ميه السالعلل حاهلا. حىت إذا رفع احلجاب بصفاء القلب ظهرت كما كانت، وهلذا قا

 ".ة املؤمناحلكمة ضال "
رت ِخف ُنيأي: بدنك حباله على الوجه األول والثاين، وك {وانُظر إلى حمارك}
ى ناس علال للأي: ولنجعلك دلي {ولنجعلك آيةً للناس}ليت على الوجه الثالث عظامه وُب

ً لثّم نكسوها }أي: نرفعها  {وانُظر إلى الِعظام كيف ننشزها}البعث، بعثناك  كال  على {حما
رفع العظام ببدنه  كيبتر َملِ الوجهني ظاهر، فإنه إذا بعث وعلم حاله وجترده عن البدن َع

ل شيٍء  على كأّن هللا قال أعلمُ }ذلك البعث والنشور  {فلّما تبيّن له}مجعها وكسوهتا حلما و

 .{قدير
 جي يه مهىه جه ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي
ٱَّ  مب زب

 ن مقامميان غين إىل مقام العأي: بّل {وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تُحيي الموتى}
 .ر إميانه هبمزة االستفهام التقريريةالعلم اإليقاين. وهلذا قرّ 
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سالم ليه الاهيم ع؟، وأجاب إبرأي: أو مل تعلم ذلك يقينًا {قال أَولَْم تُؤِمن} ـف
 إمنا اليقني إن عنيفأي: ليسكن وحتصل طمأنينته باملعاينة،  {بلى ولكن ليطمئن قلبي} بقوله:

عن مقام  متنعه ة اليتأي: القوى األربع {من الطير قال فَُخذ أربعةً }يوجب الطمأنينة ال علمه 
ويف رواية  .محامةو وغرابًا وديكًا العيان وشهود احلياة احلقيقية. وقيل: كانت طاووسًا

ا الدني ة حببطة، فالطاووس هو العجب، والديك الشهوة، والغراب احلرص، واحلمام
 {فُصرُهّن إليك}ها علي طة فتكون إشارة إىل الغالبلتألفها وكرها وبرجها. والظاهر أهنا ب

إىل  النزوعا وهن واضممهن إليك بضبطها ومنعها عن اخلروج إىل طلب لذاهتِلأي: أم 
ق وحيفظ ا بالدماءهر بأن يذحبها وينتف ريشها وخيلط حلومها ودِممألوفاهتا. وقيل: ُأ

وطبائعها  واعيهادمع لنفس، ويقرؤوسها عنده، أي: مينعها عن أفعاهلا ويزيل هيئاهتا عن ا
 .بقي أصوهلا فيهوعاداهتا بالرياضة، وُي

ناصر ي العأي: من اجلبال اليت حبضرتك، وه {ثّم اجعل على كّل جبل منهّن جزءاً }
ملركوزة يف اصوهلا ال أإا حىت ال يبقى َهت األربعة اليت هي أركان بدنه، أي: اقمعها وأِم

 ريفعلى هذا يش بعة،لعناصر اليت فيك. كانت اجلبال سوجودك وموادها املعدة يف طبائع ا
ت حبياهتا ت حييذا أنإأي: أهنا  {ثّم ادعهنّ }هبا إىل األعضاء السبعة اليت هي أجزاء البدن 

نت حيا لتها كا قتعليك، وحشية ممتنعة عن قبول أمرك، فإذ مستولية  عة كانت غري طّي
نفس هتا، حياة ال حبيااتك الفتصري هي حية حبي. باحلياة احلقيقية املوهوبة بعد الفناء واحملو

ً } مطيعة لك منقادة ألمرك فإذا دعوهتا هر على ق غالب {زيز  عواْعلم أن هللا } {يأتينك سعيا
ى ، وعلالطيورال يقهرها إال حبكمة. وميكن محله على حشر الوحوش و {حكيم  }النفوس 

عية توجهها ليه ساه إدعاؤه وإتيانهذا فيكون جعل أجزائها على اجلبال تغذية اجلسم هبا و
 .إىل اإلنسان بعد النشور

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق
ٱَّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي

بينها  َلاَضذكر سبحانه ثالث إنفاقات وَف {مثل الذين يُنِفقون أموالهم في سبيل هللا}
اء، أوهلا: اإلنفاق يف سبيل اهلل وهو إنفاق يف عامل امللك عن جتلي األفعال يعطيه يف اجلز

صاحبه ليثيبه اهلل تعاىل، فأثابه سبعمائة أضعاف ما أعطى مث زاد يف األضعاف إىل ما ال 
 {وهللا واسع  }. يتناهى حبسب املشيئة ألن يده تعاىل أبسط وأطول من يده مبا ال يتناهى
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ات املعطني واعتقاداهتم أنه من فضل بنّي {عليم  }يتقدر بأعطيتنا عطاؤه  كثري العطاء، ال
اهلل تعاىل، فيثيبهم على حسب ذلك. وثانيها: اإلنفاق عن مقام مشاهدة الصفات على ما 
سيأيت، وهو اإلنفاق لطلب رضاء اهلل كما أن األوىل هو اإلنفاق لطلب عطاء اهلل. 

ه نب  {ثّم ال يُتبِعون ما أنفقوا منّا وال أذىً }م شهود الذات وثالثها: اإلنفاق باهلل، وهو عن مقا
لثالثة أوجه: كونه  على أن اإلنفاق يبطله املن واألذى، ألن اإلنفاق إمنا يكون حممودًا

لرذيلة البخل بالنسبة إىل نفس املنفق،  لألمر بالنسبة إىل اهلل تعاىل، وكونه مزياًل موافقًا
 يٌِّهن فإذا من صاحبه فقد خالف أمر اهلل ألنه َم. بة إىل املستحقبالنس مرحيًا وكونه نافعًا

وظهرت نفسه باالستطالة واالعتداد بالنعمة والعجب واالحتجاب بفعلها ورؤية النعمة 
منها ال من اهلل، وكلها رذائل أردأ من البخل، الزمة له، ولو مل يكن له إال رؤية نفسه 

الثالث الذي هو بالنسبة إىل املستحق، فيبطله األذى . وأما الوجه بالفضيلة لكفاه مبطاًل
ع وإظهار االصطناع وإثبات حق مبطل له القتضائه الترّف املنايف للراحة والنفع واملن أيضًا

 .عليه
 حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ

 مق حق خفمف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص
  مه جه هن من خن حن ممجن خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك خك  حك جك
  ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل
 َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين

ن يل، وإإذ القول اجلم {َمعروف ومغفرة خير  من صدقة يتبعها أذى قول  }مث قال: 
ال لقلب إافرح تكان بالرد، يفرح قلبه، ويروح روحه، والصدقة إمنا تنفع جسده وال 

تنغص، ومل و لنفعاكدر سد ما يؤذي الروح تبالتبعية وتصور النفع، فإذا قارن ما ينفع اجل
ن ألأيضا  نغيصيقع يف مقابلة الفرح احلاصل من القول اجلميل، ولو مل يكن مع الت

، األذىبقرونة عن الصدقة امل {وهللا غنيّ }الروحانيات أشرف وأحسن وأوقع يف النفوس 
 .ال يعاجل بالعقوبة {حليم  }عطي املستحق من خزائن غيبه فُي

 .نفاقن اإلمهذا هو القسم الثاين  {ين يُنفقون أموالهم ابتغاء مرضاة هللامثل الذ}
كلها تبقى حباهلا خبالف فضله على األول بتشبيهه باجلنة، فإن اجلنة مع إيتاء ُأ

أي: توطينا  {وتثبيتاً من أنفسهم}وهلذا قال:  ذاتيٌة هلم كأنه صفٌة احلبة، فأشار هبا أنه ملٌك
إشارة إىل ارتفاع رتبة هذا اإلنفاق  {بربوةٍ }صفة ربانية، وقوله:  هلا على اجلود الذي هو
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من صفة الرمحة الرمحانية ومدد  كثريٌ  أي: حٌظ {أصابها وابل  } وارتقائه عن درجة األول
ة االتصال باهلل تعاىل مبناسبة الوصف واستعداد قبوله َكَلوافر من فيض جوده ألهنا َم

 {وهللا بما تعلمون بصير  }أي: حظ كثري، فحظ قليل  {فإن لم يُصبها وابل  }واالتصاف به 
 .القبيل بأعمالكم يرى أهنا من أّي

 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب
 ينٰى ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق
 خت حت  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري
ٱَّ  خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت

ىل اهلل به إ قربًاكان أو غريه مت متثيل حلال من عمل صاحلا إنفاقًا {أيوّد أحدكم}
نت ت، فكاحتركورضاه، كما يف هذا القسم من اإلنفاق، مث ظهرت نفسه فيه،  مبتغيًا

رض ، فافتعصارًالقلب إية احركاهتا املتخالفة حبركة الروح ودواعيها املتفاوتة املضادة لداع
 ياء فكان ذلكا أو رملهفيها رؤية ع َثَفَنتها واختذها جماال له بالوسوسة، َفالشيطان حرك

اللهم " :لي ني عالنفث نارا أحرقت عملها أحوج ما يكون إليه، كما قال أمري املؤمن
 ".بت به إليك مث خالفه قليباغفر ل ما تقر 

ت ما يباط بالقسم الثالث من اإلنفاق من َرَمأَ {أنفقوا من طيبات ما َكسبتم}
ؤمنني علي مري املال أكسبتم، إذ املختار باهلل خيتار األشرف من كل شيء للمناسبة كما ق

 :" اهلل مجيل حيب اجلمال إن." 
إياه،  حمبتهافس وومن كان يف إنفاقه بالنفس ال يقدر على إنفاق األشرف لضن الن

 ىل مل خل ُّٱ عاىل:توله لق كان بالنفس ليس برب أصالً  واستئثارها به عن ختصيصه باهلل، فما
ختصونه  {وال تيمموا الخبيث منه تنفقون}[، 92:، اآليةآل عمران]َّ خممم حم جم يل

كم حملبت {يهمضوا فولستم بآخذيه إال أن تُغ}باإلنفاق كعادة املنفقني بالنفس والطبيعة 
  باملالرون اهللتؤث األطيب من املال ألنفسكم الختصاص حمبتكم بالذات إياها، وهلذا ال

ال وحمبته عن امل ضوا بهفاتصفوا بغناه فتستفي {واعلموا أن هللا غني  }عليها فتنفقوا أطيبه له 
 .ال يفعل إال الفعل احملمود، فاقتدوا به {حميد  }
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ل، البخ أي: اخلصلة القبيحة اليت هي {الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء}
 {فضالً و} بنوره لصفات نفوسكم سترًا أي: {يعدكم مغفرة منه}ذوا منه باهلل، فإنه فتعّو

وهللا }قر وف الفكم خوموهبة من مواهب صفاته لكم وجتلياهتا كالغىن املطلق فال يبقى في

اياه نفد عطال يجوده بالعطاء و ذواتكم وصفاتكم وعطاؤكم ال يضيق وعاَء يسعُ  {واسع  
 .مبواقع جتلياته واستعدادها واستحقاقها {عليم  }

 مق حق مف خف جفحف مغ جغ  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص ُّٱ
 جه ين ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حك جك
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه

 رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ ِّ ُّ
 مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث  زث رث يت ىت متنت زت
ٱَّ رن  مم ام يل ىل

كمة حعطيه إلخالصه يف اإلنفاق وكونه فيه باهلل، في {يُؤتي الحكمة من يشاءُ }
وتي خيراً أمة فقد الحك تِ ومن يُؤ}بصفاته  صفًالينفق من احلكمة اإلهلية لكونه مّتاإلنفاق 

فات أخص الصأن احلكمة أشرف األشياء و {وما يذّّكر}صفات اهلل  ألهنا أخصّ  {كثيرا
هم وقشور ئب الون شواعاهلل عقوهلم بنور اهلداية فصفاها  َرالذين نو  {إال أولوا األلباب}

 وهو النفس.الرسوم والعادات 
مرة ة املثفاتيفجزاء اإلنفاق األول هو اإلضعاف، وجزاء الثاين هو اجلنة الص

من  بينها ر كملإلضعاف، وجزاء الثالث هو احلكمة الالزمة للوجود واملوهوب. فانظ
 .التفاوت

من أي القبول هو، فيجازيكم  {وما أنفقتم من نفقة أو نَذرتم من نذر فإن هللا يعلمه}
الناس، الواضعني اإلنفاق يف غري موضعه، أو  أي: املنفقني رئاَء {للظالمينوما }حبسبه 

من }املن واألذى إليه أو باإلنفاق من اخلبيث  الناقصني حقوقهم برؤية إنفاقهم أو ضمّ 

وكوهنا أقرب إىل  لبعدها عن الرياء {فهو خير  لكم}حيفظوا هلم من بأس اهلل  {أنصار
واألذى   اإلنفاقات الثالثة املذكورة املربأة عن املّنإىل {ليس عليك ُهداهم}اإلخالص 

والرياء ورؤية اإلنفاق وكونه من اخلبيث أي: ال جيب عليك أن جتعلهم مهديني إمنا عليك 
فلم متنون به على الناس  {ولكن هللا يهِدي من يشاُء وما تنفقوا من خير فألنفسكم}تبليغ اهلداية 
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فما لكم تستطيلون به على الناس؟ وكيف  {وجه هللا وما تنفقون إال ابتغاء}وتؤذوهنم 
ليس لغريكم فيه نصيب، فال تنفقوا إال على  {وما تنفقوا من خير يوّف إليكم}تراؤون فيه؟ 

أنفسكم يف احلقيقة، ال على غريكم فال ينقص به شيء منكم، فما لكم تقصدون اخلبيث 
ملذكورة من اإلنفاق للتحذير عن آفاهتا باإلنفاق منه فثالثتها مصروفة إىل األقسام الثالثة ا

 .بتصوير غاياهتا
  يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ
 مث  هت مت خت حت هبجت مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 خض حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جغ مع جع مظ حط مض
 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن
ٱَّ نت مت زت رت ىبيب نب مب  زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 في} أحصرهم اجملاهدة {الذين}أي: اقصدوا بصدقاتكم الفقراء  {للفقراء}

ً في األرض  اقهم يفاستغروللتجارة والكسب الشتغاهلم باهلل  {سبيل هللا ال يستطيعون ضربا
 األحوال وصرف أوقاهتم يف العبادات.

عرفهم ت} عن السؤال واالستغناء عن الناس {فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفُّ }

ل اء، أهء فقرفرة وجوههم، ونور جباههم، وهيئة سحناهتم، أهنم عرفامن ُص {بسيماهم
ً }اهلل، ال يعرفهم إال اهلل ومن هو منهم  ملراد نفي . واًاحلاحأي: إ {ال يسألون الناس إلحافا

 الناس بالكلية كقوله:  مسألة
 ترررررررررردى بمنررررررررررارههْ ال يُ  بٍ علررررررررررى الِحرررررررررر

 

. يف املسألة فتعط ت ال، أو نفي اإلحلاف وإثباتداء مجيعًاواملراد نفي املنار وااله
: بأن أي {عليم    بهفإّن هللا} كان أو فقريًا على أي من أنفقتم، غنيًا {وما تنفقوا من خير}

 .ذلك اإلنفاق له أو لغريه، فيجازي حبسبه
ال  م اإلنفاق أوال وثانيا حبسب األوقات واألحوال ليعلم أنهعم  {الذين يُنفقونَ }

إىل آخره، آكل الربا أسوأ  {الذين يأكلون الربا ال يقومون}. يتفاوت هبا، بل بالقصد والنية
كان أو  له توكل ما يف كسبه قليالً  حاال من مجيع مرتكيب الكبائر، فإن كل مكتسب 

، كالتاجر والزارع واحملترف، إذ مل يعينوا أرزاقهم بعقوهلم ومل تتعني هلم قبل كثريًا
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أىب اهلل أن يرزق ": فهم على غري معلوم يف احلقيقة، كما قال رسول اهلل االكتساب 
 ".املؤمن إال من حيث ال يعلم

 و خسر،أخذ ح اآلبن على آخذه مكسبه ورزقه سواء ريّ وأما آكل الربا فقد ُع
عاىل إىل تاهلل  كله، فوعن ربه بنفسه وعن رزقه بتعيينه، ال توكل له أصاًل فهو حمجوٌب

امة وال م القيم يوه، وأخرجه من حفظه وكالءته، فاختطفه اجلن وخبلته، فيقونفسه وعقل
ه ذي مس روع الاملصكرابطة بينه وبني اهلل كسائر الناس املرتبطني به بالتوكل، فيكون 

م حتجاهباأي: ذلك بسبب  {ذلك بأنّهم قالوا}الشيطان فتخبطه ال يهتدي إىل مقصد 
 .ون من أصحابه مطرودين مثلهبقياسهم وأول من قاس إبليس فيكون

 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت  ىت  ُّٱ
 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل
 مخ محجخ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
 جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
 جن مم خم حم جم هل خلمل  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف
 من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ىنين
 زثمث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ
 مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث
 حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ننىن من  زن رن
 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب خبمب
 حق مف خف جفحف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض جضحض  مص خص حص مس
 خم حم جم يل ىل مل خل خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق
 ىي مي حيخي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  يمجن ىم مم
ٱَّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ

 انًاان نقصكوإن  {ويُربي الصدقات}وإن كان زيادة يف الظاهر  {يْمَحق هللا الربا}
 .لدارينع يف االنفيف الشاهد، ألن الزيادة والنقصان إمنا يكونان باعتبار العاقبة و

ل من الربا ال بركة له، ألنه حصل من خمالفة احلق فتكون عاقبته واملال احلاص
وخيمة وصاحبه يرتكب سائر املعاصي إذ كل طعام يولد يف أكله دواعي وأفعاال من 

، مكروهة  فإىل أفعال  جنسه، فإن كان حراما يدعوه إىل أفعال حمرمة، وإن كان مكروهًا
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لفضل فإىل مندوبات، وكان يف أفعاله وإن كان مباحا فإىل مباحة، وإن كان من طعام ا
متفضال، وإن كان بقدر الواجب من احلقوق فأفعاله تكون واجبة ضرورية، وإن  متربعًا

كان من الفضول واحلظوظ فأفعاله تكون كذلك، فعليه إمث الربا وآثار أفعاله احملرمة 
، "األول الذنب بعد الذنب عقوبة للذنب"املتولدة من أكله على ما ورد يف احلديث: 

فتزداد عقوباته وآثامه أبدا، ويتلف اهلل ماله يف الدنيا فال ينتفع به أعقابه وأوالده فيكون 
ى، وأما املتصدق، فلكون ماله مزكًّ. ممن خسر الدنيا واآلخرة، وذلك هو احملق الكلي

يف يف أفعاله، ويبقى ماله  يبارك اهلل يف تثمريه مع حفظ األصل وآكله ال يكون إال مطيعًا
به وذلك هو الزيادة يف احلقيقة، ولو مل تكن زيادته إال ما صرف يف  أعقابه وأوالده منتفعًا

طاعة اهلل لكفى به زيادة، وأي زيادة أفضل مما تبقى عند اهلل، ولو مل يكن نقصان الربا إال 
أفحش مما يكون سبب  ، وأي نقصان حصوله من خمالفة اهلل وارتكاب هنيه لكفى به نقصًا

 ب صاحبه وعذابه ونقصان حظه عند اهلل.حجا
ن كان م حيب الاهلل أي: آكل الربا كفار أثيم بفعله و {وهللا ال يحّب كّل كفّاٍر أثيم}

 .كذلك
 مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ
ٱ َّ ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث

ه ار غيوبوأست أي: يف العامل الروحاين كله، بواطنه وصفاته {هلل ما في السموات}
، أفعالهومساؤه أي: يف العامل اجلسماين كله ظواهره وأ {وما في األرض}ودفائن وجوده 

ئه أمسايشهده ب {وإن تُبدوا ما في أنفسكم}تشهد العاملني، وهو على كل شيء شهيد 
سبكم به ه وحيايعلموظواهره، فيعلمه وحياسبكم به، وإن ختفوه يشهده بصفاته وبواطنه ف

 ه، فإنذات لتوحيده وقوة يقينه، وعروض سيئاته، وعدم رسوخها يف {يشاء فيغفر لمن}
أو رسوخ  ه،لفساد اعتقاده، ووجود شّك {ويعذُب من يشاء}مشيئته مبنية على حكمته 

 .مجيعًا فيقدر على املغفرة والتعذيب {وهللا على كّل شيء قدير}سيئاته يف نفسه 
 ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ُّٱ
 جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت مبهب  خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي
 مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس
 جه  منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق
ٱَّ  مي خي حي جي ٰه مه
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ن كال: كما قيقه بقبوله والتخلق به، صّد {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه}
ومالئكته } مجيعًا وحده {مؤمنون كّل آمن باهللوال}ق. قه القرآن والترقي مبعانيه والتحق ُلُخ

رة الكث ة تلكعند االستقامة مشاهدا لوحدته يف صور أي: وحده تفصيالً  {وكتبه ورسله
 الولون: أي: يق {ال نُفّرق}من جتلياته يف مظهر من مظاهره وحكمه  لكل جتّل معطيًا

شهود لق وباحل بعض وقبول بعض، وال نشك يف كوهنم على احلق ّدنفرق بينهم بَر
رسله وكتبه  أي: أجبنا ربنا يف {وقالوا سمعنا}التوحيد ومشاهدة احلق فيهم باحلق 

واحمها  صفاتناواتنا أي: اغفر لنا وجود {ُغفرانك ربّنا}ونزول مالئكته واستقمنا يف سرينا 
 .بالفناء فيك {وإليك المصير}بوجودك ووجود صفاتك 

 طوقها ق به حيملها إال ما يسعها، وال يضيال {ال يُكلّف هللا نفسا إال ُوسعها}
 ه وعاءبطيق يواستعدادها من التجليات، فإن حظ كل أحد من الكشوف والتجليات ما 

من  {ا كسبتملها }استعداده املوهوب له يف األزل من الفيض األقدس، وال يضيق عليه 
ال  وا أاخلريات والعلوم والكماالت والكشوف على أي وجد، سواء كانت بقصده

ن مدون الشرور  إليها دهتابقصدها، فإهنا من عامل النور فاخلريات كلها ذاتية هلا، ترجع فائ
ها ال تضّرفوهرها جعن  اجلهاالت والرذائل واملعاصي والنقائص، فإهنا أمور ظلمانية غريبة

 اتكسبها وهلذتمال لاالعوال تلحق تبعتها هبا إال إذا كانت منجذبة إليها متوجهة بالقصد و
ل، احلا إن صاحب اليمني يكتب كل حسنة تصدر عن صاحبها يف"ورد يف احلديث: 

و أتاب ووصاحب الشمال ال يكتب حىت متضي عليه ست ساعات، فإن استغفر فيها 
مر ان األال لكواملراد بالنفس ها هنا الذات وإ". كتب ندم، فلم يكتب، وإن أصر 

ون مدى دعمال ن األا يسعها ويتيسر هلا مبالعكس، فيكون حينئذ معناه ال يكلفها إال م
واالكتساب  لة له،عتمبه م اجلهد والطاقة وذكر الكسب يف موضع اخلري لكوهنا غري معتنية 

 .شرى اليف موضع الشر لكوهنا منجذبة إليه، معتملة له بالقصد، لكوهنا مأو
قران على يف العمل ملا سواك، وال {أو أخطأنا}عهدك  {ربّنا ال تؤاخذنا إن نسينا}

فراقك حمتجبني عنك، فإنا غرباء، بعداء، طال العهد بنا مسافرين عنك، ممتحنني يف 
ربّنا }الظلمات بأنواع البالء، وال قدر وال مقدار لنا يف حضرتك، حىت تؤاخذنا بذنوبنا 

يف ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا، فتأصرنا وحتبسنا يف مكاننا مهجورين عنك،  {ال تَحمل علينا إصراً 
من احملتجبني بظواهر األفعال أو  {كما حملته على الذين من قبلنا}إنه ال ثقل أثقل منها ف

من ثقل اهلجران واحلرمان عن وصالك،  {ربّنا وال تحّملنا ما ال طاقة لنا به}بواطن الصفات 
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سيئات أفعالنا وصفاتنا فإهنا كلها  {واعف عنا} ومشاهدة مجالك، حبجب جاللك
ذنوب وجوداتنا  {واغفر لنا}وحرمتنا برد عفوك ولذة رضوانك سيئات حجبتنا عنك، 

 .فإهنا أكرب الكبائر كما قيل
 إذا قلرررررررت مرررررررا أذنبرررررررت قالرررررررت مجيبرررررررة

 

 وجرررررررودك ذنرررررررب ال يقررررررراس بررررررره ذنرررررررب 
 

ناصرنا ومتول أمورنا  {أنت موالنا}بالوجود املوهوب بعد الفناء  {وارحمنا}
أو سيدنا، ومن حق السيد أن ينصر فإن من حق الول أن ينصر من يتواله،  {فانصرنا}

من قوى نفوسنا األمارة وصفاهتا، وجنود شياطني أوهامنا  {على القوم الكافرين}عبيده 
 .وخياالتنا، احملجوبني عنك، احلاجبني إيانا بكفرها وظلمتها
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
 يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب

ٱَّ ىل مل

قاك أي: ر {لحقتاب بانّزل عليم الك}تأويله  مر  {الم * هللا ال إله إال هو الحّي القيوم}
هو  لذيحيدي التواإىل العلم  فرتبة، ودرجة فدرجة، بتنزيل الكتاب عليك منجمًا رتبًة

زل يد األلتوحمن ا {مصّدقا لما بين يديه}احلق باعتبار اجلمع املسمى بالعقل القرآين 
نجيل من راة وا التو وأنزل}السابق املعلوم يف العهد األول املخزون يف غيب االستعداد 

لفرق تبار اأي: التوحيد التفصيلي الذي هو احلق باع {وأنزل الفرقان}هكذا مث  {قبل
أي:  {اذين كفروال إنَّ }االستقامة ومبدأ الدعوة  ل الفرقاين، وهو منشأُ املسمى بالعق

لهم }يقة  احلقيفحيد احتجبوا عن هذين التوحيدين باملظاهر واألكوان اليت هي آيات التو

وال  در وصفهال يق {ذو انتقام}أي: قاهر  {وهللا عزيز}عد واحلرمان يف الُب {عذاب  شديد
قع لم موا، فيعيف العاملني {ال يخفى عليه شيء} له، منتقٌميبلغ كنهه وال يقدر على مث

 .{منه آيات محكمات}االنتقام 
 جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ
 مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ
 حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس
 جم يل ىل مل خل  ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك
 ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم
 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي
ٱَّ ىب نب مب ربزب
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هّن } احدًاوعىن ت من أن يتطرق إليها االحتمال واالشتباه ال حيتمل إال مَمَس

 احلق ويشتبه فيها حتتمل معنيني فصاعدًا {الكتاب وأخر متشابهات}أي: أصل  {أمّ 
ق ال حيتمل ء اخللفنا ن احلق تعاىل له وجه هو الوجه املطلق الباقي بعدوالباطل، وذلك أ

ي ما يظهر هر. وهملظامتعددة حبسب مرائي ا إضافيٌة متكثرةٌ  التكثر والتعدد، وله وجوٌه
ورد فباطل، بال حبسب استعداد كل مظهر فيه من ذلك الوجه الواحد، يلتبس فيها احلق

سبه، ويظهر ا ينال مبق كىل وجوه االستعدادات فيتعل التنزيل كذلك لتنصرف املتشاهبات إ
ي أية صورة وأ اقي يفالب االبتالء واالمتحان. فأما العارفون احملققون الذين يعرفون الوجه

ىل إدوهنا فري شكل كان، فيعرفون الوجه احلق من الوجوه اليت حتتملها املتشاهبات
 :احملكمات متمثلني مبثل قول الشاعر

  واحررررررررد غيررررررررر أنررررررررهومررررررررا الوجرررررررره إال
 

 إذا أنررررررررررت أعررررررررررددت المزايررررررررررا تعررررررررررددا 
 

هبم الحتجا {هفيتّبعون ما تشاب}عن احلق  {الذين في قلوبهم زيغ  }وأما احملجوبون 
يختارون من ابه، فملتشبعون احملكم، ويتبعونه ابالكثرة عن الوحدة. كما أن احملققني يّت

ل اإلضالوالل أي: طلب الض {نةابتغاء الفت}الوجوه احملتملة ما يناسب دينهم ومذهبهم 
 .مبا يناسب حاهلم وطريقتهم {وابتغاء تأويله}الذي هم بسبيله 

 إذا اعرررررررررروج سرررررررررركين فعرررررررررروج قرابرررررررررره
 

فهم كما ال يعرفون الوجه الباقي يف الوجوه، لزم أن ال يعرفوا املعىن احلق من 
هللا والراِسخون في وما يعلم تأويله إال }املعاين، فيزداد حجاهبم ويغلظ ليستحقوا به العذاب 

 {يقولون آمنّا به} وتفصيالً  العاملون، يعلمون بعلمه، أي: إمنا يعلمه اهلل مجعًا {العلمِ 
ألن الكل عندهم  {كل  من عند ربنا}يصدقون علم اهلل به، فهم يعلمون بالنور اإلمياين 

ملتشاهبة ل يف التفاصيل ابذلك العلم الواحد املفص  {وما يذّكر}معىن واحد غري خمتلف 
ربّنا ال }. املتكثرة إال الذين صفت عقوهلم بنور اهلداية وجردت عن قشر اهلوى والعادة

ه إىل جنابك، والسعي يف طلب لقائك، والوقوف ببابك، باالفتتان عن التوّج {تُزغ قلوبنا
بعَد }اهتا حبب الدنيا وغلبة اهلوى، وامليل إىل النفس وصفاهتا، والوقوف مع حظوظها ولذّ 

بنورك إىل صراطك املستقيم، والدين القومي، وبسبحات وجهك إىل مجالك  {هديتنا إذ
إنك }رحيمية متحو صفاتنا بصفاتك وظلماتنا بأنوارك  {وهب لنا من لُدنك رحمةً } الكرمي
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و هالذي  أي: جيمعهم ليوم اجلمع {ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه} {أنت الوهاب
ى هلم شك ال يبقن، فاجلامعة للخالئق أمجعني األولني واآلخري الوصول إىل مقام الوحدة

ً }يف مشهدهم ذلك  هبم حجا بل هي سبب {لن تُغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من هللا شيئا
 .عدهم من اهلل وتعذيبهم بعذابه لشدة تعلقهم هبم وحمبتهم إياهموُب

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ
 ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم يلام ىل مل يك  ىك لكمك اك يق
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي

ٱَّ مح جح مج حج مث متهت خت  حت جت مبهب

توحيد ىل الإة على كمالكم وبلوغكم يا معشر السالكني دال  {قد كان لكم آية}
هللا  في سبيل قاتلتُ }القوى الروحانية الذين هم أهل اهلل وجنوده  {في فئتين التقتا فئة}

لة ق، مع ألوىلاالشياطني حمجوبة عن احلق. ترى الفئة  هي جنود النفس وأعوان {وأخرى
 وتوفيقه ور اهلل بنعددهم، مثليهم عند التقائهما يف معركة البدن لتأييد الفئة األوىل

فغلبت . رةوالقد أليدهم وعجزهم وضعفهم وانقطاعهم عن عامل اوخذالن الفئة الثانية وذلّ 
 م ومعلوماهتمدركاهتمهي  صرفوا أمواهلم اليتاألوىل الثانية وقهروهم بتأييد اهلل ونصره، و

للقائه  ستعدينه املمن أهل عنايت {وهللا يُؤيّد بنصره من يشاء}يف سبيل معرفة اهلل وتوحيده 
مستبصرين يقة للاحلق عترب به يف الوصول إىلُي أو أمرًا أي: اعتبارًا {إّن في ذلك لعبرةً }

ربون به قة يعتلطريايقان العلمي من أهل الذين انفتحت أعني بصائرهم واكتحلت بنور اإل
وي  العلالعامل ألن اإلنسان مركب من {ُزيّن للنّاس حّب الّشهوات}. أحواهلم يف النهاية

ته بصري ُرأ نووالسفلي، ومن نشأته ووالدته حتجبت فطرته ومخدت نار غريزته وانطف
رياح ة، والحلسيابالغشاوات الطبيعية والغواشي البدنية، واملاء األجاج من اللذات 

ر الظلمة ة وديالغربمن احلق يف أوطان ا العواصف من الشهوات احليوانية، فبقي مهجورًا
ان برق من ز وملعلتميبأنواع النصب والتعب، فإذا هو بشعشعة نور من ا ًايسار به، مبلّو

 نيقة،وروضة أ ،زهًاَن ينادينه من اهلوى والشيطان، فتبعه فصادف منزاًل عامل العقل، وداع 
 :قالوكنا فيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعني، فاستوطنه وشكر سعيه ورضيه مس

 عنررررررد الصررررررباح يحمررررررد القرررررروم السررررررري
 

 والرررررررررداعي قرررررررررد هيررررررررر  لررررررررره القررررررررررى 
 

فذلك حب الشهوات، أي: املشتهيات املذكورة وتزيينها له وهو متتيع له حبسب 
يع احلياة األخرى وكماهلا، جب به من متتحلياته حُ  ما فيه من العامل السفلي، وكماٌل
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ه على أهنا أهبى وألذ وأصفى مع ذلك وأبقى، حبسب ما فيه من العامل العلوي، ومل يتنب 
 .{وهللا عنده ُحسن المآب}وهو معىن قوله: 

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس  مخ جخ ُّٱ
 َّ  خك حك جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع

قُل }ال: قي كما نبوه اإلنباء الفإن أدركه التوفيق اإلهلي والتنبيه السري، وقارن

علت ، واشتركزهحلركة العلوي إىل م وعشٌق انبعث من باطنه شوٌق {أؤنبئكم بخير من ذلكم
نار لقدسية، فاستاقات اإلشراناره اليت قد مخدت، وتتتابع عليه لوامع األنوار اإلهلية وطوالع 

أوى، ر واململقاطلب  ت احلجب اليت منعت فطرته عننور بصريته الذي قد انطفأ، ورق 
حلياة ااه من ستصفاعيشه الذي هو فيه فتكدر ما هو عليه، واستظلم ما كان قد  وتنغص 

طعم ماء  ، وذاقماينالدنيا وسكنت يف نفسه سورة اهلوى بغلبة اجلزء الروحاين على اجلس
عات  جبرياليقني راتقلبه خط َرفرات احلياة احلقيقية فلم يصرب على امللح األجاج وباَش

لكواكب اع ضوء ستلممن األرض، فا شرهبا من املاء املعني، فعلم أنه كان أكمن يف سرب 
اخلمخم شائش كاحل ، فخرج فإذا هو بربية فيها ماء زعاق وأنواع منوظنه هنارًا لياًل

لطيب األوان وشمس واجلرجري وحنوها، فظنها رياحني ومثارا، فجلس مبا وجد عن ضياء ال
حلى، ب واستستطااى رحيل األوبة وغشيته وحشة الغربة، فانتقى ما والفواكه، فعزم عل

 لوحدة،س امشى حىت إذا أضاء نور صبح عني اليقني، وحان وقت طلوع مث سار وخل 
وال   رأت، عنير فيها بصره ودهش يف وصفها عقله، وكان ما كان مما الرأى جنة حتّي

 افال يها أفعت الشمس، وجد فإذا أفاق وقد طل. أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر
دار بلقدس، لة اوعرف أنه كان له مثوى ومآبا، ورجع إليه األنس، ونزل حم وأحبابًا

وح قلبه رحل بالقرار يف جوار امللك الغفار، وأشرقت عليه سبحات وجهه الكرمي، و
إىل  {راا األنهن تحتهالذين اتّقوا عند ربّهم جنّات تجري م}الرضا العميم، وذلك معىن قوله: 

 ات عاملوحانير، فاجلنات جنات األفعال، واألزواج أصناف {وهللا بصير بالعباد}قوله: 
 .القدس، والرضوان جنات الصفات

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين  ىن
 زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ
 يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت  ىت نت مت
 يي ىي ميني  زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل ىل مل
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 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ
 حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ
ٱَّ رث يت ىت  نت مت

أي:  {نوبناذُ فاعفر لنا }بأنوار أفعالك وصفاتك  {ون ربّنا إننا آمنّاالذين يقول}
 {نالصابري}قية أي: نار اهلجران ووجود الب {وقِنا عذاب النّار}ذنوب وجوداتنا بذاتك 

لسلوك ايف  {انتينوالق}يف احملبة واإلرادة  {والصادقين}اجملاهدة والرياضة  على غصِص
واهتم سهم وذه من أمواهلم وأفعاهلم وصفاهتم ونفوما عدا {والُمنِفقين} إليه وفيه

لوع طة عند لنورياعن ذنوب تلويناهتم وبقياهتم يف أسحار أيام التجليات  {والمستغفرين}
هبم وقت ، فأجاعلىيوم القيامة الكربى باألفق األ طوالع األنوار، وظهور تباشري صبحِ 

 {ال هو إله إنّه الأشهد هللا }ه بقول طلوع مشس الذات من مغرب وجودهم، فلم يبق مغربًا
وال مشهود  ق شاهد يبطلع الوجه الباقي، فشهد بذاته يف مقام اجلمع على وحدانيته، إذ مل

شهد لك امليف ذ مث رجع إىل مقام التفصيل فشهد بنفسه مع غريه على وحدانيته. غريه
ً بالِقْسط}فقال:  وصور  ظاهره،صيل متفا للعدل يف قيمًاأي: ُم {والمالئكة وأولو العلم قائما

داده ستعاحبسب  الوحدة يف غري اجلمع بإعطاء كل ذي حّق كثرهتا الذي هو ظل  
يف  {وه إال هال إل}سعة وعائه  واستحقاقه حقه من جوده وكماله وجتليه فيه على قدِر

أحد  ل إليهباعتبار اجلمع فال يص القاهر الذي يقهر كل شيٍء {العزيز}املشهدين 
إّن الدين } .فصيلي يدبر حبكمته كل شيء، فيعطيه ما يليق به باعتبار التالذ {الحكيم}

 ما قالكوجوه هو هذا التوحيد الذي قرره بنفسه. فإن دينه دين إسالم ال {عند هللا
ه. نيت فينييت، ففعن أنا أي: نفسي ومجليت، واخنلعُت "،أسلمت وجهي هلل": إبراهيم 

سلمت وجهي أك فقُل إن حاّجوف}فيما بعد بقوله:  والسالمعليه الصالة وأمر اهلل تعاىل حبيبه 

 .{هلل ومن اتّبعن
 {ويَقتُلون النبيين بغير حقّ }أي: احملجوبني عن الدين  {إّن الذين يكفرون بآيات هللا}

د والتقليد، واألنبياء دعوهم إىل لكوهنم حمجوبني بدينهم ال يقبلون إال ما هم عليه من التقي 
من  {ويَقُتلون الذين يأمرون بالِقْسط من النّاس}عن التقيد فقتلوهم التوحيد ومنعوهم 
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جبوا التوحيد، فمن مل يكمل له ال ميكنه العدل، وهم قد ُح أتباعهم، إذ العدل ظل  
 .جبوا بظلمهم عن العدل فخالفوهم وقتلوهمبتقييدهم بدينهم، فقد ُح

 تقليدبنوا هم، ألهنم كااليت عملوها على دين نبي {بطت أعَمالهمأولئك الذين حَ }
 وصول يفاهلل  بنيوطهم بينهم نبيهم ناجني باملتابعة، وأنبياؤهم كانوا شفعاءهم بتوّس

لهم كن األنبياء هم ألنبي  الفيض إليهم، فإذا أنكروا النبيني وأتباعهم العادلني فقد خالفوا
م على احلق  كوهنهم يفيف احلقيقة هي ملة التوحيد، ال نفرق بني أحد من واحدة  على ملة 

قد بيني فالن فمن خالف واحدا فقد خالف الكل، وكذا من خالف أهل العدل من أتباع
وعني، ومنكر املتب نكرر االتباع منِكظلم، ومن ظلم فقد خرج بظلمة عن املتابعة وأيضا فُم

لوصلة انه من وبي بينهم وإذا خالفوا نبيهم مل يبَق. الظل منكر الذات خارج عن نورها
نورة بنوره اهلم مأعم جبوا عن نوره وكانتناسبة ما متكن به االستفاضة من نوره، فحُ وامل

العارضي  نورها زال ألجل املتابعة، ال نور ذايت هلا، إذ مل تكن صادرة عن يقني، فإذا
 مارة،س األباحتجاهبم عن نبيهم فقد أظلمت وصارت كسائر السيئات من صفات النف

رين بالقسط واآلم قلوبالنفس األمارة أنبياء ال ىوتل كفار ِقما مسعت غري مرة من ق وفيه
 .من القوى الروحانية

 اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ
ٱَّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن

ال ومالك  يه المتلك ملك عامل األجسام مطلقا، تتصرف ف {قُل اللهم َماِلك الُملك}
لُملك وتنزع ا}ضه يف بع جتعله متصرفًا {تشاء تُؤتي الُمْلك من}متصرف وال مؤثر فيه غريك 

 ففأنت املتصر يد، جبعل التصرف يف يد غريه وال غري مثة بل تقلبه من يد إىل {مّمن تشاء
ك ار عزتأنو من بإلقاء نور  {وتُعّز من تشاء}فيه على كل حال حبسب اختالف املظاهر 

بيدك } اًلى ذليزتك عنه فيبقبسلب لباس ع {وتُذّل من تشاء}عليه فإن العزة هلل مجيعا 

ى بعض عل ، تعطي على حسب مشيئتك، تتجلى تارًةكله، وأنت القادر مطلقًا {الخير
واإلذالل  القهر صفةب املظاهر بصفة العز والكربياء، فتكسوه لباس العز والبهاء، وتارًة

فتكون  ذلصفة املة ب، وتارفتكسوه لباس اهلوان والصغار، وتارة بصفة املعز فتكون مذاًل
ن ع ه مستغنيًا: جتعل، أي، وتارة بصفة الغين فتعطي املال، وتارة بصفة املغين فتفقرهمعزًا

 .ال حيتاج إل شيء املال، فقريًا
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 مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱ
 مع جع مظ حط مض خض حض  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج
 مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف  حف جف مغ جغ
ٱَّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه  جه هن من حنخن جن

لقلب ور اتدخل ظلمة النفس يف ن {تُول  الليل في النهار وتُول  النهار في الليل}
سبة بينهما املنا عدمع ُب فيظلم، وتدخل نور القلب يف ظلمة النفس فتستنري خبلطهما معًا

من  لنفسيت النفس، وميت اأي: من َم {من الميت}أي: حي القلب  {وتُخرج الحيّ }
 من حي جلهلحي القلب، بل خترج حي العلم واملعرفة من ميت اجلهل، وخترج ميت ا

ة لظاهرانعمة من ال {وترُزُق من تشاء}لعم بن باعورا العلم حتجبه عن النور، كحال ُب
ون دياء من فرين أولال يتخذ المؤمنون الكا} {بغير حساب }، أو من إحدامها والباطنة مجيعًا

 ئذ  ناسبة، فحينية واملاجلنسال مناسبة بينهم يف احلقيقة، والوالية ال تكون إال ب إذ {المؤمنين
النفاق وهي رياء ووال مصنوعة بالتصنع ال ميكن أن تكون احملبة بينهم ذاتية، بل جمعولٌة

حال  ناسبتمبعدة عن احلق إذ كلها حجب ظلمانية ولو مل يكن فيهم ظلمة  خصاٌل
أي:  {يء في شومن يفعل ذلك فليس من هللا}تهم ومصاحبتهم الكفرة ما قدروا على خمالط

رة اإلهلية ا احلضن هبمن والية اهلل يف شيء، معتد به، إذ ليس فيهم نورية صافية يناسبو
لوهم ، فتواتقىجيب أن ي أي: إال أن ختافوا من جهتهم أمرًا {إال أن تتّقوا منهم تُقاة}

ذ لو إ. يقنيف الك أيضا ال يكون إال لضعليس يف قلوبكم شيء من حمبتهم، وذل ظاهرًا
 يل ىل مل خل ُّٱ: ىلتعا باشر قلوهبم اليقني ملا خافوا إال اهلل تعاىل وشاهدوا معىن قوله

فما خافوا غريه ومل [. 107:، اآليةيونس]َّ ينجه ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم
عياين ال حيدالتو أي: يدعوكم إىل {ويُحذركم هللا نفسهُ }يرجوا غريه، ولذلك عقبه بقوله: 

ه اه فإنال إيإفال حتذروا  {وإلى هللا المصير}كي ال يكون حذركم من غريه بل من نفسه 
 ختافوهم سرًا اءه أوأعد لع على أسراركم وعالنياتكم، القادر على جمازاتكم إن توالوااملّط

 .أو جهرًا
 يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي

يف نفسه  اآلية، كل ما يعمله اإلنسان أو يقوله حيصل منه أثٌر {كّل نفسيوم تجد }
ر صار النقش ملكة راسخة، وكذا ينتقش يف صحائف النفوس وتنتقش نفسه به وإذا تكّر
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عن هيئات نفسه ونقوشها بالشواغل احلسية واإلدراكات الومهية  السماوية، لكنه مشغولٌ 
ما يشغلها عن هيئاهتا  ت نفسه جسدها ومل يبقَ واخليالية، ال يفرغ إليها، فإذا فارق
، فإذا كان شرا تتمىن بعد ما بينها وبني حمضرًا أو شر  ونقوشها وجدت ما عملت من خري 

ذلك اليوم أو ذلك العمل لتعذيبها به، فتصري تلك اهليئات والنقوش صورهتا إن كانت 
ا يعملوا ما لئّل تأكيدًا {ويحذّركم هللا نفسه}راسخة وإال وجدت جزاءها حبسبها وتكرر 

فلذا حيذرهم عن السيئات حتذير الوالد املشفق  {وهللا رؤوف بالعباد}يستحقون به عقابه 
 .لولده عما يوبقه

ٱَّ نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

يبه حب الموالس الصالةملا كان عليه  {قُل إن كنتم تحبّون هللا فاتّبعوني يُحببكم هللا}
ا ، وحمبته إمنالنيب بةحم احملبة لزمه اتباعه ألن حمبوب احملبوب حمبوب، فتجبُ  فكل من يدعي

شي دعوى مت، وال يدةوسرية وعق وحاالً  وخلقًا وعمالً  تكون مبتابعته وسلوك سبيله قوالً 
ه من طريقته ل يكن من ملفطب احملبة ومظهره وطريقته طلسم احملبة، احملبة إال هبذا فإنه ُق
لبه ونفسه سره وقطنه ومن احملبة نصيب، وإذا تابعه حق املتابعة ناسب بانصيب مل يكن له 

ا املتابع ون هلذناسبة أن يكفلزم هبذه امل. وسره وقلبه ونفسه وهو مظهر احملبة باطن النيب 
 ليه ويسري منعته ّبحماىل من حمبة اهلل تعاىل بقدر نصيبه من املتابعة، فيلقي اهلل تع قسٌط

عه خلالف  يتابملله، ولو  هلل، حمبًا نور تلك احملبة إليه، فيكون حمبوبًا باطن روح النيب 
إذ  ا يكون،من قلبه أسرع عن وصف احملبوبية وزالت احملبية ع َدُع، فبَ باطنه باطن النيب 

عاىل: تقال . بيبهكما غفر حل {ويغفر لكم ذنوبكم}له  لو مل حيبه اهلل تعاىل مل يكن حمبًا
ته، م ذاته، واملتأخر صفا[ وذنبه املتقّد2:، اآليةالفتح]َّ ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمُّٱ

 ديث.حلإىل آخر ا "..ال يزال العبد يتقرب إل.."فكذا ذنوب املتابعني كما قال تعاىل: 
 وصفات يهب لكم وجودًا {رحيم  }ميحو ذنوب صفاتكم وذواتكم  {وهللا غفور}

و اهم إىل ما هودع. رألمحامن الكربيت  منها. مث نزل عن هذا املقام ألنه أعّز حقانية خريًا
 .أعم من مقام احملبة، وهو مقام اإلرادة

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب ُّٱ
 َّ ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك

أي: إن مل تكونوا حمبني ومل تستطيعوا متابعة  {قل أطيعُوا هللا والرسول}فقال: 
ريدين، مطيعني ملا أمرمت به، فإن املريد يلزمه متابعة األمر من أن تكونوا م حبييب فال أقل 
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أي: إن أعرضوا عن ذلك أيضا،  {فإن تولوا فإن هللا ال يُحّب الكافرين}وامتثال املأمور به 
فبترك الطاعة يلزم الكفر، . فهم كفار منكرون حمجوبون، واهلل ال حيب من كان كافرًا

مبتابعة األمر. ومعىن  تابعة ميكن أن يكون مطيعًاوبترك املتابعة ال يلزم، ألن تارك امل
 َّ حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱلقوله تعاىل:  : أطيعوا رسول اهلل  {أطيعوا هللا والّرسول}

 [.80:، اآلية]النساء
{ ً اء كلهم ألنبيايشمل من احملبة واخللة، ف االصطفاء أعم  {إّن هللا اصطفى آدم ونُوحا

 جم يل ىل مل ُّٱفيه مراتبهم، كما قال تعاىل:  ألهنم خرية اهلل وصفوته، وتتفاضل
 من ُّٱ قوله تعاىل:باملراتب هو احملبة، وأشار إليه  [، فأخّص253:، اآليةالبقرة]َّ خممم حم

ة خّلالِ  مث  [ فلذلك كان أفضلهم حبيب اهلل حممدًا253:، اآليةالبقرة]َّ ينجه ىن
ذّريّة بعضها }  اليت هي صفة إبراهيم عليه السالم، وأعمها االصطفاء، أي: صفة آدم

آخر  نبيًا يتبع نيّب يف الدين واحلقيقة، إذ الوالية قسمان: صورية ومعنوية، وكل {من بعض
شايخ يف الد املكأو يف التوحيد واملعرفة، وما يتعلق بالباطن من أصول الدين فهو ولده

 كما أنف. "مكّلاآلباء ثالثة: أب ولدك، وأب رباك، وأب ع": قيلوكما . زماننا هذا
لقلب اوجود  كذلكفوجود البدن يف الوالدة الصورية يتولد يف رحم أمه من نطفة أبيه، 

ىل هذه لم. وإاملعيف الوالدة احلقيقية يظهر يف رحم استعداد النفس من نفحة الشيخ و
اعلم و". د مرتنيولَ لن يلج ملكوت السماوات من مل ُي"بقوله:  الوالدة أشار عيسى 

ا  الظاهر أيضيفنبياء األ رها يتبع الصورية يف التناسل، ولذلك كانأن الوالدة املعنوية أكث
ط ن أسباان م، مث مثر شجرة واحدة، فإن عمران بن يصهر أبا موسى وهارون كنساًل

ه السالم سى عليم عيالوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وعمران بن ماثان أبا مرمي أ
براهيم مشهور إمن أسباط إمساعيل بن  كان من أسباط يهود بن يعقوب، وكون حممد 

ناسب دورة يوالك وسببه أن الروح يف الصفاء. وكذا كون إبراهيم من نوح عليه السالم
ل فيض يصذ الإاملزاج يف االعتدال وعدمه وقت التكون، فلكل مزاج يناسبه وخيصه، 
بعد، رب والالق حبسب املناسبة وتفاوت األرواح يف األزل حبسب صنوفها ومراتبها يف

عض متشاهبة بها من بعض فتتفاوت األمزجة حبسبها يف األبد لتتصل هبا. واألبدان املتناسلة
تصلة هبا اح املألرويف األمزجة على األكثر، اللهم إال ألمور عارضة اتفاقية، فكذلك ا

الم من نسل يه السعل ي أن املهدييف الرتبة، متناسبة يف الصفة. وهذا مما يقّو متقاربٌة
 .حممد 
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  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ
  مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
  خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع
ٱَّ مث هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه  هنجه من خن حن جن خممم حم جم هل مل

 {مالعلي}إىل قوهلا:  {إني نَذرت ربّ }حني قالت امرأة عمران:  {وهللا سميع  }
س ت النفهيئاات و. واعلم أن النّي{إنك أنت السميع العليم}ا كما شهدت بقوهلا تهبنّي

 طيبًا حالالً  ذاؤهيف بدنه. فمن كان غ رة يف نفس الولد، كما أن األغذية مؤثرٌةمؤّث
من . وأو نبيًا وليًا أو صديقًا اته صادقة حقانية، جاء ولده مؤمنًاوهيئات نفسه نورية ونّي

أو  سقًالده فااء وجيئات نفسه ظلمانية خبيثة ونياته فاسدة رديئة كان غذاؤه حراما وه
س، اة بتلك النفء، مربلغذاا. إذ النطفة اليت يتكون الولد منها متولدة من ذلك خبيثًا كافرًا

رمي وبنوة عيسى ، فكان صدق م"أبيه الولد سّر": فتناسبها. وهلذا قال رسول اهلل 
ين من لروحارزق اراد به الجيوز أن ُي {جد عندها ِرزقاو}عليهما السالم بركة صدق أبيها 

 العندية يدلّ بختصاص اال املعارف واحلقائق والعلوم واحلكم الفائضة عليها من عند اهلل، إذ
 .على كوهنا من األرزاق اللدنية

 ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه
 ىث نث مث زث رث يت  ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ
 ين ىن نن من  زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث

ٱَّ ري ٰى

، للناس، إمامًا مًا، وكان مقّدكان زكريا شيخا هرمًا {هنالك دعا زكريا ربّه}
 طلب من ربه ولدا حقيقيا يقوم مقامه يف تربية الناس وهدايتهم كما أشار إليه يف سورة

صلبه بالقدرة، بعدما أمر باعتكاف ثالثة أيام ولك التأويل فوهب له حيىي من  )كهيعص(
الطبيعة اجلسمانية، أي:  بالتطبيق على أحوالك وتفاصيل وجودك كما علمت، وهو أّن

امرأة عمران الروح نذرت ما يف قوهتا من النفس املطمئنة هلل تعاىل بانقيادها . القوة البدنية
لها كر، بعدما تقّبفس فكفلها اهلل، زكريا الِفألمر احلق ومطاوعتها له، فوضعت أنثى الن

 لكوهنا زكية، قدسية، فكلما دخل عليها زكريا الفكر حمراب الدماغ وجد عندها رزقًا
من املعاين احلدسية اليت انكشفت عليها بصفائها من غري امتياز الفكر إياها. فهنالك دعا 
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عن لوث الطبيعية،  مقدسًا طيبًا زكريا الفكر، تركيب تلك املعاين واستوهب من اهلل ولدًا
فسمع اهلل دعاءه، أي: أجاب، فنادته مالئكة القوى الروحانية وهو قائم بأمره يف تركيب 
املعلومات، يناجي ربه باستنزال األنوار، ويتقرب إليه بالتوجه إىل عامل القدس يف حمراب 

 .الدماغ
هو به، و قلب، مؤمنًابعيسى ال {ُمصّدقا}العقل بالفعل  {أن هللا يبشرك بيحيى}

القوى  ع أصنافجلمي {وسيّداً }كلمة من اهلل لتقدسه عن عامل األجرام والتولد عن املواد 
دنية وى البع القنفسه عن مباشرة الطبيعة اجلسمانية ومالبسة طبائ مانعًا {وَحصوراً }
{ ً دابري تة، والجلميلباإلخبار عن املعارف واحلقائق الكلية، وتعليم األخالق ا {ونبيّا

عاهلا لح بأفيت تص. ومن مجلة املفارقات واجملردات ال{من الصالحين}السديدة بأمر احلق 
 منتهيًا مل يكنووره أن تكون من مقريب حضرة اهلل تعاىل بعد أن بلغ الفكر كرب منتهى ط
لروح بيعة اطهي  إىل إدراك احلقائق القدسية، واملعارف الكلية. وكانت امرأته اليت

 .بالنور اجملرد هنا حمل تصرف الفكر عاقرًاالنفسانية أل
اكه ة، إمسلزكيوعالمة ذلك، أي: عالمة حصول النور اجملرد وظهوره من النفس ا
م ل لذاهتفضو عن مكاملة القوى البدنية يف حتصيل مطالبهم ومآرهبم وخمالطتهم يف

إليهم  رمزن يال أإعقد تام من أطوار عمره عشر سنني،  وشهواهتم ثالثة أيام، كل يوم 
يف  و منهميدن بإشارة خفية، ويأمرهم بتسبيحهم املخصوص بكل واحد منهم من غري أن

التمييز،  داء سّنابت مقاصدهم، وأن يشتغل يف األيام الثالثة اليت مداها ثالثون سنة من
 .دائما ص بهالذي هو العشر األول، بذكر ربه يف حمراب الدماغ والتسبيح املخصو

 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّٱ
 خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب
 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص
 يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك
 َّ  مم خم حم جم

إن هللا }وكذا قالت مالئكة القوى الروحانية ملرمي النفس الزكية الطاهرة. 

األخالق والصفات املذمومة  عن رذائل {وطهرك}هك عن الشهوات لتنز  {اصطفاكِ 
يا }نفوس الشهوانية امللونة باألفعال الذميمة وامللكات الرديئة  {واصطفاِك على نساء}
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 يف مقام االنكسار والذلّ  {واسجدي}لربك بوظائف الطاعات والعبادات  يأطيع {مريمُ 
. يف مقام اخلضوع واخلشوع مع اخلاضعني {واركعي}واالفتقار والعجز واالستغفار 

وما ُكنت }يا نيب الروح  {نُوحيه إليكَ }أي: أحوال غيب وجودك  {ذلك من أنباء الغيب}

إذ يُلقون أقالمهم أيهم }لدى القوى الروحانية والنفسانية، أي: يف رتبتهم ومقامهم  {لديهم

ر مرمي النفس أي: يتسابقون يف سهامهم ويتبادرون يف حظوظهم أيهم يدّب {يكفل مريم
وما }ه ومقتضى طبعه يترأس عليها ويأمرها مبا يراه من مصلحة أمره ويكفلها حبسب رأي

نزاع القوى الروحانية والنفسانية وحمل نزاعهم  يف مقام الصدور الذي هو حمل   {كنت لديهم
يتنازعون ويتجاذبون يف طلب الرياسة عند ظهوره قبل  {إذ يختصمون}الذي هو الصدر 

وقالت . لقوى الروحانية بتوفيق احلق بعد الرياضةالرياضة ويف حاهلا، إذ غلبت مالئكة ا
ألنه ميسحك  {منه اسمه المسيح} القلب موهوبًا {إّن هللا يُبشرك بكلمة}ملرمي النفس: 

إلدراكه اجلزئيات وتدبري مصاحل املعاش أجود وأصفى وأصوب  {وجيها في الّدنيا}بالنور 
قوى الظاهرة وجن القوى الباطنة نس المه، ُأما يكون، فيطيعه ويذعن له، وحيتشمه ويعّظ

إلدراكه املعاين الكلية واملعارف القدسية وقيامه بتدبري املعاد واهلداية  {اآلِخرةِ }يف  {و}
 إىل احلق، فنعطيه ملكوت مساء الروح، ونكرمه. ومن مجلة مقريب حضرة احلق قابالً 

إىل قرب طور شيخ  بالغًا {وكهالً }يف مهد البدن  {ويُكلّم الناس}لتجلياته ومكاشفاته 
 .ملقام املعرفة {ومن الصالحين}الروح، غالبا عليه بياض نوره 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ
 ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

 لك يقاك ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب
 يي ىي ني مي زي ري ينٰى  ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك مك
 حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
ٱَّ حط مض خض حض  مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج

ها تعجب النفس من محلها ووالدهتا من غري أن ميس  {قالت رّب أنّى يكون لي ولد  }
قال كذلك هللا يخلق ما }بشر، أي من غري تربية شيخ وتعليم معلم بشري، وهو معىن بكارهتا 

قام القلب من غري تربية أي: يصطفي من شاء باجلذب والكشف ويهب له م {يشاء
بالتعليم الرباين، كتاب العلوم  {ويعلّمه}. وتعليم كما هو حال احملبوبني وبعض احملبني
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املعقولة، وحكم الشرائع، ومعارف الكتب اإلهلية من التوراة واإلجنيل، أي معارف الظاهر 
قد جئتكم  أنّي}إىل املستعدين الروحانيني من أسباط يعقوب الروح  {ورسوالً }والباطن 

بالتربية والتزكية واحلكمة  {أنّي أخلُُق لكم}تدل على أين آتيكم من عنده  {بآية من ربّكم
الطائر إىل جناب القدس من  {كهيئة الّطير}العملية من طني نفوس املستعدين الناقصني 

ث العلم اإلهلي ونفس احلياة احلقيقية بتأثري الصحبة َفمن َن {فأنفُُخ فيه}شدة الشوق 
طائرة جبناح الشوق واهلمة إىل جناب احلق  أي: نفسا حيًة {فيكون طيراً }التربية و

احملجوب عن نور احلق الذي مل تنفتح عني بصريته قط ومل تبصر مشس  {وأُبرُئ األكمهَ }
املعيوب نفسه مبرض  {واألبرص}وجه احلق وال نوره ومل يعرف أهله بكحل نور اهلداية 

موتى  {وأحيي}وث الشهوات بطب النفوس وحمبة الدنيا ولَ الرذائل والعقائد الفاسدة 
تتناولون من مباشرة الشهوات واللذات  {بإذن هللا وأنبّئكم بما تأكلون}اجلهل حبياة العلم 

إن في ذلك آلية لكم }أي: يف بيوت غيوبكم من الدواعي والنيات  {وما تّدخرون في بيوتكم}

وألُحِلّ لكم بعض }أي: من توراة علم الظاهر  {التوراة إن كنتم مؤمنين ومصّدقا لما بين يدّي من

هو التوحيد الذي مل  {من ربكم}بدليل  {وجئتكم بآية}من أنوار الباطن  {الذي حّرم عليكم
يف دعوتكم إىل  {وأطيعون}ي على احلق يف خمالفيت، فإّن {فاتقوا هللا}خيالفين فيه نيب قط 

 .التوحيد
 جل مك  لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱ
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حم جم هل مل خل حل
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن خنمن حن جن
 ىب نب مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
ٱَّ مت زت رت يب

 إلنكاراالحتجاب وا {الُكفر}القلب من القوى النفسانية  {فلّما أحّس عيسى}
 ليهم يفته عحانية نصرأي: اقتضى من القوة الرو {قال َمن أنصاري إلى هللا}واملخالفة 

نحن }رة ملذكوأي: صفوته وخالصته من الروحانيات ا {قال الحواريون}التوجه إىل اهلل 

 مذعنون {نمسلمو واشهد بأنّا}باالستدالل وبالتنور بنور الروح  {أنصار هللا آمنّا باهلل
بنا مع ل فاكتُ وا الّرسواتّبعن}من علم التوحيد وفيض النور  {ربّنا آمنّا بما أنزلت}منقادون 

 .نيتكاحلاضرين لك، املراقبني ألمرك، أو من الشاهدين على وحدا {الشاهدين
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ت لتسويالانواع أي: األوهام واخلياالت يف اغتيال القلب وإهالكه بأ {وَمَكروا}
ا ورفع كيكاهتا وتشبتغليب احلجج العقلية، والرباهني القاطعة عن ختيالهت {وَمَكر هللا}

 {ر الماكرينوهللا خي} اء الروح، وألقى شبهه على النفس ليقع اغتياهلمعيسى القلب إىل مس
 {إليّ  ورافعك}من بينهم  أي: قابضك إّل {إني متوفّيك}وقال لعيسى: . إذا غلب مكره

لقوى امن  {الذين كفروا}رجز جوار  {وُمطّهرك من}أي: إىل مساء الروح يف جواري 
ن وق الذيف}من الروحانيني  {ن اتّبعوكوجاعل الذي}اخلبيثة ومكرهم وخبث صحبتهم 

يومئذ  {ثمّ } وحدةمن النفسانيات إىل يوم القيامة الكربى والوصول إىل مقام ال {كفروا
لتجاذب قبل الوحدة من ا {فيما كنتم فيه تختلفون} باحلق {إلّي مرجعكم فأحكم بينكم}

ندي فريتفع ه من عبليق ييف مقره هناك وأعطيه ما  كاًل والتنازع الواقع من القوى. فأقر 
 .التخالف والتنازع

 مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱ
 مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم يلام ىل مل  يك ىك
ٱَّ ىي ني

ً شديدا} باحلرمان عن مقام القلب، واالحتجاب  {فأّما الذين كفروا فأُعذّبُُهم عذابا
من أنواع  {الحاتوعملوا الص}من الروحانيات  {وأما الذين آمنوا}هبيئات أعماهلم 

التزكية والتحلية والتصفية يف إعانة القلب على النفس ومتابعته يف التوجه إىل احلق 
الذين  {وهللا ال يحبّ }من األنوار القدسية واإلشراقات الروحية عليهم  {فيوفيهم أجورهم}

ال وأما التأويل بغري التطبيق، فهو أهنم مكروا ببعث من يغت. ينقصون األجور من احلقوق
بصورة  ه هلم صورة جسدانية هي مظهر عيسى روح اهلل عيسى عليه السالم، فشب 

حقيقة عيسى، فظنوها عيسى فقتلوها وصلبوها، واهلل رفع عيسى عليه السالم إىل السماء 
من روحانية الشمس، ومل يعلموا جلهالتهم أن  الرابعة لكون روحه عليه السالم فائضًا

إين ذاهب إىل أيب وأبيكم "ن حاله قبل الرفع قال ألصحابه: ملا تيّقروح اهلل ال ميكن قتله. و
ر من عامل الرجس، وأتصل بروح القدس الواهب الصور، املفيض ، أي: أتطّه"السماوي

وكان إذ ذاك ال . لألرواح والكماالت، املريب للناس بالنفث يف الروح، فأمدكم من فيضه
 بالتفرق بعده يف البالد والدعوة إىل احلق، تقبل دعوته وال يتبع مثله، فأمر احلواريني

فقالوا: كيف ذاك إذا مل تكن معنا؟ واآلن أنت بني أظهرنا وال جتاب دعوتنا؟ قال: 
. فلما رفع مل يدع أصحابه أحدا إال "عالمة إمدادي إياكم قبول اخللق دعوتكم بعدي"
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وملا . يف أقطار األرضأجاهبم، وظهر هلم القبول يف اخللق، وعلت كلمتهم، وانتشر دينهم 
 "سدرة املنتهى" ـإليها، املعرب عنها ب مبحمد  َجِرمل يصل إىل السماء السابعة اليت ُع

أعين: مقام النهاية يف الكمال، ومل ينل درجة احملبة، مل يكن له بد من النزول مرة أخرى 
 .ألموريف صورة جسمانية، يتبع امللة احملمدية لنيل درجتها، واهلل أعلم حبقائق ا

 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱ
ٱَّ  حس جس مخ جخ مح

كمثل }ب أأي: إن صفته عند اهلل يف إنشائه بالقدرة من غري  {إن مثل عيسى}

لى أن عس مثة  قيايف إنشائه من غري أبوين. واعلم أن عجائب القدرة ال تنقضي وال {آدم
ات الناقصة حليوانامن   احلكمة، فإن كثريامن عامل لتكون اإلنسان من غري األبوين نظريًا

كن حدوثه ان، ميإلنسيف ساعة، مث تتناسل وتتوالد، فكذا ا الغريبة اخللقة تتولد خلقًا
ل أحر جرال ينّ فإن ِم بالتولد يف دور من األدوار، مث بالتولد، وكذا التكون من غري أب،

ملنعقدة ىل اجلنب، واإلنسبة با  اإلنفحةاملرأة، وفيه القوة العاقدة أقوى كما يف يّنمن مِ  كثريًا
فيمكن . نيويتكون اجلن يف مين املرأة أقوى، كما يف اللنب فإذا اجتمعا مت العقد وانعقد،

يكون فسوان، الن وجود مزاج إناثي قوي يناسب املزاج الذكوري كما يشاهد يف كثري من
زاج كبدها مد ملن لكبااورة املتولد يف كليتها اليمىن مبثابة مين الذكر لفرط حرارته مبج

لت املرأة ا احتمفإذ صحيح قوي احلرارة، واملتولد يف كليتها اليسرى مبثابة مين األنثى
لقدس ابروح  وحهاالستيالء صورة ذكورية على خياهلا يف النوم واليقظة بسبب اتصال ر

[ 17:ية، اآلمرمي]َّمث زث رث يتُّومبلك آخر، وحماكاة اخليال، ذلك كما قال تعاىل: 
لعقد أقوى، ان قوة ألميسبق املنيان من اجلانبني إىل الرحم فتكون يف املنصب من اجلانب ا

وقوله: . حه الروق بويف املنصب من اجلانب األيسر قوة االنعقاد، فيتكون اجلنني ويتعلّ 
دة، ادة وممب ًاإشارة إىل نفخ الروح وكونه من عامل األمر ليس مسبوق {ُكْن فَيَكون}

بكون وادة يتناسب آدم وعيسى مبا ذكر يف اشتراكهما يف خرق العكخلق اجلسد، ف
ن م بدعًاما مجسديهما خملوقني من تراب العناصر، مسبوقني مبادة ومدة وكون روحه

 .مبادة ومدة عامل األمر ليس مسبوقًا
 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ
 خن جنحن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف
ٱَّ  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من
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سببه  عظيمًا ثريًاملباهلة األنبياء تأ أي: يف عيسى، اآلية. إن  {فمن حاّجك فيه}
ي لعامل العنصر يف ااهلل اتصال نفوسهم بروح القدس وتأييد اهلل إياهم به، وهو املؤثر بإذن

عليه  لواردةات افيكون انفعال العامل العنصري منه كانفعال بدننا من روحنا باهليئ
 د حدوثء عنكالغضب واحلزن والفكر يف أحوال املعشوق وغري ذلك من حترك األعضا

من هيئات  قوانا سائراإلرادات والعزائم وانفعال النفوس البشرية منه كانفعال حواسنا و
كوتية س امللالنفووصل نفس قدسي به أو ببعض أرواح أجرام السماوية فإذا اّت. أرواحنا

العناصر  أجرام نفعلمل عند التوجه االتصال تأثري ما يتصل به فتكان تأثريها يف العا
من نفسه  لنصارىوس اكيف انفعلت نف والنفوس الناقصة اإلنسانية منه مبا أراد. أمل ترَ 

ما من إله إال و}. زيةباخلوف وأحجمت عن املباهلة وطلبت املوادعة بقبول اجل عليه السالم

، فإن عامل د ذاتهر جتد شيء، فال يستحق العبادة مبجّر أي: ليس عيسى من اإلهلية يف {هللا
 .امللكوت واجلربوت كله كذلك

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك
 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث
 مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع مظجع حط
 خم حم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم  هل
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي
 يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق  ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت  رت
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام
 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب  حب جب
 مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس
 هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك
 من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن
 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ
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 يك مكىك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث
ٱَّٱممرن ام يل ىل مل

وما }قط  أي: مل خيتلف يف كلمة التوحيد نيب وال كتاب {سواء بيننا وبينكم}

. يف التوحيد الفناءوالية اآلية: االستنباء ال يكون إال بعد مرتبة الو {كان لبشر أن يؤتيه هللا
كتاب نيا قابال لليا حقاورانن وجودًاحما اهلل بشريته بإفنائه عن نفسه وأثابه  ما ينبغي لبشر 

بالنفس  جوبًاحمكون واحلكمة اإلهلية، مث يدعو اخللق إىل نفسه، إذ الداعي إىل نفسه ي
ىل العيان صلوا إيمل و، وذوقًا كفرعون وأضرابه من الذين علموا التوحيد وما وجدوه حااًل

هم ممن قال وفوسهم  نق إىلونفوسهم باقية ما ذاقت طعم الفناء، فاحتجبوا هبا، فدعوا اخلل
يقول  {ولكن}". شر الناس من قامت القيامة عليه وهو حي": فيهم رسول اهلل 

 ة بسبببشريمنسوبني إىل الرب الستيالء الربوبية عليهم وطمس ال {كونوا ربّانيين}
علم والعمل ني بالرتاضمكوهنم عاملني عاملني معلمني تالني لكتب اهلل، أي: كونوا عابدين 

بتعبد  { يأُمركموال} ظلمةبة النور على الَلملواظبة على الطاعات حىت تصريوا ربانيني بغَ وا
بعد إسالمكم  باالحتجاب معني والتقيد بصورة، فإنه حجاب وكفر وال يأمر النيب 

 .الوجود هلل
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ
 جس مخ جخ مح جح حجمج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب  هئ
ٱَّ    خس حس

بسبب كوهنم  أزليًا إىل آخره، إن بني النبيني تعارفًا {أخذ هللا ميثاق النّبيين وإذ}
يعرف مقام سائر العرفاء ومتعهدهم من اهلل  أهل الصف األول، عرفاء باهلل، وكل عارف 

بعهد التوحيد عام لبين آدم، كما ذكر، وعهد النبيني خاص هبم ومبن يعرفهم حبق املتابعة، 
، األعراف]َّٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱلنبيني عهدين أحدمها ما ذكر يف قوله: فقد أخذ اهلل من ا

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱوثانيهما ما ذكر يف قوله تعاىل: . [ إىل آخره172:اآلية
[ وهو عهد 7:، اآليةاألحزاب]َّ مه جه ين ىن خنمن حن جن يم  ىم مم خم

 ودعوة احلق إىل التعارف بينهم، وإقامة الدين، وعدم التفرق به بتصديق بعضهم بعضًا
إىل أممهم  ، وتعريف بعضهم بعضًاالتوحيد، وختصيص العبادة باهلل تعاىل، وطاعة النيب 

جب الصفات، وتكثر تعاىل يف صورة التفاصيل، وحُ  وخصوصه بسبب أن معرفة اهلل



 118 تفسير سورة آل عمران

 

 
 

املظاهر أدق وأخفى من معرفته يف عني اجلمع وهم من رزق حق املتابعة عارفون بذلك 
 .هي الشرائع خاصة دون من عداهموبأحكام جتليات الصفات اليت 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك جك مق حق مف  خف
 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن
ٱَّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ه ما اء إليألنبياأي: بعدما علم عهد اهلل مع النبيني وتبليغ  {فمن تولّى بعد ذلك}
ه يف ب عتدّ ريه ماخلارجون عن دين اهلل وال دين غ {قونفأولئك هم الفاس}عهد اهلل إليهم 

 بدينه ض يدينوكل من يف السماوات واألر {أفغير دين هللا يبغون} احلقيقة إال تومهًا
{ ً ً }كما عدا اإلنسان والشيطان  {طوعا يسع  كفر الكاإلنسان والشيطان إذ ال {وكرها

بإرادته  حتجابهن الواإلنسا. عون، فكلهم ممتثلون ملا أمرهم اهلل، طائسوامهًا موجودًا
نقاد  يؤمن وال يانية اللنفسونسيانه عهد اهلل وقبوله لدعوة الشيطان ملناسبته إياه بالظلمة ا

 يم ُّٱته يف قوله ه وأنيجبُعب، اللهم إال من عصمه اهلل واجتباه، والشيطان الحتجابه إال كرهًا
م عصيانه وهو مع ذلك يعلوإبائه، واستكباره كفر،  ،[12:، اآليةاألعراف]َّ حن جن

 جف ُّٱىل: ال تعاما ق، ويتحقق أن كفره بإرادته تعاىل وذلك عني اإلميان، كويؤمن كرهًا
، احلشر]َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱ[، وقال تعاىل: 16:اآلية
 ملىل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت متنت
 مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ[، ويف موضع آخر: 48:، اآليةلاألنفا]َّمم ام يل
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل مل يك ىك
  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ميني زي
وإليه }ني ال ينفعه [، فهذه اآليات دالة على إميانه ولكن ح22:،اآلية]إبراهيمٱَّ هتمث مت

 .نهين بديوع يديف العاقبة، فال يبقى دين غري دين اهلل بل الكل عند الرج {يُرجعون
 كررررررل يرررررردين برررررردين الحررررررق لررررررو فطنرررررروا

 

 ولررررررريس ديرررررررن لغيرررررررر الحرررررررق مشرررررررروع 
 

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت
 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك
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 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
ٱَّ خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت

ً  ومن يبتغِ } هلل يف او دين لذي هاملراد من اإلسالم ههنا: التوحيد ا {غير ا سالم دينا
قبلها، وما  وهو املذكور يف اآلية اليت [20]آل عمران،اآلية: َّرن مم  امُّٱقوله: 

ية بقوله: صلة اآل فايفوصف مشوله جلميع األديان ويلزمه االنقياد التام الطوعي املذكور 
ىل احلق تعاىل إلعدم وصول دينه  {فلن يُقبل منه}، [133:،اآلية]البقرةٱَّ حق مف خفُّٱ

 هم وماالذين خسروا باشترائهم أنفس {وهو في اآلخرة من الخاسرين}ملكان احلجاب 
ً }. حجبوا به باحلق  م أوالً د هداهقوم قلإىل آخره، أنكر هدايته تعاىل  {كيف يهدي هللا قوما

قنوا وأي لرسول ية اّقوا ح إىل أن عاينبالنور االستعدادي إىل اإلميان، مث بالنور اإلمياين
عد هذه بفوسهم نهرت حبيث مل يبق هلم شك، وانضم إليه االستدالل العقلي بالبينات مث ظ

ثالثتها  لشاهدةاحهم الشواهد كلها بالعناد واللجاج وحجبت أنوار قلوهبم وعقوهلم وأروا
ظلم، ال يُةو غاالذي هباحلق للحق لشؤم ظلمهم وقوة استيالء نفوسهم األمارة عليهم 

ول ق، وقبن احلعقهم يف البعد لغلظ حجاهبم وتعم  {وهللا ال يهدي القوم الظالمين}فقال: 
متكنت وفيهم  وهبمرسخت هيئة استيالء النفوس األمارة على قل النور وهم قسمان: قسٌم

 ال تزول، ًةَكَلَم ذلك وتناهوا يف الغي واالستشراء، ومتادوا يف البعد والعناد، حىت صار
لنفس احجاب  راء، ويبقى من ووقسم مل يرسخ ذلك فيهم بعد ومل يصر على قلوهبم رينًا

تحيوا وا ويسيندمسكة من نور استعدادهم عسى أن تتداركهم رمحة من اهلل وتوفيق، فِم
 إىل {يمانهمإوا بعد إّن الذين كفر}فأشار إىل القسم األول بقوله: . حبكم غريزة العقول

مال ى األعظبة علباملوا {إال الذين تابوا من بعد ذلك وأْصلَحوا}الثاين بقوله:  وإىل آخره.
 .والرياضات ما أفسدوا

 حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ُّٱ
 ىن من خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ
ٱَّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث

{ ً لباقية انية النوراقبل هناك إال األمور إذ ال ُت {فلن يُقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا
 ها الفانية.نية فيلمالألمور الظ وال خطٌر ألن اآلخرة هي عامل النور والبقاء، فال وقٌع
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ون كيف تك، فق الفانية؟ة هذه الفواسوهل كان سبب كفرهم واحتجاهبم إال حمّب
م خسراهنهم وهالكهم وبعد سبب جناهتم وقرهبم وقبوهلم وندبتهم وهي بعينها سبُب

 .وحرماهنم
يه إال قرب إلالت يقرب صاحبه من اهلل فهو بر، وال ميكن كل فعل  {لن تنالوا البرّ }

 ًافيخ ركًارك شجب عن اهلل تعاىل به وأشفقد حُ  بالتربي عما سواه، فمن أحب شيئًا
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  ُّٱلتعلق حمبته بغري اهلل، كما قال تعاىل: 

ي: وجه وههلل بثالثة أامن  َدُعوآثر نفسه به على اهلل، فقد َب ،[156 :، اآليةالبقرة]َّزثمث
صدق به فسه وتنعلى  فإن آثر اهلل به حمبة غري احلق، والشرك، وإيثار النفس على احلق.

ه من غري نفقأوإن  عد وحصل القرب، وإال بقي حمجوبًاوأخرجه من يده، فقد زال الب
 .لعلمه تعاىل مبا ينفق وباحتجابه بغريه أضعافه فما نال برًا

ن كم بأحيلعقل أي: العقالء حبكم األصل، إذ ا {كّل الطعام كان ِحاّل لبني إسرائيل}
ا مإال }وهلا ت لتناخلق فما يكون من مجلة املطعومات لقت ملنافع العباد مطلقًااألشياء ُخ

ضارها معرفة مبالنظر العقلي عند التجربة والقياس و {على نفسه}الروح  {حّرم إسرائيل
ضر أو يمة ما حبر ومنافعها على التفصيل بعد احلكم اإلمجال حبلها، فإن العقل حيكم

 .يهلك
ائر اة وسأي: من قبل نزول احلكم الشرعي بالتور {من قبل أن تُنّزل التوراة}
ق، كما ذكر، ين احلى دعل واحدةً  هلية وذلك أن الناس اختلفوا بعدما كانوا أمًةالكتب اإل

االتفاق، واحلق  إىل فبعث اهلل النبيني هلدايتهم وإصالح أحوال معاشهم ومعادهم، وردهم
سهم ة ونفوخرففما اقتضت احلكمة اإلهلية حبسب أحواهلم املختلة وطباع قلوهبم امل

جة هلل، واملهيّ اوبني  ينهمبت واألشياء الصارفة عن احلق احلاجبة املريضة، حرمته من املألوفا
 .م عليهمّرائهم حاهتدللهوى والشهوات وسائر املفاسد والفنت املانعة إياهم عن كماهلم و

 حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱ
ٱَّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ

قيل: هو أول بيت ظهر على وجه املاء عند خلق  {إّن أّول بيت ُوضع للنّاس}
على وجه املاء،  بيضاَء السماء واألرض، خلقه قبل األرض بألفي عام، وكان زبدًة

فالبيت إشارة إىل القلب احلقيقي، وظهوره على وجه املاء تعلقه  فدحيت األرض حتته.
ارة إىل قدمه، بالنطفة عند مساء الروح احليواين، وأرض البدن وخلقه قبل األرض إش
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وحدوث البدن وتعيينه بألفي عام إشارة إىل تقدمه على البدن بطورين: طور النفس، 
كما سبقت اإلشارة إليه، وكونه زبدة  تامٌة تقدما بالرتبة، إذ األلف رتبٌة وطور القلب.

جوهره، ودحو األرض حتته إشارة إىل تكون البدن من تأثري،  بيضاء إشارة إىل صفاِء
 .له وختطيطاته وصور أعضائه تابعة هليئاته فهذا تأويل احلكايةوكون أشكا

لقلب اال هو ه أوبق الروح بالبدن، واتصال القلب احلقيقي تعل  واعلم أن حمل  
سكن يالصوري، وهو أول ما يتكون من األعضاء، وأول عضو يتحرك وآخر عضو 

 د وضعومسج متعبد ُلأو أو   الصدر صورٌة {للذي ببّكة}وضع للناس  فيكون أول بيت 
س ن النفمقام مللناس للقلب احلقيقي الذي ببكة الصدر املعنوي، وذلك الصدر أشرف 

ً }وموضع ازدحامات القوى املتوجهة إليه  نه مملتصل لفيض ااذا بركة إهلية من  {ُمباركا
إليها  نه أواًلمسري جبميع الوجود والقوة واحلياة، فإن مجيع القوى اليت يف األعضاء ت

لعلوم من ا {ات  فيه آيات  بيّن}سبب هداية ونور يهتدى به إىل اهلل  {وُهدًى للعالمين}
 براهيمدم إق أي: العقل الذي هو موضُع {مقاُم إبراهيم}واملعارف واحلكم واحلقائق 

يداء بين يف ملتحريمن السالكني وا {ومن َدَخلهُ }الروح، يعين حمل اتصال نوره من القلب 
ً كان آمن}اجلهاالت   اختطافونفس، عاىل املتحيلة، وعفاريت أحاديث المن إغواء ُس {ا

 .هتاشياطني الوهم، وجن اخلياالت، واغتيال سباع القوى النفسانية وصفا
من  {المن استطاع إليه سبي}والطواف به  {البيت}هذا  {وهلل على النّاس ح ُّ }

وة العزم قراحلة ووى، التقالسالكني، املستعدين الصادقني يف اإلرادة، القادرين على زاد 
وانع ئر املوسا دون من عداهم من الضعاف يف االستعداد، القاعدين من الضعف واملرض

ة القدر اده معأي: حجب استعد {ومن كفر}اخللقية أو العارضة النفسانية أو البدنية 
ه ليفت إ يلتكلهم، أي: ال {عن العالمين}عنه و {فإّن هللا غنيٌّ }وأعرض عنه هبوى النفس 

 .ًامردود والً احلجاب، وهو أن احلرمان خمذ لبعده وكونه غري قابل لرمحته يف ذّل
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ
 خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف
 حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم  مم خم
ٱَّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
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ِدَي فقد هُ }يقي ك بالتوحيد احلقباالنقطاع عما سواه، والتمس  {يعتصم باهلل ومن}

 ىب نب مب زب ُّٱإذ الصراط املستقيم هو طريق احلق تعاىل، كما قال:  {إلى صراط مستقيم
هلل طه صراط ا[، فمن انقطع إليه بالفناء يف الوحدة كان صرا56 :، اآليةهود]َّيب

، وحيق ما جيبقى كّتحق اتقائه هو أن ُي جودكم، فإن  يف بقايا و {اتّقوا هللا حّق تقاته}
إن يف اهلل فاتكم، وصف وهو الفناء فيه، أي: اجعلوه وقاية لكم يف احلذر عن بقايا ذواتكم

ليكن موتكم  إال على حال إسالم الوجوه له، أي: {وال تموتنّ }عن كل ما فات  خلفًا
 .هو الفناء يف التوحيد

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
  يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك
ٱَّ هت مت خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

{ ً  :آلية، ااألعراف]َّ ّٰرئ ِّ ُّٱأي: بعهده يف قوله:  {واعتصموا بحبل هللا جميعا
إمنا  ن احلقعق ر لتفباختالف األهواء، فإن ا {وال تفّرقوا}جمتمعني على التوحيد  ،[172

ر قلبه تنّو زل، إذعمَبد عنها يكون باختالف الطبائع واتباع اهلوى وجتاذب القوى، واملوّح
ت روا نعمواذك}. بنور احلق واستنارت نفسه من فيض القلب فتساملت القوى وتصادقت

ابكم تجالح {اءً تم أعدإذ كن}باهلداية إىل التوحيد املفيد للمحبة يف القلوب  {هللا عليكم
كة يت تقبل الشرلية الالك داء عن النور واملقاصدَعباحلجب النفسانية والغواشي الطبيعية، ُب

 نورهبتتنور لبالتحاب يف اهلل  {فألّف بين قلوبكم}وتزال باالتفاق يف مهوى الظلمة 
{ ً  هي {لنّارٍة من اوكنتم على شفا حفر}يف الدين، أصدقاء يف اهلل  {فأصبحتم بنعمته إخوانا

ينكم قيقي بل احلبالتواص {فأنقذكم منها}مهوى الطبيعة الفاسقة وحمل احلرمان والتعذيب 
لصفات اليات بتج {كذلك يُبيّن هللا لكم آياته}إىل سدرة مقام الروح، وروح جنة الذات 

 .إىل مجاله وجتلي ذاته {لعلّكم تهتدون}اللطيفة واإلشراقات النورية 
أي: ليكن من مجلتكم مجاعة عاملون، عاملون،  {خيرولتكن منكم أّمة  يدعون إلى ال}

فإن من مل يعرف  {يدعون إلى الخير}استقامة يف الدين كشيوخ الطريقة  عارفون، أولو
اهلل مل يعرف اخلري، إذ اخلري املطلق هو الكمال املطلق الذي ميكن لإلنسان حبسب النوع 

ل به إىل املطلق أو الكمال من معرفة احلق تعاىل، والوصول إليه، واإلضايف ما يتوّص
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فاخلري املدعو إليه، إما احلق . املخصوص بكل أحد على حسب اقتضاء استعداده اخلاص
 .تعاىل، وإما طريق الوصول

ملنكر ىل، واتعا واملعروف كل أمر واجب أو مندوب يف الدين، يتقرب به إىل اهلل
. فمن مل ذمومًام ًاأو مقصر كل حمرم أو مكروه يبعد عن اهلل تعاىل وجيعل فاعله عاصيًا

ف والنهي عن املعرومر بيكن له التوحيد واالستقامة، مل يكن له مقام الدعوة وال مقام األ
ن وإن كان  الدييفقيم املنكر، ألن غري املوحد رمبا يدعو إىل طاعة غري اهلل وغري املست

نكر عنده، مما هو ى ععنده، منكر يف نفس األمر ورمبا هن رمبا أمر مبا هو معروٌف موحدًا
فكثريا ما  معروف يف نفس األمر، كمن بلغ مقام اجلمع واحتجب باحلق عن اخللق،

با ل مندوب كبعض املسكرات والتصرف يف أموال الناس، وحيرم حالالً  يستحل حمرمًا
ن مل ، الذيلفالحاء بااألخّص {وأولئك ُهمُ }كتواضع اخللق ومكافأة اإلحسان وأمثال ذلك 

 .ب وهم خلفاء اهلل يف أرضههلم حجا يبَق
ة لى كلمني عناشئني مبقتضى طباعكم غري متابعني إلمام وال متفق {وال تكونوا}

البدع وهواء ا األواتبعو {كالذين تفّرقوا}م جيمعكم على طريقة واحدة واحدة باتباع مقد 
اق واتف، لوجهةااحلجج العقلية والشرعية املوجبة الحتاد  {واختلفوا من بعد ما َجاَءهم}

 وتة، مستفادةمتفا سريًاو قة، وعادات فإن للناس طبائع وغرائز خمتلفة وأهواء متفّر. الكلمة
 يكن مل، فإن اديةمتباينة، وأخالق متع من أمزجتهم وأهويتهم، ويترتب على ذلك فهوٌم

داهتم م وعالماهتهلم مقتدى وإمام تتحد عقائدهم وسريهم وآراؤهم مبتابعته، وتتفق ك
م تكون ة الغنريدللشيطان كش قني فرائَسمبحبته وطاعته كانوا مهملني متفّر وأهواؤهم

 ."أو فاجر  ّرب ال بد للناس من إمام ":  يللذئب، وهلذا قال أمري املؤمنني عل
ر لى اآلخر وأمعأحدمها  َررجلني فصاعدا لشأن إال وأم  ومل يرسل نيب اهلل 

دين لاواضطرب أمر  رج،ع اهلرج واملم، وإال وقَ اآلخر بطاعته ومتابعته ليتحد األمر وينتظ
 .نظام املعاش واملعاد والدنيا، واختل 

: . وقال "حببوحة اجلنة من فارق اجلماعة قيد شرب مل يَر": قال رسول اهلل 
. أال ترى أن اجلمعية اإلنسانية إذا مل تنضبط برياسة القلب وطاعة العقل "اهلل مع اجلماعة"

ا وآلت إىل الفساد والتفرق املوجب خلسارة الدنيا واآلخرة، وملا نزل نظامه كيف اختل  
، األنعام]َّرثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّٱ: قوله تعاىل
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عن ميينه  ، مث خّط"هذا سبيل الرشد"فقال:  خطًا خط رسول اهلل [. 153 :اآلية
 ".هذه سبل كل سبيل شيطان يدعوه إليه"ومشاله خطوطا فقال: 

 حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ محجخ  جح مج حج مث ُّٱ
 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض
ٱَّ خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل حلخل

بنور  لقلبر وجه اعن تنّو ابيضاض الوجه عبارٌة {يوم تبيّض وجوه  وتسوّد وجوه}
 الإ ونوذاك ال يك احلق للتوجه إليه واإلعراض عن اجلهة السفلية النفسانية املظلمة،

نور اهلل بتنورة مملة فتكون اجل بالتوحيد واالستقامة فيه بتنور النفس أيضا بنور القلب.
جلهة ض عن اعراواسوداده ظلمة وجه القلب باإلقبال على النفس الطالبة حظوظها واإل

كون باتباع يإمنا  ذلكواهتا، النورية احلقية ملصادقة النفس ومتابعة اهلوى يف حتصيل لذ 
 .املتفرقة الشيطانيةالسبل 

أي: احتجبتم عن  {أكفرتم بعد إيمانكم}فيقال هلم:  {فأّما الذين اسوّدت وجوههم}
نور احلق بصفات النفس الظلمانية، وسكنتم يف ظلماهتا بعد هدايتكم وتنوركم بنور 

عذاب احلرمان باحتجابكم عن احلق  {فذوقوا}االستعداد، وصفاء الفطرة وهداية العقل 
اليت هي روح الوصال ونور القدس وشهود  {ذين ابيّضت وجوههم ففي رحمة هللاوأّما ال}

 .{هم فيها خالدون}اجلمال 
 ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ
 نب  زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

ٱَّ ىت نت مت زت رت يب ىب

تأمرون }لكونكم موحدين، قائمني بالعدل الذي هو ظله  {ُكنتم خير أّمةٍ }

إذ ال يقدر على ذلك إال املوحد العادل لعلمه باملعروف  {نهون عن المنكربالمعروف وت
[. 143 :، اآليةالبقرة]َّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱواملنكر، كما مر يف تأويل قوله: 

". ، وإلينا يرجع الغالالتالقة الوسطى، بنا يلحق مُرحنن الن ": قال أمري املؤمنني 
قام التوحيد، وينهون الغال احملجوب باجلمع فيأمرون املقصر باملعروف الذي يوصله إىل م

أي: تثبتون يف مقام التوحيد الذي  {وتؤمنون باهلل}عن التفصيل وبالوحدة عن الكثرة. 
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 {ولو آمن أهل الكتاب}وإفراط واعتدال يف باب األخالق  هو الوسط، وكذا يف كل تفريط 
 .لكانوا مثلكم

 ني يفالقوى والقدر، كائن لكوهنم منقطعني عن أصل {لن يضّروكم إال أذى}
كائنون  ون به،عتضدماألشياء بالنفس اليت هي حمل العجز والشر، وأنتم معتصمون باهلل، 
ان واخلبث باللس لطعنيف األشياء باحلق الذي هو منبع القهر. فقدرهتم ال تبلغ إال حد ا

قهر بال واإليذاء الذي هو حد قدرة النفس وهنايتها، وقدرتكم تفوق كل قدرة
وال  قاتلةد املاالستئصال التصافكم بصفات اهلل تعاىل، فال جرم ينهزمون منكم عنو

 .ينصرون
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت  ُّٱ
 جئ يي ىي ميني  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن اممم يل ىل
ٱَّ مئ خئ حئ

 ن ختلقال ملإ، فال نصيب فيها ألحد ألن العزة هلل مجيعًا {ضربت عليهم الذّلة}
اهلل  ما قالكته، ت البشرية، كالرسول واملؤمنني الذين هم مظاهر عزبصفاته مبحو صفا

ة ، فمن خالفهم فهو مضاد لصف[8 :، اآليةاملنافقون]َّ يل ىل مل يك ُّٱتعاىل: 
ا بينه وبني ابطة م برالعزة، مباين لألعزاء، فتلزمه الذلة وتشمله على أي حال يكون، إال

 مرًاأك يكون أي: ذمة وعهد، وذل {النّاسإال بحبل من هللا وحبل من }أهل العزة كقوله: 
 هلم اليت هي لالزمةاتية جمعولة فال تقابل صفتهم الذا برابطة  ال أصل له مرتبطًا عارضيًا

إعراضهم عدهم ولب من عند اهلل شديدًا الذلة الناشئة من أصل نفوسهم. واستحقوا غضبًا
 .نفسهمىل أفوكلهم إعن احلق، ولزمتهم املسكنة النقطاعهم عن اهلل إىل نفوسهم 

 جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  حبخب جب هئ ُّٱ
 مظ مضحط خض  حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ
 حم جم يل ىل مل خل  لك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم
 مب زب رب يئ  ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ٱَّ ىب نب

، مث وصفهم بأحوال أهل أي: باهلل {ليسوا سواء من أهل الكتاب أّمة قائمة}
أي: كل ما  {وما يفعلوا من خير فلن يكفروه}االستقامة، أي منهم أهل التوحيد واالستقامة 
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منه. قال اهلل تعاىل:  بكم عند اهلل يتصل به جزاؤه ومنه لن حترموا شيئًايصدر منكم مما يقّر
ت إليه باعا، ومن أتاين ذراعا تقرب ، ومن تقرب إّلتقربت إليه ذراعًا شربًا من تقرب إّل"

من ذكرين، وأنيس من شكرين،  أنا جليُس"وقال تعاىل:  احلديث. "أتيته هرولة .... مشيًا
ه حنوه، أطاعكم بإفاضة االستعداد والتوج  أي: كما أطعتموه بتصفيِة "ومطيع من أطاعين

يتجلى هلم بالذين اتقوا ما حيجبهم عنه ف {وهللا عليم}الفيض على حسبه واإلقبال إليكم 
 .بقدر زوال احلجاب

 تطلبا للشهوا وال،الفانية ولذاهتا السريعة الز {ثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيامَ }
نيه ما هتلكه وتفهلل، وجه ادة الناس، ال يطلبون به ومَ ح أو رياء ومسعة يف املفاخر، وطلب مَ 

كالرياء  لباطلةم اراضكبالكلية من ريح هوى النفس اليت فيها برد دنياتكم الفاسدة وأغ
 {أهلكتهف}بالشرك والكفر  {كمثل ريح فيها صرٌّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم}وحنوه 

مون سهم يظلكانوا أنف {ولكن}بإهالك حرثهم  {وما ظلمهم هللا}عقوبة من اهلل لظلمهم 
 .فيداك، وكتا وفوك نفخ ألنه مسبب عن ظلمهم، كما قيل: مهاًل

 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ
ٱَّ  ين ىن نن من رنزن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك اك

لع عليه ه وخليصه الذي يبطنه ويّطبطانة الرجل صفّي {ال تتّخذوا بطانةً من دونكم}
حدا يف املقصد واتفقا يف الدين أسراره، وال ميكن وجود مثل هذا الصديق إال إذا ات  

دقاء: نفس واحدة يف أبدان متفرقة، كما قيل يف األص والصفة، متحابني يف اهلل ال لغرض 
ن نفاقه واستبطانه العداوة مث بي  أحرى. فإذا كان من غري أهل اإلميان فبأن يكون كاشحًا

إىل آخره، إذ احملبة احلقيقية اخلالصة ال تكون إال بني املوحدين،  {ال يألونكم خباالً }بقوله: 
فأين الصفاء . عامل التضاد والظلمة لكوهنا ظل الوحدة فال تكون بني احملجوبني لكوهنم يف

والوفاق يف عاملهم؟ بل رمبا تتآلفهم اجلنسية العامة اإلنسانية الشتراكهم يف النوع واملنافع 
ل أغراضهم من النفع واللذة هتارشوا واملالذ واحتياجهم إىل التعاون فيها، فإذا مل تتحص 

بة عن أمر قد تغري إذ النفس منشأ وتباغضوا وبطلت اإللفة اليت كانت بينهم، لكوهنا مسب 
االنقضاء فال تدوم احملبة  التغري واملنافع الدنيوية ال تبقى حباهلا، واللذات النفسانية سريعُة

إىل أمر ال تغري فيه أصال، هذا إذا كانت فيما  عليها خبالف احملبة األوىل، فإهنا مستندٌة
ى يتجانس النور ألصل والوصف؟ وأن بينهم، فكيف إذا كانت بينهم وبني من خيالفهم يف ا

ومن أين يتوافق العلو والسفل؟ فبينهما عداوة حقيقية وختالف ذايت ال ختفى  والظلمة؟
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المتناع اختفاء الوصف  {قد بدت البغضاء من أفواههم}آثاره كما بني اهلل تعاىل بقوله: 
لسانه وصفحات  لتاِتإال وأظهره اهلل يف ف شيئًا أحٌد ضمَرما َأ": النيب قال . الذايت
قد بينّا }، وهذا فرعه وهذا شرار، ذاك أصٌل ألنه ناٌر {صدورهم أكبر وما تُخفي}ٱ".وجهه

أي: تفهمون من فحوى  {إن كنتم تعقلون}دالئل احملبة والعداوة وأسباهبما  {لكم اآليات
 .الكالم

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ
ٱَّ  جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت جت  هب مب

احلق بلهم كد حيب الناس مبقتضى التوحيد، إذ املوحّ  {ها أنتم أوالء تُحبّونهم}
ظر إليهم ء، فينجزاللحق، ويراهم متصلني بنفسه اتصال األمحاء واألقرباء بل اتصال األ

 غلوالرمحة ُشأهل ا راهميوالرأفة الربانية، ويعطف عليهم مترمحا إذ  بنظر الرمحة اإلهليِة
تضاد لنفس والمة ظالقدر وال حيبونكم مبقتضى احلجاب والبقاء يف بالباطل، وابتلوا ب

ي، وال لشمول علمكم التوحيد {كله}أي جبنس الكتاب  {وتُؤمنون بالكتاب}. الطبع
ملستجلب فاقهم الن {آمنا وإذا لقوكم قالوا}د بدينهم واالحتجاب مبا هم عليه يؤمنون للتقي 

غضهم وُب قدهم الذايتحل {كم األنامل من الغيظوإذا خلوا عّضوا علي}ألغراضهم العاجلة 
 .الكامن والباقي ظاهر

 مغ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ
 خل  جن مم خم حم هلجم مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  جفحف
 يهجي  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ممىم خم حم جم يل ىل مل
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ
ٱَّمثنث

بتوا ب، وتثصائن واملحَ على ما يبتليكم اهلل به من الشدائد وامِل {وإن تصبِروا}
اليتهم إىل و لتجاءاالستعانة هبم يف أموركم واال {وتتّقوا}على مقتضى التوحيد والطاعة 

{ ً  بغريه، الني به ملستعل على اهلل، الصابر على بالئه، األن املتوكّ  {ال يضّركم كيدهم شيئا
 ذولٌ غريه خمبعني حبسن كالءة ربه، واملست على خصمه، حمفوٌظ لبته، غالٌبيف ط ظافٌر

 :إىل نفسه، حمروم عن نصرة ربه. كما قال الشاعر موكوٌل
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 مرررررررن اسرررررررتعان بغيرررررررر هللا فررررررري طلررررررربٍ 
 

 وخرررررررررررذالن فرررررررررررإن ناصرررررررررررره عجرررررررررررز   
 

أردت  ل: إذافيبطلها ويهلكها، وقد قي {محيط}من املكايد  {إّن هللا بما يعملون}
ئل إن لفضامن حيسدك فازدد فضال يف نفسك. فالصرب والتقوى من أمجل ا أن تكبت

 .لزمتمومها تظفروا على عدوكم
س ل النفد وبذض اجلهاَض.... الصرب على َم اآلية {بلى إن تصبروا وتتّقوا ويأتوكم}

ه د احلق وتنوربتأيي تقوىيف طاعة اهلل، وحتمل املكروه طلبا لرضا اهلل ال يكون إال عند ال
ل إىل ر احلق وامليلفة أمخما ور اليقني، وثباته بنزول السكينة والطمأنينة عليه، والتقوى يفبن

لطان قهر س حتت النفس ال تكون إال عند انكسار النفس تلِف النفع والغنيمة، وخوفُ 
إذا فلنفس، فة اصالروح والطيش، واالضطراب  القلب والروح، إذ الثبات والوقار صفُة

فس الن وح على القلب وأخذ مملكته عصمه من استيالء صفاتاستوىل سلطان الر
فس ى به على النيتقو ا ووجنودها عليه، فيعشقه القلب ويسكن إليه لنورانيته احملبوبة لذاهت

 ة مطمئنًةمطيع لواًلذوقواها فيهزمها ويكسرها ويدفع غلبتها وظلمتها عن نفسه، وجيعلها 
ب ب القليناسوره وعند ذلك تنزل الرمحة، ر بنوإليه فيزول عنها االضطراب وتتنّو

ذلك التناسب وب.قهاا فوملكوت السماء يف نورانيتها وقهرها ملا حتتها، وحمبتها وشوقها مل
اجلهة  عه عنانقالعند اهتياجه و يصل هبا ويستنزل قواها وأوصافها يف أفعاله خصوصًا

هرها على قن قوى م د  ويستمالسفلية، وانقطاعه بقوة اليقني والتوكل إىل اجلهة العلوية. 
نيا ىل الدال إممن يغضب عليه فذلك نزول املالئكة، وإذا جزع وهلع وتغري وخاف أو 
 تلك فلم تبقَ  غلبته النفس وقهرته واستولت عليه وحجبته بظلمة صفاهتا عن النور،

 .املناسبة، فانقطع املدد ومل تنزل املالئكة
 من زن رن مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ
 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن
 جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب
 حك جك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض
ٱَّ  خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك

ه بشروا تستبل اأي: ما جعل اإلمداد باملالئكة إّل {وما جعله هللا إال بشرى لكم}
د للسلوك التجريوق ه إىل احلكم ونشاطكم يف التوج ة قلوبكم وشجاعتكم وجندتفتزداد قّو

 .لف بقدر التركفتتحقق الفيض بقدر التصفية واخلَ  {ولتطمئن قلوبكم به}
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كثرة ا بالتجبوال من املالئكة وال من غريهم، فال حت {وما النّصر إال من عند هللا}
القوي  {العزيز}، ثريأتهلا وال  ال حقيقَة عن الوحدة، وال باخللق عن احلق، فإهنا مظاهرٌ 

 .تهاملالئكة حبكم ِرالذي ستر قهره ونصرته بصَو {الحكيم}الغالب بقهره 
{ ً هم خيزي {همأو يكبت}يقتل بعضهم تقوية للمؤمنني  {من الذين كفروا ليقطع طرفا

أو }ؤمنني اد امللسو باإلسالم تكثريًا {أو يتوب عليهم}للمؤمنني  هم باهلزمية إعزازًاويذلّ 

 عطوفني املللمؤمنني. وأوقع ب سبب ظلمهم وإصرارهم على الكفر تفرحيًاب {يعذبهم
ل رسول ا يغفلئل  اعتراضًا {ليس لك من األمر شيء  }واملعطوف عليه يف أثناء الكالم قوله: 

وحيد تلفيحتجب عن ا يف بعض هذه األمور، اهلل صلى اهلل عليه وسلم فريى لنفسه تأثريًا
ن، فما كايء كياألقسام كلها، أي: ليس لك من أمرهم شوال يزول، وتتغري شهوده يف 

 . اهللم إىلباإلنذار، إن عليك إال البالغ، إمنا أمره ما أنت إال بشر مأموٌر
 ق فالالرز أي: توكلوا على اهلل يف طلب {يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الّربا}

جهاد لفتح ولب ايف طعليكم كما جيب عليكم التوكل عليه  تكسبوه بالربا، فإنه واجٌب
وه لكافر، فاحذراجزاء   هواملرايب واعلموا أن جزاَء ا جتبنوا بكالءة اهلل وحفظه.العدو لئل 

جوب غري ، واحملاتهعن صفاته وذ عن أفعاله تعاىل كما أن الكافر حمجوٌب لكونه حمجوبًا
 .محة اهللر رككمي تدقابل للرمحة وإن اتسعت، فارفعوا احلجاب بالطاعة وترك املخالفة ك

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن من

أفعالكم اليت هي حجابكم عن مشاهدة أفعال احلق بأفعاله  ِرت ِس {وسارعوا إلى}
تعاىل، فإمنا حرمتم عن التوكل وجنة عامل امللك اليت هي جتلي األفعال برؤية أفعالكم، أي: 

أعوذ "بأفعاله، وجنة األفعال من الطاعات بعد كما ورد:  إىل ما يوجب ستر أفعالكم
عرضها مبساواة عرض  فَ َص. وألن املراد باجلنة هنا جنة األفعال، َو"بعفوك من عقابك

ر طوهلا ألن األفعال السماوات واألرض، إذ توحيد األفعال هو توحيد عامل امللك وإمنا قد  
ل على فعل آخر تنحصر يف عامل امللك الذي ف كل فعباعتبار السلسلة العرضية، وهي توق 

يتقدره الناس. وأما باعتبار الطول فال تنحصر فيه وال يقدرها، إذ الفعل مظهر الوصف، 
فاحملجوبون عن الذات والصفات ال يرون . والوصف مظهر الذات، فال هناية له وال حد

عني طوهلا وال حد  إال عرض هذه اجلنة، وأما البارزون هلل الواحد القهار فعرض جنتهم
 .لطوهلا فال يقدر قدرها طوال وال عرضًا
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.  احلقىل غريجب أفعاهلم وشرك نسبة األفعال إالذين يتقون ُح {أعدت للمتّقين}
كلهم صحة توفاق لال متنعهم األحوال املضادة عن اإلن {الذين ينفقون في السّراء والضّراء}

عليهم  جلنايةرون ا، إذ يلذلك أيضًا {الغيظوالكاظمين }على اهلل برؤية مجيع األفعال منه 
والعافين عن }صفات ال ةفعل اهلل فال يعترضون، ولو مل يغيظوا كانوا يف مقام الرضا وجن 

الذين  {محسنينوهللا يحب ال}ذهم بعفوه تعاىل عن عقابه ملا ذكرنا، ولتعّو {النّاس
 .يشاهدون جتليات أفعاله تعاىل

 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ
 يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب
ٱَّ مل يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف

م قدرهت رة عنمن الكبائر، برؤية أفعاهلم صاد كبريًة {والذين إذا فعلوا فاحشةً }
 {وا هللاذكر}نقصوا حقوقها بارتكاب الصغائر وظهور أنفسهم فيها  {أو ظلموا أنفسهم}

 ءه إياهم هباابتال يتهمهلل وتربأ عنها إليه لرؤبقدرة ا يف صدور أفعاهلم برؤيتها واقعٌة
لقوة إليه ول وااحل ي عنتر أفعاهلم اليت هي ذنوهبم بأفعاله بالترّبطلبوا سِ  {فاستغفروا}
ولم }ال هو إ أي علموا أن ال غافَر {إال هللا}أي وجودات األفعال  {ومن يغفر الذنوب}

هلم  أفعايفليه إهم، بل تابوا ورجعوا يف غفلتهم وحالة ظهور أنفس {يصّروا على ما فعلوا
 .ألفعالمبقتضى توحيد ا {العاملين ونِعم أجرُ }أن ال فعل إال اهلل  {وهم يعلمون}

 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱ
 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج حج مث
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حف جف مغ جغ مع مظجع حط
ٱَّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم

ه اهلل يف أفعاله بالذين كذبوا باألنبياء مما سن  ووقائُع بطشاُت {قد خلت من قبلكم}
يف آثارها فتعلموا كيف كان عاقبتهم  {فسيروا في األرض فانظروا}يف توحيد األفعال 

هم أهل من علم توحيد األفعال وتفصيل املتقني الذين  {بيان  للنّاس}الذي ذكر  {هذا}
ين احملجوبني عنه املكذبني به، التمكني يف ذلك، والتائبني الذين هم أهل التلوين، واملصّر

وزيادة هدى وكشف عيان وتثبت واتعاظ للذين اتقوا روية أفعاهلم أو هدى هلم إىل 
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على  {وال تحزنوا}يف اجلهاد عند استيالء الكفار  {نواهِ وال تَ }. توحيد الصفات والذات
يف الرتبة لقربكم  {وأنتم األعلون}من الفتح وما جرح واستشهد من إخوانكم ما فاتكم 

د يرى ما جيري موحدين، ألن املوّح {إن كنتم}من اهلل وعلو درجتكم بكونكم أهل اهلل 
ن ِهى به فال حيزن وال َيعليه من البالء من اهلل فأقل درجاته الصرب إن مل يكن رضا يتقو 

، كما قال تعاىل: وأيامًا حيدث من األمور العظيمة يسمى يومًا الوقائع وكل ما {األيّام}
من ظهور العلم  {وليعلم هللاُ }[، وقد مر تفسري 14 :، اآليةإبراهيم]َّجحمح  مج حج ُّٱ

 . التفصيلي التابع لوقوع املعلوم
نداول  الذين يشهدون للحق فيذهلون عن أنفسهم، أي: {ويتّخذ منكم ُشهداء}

دادهم  استعيفما  كثرية، غري مذكورة، من خروج شىت وحكم  ر الوقائع بني الناس ألمو
قلب عليها، الء الاستيوإىل الفعل من الصرب واجللد وقوة اليقني، وقلة املباالة بالنفس، 

الغواشي ذنوب ون المتني املذكورتني ولتخليص املؤمنني وقمعها وغري ذلك. وهلذين العّل
هم وتدمريهم ن وقهرافريالك إذا كانت عليهم، وحمِقاليت تبعدهم من اهلل بالعقوبة والبلية 

ليس  من ن علم ألي {وهللا ال يحّب الظالمين}إذا كانت هلم. وقد اعترض بني العلل قوله: 
ل ابل حضر القت قني،ة الثبات لكمال اليعلى صفة اإلميان والشهادة ومتحيص الذنوب وقّو

 .بهواهلل ال حي آخر فهو ظامٌل لطلب الغنيمة أو لغرض  
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ُّٱ
 ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ
ٱَّ لك اك يق ىق

كة ينه ملن يقإذا مل يك اآلية، كل موقن  {ولقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه}
ما، سه دائب نفويدعي أحواال حبس بل كان خطرات، فهو يف بعض أحواله يتمىن أمورًا

يف غري  ه. أماالحب لك حال غري اليقني وعند إقبال القلب هو صادق ما دام موصوفًاوكذ
ومل  حااًل شاهدتلك احلالة، وعند اإلدبار، فال يبقى من ذلك أثر وكذا كل من مل ي

عه وقأما يف حال و .رميارسه، رمبا يتمناه لتصوره يف نفسه وعدم تضرره به حال التصو 
  أبياته:يفا قال  ملشدائده كما حكي عن مسنون احملب رمحه اهللل وابتالئه فال يطيق حتمّ 

 فكيفمررررررررررررررررررا شررررررررررررررررررئت فرررررررررررررررررراختبرني
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عبون به ما يل بيانفابتلي باألسر، فلم يطق، فكان يتردد يف الطرق ويرضخ إىل الص
 :اعركم الكذاب. ويف هذا املعىن قال الشكاجلوز، ويقول: ادعوا على عّم

 وإذا مرررررررررررا خرررررررررررال الجبررررررررررران برررررررررررأرٍض 
 

 طعرررررررررررن وحرررررررررررده والنرررررررررررزاالال طلررررررررررربَ  
 

ذا مواطنه، فإ تحن يفا ام، وال يعترب مقاما إال إذفال يلتفت حبال إال إذا صار مقامًا
ملوت نوا بامر خلص من االمتحان فقد صح وهذا أحد فوائد مداولة األيام بينهم ليت

من  {أيتموهرفقد }ويتقوى يقينهم ويتوفر صربهم ويتحقق مقامهم باملشاهدة كما قال: 
ان كينهم يق ّنأهلم على  تشاهدون ذلك. وفيه توبيٌخ {وأنتم}ل إخوانكم بني أيديكم قت

 .، ففشلوا يف املوطنال مقامًا حااًل
، ء قبلهنبياأي: إنه رسول بشر، سيموت أو يقتل كحال األ {وما محّمد إال رسول  }

فتر عما ي ، والقتلهمن ربه ال يرتد مبوت الرسول و فمن كان على يقني من دينه فبصريةٌ 
 م  ع سوكما قال أن كان عليه، ألنه جياهد لربه ال للرسول كأصحاب األنبياء السالفني.

اهنزم املسلمون، وشاع اخلرب، و حد حني أرجف بقتل رسول اهلل أنس بن مالك يوم ُأ
ان كنافقني: لو قول املو. نمن أيب سفيا يأخذ لنا أمانًا فالنًا وبلغ إليه تقاول بعضهم: ليَت

صنعون ت، وما وت!ميحممد حي ال  يا ما قتل!، يا قوم، إن كان حممد قد قتل فإن رب نب
. مث قال: ت عليها ماباحلياة بعد رسول اهلل؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على م

اتل بسيفه وق د . مث شؤالءإليك مما جاء به ه اللهم إين أعتذر إليك مما يقول هؤالء، وأبرُأ
ً و}حىت قتل.  نه ف يقيه وضعنفسه بنفاق إمنا ضر  {من ينقلب على عقبيه فلن يضّر هللا شيئا

 .وقننيلنعمة اإلسالم، كأنس بن النضر وأضرابه من امل {وسيجزي هللا الشاكرين}
 مي زي ري ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ُّٱ
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس  مخ جخ مح جح مج حج
 هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف
 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم جمحم
 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن يم
 يئ  ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
ٱَّ زب رب
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عىن، ذا املهد هشا فمن كان موقنًا {أن تموت إال بإذن هللا كتابا مؤّجال وما كان لنفٍس }
لخي يق البلشقمع ا ا حكى حامت بن األصم عن نفسه أنه شهدَ فكان من أشجع الناس كم

ف ال: كي، فقرمحهما اهلل، بعض غزوات خراسان. قال: فلقيين شقيق وقد محى احلرب
أما أنا  وقال: الحهسفوضع . جتد قلبك يا حامت؟ قلت: كما كان ليلة الزفاف، بني احلالني
 يف ايٌةذا غغطيطه. وه مسعُتفهكذا. ووضع رأسه على ترسه ونام بني املعركة حىت 

ية، اآل {لّرعبفروا اكسنلقي في قلوب الذين }سكون القلب إىل اهلل ووثوقه به لقوة اليقني 
فضائل ائر الة وسعن شركهم، ألن الشجاع بًاسب جعل إلقاء الرعب يف قلوب الكفار ُم

نور بنور امل قلبال رها بنوراعتداالت يف قوى النفس من وقوع ظل الوحدة عليها عند تنّو
 ألنه حمجوبٌ شرك فا املوأم. ن يف توحيدهحقيقة إال للموحد املوِق الوحدة، فال تكون تامًة

 خلفي الوجود،كانه اإلم عن منبع القوة والقدرة مبا أشرك باهلل من املوجود املشوب بالعدم
 اهللومل ينزل  يقة،الضعيف، الذي مل يكن له حبسب نفسه قوة وال وجود وال ذات يف احلق

مجيع واجلنب جز ولتحقق عدمه حبسب ذاته، فليس له إال الع بوجوده حجة لوجوده أصاًل
ال  ءفشيكة و شوأالرذائل، إذ ال يكون أقوى من معبوده وإن اتفقت له دولة أو صولة 

 .أصل له وال ثبات وال بقاء كنار العرفج مثلما كانت دولة املشركني
 مث زث  رث يت ىت متنت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱ
 ممرن ام يل  ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث نث
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى  ىنين نن من زن

 حج مث  هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب
ٱَّ  حض جض مص خص حص خسمس حس جس  مخ جخ مح جح مج

أي: وعدكم النصر إن تصربوا وتتقوا، فما دمتم على  {ولقد صدقكم هللا وعده}
تفاق الكلمة بالتوجه حالكم من قوة الصرب على اجلهاد وتيقن النصر والثبات على اليقني وا

إىل احلق واالتقاء عن خمالفة الرسول وميل النفوس إىل زخرف الدنيا واإلعراض عن احلق، 
عوهنم بإذنه جماهدين هلل ال للدنيا، كان اهلل معكم بالنصر، وإجناز الوعد، وكنتم تقّط

يف أي: جبنتم بدخول الضعف يف يقينكم وفساد اعتقادكم  {حتّى إذا فشلتم}وهتزموهنم 
احلرب بعد االتفاق وما صربمت عن  يف أمر {وتنازعتم}غلوله يف الغنيمة  حق نفسه بتجويِز

لتم إىل زخرف الدنيا، وعصيتم الرسول بترك ما أمركم به من مالزمة املركز، وِم حّظ
من الفتح والغنيمة وحان زمان شكركم هلل، وشدة  {بعد ما أراكم ما تحبّونمن }الدنيا 

 هلتم عنه، فكان أشرفكم يريد اآلخرة والباقون يريدون الدنيا، ومل يبقَ ذُ إقبالكم عليه، ف
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 مبا فعلتم فكان االبتالء لطفًا {ثّم صرفكم عنهم ليبتليكم}فيكم من يريد اهلل منعكم نصره 
يف األحوال كلها، إما بالنصرة وإما باالبتالء،  {وهللا ذو فضل على المؤمنين} بكم وفضالً 

خفي ليعلموا أن أحوال العباد جالبة لظهور أوصاف احلق عليهم  ولطٌف فإن االبتالء فضلٌ 
. كما "مطيع من أطاعين"فما أعدوا له نفوسهم موهوب هلم من عند اهلل كما مر يف قوله: 

نوا ا يناموا إىل األحوال دون املسلكات، وليتمّريكونون مع اهلل يكون اهلل معهم، ولئل 
هلم، ومقاما،  املواطن، ويتمكنوا يف اليقني، وجيعلوه ملكًا بالصرب على الشدائد، والثبات يف

روا ما بأنفسهم، وال مييلوا إىل الدنيا وزخرفها، ويتحققوا أن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغّي
عاجلة للبعض  وال يذهلوا عن احلق، وال يبيعوه بالدنيا واآلخرة، وليكون عقوبًة

حجاب حمبة النفس،  ادة برفع احلجب، خصوصًاصوا عن ذنوهبم وينالوا درجة الشهفيتمحّ 
[، إذ 152 :، اآليةآل عمران]َّ زيمي ري ٰى ُّٱ: فيلقوا اهلل طاهرين. وهلذا قال تعاىل

 .االبتالء كان سبب العفو
ً بغمّ } اهلل  رسول بسبب غم حلق ًاأي: صرفكم عنهم فجازاكم غمّ  {فأثابكم غّما

 اعفًاما مضغأي:  غمّ بعد  غمًامن جهتكم، بعصيانكم إياه، وفشلكم وتنازعكم، أو 
ع الغنيمة ومجيلظفر وة والتتمرنوا بالصرب على الشدائد والثبات فيها، وتتعودوا رؤية الغلب

وال ما }فع ملنامن احلظوظ وا {تحزنوا على ما فاتكم}األشياء من اهلل ال من أنفسكم فال 

 .من الغموم واملضار {أصابكم
 ين ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه جه
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  مبنب زب رب يئ ىئ
ٱَّ ني مي زي ري ٰى  ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل  يكمل ىك مك

ملنافقني دون ا ادقنيى عنكم الغم باألمن وإلقاء النعاس على الطائفة الصخل  {ثمّ }
كتب  برز الذينل}  الذين وافقوا عالمة للعفوال نفس الرسول وال {أهّمتهم أنفسهم}الذين 

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱلقوله تعاىل: ، {عليهم القتل إلى مضاجعهم
 [.22 :، اآليةاحلديد]َّحسخس جس مخ جخ

أي: وليمتحن ما يف استعدادكم من الصدق  {وليبتلي هللا ما في صدوركم}
خالق واملقامات، وخيرجها من ل والتجرد ومجيع األواإلخالص واليقني والصرب والتوك 

الصدر إىل  أي: وليخلص ما برز منها من مكمنِ  {وليمّحص ما في قلوبكم} القوة إىل الفعل
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ذلك  ُلع خمزون القلب من عثرات وساوس الشيطان ودناءة األحوال وخواطر النفس، ُف
إظهار فإن البالء سوط من سياط اهلل يسوق به عباده إليه بتصفيتهم عن صفات نفوسهم و

ما فيهم من الكماالت، وانقطاعهم عنده من اخللق ومن النفس إىل احلق. وهلذا كان 
ما أوذي نيب مثل "لفضله:  بيانًا باألنبياء مث األولياء مث األمثل. وقال رسول اهلل  متوكاًل

 :يت. ولقد أحسن من قالّفمثل ما ُص ى نيبٌّف ، كأنه قال: ما ُص"ما أوذيت
  فإنهررررررررررررررررررررررررررررا النائبررررررررررررررررررررررررررررات هلل درّ 

 

 اللئرررررررررررام وصررررررررررريقل األحررررررررررررار صررررررررررردأُ  
 

ن المتحاند اإذ ال يظهر على كل منهم إال ما يف مكمن استعداده كما قيل: ع
 .يكرم الرجل أو يهان

 مت خت جتحت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱ
ٱَّ مخ جخ مح جح مج مثحج هت

عض ما بب}التول  أي: طلب منهم الزلة ودعاهم إليها، وهي زلُة {استزلّهم}

له  ذا كانمره إأفإن الشيطان إمنا يقدر على وسوسة الناس وإنفاذ . من الذنوب {كسبوا
ذنب يل: الما قمن ذنب، وحركة من النفس ك جمال بسبب أدىن ظلمة يف القلب، حادثٌة

 .باالعتذار والندم {ولقد عفا هللا عنهم} بعد الذنب عقوبة للذنب األول.
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱ
 جن مم خم حم  هلجم مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف
 حم جم يل ىل مل خل  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن
 ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم
 نت زتمت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
ٱَّ اك يق ىق يف ىف ىثيث  نث مث زث رث يت ىت

 وضنكًا واالعتقاد ضيقًا أي: جيعل ذلك القول {ليجعل هللا ذلك حسرةً في قُلوبهم}
عن فعل، ولو كانوا موقنني موحدين لرأوا  يف قلوهبم لرؤيتهم القتل واملوت مسببًا وغمًا

واجلهاد وغريه  من يشاء يف السفر {وهللا يُحيي}حي الصدور نشِرأنه من اهلل، فكانوا ُم
األخروي من  أي: لنعيمكم {لَمغفرة  من هللا ورحمة  }من يشاء يف احلضر وغريه  {ويُميت}

 لى هللا }لكم من الدنيوي لكونكم عاملني لآلخرة و جنة األفعال وجنة الصفات خرٌي

فبما رحمٍة }. ملكان توحيدكم، فحالكم فيما بعد املوت أحسن من حالكم قبله {تُحشرون
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، كاملة، وافرة، هي صفة من مجلة تامٌة رحيمية، أي: رمحٌة أي: فباتصافك برمحة  {من هللا
ً }هلل، تابعة لوجودك املوهوب اإلهلي ال الوجود البشري صفات ا  {ِلنت لهم ولو ُكنَت فّظا
ألن الرمحة اإلهلية  {النفّضوا من حولك}بصفات النفس اليت منها الفظاظة والغلظة  موصوفًا

فيما يتعلق بك من جنايتهم لرؤيتك إياه من  {فاعُف عنهم}املوجبة حملبتهم إياك جتمعهم 
ي الغيظ ظ من أفعاهلم، وتشّفمقامك من التأذي بفعل البشر، والتغّي حيد وعلّواهلل بنظر التو

فيما يتعلق حبق اهلل ملكان غفلتهم وندامتهم واعتذارهم  {واستغفر لهم}باالنتقام منهم 
، ولكن إذا عزمت ففوض األمر هلم واحترامًا يف أمر احلرب وغريه مراعاًة {وشاِورهم}

ية مجيع األفعال والفتح والنصر والعلم باألصلح واألرشد منه، ال إىل اهلل بالتوكل عليه ورؤ
إن يَنصركم }ل والتوحيد يف األفعال بقوله: منك، وال ممن تشاوره. مث حقق معىن التوّك

 .إىل آخره {هللا
 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ملىل  يك ىك مك لك ُّٱ
 جخمخ مح جح مج حج  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس
 حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف
 يل ىل مل خل  هب مب هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن  خنمن حن جن مم خم
 ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم  ىم مم خم حم جم
 يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر
 لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت
ٱَّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك

مقام النبوة وعصمة األنبياء عن مجيع الرذائل،  عِدلُب {وما كان لنبّي أن يَغلّ }
وامتناع صدور ذلك منهم مع كوهنم منسلخني عن صفات البشرية، معصومني عن تأثري 

أي: يظهر  {يأت بما غلّ }صفني بصفاته دواعي النفس والشيطان فيهم، قائمني باهلل مّت
أي: النيب يف مقام الرضوان اليت  {أفمن اتّبع رضوان هللا}. بعينه مبا غل على صورة غلوله 

هي جنة الصفات، التصافه بصفات اهلل، والغال يف مقام السخط الحتجابه بصفات نفسه 
من  أي: كلٌّ {ُهم درجات  }أسفل حضيض النفس املظلمة، فهل يتشاهبان؟  {ومأواه}

قّل }تات أو هم خمتلفون اختالف الدرجات أهل الرضا وأهل السخط ذوو درجات متفاو

ألن السبب  ،[78 :، اآليةالنساء]َّ حلخل جل مك لك خك ُّٱال ينايف قوله تعاىل:  {ُهو من عند أنفسكم
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الفاعلي يف اجلميع هو احلق تعاىل، والسبب القابلي أنفسهم، وال يفيض من الفاعل إال ما 
ند اهلل، وباعتبار القابل يكون من يليق باالستعداد ويقتضيه، وباعتبار الفاعل يكون من ع

واستعداد األنفس إما أصلي وإما عارضي، واألصلي من فيضه األقدس على . عند أنفسهم
ينتهي إليه، ومن وجه  مقتضى مشيئته، والعارضي من اقتضاء قدره. فهذا اجلانب أيضًا

وليعلم }ة إىل التوحيد، إذ ال غري مث آخر ما يكون من أنفسهم أيضا يكون من اهلل نظرًا

وال }. ز املؤمنون واملنافقون يف العلم التفصيليأي: وليتمي  {المؤمنين وليعلم الذين نافقوا

ل النفس طلبا لرضا ذْ سواء كان قتلهم باجلهاد األصغر، وَب {تحسبّن الذين قُتلوا في سبيل هللا
 {أحياء عند ربهمأمواتاً بل }اهلل، أو باجلهاد األكرب، وكسر النفس، وقمع اهلوى بالرياضة 

من  {يُْرَزقون}باحلياة احلقيقية جمردين عن دنس الطبائع، مقربني يف حضرة القدس 
األرزاق املعنوية، أي املعارف واحلقائق واستشراق األنوار، ويرزقون يف اجلنة الصورية 

بعضها معنوية وبعضها صورية، ولكل من  فإن للجنان مراتٌب. رزق سائر األحياءكما ُي
ية والصورية درجات على حسب األعمال، فاملعنوية جنة الذات وجنة الصفات املعنو

وتفاضل درجاهتا على حسب تفاضل درجات أهل اجلربوت وامللكوت، والصورية جنة 
األفعال وتفاوت درجاهتا على حسب تفاوت درجات عامل امللك من السماوات العلى، 

حد، جعل اهلل أرواحهم يف أجواف ُأصيب إخوانكم بملا ُأ": وجنات الدنيا وعن النيب 
طري خضر، تدور يف أهنار اجلنة، وتأكل من مثارها، وتأوي إىل قناديل من ذهب، معلقة يف 

فالطري اخلضر: إشارة إىل األجرام السماوية، والقناديل هي الكواكب، أي ش". ظل العر
العلوم ومشارعها،  تعلقت بالنريات من األجرام السماوية لنزاهتها، وأهنار اجلنة منابعُ 

ومثارها األحوال واملعارف واألهنار، والثمار الصورية على حسب جنتهم املعنوية أو 
الصورية. فإن كل ما وجد يف الدنيا من املطاعم واملشارب واملناكح واملالبس وسائر املالذ 

 ا.يف اآلخرة ويف طبقات السماء ألذ وأصفى مما يف الدني واملشتهيات، موجوٌد
 حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي  ُّٱ
 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت
ٱَّ  جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط مض خض

من الكرامة والنعمة والقرب عند اهلل  {فرحين بما آتاهم هللا من فضله}
ومل ينالوا درجاهتم بعد  {الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم}حال إخواهنم ـ {بـ ويستبشرون}

 خوف عليهم وال هم أالّ }لفهم الستسعادهم عن قريب مبثل حاهلم وحلوقهم هبم من خ
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بدل اشتمال من الذين، أي: يستبشرون بأهنم آمنوا، ال خوف عليهم وال هم  {يحزنون
ال يعلم كنهها، هي جنة الصفات  عظيمة  أي: أمنهم بنعمة   {يستبشرون بنعمةٍ }حيزنون 

وزيادة عليها هي جنة الذات واألمن  {وفضل}هلم حبصول مقام الرضوان املذكورة بعده 
 هلل، ومع ذلك فإن اهلل ال يضيع أجَر الكلي من بقية الوجود وذلك كمال كوهنم شهداَء

بالفناء يف الوحدة  {الذين استجابوا هلل}. إمياهنم الذي هو جنة األفعال وثواب األعمال
أي: كسر النفس  {أصابهم القرح من بعد ما}باملقام حبق االستقامة  {والّرسول}الذاتية 

وراء  {أجر  عظيم}بقاياهم  {واتقوا}أي: ثبتوا يف مقام املشاهدة  {للذين أحسنوا منهم}
 .اإلميان هو روح املشاهدة

 خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ
 مه جه ين ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هن من

 مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ
 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق
ٱَّ خئ حئ جئ يي  نيىي

إّن النّاس قد جمعوا لكم }قبل الوصول إىل املشاهدة  {الذين قال لهم النّاس}

ذلك القول  {فزادهم}أي: اعتربوا لوجودكم واعتدوا بكم فاعتدوا هبم  {فاخشوهم
{ ً بنفي الغري وعدم املباالة به، وتوصلوا بنفي ما سوى اهلل إىل  وتوحيدًا ي: يقينًاأ {إيمانا

فشاهدوه مث رجعوا إىل تفاصيل الصفات باالستقامة فقالوا:  {حسبنا هللا}إثباته بقوهلم 
لقي يف النار فصارت وهي الكلمة اليت قاهلا إبراهيم عليه السالم حني ُأ {ونعم الوكيل}

أي: رجعوا بالوجود احلقاين يف جنة  {فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل}ه علي وسالمًا بردًا
اتّبعوا }هم  {و}. البقية ورؤية الغري {لم يمسسهم سوء} الصفات والذات كما مر آنفًا

خفي هلم من الذي هو جنة الصفات يف حال سلوكهم حني مل يعلموا ما ُأ {رضوان هللا
فإن الفضل هو املزيد  {وهللا ذو فضل عظيم}قوله: قرة أعني وهي جنة الذات املشار إليها ب

 احملجوبني بأنفسهم مثله من الناس أو خيوفكم أولياءه {يخّوف أولياءه}على الرضوان 
موحدين، أي ال ختافوا غريي  {وخافون إن كنتم}وا بوجودهم وال تعتد  {فال تخافوهم}

اهبم األصلي وظلمتهم الذاتية حلج {وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر}لعدم عينه وأثره 
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إمالء الكفار وطول حياهتم سبب لشدة  {إنّهم لن يضّروا هللا شيئا} أن يضروك خوَف
على حجاب، وبعدا  عذاهبم وغاية هواهنم وصغارهم الزديادهم بطول عمرهم حجابًا

 .وكلما ازدادوا بعدا عن احلق الذي هو منيع العزة ازدادوا هوانًا على بعد.
 جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ

 جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس
 خي حي  ٰهجي مه جه هن من خن جنحن مم خم حم هلجم  مل خل حل جل مك لك خك حك
ٱَّ  هت مت هب مب هئ هيمئ مي

سان ق اللمن ظاهر اإلسالم وتصدي {ما كان هللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه}
وى ي اهلكوك الوهم وحظوظ الشيطان، ودواعمن صفات النفس وش {حتّى يميز الخبيث}

اغيات ومن من طيبات صفات القلب كاإلخالص واليقني واملكاشفة ومشاهدات الروح
وما }. ب بينكماملصائنت والسر ومسامراته، وختلص املعرفة واحملبة هلل باالبتالء ووقوع الف

اسطة وال يكم بغيب وجودكم من احلقائق واألحوال الكامنة ف {كان هللا ليطلعكم على
جتبي من ولكّن هللا ي}منه  تلقيما بينكم وبينه وعدم املناسبة وانتفاء استعداد ال عدِ الرسول لُب

 نكم مناب عفيطلعه على أسراره وحقائقه بالكشف ليهديكم إىل ما غ {ُرسله من يشاءُ 
ائكم به هتدامكان بة إلكنوز وجودكم وأسراره للجنسية النفسانية اليت بينه وبينكم، املوج

ي التلق كنكمبالتصديق القليب واإلرادة والتمسك بالشريعة ليم {فآمنوا باهلل ورسله}
بعة يف املتاوليقني بعد ذلك اإلميان بالتحقيق والسلوك إىل ا {وإن تؤمنوا}والقبول منهم 

 من كشِف {فلكم أجر  عظيم  }جب النفسانية وموانع السلوك احلُ  {وتتّقوا}الطريقة 
 سبيل اهلل قونه يفال ينفوالعلم والقدرة والنفس و من املاِل {آتاهم هللا من فضله بما}احلقيقة 

 اهلل يفلفناء و اعنهم أ ّبعلى املستحقني واملستعدين واألنبياء والصديقني يف الذ 
 هنم عنوحرما أعناقهم وسبب تقيدهم ّلجيعل ِغ: أي {سيطّوقون ما بخلوا به يوم القيامة}

وهلل } قهم بهتعّلووجب هواهنم وحجاهبم عن نور مجاله حملبتهم له روح اهلل ورمحته وم

ا وكل م موالمن النفوس وصفاهتا كالقوى والقدر والعلوم واأل {ميراث السموات واألرض
 .ينطبق عليه اسم الوجود فما هلم يبخلون مباله عنه

 مه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه
 زث رث يت ىت نت مت رتزت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ



 140 تفسير سورة آل عمران

 

 
 

 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث
 يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام
 جح مج حج مث هت  مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ  مئ خئ جئحئ
 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  مظجع حط

ٱَّ خي حي جي يه مهىه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم

نت ائيل كاوي أن أنبياء بين إسرُر {إن كنتم صادقين}إىل قوله  {قد سمع هللال}
أن يأتوا  تأويله:و ه.من السماء تأكل معجزهتم أن يأتوا بقربان فيدعوا اهلل فتأيت ناٌر

لروح اعشق من مساء ال اُريت نبنفوسهم يتقربون هبا إىل اهلل ويدعون اهلل بالزهد والعبادة، فتأ
ائيل ين إسربوام ت نبوهتم وظهرت فسمع به ع الوحدة، فبعد ذلك صح تأكله وتفنيه يف

آلية كما تلك ا نيب من عامل القدرة فاقترحوا على كل فاعتقدوا ظاهره، وإن كان ممكنًا
 الثواب وبذل ستيفاءق الموا من إقراض اهلل الذي هو بذل املال يف سبيل اهلل باإلنفاتوه  

اإلبدال،  ل مقامحتصيلوك الستبدال صفات احلق وأفعاله واألفعال والصفات باحملو يف الس
 .فقر احلق وغناهم، أو كابروا األنبياء يف املوضعني بعدما فهموا

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ
 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب ىئيئ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
ٱَّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن

 ، وكلإيثارأي: يعجبوا مبا فعلوا من طاعة و {ال تحسبّن الذين يفرحون بما أتوا}
فهم  لناس،أي: حيمدهم ا {ويُحبّون أن يحمدوا}من احلسنات، وحيجبون برؤيته  حسنة 

 مر، عند اهللفس األنيف  احلمد والثناء من الناس، أو أن يكونوا حممودين ِضَرَعحمجوبون ِب
 مث هت مت ُّٱفعله اهلل على أيديهم إذ ال فعل إال هلل،  بل {بما لم يفعلوا}

ملكان  {يمولهم عذاب  أل}[ فائزين من عذاب احلرمان 96 :، اآليةالصافات]َّحج
يل إىل ل اجلمالفعوهم أن ينسبوا الفضيلة استعدادهم واحتجاهبم عما فيه، وكان من حّق

  يتوقعوا بههم، والنفسأل من اهلل ويتربأوا عن حوهلم وقوهتم إليه وال حيتجبوا برؤية الفع
 .املدح والثناء
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عجب فيها شيء حىت يعطي غريه في ليس ألحد  {وهلل ُملك السموات واألرض}
رح ه، فيفبرؤيت ما، حىت يعجب ال يقدر غريه على فعل  {وهللا على كّل شيء قدير}بعطائه 

 .به فرح إعجاب
ً }ت يف مجيع األحوال وعلى مجيع اهليئا {الذين يذكرون هللا} م يف مقا {قياما

م يف قلباهتأي: ت {وعلى جنوبهم}يف حمل القلب باملكاشفة  {وقعودا}الروح باملشاهدة 
في }هم وب الوشبألباهبم أي: عقوهلم اخلالصة عن  {ويتفكرون}مكان النفس باجملاهدة 

 {باطالً }اخللق  {اربّنا ما خلقت هذ}يقولون عند الشهود  عامل األرواح واألجساد. {خلق
 {سبحانك}فاتك ص َرغريك، فإن غري احلق هو الباطل، بل جعلته أمساءك ومظاه ي: شيئًاأ

ر نا {عذاب فقنا}ننزهك أن يوجد غريك، أي: يقارن شيء فردانيتك أو يثين وحدانيتك 
 قايًةواتك ذاالحتجاب باألكوان عن أفعالك، وباألفعال عن صفاتك، وبالصفات عن 

 .كافيًة تامًة مطلقًة
 مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس
 خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه جهمه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم
 نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
ٱَّ  يب ىب

 بقية اليت كلها ذلٌّ بوجود ال {فقد أخزيته}باحلرمان  {ربّنا إنّك من تُدخل النّار}
 {من أنصار}الذين أشركوا برؤية الغري مطلقا أو البقية  {وما للّظالمين}ار َنوعار وَش

ً }بأمساع قلوبنا  {ربنا إننا سمعنا} األمين  من أسرارنا اليت هي شاطئ وادي الروح {ُمناديا
ربّنا فاغفر }ا أي: شاهدوا ربكم، فشاهدن {أن آمنوا بربّكم}إىل اإلميان العياين  {يُنادي}

عن  {وتوفّنا}أفعالنا برؤية أفعالك  سيئاِت {وكفّر عنّا}ذنوب صفاتنا بصفاتك  {لنا
ذواتنا يف صحبة األبرار من األبدال الذين تتوفاهم بذاتك عن ذواهتم، ال األبرار الباقني 

اتباع  {ربّنا وآتنا ما وعدتّنا على}ني بالكلية على حاهلم يف مقام حمو الصفات غري املتوّف
على رسلك من البقاء بعد الفناء، واالستقامة بالوجود املوهوب بعد  أو حممواًل {رسلك}

الكربى ووقت بروز اخللق هلل الواحد القهار باالحتجاب  {وال تُخزنا يوم القيامة}التوحيد 
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 وراءنا مل فتبقى مقامًا {إنّك ال تُِخلف الميعاد}بالوحدة عن الكثرة، وباجلمع عن التفصيل 
 .نصل إليه

 لقلبيةمال االقلب من األع {منكم من ذكر فاستجاب لهم ربّهم أنّي ال أضيع عمل عاملٍ }
 لطاعاتالنفس من األعمال القالبية، كا {أو أنثى}كاإلخالص واليقني والكشف 

ي ه دٌةواح وحقيقٌة واحٌد جيمعكم أصٌل {بعضكم من بعض}واجملاهدات والرياضات 
لذين فا} عضًابضكم منشأ من بعض، فال أثيب بعضكم وأحرم الروح اإلنسانية، أي: بع

 حواهلموا من أديار صفاهتا أو هاجر {وأُخِرُجوا من}عن أوطان مألوفات النفس  {هاجروا
ابتلوا  أي: {بيليسا في وأوذو}اليت التذوا هبا، وأخرجوا من مقاماهتم اليت يسكنون إليها 

كل يفوزوا بالتوولصرب، با نوادائد والفنت ليتمر يف سبيل سلوك أفعال بالباليا واحملن والش
ضا ىل الرإلوا يف سبيل سلوك صفايت بسطوات جتليات اجلالل والعظمة والكربياء ليص

كلها  {همم سيئاترّن عنهألكفّ }بالكلية  فنوا يفّ وُأ {وقُتِلوا} البقية باجلهاد يّف {وقاتلوا}
 ذكورةثة املاجلنات الثال {لنّهموألدخ}من الصغائر والكبائر، أي: سيئات بقاياهم 

{ ً  {وابْسن الثنده حُ وهللا ع}ملا أخذت منهم من الوجودات الثالثة  ضًاَوأي: ِع {ثوابا
، ألنه ل: واهللا قاأي: ال يكون عند غريه الثواب املطلق الذي ال يبقى منه شيء، وهلذ

سم آخر ع أو اوضملااالسم اجلامع جلميع الصفات، فلم حيسن أن يقول: والرمحن، يف هذا 
 .غري اسم الذات

 لك اك يق ىق ىفيف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ
 يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك
 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
 مع جع مظ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح
ٱَّ  مق حق مف خف حف جف مغ  جغ

يف  احلق حيد الذي هو دينجبوا عن التوأي: ُح {ال يغرنّك تقلّب الذين كفروا}
 .املقامات واألحوال

ثّم }ب فيها متتع قليل أي: هو يعين االحتجاب باملقامات والتقل  {متاع  قليل}

من املؤمنني، أي: جتردوا  {لكن الذين اتّقوا ربّهم} {وبئس المهاد}احلرمان  {مأواهم جهنّم
وإّن من أهل } {من عند هللا} ًامعّد {نزالً }عن الوجودات الثالثة، هلم اجلنات الثالث، 
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أي: احملجوبني عن التوحيد، واملذكورين بصفة التقلب يف األحوال واملقامات  {الكتاب
من علم التوحيد  {وما أُنِزل إليكم}أي: يتحقق بالتوحيد الذايت  {لمن يؤمن باهلل}

 .لتجلي الذاتقابلني  {خاشعين هلل}من علم املبدأ واملعاد  {وما أُْنِزل إليهم}واالستقامة 
أولئك }قلة بال اليت هي جتليات صفاته مثن البقية املوصوف {ال يشترون بآيات هللا}

م جيازيهوحياسبهم  {إّن هللا سريع الحساب}من اجلنان املذكورة  {لهم أجرهم عند ربّهم
 اهتم يفدرج فيعاقب على بقايا من بقي منه شيء، أو يثيب بنفي البقايا على حسب

 .ثةاملواطن الثال
باهلل، أي:  {ورابطوا}مع اهلل  {وصابروا}هلل  {يا أيّها الذين آمنوا اصبروا}

اصربوا يف مقام النفس باجملاهدة، وصابروا يف مقام القلب مع سطوات جتليات صفات 
اجلالل باملكاشفة، ورابطوا يف مقام الروح ذواتكم باملشاهدة حىت ال يغلبكم فترة أو غفلة 

يف مقام الصرب عن املخالفة والرياء، ويف املصابرة عن  {واتّقوا هللا}أو غيبة بالتلوينات 
االعتراض واالمتالء ويف املرابطة عن البقية واجلفاء لكي تفلحوا الفالح احلقيقي السرمدي 

 .الذي ال فالح وراءه، إن شاء اهلل
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي

، ت منكمخلريااحذروه يف انتحال صفته عند صدور ا {يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم}
قادر عن ال صدر لكم يف صدور ما صدر منكم من اخلري، وقولوا واختذوا الصفة وقايًة

وهو  مل،لعاا لُبقالناطقة الكلية، اليت هي  هي النفسُ  {الذي خلقكم من نفس واحدة}املطلق 
قت من ا خليل: إهنوق أي: النفس احليوانية الناشئة منها. {وخلق منها زوجها}آدم احلقيقي 

 احلق، ولوال يت تليال من اجلهة ضلعه األيسر من اجلهة اليت تلي عامل الكون، فإهنا أضعُف
غواء إىل إغوائها إل بس  فتو ل هلا أوالً هر أن إبليس سو كما اشُت. زوجها ملا أهبط إىل الدنيا

أي:  {يراكث جاالً هما روبّث من}آدم وال شك يف أن التعلق البدين ال يتهيأ إال بواسطتها 
هم ّم ُأأصحاب نفوس وطبائع ينزعون إىل {ونساء}أصحاب قلوب ينزعون إىل أبيهم 

نكم يف بقية مور اليف ذاته عن إثبات وجودكم، واجعلوه وقاية لكم عند ظه {واتّقوا هللا}
 {األرحامو}كم ال ب {به الذي تساَءلُونَ }التوحيد حىت ال حتتجبوا برؤية الفناء الفناء يف 

اح األنبياء ت وأروارقاأي: احذروا األرحام احلقيقية، أي أقربة املبادئ العالية من املف
وكماالتكم،  اداتكمل سعاحملبة، واجعلوها وقاية لكم يف حصو ِمدَ َعواألولياء يف قطعها ِب

، وهو املقت الكثرةصال وقد احملبة توجه عن االتصال والوحدة إىل االنفَفِبفإن قطع الرحم 
 لُةِص": سالموال عليه الصالةاحلقيقي والبعد الكلي عن جناب احلق تعاىل، وهلذا قال 

ة هر صورالظا واعلم أن الرحم من. ، أي: توجب دوام البقاء"الرحم تزيد يف العمر
قدر على ن ال ي، فمظاهر يف التوحيد كحكم الباطناالتصال احلقيقي يف الباطن، وحكم ال

ً عليكم ر  كانإّن هللا}مراعاة الظاهر فهو أحرى بأن ال يقدر على مراعاة الباطن   {قيبا
 .ذبوام فتتعاياكا حتتجبوا عنه بظهور صفة من صفاتكم، أو بقية من بقيراقبكم لئل 
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 ىت نت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ ُّٱ
 زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت
 خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن مننن
 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت
 جم ملهل خل  حل جل لكمك خك حك جك مق حق خفمف حف  جف مغ جغ مع جع مظ
 يل ىل مل خل  هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من  خن جنحن مم خم حم
 خي حي جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي
 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ
 مم ام ىليل مل  يك ىك مك لك اك ىقيق يف  ىف يث ىث نث مث
 خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن زنمن رن
 مض خض حض جض مص  حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت  مت خت حت جت هب مب
 حم هلجم مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ
 من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي  ىه مه جه ين ىن
 ىت نت مت زت  يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ
 مم يلام ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث زثمث رث يت
 هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن  نن من زن رن
 حس جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت  خت حت جت مبهب خب حب
 جغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص  خص حص مس خس
 يل ىل مل خل  لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ
 ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن ىميم مم خم  حم جم
 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ
 يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث نثىث مث زث رث
 يي ىي ني  زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل
 جح مج حج  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 مظ حط مض  خض حض جض خصمص حص خسمس  حس جس مخ جخ مح
 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  حف جف مغ جغ مع جع
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن خنمن حن جن
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 مب ربزب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب
 لك  اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث
 نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك
 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن
 مل خل  مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب
 جي  يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ممىم خم حم جم يل ىل
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي
 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ

 ممرن  ام يل ملىل يك ىك لكمك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
 حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن
 جخ جحمح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ
 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس حسخس جس مخ
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف خف جفحف مغ
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن من خن حن جن
 يب ىب نب  زبمب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ٱَّ لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت

لذي القدسي الروح واكم الروحانية، املنقطعني عن تربية ايتامى ِق {وآتوا اليتامى}
من  {الخبيث تبّدلواوال ت}هبا  وهمأي: معلوماهتم وكماالهتم، ورب  {أموالهم}هو أبوهم 

هلا ي أموايت هاحملسوسات واخلياليات والوساوس ودواعي الوهم وسائر قوى النفس ال
حلق تبه اا، فيشأي: ال ختلطوها هب {وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}من أمواهلم  {بالّطيب}

هبا يف  نتفعوا، فتاتكم احلسية وكماالتكم النفسيةبالباطل وتستعملوها يف حتصيل لذ  
 بةً جحُ  {بيراإنّه كان حوبا ك}مطالبكم اخلسيسة الدنيوية وجتعلوها غذاء نفوسكم 

 .وحرمانا
 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ
  جتحت هب مب خب جبحب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن
  جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت
  جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ  جع مظ حط مض حضخض
 جه  ين منىن خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
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  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي حيخي جي يه ىه مه
 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت
 مي زي ري ٰى ين  ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل  يك
 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني
ٱَّ جح مج حج مث  هت مت

ا رك ذاتالش لذي هومن إثبات الغري يف الوجود ا {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه}
 :قيل ، فإن أكرب الكبائر إثبات وجود غري وجوده تعاىل كماوفعاًل وصفًة

 قررررررراس بررررررره ذنررررررربوجرررررررودك ذنرررررررب ال يُ 
 

 املؤمنني ل أمريا قامث إثبات اإلثنينية يف الذات بإثبات زيادة الصفات عليها، كم
اإلخالص له نفي الصفات عنه": . وكما قال." 

د هنا بعا، فإهور النفس والقلب بصفة من صفاهتا أحيانبظ {نُكفّر عنكم سيئاتكم}
ً }ظهور نور التوحيد ال تثبت  ال كرم إ مع الأي: حضرة عني اجل {ونُدخلكم مدخالً َكريما

سب من الكماالت املرتبة حب {وال تتمنّوا ما فّضل هللا به بعضكم على بعض} فيها
ة تناسبه، وسعاد ااًليف األزل كماستعداد يقتضي هبويته  االستعدادات األولية، فإن كل 

 وحصول ذلك الكمال اخلاص لغريه حمال.
ه اع سببمتنالي الذي هو طلب ما ميتنع حصوله للطالب ولذلك ذكر بلفظ التمنّ 

ألصلي بنور استعدادهم ا {نصيب  مما اكتسبوا}أي: األفراد الواصلني  {للّرجال}
 هّنستعدادبقدر ا {مما اكتسبن ب  نصي}أي: الناقصني القاصرين عن الوصول  {وللنّساء}
زكية بالت أي: اطلبوا منه إفاضة كمال يقتضيه استعدادكم {واسألوا هللا من فَضله}

ّل إّن هللا كان بك}نه مرمان فتحتجبوا وتتعذبوا بنريان احل والتصفية حىت ال حيول بينكم وبينه

ً }يف استعدادكم بالقوة  مما خيفى عليكم، كامنًا {شيءٍ  م ليق بكمبا ي جيبكمفي {عليما
[ أي: بلسان االستعداد 34 :، اآليةإبراهيم]َّ جمحم يل ىل مل خل ُّٱكما قال: 

 .[40 :، اآليةغافر]َّجهمه ين ىن ُّٱالذي ما دعاه أحد به إال أجاب، كما قال: 
وال }ه إليه، والفناء فيه، الذي هو غاية التذلل صوه بالتوج خّص {واعبدوا هللا}

 ً ً }ده بإثبات وجو {تُشركوا به شيئا وأحسنوا بالروح والنفس اللذين  {وبالوالديِن إحسانا



 148 تفسير سورة النساء

 

 
 

تولد القلب منهما وهو حقيقتكم، لستم إال إياه، ووفوا حقوقهما وراعومها حق املراعاة 
باالستفاضة من األول، والتوجه إليه بالتسليم والتعظيم وتزكية الثانية، وحفظها من أدناس 

الشيطان وعداوته إياها وأعينوها  ثاهلما، ومن شّرحمبة الدنيا، والتذلل باحلرص والشره وأم
الذي يناسبكم  {وبذي القُربى}بالرأفة واحلمية بتوفري حقوقها عليها، ومنع احلظوظ عنها 

 {واليتامى}يف احلقيقة حبسب القرب يف االستعداد األصلي واملشاكلة الروحانية 
احلقيقي، باالحتجاب عنه  املستعدين املنقطعني عن نور الروح القدسي الذي هو األُب

من العلوم واملعارف واحلقائق،  العاملني الذين ال مال هلم، أي: ال حظ  {والمساكين}
 .فسكنوا ومل يقدروا على املسري وهم السعداء الصاحلون الذين مآهلم إىل جنة األفعال

مك مقا من السلوك، قريبٌ  الذي هو يف مقام من مقاماِت {والجار ذي القربى}
لذي الرفيق وا {والّصاحب بالجنبِ }الذي هو يف مقامه بعيد من مقامك،  {ار الجنبِ والج}

حلق، اطريق  أي: السالك يف {وابن الّسبيل}مقامكم ويرافقكم يف سريكم  هو يف عنِي
وما }اهلل  أهل الداخل يف الغربة عن مأوى النفس الذي مل يصل إىل مقام من مقامات

يليق به من اسبه وين مبا ًاكم وحمبتكم، الذين هم عبيدكم كلّ من أهل إرادت {َملَكت أيَمانكم
ن اجملردات الية مالع لت ذي القرىب مبا يتصل به من امللكوتأنواع اإلحسان، وإن شئت أّو

 واليتامى بالقوى الروحانية كما مر.
ىب ي القرار ذواملساكني بالقوى النفسانية من احلواس الظاهرة وغريها. واجل

الفكر، بلسبيل اابن ور اجلنب بالوهم، والصاحب باجلنب بالشوق واإلرادة، بالعقل، واجلا
 .واملماليك بامللكات املكتسبة اليت هي مصادر األفعال اجلميلة

 هلبأعما معجبًا يسعى يف السلوك بنفسه ال باهلل، {إّن هللا ال يحّب من كان مختاالً }
 .اصافه هبية اتبرؤيتها ورؤ ًابأحواله ومقاماته وكماالته، حمتجب مبتهجًا {فخوراً }

 خض جضحض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّٱ
 خن جنحن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  جع مظ حط مض
 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من
 زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
ٱَّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث
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ري مطاموامن قرائحهم أوال بإمساك كماالهتم وعلومهم يف مك {الذين يبخلون}
احلقوق  وق ذوي حقغرائزهم، ال يظهروهنا بالعمل هبا يف وقتها مث باالمتناع عن توفري

موال علومهم أنفقون ال يوعليهم، ال يبذلون صفاهتم وذواهتم بالفناء يف اهلل حملبتهم هلا، 
 وأخالقهم وكماالهتم على ما ذكرنا من املستحقني.

 من ُهم هللاويَكتمون ما آتا}ملوهنم على مثل حاهلم حي {ويأمرون النّاس بالبخل}

قوة كأهنا لمة الوظ االستعداد ِمت من التوحيد واملعارف واألخالق واحلقائق يف َك {فَضله
ً }احملجوبني عن احلق  {وأعتدنا للكافرين}معدومة  ً مهينا  ههم وشنييف ذل وجو {عذابا

 .صفاهتم
عدم، يربزون كماالهتم من كتم ال أي: {والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس}

وال يؤمنون }م هلهنا وخيرجوهنا إىل الفعل، حمجوبني برؤيتها ألنفسهم، يراؤون الناس بأ

حىت  ه وجوٌدن لغرين أياإلميان احلقيقي، فيعلمون أن الكمال املطلق ليس إال له، وم {باهلل
 .بلعج ايكون له؟ فيتخلصون عن حجاب رؤية الكمال ألنفسهم، وينجون عن إمث

ذنب  ون منيتربؤفأي: الفناء يف اهلل والربوز للواحد القهار،  {وال باليوم اآلخر}
ً }الوهم إياهم  الشرك، وذلك ملقارنة شيطاِن ً   فساءومن يكن الشيطان له قرينا ألنه  {قرينا

هلل قوا اأي: لو صد {وماذا عليهم لو آمنوا باهلل}يضله عن اهلدى، وحيجبه عن احلق 
م وكان هللا به}هلل؟ اإىل  كماالهتم اليت رزقهم اهلل بإضافتها والفناء فيه، وحمِوبالتوحيد 

 ً  الاهلل الت بجيازيهم بالبقاء بعد الفناء، وكوهنم مع تلك الصفات والكما {عليما
 .بأنفسهم

بل  {ل ذرةمثقا}من تلك الكماالت بالفناء فيه  أي: ال ينقُص {إّن هللا ال يظلم}
ه لكانت   إذاوال تكون حسنة إال {وإن تُك َحَسنة يُضاعفها}حلقاين يضاعفها بالتأييد ا

ً  ويُؤتِ } ي ال يت الذالذا هو ما أخفي له من قرة أعني، أي: الشهود {من لدنه أجراً عظيما
 .جبة معه عن تفاصيل الصفاتُح

 إىل آخره، الشهيد والشاهد: ما حيضر كل أحد   {فكيف إذا جئنا من كّل أّمة بشهيدٍ }
لغه من الدرجة يف العرفان، وهو الغالب عليه، فهو يكشف عن حاله وعمله وسعيه مما ب

شهيد حبسب ما  كان أو صفة من صفات احلق أو ذاتا، فلكل أمة  ومبلغ جهده مقامًا
دعاهم إليه نبيهم وعرفه هلم وما دعاهم إال إىل ما وصل إليه من مقامه يف املعرفة، وال 
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ته فهم يعرفون اهلل بنور استعدادهم يف صورة كمال يبعث نيب إال حبسب استعداد أّم
 .نبيهم

ل واحد كيعرفه ، فورة معتقدهموهلذا ورد يف احلديث: إن اهلل يتجلى لعباده يف ُص
فه إال ال يعررى فل عن تلك الصورة، فيربز يف صورة أخمن امللل واملذاهب، مث يتحو 

 باب. املوحدون الداخلون يف حضرة األحدية من كلّ 
يد د شه، فكذلك لكل أهل مذهب شهيد، ولكل واحما أن لكل أمة شهيدًاوك

ميع وف جبيكشف عن حال مشهوده، وأما احملمديون فشهيدهم اهلل احملبوب املوص
ألخالق، كارم امل ؤتى جوامع الكلم، متممًاُم الصفات ملكان كمال نبيهم وكونه حبيبًا

، وكانوا تابعةق املحذا تابعوا نبيهم يعرفونه عند التحول يف مجيع الصور إ َمَرفال َج
 .همأوحديني حمبوبني كنبّي

 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ُّٱ
 حج هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني
 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج
ٱَّ حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ

جاب باالحت {الرسولوعصوا }باالحتجاب عن احلق  {يومئذ يَوّد الذين َكفَروا}
  نقشَ ال ذجًةنطمس نفوسهم أو تصري ساأرض االستعداد، فَت {لو تُسوى بهم}عن الدين 

ن على  يقدروالأي:  {يثاوال يَكتُمون هللا َحدِ }الرذائل املوبقة وفيها من العقائد الفاسدة 
 .كتم حديث من تلك النقوش حىت ال يتعذبون بعقابه

ان العلمي، فإن املؤمن باإلميان العيين ال يكون يف باإلمي {يا أيها الذين آمنوا}
أي: ال تقربوا مقام احلضور واملناجاة مع اهلل يف حال  {ال تقربوا الصالة}صالته غافال 

حتّى تعلموا ما }الغفلة، أو من مخور اهلوى وحمبة الدنيا  من نوِم {ُسَكارى}كونكم 

نيا ووساوسها فتذهلوا عنه، وال يف يف مناجاتكم وال تشتغل قلوبكم بأشغال الد {تقولون
عن احلق بشدة امليل إىل النفس ومباشرة لذاهتا وشهواهتا وحظوظها  اَءدَ َعحال كونكم ُب
من طرق متتعاهتا بقدر  ًاأي: مارين عليها، سالكي طريق {إال عابري سبيل}والركون إليها 

لرمق وحفظ القوة، ا ّدالضرورة واملصلحة كعبور طريق االغتذاء باملطعم واملشرب لَس
نجذبني إليها بالكلية واالكتساء لدفع احلر والربد وستر العورة، واملباشرة حلفظ النسل ال ُم

أي: تتطهروا عن  {حتّى تغتسلوا}مبجرد اهلوى فتنطبع فيكم فال ميكن زواهلا أو يتعذر 
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وعيون التنصل التوبة واالستغفار  إىل اجلهة السفلية مباِء تلك اهليئة احلاصلة من االجنذاب
العقائد الفاسدة والرذائل  القلوب، فاقدي سالمتها بأمراِض {وإن كنتم مرضى}واالعتذار 

ة النفس ومادة الرجس باحلرص اجلهل واحلرية لطلب لّذ يِهيف ِت {أو على سفر}كة املهِل
هبيئة حمبته وميله  من االشتغال بلوث املال وكسب احلطام ملوثًا {أو جاء أحد  منكم}

الزمتم النفوس وباشرمتوها يف لذاهتا وشهواهتا  {أو المستم النساء}فيه تلك اهليئة  خٌةراس
فتيمموا صعيداً }ر عنها ي منها ويهذبكم بالتطه يهديكم إىل التفّص علمًا {فلم تجدوا ماءً }

ب، واقصدوه وارجعوا إىل أصل االستعداد الفطري فتوجهوا صعيد استعدادكم الطّي {طيبا
 أي: ذواتكم املوجودة وصفاتكم بالنزول وحموِ  {بوجوهكم وأيديكم}من نوره  {فامسحوا}

كما  هيئات التعلق هبا، والتصرف فيها، فإن ذلك التراب ميحو آثارها ويذرها صافيًة
يعفو عن تلك اهليئات املظلمة ورسوخ تلك امللكات احلاجبة  {إن هللا كان عفّواً }كانت 

الكلية فيصفو استعدادكم وتستعدوا للقائه ومناجاته بتركها واإلعراض عنها، فيزيلها ب
 .يستر صفاتكم وذواتكم بصفاته وذاته {غفوراً }

 مل خل  خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك ُّٱ
 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم ىليل
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
ٱَّ نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

ً ألم تر إلى الذين أُوتو} مع  احلقهو اعترافهم ب أي: بعضًا {من الكتاب ا نصيبا
ريق طذي هو يستبدلون االحتجاب عن الدين ال {يشترون الضاللةَ }احتجاهبم عن الدين 

عداوهتم  اهلل َملِ َعوهم أعداؤكم،  احلق بنور هداية استعدادهم ويريدون بكم ذلك أيضًا
ً }إياكم إذا  م على ينصرك نصريًالطريق التوحيد، و يلي أمركم بالتوفيق {وكفى باهلل وليّا

 .أعدائكم بالقمع
  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ

ٱَّ ري ٰى ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك

 عيانيًا حقيقيًا إميانًا {آِمنُوا}كتاب االستعداد  {يا أيها الذين أوتوا الكتاب}
ً  أن نطمسَ  من قبل}بإخراج ما يف كتاب استعدادكم إىل الفعل من توحيد الذات   {وجوها

اليت هي أسفل سافلي عامل اجلسم الذي هو  {فنردها على أدبارها} بإزالة استعدادها وحموه
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هللا  أصحاب السبت وكان أمرُ }هبم باملسخ كما مسخنا نعّذ {او نلعنهم}خلف كل عامل 

 .أي: مقضيا إىل األبد، ال يغريه أحد وال ينقضه {مفعوال
 حج  مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ

  مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج
  حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
  خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم خم
  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
ٱَّ نث  مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

دة ال ية خمل عتقادإىل أن الشقاوة العلمية اال إشارٌة {ر أن يُشرك بهإن هللا ال يغف}
يف الوجود  ت غريهيثب تتدارك أبدا دون العملية، أي: ال يستر بوجوده وال يفين بذاته من

سهم ات نفون صفأي: يزيلو {ون أنفسهمألم تَر إلى الذين يُزكُّ }وكيف وأنه يناوبه بوجوده. 
اقية لنفس بزم اكما ال ميكن ألحدنا محل نفسه إذ هي لوا بنفوسهم، وذلك غري ممكن 
لرذائل معجونة [، إذ ا9 :، اآليةاحلشر]َّ مم خم حم جم ُّٱالزمة هلا، وهلذا قال تعاىل: 

امة وهو ه القيامت عليشر الناس من ق": السالمو عليه الصالةوقال . فيها، باقية ببقائها
 فإنه حينئذ  هلل،لفناء حىت حتىي باأي: يقف على علم التوحيد ونفسه مل متت با "،حي

صفاته لتها بوإزا مبحو صفاته {بل هللا يزكي من يشاء}باإلباحة يف األشياء.  قائلٌ  زنديٌق
 ال إن اهللفقوقها من صفاهتم وح حقريًا أي: ال ينقصون شيئًا {وال يظلمون فتيالً }تعاىل 

دوامها وهتا وع قمصفاته  يأخذ شيئا منها مع ضعفها وسرعة انقضائها حىت يعطي بدله من
، أو تزك تعاء تزكية نفوسهم من صفاهتا وما باّد {انظر كيف يفترون على هللا الكذب}

 .بانتحال صفات اهلل إىل أنفسهم لوجود نفوسهم
إلثباهتم وجود الغري، وذلك  {يؤمنون بالجبت والطاغوت}إىل آخره،  {ألم تَرَ }

جبوا عن احلق الذين ُح ألجِل {ويقولونَ } التوحيد إضالهلم عن الدين الذي هو طريُق
ملوافقتهم يف الشرك دون املؤمنني، فإهنم خيالفوهنم  {سبيالً }من املوحدين  {هؤالء أهدى}

وا السبيل مل يصلوا إىل املقصد الذي يف الطريق واملقصد، إذ املعترفون بالتوحيد ملا ضّل
 عن احلق الذين أشركوا شركًامن حال احملجوبني  قريٌب خفٌي اعترفوا به فلزمهم شرٌك

فناسبوهم وصوبوهم وزعموا اهنم أهدى املوحدين على ما نرى عليه بعض  جليًا
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االستعداد، ومن طرده اهلل فال  مبسِخ {أولئك الذين لعنهم هللا}الظاهريني من اإلسالميني 
 .ميكن ألحد نصرته باهلداية والتقريب واإلجناء

 اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ
  جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن
  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب

ٱَّ مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص

 ةيطلع اآلإذ َم جبوا عن جتليات صفاتنا وأفعالنا:أي: ُح {إن الذين كفروا بآياتنا}
ال ق الكمشو َرنا {صليهمسوف نُ }بالعلم واحلكمة وامللك يف آل إبراهيم  كونه متجليًا

ار ، أو نزومهالقتضاء غرائزهم وطبائعهم حبسب استعدادهم ذلك مع رسوخ احلجاب ول
طلبها وقها وشدة نفوسهم وح ر ِهقهر من جتليات صفات قهره تناسب أحواهلم، أو نار َش

 {ودهمجت ُجلُ ا نَضُكلّم}ملا ضريت هبا من كماالت صفاهتا وشهواهتا مع حرماهنا عنها 
يذوقوا ل} غريها جديدة حجبًا {بّدلناهم}فعت حجبهم اجلسمانية بانسالخهم عنها ر

سهم، فات نفوصقويا يقهرهم ويذهلم بذل  {إّن هللا كان عزيزاً }نريان احلرمان  {العذاب
اسبهم من ا ينيهم مبجياز {حكيما}وحيرقهم بنريان توقاهنا إىل كماالهتم مع حرماهنم أبدا 

الذ ملا وميوهلم إىل ألنفسهم بدواعيهم الغضبية والشهوية وغريها،العذاب الذي اختاروه 
 .اجلسمانية فلذلك بدلوا حجبا ظلمانية بعد حجب

ا ما يصلحهم لقبول جتلياهت {وَعملُوا}بتوحيد الصفات  {والذين آمنوا}
م ر علوأي: أهنا {تجري من تحتها األنهارُ }االتصاف هبا ومقاماهتا  {سنُدخلهم جنات}

 صفات اإلهليةال هُرمظا من علوم القلب. واألزواج ههنا األرواح املقدسة اليت هي جتلياهتا
وحها مبحو دائم رية الأي: ظل الصفات اإلهل {وندخلهم ظاّل ظليال}رة باهليئات البدنية املطّه

 .الصفات البشرية
ة حق إليه بتوفي كل ذي حّق أي: حق  {وا األمانات إلى أهلهاإّن هللا يأمركم أن تؤدُّ }

، مث بتوفية حقوق القوى كلها من كماالهتا اليت تقتضيها، مث بتوفية حق اهلل االستعداد أواًل
تعاىل من أداء الصفات إليه، مث أداء الوجود فتكونوا فانني يف التوحيد. فإذا رجعتم إىل 

ط، امني بالقسالبقاء بعد الفناء، وحكمتم بني الناس، كنتم قائمني يف األشياء باهلل، قو 
ور منكم. وأقل الدرجات يف العدل هو احملو صفني بعدل اهلل حبيث ال ميكن صدور اجلَ مت 
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بأقوالكم فيما  {إّن هللا كان سميعا} يف الصفات، إذ القائم بالنفس ال يقدر على العدل أبدًا
بأعمالكم،  {بصيراً }بالنفس؟  باحلق أم فاسدٌة بني الناس من احملاكمات، هل هي صائبٌة

 در من صفات نفوسكم أو من صفات احلق؟هل تص
 جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه
  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف
ٱَّ زي ري ٰى ين  ىن نن

 يفالفناء بتوحيد الذات و {أطيعوا هللا}بتوحيد الصفات  {يا أيها الذين آمنوا}
ب ترتي التفصيل يف عني اجلمع ومالحظة مبراعاة حقوقِ  {وأطيعوا الرسول}اجلمع 

يف  مر  سة كماالرياوالوالية  ممن استحق  {وأولي األمر منكم}الصفات بعد الفناء يف الذات 
من  {نزل إليكأالذين يَزَعمون أنّهم آمنوا بما }أي: تعجب من  {ألم تَرَ }. ة طالوتحكاي

وا إلى ن يتحاكمأيريدون }املبدأ واملعاد  ِملْ من ِع {وما أُنزل من قبلك} علم التوحيد

يكون له  حىت ًاغري ملا أثبتوا وهو ينايف ما ادعوه إذ لو كان إمياهنم صحيحًا {الّطاغوت
اته عن صف نسلخيم اإلميان احلقيقي مأمورون بالكفر بغريه، ومن مل حكم، فإهنم حبك

طاع الشيطان أ فقد لغرياه إىل وأفعاله ومل تنطمس ذاته يف اهلل تعاىل فهو غريه، ومن توج 
إذ الزيغ  الشرك،ق بوال يريد الشيطان هبم إال الضالل البعيد الذي هو االحنراف عن احل

 .عن الدين هو الضالل املبني
 جت  هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّ
 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت
ٱَّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص

اآلية، الفرق بني الرسول والنيب هو: أن  {وما أرسلنا من رسول إال ليُطاع بإذن هللا}
بار ة باعت[ والنبو 67 :، اآليةاملائدة]َّ مب زب رب ُّٱالرسالة، باعتبار تبليغ األحكام: 

 النبوة ظاهرُ  اإلخبار عن املعارف واحلقائق اليت تتعلق بتفاصيل الصفات واألفعال. فإن 
الوالية اليت هي االستغراق يف عني اجلمع والفناء يف الذات، فعلمها علم توحيد الذات 
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نيب، وكل نيب ول، وليس كل ول نبيا، وال كل نيب  رسول  وحمو األفعال والصفات. فكل 
 :وإن كانت رتبة الوالية أشرف من النبوة، والنبوة من الرسالة كما قيل، مرساًل

  مقرررررررررررررام النبررررررررررررروة فررررررررررررري بررررررررررررررز 
 

 دويررررررررررن الررررررررررولي وفرررررررررروق الرسررررررررررول 
 

أن  غ فيجبتبليكم اهلل باعتبار الكمه حُ فال يرسل الرسول إال للطاعة، إذ ُح
ي األصل كافرجب عنه بقصور االستعداد كاليطاع، وال يطاع إال بإذنه، فإن من ُح

. ةعة يف احلقيق الطاه يفل والشقي احلقيقي، أو بالرين وحمو االستعداد كاملنافق ليس مبأذون 
قوة، ها بالتة فيمبنعها عن حقوقها اليت هي كماالهتا الثاب {ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم}

باإلرادة  {ؤوكجا} انيةه إىل طلب اللذات احلسية واألغراض الفوتكدير االستعداد بالتوج 
هي  م اليتفوسهتر صفات نطلبوا من اهلل ِس {فاستغفروا هللا}ليت هي مقتضى استعدادهم ا

 {الرسول ر لهمواستغف}مصادر تلك األفعال احلاجبة ملا يف استعدادهم بنور صفاته 
بني نفسه، ينهم وبليت بإمدادهم بنور صفاته اليت هي صفات اهلل عز وجل لرابطة اجلنسية ا

ً  تّواهللاجدوا لو}ة اليت تستلزم قرهبم منه وامتزاجهم به ومكان اإلرادة واحملب ، مطهرًا {با
ير بواطنهم ، وتنوليهمالستعدادهم بنوره، إذ قبول التوبة هو إلقاء نور الصفات ع مصفيًا

ً }ة النور عن الظلم ِدع  هبيئة نورية تعصمهم من اخلطأ يف األفعال لُب يفيض عليهم  {رحيما
 .ن اإليقان العلمي أو العيين أو احلقيرمحة الكمال الالئق هبم م

مك لكون حك {حتّى يَُحّكموك}اإلميان احلقيقي التوحيدي  {ك ال يؤمنونفال وربّ }
وا مع وا وقفشاجرجبت الذات بالصفات، والصفات باألفعال، فإذا تحكم اهلل، وإمنا ُح

نوا يؤم لمفق، صفاهتم حمجوبني عن صفات احلق أو مع أفعاهلم حمجوبني عن أفعال احل
قضائك  من جًارم َحفإذا حكموك انسلخوا عن أفعاهلم، وإذا مل جيدوا يف أنفسه .حقيقًة

قام ما إىل صاروانسلخوا عن إرادهتم فصاروا إىل مقام الرضا، وعن علمهم وقدرهتم ف
  صورةم يفهلالتسليم فلم يبق هلم حجاب من صفاهتم واتصفوا بصفات احلق فانكشف 

 .باهلل مفتحقق إمياهن به، ال بنفسك، عادل باحلقيقة بعدله، قائٌم الصفات فعلموا أنك هو
 يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث زثمث
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن
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 مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب
  مق حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
  نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن  مم
 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت
 حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض
 هث هتمث مت هب هئمب مئ هي  مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن حن جن مم  خم
 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  مش هس مس
 نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  ىه
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب  يئ ىئ
 ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف
 مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي
 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث
 حم جم هل مل خل حل جل مك لك  حكخك جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ
 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  هي مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن  مم خم
 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  خنمن حن جن يم
 مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ
 من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث  ىث نث
 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حت جت مبهب
 خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص

 من خن حن جن خممم  حم جم هل مل خل حل  جل مك لك
 ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن
 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه
 يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ
 يك ىك مك لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث  رث
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل
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 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني
 مص خص حص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج حج مث  هت
 مم خم حم جم يل ىل مل خل  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض  جض
 ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم  ىم
ٱَّ يب ىب نب مب زب يئرب  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

 لذي هواهلوى ا ِعبقم  {عليهم أن اقتلوا أنفسكم}أي: فرضنا  {ولو أنّا كتبنا}
ضا ل والرالتوكومقاماتكم اليت هي الصرب  {ركمأو اخرجوا من ديا}حياهتا وإفناء صفاهتا 

إلبراهيم   روحهاهلل وأمثاهلا، لكوهنا حاجبة عن التوحيد كما قال احلسني بن منصور قدس
وف يف ي، وأطصحاربن أدهم رمحه اهلل، ملا سأله عن حاله، وأجابه بقوله: أدور يف ال

؟، ل أم التوك يف الالرباري، حيث ال ماء وال شجر وال روض وال مطر، هل يصح حال
 .فقال: إذا أفنيت عمرك يف عمران بطنك فأين الفناء يف التوحيد؟

لون ر األقون قدوهم: احملبون املستعدون للقائه، األكثر {ما فعلوه إال قليل منهم}
حبسب كماهلم  {لكان خيراً لهم}[، 24 :، اآليةص]َّ حسخس جس  مخ  ُّٱعددا كما قال تعاىل: 

ني إىل ع وصولجب صفات النفس باالتصاف بصفات احلق أو بالاحلاصل هلم عند رفع حُ 
ً }اجلمع  جراً هم من لُدنّا أآلتينا وإذاً }باالستقامة يف الدين عند البقاء بعد الفناء  {وأشّد تثبيتا

 ً ً }من جتليات الصفات عند قتل النفس  {عظيما ً ُمستقيما روج عند اخل {ولهديناهم صراطا
توحيد يف ال قامةالوحدة واالست املقامات، وهو طريقُ عن الديار، أي: منازل النفس و

ع فأولئك م}يل مبراعاة التفص {والّرسول}التوحيد واجلمع  رِقبسلوك ُط {ومن يُطع هللا}

فعال سبة األالذين صدقوا بن {من النبيين والّصّديقين}باهلداية  {الذين أنعم هللا عليهم
فوسهم صفات نوا بصاف بصفاته ولو ظهروالصفات إىل اهلل، باالخنالع عن صفاهتم واالت

قامة يف أي: أهل االست {والصالحين}أي: أهل احلضور  {والّشهداء}لكانوا كاذبني 
 .الدين

معهم   ومنأي: التوفيق لتحصيل الكمال الذي ناسبوا به النبيني {ذلك الفضل}
 فرافقوهم.
{ ً أي:  {ذركمذوا حِ خُ }يعلم ما يف استعدادهم من الكمال فيظهره عليهم  {عليما

وإهالكه إياكم باإلغواء، ومن ظهور صفات  اوسِهوَسما حتذرون من إلقاء الشيطان وَ 
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اسلكوا يف سبيل اهلل  {فانفروا ثُباتٍ }نفوسكم واستيالئها عليكم، فإهنا أعدى عدوكم 
ً } عامل  كامل  شيخ  ، كل فرقة على طريقِةمجاعات  يف طريق التوحيد  {أو انفروا جميعا

أهنم  بَتإىل آخره، َث {وإن تُصبهم حسنة  يقولوا هذه من عند هللا}لى متابعة النيب واإلسالم ع
قدريون يضيفون اخلريات إىل اهلل والشرور إىل الناس، يتشبهون باجملوس يف الثبات، مؤثرين 
مستقلني يف الوجود، وإضافتهم الشرور إىل الرسول ال إىل أنفسهم كانت ألنه باعثهم 

 .يلقون بسببه الشر عندهمضهم على ما وحمّر
 إلقرارألغيار واابدعوهتم إىل توحيد األفعال ونفي التأثري عن  فأمر الرسول 

 {قهون حديثاكادون يفيوم ال قُل كّل من عند هللا فماِل هؤالء الق}بكونه فاعل اخلري والشر بقوله: 
 ي.والوع ماعالس قلوهبم اليت هي أوعيُة الحتجاهبم بصفات النفوس وارجتاج آذاِن

من  الشروروله، ، فاخلريات والكماالت كلها من فضوعداًل مث بني أن هلل فضاًل
 لك.ضي ذعدله، أي: يقدرها علينا ويفعلها بنا الستعداد واستحقاق فينا يقت

صي ملعااوذلك االستحقاق إمنا حيدث من ظهور النفس بصفاهتا وارتكاهبا 
ول، ألن  الرسر إىلوا ما أصاهبم من الشوالذنوب املوجبة للعقاب ال بفعل آخر كما نسب

ا قال ه، كملغري على االستعداد، وال يعرض ما يقتضيه استعداد أحد االستحقاق مرتٌب
يتهم [، فكذهبم وخطأهم يف قدر164 :، اآليةاألنعام]َّخلمل حل جل مك لك ُّٱتعاىل: 

 .عدلهوضله فبإثبات أن: السبب الفاعلي للخري والشر ليس إال هلل وحده مبقتضى 
خلري هو من ا بليَةن قامنه يف احلقيقة إال أ وأما السبب القابلي فهو وإن كان أيضًا

يه، فيارنا اختولفعلنا  االستعداد األصلي الذي هو من الفيض األقدس الذي ال مدخلَ 
بة احلاج فعالوقابلية الشر من االستعداد احلادث بسبب ظهور النفس بالصفات واأل

 والنوائب ال لبالياب واقل بالرزايا واملصائ احتاج إىل الصّ رة جلوهره، حىتللقلب، املكّد
 .الرسول أو غريه ِلَبمن ِق

 ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱ
 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن  رن مم يلام ىل مل يك

ٱَّ  مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ

قبضها بدن بن المتيفاء الروح إىل آخره، التويف هو: اس {إّن الذين توفّاهم المالئكة}
 . اهللعنه، وهو على ثالثة أوجه: تويف املالئكة، وتويف ملك املوت، وتويف
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 الصفاتري وأما تويف املالئكة فهو ألصحاب النفوس وهم إما سعداء أهل اخل
 مح جح مج حج  مث هت ُّٱاحلميدة واألخالق احلسنة من الصاحلني املتقني 

 [ فمعادهم إىل جنة األفعال.32 :، اآليةالنحل]َّ مس  خس حس جس مخ جخ
إال  رواحهمأقبض يوإما أشقياء أهل الشر والصفات الرديئة واألخالق السيئة فال 

صفات النفس بتجبون ، حمالقوى امللكوتية اليت هي للعامل مبثابة قواهم اليت هم يف مقامها
 ٰذ  يي ىي مي ُّٱ ن:ات القوى اخليالية والومهية والسبعية والبهيمية من الكافريولذ  
هو ألرباب فوأما تويف ملك املوت . [ فمعادهم إىل النار28 :، اآليةالنحل]َّٰرٰى

روا و ة، فتنلفطرالقلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إىل مقام القلب، ورجعوا إىل ا
ا هبا، هذا إذ تصاهلمبا العامل بنورها، فتقبض أرواحهم النفس الناطقة الكلية اليت هي قلُب

وقد  ل.ق األولفريملوت بنفسه، أما إذا قبض بأعوانه وقواهم فهم اقبض أرواحهم ملك ا
لهم ذائربوا حبسب بوا ويعاَقيقبض بنفسه ويذرهم يف ملكوت العذاب حىت حياَس

ى ّلشرك وحتوال ويتخلصوا، وذلك للكمال العلمي والنقصان العلمي كما خلص من اجلهل
سبب برديئة ت الظلمة وامللكابالعلم والتوحيد، ولكن تراكمت على قلبه اهليئات امل

 .األعمال السيئة واألخالق الذميمة
ملعاصي كما ك يف انهمر للجزاء، فيد املنِكوللعلم بالتوحيد واجلهل باملعاد كاملوّح

وأما تويف اهلل  [.11 :، اآليةالسجدة]َّ مم خم حم جم هل  مل خل ُّٱقال تعاىل: 
نهم وبني بي بقَ يلم ل الشهود فتعاىل، فهو للموحدين الذين عرجوا عن مقام القلب إىل حم

 رن مم ام يل ُّٱرهبم حجاب، فهو يتوىل قبض أرواحهم بنفسه وحيشرهم إىل نفسه 
، الزمر]َّٰذ يي ىي مي خي ُّٱ[، كما قال تعاىل: 85 :، اآليةمرمي]َّ من زن

 [.42 :اآلية
ت لكماالامبنعها عن حقوقها اليت اقتضتها استعداداهتم من  {ظالمي أنفسهم}

رمت وقّص اهلل، نبَج طتم يفحيث قصرمت يف السعي ملا قدرمت وفر  {كنتم فيمَ } املودعة فيها
اد الستعدرض اأيف  {قالوا كنّا مستضعفين}دبتم إليه يئ لكم وُنعن بلوغ كمالكم الذي ُه

 لوهم، أسرونايطان اى بشة سلطان اهلولَبالذي جبلنا عليه باستيالء قوى النفس األمارة وَغ
 .نهم، وأكرهونا على كفرهميف قيودهم، وجربونا على دي

عة استعدادكم حبيث هتاجروا فيها من أمل تكن ِس {قالوا ألم تكن أرض هللا واسعةً }
جب انطلقتم عن أسر ، حبيث إذا ارتفعت عنكم بعض احلُ يسرية  مبدأ فطرتكم خطوات  
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يتم بإمداد أعوانكم القوى الروحانية، ونصرمت القوى وختلصتم عن قيود اهلوى، وتقّو
ار القلب، فخرجتم عن القرية، الظامل أهلها، اليت هي مدينة النفس إىل بلد القلب بأنو

ان َقَونفوسهم الشديدة الت   {فأولئك مأواهم جهنّم}الطيبة، فتداركتكم رمحة ربكم الغفور 
أي: أقوياء االستعداد  {وساءت مصيرا إال المستضعفين من الرَجال}مع حصول احلرمان 
شهوية والغضبية مع قوة استعدادهم فلم يقدروا على قمعها يف سلوك الذين قويت قواهم ال

طريق احلق ومل يذهبوا لقواهم الومهية واخليالية، فيبطلوا استعداداهتم بالعقائد الفاسدة فبقوا 
        قواهم البدنية مع تنور استعدادهم بنور العلم وعجزهم عن السلوك برفع القيود يف أسِر

اصرين االستعداد عن درك الكمال العلمي، وسلوك طريق التحقيق، أي: الق {والنّساء}
أي:  {والِولدانِ }". هَلأكثر أهل اجلنة الَب"الضعفاء القوى واألحالم، الذين قال يف حقهم: 

ال }صفات النفس  ِلَبتلحقهم من ِق الناقصني القاصرين عن بلوغ درجة الكمال لغرية 

 عن كسر صفات النفس وقمع اهلوى بالرياضةلعدم قدرهتم وعجزهم  {يستطيعون حيلةً 
لعدم علمهم بكيفية السلوك وحرماهنم عن نور اهلداية الشرعية  {وال يهتدون سبيالً }
مبحو تلك اهليئات املظلمة لعدم رسوخها وسالمة  {فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم}

يستر  {غفوراً } العفو عن الذنوب ما دامت الفطرة مل تتغري {وكان هللا عفّواً }عقائدهم 
 .بنور صفاته صفات نفوسهم

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ
ٱَّ خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف حف جف

يف  {يَجد}النفس املألوفة يف سبيل طريق احلق بالعزمية  أي مقاّر {ومن يُهاجر}
ة أرض استعداده مهاجر ومساكن ومنازل كثرية فيها رغم أنوف قوى نفسه الومهي

يف الصدر عند اخلالص من ضيق  وانشراحًا {وسعَة}واخليالية والبهيمية والسبعية وإذالهلا 
استعداده  من املقام الذي هو فيه سواء كان مقّر {ومن يَْخرج}صفات النفس وأسر اهلوى 

 {مهاجراً إلى هللا}من مقامات القلب  الذي جبل عليه أو منزال من منازل النفس أو مقامًا
بالتوجه إىل طلب االستقامة يف توحيد الصفات  {ورسوله}إىل توحيد الذات بالتوجه 

حبسب ما توجه إليه، فإن  {فقد وقع أجره على هللا}االنقطاع قبل الوصول  {ثّم يُدركه}
املتوجه إىل السلوك له أجر املنزل الذي وصل إليه، أي: املرتبة من الكمال الذي حصل له 

فإن ذلك الكمال وإن مل حيصل له . ع نظره عليه وقصدهإن كان، وأجر املقام الذي وق
دم لكنه اشتاق إليه حبسب القصد والنظر، فعسى أن يؤيده التوفيق بعد حبسب امللك والِق
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يغفر له ما مينعه عن قصده من املوانع  {وكان هللا غفوراً }جب بالوصول إليه ارتفاع احلُ 
{ ً  .ليه ووقع نظره عليهيرمحه، بأن يهب له الكمال الذي توجه إ {رحيما

 هي خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّٱ
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  هت مت هب مب هئ مئ
 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من حنخن
 يئرب ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰرٰى ٰذ
 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب
 ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك

 حت هبجت مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري ٰى
 َّ حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح مججح  حج مث هت مت خت

ُجناح  س عليكمفلي}وإذا سافرمت يف أرض االستعداد بالطريق العلمي لطلب اليقني 

حلضور، كر وان الشأي: تنقصوا من األعمال البدنية وأداء حقوق العبودية م {أن تَقُصروا
صالته  تقص منا انمباليقني فال يبال  ه منمن أويت حّظ": عليه الصالة والسالم لقوله

 ".وصومه
ن قوى مجبوا أي: حُ  {الذين َكفروا}أي: يغويكم ويضلكم  {إن ِخفتم أن يفتنكم}

شد ألفقيه واحد " :الوهم والتخيل وشياطني اإلنس الضالني املضلني ملا علم من قوله 
 ".عابد  على الشيطان من ألفِ 

  خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ
  حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ملىل خل
 يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
ٱَّ رت يب ىب نب مب  زب

أي: علم تفاصيل الصفات وأحكام جتلياهتا باحلق ملتبسا  {إنّا أنزلنا إليَك الكتابَ }
من  {هللابما أراك }بني اخللق  باحلق ال بنفسك لتكون حاكمًا بالعدل والصدق أو قائمًا

الذين ال يؤدون أمانة اهلل اليت أودعها عندهم يف األزل مبا ركز  {وال تُكن للخائنين}عدله 
حقوقهم وصرفها  يف استعدادهم من إمكان كمال معرفته وخانوا أنفسهم وغريهم بنهب

ً }يف غري وجهها   يدفع عنهم العذاب وتسليط اهلل اخللق عليهم باإليذاء وحيتج   {خصيما
خذهلم وقهرهم فإهنم الظاملون ال حجة  م ى غريهم أو على اهلل باالعتراض بأنه ِلعنهم عل
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لنفسك بترك االعتراض واالحتجاج عنهم لنغفر  {واستغفر هللا}هلم بل احلجة عليهم 
ظهر تأويله من هذا  {وال تُجادل}تلوينك الذي ظهر عليك بوجود قلبك وبصفاته 

وال }   وصفات نفوسهم اليت هي معايبهم عنهمبكتمان رذائلهم  {يستخفون من النّاس}

أي: يقدرون  {إذ يُبيّتون}بواطنهم  بإزالتها وقلعها وهو شاهدهم يعلُم {يستَْخفون من هللا
من الومهيات والتخيالت الفاسدة  {ما ال يرضى من القول}يف عامل ظلمة النفس والطبيعية 

 {وكان هللا بما يعملون محيطا}اهتا ذ  قوهنا يف حتصيل أغراضهم من حطام الدنيا ولاليت يلّف
 .جيازيهم حبسب صفاهتم وأعماهلم

 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱ
 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك
 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ يي ىي
ٱَّ جس مخ جخ مح جح

سه صفات نف بظهور صفة من {ومن يعمل سوءاً }ظاهر مما مر  {ها أنتم هؤالء}
رتكاب يه واف ري بنقص شيء من كماالته اليت هي مقتضى استعداده بتقص {أو يَظِلم نفسهُ }

نصل ه إليه والتالتوج له بعمل ينافيه مث يطلب من اهلل ستر تلك الصفة واهليئة الساترة لكما
ً }فته يستر ذلك السوء واهليئة املظلمة بنور ص {يَجد هللا غفوراً }عن الذنب  يهب  {رحيما

ً }بظهور نفسه  {ومن يكِسب خطيئةً }. ما يقتضيه استعداده عداده يف است ميحو ما {أو إثما
ً }لكماله  منافية  وكسب هيئة  عين ن، ومنلك فالذبأن قال: محلين على  {ثّم يرم به بريئا

قد احتمل ف}ر عذالني باألعن طلب احلق فالن، وهذا جرمية فالن، كما هو عادة املتعّل

 ً قه اسبة ملن وافله ومند كمابنسبة فعله إىل الغري إذ لو مل يكن يف نفسه ميل ملا يضا {بُهتانا
 مك لك ُّٱ شيطان:م النفسه كما قال هل ِلبَ وأطاعه ملا قبل ذلك منه، فما كان إال من ِق

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل مل يك ىك
إذ لو مل يكن يف نفوسهم ظلمة  ،[22 :، اآليةإبراهيم]َّ حئخئ جئ يي ىي ميني زي

ً }سبها وظهور صفاهتم مل يكن فيهم حمل لوسوسته وقابلية لدعوته بك ً وإثما  ظاهرًا { مبينا
أنفسهم  ري إىللتقصالتركبه من هيئة اخلطيئة واالمتناع من االعتراف، ونسبة  متضاعفًا

 .لتنكسر فتضعف عن االستيالء على القلب وحجبه عن الكمال
 مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ُّٱ
 خم حم جم هل خلمل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مفخف  حف جف



 163 ة النساءتفسير سور

 

 

 ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جن مم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ
ٱَّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث

 لك إىلج كماأي: توفيقه وإمداده لسلوك طريقه مبا خير { فضُل هللا عليكَ الولو}
أودعه  ق الذياملطل لذلك الكمال هُ هبَت {ورحمتُه}من العلم  الفعل ويربز ما فيك كامنًا

ل ون الضاللك {نفسهمأوما يُضلّون إال }فيك يف األزل وهي الرمحة اليت ليس وراءها رمحة 
لضالل ذلك ا رجعيفكيف  من أصل استعدادهم لكوهنم جمبولني على الشقاوة أزاًل ناشئًا

 .فيهم إىل غريهم املعجون
ب ملوهوأي: العلم التفصيلي التام بعد الوجود ا {وأنزل هللا عليك الكتاب}

لم تكن مك ماوعلّ }وعلم أحكام التفاصيل وجتليات الصفات مع العمل به  {والِحكَمة}

قاك مث أب ك فيهألنه علم اهلل ال يعلمه إال هو، فلما كشف لك عن ذاته بفنائ {تعلم
بعة صفة تاذ الجبك حبجاب ذلك القلب علمك علمه، إصار قلبك وحَ بالوجود احلقاين ف

 لك إىلي أوصيف إظهار هذا الكمال عليك بالتوفيق للعمل الذ {وكان فضل هللا}للذات 
ً }ما أوصلك   تركها ، والفضول جيبفإهنا فضوٌل {ال خير في كثير من نجواهم} {عظيما

 ".يعنيه ما ال تركه املرء إسالِم سِنمن ُح": عليه الصالة والسالمعلى السالك كما قال 
ي من هء اليت أي: بفضيلة السخا {بَصَدقَة} أي: إال جنوى من أمَر {إال من أَمر}
فعلي  ة، أومن باب فضيلة احلكم وحكمة  قول كتعليم علم   {أو معروفٍ }باب العفة 

 لعدالةا ابمن ب {أو إصالح بين النّاس}كإغاثة ملهوف وإعانة مظلوم من باب الشجاعة 
طلب لال  {ابتغاء مرضات هللا}أي: جيمع بني الكماالت املذكورة  {ومن يفعل ذلك}

من جنات  { عظيماأجراً  فسوف نُؤتيه}احملمدة أو الرياء والسمعة، فتصري به الفضيلة رذيلة 
 .الصفات

  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ
  مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ

 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ جحمح مج حج
  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع حطمظ
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 ين  ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل
 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن
  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب
 خفمف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي  يه مهىه جه ىنين من خن حن جن
 يب  ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

 لكمك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت رتزت
 ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب  مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي
 مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ
ٱَّ حك جك مق حق

{ ً فسه لن بٌدهو عا، إذ كل من يشرك باهلل فأي: نفوسًا {إن يدعون من دونه إال إناثا
ون اهلل د من ديعب بطاعة هواها، وعابد لشيطان الوهم بقبول إغوائه وطاعته، أو كل ما

إلناث صفة ا وهي ممكن وكل ممكن فهو متأثر عن الغري قابل لتأثريه حمتاج إليه ألنه
{ ً ً مفروضا  {ُهمآلمرنو}أي: غري املخلصني الذين أخلصوا دينهم بالتوحيد  {نصيبا

والذين }ع والشر لعقلبالعادات الفاسدة واألهواء املردية واألفعال الشنيعة املخالفة ل

يف  صلح هلمما ي {واوعمل}يد، ألهنم يف مقابلة املشركني اإلميان احلقيقي التوح {آمنوا
ناء وحصول عد الف بالوصول إىل اجلمع أو يصلح للناس أمجعني باالستقامة يف اهلل وباهلل

ّي ال أمانانيُّكم وبأم}حصول املوعود  {ليس}اجلنات الثالثة املذكورة  {سندخلهم}البقاء 

لتمين طلب وا ّنرد متهتا وأفعاهلا، فإرادتكم جمأي: ما بقيتم مع نفوسكم وصفا {أهل الكتاب
 .ما ميتنع وجوده يف العادة

{ ً وأخلص  {هلل}أي: وجوده  {مّمن أسلم وجهه}أي طريقا  {ومن أحسن دينا
للجمع يف عني  مشاهٌد {وُهو ُمحسن  }ذاته من شوب اآلنية واإلثنينية بالفناء احملض 

ا، سالك طريق اإلحسان باالستقامة يف حلقوق جتليات الصفات وأحكامه التفصيل، مراع 
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ً }يف التوحيد  {واتّبع ملّة إبراهيم}األعمال  عن كل شرك يف ذاته وصفاته  مائاًل {حنيفا
لغريه أو صفة أو ذات، إذ  وأفعاله، وعن كل دين باطل، أي: طريق يؤدي إىل إثبات فعل 

 بسلوك طريق الصفات، وال إىل اهلل ال سري يف اهلل سرٌي دينه دين احلق، أعين: سريه حينئذ  
 .دينه اهل صفات القلب، فال دين أحسن منإىل اهلل بقطع صفات النفس ومن

 يذر يث الاته حبخياله، أي: يداخله يف خالل ذاته وصف {واتّخذ هللا إبراهيم خليالً }
 .هإلي منها بقية، أو يسد خلله ويقوم بدل ما يفىن منه عند تكميله وفقره

ليل ن اخلألب، ن من احلبيدَومن الصفي، لكنه َأ لى مرتبًةفاخلليل وإن كان أع
ا ألقي . وهلذذلك حب يوشك أن يتوهم فيه بقية غريية، واحلبيب حمبوب ال يتصور فيهُم

 .يف نار العشق دونه
 ىل مل خل  من خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك ُّٱ
 ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
 نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي
 ىق  يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب

 ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق
  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث
 هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جه هن من خن حن جن مم خم  حم
 ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب
ٱَّ نن من زن رن مم ام يل ىل  يكمل

األشياء  بالوقوف مع هوى النفس فما له يطلب أخس  {من كان يُريد ثواب الّدنيا}
، بالفناء فيه ألنه الوجود احمليط الدارين مجيعًا {فعند هللا ثواب}ويقف يف أدىن املراتب 

ً } بالكل فال يفوته شيء اتكم وإرادتكم بني  {بصيراً }بأحاديث نفوسكم  {وكان هللا سميعا
ثابتني يف  {ُكونُوا}بالتوحيد العلمي وإرادة ثواب الدارين  {يا أيها الذين آمنوا}بأعمالكم 

ة راسخة فيكم َكَلحبقوقها حبيث تكون َم {امينقوّ }الفضائل  مقام العدالة اليت هي أشرُف
ال ميكن معها صدور جور وميل منكم يف شيء، وال ظهور صفة نفس التباع هوى يف 
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 {آِمنُوا}باإلميان التقليدي  {يا أيّها الذين آمنُوا}جذب نفع دنيوي أو دفع مضرة. 
 .العيينباإلميان التحقيقي أو آمنوا باإلميان العلمي، أو آمنوا باإلميان 

ة لربوبييت اإىل آخره، أي: حتريوا وترددوا بني جه {إّن الذين آمنوا ثّم كفروا}
اهلوى لنفس والمة العلوية والسفلية لشدة النفاق وغلبة نور الفطرة تارة واستيالء ظ

حلجب دت اأخرى، الستواء احلالتني فيهم حىت استحكمت اهليئات املظلمة وازدا
 طلقًائها مستعاللكات الكاسدة باستيالء صفات النفس واورسخت العقائد الفاسدة وامل

قلب وهر الجملكان الرين احلاجب وفساد  {لم يكن هللا ليغفر لهم}فرانت على قلوهبم 
ألصلية فطرة اىل الإىل احلق وال إىل الكمال وال إ {وال ليهديهم سبيالً }وزوال االستعداد 

 .ألصلكان استعدادهم يف العدم قبوهلم اهلداية وصرف عذاهبم باإليالم مل
ن دون م}ملناسبتهم إياهم يف االحتجاب  {الذين يتّخذون الكافرين أولياء}

ال سبيل فجاههم اهلم والتعزز هبم يف الدنيا والتقوي مب {أيبتَغون}لعدم اجلنسية  {الُمؤمنين
در، ى والقع القومني من صفات اهلل تعاىل إىل ذلك، وهم قد أخطأوا ألن العزة كلها صفٌة

فاته حتصل صاف بصاالتدر القرب منه وقبول نوره وقوته وله قوة القهر والغلبة للكل فبَق
لعدم  {ىا ُكسالقاُمو}العزة فهي بأهل اإلميان أوىل وأهل احلجاب والكفر بالزلة أوىل 

 .لمة استعدادهم باستيالء اهلوىشوقهم إىل احلضور ونفورهم عنه لُظ
 جب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّٱ
 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب
 جف مغ  جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض  مص خص حص مس
 جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق مف خف حف
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن جنحن يم ىم مم خم حم
 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ٱَّ لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت

حبة بالص ا يتعدى إليكم كفرهم واحتجاهبملئل  {لكافرين أولياءال تتّخذوا ا}
عن جنسية   خيلوهم المن الصحبة وامليل إىل واليت واملخالطة فإنه ال شيء أقوى تأثريًا

قوع يف هم الوعلي تشملهم ال يؤمن فيهم وضراوة بعادة رديئة  بينهم لوجود هوى كامٌن
 .الكفر بغلبة اهلوى والنفس
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ً نبيُسلطاناً مُ } اليتهم وإىل  يلونمتحجة ظاهرة يف عقابكم برسوخ اهليئة اليت هبا  {ا
 الحراقه مه وإباعتبار زيادة عذابه وشدة إيال {في الّدرك األسفل}بصحبتهم وجمالستهم 

 .اد فيهلبقية استعد يالمًاثر إن مرتبة، إذ تأثري النار يف املنافق أشد وأكوَ د باعتبار كونه َأ
ملنافق وإن تأمل اما يكي البهيم فلعدم استعداده ال يتأمل بعذابه وأما الكافر األصل

 نقطاعالاهلل  ينصرهم من عذاب {نصيراً } وهوانًا منه وأعظم عذابًا حااًل أسوكان أ
االستعداد  ة نور ببقيرجعوا إىل اهلل {إال الذين تابوا}وصلتهم وارتفاع حمبتهم مع أهل اهلل 

ات كسر صفأفسدوا من استعدادهم بقمع اهلوى و ما {وأصلحوا}وقبول مدد التوفيق 
رادة ل اإلبالتمسك حبب {واعتصموا باهلل} جب القوى بالزهد والرياضةالنفس ورفع ُح

لنفس اصفات  وك منبإفناء موانع السل {وأخلُصوا دينهم هلل}وقوة العزمية يف التوجه إليه 
أجراً }وقنني امل {نينمع المؤمفأولئك }وإزالة خفاء الشرك وقطع النظر عن الغري يف السري 

 ً  .من مشاهدة جتليات الصفات وجنة األفعال {عظيما
 ويُريدون}ل حيتجبون عن احلق والدين وعن اجلمع والتفصي {إّن الذين يَكفُرون}

مع، ن اجلباالحتجاب عن الدين دون احلق والتفصيل دو {أن يُفرقوا بين هللا وُرسله
هو إمياهنم  ، وذلكصيلللتف مباينًا للكثرة ومجعًا يًةمناف فينكرون الرسل لتومههم وحدًة

 .بالبعض وكفرهم بالبعض
 طريقًا الكلوالكفر ب وتفصيالً  بني اإلميان بالكل مجعًا {ويريدون أن يتّخذوا}

ً }احملجوبون  {أولئك هُم الكافرون}  هم وغلطوبذواهتم وصفاهتم فإن معرفتهم  {حقّا
ً }من احلق يف شيء  وتوحيدهم زندقة ليسوا من الدين وال ود م بوجيهينه {ُمهينا

 .احلجاب وذل النفس وصفاهتا
 ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ُّٱ
 مث هت مت خت حت جت  هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي
 مظ مضحط خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج
 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن حن
 رث يت ىت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
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 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث
ٱَّ مب خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي

وكان }ثالثة من اجلنات ال {أُُجورهم} وتفصياًل مجعًا {والذين آمنوا باهلل ورسله}

فاته ته وصيستر عنهم ذواهتم وصفاهتم اليت هي ذنوهبم وحجبهم بذا {وراً هللا َغف
{ ً لسرمدي البقاء ين وايرمحهم بتمتيعهم باجلنات الثالثة وبالوجود املوهوب احلقا {رحيما
ً من السماء} اهدة ألن املش {ن ذلكأكبَر م}باملكاشفة من مساء الروح  يقينيًا علمًا {كتابا

بقية عند ال وُدإذ وج بطلبهم املشاهدة مع بقاء ذواهتم {بُظلمهم}أكرب وأعلى من املكاشفة 
ينشأ  النفس من املشاهدة وضع الشيء يف غري موضعه وطلب املشاهدة مع البقية طغياٌن

ً }من رؤيتها كماالت الصفات لنفسها وذلك ظلم   هم بعدة عليباحلج طًاتسّل {ُسلطانا
ه ال روحسالم اتصرفع عيسى عليه ال {ؤمنّن بهلَيُ }إىل قوله  {بل رفعه هللا إليه}اإلفاقة 

 .عند املفارقة عن العامل السفلي بالعامل العلوي
لشمس تلك ا انيةإىل أن مصدر فيضان روحه روح وكونه يف السماء الرابعة إشارٌة

 لك مبعشوقيتهلك الفك ذحير العامل ومرجعه إليه وتلك الروحانية نوٌر الذي هو مبثابة قلبِ 
مل يصل صلي وه األعلى نفسه املباشرة لتحريكه وملا كان مرجعه إىل مقر وإشراق أشعته

رفه كل أحد يع ئذ حينوقه ببدن آخر نزوله يف آخر الزمان، بتعّل إىل الكمال احلقيقي وجَب
م قبل موت ن آخرهعلهم فيؤمن به أهل الكتاب، أي: أهل العلم العارفني باملبدأ واملعاد ك

جب عن احل وزهمآمنوا به يكون يوم القيامة أي يوم بر عيسى بالفناء يف اهلل، وإذ
هدهم شا {يداً شه}اجلسمانية وقيامهم عن حال غفلتهم ونومهم الذي هم عليه اآلن 

 .يتجلى عليهم احلق يف صورته كما أشري إليه
 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ُّٱ
 حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط  خض حض جض مص خص حص مس
 خن حن  جن مم حمخم جم ملهل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق
 من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه جه هن من

 ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن
 نب مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ٱَّ ىق  يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
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 ذه إهلاالنفس واختا أي: بعباداهتم عجلَ  {من الذين هادوا} عظيم  {فبظلمٍ }
لشرع اخالفة ت مبية اليت هي حضرة الروح واعتدائهم يف السبوامتناعهم عن دخول القر

يات جتل واالحتجاب عن كشف توحيد األفعال ونقضهم ميثاق اهلل واحتجاهبم عن
ء واالفتراء ألنبياا تِلالصفات الذي هو كفرهم بآيات اهلل واالنغماس يف الرذائل كلها، كق

تاهنم على ها وهبرفع ة ال سبيل إىلأي: مغشاة حبجب خلقي ًالَفعلى اهلل بكون قلوهبم ُغ
نهه ف ُكعَر ُيال لٌممرمي، وادعائهم قتل عيسى عليه السالم من اخلصال اليت اجتماعها ظ

ي هاليت  لذاتاجنات النعيم من جتليات األفعال والصفات وشهود  {حّرمنا عليهم طيّبات}
ع وانامل حبسب قابلية استعدادهم لوال هذه {أحلّت لهم}طيبات ال يعرف كنهها 

ة روحانيهم الالناس بصحبتهم ومرافقتهم ودعوهتم إىل الضالل أو بصد قوا {وبصّدهم}
 بدنيةربا فضول العلوم كاخلالف واجلدل واللذات ال {وأخِذِهم} {عن سبيل هللا}

شا لر أخذ اكالطبع وبرذيل احلرص  {وأكِلِهم أموال النّاس بالباطل}  هوا عنهاواحلظوظ اليت نُ 
لعقل النظري فكر وا الزويرات والتلبيسات أو استعمال علوم القوى الروحانية بنيالت وأجِر

سية وات احلالشهوالعلمي يف حتصيل املآكل واملشارب وكسب احلطام، وحتصيل اللذات و
 .لوجود استعدادهم مؤملًا واملآرب السبعية والبهيمية عذابًا

قليدي باإلميان الت {نونمنهم والمؤم}أي: احملققون  {لكن الراسخون في العلم}
ة التحليوزكية صفون بالتإىل آخره، أي: يت  {يُؤمنون بما أُنزل إليك}املطابق الثابت 

ى ما عاد علال املاملعاينون ألحو {واليوم اآلخر}املوحدون بالتوحيد العياين  {والمؤمنون}
ً }هو عليه   .من حظوظ جتليات الصفات وجناهتا {أجراً عظيما

لقهر بتجليات صفات ا {ومنذرين}لطف ال  بتجليات صفاِت {ُرُسال مبشرين}
مداد وها بإا وحموسلطنة بوجود صفة ما بعد رفعه ظهوٌر {لئال يكون للنّاس على هللا حّجة  }

ً }يقهرهم مبحو صفاهتم وإفناء ذواهتم  قويًا {وكان هللا عزيزاً }الرسل   ال يفعل {حكيما
 .بذاته ذلك إال حبكمة اتصافهم بصفاته أو بقائهم

  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم  يلام ىل يكمل ىك مك لك اك يق ُّٱ
  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع

ٱَّ  جمحم
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ون به  يقرالاجلمع وهم حمجوبون  لكونك يف مقاِم {لكن هللا يشهد بما أنزل إليك}
لمه عث إنه ه حبيب بعلمه، أي: يف حالة كونه عاملًا ملتبسًا {أنزله بعلمه}يشهد  بل هو

 .اخلاص ال علمك وال علم غريك من غريه
ذاته اهد بللتفصيل يف غري اجلمع فهو الش لكونك مراعيًا {والمالئكة يشهدون}

 ذ الإ لشهادةأي: الذات مع الصفات تكفي يف ا {وكفى باهلل شهيداً }وبأمسائه وصفاته 
بوا جحُ  {فرواإّن الذين ك} حجبوا عن احلق لكون ضالهلم بعيدًا {كفروا}موجود غريه 

ئل الرذا منعوا استعداداهتم عن حقوقها من الكمال بارتكاب {وظلموا}عن الدين 
فيهم  لرذائللرسوخ هيئات ا {لم يكن هللا ليغفر لهم}وتسليط صفات النفس على قلوهبم 

ً وال لي}وبطالن االستعداد  هم دم علمسد وعجلهلهم املركب واعتقادهم الفا {هديهم طريقا
مع  الذهامنريان أشواق نفوسهم إىل  {إال طريق جهنّم}ا من طرق الكمال َم بطريق 

 .على اهلل الجنذاهبم إليها بالطبيعة سهالً  {وكان ذلك}حرماهنم عنها 
 مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 مئنئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  ىه
 يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب زبمب  رب يئ ىئ

 ىن نن من زن رن  اممم يل ىل مل يك ىك مك لك  اك
 جبحب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين
ٱَّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب  مب خب

أما اليهود فبالتعمق يف الظاهر ونفي البواطن  {يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم}
رجة النبوة ومقام االتصاف بصفات الربوبية. وأما النصارى فبالتعمق وحط عيسى عن د

 {وال تقولوا على هللا إال الحقّ }يف البواطن ونفي الظواهر ورفع عيسى إىل مقام األلوهية 
احملمدي، والقول:  باجلمع بني الظواهر والبواطن واجلمع والتفصيل كما هو عليه التوحيد

إىل مقام توحيد األوصاف  ة، حيا حبياته داعيًابكون عيسى مظهر الصفات اإلهلي
جمردة هي كلمة من كلمات اهلل، أي: حقيقة من حقائقه الروحانية  نفسًا {كلمته}و

بزيادة احلياة  {وال تقولوا ثالثة  }باجلمع والتفصيل  {فآمنوا باهلل ورسله}من أرواح  وروحًا
من حياته بالنفخ أو  ى جزٌءوالعلم على الذات، فيكون اإلله ثالثة أشياء ويكون عيس

من نوره. بل  بالتفرقة بني ذات احلق وعامل النور وعامل الظلمة، فيكون عيسى متولدًا
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قولوا بالكل من حيث هو كل فيكون العلم واحلياة عني الذات وكذا عامل النور والظلمة. 
حدته الذاتية حبياته، عاملا بعلمه، وذلك و ًابوجوده، حّي فيه موجودًا ويكون عيسى فانيًا

د منه هه عن أن يكون موجود غريه، فيتول نز  {سبحانه إنّما هللا إله واحد  }املعرب عنها بقوله 
له ما في }. من حيث هو وجود مثله، بل هو املوجوُد وينفصل وجيانسه بأنه موجوٌد

يقوم  {وكيالً }األجساد بكوهنا أمساءه وظاهره وباطنه  {واألرض}األرواح  {السموات
ام اخللق يف أفعاهلم وصفاهتم وذواهتم عند فنائهم يف التوحيد، كما قال أمري املؤمنني مق

 ".ال إله إال اهلل بعد فناء اخللق":  علّي
ال  جلمعايف مقام التفصيل، إذ باعتبار  {لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً هلل}

تعني فهو با ظهر م فكل . وأما باعتبار التفصيل وجود للمسيح وال لغريه فال ممكن أصاًل
 مفتقرًا يالً ذل جًاتاحم عن شيء غريه فيكون عبدًا ممكن، واملمكن ال وجود له بنفسه فضالً 

التقدس حملض ورد اغري مستنكف عن ذلة العبودية وإن كان غنيا عن تعلق األجسام بالتج
ومن }ضة ار احملألنوعن دنس الطبائع كاملالئكة املقربني الذين هم األرواح اجملردة وا

هم إليه فسيحشر}بطغيانه يف الظهور بصفاته  {ويستكبر}يته بظهور أّن {يستنكف عن عبادته

 ً ع، كما قال اجلم  عنييفته حىت يفنوا بالكلية قاهرّي بظهور نور وجهه وجتليه بصفِة {جميعا
اىل إن هلل تع": [، وقال النيب 16 :، اآليةغافر]َّ مل خل حل مكجل لك خك ُّٱتعاىل: 

إليه  نتهىه ما اجِهحجاب من نور وظلمة، لو كشفها ألحرقت سبحات َوسبعني ألف 
 ".لقهبصره من َخ
وعملوا }ات بالفناء يف عني اجلمع مبحو الصفات وطمس الذ {فأّما الذين آمنوا}

 {جورهميوفيهم أف} باالستقامة يف األعمال ومراعاة تفاصيل الصفات وجتلياهتا {الصالحات
لذات ء يف ابالوجود املوهوب بعد الفنا {زيدهم من فضلهوي}وصفاهتم من جنات صفاته 

ورهم فات وتنطغوا عند جتليات الص {ستكبروااو}يتهم بظهور أّن {وأّما الذين استنكفوا}
 .لىكم األعبنورها، فظهروا هبا ونسبوها إىل أنفسهم كمن قال: أنا رب 

{ ً اجلمع  ن مقامعهنم حرماباحتجاهبم ببقايا ذواهتم وصفاهتم و {فيُعذّبهم عذاباً أليما
ً }غري اهلل  {وال يجدون}  ينصرهم يف {وال نصيراً }الذات  يواليهم برفع حجابِ  {وليّا

 عني يف فصيُلالت رفع حجاب الصفات الربهاين وهو التوحيد الذايت والنور املبني وهو
 .لتفصيوالفرقان الذي هو علم ال اجلمِع اجلمع، أي: القرآن الذي هو علمُ 
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 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ
 يل ىل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم
 نتىت مت زت رت يب  نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ

ٱَّ  نث مث زث رث يت

قها بالتوحيد الذايت واعتصموا به أي: يف كثرة الصفات وتفر  {فأّما الذين آمنوا}
من جنات الصفات اليت ال يعرف  {فسيُدخلهم في رحمةٍ }ع يف التفاصيل وراعوا اجلم

ً }من جنات الذات  {وفضل}نهها ُك باالستقامة إىل الوحدة  {ويهديهم إليه صراطاً مستقيما
ويهديهم إليه }يف تفاصيل الكثرة أو رمحة من جنات األفعال وفضل من جنات الصفات، 

 ً  الفناء يف الذات، واألول أوىل هبذا املقام، ولك من تفاصيل الصفات إىل {صراطاً مستقيما
التطبيق على تفاصيل وجودك وأحوالك يف نفسك حيث أمكن من هذه السورة على 

 .القاعدة اليت مرت يف سورة )آل عمران( واهلل تعاىل أعلم
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱ
 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن مننن
 خض حض جض مص خص حص مس  حسخس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  مت خت

 خل حل مكجل لك حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط  مض
ٱَّ  جم هل مل

 اليت أي: العزائم {أوفوا بالعقود}باإلميان العلمي  {يا أيّها الذين أمنوا}
لتوحيد ا داعُ إي هو أحكمتموها يف السلوك. والفرق بني العهد والعقد ههنا: أن العهد

ا ىل اإليفاء مبإى هبم أد  فيهم يف األزل كما مر، والعقد هو إحكام عزائم التكليف عليهم ليت
 .عاهدوا عليه

عداد االست ا يفيوجب إخراج م على أمر  فالعهد سابق والعقد الحق، فكل عزمية 
 أو تقصري ور  ضه بفتن نقبالقوة إىل الفعل عقد بينه وبني اهلل جيب الوفاء به واالمتناع ع

ها السبعية ب علي تغلالعات واحلظوظ بالنفوس السليمة اليت مجيع أنواع التمت  {أُحلّت لكم}
تمتعات من ال {ُكمى عليإال ما يُتل}باع األنعام الثالثة والشره، كالنفوس اليت هي على ِط

 غير}لنوعي ي واخصالش عنها حلجبها عن الكمال نهيٌّاملنافية للفضيلة والعدالة فإهنا َم

 عكم يفوشرو أي: ال متمتعني باحلظوظ يف جتريدكم للسلوك {ُمحلّي الّصيد وأنتم ُحُرم
قوق، إذ لى احلر عاالقتصا الرياضة عند السري إىل اهلل لطلب الوصول فإنه جيب حينئذ  

لقاصدين ال، والوصا اإلحرام يف الظاهر صورة اإلحرام احلقيقي للسالكني يف طريق كعبِة
ن معلى  {ريدما يُ  إن هللا يحُكم}ول احلرم اإلهلي وسرادقات صفات اجلالل والكمال لدخ

 .يريده من أوليائه



 174 تفسير سورة المائدة

 

 
 

من املقامات واألحوال اليت يعلم هبا حال السالك يف سلوكه  {ال تُِحلوا َشعائَِر هللا}
 ل والرضا وأمثاهلا، أي: ال ترتكبوا ذنوب األحوال وال خترجواكالصرب والشكر والتوك 

وكما أن املواضع املعلومة املعلمة . دين اهلل اخلالص عن حكم املقامات فإهنا شعائُر
ا يشعر هب عائٌرشاحلج  ة يفمبا يفعل فيها كاملطاف واملسعى واملنحر وغريها واألفعال املعلوم

 أنه ال جيوز ك وكماسالهبا حال ال يشعُر احلاج. فهذه املقامات واملراتب واألحوال شعائٌر
ني احملب شرع اهر الشرع تغيريها عن موضعها واخلروج عن حكمها فكذلك هذه يفيف ظ

به ذت تضروأخ عقرب على ساقه حكى عن أحدهم أنه كان يتكلم يف الصرب فدب كما ُي
فعل ما أوأنا  قاممم يف يها فسئل عنه فقال: أستحي من أن أتكل وهو على حاله ال ينحّ 

ول والوص لسلوكا ت اإلحرام باحلج احلقيقي وهو وقُتأي: وق {وال الشهر الحرام}ينافيه 
 {وال الهدي}ه سري طه يفباخلروج عن حكمه واالشتغال مبا ينافيه ويصده عن وجهته ويثّب

ليه لى ما أشري إعهلية ة اإلة للقربان عند الوصول إىل فناء احلضرة املعّدوال النفس املستعّد
ضة، الريا ا منعفها أو محل فوق طاقتهباستعماهلا يف شغل يصرفها عن طريقها أو يض

السلوك  أهل ِرشعا دته النفس منوال ما قّل {وال القاَلئِد}فينقطع دون البلوغ إىل احملل 
وال  {مت الحراالبي وال آّمين}واألعمال الظاهرة بتركها وتغيريها عن وضعها  ننِ والس 

زائمهم ع يهاِنة وإالرياضين يف السلوك اجملتهدين بتغريهم ومنعهم عن القاصدين اجملّد
  أو يكسلهم  يصدهم مبا هبم إليه وشغلهم السعي وإيهامهم أنه ال حاجَة باملخالطة وتقليلِ 

ً }بتجليات األفعال  {يبتغون فضالً من ربهم}  .بتجليات الصفات {ورضوانا
أي: فال  {فاصطادوا}بالرجوع إىل البقاء بعد الفناء واالستقامة  {للتموإذا حَ }

النفس باحلظوظ إعانة هلا يف مشاهداهتا  كم يف احلظوظ بل رمبا كان متتيُعرج عليَح
إىل آخره، أي: ال  {وال يَجرمنّكم شنآن قوم}ة صفائها ومكاشفاهتا لشرفها وذكائها وشّد

القوى النفسانية املانعة عن سلوككم أن تقهروها بالكلية مبنعها عن  يكسبنكم بعضُ 
أو تضعفوها عن منافعها وما حيتاج إليه من أفعاهلا بسبب احلقوق اليت تقوم هبا فتبطلوها 

أو عداوة قوم من أهليكم وأقاربكم . إليكم ذلك عائٌد ها إياكم، فإن وباَلصّد
عليهم  {أن تعتُدوا}وأصدقائكم بسبب منعهم إياكم عن التجريد والرياضة يف السلوك 

وتعاونوا }ك من منعهم إياكم بكم يف السلو بإضرارهم ومقتهم وإرادة الشر هبم فإنه أضر 

بتدبري تلك القوى وسياستها باإلحسان إليها حبقوقها ومنعها من  {على البّر والتّقوى
حظوظها أو مبراعاة األهلني واألقارب واألصدقاء مبواساهتم واإلحسان إليهم، واملعروف 
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 ىك ُّٱ يف حقهم مع خمالفتهم إىل ما مينعكم عنه واالجتناب عن ذلك، كما قال تعاىل:
لكم يف هذه  واجعلوه وقايًة {واتّقوا هللا}، [15لقمان:]َّ  ممرن ام يل ىل يكمل

 .واحلرمان يعاقبكم بالصّد {إّن هللا شديد العقاب}األمور واحذروه يف خالفها 
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين
  نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ  مئ
ٱَّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

عات احملللة، وهي املستثناة من أنواع التمت  هذه هي األموُر {ُحّرمت عليكم الميتةُ }
التفريط املنافية للعفة كاخلنوثة والعجز عن اإلقدام  امليتة أي: مخود الشهوة اليت هي رذيلُة

وة الشهوانية على ما يفعله ع بفقدان اعتدال القعلى القدر الضروري من التمتعات والتمت  
فني واملتزهدين بالطبع، القاصرين عن السلوك لنقصان اخلناثى وبعض املغزلني واملتقّش

اهلوى وشوبه يفسد  ع هبوى النفس يف األعمال فإن مزَجأي: التمت   {والّدمُ }االستعدادات 
 إن قوَةووجوه التمتعات احلاصلة باحلرص والشره، ف {ولحُم الخنزير}األعمال كلها 

أي:  {وما أِهلَّ له لغير هللا به}رص أخبث القوى وأسدها لطرق الكمال والنجاة احِل
النفس وقمعها وخمالفتها ال  كسَر فإن . الرياضات واألعمال بالرياء وكل ما يفعل لغري اهلل

هو ومعينا يف السلوك إال إذا كان هلل، فأما إذا كان لغري اهلل ف وفضيلًة مجياًل يكون فعالً 
أي: حبس النفس عن الرذائل ومنعها عن  {والمنخنقةُ }شرك والشرك أكرب الكبائر 

فإن . كمون اهلوى فيها عالقبائح حبصول صور الفضائل وصدور األفعال احلسنة صورة م
األفعال النفسية إمنا حتسن بقمعها وقهرها هلل وخروج اهلوى الذي هو قوهتا وحياهتا عنها 

خروج الدم الذي هو قوة احليوان وحياته منه بذحبه هلل وقيامها بإرادة القلب ك
الفضائل يف الظاهر عن النفس مع كره منها وإجبار عليها  أي: صدوُر {والموقُوَذة}
اليت تتعلق بالتفريط والنقصان وامليل إىل اجلهة السفلية واحنطاط النفس عن  {يةوالُمتردّ }
من مثله كالعفاف  وقهر   يت تصدر عن خوف ال {والنّطيحةُ }مم العلية والدرجة القوية اهِل

كفضائل العفة اليت  {وما أكل السبع}احملتسب وخوف الفضيحة  احلاصل بواسطة زجِر
ة واستيالء الغضب، فإن الغضب إذا استوىل ة واحلمي نَفحتصل لشدة القوة الغضبية من اأَل

رنت إال ما ُق {يتُمإال ما ذكّ }منع الشدة عن فعلها أو لقهر من قهار كامللك واألمري 
من  لبية َق واعتادت وانقادت لكم بعد قهر من غري، فكانت تصدر عنها الفضائل بإرادة 
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ما يفعل بناء على العادات اليت جيب رفعها إال  {وما ذُبح على النّصب}. غري مزج اهلوى
وأن تطلبوا السعادات والكماالت  {وأن تستقسموا باألزالم}لغرض عقلي أو شرعي 

يف الطلب، وجتعلوا  على ما قضى اهلل وقدر وتتركوا السعي واجلد  وم والطوالع اتكااًلبالرس
فإنه رمبا . حلصل فيها، ولو كان لنا نصيٌب ذلك علة للتقصري بأن تقولوا: ليس لنا نصيٌب

 {ذلكم فسق  }لع على ذلك كان جمرد تعليل وقد علق يف القدر كماله بسعيه، فإنه مل يط 
ن النفس أي: وقت حصول الكمال بتمر  {اليومَ }الذي هو طريق احلق  خروج عن الدين

أي: حجبوا من قوى نفوسكم أو من  {يَئَِس الذين كفروا}بالفضائل، وتثبتها يف العزائم 
أي: من أن يصدوكم  {من دينكم}لدتكم من الطبيعيني واملتزندقني أبناء جنسكم وأهل ِج

بأن ال  {واخشوني}تولون عليكم بعد ذلك فإهنم يس {فال تَخشوُهم}عن طريق احلق 
 .من صفايت وهتيبوا عظمة ذايت حىت تصلوا إىل مقام الفناء تقفوا عند جتلي صفة 

 {متييكم نعوأتممت عل}ببيان الشعائر وكيفية السلوك  {اليوم أكملت لكم دينكم}
الصفات وال فعت األعند جتليا االستسالم واالنقياد باالمنحاِء {ورضيت لكم}باهلداية إل 

ر احملرمة األمو ن هذهم إىل أمر  {ديناً فمن اضُطرّ }أو إسالم الوجه للفناء عند جتلي الذات 
فاهتا صة من يف هيجان شديد من النفس وغلبة لظهور صف {في مخمصةٍ }دناها َداليت َع

مية نه وعزمقصد ل مانعة  عن الدين والوجهة إىل رذيلة  غري منحرف  {غير متجانٍف  ثمٍ }
د مبدا يرحم {رحيم}من صفاته تقابلها  يستر ذلك عنه بنور صفة  {فإن هللا غفور}

 .التوفيق إلظهار الكمال ورفع موانعه
 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك ُّٱ
 مخ محجخ جح مج حج  مث هت مت خت حت هبجت مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي نيىي
 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص حص  مس خس حس جس
 مم خم حم جم هل مل  خل حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف خف
ٱَّ  من خن حن جن

ة والفضائل العلمية اليت حتصل من احلقائق واملعارف احلقّي {قُل أُِحّل لكم الطيبات}
كم الظاهرة والباطنة من جوارح حواسّ  {وما علّمتُم}لكم بعقولكم وقلوبكم وأرواحكم 

 مّما تُعلّمونهنّ }ضني وسائر قواكم وآالتكم البدنية يف اكتساب الفضائل واآلداب، حمّر

ن طريق االحتظاء من احلظوظ على وجه من علوم األخالق والشرائع اليت تبّي {علّمكم هللا



 177 تفسير سورة المائدة

 

 

وإرادة قلبية  ة مما حصلن لكم بتعليمكم على ما ينبغي بنّي {فَُكلوا مّما أمسكن عليكم}العدالة 
 عليه مبيلهّن وغرض صحيح يؤدي إىل كمال الشخص أو النوع ال يهجن ويثنب وينزّن

واحضروا بقلوبكم أهنا للصورة  {واذكروا اسم هللا عليه} وشهوهتنّ  لطلب لذهتنّ  ّنوحرصه
واجعلوا اهلل وقاية لكم يف فعلها حىت  .قصد وتراد، ال لغرض آخراإلنسانية الكاملة ُت

، كحصول هيآهتا يف ال يف أزمنة  حياسبكم هبا يف آن   {إّن هللا سريُع الحسابِ }تكون حسنة 
 .هباأنفسكم عند ارتكا

 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه جهمه ين ىن  من
 رتزت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ
 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت

 ين ننىن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك
 جت مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ٰىري

 حض جض مص خص  حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت
 ىل مل خل مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض
 ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل
ٱَّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ ىييي مي خي  حي جي يه

انبعثتم عن نوم الغفلة  {إذا قُمتم إلى الصالة}اإلميان العلمي  {يا أيها الذين آمنوا}
أي:  {فاغسلوا وجوهكم}وقصدهتم إىل صالة احلضور واملناجاة احلقيقية والتوجه إىل احلق 

ر من علم الشرائع واألخالق وجود قلوبكم مباء العلم النافع الطاهر املطه طهروا 
أي: وقدركم عن  {وأيديكم}صفات النفس  وِثواملعامالت اليت تتعلق بإزالة املوانع عن لَ 

إىل قدر احلقوق  {إلى المرافقِ }فات يف مواد الرجس دنس تناول الشهوات والتصر 
تام كدورة القلب وغبار تغريه ت أرواحكم عن َقجبها {وامسحوا برؤوسكم}واملنافع 

ق، بل ر بالتعل فإن الروح ال يتكد . بالتوجه إىل العامل السفلي وحمبة الدنيا بنور اهلدى
القلب ويظلم ويكفي يف انتشار نوره صقل الوجه العال  حيتجب نوره عن القلب فيسوّد

الروح والرأس ههنا إشارة إليه.  من القلب الذي إليه، فإن القلب ذو وجهني أحدمها: إىل
وجهات  {وأرُجلكم}إليه  والثاين: إىل النفس وقواها، فأحرى بالرجل أن تكون إشارٌة

إلى }واكم الطبيعية البدنية بنفض غبار االهنماك يف الشهوات واإلفراط يف اللذات ِق
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هوات يف فعلى هذا من اهنمك يف الش. االعتدال الذي يقوم به البدن إىل حّد {الكعبين
اللذات احتاج إىل غسلها مباء علم األخالق وعلم الرياضات حىت ترجع إىل الصفاء الذي 

 املسحُ  به القلب للحضور واملناجاة، ومن قرب حوضه فيها من االعتدال كفاهُ  يستعد 
بعداء عن احلق باالجنذاب إىل  {وإن كنتم ُجنُبا} سل من غسلَ سح وَغمن َم سَحوهلذا َم

بكليتكم  {فاّطهروا}ية واإلعراض عن اجلهة العلوية وامليل الكلي إىل النفس اجلهة السفل
 .عن تلك اهليئة املظلمة والصفة اخلبيثة املوجبة للبعد واالحتجاب

 ق من ضي {رجما يريد هللا ليجعل عليكم من حَ }ر، إىل آخره مكر  {وإن كنتم مرضى}
ظلمة ات املن يطهركم من اهليئأ {ولكن يريد}بكثرة اجملاهدات واملكابدات  ومشقة 

مال نعمة الك {لعلّكم تشكرون}بالتكميل  {وليتّم نعمته عليكم}والصفات اخلبيثة 
 اية إىل طريقباهلد {يكم علنعمة هللا}باالستقامة والقيام حبق العدالة عند البقاء بعد الفناء 

صفاء بنبوة لاأي: عقود عزائمه املذكورة إذ قبلتموها من معدن  {وميثاقهُ }الوصول 
اختاذ ولنفس ا للتجرد عن مالبس صفاِت أي: العقل أقرُب {هَو أقرُب للتّقوى}الفطرة 

 {تّقوا هللاوا} ميعبعه اجلصفات اهلل تعاىل وقاية ألنه أشرف الفضائل الذي إذا حصل َت
إّن }اىل اته تعذائل لكم يف صدور العدل منكم فإن منبع الكماالت والفض واجعلوه وقايةً 

 .أنه من صفات نفوسكم أو منه {خبير  بما تعملونهللا 
صلهم اليت تو {وعملوا الصالحاتِ }منكم بالتوحيد العلمي  {َوَعد هللا الذين آمنوا}

ت من جتليا {عظيم   وأجر  }من صفاهتم  {لُهم مغفرة  }هم لذلك دّ ِعإىل التوحيد العيين وُت
 {ديهمليكم أييبسطوا إ أن}وصفاهتا وى نفوسكم احملجوبة من ِق {إذ َهّم قوم  }. صفاته تعاىل

م من طريق ا أراكم مبباالستيالء والقهر واالستعالء لتحصيل مآرهبا ومالذها فمنعها عنك
توّكل  فليوعلى هللا}يف قهرها ومنعها  واجعلوه وقايًة {واتّقوا هللا}التطهري والتنزيه 

 .ها منهبرؤية األفعال كّل {المؤمنون
 مت  زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ
  يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت نتىت
 ىن  نن من زن ممرن ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك
 حب  هئجب مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين
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 خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث  مت خت حت جت هب مب خب
ٱَّ مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص

 اخلمس حلواسهو العهد املذكور والنقباء اإلثنا عشر هم ا {ميثاق بني إسرائيل}
أي:  { إني معكموقال هللا}ة لقوة العاقلة النظرية والعاقلة العلميالظاهرة واخلمس الباطنة وا

راض عن ن اإلعملية قكم وأعينكم لئن قمتم حبقوق التزكية والتخوّفيف العقد الالحق أُ 
ميان اليت هي اإل لثالثةار االسعادات البدنية بالعبادة وترك السعادات اخلارجية بالزهد، وإيث

، وإمداد القلِبوح والر فكار الصائبة واخلواطر الصادقة منبرسل العقل واإلهلامات واأل
منعهم هم وامللكوت وتعزيرهم أي: تعظيمهم بتسليطهم على شياطني الوهم وتقويت

ً م هللاوأقرضت}وساوسها وإلقاء الومهيات واخلياليات واخلواطر النفسانية  ً   قرضا  {حسنا
ن مفات كلها مث ل والصألفعاباجلملة من ابالرباءة من احلول والقوة والعلم والقدرة إىل اهلل 

ه الثالث دات هذ: وجوأي {ألُكفّرّن عنكم سيئاتكم}والفناء وإسالمها إىل اهلل  الذات باحملوِ 
جري ت} وذايت من أفعال وصفايت {وألُدخلنّكم جنّاتٍ }جبكم وموانعكم عنكم اليت هي ُح

 لتوحيد.ل والرضا والتسليم واالتوّك علوُم {ِمْن تحتها األنهار
د ك العهد ذلوباجلملة علوم جتليات األفعال والصفات والذات، فمن احتجب بع

 .السبيل املستقيم باحلقيقة {فقد ضلّ }وبعث النقباء منكم 
اسية ية اجلألرضت باستيالء صفات النفس عليها وميلها إىل األمور اقَس {قاسيةً }
وى دلوا قستبمات اهلل واجبت عن أنوار امللكوت واجلربوت اليت هي كلالصلبية فحُ 

ة أو اين املعقولين املعها ممعارفها وحقائق نفوسهم هبا، واستعملوا ومهياهتم وخيالياهتم بدَل
ً }. الكلم عن مواضعه خلطوها هبا، وذلك هو حتريُف ا مم افرًاو يبًاأي: نص {ونَسوا حّظا

 به يف العهد رواّكُذ، فأوتوه يف العهد السابق من الكماالت الكامنة يف استعدادهم بالقوة
ت ء صفاستيالال عهد ومنع أمانة  أي: على نقِض {وال تزال تّطلع على خائنٍة منهم}الالحق 

اهم فال هلل إيالء االذين يشاهدون ابت {الُمحسنين}النفس والشيطان عليهم وقساوة قلوهبم 
 .يقابلوهنم بالعقاب فيستعملون معهم الصفح والعفو

 من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ىهيه مه جه ين  ىن
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب زبمب  رب يئ
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 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث  ىث
 جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل
 حج مث متهت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ
 مل خل  خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس جخمخ مح  جح مج
 مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل
 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي
 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل
 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ
 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج
ٱَّجعمع

واهم ق: ألزمناهم ذلك لتخالف دواعي أي {فأغرينا بينهم العداوة والبغضاءَ }
م عاند الحتجاهبد والتلتضالالسبعية والبهيمية والشيطانية وميلهم إىل اجلهة السفلية املوجب 

تجاذب تضي ال تقالعن نور التوحيد وبعدهم عن العامل القدسي الذي فيه املقاصد كلية 
م يُنبّئه}يد التوح نور بظهورالروح والقيامة الكربى  والتعاند إىل وقت قيامهم بظهور نورِ 

حة القبي يئاتبعقاب ما صنعوا عند املوت وظهور احلرمان واخلسران بظهور اهل {هللا
 .املؤذية الراسخة فيهم

ه بتعينه ا اإللدوي بأن حصروا األلوهية فيه وق {لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو المسيح}
ً }إىل قوله  {أن يهلك المسيح ابن مريم} جلمع غري ا مس يفاإلفناء يف التوحيد والط ب {جميعا

 .[88القصص:]َّ رنزن مم ام يل ىل ُّٱكما قال: 
 {وما بينهما}عامل األجساد  {واألرض}أي: عامل األرواح  {وهلل ُملك السمواتِ }

ادُخلوا األرض }أمساؤه وصفاته وأفعاله   ووباطنٌة من الصور واألعراض كلها ظاهرةٌ 

الروح  بالنسبة إىل مساِء ُهجتلي الصفات، فإن  هي مقاُم أي: حضرة القلب اليت {المقّدسة
لكم يف القضاء السابق وأودع يف استعدادكم الوصول إليها  َني َع {َكتَب هللا لكم} أرٌض

يف امليل إىل مدينة البدن واإلقبال عليه بتحصيل مآربه  {وال ترتّدوا على أدباركم}واملقام هبا 
مقامكم وأدىن وأسفل من رتبتكم  خلَف هيآته فإنه مقاٌم اته وطلب موافقته وتزينيولذ  
إّن فيها قوما }باستبدال ظلمات البدن بأنوار القلب وخبائثه بطيباته  {فتنقلبوا خاسرين}
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مراء اهلوى والغضب والشهوة وسائر صفات النفس من سلطان الوهم وُأ {جبّارين
على هواهم ما لنا هبم   جيربون كاًلواستولوا عليها مستعلني وقهرًا الفرعونية أخذوها عنوةً 

يدان وال نقدر على مقاومتهم، قالوا ذلك العتيادهم بالذات الطبيعية والشهوات 
اجلسمانية وغلبة اهلوى عليهم، فلم يقدروا على الرياضة وقمع اهلوى وكسر صفات 

منا  ال رياضة أي: يصرفهم اهلل عنها ب {وإنّا لن ندُخلها حتّى يَخرجوا منها}النفس باجملاهدة 
أو ينصرفوا بالطبع مع إحالته أو يضعفوا عن االستيالء كما يف الشيخوخة مع  وجماهدة  

 .امتناع دخوهلم فيها حينئذ 
 مل حلخل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّٱ
 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جن مم خم حم جم هل
 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
ٱَّ مت  زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ  نئىئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ

لنظري قل اكانا من النقباء االثين عشر وهم: الع {قال رجالن من الذين يخافون}
 هللاأنعم }لمة ه املظيآتهباجلسم ووبال العقوبة  مالزمِة عاقبِة والعقل العلمي خيافون سوَء

ية القلب رباب ق {بم الباادُخلوا عليه}باهلداية إىل الطريق املستقيم والدين القومي  {عليهما
 م مقامدخلت {ذافإ}قرية الروح هو الرضا  وهو التوكل بتجلي األفعال كما أن باَب

م حوالكأخبروجكم عن أفعالكم وعن  {فإنّكم غالبون}التوكل الذي هو باب القرية 
ل واهلوى ي والتخ لوهماوبكونكم فاعلني باهلل، وإذا كان احلول والقوة باهلل يهرب شيطان 

كلوا إن وتفوعلى هللا } على أن الباب هو التوكل قوله: ويدل . لبتم عليهموالغضب منكم فغ

لي األفعال ضور جتات حدرج به أقل   باحلقيقة، إذ اإلميان بالغيبة عن املؤمِن {كنتم مؤمنين
 {ربّكوب أنت فاذه}وا على إبائهم وامتناعهم عن الدخول أي: أصر  {قالوا يا موسى}

ال رياضة بفينا  لقوىعهم عنا بقوة نفسك، واقمع اهلوى، وتلك افادف ًاأي: إن كنت نبي 
ياهم، إوعظتك ند مار والوغود عط وجماهدة منا، وسل ربك يدفعها عنا كما يقول الش 

 دًاِجوإما  ادًاوعن ادفع هبمتك عنا هذه الشقاوة إما استهزاء   وزجرك وهتديدك هلم.
ى هوى ون علننا يف مقام النفس، معتكفمالزمون مكا {إنّا ها هنا قاعدون} واعتقادًا

 .مسقاثًا نفوسنا ولذات أبداننا كما قالوا: حطًا
هي مدة بقائهم يف مقام  {قال فإنّها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في األرض}

رون أربعني سنة إىل قرية القلب، فإن دخول مقام النفس، أي: بقوا يف تيه الطبيعة يتحّي
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 يه ىه ُّٱالنفس عليه حرام ممتنع، وهلذا قال تعاىل:  برة صفاِتالقلب مع استيالء جبا
يه: إهنم وقيل يف قصة التّ . البلوغ احلقيقي ، فإنه وقَت[15األحقاف،اآلية: ]َّخي حي  جي

كانوا يسريون جادين طول النهار يف ستة فراسخ، فإذا أمسوا كانوا على املقام الذي 
اجلسمانية واملباغي البدنية احملصورة يف  ارحتلوا عنه، أي: كان سعيهم يف حتصيل املناجح

د، فكانوا على املقام األول لعدم توجههم اجلهات الست ومل خيرجوا عن اجلهات بالتجر 
 البدنية والصفات النفسانية. وكانالقلب بطلب التجرد والتنزه عن اهليئات  ِتم إىل سَ 

 عقلِ  ه، أي: ينزل عليهم نوُريسريون وينتفعون بضوئ من نار  ينزل من السماء بالليل عموٌد
بالوهم  مشوٌب وقيل: من نار ألنه عقٌل. املعاش من مساء الروح فيهتدون به إىل مصاحلهم

، وإال الهتدوا به إىل طريق القلب. وأما الغمام واملن والسلوى فقد مر صرفًا ليس عقاًل
مته يزيد بزيادته، بقدر قا ولد يف التيه قميصٌ  ذكرها وتأويلها وقيل: كان على كل مولود 

البدن واهلل أعلم. وإن شئت أن تطبق القصة على حالك أولت موسى  يعنون به: لباَس
 ]القصص، َّ  حض جض مص خص ُّٱبالقلب وهارون بالروح، فإنه كان أخاه األكرب، وهلذا قال: 

وبين إسرائيل بالقوة الروحانية، واألرض املقدسة بالنفس املطمئنة، مث أجريت [ 34اآلية: 
على عقوبتهم، فإهنم  هبدايتهم، وال تغتم  أي: ال هتتم  {فال تأسَ }صة حباهلا إىل آخرها الق
 .قوا وخرجوا عن طريق القلب هبواهم وطغياهنمفَس

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ
ٱَّ نن من زن رن مم ام يل  ملىل

{ َ م، إذ كان وقابيل الوه القلبالقلب للذين مها هابيل  {ابني آدم واتل عليهم نبأ
العقل فالعاقلة العلمية املدبرة ألمور املعاش واملعاد باآلراء  منهما توأمة. أما توأمُة لكّل

الصالحية املقتضية لألعمال الصاحلة واألخالق الفاضلة املستنبطة ألنواع الصناعات 
زئية لة املتصرفة يف احملسوسات واملعاين اجلالوهم: فالقوة املتخّي وأما توأمُة. والسياسات

آدم القلب بتزويج الوهم توأمة العقل اليت هي العاقلة  لتحصيل اآلراء الشيطانية، فأمَر
ط عليه بالقياسات العقلية الربهانية وتدربه بالرياضات اإلذعانية والسياسات العلمية لتتسل 

 حسن إليه، ويربه بأنواع الرجاء الصادقةره للعقل فيطيع أب القلب، وُيالروحانية، وتسّخ
ه بالتسويالت والتزينات الشيطانية الفاسدة، ويعينه يف األعمال الصاحلة وميتنع من عقوِق

الوهم ليجعلها  النفس عليها باهليئات الفاسقة واألفعال السيئة، وتزويج العقل توأمَة وإغراِء
ومينعها عن شهوات التخيالت الفاسدة وهتيج أحاديث النفس الكاذبة فيستريح  صاحلًة

 ها ويستعملها يف املعقوالت واحملسوسات واملعاين الكلية واجلزئية، فتصري مفكرًةأبوها من
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قابيل الوهم هابيل العقل لكون توأمته أمجل  سَدفَح. يف حتصيل العلوم فينتفع أبوها عاملًة
أي:  ب كل واحد منهما قربانًاعنده وأحب ملناسبتها إياه، فأمر أبومها القلب بأن يقّر

إىل اهلل بإفاضة النتيجة وإفناء صورة القياس وقبول الصورة املعقولة الكلية يتقرب به  نسكًا
املطابقة ملا يف نفس األمر اليت هي نسيكته اليت يتقرب هبا إىل اهلل منه، وعدم قبول قربان 
الوهم الذي هو صورة املغالطة أو الصورة املوهومة اجلزئية امتناع اتصال العقل به بإفاضة 

نتيجة هلا أو امتناع قبول الصورة الومهية إذ ال تطابق ما يف نفس األمر فزاد النتيجة إذ ال 
 .ده عليهحّس

دركاته م يف مالوه ب العقل من اهلل وبعده عن رتبةر أي: ملا زاد ُق {قال ألقتلنّك}
ت تشكيكا اليفوتصرفاته كان الوهم أحرص على إبطال عمله ومنعه عن فعله كما ترى 

 بارة عن منعهقتله عر وولعقل يف حتصيل املطالب النظرية العميقة الَغالومهية ومعارضاته ا
الذين  {نالمتّقي من}عنه  العقِل عن فعله وقطع مدد الروح ونور اهلداية الذي به حياُة

لبدنية ظلمة اامل يتخذون اهلل وقاية يف صدور اخلريات منهم أو حيذرون آثام اهليئات
 .ملهلكةاالت األهواء املردية والتسوي و ويةواألكاذيب الباطلة واألضاليل املغ

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ُّٱ
 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت حت
 خك حك مقجك حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض
ٱَّ  خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك

عها  مواضيفدة ديبطل أعمالك اليت هي شألين ال ُأ {ما أنا بباسٍط يدي إليك ألقتُلك}
فعلك  نعك عن أمعنك حياتك اليت هي مدد النفس واهلوى وال قطُعمن احملسوسات وال َأ

ة هبا زئية املعلقاين اجلاملعأن املصاحل اجلزئية وأحكام احملسوسات و اخلاص بك إذ العقل يعلُم
األماين  صولجاء وحالر ر إال بالوهم ولوالوترتيب أسباب املعاش كلها ال حتصل وال تتيس 

ألين  {لعالمينا رّب اُف هللاإنّي أخ}ش به واآلمال الصادرة عن الوهم مل يتيسر ألحد ما يتمع 
شأن له إمنا خلقك واعلم بأن [ 28فاطر،اآلية:]َّ  خصمص حص مس خس حس جس ُّٱأعرفه، وقال: 

لك من مث قتبإمث قتلي وإ {إنّي أريد أن تبوء}وأوجدك حلكمة، فال أتعرض له يف ذلك 
نار  {صحابكون من أفت}الباطلة والتصورات الفاسدة اليت مل يتقبل قربانك ألجلها  اآلراء

عك ا كوضالواضعني األشياء يف غري موضعه {وذلك جزاء الظالمين}احلجبة واحلرمان 
 .األحكام احلسية يف املعقوالت
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ة اخلاص مبنعه عن أفعاله {له نفسه قتل أخيه فقتله}لت لت وسو فسهّ  {فطّوعت}
ل استبدالعقل وره باستيالئه على التضر  {فأصبح من الخاسرين}عن نور اهلداية  وحجبه

ل النفس لعقل محاضدة طئه هبداية العقل وصوابه، فإن الوهم إذا انقطع عن معاضاللته وَخ
، مجيعًا لبدنيتضرر به النفس وا نات على إقدام أمور ييبأنواع التسويالت والتز

ب املال يف طل حلرصادة اللذات البهيمية، والسبعية مثل ِشكاإلسرافات املذمومة من باب 
 {ُث فييبح}احلرص  غراَب {فبعث هللا} واجلاه واإلفراط فيضعف الوهم أيضا أو يبطل

 هلدايةا نوِر أي: الوهم، إذ بقطع العقل عن {ليُريه كيف يُواري سوأة أخيه}أرض النفس 
أمره،  ري يفحتآل سعادة امل ل وطلِبوحجبها عن السري يف العامل العلوي لتحصيل الكما

ته املقتولة ي: جّثته أالضاللة وأراه كيف يواري ويدفن عور يِهفانبعث احلرص فهداه يف ِت
 ورُةوهو ص ألرضاليت محلها الوهم على ظهره حىت أنتنت فصار عقل املعاش يف تراب ا

مات يف ظل هاملالعقل املنقطع عن حياة الروح املشوب بالوهم واهلوى احملجوب عن ع
ها اهتا ومطالبصيل لّذ حتيفأرض النفس املدفون فيها تأكله ديدان القوى الطبيعية باستعماهلا 

س النف  أرضفن فرخه أي: داعيته أو كماله يفالذي َد {أعجزُت أن أكون مثل هذا الغراب}
هبا  فُعس فأنتة النفبإخفائها يف ظلم {فأواري َسوأة أخي}بإفناء ما حيصل له وكتمانه فيها 

 .عند اخلسران وحصول احلرمان {فأصبََح من النادمين}
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه
 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك مكىك
 حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ جئحئ
 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج

 خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ
 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  ىميم مم

 ىب نب مب زب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي
 مك لك اك يق ىق يف  يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب
 ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك

 مت خت حت جت مبهب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي
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 مض خض حض جض مص خص حص  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث
 هل مل خل حل مكجل لك  خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط

 ىن من حنخن جن يم ىم مم  خم حم يلجم ىل مل خل  حم جم
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ىييي مي خي حي جي ىهيه مه  جه ين

 مت زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت  ىت نت
 زيمي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح جح مج حج  مث هت
 حم جم يل ىل مل خل  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن  جن يم ىم مم خم
 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 يف ىف ىثيث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب
 ني مي زي ري ٰى  ىنين نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك اكلك يق ىق
 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب حبخب جب مئهئ  خئ حئ جئ يي ىي
 جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج
 َّ مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف

{ ً د ع أفرامجي يشتمل على ما يشتمل عليه ألن كل شخص  {فكأنّما قتل النّاس جميعا
يزيد  النوع ال ن عدد فإر بالباجلميع يف اخلارج وال اعتبا النوع وقيام النوع بالواحد كقيامِه

 .حبسب احلقيقة بتعدد األفراد وال ينقص باحنصاره يف شخص
دوا وجاه}حلية بالت {وابتغوا إليه الوسيلة}بالتزكية  {يا أيها الذين آمنوا اتّقوا هللا}

 لصفاتاقايا من ظهور ب {لعلّكم تُفلحون}مبحو الصفات والفناء بالذات  {في سبيله
د وال والبع حلجابزيادة ا أي: ما يف اجلهة السفلية ألهنا أسباُب {ما في األرض}والذات 

 .مة إال يف اجلهة العلوية من املعارف واحلقائق النوريةينجع َث
بالحق }علم الفرقان الذي هو ظهور تفاصيل كمالك  {وأنَزلنا إليك الكتَاب}

ً لما بين يديه من الكتاب أي: علم القرآن وهو العلم اإلمجال الثابت يف استعدادك  {ُمصّدقا
فإن  عليه باإلظهار أو ملا بني يديه العلوم النازلة على األنبياء السابقني زمانًا وحافظًا
على موسى عند الرجوع إىل البقاء عند الفناء بالوجود املوهوب قوة النفس  الغالَب
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 اآلية: ]األعراف، َّ ميىي خي حي  جي يه ُّٱوسلطاهنا، وهلذا بطش بأخيه كما قال تعاىل: 
150]. 

كثر أفكان  ،[143 اآلية: ]األعراف، َّ مججح حج مث ُّٱوقال عند طلب التجلي: 
ى ر والغالب علالظاه إىل ق بأحوال النفس وهتذيبها ودعوتهالتوراة علم األحكام الذي يتعل 

ض ال لبع. وقعيسى قوة القلب ونوره، وهلذا جترد عن مالبس الدنيا وأمر بالترهب
لم عجنيل ر اإلوكان أكث. يف خدك فأدر اخلد اآلخر ملن لطمك َتم ِطأصحابه: إذا ُل

وتنويره  تصفيتهوقلب جتليات الصفات واألخالق واملواعظ والنصائح اليت تتعلق بأحوال ال
، فكان ونوره لروحا سلطاُن الصالة والسالمودعوته إىل الباطن والغالب على حممد عليه 

 قرآن شامالً كان الو ا.فيه رم األخالق متمما هلا، عادال يف األحكام، متوسطًاملكا جامعًا
زيادات يف  يه، مععل له، حافظًا قًاملا يف الكتابني من العلوم واألحكام واملعارف مصّد

 .التوحيد واحملبة ودعوته إىل التوحيد
هي ظل الوحدة اليت احملبة اليت  من العدل الذي هو ظل  {فاحُكم بينُهم بما أنَزل هللا}

ا الظاهر وإما الباطن يف تغليب أحد اجلانبني، إم  {وال تتّبع أهواءهم}انكشفت عليك 
من التوحيد واحملبة والعدل، فإن التوحيد يقتضي احملبة، واحملبة  {عّما جاءك من الحق}

لنا منكم لكّل جع}العدل، ويقع ظله من مساء الروح على القلب باحملبة، وعلى النفس بالعدالة 

 ً كعلم  كمورد النفس ومورد القلب ومورد الروح، وطريقًا موردًا {شرعةً ومنهاجا
ل إىل جنة الصفات، ق بالقلب وسلوك طريق الباطن املوصِ األحكام واملعامالت اليت تتعّل

ل إىل جنة وعلم التوحيد واملشاهدة الذي يتعلق بالروح وسلوك طريق الفناء الذي يوِص
 فقني على دين دين على الفطرة األوىل، مّتموحّ  { لجعلكم أّمة واحدةً ولو شاء هللا}الذات 

ليظهر عليكم ما آتاكم حبسب استعداداتكم على قدر قبول كل واحد  {ولكن} واحد  
أي: األمور املوصلة إىل كمالكم الذي قدر  {فاستبقوا الخيرات}ع الكماالت منكم فتتنو  

ً }يه بإخراجه إىل الفعل لكم حبسب استعدادكم املقربة إياكم إل يف  {إلى هللا مرجعكم جميعا
 {فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون}الوجود على حسب املراتب ال عني مجع الذات  مجِع عنِي

نان أي: يظهر عليكم ما اختلفتم فيه حبسب اختالف استعداداتكم من طلب إحدى اجِل
تم هبا عما يف استعدادكم من الثالث، والوصول إليها، واحلرمان مبوانعها اليت احتجب

جب األفعال وذنوب النصارى حجب الصفات ذنوب اليهود ُح {ببعض ذُنُوبهم}الكمال 
ففسق اليهود هو اخلروج عن حكم جتليات األفعال اإلهلية برؤية النفس وأفعاهلا وفسق 
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النصارى خروجهم عن حكم جتليات الصفات احلقانية برؤية النفس صفاهتا واحتجاهبا هبا 
 .ني هو االلتفات إىل ذواهتم واخلروج عن حكم الوحدة الذاتيةكما أن فسق احملمديّ 

 خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم  هل  ُّٱ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن  جن ىميم مم
 زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
 رن مم ام يل ىل يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن
 َّ خص حص مس خس  جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت  هب مب

ام ن مقع صادرًا أي: ما يطلبون جبهلهم إال حكمًا {أفُحكم الجاهلية يبغون}
 حلق إىلمن يرجع عن طريق ا {من يرتدّ }عن علم إهلي  النفس باجلهل ال صادرًا

 هلِ من أ وخرج عنه فهو من املردودين الاالحتجاب ببعض احلجب، أي حجاب كان 
بهم حبسب حيبقوم  أيتي ثلم وال ينتقض دين احلق بارتداده، فإن اهلل سوَفن احملبة وال َي

 حيمًاأو ر لطيفًا ككونه فاتهبل لذواهتم، وحيبون ذاته ال لصفة من ص ة العناية األوىل ال لعّل
لى حمبته إذا جت  تبَقملطيف ا ومن حيب اللالصفات تتغري باختالف جتلياهت فإن حمبَة أو منعمًا

 .بصفة القهر، ومن حيب املنعم امنحت حمبته إذا جتلى بصفة املنتقم
بها القهار يحب حمات فوأما حمبة الذات فهي باقية ببقائها ال تتغري باختالف التجلي

عم ملناا حيب م كمعند القهر كما حيب اللطيف عند اللطف، وحيب املنتقم حالة االنتقا
ند البالء يشكر عواله حالة اإلنعام فال تفاوت يف الرضا وعدمه، وال ختتلف حمبته يف أحو

ل هذه رب ومثل يصبكما يشكر عند النعماء. وأما من حيب املنعم فال يشكر عند البالء 
هلل، م احملبة  فمن أين هلم، وإالياهإه احملبة يلزم احملبة األوىل اليت هي هلل وألوليائه فيحبونه حبّب

 .لتراب ورب األربابما ِل
جلنسية كان املهلم  ني عليهم، عطوفني يف تواضعهماِننني َحليّ  {أِذلّة على المؤمنين}

 {على}ظ الاء غِ أشد  {أِعّزةٍ }الذاتية ورابطة احملبة األزلية واملناسبة الفطرية بينهم 
 هي م اليتذواهت فناءصفاهتم وإ مبحِو {يُجاهدون في سبيل هللا}احملجوبني ألضداد ما ذكر 

 الكفر،ندقة ومن نسبتهم إىل اإلباحة والز {وال يخافون لومةَ الئم}مشاهداهتم  جُبُح
:  ملؤمننيري اوعذهلم بترك الدنيا ولذاهتا، بل بترك اآلخرة ونعيمها كما قال أم

 :يهمف، فهم من الفتيان الذين قيل "وال لرهبة  اعبدوا اهلل ال لرغبة "



 188 تفسير سورة المائدة

 

 
 

 الرشرررررررراد لنفسرررررررره وإذا الفتررررررررى عرررررررررف
 

 الهانررررررررررررت عليرررررررررررره مالمررررررررررررة العررررررررررررذَّ  
 

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ
 جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي جي  ٰه مه
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم
 مثنث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ
 ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث
 مت خت حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي
 حط خضمض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت
 خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك مقجك حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ
 هث مث هت هبمت مب هئ مئ  ميهي خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن  جن مم

 َّ  هس مس
ي: أينهم، كم وبواملؤمنون ال هم للتنايف احلقيقي بين {رسولهإنّما وليّكم هللا و}

املؤمنني ولرسول امن  ى اهلل ورسوله واملؤمنون إياكم أو ال يتوىل اهلل وأولياءهيتول 
يف  نتم: مجع أوالً منوا أين آاحلقيقي بينهم، إمنا تتولون اهلل ورسوله والذ احملجوبون للتضاّد

، كما {اين آمنوه والذورسول}لها حبسب الظاهر، فقال: فص مث  إثبات واليتهم هلل مطلقًا
 .[18آل عمران، اآلية:]َّ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱفعل يف الشهادة يف قوله تعاىل: 

زكاة  {نَ ويُؤتو}الشهود واحلضور الذايت  صالَة {يُقيمونَ }آمنوا  {والذين}
 كأمري ىل اهللهتم إوصفا باهلل بنسبة كماالهتم خاضعون يف البقاِء {وُهم راكعون}البقايا 

نتصبون يف ُمق، ال اخلل اِءه هذا القائل: ال إله إال اهلل بعد فنالنازل يف حّق املؤمنني 
ل اهلل، و من أهفه {منواآوَمن يتولَّ هللا ورسولهُ والذين }مقام الطغيان بنسبتها إىل أنفسهم. 

 .باهلل {ُهُم الغالبونَ }أهل اهلل  وإن 
هم عتيادعة المون على مجيع الرذائل بالسرقِدأي: ُي {يُسارعون وترى كثيراً منهم}

لكذب، األنه  طقيةرذيلة القوة الن هبا وتدرهبم فيها وكوهنا ملكات لنفوسهم فاإلمُث
 .والعدوان رذيلة القوة الشهوية

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن
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 يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ
 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف  يث ىث مثنث زث رث
 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت مبهب
 خك حك مقجك حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك
 َّ جي يه  ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم

وا واجتنب {اتّقواو}آمنوا اإلميان التوحيدي احلقيقي  {لو أّن أهَل الكتاِب آمنواو}
 {ُهموألدَخلنا} من بقاياهم {لكفَّرنا عنُهم سيّئاتكم}رك أفعاهلم وصفاهتم وذواهتم عن ِش

يات وق جتلام حبقق علوم الظاهر والقيبتحّق {ولو أنّهم أقاُموا التّوراة}اجلنات الثالث 
القيام وباطن، ان الق عنوبتحّق {وا نجيل}افظة على أحكامها يف املعامالت األفعال واحمل

م من عل {يهمِزَل إلما أُن}احكموا  {وَ }حبقوق جتليات الصفات، واحملافظة على أحكامها 
وا من ألَكل}اء  األمسعامل املبدأ واملعاد وتوحيد امللك وامللكوت من عامل الربوبية الذي هو

ة، قلية اليقينيق العحلقائوا من العامل العلوي الروحاين العلوم اإلهلية وازقأي: لُر {فوقِهم
 وِمن تحتِ }ت اجلربووت وواملعارف احلقانية اليت هبا اهتدوا إىل معرفة اهلل ومعرفة امللك

ليت اهتدوا ة اسّيت احلأي: من العامل السفلي اجلسماين العلوم الطبيعية واملدركا {أرُجلهم
ت مساء والصفاميع األل جبمل امللك، فعرفوا اهلل بامسه الظاهر والباطن، بهبا إىل معرفة عا

وحيد إىل ت صلٌةوا عادلٌة {منهم أّمة  مقتصدة  }ين املذكورين ووصلوا إىل مقام التوحيَد
وحيد تعن  مل يصلوا إىل توحيد األفعال بعد فضاًل {وكثير  منهم}األمساء والصفات 

 .ات نفوسهم فهو حجاهبم األكثفالصفات، فساء عملهم ألنه من صف
على حسب مراتبهم فلما كانوا حمجوبني من مجيع الوجوه  {وأرسلنا إليهم ُرُسالً }

حجاب األفعال والدعوة إىل توحيد امللك، فما هوته أنفسهم ألن  أرسلنا موسى لرفِع
ذبوه عها هبا وبلذاهتا وشهواهتا فكدعوته كانت خمالفة هلواها لضراوهتا بأفعاهلا وبتجّم

ز من وعبدوا عجل النفس واعتدوا يف السبت وفعلوا ما فعلوا حىت إذا آمن به من آمن وبَر
حجاب الصفات والدعوة  حجاب األفعال حسب أنه الكمال املطلق، فأرسلنا عيسى برفِع

أنفسهم ملخالفة دعوته هواها من حسبان الكمال،  ُهت إىل الباطن، وتوحيد امللكوت فما هَو
ا ما فعلوا حىت إذا آمن به من آمن وبرز عن حجاب الصفات بقي على فكذبوه وفعلو
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برفع حجاب الصفات والدعوة إىل  لنفسه الكمال املطلق فأرسلنا حممدًا حاله، حاسبًا
 .توحيد الذات فما هوته أنفسهم فكذبوه

 عيسويةوة الاألفعال وظهور الدع عند توحيِد رٌكِش {وَحِسبوا أال تكون فِتنة  }
 {م عليهثّم تاب هللا}عن مساع علمها  {وَصّموا}عن جتليات رؤية الصفات  {فعَُموا}

مدية الدعوة احمل عند {ّمواا وصَ ثّم َعُمو}توبتهم  َلِبَقبفتح أمساع قلوهبم وأبصارها، فتابوا، َف
لهم يف بعم {ر  وهللا بصي}عن مشاهدة الوجه الباقي ومساع علم توحيد اجلمع املطلق 

 .اهلمسب ححاألنبياء فيجازيهم على  الدعوات وإنكاِر ّدَراملقامات الثالث َو
 ىئيئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ
 َّ  ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب

لصفات اميع صوا عبادتكم بالذات املوصوفة جبأي: خّص {اعبدوا هللا ربّي وربّكم}
واء سته إىل الكل ربوبي سبةن وصفة، فإن  نوه باسمواألمساء اليت هي الوجود املطلق، وال تعّي

فقد أثبت  ،عينة  م وصفة  معينة  وكلمة  معني  وخصصها باسم   ومن حصر ألوهيته يف صورة 
 غريه ضرورة وجود ما سواه من األمساء والصور والصفات.

وده ة شهجن  {فقد حّرم هللا عليه}ومن أثبت غريه فقد أشرك به ومن أشرك به 
نار  {ومأواهُ } قًاه مطلوأفعاله أي: اجلنة املطلقة الشاملة، يعين: فقد حجببذاته وصفاته 

 .ابن العذينصروهنم فينقذوهنم م {وما للّظالمين من أنصار}احلرمان لظلمه بالشرك 
 ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ
 خت حت جت  هب مب خب حب هئجب مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى
  جع مظ حط مض خض حض جض مص  حصخص مس خس جسحس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت
 خم حم  جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 خل هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم
 جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه  ىه مه
 مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ
 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت
 َّ يك  ىك مك
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ء: ثة أشيامن مجلة ثال واحٌد {الذين قالوا إن هللا ثالُث ثالثةٍ }حجب  {لقد كفر}
 ات اليت تقوم، والذكوتعامل املل عامل امللك، والصفة اليت هي باطنُ  الفعل الذي هو ظاهُر

والصفة  الفعل بل موههبا الصفة ويصدر عنها الفعل، إذ ليس هو ذلك الواحد الذي توه 
ا لكان وإل  ملطلق،اواحد الذات، وال فرق إال باالعتبار، وما اهلل إال ال يف احلقيقة عنُي

 ًاظاملون علو قول الما يعد اآلهلة سبحانه وتعاىل حبسب كل اسم من أمسائه إله آخر، فتتعد 
 {ليمّسنّ }من كون الصفة والفعل غري الذات  {وإن لم ينتهوا عّما يقولون} كبريًا

 {هللا وَن إلىفال يتوبأ}لقصورهم يف العرفان مع كوهنم مستعدين  مؤمٌل {عذاب  }احملجوبني 
رؤية  ن ذنِبعونه بالرجوع عن إثبات التعدد يف اهلل إىل عني اجلمع املطلق، ويستغفر

ن العرفا يرمحهم بكمال {رحيم  }يسترهم بذاته  {وهللا غفور  }وجودهم ووجود غريهم 
ً }والتوحيد   ود فضالً ال وج ع، بلأو ينف إذ ال فعل له فيضّر {ما ال يمِلُك لكم ضّراً وال نفعا
 .عن الفعل

ترب يع يٌءنه شأوقال: ما ال ميلك دون من، وإن كان املراد عيسى للتنبيه على 
 رِ ن أنواجاب عباالحت {قد ضلّوا من قبلُ } من حيث تعينه وال وجود له حقيقًة اعتبارًا

 هي اتية اليتطريق الوحدة الذ {لسبيلعن سواِء ا}اآلن  {وأضلّوا كثيراً وَضلّوا}الصفات 
 .االستقامة إىل اهلل

 ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ
 هب مب خب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني  مي زي

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مظ حط مض خض حض جض مص حصخص
 ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
خالفة، فكل ة واملناسبامل إىل آخره، املواالة واملعاداة إمنا يكونان حبسِب {جدنّ لتَ }

 ومضادة   باينة  لى معبينهما، وكل من عاداه دل  جنسية  على رابطة  دل  من واىل أحدًا
فعال حيد األال توإوملا كان اليهود حمجوبني عن الذات والصفات ومل يكن هلم  بينهما.

املوحدين  ؤمننيع املأقوى من مناسبتهم م حملجوبني املشركني مطلقًاكانت مناسبتهم مع ا
 .مطلقًا
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لذات ب اهم إال حجالّ وملا كان النصارى برزوا من حجاب الصفات ومل يتَو
ملشركون وا هم.غري مودة هلم من كانت مناسبتهم مع املؤمنني أقوى، فلذلك كانوا أقرَب

عبادهتم لمهم ودة بعكيف علل قرهبم يف املولقوة حجاهبم، أما ترى  واليهود أشد عداوةً 
ل نفوسهم ن أفعاا عدهم فيهوعدم استكبارهم؟، فإن العبادة توصل إىل جنة األفعال لتجّر

الوصول ولنفوس نة اجفاعلني ما أمر اهلل، والعلم يوصل إىل جنة الصفات لتنزههم به عن 
ر يدل على ستكبااال ، وعدماملكاشفة وقبول العلم اإلهلي إىل مقام القلب الذي هو حمل  

ليها بل إعلمهم هم وأهنم ما رأوا نفوسهم موصوفة بصفات العبادة والعلم وال نسبوا فعل
 .إىل اهلل وإال استكربوا وأظهروا العجب

انوا كهنم ألإىل ما عرفوا من توحيد الذات  شوقًا {ترى أعينهم تفيُض من الّدمع}
وا من عَرف مّما}وحي وذكروا الوحدة فهاجت نفوسهم بسماع ال وذوق   أهل رياضة 

 :كما قال بصفاته أو مسعوا من احلق كالمه، فبكوا اشتياقًا {الحقّ 
 ً  إلررررررررررريهم ويبكررررررررررري إن نرررررررررررأوا شررررررررررروقا

 

 الفرررررررررراقِ  ويبكررررررررري إن دنررررررررروا خررررررررروفَ  
 

ين رين الذاحلاض {الشاهدين}فاجعلنا من  عينيًا بالتوحيد الذايت إميانًا {آمنّا}
وما لنا ال }ملعاينني ا مع اعلنفاج يقينيًا  احلقي، وإميانا علميًامقامهم الشهود الذايت واليقني

وما جاءنا من } ًا مجعبذاته وما جاءنا من كالمه أو ال نؤمن باهلل إميانا حقيقيًا {نُؤمنُ 

ن تحتها مٍت تجري جنّا}الذين استقاموا بالبقاء بعد  {مع القوم الصالحين}تفصيال  {الحقّ 

 حدة يفين للواملشاهد {وذلك جزاُء الُمحسنين}لثالث مع علومها من التجليات ا {األنهارُ 
 .عني الكثرة باالستقامة يف اهلل

 {أولئك أصحابُ }بآيات الصفات  {وكذّبوا}جبوا عن الذات ُح {والذين}
 .صفات النفوس احلرمان الكلي يف جحيِم

 يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ُّٱ
 ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  مكىك لك اك يق ىق يف ىف
 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى
 جضحض  مص حصخص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل هل مل خل حل جل مك
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن
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 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر
 يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب

 َّ ىقيق
اشفات من مك {كمهللا ل ال تُحّرموا طيّبات ما أحلّ } عمليًا إميانًا {يا أيّها الذين آمنوا}

ا ظهورهنفس وال بطغياِن {وال تعتدوا}األحوال وجتليات الصفات بتقصريكم يف السلوك 
 ت غذاَءملقاماوا األحوال بصفاهتا واجعلوا ما رزقكم اهلل من علوم التجليات ومواهَب

ها منه وله أن تروت بواجعلوا اهلل وقاية لكم يف حصول تلك الكماال طيبًا لوبكم سائغًاق
 .موحدين {إن كنتم}ال منكم ولكم فتطغوا 

وأطيعوا } تبالفناء فيه فتنقادوا فيما يستعملكم فيه كاملّي {وأطيعوا هللا}

 {واحذروا}اته يء حببالبقاء بعد الفناء، فتستقيموا فيه مراعني للتفصيل، أحيا {الّرسول
ل إال الرسو ا علىأن التقصري منكم وم {فإن توليتم فاعلموا}ظهور البقاء حالة االستقامة 

 .البالغ ال اإللزام
 مياهنمقتضى إمب {وعملوا}األفعال  اإلميان الغييب بتوحيِد {ليس على الذين آمنوا}

تعوا متفيما  ضيقٌ و جب األفعال وتصلحهم لرؤية أفعال احلق، حرٌجأعماال خترجهم عن حُ 
نهم مدور األفعال يف ص قايةً وبه من أنواع احلظوظ إذا ما اجتنبوا بقايا أفعاهلم واختذوا اهلل 

 جب الصفات ويصلحهمما خيرجهم عن حُ  {وعملوا}بتوحيد الصفات  {وآَمنوا}
دور يف ص وقايًة اهلل اختذوابقايا صفاهتم و {ثّم اتّقوا}ملشاهدة التجليات اإلهلية باحملو فيها 

 يف قايًةاهلل و بقية ذواهتم واختذوا {ثّم اتّقوا}بتوحيد الذات  {وآمنوا}صفاته عليهم 
ني عيف  ِلتفصيوجودهم بالفناء احملض واالستهالك يف عني الذات وأحسنوا بشهود ال

 عني يفلوحدة ين لاملشاهد {وهللا يحّب المحسنين}اجلمع واالستقامة يف البقاء بعد الفناء 
 .اجلمع بالوجود احلقاين نِياملراعني حلقوق التفاصيل يف عَ  الكثرة،

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ
 َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ينٰى

حال سلوككم وإحرامكم لزيارة  {ليبلونّكم هللا}بالغيب  {يا أيّها الذين آمنوا}
 {ليعلم هللا}أ ما يتوصل به إليها ر لكم ويتهّيمن احلظوظ يتيّس {بشيءٍ }الوصول  كعبِة

 يف حالة الغيبة فإن   {من يخافه}ب عليه جزاء العلم التفصيلي التابع للوقوع الذي يترت 
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قه باخلطاب الذي هو من باب األفعال. وأما يف ال يكون إال للمؤمنني بالغيب لتعّل اخلوَف
خلوف فا. حالة احلضور فأما اخلشية فبتجلي الربوبية والعظمة، وأما اهليبة فبتجلي الذات

فمن اعتدى بعد }النفس، واخلشية من صفات القلب، واهليبة من صفات الروح  من صفاِت

 .لالحتجاب بفعله عن الشوق مؤمٌل {فله عذاب  }بارتكاب احلظوظ بعد االبتالء  {ذلك
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ
 حم جم يل ىل مل خل  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك مقجك  حق مف خف جفحف
 َّ خي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ممىم خم

، ومن حلقيقيرام االنفسانية يف حالة اإلح ال ترتكبوا احلظوَظ {ال تقتُلوا الّصيد}
 و رعاية خاطرفاقي أر اتمبيل قوى من النفس واجنذاب إليه ال ألم ًةمنه ونّي ارتكبه قصدًا

 ظ  ا احلهبجزاء قهره تلك القوة اليت ارتكب  كمهأي: فُح {فجزاء  }ضيف أو صاحب 
اقلتني من الع {لوا عدذيحُكم به }يوازي ذلك احلظ  النفساين من قوى النفس البهيمية بأمر 

 منيقّدم املأي: من أنفسكم أو من شيوخكم أو من أصحابك {منكم}النظرية والعملية 
القوة  ون تلككحال  يقية، أي: يفاحلق {هدياً بالغ الكعبة}السابقني يعينان كيفيته وكميته 

أي:  {رة  اأو كفَّ } رًاقاد ًالبيبإفنائها يف اهلل إن كان صاحبها من األقوياء ُم يًاد البهيمية َه
تلك القوة  تاء حقبإي بصدقة أو صيام يزيل ذلك امليل ويستر تلك اهليئة عن نفسه أو ستٌر

لك احلظ ذ قدِربوة فعال تلك القواالقتصار عليه دون احلظ فإهنا مسكينة أو إمساك عن أ
وهللا }ان احلرموباحلجب  {ليذوق وباَل أمره ومن عاد فينتقم هللا منه}كيما يزول عنها امليل 

حيجب  {مٍ انتقا ذُو}صفات النفس  ه مع كدوراِتال ميكن الوصول إىل جنات عّز {عزيز  
: الة والسالمالصيه عل د، كما قال تعاىل لنبيه حممووجود بقية  وظهور صفة  مظلمة  هبيئة 

 ".يورأنذر الصديقني بأين َغ"
حبر العامل الروحاين من املعارف واملعقوالت واحلظوظ العلمية يف  {أُِحّل لكم صيد}

واجب تعلمه يف املعامالت  من العلم النافع الذي هو حقٌّ {وطعامهُ }احلضرة اإلهلية  إحراِم
املسافرين لسفر اآلخرة،  {وللسيّارة}حلق أيها السالكون لطريق ا {لكم}واألخالق متتيعا 
العامل اجلسماين من احملسوسات  ّرَب {وُحّرم عليكم صيد}النعيم الباقي  احملرزين ألرباحِ 

لكم يف سريكم لتسريوا به واجعلوا نفوسكم وقاية  واحلظوظ النفسانية. واجعلوا اهلل وقايًة
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بالفناء يف الذات،  {ليه تُحشرونإ}نوا أنكم اهلل يف صدور الشرور املانعة منها وتيّق
 .وا مع املوانع وراء احلجابفاجتهدوا يف السلوك ال تقُف

 ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ
 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 َّ من زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق

: ما قيلكفيه م من دخول الغري احملّر {البيت}حضرة اجلمع  كعبَة {جعل هللا}
ً للنّاس}لكل وارد.  جل جناب احلق من أن يكون شريعًة قي حلقيامن موهتم  {قياما

وهو  لوصول،ان اأي: زم {والشهر الحرام}هلم به وحبياته وقدرته وسائر صفاته  وانتعاشًا
بوحة س املذفلن أي: ا {والَهدي}احلج احلقيقي الذي حيرم ظهور صفات النفس فيه  زماُن

ة، فإن ملنقادايعة، النفس القوية، الشريفة، املط وخصوصًا {والقالئِد}ك الكعبة بفناء تل
 {ذلك}يقية أرفع ة احلقحلياهبا أفضل وشأهنا عند البقاء والقيام بالوجود الثاين وا َبالتقّر

 حقائقَ  { يعلمُ أّن هللا}بعلمه عند القيام به  {ِلتَعلموا}لكم  أي: جعل تلك احلضرة قيامًا
 .كم بعلمهطة علمإحا إذ ال ميكن بكل شيٍء يف عامل الغيب والشهادة وعلمه حميٌطاألشياء 

أو  لوصولجب ملن ظهر بصفة أو بقية حال اباحلُ  {اعلموا أن هللا شديد العقاب}
وينات للتل {َغفور  }من حرماته  ضرب خبطأ واشتغل بغري حال السلوك وانتهك حرمًة

 . هوعادات اليت ال يعلم قدرها إالهبيئة الكماالت والس {رحيم  }والفترات 
ما }تكم كم وعالنيسّر {وهللا يعلمُ }التبليغ ال اإليصال  {ما على الرسول إال}

 ل تصلحوال، همن النيات والعلوم واألح {وما تكتُمون}من األعمال واألخالق  {تُبدونَ 
 .ون هبا للقائه أم ال؟للتقرب هبا إليه؟ وهل تستعد 

 هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱ
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب
 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس
 ىل مل خل ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك
 مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل
 نب مب  زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب
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 زي ري  ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ
 مم خم جمحم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف  ٱ خف حف جف مغ جغ مع
 َّ  ٰه مه جه هن من خن جنحن

 {بُ والطيّ }األموال من النفوس واألعمال واألخالق و {قُل ال يستوي الخبيثُ }
 ا مردوٌديث منهاخلبموجب للقرب والوصول و مقبولٌ  الطيبَ  منها عند اهلل تعاىل، فإن 

 للنفس اسبتهاخلبيث بكثرته ووفوره ملن {ولو أعجبك}للبعد والطرد واحلرمان  موجٌب
 .الطيب اختياروبيث لكم يف االجتناب عن اخل وملالءمته لصفاهتا، فاجعلوا اهلل وقايًة

كم لعلّ }الوهم ومزج هوى النفس  أكل من له لب أي: عقل خالص عن شوبِ ي

 .فيه لفناءباخلالص عن نفوسكم وصفاهتا وخبائثها والوصول إىل اهلل با {تُفلحون
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي
 رث يت ىت نت مت  زت رت ىبيب نب مب زب  رب يئ نئىئ
 مم ام يل ملىل يك  ىك مك اكلك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث
 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن
 َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب

 {فيقوُل ماذا}يف عني اجلمع املطلق أو عني مجع الذات  {يوم يجمُع هللا الّرسل}
لعون على مراتبهم يف كماالهتم اليت ؟ أي: هل تّطأجابكم األمم حني دعومتوهم إّل

ليس لغريك  وتفصياًل ه لك مجعًاأي: العلم كّل {قالوا ال ِعلم لنا}يف متابعتكم  توجهوا إليها
فغيوب بواطننا وبواطنهم كلها  {إنّك أنت عاّلُم الغُيوب}لفناء صفاتنا يف صفاتك  علمٌ 

طهري بالت  {وعلى والدتك}باهلداية اخلاصة ومقام النبوة والوالية  {نِعمتي عليك}علمك 
إىل نور شيب الكمال  بالغًا {وكهالً }البدن  يف مهِد {تُكلّم النّاسَ }ء والتزكية واالصطفا

لوح كتاب احلقائق واملعارف الثابتة يف ال  {وإذ علُّمتك}بالتجرد عن البدن ومالبسه 
احملفوظ بتأييد روح القدس وحكمة السلوك يف اهلل بتحصيل األخالق واألحوال واملقامات 

قة باألفعال وأحوال النفس علوم الظاهرة واألحكام املتعّلوالتجريد والتفريد، وتوراة ال
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وصفاهتا، وإجنيل العلوم الباطنة من علوم جتليات الصفات وأحكامها وأحكام أحوال 
 .وصفاته وأعماله القلِب

لتربية ا ِدَيِب ضُ العقل اهليوالين الذي هو االستعداد احمل من طنيِ  {وإذ تَْخلُق}
ا عامله دها عنري القلوب الطائرة إىل حضرة القدس لتجرط {كهيئةِ }واحلكمة العملية 

دريت لمي وقأي: بعلمي وقدريت وتيسريي عند جتلي صفات حيايت وع {بإذني}وكماهلا 
يقي م احلقمن روح الكمال، حياة العل {فتنفُخ فيها}لك وإنصافك واستنبائي إياك 

ناح جبلقدس اىل جناب كاملة تطري إ جمردًة نفسًا {فتكون طيراً }بالتكميل واإلضافة 
دنيا بة اليب مبرض حماملِع {واألبرص}ق. احملجوب عن نور احل {وتُبرئ األكمهَ }العشق 

وإذ } {إذنيب}موتى اجلهل من قبور البدن وأرض النفس  {وإذ تُخرجُ }وغلبة اهلوى 

هم ك جلهلين لاحملجوبني عن نور جتليات الصفات اجلاهلني املضاّد {كففُت بني إسرائيل
ا جبوُح {ينقال الذف}باحلجج والدالئل الواضحة  {عنك إذ جئتُكم بالبيّناتِ }ك ومقامك حبال
 .حلريهتم فيه {إن هذا إال ِسحر  مبين}عن دين احلق  {منُهم}

روا ن طهأي: أهلمت يف قلوهبم النورانيني الذي {وإذ أوَحيُت إلى الحواريين}
 وك باإلرادةم وأحّبفوسهندعوتك لصفاء  لوابِ نفوسهم مباء املنافع واألعمال املزكية حىت َق

بتوحيد  يًاحقيق ًاإميان {ن آمنوا بيأ}التامة ملناسبتهم إياك بنور الفطرة وصفاء االستعداد 
 يا {واشهد ا آمنّاقالو}. برعاية حقوق جتلياهتا على التفصيل {وبرسولي}الصفات واحملو 

 .ليكإفاتنا صدات مني وجومسّلنقادون لك نا ُمأّن إهلنا بعلمك الشامل احمليط بالكّل
 حط مض حضخض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ

 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ
 مهىه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
 َّ  زب رب

أي:  {يستطيع ربّكهل }إذ اقترح عليك أصحابك فقالوا  {قال الحواريّون إذْ }
ه ويكمله وال يعبد أحد هو االسم الذي يرّب كل واحد  رّب شاهدك من عامل الربوبية، فإن 

إال ما عرفه من عامل الربوبية وال عرف إال ما بلغ إليه من املرتبة يف األلوهية فيستفيض منه 
مع إقرارهم منه املدد الروحاين، وهلذا قالوا  العلوم ويستنزل منه الربكات ويستمد  
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 {أن يُنّزل علينا مائدةً من السماء}وإسالمهم: ربك، ومل يقولوا: ربنا، ألن رهبم ال يستطيع 
من مساء عامل الروح تشتمل على أنواع العلوم واحلكم واملعارف واألحكام فيها  شريعًة
احذروه يف ظهور صفات  {قال اتّقوا هللا}القلوب وقوت النفوس وحياهتا وذوقها  غذاُء

لكم فيما يصدر عنكم من األخالق واألفعال تنجوا من تبعاهتا  فوسكم واجعلوه وقايًةن
 .ق إميانكم فال حاجة بكم إىل شريعة جديدةوتفوزوا وتفلحوا إن حتّق

فإن  {نا قُلوبُ وتطمئنّ }ى هبا ونعمل هبا ونتقو  {منها}نستفيد  {قالوا نُريُد أن}
ك هبا واليتتك و اإلخبار عن ربك ونبّوصدقك يف {ونعلمَ }العلم غذاء القلب وقوته 

ئبني ن الغاانا مخرب هبا من عداحلاضرين أهل العلم نُ  {ونكوَن عليها من الشاهدين}وفيها 
يعود  ينًاود عًاي: شرأ أمرًا {تكوُن لنا عيداً ألّولنا وآخرنا}ونعلمهم وندعوهم هبا إىل اهلل 

 عالمًة {كَ وآيةً من} يوجد من النصارىإليه من يف زماننا من أهل ديننا ومن بعدنا ممن س
نت خير وأ} هلدايةذلك الشرع والعلم النافع وا {وارُزقنا}منك تعرف هبا وتعبد  وعلمًا

ين لك الدذجب عن حيت {فمن يَكفُر}ال ترزق إال ما ينفعنا ويكون صالحنا فيه  {الّراِزقين
ً ال أُعذّبه أحداً م}بعد إنزاله ووضوحه  وضوح طريق ون اللبيا {ن العالمينفإني أُعذّبه عذابا

من  أشد  العلم ب معالدين واحلجة مع وجود استعدادهم فال ينكرونه إال معاندين والعذا
 .العذاب من اجلهل، إذ الشعور باحملجوب عنه يوجب شدة اإليالم

 يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ
  حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك  لك اك
  حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ  مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض
  هث مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن من خن حن ممجن خم حم
 َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من مكمل لك هش مش هس مس

 ك أو إىل مقام قلبك ونفسك فإن من بقيدعوت الناس إىل نفسك وأّم {أأنت}
فيه وجود األنائية وبقية النفس واهلوى، أو كان فيه تلوين بوجود القلب وظهوره بصفته 

تنزيه هلل عن  {قال سبحانك}يدعو اخللق إما إىل مقام نفسه وإما إىل مقام قلبه ال إىل احلق 
فإين ال وجود ل  {ما يكوُن لي أن أقول ما ليس لي بحقّ }له عن وجود البقية  الشريك وتربئًة

باحلقيقة، فإن القول  ليس ل ذلك القول قيقة فال ينبغي وال يصح أن أقول قواًلباحل
مين قول  َرَدأي: إن كان َص {إن ُكنُت قُلته فقد عِلمتَهُ }والفعل والصفة والوجود كلها لك 
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إلحاطتك  {تعلُم ما في نفسي}جد فعن علمك وال وجود ملا ال تعلم وما وجد بعلمك ُو
ما }حيط بالكل أي: ذاتك ألين ال ُأ {وال أعلم ما في نفسك}مك بالكل، فعلمي بعض عل

أي: ما  {أن اعبدوا هللا ربّي وربّكم}فتين قوله وألزمتين إياه وما أمرهتم إال ما كل  {قُلُت لهم
ربوبيته إىل الكل سواء فغلطوا  دعوهتم إال إىل اجلمع يف صورة التفصيل وهو الذي نسبُة

أراعيهم  حاضرًا رقيبًا {وُكنُت عليهم شهيداً }اصيل لضيق وعائهم فما رأوه إال يف بعض التف
أفنيتين بالكلية بك  {فلّما توفّيتني}ي وجود بقية ّنأي: ما بقي ِم {ما ُدمُت فيهم}وأعلمهم 

، يوجد بك، حاضٌر {وأنت على كّل شيء شهيد}لفنائي فيك  {ُكنَت أنت الّرقيَب عليهم}
 .وإال مل يكن ذلك الشيء

ت ان وأناء باحلجب واحلرمّقأِح {فإنّهم عباُدك}بإدامة احلجاب  {بهمإن تعذ}
وي الق {لعزيزفإنّك أنت ا}برفع احلجاب  {وإن تغفر لهم}أوىل هبم تفعل هبم ما تشاء 

له من ا تفعمتفعل  {الحكيمُ }القادر على ذلك ال تزول عزتك بتقريبهم ورفع حجاهبم 
نفع  {مُ هذا يو}غة ف والغفران حبكمتك البالالتعذيب باحلجب واحلرمان والتقريب باللط

 {م جنّات  له}لكونه مخرية الكماالت وخاصية امللكوت  صدقك إياك، وصدق كل صادق 
ذا رادهتم إال إإتفىن  وال الصفات بدليل مثرة الرضوان فإن الرضا ال يكون إال بفناء اإلرادة

نه، أي: ملا اهنم عرضو عنهم علىم رضوان اهلل غلبت إرادة اهلل عليهم فأفنتها، وهلذا قد 
لذلك  أهاًلو ًاّلم حمأرادهم اهلل تعاىل يف األزل مبظهرية إرادته وحمل رضوانه ورضي هب
ذلك الفوز }هم أرضاوسلب عنهم إرادهتم بأن جعل إرادته مكاهنا وأبدهلم هبا فرضي عنهم 

الح والف كربألأي: الفالح العظيم الشأن ولو كان فناء الذات لكان الفوز ا {الغظيم
 .األعظم

أمساؤه وصفاته  {وما فيهنّ }له ما يف العامل العلوي والسفلي باطنه وظاهره 
ره بأمسائه إن شاء أفىن بظهور ذاته، وإن شاء أوجد بتسّت {وهو على كّل شيء قدير}وأفعاله 
 .وصفاته
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 ين ىن من خن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
 خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت
  َّ  لك خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ  مع جع

ظهور الكماالت، وصفات اجلمال  {هلل الذي خلق السموات واألرض الَحمدُ }
. واحلمد املطلق واجلالل على مظاهر تفاصيل املوجودات بأسرها الذي هو كمال الكّل

بالذات اإلهلية اجلامعة جلميع صفاهتا وأمسائها باعتبار البداية الذي أوجد مساوات  خمصوصٌ 
 جبُ عامل اجلسم ظلمات مراتبه اليت هي ُح عامل األرواح وأرض عامل اجلسم وأنشأ يف

أي: بعد ظهور هذه اآليات  {ثُمّ }ظلمانية لذاته ويف عامل األرواح نور العلم واإلدراك 
يساويه يف الوجود  غريه يثبتون موجودًا {بربّهم يعِدلون} جبوا مطلقًاحُ  {الذين كفروا}
وهيئة،  ن بوقت  عّيغري ُم مطلقًا {ثّم قضى أجالً }املادة اهليوالنية  {هو الذي خلقكم من طين}

تعالية عن ألن أحكام القضاء الثابت الذي هو أم الكتاب كلية منزهة عن الزمان، ُم
ق باحملل، فهو األجل الذي يقتضيه املشخصات إذ حملها الروح األوىل املقدس عن التعّل

ملزاج اخلاص بالنظر إىل نفس ذلك ا طبيعيًا االستعداد طبعا حبسب هويته املسمى أجالً 
ن عّيُم {وأجل  مسّمى}والتركيب املخصوص بال اعتبار عارض من العوارض الزمانية 

املقدر الزماين الذي جيب وقوعه عند اجتماع الشرائط وارتفاع  هو األجُل {ِعندهُ }
له،  مالزمًا معني  املوانع املثبت يف كتاب النفس الفلكية اليت هي لوح القدر املقارن لوقت 

 .[34األعراف، اآلية:]َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱتعاىل:  كما قال
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ون م تشّكمه بكبعدما علمتم قدرته على إبدائكم وإفنائكم وإحاطة عل {ثّم أنتم}
 .وقدرة لون لغريه تأثريًافيه ويف قدرته، فتتبت 

لي والسف لعلويسواء ألوهيته بالنسبة إىل العامل ا يف صورة الكلّ  {وُهو هللا}
 م الذيألجسايف عامل ا {وجهركم}الغيب  يف عامل األرواح الذي هو عامُل {يعلم سّركم}

ت احلركاوحوال واأل فيهما من العلوم والعقائِد {ويعلُم ما تكِسبون}هو عامل الشهادة 
فيجازيكم  والسكنات واألعمال صحيحها وفاسدها، صواهبا وخطئها، خريها وشرها،

 .حبسبها
 ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين

 يت ىت نت زتمت رت يب ىب  مبنب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث  رث
 مب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من
 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت حتخت جت هب
 مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ  مض خض
 َّ خم حم  جم هل

ً لجعلناه رُجالً }الرسول  {ولو جعلناهُ } ري غ ك نوٌرأي: جلسدناه ألن املل {ملكا
أو  سمٌ جفهو  سوس حم وكل  بالبصر وهم ظاهريون ال يدركون إال ما كان حمسوسًا مرئّي

لصورة اال إد فيها جسماين وال صورة تناسب امللك الذي ينطبق باحلق حىت يتجس 
سية اليت لو د اجلنوجو تقتضي هذه الصورة وإما لوجوب ناطقًة نه نفسًااإلنسانية، إما لكو

 اته منذ لزمَ أأي:  {كتب على نفسه الرحمةَ }مل تكن ملا أمكنهم السماع منه وأخذ القول 
أو  جود و محة لر ستحّقحيث هي إفاضة اخلري والكمال حبسب استعداد القوابل فما من ُم

 .ه هلاكمال إال أعطاه عند حصول استحقاق
الصغرى واإلعادة أو الكربى يف عني اجلمع املطلق  {ليجمعنّكم إلى يوم القيامة}

من اجلمعني يف نفس األمر عند التحقيق، وإن مل يشعر به  يف كل واحد   {ال ريب فيهِ }
لذات الفانية وحمبة ما بإهالكها يف الشهوات وال  {الذين خسروا أنفسهم}احملجوبون وهم 

فهؤالء حملبتهم إياها  .فيه لشيء فهو حمشوٌر حطام الدنيا، وكل حمّبمن  يفىن سريعًا
واحتجاهبم هبا عموا عن احلقائق الباقية النورانية واستبدلوا هبا احملسوسات الفانية الظلمانية 
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 رث يت ُّٱقال ذلك مع قوله:  {قُل إنّي أُمرُت أن أكون أّول من أسلمَ } {فهم ال يؤمنون}
 حك جك ُّٱ [، وكذلك قال موسى:123آلية:النحل، ا]َّىف يث ىث نث مث زث
ألن مراتب األرواح خمتلفة يف القرب  ،[143األعراف، اآلية: ]َّ جل مك لك خك

 .والبعد من اهلوية اإلهلية
يف  ة كلهملوحدوكل من كان أبعد فإميانه بواسطة من تقدمه يف الرتبة، وأهل ا

طتهم األقدم م بواسريهغان وإمي املرتبة اإلهلية أهل الصف األول فكان إمياهنم بال واسطة 
وجود ر الّخمتأ من آمن وإن كان لُ فاألقدم، وكل من كان إميانه بال واسطة فهو أّو

ال يقدح ف. "قونابلس حنن اآلخرون ا": عليه الصالة والسالمحبسب الزمان كما قال النيب 
 يفد مثل سريه يالتوح ريقطيف  ة إبراهيم يف سابقيته ألن معىن االتباع هو السرُياتباعه ملّل

 .ليته كونه يف الصف األول مع السابقنيالزمان األول. ومعىن أّو
 حنخن جن يم ممىم خم جمحم يل ىل مل خل  ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم ُّٱ
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه  ين ىن من
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب
ٱَّ زن  رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق

، فيكون فعالهه وأبذاته وصفات وفعالً  وصفًة بإفنائهم ذاتًا {ر فوق عبادهوُهو القاه}
 أ هلمات وهيّ عتمت ع القهره عني لطفه كما لطف هبم بإجيادهم ومتكينهم وإقدارهم على أنوا

فسبحان الذي  .هرهقجبوا هبا عنه وذلك عني ما أرادوا من أنواع النعم واملشتهيات فُح
وهو } رمحته  سعةت نقمته على أعدائه يفشدة نقمته واشتد  اتسعت رمحته ألوليائه يف 

ن املتضّم لظاهرلطف ان للطف الواسع أو اليفعل ما يفعل من القهر الظاهر املتضمّ  {الحكيم
للطف  حقاقهالع على خفايا أحواهلم واستالذي يّط {الخبير}للقهر الكامل باحلكمة 

ً }والقهر  إظهار ببصفاته  {أو كذّب}إثبات وجود غريه ب {ومن أظلم ممن افترى على هللا كذبا
م مبا الحتجاهب {ظالمونإنّه ال يُفلح ال}صفات نفسه، فأشرك به. وغاية الظلم الشرك باهلل 

 .وضعوه يف موضع ذات اهلل وصفاته
  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ
  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 حم جم هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ
 مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي جيحي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم
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 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث
ٱَّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن

{ ً غري بات البإث {ثم نقول للذين أشركوا}مجع الذات  يف عنيِ  {ويوم نحُشُرهم جميعا
لية جتعند  {كنتثم لم }يف التجلي الذايت  لفناء الكلّ  {ركاؤكم الذين كنتم تزعمونأين ش}

ما كنا   ربناا وهللاإال أن قالو}احلال وبروز الكل للملك القهار هناية شركهم وعاقبته 

 .المتناع وجود شيء نشركه باهلل {مشركين
ا كانوا نهم مع} بافتراء الوجود والصفات هلا وضاع {انظر كيف كذبوا على أنفسهم}

نفي سهم بى أنفبل وجدوه ال شيء سوى املفتري أو كذبوا عل فلم جيدوه شيئًا {يفترون
 .ذلك االعتقاد فيها الشرك عنها مع رسوِخ

ء استياللمة واحلرمان والتعذب هبيآت نفوسهم املظ ناِر {ولو ترى إذ ُوقفوا على}
ليات من جت {نايات ربّ رّد وال نُكذَب بآفقالوا يا ليتنا نُ }صور املفتريات عليهم يف العذاب 

ظهر  {بل بدا}دين، لكان ما ال يدخل حتت الوصف املوّح {ونكون من المؤمنين}صفاته 
وزهم هلل مة بربملظلامن العقائد الفاسدة والصفات املهلكة واهليئات  {لهم ما كانوا يُخفون}

خ تلك لرسو {ها نُهوا عنولو ُرّدوا لعادوا لم}بوا به ، فتعّذوانقالب باطنهم ظاهرًا
 ةً لَكَم لكذبا يف الدنيا واآلخرة لكوِن {وإنّهم لكاذبون}االعتقادات وامللكات فيهم 

 .راسخة فيهم
 زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ
 َّمتنت

 م يفحلاهل يف القيامة الكربى وهو تصويرٌ  {ربّهم ىولو ترى إذ ُوقِفوا عل}
ود، وإن والشه حلضورقول وال جواب، حلرماهنم عن ا م يكن َثاالحتجاب والبعد وإال مل 
 .كانوا يف عني اجلمع املطلق

كون يشيء واعلم أن الوقف على الشيء غري الوقوف معه، فإن الوقوف مع ال
بالتوحيد  ع اهللقف مونفرة، فمن و ، والوقف على الشيء ال يكون إال كرهًاورغبًة طوعًا

 :كمن قال
 أنرررررت فلررررريس الهررررروى مرررررن حيرررررث وقرررررفَ 

 

 مر عنرررررررررررره وال متقرررررررررررردّ لرررررررررررري متررررررررررررأخّ  
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 مل خل ُّٱ ال يوقف للحساب، بل هو من أهل الفوز األكرب الذين قال فيهم:
 هل مل خل حل ُّٱ[، 28الكهف، اآلية:]َّ يمجن ىم  مم خم حم جم يل ىل
لغري مع ا ن وقَفوم. ثاب بأنواع النعيم يف اجلنان كلهاوُي ،[52األنعام، اآلية:]َّ حم جم

 نِ ا، لكوكله عذب جبميع أنواع العذاب يف مراتب النريانب وبالشرك وقف على الرّ 
ث يف َبت، ولَ هوالذات والشغلظ وكفره أعظم. ومن وقف مع الناسوت مبحبة ال حجابه َأ

انية ليه زبلط عحجاب اآلثار وقف على امللكوت وعذب بنريان احلرمان عن املراد، وس
ن حجاب عوخرج  عالوقف مع األف اهليئات املظلمة، وقرن بشياطني األهواء املردية. ومن

. ومن مللكوتاقام مبنار الطمع والرجاء، ورد إىل  َبّذاآلثار، وقف على اجلربوت، وُع
 لشوق يفر ابنا َبّذوقف مع الصفات وخرج عن حجاب األفعال، وقف على الذات، وعُ 

وف فإن املوق ب،ّراهلجران وإن كان من أهل الرضا وهذا املوقف ليس هو املوقف على ال
دون  رمي،على الذات يعرف ربه املوصوف بصفات اللطف كالرحيم، والرؤوف، والك

فه، ب أوصاحجا األنية كما أن الواقف مع األفعال يف املوقوف على الرب فهو حجاُب
يف  موقوٌف شركفامل. اآلثار والواقف مع الناسوت يف حجاب أفعاله اليت هي من مجلِة

 ٌّ  ٰى ٰرُّ فيحجب بالبعد والطرد، كما قال:على الرب  املواقف األربعة أواًل
 آل عمران،]َّمض خض حض جض مصُّ[، وقال: 108املؤمنون، اآلية:]ٍَّّ

 حم جم هل مل خلُّد بالسخط والقهر كما قال: طَر، مث على اجلربوت فُي[106اآلية:
 خئُّقيل:  لعن كما، مث على امللكوت فيزجر بالغضب والّ [77آل عمران، اآلية:]َّخم
 كما قال على ، على النار، فيعذب بأنواع النريان أبدًامث ،[72الزمر، اآلية:]َّهئ مئ

عن وقفه  رًا، فيكون وقفه على النار متأّخ[77الزخرف، اآلية:]ٌَّّ ٰىُّلسان مالك: 
 مم خم حم جم هل  مل خل حل جلُّمنه، كما قال:  على الرب، معلواًل

 مللكوت مثوأما الواقف مع الناسوت فيقف للحساب على ا. [70 :، اآليةيونس]َّجن
ال ال يوقف األفع ف معى لوجوده. والواقنّحى لعدم السخط وقد ال يُ نّحنار، وقد ُيعلى ال

ن: ن الذيهو معلى النار أصال، بل حياسب ويدخل اجلنة. وأما الواقف مع الصفات ف
 .حبقائق األمور واهلل أعلُم ،[119املائدة، اآلية: ]َّمب هئ مئ هي ميُّ

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت ُّٱ
 خب جبحب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم  ام
 َّ مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب  مب
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مة القيا {محتّى إذا جاءته}احلق  احملجوبون املكذبون بلقاِء {قد خسر الذين}
وأفعال  قات،التعّل من أعباِء {وهم يحملون أوزارهم}الصغرى ندموا على تفريطهم فيها 

: أي {ورهمعلى ُظه}السيئات، وآثام هيئات احلسيات  حمبة اجلسمانيات، ووباِل
رادوا عما أ تهمطارتكبتهم واستولت عليهم للرسوخ يف نفوسهم فحجبتهم وعذبتهم وثب 

إال } ملعقولمن ا أي: احلياة احلسية، ألن احملسوس أدىن إىل اخللق {وما الحياة الدنيا}

أي:  {خرةار اآلوللدّ }  اء واالنقضاءالفن ال أصل له وال حقيقة سريُع أي: إال شيٌء {لعب  
نية البد لذاتّلدون عن مالبس الصفات البشرية وايتجّر {خير  للذين}عامل الروحانيات 

 .ن الفاينَواألد   حىت ختتاروا األشرف األطيب على األخّس {أفال تعقلون}
 فةسه بصور نفعتاب لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بظه {قد نعلُم أنه ليَحُزنك}

عوة ذه الدهإىل آخره، أي: ليس إنكارهم تكذيبك ألنك لست يف  {ال يكذبونك} احلزن
 .ميةادة قدذه عبنفسك وال هذا الكالم صفة لك، بل تدعوهم باهلل وصفاته وه قائمًا

 حقمق مف خف حف  مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱ
 مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك
 يل ىل مل خل  هس مس هث مث هت متهب مب هئ مئ  هي مي حيخي جي ٰه
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم جمحم
 نت مت زت رت  ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 َّ  يث ىث نث مث زث يترث ىت

ا يبقى يف اله باهلل بعدما عاتبه لئل باهلل، سَ  {من قبلك فصبروا ولقد ُكذّبت رسل  }
به بقوله: لقبض بل يطمئن قلبه، وهلذا عق التلوين وال يتأسف بعد ذهابه عليه فيقع يف ا

ل بإنكار أي: صفات اهلل اليت يتجلى هبا لعباده وال تتغري وال تتبّد {وال مبّدل لكلماِت هللا}
وإن كان َكبَُر عليك إعراضهم }ونفى عنه القدرة وعجزه بقوله: . املنكرين وال ميكنهم تبديلها

الذين ال  {فال تكونّن من الجاهلين}صفاهتا ا تظهر نفسه بإىل آخره، لئل  {فإن استطعت
ف على احتجاب من احتجب. فإن كمة تفاوت االستعدادات، فتتأّسلعون على ِحيّط

حلكمة ترتب النظام وظهور الكماالت  وحرمان بعض  املشيئة اإلهلية اقتضت هداية بعض  
لية ووهب له احلياة الظاهرة والباطنة، فال يستجيب إال من فتح اهلل مسع قلبه باهلداية األص

اجلهل الذين ماتت غريزهتم باجلهل  احلقيقية بصفات االستعداد ونور الفطرة، ال موتى
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حبسب الفطرة فإهنم ال ميكنهم  ب أو باحلجب اجلبلية، أو مل يكن هلم استعداٌداملرّك
اجلمع  يف عنِي {ثّم إليه يُرجعون}باإلعادة يف النشأة الثانية  {يبعثُهم هللا}السماع، بل: 

جب يف اآلخرة للفريق الثاين املطلق للجزاء أو املكافأة مع احتجاهبم. وقد ميكن رفع احُل
من صفاته على  نزول اآليات، فإن ظهور كل صفة  {ولكن أكثرهم ال يعلمون}دون الباقني 

 .له يعرفه هبا أهل العلم من مظاهر األكوان آيًة كل مظهر 
م يف مثالكأميكن محله على املسخ أي: أمم  إىل آخره، {وما من دابّة في األرض}

ير وخناز ردةسخوا قاالحتجاب واالعتداء وارتكاب الرذائل كأصحاب السبت الذين ُم
لكية أو فس الفالن أعماهلم وهو صحيفة ُرَوما قصرنا يف كتاهبم الذي فيه صُ  {ما فّرطنا}

يف  جوبنياء، حمللجز {نثّم إلى ربّهم يُحشرو}صحيفة نيتهم اليت ثبتت فيها صور أعماهلم 
 .عني اجلمع املطلق

شهم، ن معايمليه أمثالكم مربوبون مبا احتاجوا إ والظاهر أن املراد أهنم أمٌم
 من شيءٍ  حملفوظوح ارنا يف كتاب اللتهم بتقدير من اهلل وحكمه. ما قّصَنؤ ون ُممكفّي

م هثّم إلى رب} يه،لإيصلحهم بل أثبتنا فيه أرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم وكل ما احتاجوا 

اص جلزاء أعماهلم كما هو مروي يف احلديث من حشر الوحوش، وقص {يُحشرون
 آجالكموقكم لكم تعرف هبا أحوالكم وأرزا األعمال بينهم، وكل واحدة منها آيٌة

ياة الح احلوإص وأعمالكم، فاعتربوا هبا وال تصرفوا مهمكم ومساعيكم يف طلب الرزق
 .وتضروها وتشقوا هبا يف آخرتكمروا أنفسكم الدنيا فتخَس
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ
 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن
 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت
 جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك
 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  حي جي
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي  جي يه ىه
 نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ
 ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
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 حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب  جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
 َّ جس مخ جخ  جحمح مج

 {صمّ }نفوسهم يات صفاتنا الحتجاهبم بغواشي صفات بتجّل {والذين كذّبوا}
ون ينطق ول فالبألسنتها اليت هي العق {وبُكم}بآذان القلوب فال يسمعون كالم احلق 

واب، الدطبائعهم ك صفات نفوسهم وجالبيب أبداهنم وغشاواتِ  باحلق يف ظلماِت
جب حبال بإس {من يشأ هللا يُضلله}قونك وما هداهم اهلل لذلك بالتوفيق فكيف يصّد

ل قُ } حات مجالهُبنور وجهه وَس بإشراِق {على صراط مستقيمومن يشأ يجعله }جالله 
ت إن املو عند وقوعه يف العذاب أو عند حضور إىل آخره، أي: كل مشرك  {أرأيتكم

إن  حيد احلقيقي، التوة إىلباهلداية احلقاني رنا الساعة بالقيامة الصغرى أو رفع احلجاِبفّس
 حول وال ق أن اليتحّقأشركه باهلل وقوته وأ عن حول من رناها بالقيامة الكربى يترّبفّس

 وسائل، وهلذامن ال اهللبك به وأشركه قوة إال باهلل وال يدعو إال اهلل، وينسى كل من متّس
رنة األخذ ه مبقاالمب كباده. أما ترى كيف عق قيل: البالء سوط من سياط اهلل، يسوق ِع

 .بالبأساء والضراء بإرسال الرسل
ار عن مق عجهماألنبياء وسوق العذاب، يز ِدو للطف، كَقتضاعف أسباب ا لعل 

دوا ينقاوة شكيمتها، فيطيعوا ويربزوا من احلجاب نفوسهم ويكسر سورهتا وشّد
وة قلوهبم ا لقسارعون أهنم ما تضعني عند جتلي صفة القهر وتأثريها فيهم، مث بي متضّر

 .جلسمانيةش اهلوى وحب الدنيا وميل اللذات ابكثافة احلجاب وغلبة غِ 
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس ُّٱ
  جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك مق حق مف خف
  مم خم حم جم يل ىل مل خل  جي ٰه مه جه هن من خن حن
 َّ جه ين ىن من خن جنحن يم ىم

ين الذين هم أهل أي: أنذر مبا أوحي إليك املستعّد {وأنذر به الذين يخافون}
ه ال ينجع فيهم كما قال يف أول فإّنهم اخلوف والرجاء، وأعرض عن الذين قست قلوُب

أن يُحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولّي وال }. [2]البقرة، اآلية: َّ جن  يم  ُّٱالكتاب: 

من الرجوع إىل اهلل، فيخافون أن  أي: يعلمون بصفاء استعدادهم أنه ال بد   {شفيع
ينصرهم غري اهلل  ولّ  صفاهتم وأفعاهلم ال حشروا إليه يف حال كوهنم حمجوبني عنه حبجِبُي
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فيقرهبم منه، ويكرمهم لفناء  هلم يشفعُ  البعد وعذاب احلرمان، وال شفيٌع ةِ فينقذهم من ذّل
 مق حق مف  خف حف مغجف جغ مع ُّٱالذوات والقدر كلها يف اهلل، وقهره إياهم، كما قال تعاىل: 

، فيتعظون بسماعهم له وحيدث فيهم [16غافر، اآلية:]َّ مل خل حل مكجل لك خك جكحك
لكي حيذروا حجب أفعاهلم  {لعلهم يتّقون}رون يف السلوك باجلد واالجتهاد فيشّمالرجاء 

جه أن يكون الول القلب، وصفاهتم وذواهتم، ويتجردوا عنها باحملو والفناء يف اهلل، ويتّ 
النفس فينقذها من العذاب  والشفيع الروح، أي: مل يصلوا إىل مقام القلب الذي هو ول 

وال إىل مقام الروح فتشفع هلم بإمداد مدد القرب هلا واستمدادها  وينصرها من احلرمان،
 .ل بينهم وبني اهللمن اهلل وتتوّس

ن كاملوأي: ال تزجرهم به، وهم أهل الوحدة ال {وال تَطُرد الذين يَدعونَ }
طاشت  الذين ع يفت قلوهبم ال ينفالواصلون، فإن اإلنذار كما ال ينجع يف الذين قَس

لب ور القئما حبضأي: خيصونه بالعبادة دا {العشيوربهم بالغداة }وتالشت قلوهبم يف اهلل 
 ية ال جيعلوناألزل بةه السر إليه، ال يريدون بالعبادة إال ذاته باحملوشهود الروح وتوّج

مبحبة  ريدونهال يوأو خوف عقاب أو نقمة،  ع ثواب جنة من توقّ  لة بغرض عبادهتم معّل
 و مطلب  أ قصد  ميف  الف جتلياهتا وال يستحلون توسيط ذاتهالصفات فتتغري إرادهتم باخت

ه حىت هم علينظر بل شاهدوا فناء الوسائط والوسائل فيه ومل يبق يف شهودهم شيء يقع
 هبم منروبني  فيما يعملون من شيء، أي: ال واسطة بينهم {ما عليك من حسابهم}ذواهتم 

حساهبم شيء ف ك يفد أو إىل غري ذلأو إىل جها ملك أو نيب فلست من دعوهتم إىل طاعة 
 الأي:  {يءشوما من حسابك عليهم من }على اهلل إذ عملهم ليس إال باهلل ويف اهلل 

ا اهلل عّمبغاهلم الشت دفع وقمع للكفربدعوتك بنصر وإعانة لإلسالم وال  خيوضون يف أموِر
ال  ،[23املعارج، اآلية:]َّ لك اك يق ىق يف ُّٱسواه ودوام حضورهم كما قال تعاىل: 

ضهم بإهنا عما هم عليه من دوام احلضور {فتطردهم}من أمرك ونبوتك  يعنيهم شأنٌ 
 {اذلك فَتَنّ وك} {نفتكون من الظالمي}ش وقتهم ومجعيتهم أو تشّو ديين أو مصلحة  لشغل 

 ن ض، فإبالبع وهم احملجوبون {بعضهم} اأي: مثل ذلك الفنت واالبتالء العظيم فتن 
تهم، ومل ومسكن قرهمروا منهم إال صورهتم وسوء حاهلم يف الظاهر وفاحملجوبني ملا مل ي

سبة إىل م بالنعينهأيروا قدرهم ومرتبتهم وحسن حاهلم يف الباطن، استحقروهم وازدرهتم 
 :فض العيش فقالوا فيهمم وِخما هم فيه من املال واجلاه والتنع 
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، ًاون عيشطيبهم واهلل األو باهلداية استخفافًا {أهؤالء مّن هللا عليهم من بيننا}
ما قال نوح رفهم كن يععند اهلل وعند م ورتبةً  ، األعظمون قدرًاومنزاًل األرفعون حااًل
ر كل بل اخلُي ،[31هود، اآلية:]َّيث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت ُّٱعليه السالم: 

 نعمةِ  ستعماليقة باالذين يشكرونه باحلق {أليس هللا بأعلم بالشاكرين}اخلري ما آتاهم اهلل 
كروه هلل فشا عِةوجودهم وصفاهتم وجوارحهم وما يقوم به من أرزاقهم ومعايشهم يف طا

 وبإزاء نعمة اهلل، راضيمرها من املنعم وصرفها يف النعمة اخلارجية بالعبادة وتصّو بإزاِء
بإزاء نعمة اته، وة صفمعرفته ومعرف اجلوارح باستعماهلا يف عبادته وسلوك طريقه وحتصيِل

عمة نبإزاء ه، ووها يف اهلل واالعتراف بالعجز عن معرفته وشكره وعبادتالصفات مبح
ين، وعلمهم احلقا وهوبالشهود حىت شكر اهلل سعيهم بالوجود امل نِيالوجود بالفناء يف عَ 

بحانك ما سالوا: ، فقاملشكور لنفسه بنفسه، ال يقدر على شكره أحد إال هو اكُرأنه الّش
م شكرهبعبادتك، وذلك هو علمه  ا عبدناك حّقمعرفتك، سبحانك م عرفناك حّق
 .وجزاؤه منه
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه  ُّٱ
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت
 جت مبهب خب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 حض جض خصمص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت حتخت

 َّخضمض
م عن لتنزهك {فقل سالم عليكم}مبحو صفاهتم  {وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا}

ال ه إبدألزم ذات {ربكم على نفسه الرحمة كتبَ }دكم عن مالبسها عيوب صفاتكم وجتّر
 سوءاً  مل منكممن ع أنّه}عن كل ما فات  لكم، ألن يف اهلل خلفًا صفاتكم بصفاته رمحًة

من بعد  لوينهع عن تمن صفاته بغيبة وغفلة، مث رج يف تلوينه صفٌةأي: ظهر عليه  {بجهالة
ع بني يديه التضر وهلل اإىل احلضور فعرفها وقمعها باإلنابة إىل  اَءَفظهور تلك الصفة َو

. الستقامةايرمحه هببة التمكني ونعمة  {رحيم}يسترها عنه  {فإنه غفور  }والرياضة 
صفاتنا  ن لكّيني نبنا هلؤالء املؤمنالتبيني الذي بّيأي: مثل ذلك  {وكذلك نُفّصل اآليات}
 امهم.إجر احملجوبني بصفاهتم الذين يفعلون ما يفعلون هبا وذلك {ولتستبين سبيل}
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فس أو ن ن مال ما سوى اهلل من الذين تعبدون هبواكم م {قُل إني نُهيُت أن أعبدَ }
تجايب هبا باح ًال إذبعبادهتا فأض {أتّبع أهواءكم}بدنية أو غري ذلك، فال  أو شهوة أو لذة 

ى أنا من اهلد ير ومالتقدق ضالل على هذا اه حتّقفال أهتدي إىل التوحيد ومعىن املاضي أّن
 .يف شيء

 خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ
 يل ىل مل خل  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل
 حي جي يه ىه  مه جه ين منىن خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم
 َّخيمي

هو غيوب وب الأوهلا غي مراتٌب الغيَب إىل آخره، اعلم أن  {فاتح الغيبوعنده م}
ل ما وجد كصورة  قاشُ عامل األرواح وهو انت علم اهلل املسمى بالعناية األوىل، مث غيبُ 

 ى بأم الكتاباملسم املالع وسيوجد من األزل واألبد يف العامل األول العقلي الذي هو روُح
 .السابق كلي، وهو القضاء على وجه 

 وجزئيًا ًاكلي ًالميع تفصياًل مث غيب عامل القلوب وهو ذلك االنتقاش بعينه مفصاًل
  اخليال وهويب عاملغمث  يف عامل النفس الكلية اليت هي قلب العامل املسمى باللوح احملفوظ

نة مشخصة ها معيجرامأانتقاش الكائنات بأسرها يف النفوس اجلزئية الفلكية املنطبعة يف 
إذ  لسماء الدنياشرع با الرنة ألوقاهتا على ما يقع بعينه، وذلك العامل هو املعرب عنه يفمقا

ضائه ق فصيلُ تهو  الغيوب إىل عامل الشهادة ولوح القدر اإلهلي الذي هو أقرب مراتبِ 
لعوامل اليت ال هذه ه لكوعلم اهلل، وهو العناية األوىل عبارة عن إحاطته بالكل حبضور ذات

فهي عني  ة زائد صورة بته فيعلمها مع مجيع تلك الصور اليت فيها بأعياهنا ال ذا هي عنُي
فتح ع َممجن كان إ حُ علمها وال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض فاملفاِت

يوب حلضور يع الغى مجبفتح امليم الذي هو املخزن فمعناه عنده هذه اخلزائن املشتملة عل
اه إما ذلك ، فمعنملفتاحفتح بكسر امليم مبعىن اوإن كان مجع ِم {إال هو ال يعلُمها}ذاته هلا 

 ن أوإما . غريه ها أحدا فيقة ومفاتيحها بيده ال يطلع على ماملعىن بعينه يعين أبواهبا مغّل
يد قدرته خللق بيه اأسباب إظهارها وإخراجها من مكاهنا إىل عامل الشهادة حىت يطلع عل

هي أمساؤه وفيها  ما لع على يقدر غريه على انتزاعها منه حىت يّطوتصرفه حمفوظة عنده ال
 .صهاوتشخّ  عددها ا معتعاىل، والكتاب املبني هو السماء الدنيا لتعني هذه اجلزئيات فيه
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زاء أي: فيما جرحتم من صواب أعمالكم ومكاسبكم للج {ثّم يبعثُكم فيه}
ينبئكم فملطلق مع اترجعون يف عني اجل نه للبعث واإلحياء. مث إىل ربكمعّي {ليُقضى أجل  }

 .بإظهار صور أعمالكم عليكم وجزائكم هبا
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّٱ
 َّ نث مث زث رث يت ىت نت  زتمت رت يب ىب نب مب زب رب

ق إذ املطل معاجل فه فيهم كما شاء وإفنائهم يف عنِيبتصّر {وهو القاهر فوق عباده}
ال ا كل حفيه اليت ينطبع هي قواهُم {عليكم حفظةً  ويُرسل}فيه  ال شيء إال وهو مقهوٌر

ها إما تناسب صورل بحبسب الرسوخ وعدمه، فيظهر عليهم عند انسالخهم عن البدن فيتمثّ 
لعذاب بل ليها اصل إروحانية لطيفة توصل إليها الروح والثواب، وإما جسمانية مظلمة تو

ا بلسان أعماهلم بوتنطق عليه ل هبيآهتاتظهر تلك الصور على جوارحها وأعضائها فتتشّك
فيها فتظهر  جلزئيةادث اوالقوى السماوية اليت أشرنا إليها وإىل انتقاش مجيع احلو. احلال

 ها عليهم وهي أحصتإال وال كبريًة عليهم بأسرها عند مفارقتها عن بدهنا، ال تغادر صغريًة
جزاء طلق فإنه للمع املاجل نيأيضا يكون يف ع بأعياهنا الرسل اليت توفتهم عند املوت. والرد 

 .وهو: توفيهم لوقوع حساهبم يف آن  {وهو أسرع الحاسبين}
 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ُّٱ
 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 َّ  مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث

ت لصفاواشي البدنية واجب الغاليت هي ُح {قُل من يُنّجيكم من ظلمات البرّ }
ل جب صفات القلوب وفكر العقواليت هي ُح {البحر}ظلمات  {وَ }النفسانية 

ً }إىل كشفها  {تدعونه} عا ن م نَجٰىنَاأَ لئن }يف أسراركم  {وُخفيةً }يف نفوسكم  {تضرُّ

 .كنيالذين شكروا نعمة اإلجناء باالستقامة والتم {لنكونّن من}احلجب  {هذه
ومن كّل }بكشف تلك احلجب بأنوار جتليات صفاته  {منهاقُل هللا يُنّجيكم }

أي: ما بقي يف استعدادكم بالقوة من كماالتكم بإبرازها حىت لو كانت بقية من  {كرب
لكم الستعدادكم للفناء واخلالص منها بالكلية لقوة االستعداد  بقايا وجودكم كربًا

خر لكم ملقام الشريف وما اد بعد علمكم هبذا ا {ثّم أنتم}وكمال الشوق ألجناكم منها 
 .به أنفسكم وأهواءكم فتعبدوهنا {تُشركون}
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احلجب الت وباحتجابكم باملعقو {قُل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم}
ً أو يلبسك}باحتجابكم باحلجب الطبيعية  {أو من تحت أرجلكم}الروحانيات  أو  {م شيعا
رقة األخرى بل الفتقا من قواكم هي أمامهم دين قوة  على قة كل فرقة متفّر خيلطكم فرقًا

دجال أو  لى دينعرقة خمتلفة العقائد كل ف فيقع بينكم اهلرج واملرج والقتال، أو فرقًا
واكم ة من ققو باستيالء كل ي هو إمامهم، أو جيعل أنفسكم شيعًاشيطان أنسي أو جّن

أو  ة ىل شهورى إواألخ  غضب إىل على القلب بطلب لذهتا املخصوصة هبا، إحداها جتذبه
بتحصيل  لما هم كهم، فيما بينهم، أسريا يف قبضت رق القلب عاجزًاغأو غري ذلك، في طمع 

سياسة بياضهم ارت ة هذه منعته األخرى، ويقع بينهم اهلرج واملرج يف وجودكم لعدملّذ
طيعة مامها، مق منهم يف ًاقاهر يقهرهم ويسوسهم بأمر وحداين يقيم كّل واحد  رئيس 

يل يكون التأو هذا منقادة فتستقيم مملكة الوجود ويستقر امللك على رئيس القلب. وعلى
 .واحدًا قة على أديان شىت ال شخصًاكل واحد منهم فرقة أو فرقا متفّر

 لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض ُّٱ
 جي ٰه مه جه هن  من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هي مي خي حي

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه  ين ىن
 يت نتىت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

ُت قّل لس}الثابت النازل هبم  {قومك وهو الحقّ }أي: هبذا العذاب  {وكذّب به}

قوع حمل و ما ينبأ عنه {لكلّ }مبوكل حيفظكم ومينعكم من هذا العذاب  {عليكم بوكيل
 مل هذاحني يكشف عنكم أغطية أبدانكم فيظهر عليكم أ {وسوف تعلمون} واستقرار

 .العذاب بصور ما تقتضيه نفوسكم
أي: صفاتنا بإظهار صفات نفوسهم وإثبات  {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا}

 {نسينّك الشيطانوإّما يُ }فإهنم حمجوبون مشركون  {فأعرض عنهم}العلم والقدرة هلا 
نفسك فتظهر ببعض صفاهتا  بتسويل بعض األباطيل واخلرافات عليك، ووسوسِة

مع }رت بتذكرينا إياك ما تذّك {فال تقعد بعد}وجتانسهم بذلك فتميل إىل صحبتهم 

 الذين ظلموا أنفسهم بوضع صفاهتم موضع صفايت وحجبوها بصفاهتم فإنّ  {القوم
 .صحبتهم على سبيل التلوين ؤِمالحتجاب بُشصحبتهم تؤثر فيوشك أن تقع يف ا
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ا من هيآهت دون عن مالبس صفاهتم وجيتنبوندين الذين يتجّراملوحّ  {وما على}
معهم  يكونونأي: ال حيتجبون بواسطة خمالطتهم ف {من شيءٍ }حساب أولئك احملجوبني 

و أ تلوينن المحبتهم وما عسى يقعون فيه سواء ولكن ذكرناهم لعلهم حيترزون عن صُ 
علهم لالطة خمىن بأد وباهلم وشأهنم وحساهبم حىت يصاحبوهنم ولكن فليذكروهم أحيانًا

ه من بسب ا حياصحبتهم أو وما عليهم مّم حيذرون شركهم وحجبهم فينجون بربكِة
 .هازون عنترهي لعلهم حيجر والّنأعماهلم ووباهلا من شيء ولكن فليذكروهم بالز 

 هنم الهو ألك الذين دينهم وعاداهتم اهلوى واللأي: اتر {وَذر الذين اتّخذوا}
رض عنهم ية وأعحلّسلرسوخ ذلك االعتقاد فيهم واغترارهم باحلياة ا يرفعون بذلك رأسًا

لك ومل دهنا ذودي بكسبها، أي: ال يكون دينها ب نفسٌ حَجتُ  وأنذر بالقرآن كراهة أْن
ب بسببها فتحتج اهلمأفع مثل ترسخ تلك العقيدة فيها لكن ترتكب بامليل الطبيعي أفعااًل

 ا عن اهلدايةبعمله سبَ حعظ فتنتهي، فأنذرها حىت ال تصري مثلهم فُتر به وتّتها تتأّثفإّن
 ت بكسبها.جَبال يقبل منها فدية إذ ُح وحينئذ  

ليم اب األالعذشوقها إىل الكمال لقوة استعدادها. و والشراب احلميم هو شدُة
 .وهيآهتا حرماهنا عنه باحتجاهبا بأعماهلا

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ُّٱ
  حتخت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري
 خض حض  جض مص خص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح مج حج مث هت مت
 خلمل حل جل  لكمك خك حك جك مق حق خفمف حف مغجف  جغ مع جع حطمظ مض
 َّ  خم حم جم هل

ضر فينفع أو ي عبد ما ال قدرة وال وجود له حقيقًةأي: أَن {قُل أندعوا من دون هللا}
 {كالذي}اهلداية احلقيقية إىل التوحيد  {على أعقابنا بعد إذ هدانا هللا}إىل الشرك  {ونُردّ }

ال يدري أين ميشي  {حيران}النفس  أرِض ةوالتخيل يف مهم الوهِم ذهبت به شياطنيُ 
رفقاء من الفكر والعاقلة العملية والنظرية  {له أصحاب  }وما يصنع بال طريق وال مقصد 

هذا هو الطريق وال يسمع الرتتاق مسع قلبه  فإن  {ائتنا}يقولون  {ى الهدىيدعونه إل}
وأُمرنا لنسلم }ال غري  {هو الهدى}التوحيد  هداية اهلل اليت هي طريُق {قُل إنّ }باهلوى 

نقاد لصفة الربوبية مبحو صفاتنا يف املتجلى هبا وإسالمها إليه ونقيم صالة لَن {لرّب العالمين
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ص به لنا يف الصفات ليكون هو املوصوف به، فنتخّل قيه وجنعله وقايًةونّتاحلضور القليب 
 .إليه بذاته عند فنائنا فيه عن وجودنا فيكون هو احملشوُر

ضى و مقتهبالعدل الذي  مساوات األرواح وأرض اجلسم قائمًا {وهو الذي خلق}
ء يف شيااأل آزال ظهور أي: وقت السرمدي الذي هو أزلُ  {ويوم يقول كن فيكون}ذاته 

ذاته  ور يف تعيناتبالظه دميةق إرادته القأزلية ذاته اليت هي أزلية األزل مطلقا وهو حني تعّل
زلية ر عن تلك األتتأخ ا أهنقوله: كن، وهو بعد أزلية اآلزال باالعتبار العقلي الباملعرب عنه 

هلوية اطلق خر عن ُمت تتأانّيالتع بالزمان بل بالترتيب العقلي االعتباري يف ذاته تعاىل، فإن 
خري يعرب وتأ ل بال فص {كن فيكونُ }احملضة عقال وحقيقة وظهورها باإلرادة املسماة بقوله: 

قت لك الوأي: يف ذ {قوله الحقّ }، ألهنا مل تكن يف األزل فكانت )يكون(: ـعنه ب
غري ا  حاهليفبتة ما سرمدي إرادته اليت اقتضت وجود املبدعات على ما هي عليه ثاسّي

ون من ما يك أعدل، اقتضت ما اقتضت على أحسن ما يكون من النظام والترتيب ومتغرية 
 .اهليئة والتركيب

اضة ت بإفنفخه يف الصور أي: إحياء صور املكونا وقَت {يوم يُنفخ في الصور}
ة  عن املالكياة فضال حيلك إال له فإهنا بنفسها ميتة ال وجود هلا والأرواحها عليها ال ُم

 ور عاملصأي:  {والّشهادة}أي: حقائق عامل األرواح اليت هي ملكوته  {لم الغيبعا}
كل  اض علىبها حبكمته فأفالذي أوجدها ورّت {وهو الحكيم}األجسام اليت هي ملكه 

صها ا وخواالذي علم أسرارها وعالنيته {الخبير} ما يليق هبا من األرواح صورة 
 ال الثابتة اليت ألزليةة اجلسم املطلق بإرادته القدميوأفعاهلا، تلخيصه: هو مبدع األرواح وا

لكائنات ن اكّوه ومعلى وجه العدل واحلكمة الذي اقتضاه ذات إبداعًا تغري فيها أبدًا
كون عليها يب أن ا جيمب بإنشائها يف عامل امللك الذي هو مالكه ال غري، كيف شاء عاملًا

دثة على حسب ل احلاألحوامبا حيدث فيها من ا يف اتقاهنا ونظامها وترتيبها، خبريًا حكيمًا
 .إرادته بذاته ال شريك له يف ذلك كله

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

سلوك إبراهيم طريق التوحيد عند  أي: اذكر وقَت {وإذ قال إبراهيم ألبيه}
م بظهور عامل امللك عن حقائق تبصرينا وهدايتنا إياه واطالعه على شرك قومه واحتجاهب
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عامل امللكوت وربوبيته تعاىل لألشياء بأمسائه معتقدين لتأثري األجرام واألكوان، ذاهلني هبا 
وتعتقد  {أتتّخذ أصناما آلهةً }عن املكون فعريهم بذلك وقال ملقدمهم وأكربهم أبيه: 

ثل ذلك التبصري ف باحلس، ومعَرظاهر ُي {مبينٍ  إنّي أراك وقومك في ضاللٍ }تأثريها 
أي: القوى  {ملكوت السموات واألرض}والتعريف العام الكامل نعرف إبراهيم ونريه 

ملكوتية حتفظه  قوٌة لكل شيءٍ  ر اهلل هبا أمر السماوات واألرض، فإّنالروحانية اليت يدّب
رناه ليعلم ويعرف أن ال فعلنا ذلك أي: بّص {وليكون من الموقنين}وتدبر أمره بإذن اهلل 

ر األفعال من من الصفات، فتتكّث أثري إال هلل، يدبر بأمسائه اليت هي ذاته مع كل واحدة ت
 .وراء حجب األكوان

ه اوز عناجملومع احلس يرى تلك األفعال من األكوان  فاحملجوب بالكون واقٌف
هتدي ت، وامللكورق حجاب الكون ووقف مع العقل حمبوسا يف قيده يراها من املالذي َخ
اهلل تعاىل  ىل ذاتإسبة ني بصريته يرى أن امللكوت بالنداية اإلهلية املنفتحة َعبنور اهل

 لكوهتا بل منمها من يرا كامللك بالنسبة إىل امللكوت، فكما ال يرى التأثري من األكوان ال
 .مالكها ومكوهنا، فيقول حقا: ال إله إال اهلل

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت  مت زت
 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن  ام يل
 َّ جت هب مب خب حب هئجب  مئ

عامل الطبيعة اجلسمانية يف صباه  أي: فلما أظلم عليه ليُل {فلّما جّن عليه الليل}
 ملكوت اهليكل اإلنساين اليت هي النفس املسماة روحًا كوكَب {رأى}وأول شبابه 

ريه يف ذلك احلني بامسه وجد فيضه وحياته وربوبيته منها إذ كان اهلل تعاىل ُيروحانية 
بعبوره عن مقام النفس وطلوع نور القلب  {هذا ربّي فلّما أفل}احمليي، فقال بلسان احلال: 

ل ومعرفته إلمكان النفس ووجوب انطباعها يف اجلسم وإشراقه عليه بآثار الرشد والتعق 
رين بظلمة اإلمكان الغاربني يف مغرب اجلسم، احملتجبني به، املتسّت {ينقال ال أُحّب اآلفل}

بوصوله إىل مقام القلب وطلوعه من  قمر القلب بازغًا {فلّما رأى}واالحتياج إىل الغري 
أفق النفس بظهوره عليه ورأى فيضه مبكاشفات احلقائق وعلمه وربوبيته منه، إذ كان اهلل 

باحتجابه عنه وعبوره عن  {قال هذا ربّي فلّما أفل}امل واحلكيم بامسه الع تعاىل يريه حينئذ  
ب يف ظلمة النفس وصفاهتا من مشس الروح وإنه قد يتغّي طوره وشعوره بأن نوره مستفاٌد
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لئن لم يهدني }: طريق جتلي الروح قائاًل فيحتجب هبا وال نور له أعرض عن مقامه سالكًا

الذين حيتجبون بالبواطن عنه كالنصارى  {الضالين ألكونّن من القوم}إىل نور وجهه  {ربّي
 .الواقفني مع احلجب النورانية

يضه بتجليها عليه وظهور نورها وجد ف {بازغةً }الروح  {فلما رأى الشمس}
هذا  قال}لعظيم االعلي د وبامسه الشهي وشهوده وربوبيته منها إذ كان اهلل تعاىل يريه حينئذ 

 وطلوع لي احلقباستيالء أنوار جت {فلّما أفلت}نورانيته ة لعظمته وشّد {ربّي هذا أكبر
إىل  النظر رأى سبحات الوجه الباقي، وانكشاف حجاب الذات بوصوله إىل مقام الوحدة

كان  ي شيءبه أي: أ {يا قوم إنّي بريء  مما تُشركون}الروح وإىل وجوده مشركا فقال: 
جد أو {للذي}يت ووجودي ذا أي: أسلمُت {إنّي وّجهت وجهي}إذ ال وجود لغريه 

وما } اء فيهالفنعن كل ما سواه حىت عن وجودي ب مساوات األرواح وأرض النفس مائاًل

 .لكغري ذومن الشرك يف شيء، كوجود البقية وظهورها  أي: لسُت {أنا من الُمشركين
 حضخض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث  هت ختمت حت ُّٱ
 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  مغ معجغ جع مظ حط مض
 يل ىل مل خل  مه جه هن من حنخن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل جل

 حي جي يه مهىه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم
 مب زب يئرب ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي
 نث مث  زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب
 زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك  اك يق ىق يف يثىف ىث
 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ىنين نن من
 مس خس  جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب خبمب
 خك حك  جك مق مفحق خف جفحف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 مه جه ين  منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جم هل مل خل حل جل لكمك
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه
 ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب ىئيئ نئ
 َّ زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك يقاك ىق يف

د كل ما سوى اهلل كوان وترك تعّبيف نفي التأثري عن األجرام واأل {وحاّجهُ قومهُ }
 وتقولون بتأثريه أبدًا {وال أخاف ما تُشركون}إىل توحيده  {قال أتُحاّجوني في هللا وقد هدان}
ً } وقت {إال} من جهتها يب من مكروه أو ضر يلحقين من جهتها  {أن يشاء ربّي شيئا
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ً }وذلك منه وبعلمه ال منها.  ا فيه صالحي، إن يعلم حال وم {وسع ربي كل شيء ِعلما
 .زوا بني العاجز والقادرفتمّي {أفال تتذكرون}علم إضراري من جهتها أوىل يب فعل 

ر نفس من ظهو {إيمانهم بظلمٍ }خيلطوا  {ولم}بالتوحيد الذايت  {الذين آمنوا}
عه م خوف الاحلقيقي الذي  {أولئك لهم األمن}خفي  القلب أو وجود بقية فإهنا شرٌك

ا هباحتج  التوحيد اليت أي: حجةُ  {وتلك حّجتنا}قيقة إىل احلق باحل {وهم ُمهتدون}
ريه ه وتدبط نظامالذين يقومون بصالح العامل وضب {كلٌّ من الصالحين}إبراهيم على قومه 

عاملي  {على فّضلنا ُكالّ و}الستقامتهم بالوجود املوهوب احلقاين بعد فناء الوجود البشري 
 .زماهنم

حق  رفوهأي: ما ع {هللا على بشر من شيء ه إذ قالوا ما أنزلوما قدروا هللا حّق قدر}
من علمه  ن يظهرأكن ميمن عباده حبيث ال  معرفته إذ بالغوا يف تنزيهه حىت جعلوه بعيدًا

آخر إال  لشيٍء وال وكالمه عليهم شيء ولو عرفوه حق معرفته لعلموا أن ال وجود لعباده
ب باطنه،  الغيوعامل مجيع عامل الشهادة ظاهرهبه. والكل موجود بوجوده ال وجود إال له 

هر مظ بشري بل ال ولكل باطن ظاهر، فأي حرج من ظهور بعض صفاته على مظهر  
، ومن ظاهره صورةلكمال علمه الباطن وحكمته إال اإلنسان الكامل. فالنيب من حيث ال

اته وال ىل ذإ بادهعحيث املعىن باطنه ينزل علمه على قلبه ويظهر على لسانه ويدعو به 
 .إثنينية إال باعتبار تفاصيل صفاته

ل تربنا تفاصيإذا اعه، فإال هو ال النيب وال غري وأما باعتبار اجلمع فال أحد موجوٌد
، من أمسائه ًاري امسفيص صفاته وأمسائه يظهر النيب تبعية اخلاص يف ذاته تعاىل ببعض صفاته

ده ه ووجون غيبتنفتح أبواب خزائيف نبوته يكون األعظم الذي ال  وإذا كان كامالً 
فعسى أن  جبت وحرمت من فهمه وهبت،وحكمته إال به كما مسعت. فال تنكر إن عَ 

عت أو مس أذٌن ا الرأت أو مسع قلبك، فتسمع م يفتح اهلل عني بصريتك فترى ما ال عنٌي
 .ينور قلبك فتدرك ما ال خطر على قلب بشر

 هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّٱ
 جض مص خص حص  مس حسخس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت جتحت
 خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض
 جي ٰه مه جه  منهن خن حن جن مم خم حم جم هل  خلمل حل جل مك لك
 َّ  مئ هي مي خي حي



 218 تفسير سورة األنعام

 

 
 

ً  أظلمومن }  توحيدبادعاء الكمال والوصول إىل ال {ممن افترى على هللا كذبا
اله ه وأفعقوالفيه فيكون يف أ واخلالص عن كثرة صفات النفس وازدحامها مع بقائها

ريات ب مفتأي: حس {أو قال أوحي إلّي ولم يُوح إليه شيء}عي أنه باهلل بالنفس وهو يّد
أ ي فتنبّ القدس لروحامن عند اهلل وفيضا من  مه وخياله وخمترعات عقله وفكره وحيًاه َو

، ينيًاعلعلمي اوحيد التم أي: تفرعن بوجود أنائيته وتوّه {ومن قال سأُنزل مثل ما أَنزل هللا}
ني حملجوباكمال أي: هؤالء الظلمة من املدعني لل {ولو ترى إذ الظالمون}فادعى اإلهلية 

 {ي غمرات الموتف} عننيئني واملتفرالذين يزعمون كون أفعاهلم إهلية وهي نفسانية واملتنبّ 
 ا عننوقد ف وغلطهم يف حسباهنم أهنم أي: شدائده وسكراته الفتقادهم يف دعواهم

اهلوى  وِخيا ورسلدنة اأنفسهم وجتردوا عن مالبس أبداهنم مع شدة تعلقهم هبا وقوة حمّب
ما فنوا عن ودنية، الب فيهم ألهنم ما ماتوا باملوت اإلرادي والتجرد عن الشهوات واللذات

قوى العامل  أي: {والمالئكة}صفات نفوسهم ودواعيها حىت يسهل عليهم املوت الطبيعي 
  كانت تستولا اليتثرياهتمتد قواهم النفسانية من النفوس الكوكبية والفلكية وتأاليت كانت 

 {ا أيديهمباسطو}ليه صوا منها بالتجرد كما أشرنا إعليهم يف حياهتم مع ظنهم أهنم ختّل
تقهرهم نفهم وأي: تع {أَخرجوا أنفسكم}ة التأثري فيهم، بالغة فيه كنه قواها وقدرها قوّي

 {لهونعذاب ا جزونتُ اليوم }رة حتسرهم وصعوبة مفارقة األبدان عليهم ة تعكفهم وكثلشّد
نكم كما وتفرع يتكمار بوجود صفات نفوسكم وهيآهتا املظلمة املؤذية وحجب أنائَغوالّص
أي:  {الحقّ  بما كنتم تقولون على هللا غير} ،[139]األنعام، اآلية: َّزت رت ُّٱقال: 

ا أهوائهكم ولكم الصادرة من صفات نفوسبسبب افترائكم على اهلل، أعمالكم وأقوا
كم صفاتبوبسبب احتجابكم بأنائيتكم وتفرعنكم معجبني  {وكنتم عن آياته تستكبرون}

 .نهاغري مذعنني مبحوها لصفاتنا حمجوبني عنها بوجودها مستكربين هبا ع
جمردين عن الصفات والعالئق واألهل واألقارب والوجود  {ولقد جئتمونا فرادى}

بإنشاء ذرات هوياتكم يف األزل  {كما خلقناكم أّول مرة}اق يف عني مجع الذات باالستغر
وراء ظهوركم وما }من الوسائل والعلوم والفضائل  {وتركتم ما خّولناكم} عند أخذ امليثاق

وسائلكم وأسبابكم وما آثرمتوه هبواكم وتعلقتم هبا من حمبوباتكم ومعبوداتكم  {نرى معكم
دكم هلا ونسبتكم التأثري إليها مبحبتكم إياها وتعّب {كم شركاءالذين زعمتم أنهم في}
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ل الصور واألشكال واعتباركم واعتدادكم هبا قد وقع التفرق بينكم بتغري األحوال وتبّد
 .يف اهلل شيئا موجودا بشهودكم ثناء الكلّ  {وضّل عنكم ما كنتم تزعمون}

 خي حي جي يه مهىه جه ىنين من خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب
 َّ مل يك ىك مك لك اك  ىقيق

 س بنورِ النف حبة القلب بنور الروح عن العلوم واملعارف ونوى {إّن هللا فالق}
ر ء نواستيالب ًةت النفس تاَرحي القلب عن مّي {يُخرج}القلب عن األخالق واملكارم 

ى ء اهلواستيالميت النفس عن حي القلب أخرى بإقباله عليها و {وُمخرج}الروح عليها 
اركم  أطويفالقادر على تقليب أحوالكم وتغليبكم  {ذلكم هللا}. وصفات النفس عليه

فس عن أي: فالق ظلمة صفات الن {فالق ا صباح}. تصرفون منه إىل غريه {فأنّى}
 لقلبا ظلمة النفس سكَن {لوجع}القلب بإصباح نور مشس الروح وإشراقه عليها 

عن  تستقّردنية والب أو سكنا تسكن فيه القوى يسكن إليها لالرتفاق واالسترواح أحيانًا
، لشريفةاقية االضطراب ومشس الروح وقمر القلب حمسوبني يف عداد املوجودات البا

وي الق {لعزيزدير اذلك تق}هبما. أو علمي حسب األحوال واألوقات تعترب هبما  ًامعتّد
 تارةً  ما يعزر واالحتجاب هببأحوال الربوز واالنكشاف والتست  {العليم}على ذلك 

م ما يفعل ما يعلنائهبتجليه وقهرمها وإف باحتجابه هبما وعنهما يف ستور جالله، وتارًة
 .حبكمته

ىل األجساد إ بّر {لتهتدوا بها في ظلمات}جنوم احلواس  {وهو الذي جعل لكم}
 بالروح والقل أي: {قد فّصلنا اآليات}القلوب باكتساب العلوم هبا مصاحل املعاش وحبر 

ية هي النفس الكل {وهو الذي أنشأكم من نفس واحدةٍ }ذلك  {لقوم يعلمون}واحلواس 
. الفناء مجع الذات حال يف عنِي {وُمستودع}يف أرض البدن حال الظهور  {فمستقر}
لوهبم ر قّوبتن {لقوٍم يفقهون}عها آيات ظهور النفس واستقرارها واستيدا {قد فّصلنا}

 .وصفاء فهومهم
 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ُّٱ
 مج حج هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
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 مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح
 خن جنحن مم خم حم  جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك  جك مق حق خفمف حف جف
 َّ  خي حي جي ٰه مه هنجه من

من  كل صنف  {فأخرجنا به نبات}ح ماء العلم من مساء الرو {وهو الذي أنزل}
جة لة وهبنة مجيالنفس وزينة حس خضرِة من النبات هيئَة {فأخرجنا}األخالق والفضائل 

، مرضيًة يفًةشر بًةمترت من تلك اهليئة والنفس الطرية الغضة أعماالً  {نُخرجُ }بالعلم واخللق 
قريبة  حقائَقو رَفر تعلقها معاونيات صادقة يتقوى هبا القلب، ومن خنل العقل من ظهو

اق األذوواألحوال  {وجنّات من أعناب}التناول لظهورها بنور الروح كأهنا بديهية 
ن التومهات ، ورمارفّكوخصوصا أنواع احملبة القلبية املسكر عصريها وسالفها، وزيتون الت

ً } مم الشريفة، والعزائم النفسيةالصادقة اليت هي اهلِ  الت عّقض كالتا ببعبعضه {ُمشتبها
وغير }ات ة الصفّبة الذات وحمرات واملعارف واحلقائق واألعمال والنيات وكمحّبوالتفّك

جالئها وضعفها هتا ورتبتها وقو يف كأنواع احملبة مع األعمال مثال، أو مشتبهًا {متشابهٍ 
بدء ولسلوك اعند  وراعوه باملراقبة {انظروا إلى ثمره إذا أثمر}وخفائها وغري متشابه فيه 

 لوصولاوكماله عند  {وينعه}احلال، وليكن نظركم من اللذات إىل هذه الثمرات 
ت اآليا باإلميان العلمي، ويوقنون هذه {إن في ذلكم آلياٍت لقوم يؤمنون}باحلضور 

 .واألحوال اليت عددناها
ن الوهم واخليال شركاء هلل يف طاعتهم أي: جعلوا ِج {وجعلوا هلل ُشركاء الجنّ }

اختلقوا  {وخرقوا له}يادهم. وقد علموا أن اهلل خلقهم فكيف يعبدون غريه هلا وانق
من النفوس يعتقدون أهنا مؤثرات  {وبناتٍ }من العقول  {بنين} باالفتراء احملض

سبحانهُ }منهم أهنا أمساؤه وصفاته ال تؤثر إال به  {بغير علم}دت منه دات مثله توّلوجمّر

عن املوجودات  واحدا  ن خاص بتعّي خمصوصًا جمردًا ه عن أن يكون وجودًاتنّز {وتعالى
 ًابه علّو {عّما يصفون}نة يصدر عنه وجودات العقول اجملردة والنفوس وتعاظم املتعّي

أي: عدمي النظري واملثل يف مساوات عامل األرواح وأرض  {بديع السموات واألرض}. كبريًا
ألن  {ة  ولم تكن له صاحب}شيء أي: كيف مياثله  {أنّى يكوُن له ولد  }عامل األجساد 

مل مياثله فلم يكن  ، وإذا مل جيانس شيئًاالصاحبة ال تكون إال جمانسة وهو ال جيانس شيئًا
بتخصيصه بتعني يف ذاته وإجياده بوجوده ال بأنه  {وخلق كّل شيءٍ }يتولد منه  ٌلَثله َم
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ريها كما حييط حييط علمه بالعقول والنفوس وغ {وهو بكّل شيٍء عليم  }مثله  موجوٌد
ال حتيط بعلمه وال تعلم إال بعلمه وال توجد إال بوجوده فال متاثله  وجوده هبا وهي حماطٌة

 .ى مياثل املعدوم املوجود املطلقألهنا بأنفسها معدومة، وأن 
  حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ
 رب ىئيئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي
 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب  زب
  ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن  مم ام ىليل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف  يث
 جخ  مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي
 َّ خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

يف  { إلهبّكم الرهللا }البديع العدمي املثل املوصوف جبميع هذه الصفات  {ذلكم}
باعتبار  {خالق كل شيءٍ }تبار اجلمع أي: ال موجود إال هو باع {إال هو} الوجود

اهلل  لذي هوافات وا العبادة به، أي: بالوجود املوصوف جبميع الصتفاصيل صفاته فخّص
يء شئ لكل العبادة إال املبد أي: ال يستحّق {وهو على كل شيٍء وكيل}دون من سواه 

ليه حىت اج إتما حتوعلى الكل حيفظها ويدبرها ويوصل إليها األرزاق  وهو مع ذلك وكيلٌ 
 .تبلغ الكمال الالحق هبا

لطيف اجلليل عن إدراكها، وكيف أي: ال حتيط به ألنه ال  {ال تُدركه األبصار}
إلحاطته بكل  {وهو يُدرك األبصار}منه؟!  تدركه وهي ال تدرك أنفسها اليت هي نوٌر

ت جتليا نات هي صوُرأي: آيات بّي {قد جاءكم بصائر من ربّكم}شيء ولطف إدراكه 
 به القلب، كما أن البصر نورٌ  يبصُر صفاته اليت هي أنوار بصائر القلوب. والبصرية نوٌر

هبا، فإمنا فائدة إبصاره وهدايته لنفسه ومن  أي: صار بصريًا {فمن أبصر}تبصر به العني، 
رقيب  {وما أنا عليكم بحفيظ}ى إىل غريه بل إليه جب عنها فإمنا مضرة احتجابه ال تتعّدُح

ولو شاء هللا ما }حيفظكم وحيفظ أعمالكم  وحيفظكم عن الضالل، بل اهلل حفيٌظ يرقبكم

أن استعداداهتم اليت وقعوا هبا يف  اهلل وال شك  أي: كل ما يقع فإمنا يقع مبشيئِة {أشركوا
واقعة بإرادة من اهلل وإال مل  الشرك وأسباب ذلك من تعليم اآلباء والعادات وغريها أيضًا

 {وما جعلناك عليهم حفيظا}ن على نفسك ا بذلك فبهداية اهلل وإال فهّوفإن آمنو. تقع
عليهم باإلميان، وال ينايف هذا ما قال يف تعيريهم  مبوكل  {وما أنت}حتفظهم عن الضالل 



 222 تفسير سورة األنعام

 

 
 

ألهنم  ،[148األنعام، اآلية:]َّ حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱفيما بعد بقوله: 
يف  ، فقوهلم ذلك وإن كان صدقًال ال اعتقادًالإلميان بذلك التعل  ودفعًا قالوا ذلك عنادًا

نفس األمر لكنهم كانوا به كاذبني، مكذبني للرسول صلى اهلل عليه وسلم، إذ لو صدقوا 
، . فلم يعاندوا ومل يعادوا أحدًابإرادة اهلل وكذا كل دين  لعلموا أن توحيد املؤمنني أيضًا

دين، لكنهم بقوا مشركني بل كانوا موّحولو علموا أن كل شيء ال يقع إال بإرادة اهلل ملا 
قالوه لغرض التكذيب والعناد وإثبات أنه ال ميكنهم االنتهاء عن شركهم فلذلك عريهم به 

لعوا على مشيئة اهلل وأنه كما أراد شركهم األمر، فإهنم مل يطّ  ال ألنه ليس كذلك يف نفِس
بوع القلب بدليل إميان من آمن د إمياهنم اآلن إذ ليس كل منهم مطيف الزمان السابق مل يِر

فلم ال جيوز أن يكون بعضهم كانوا مستعدين لإلميان والتوحيد واحتجبوا بالعادة . منهم
وما وجدوا من آبائهم فأشركوا مث إذا مسعوا اإلنذار وشاهدوا آيات التوحيد اشتاقوا إىل 

جة على أن اهلل خهم على قوهلم وطلب منهم احلدوا؟ فلذلك وب  احلق وارتفع حجاهبم فوّح
من كان فيه أدىن استعداد إذا  وأنذرهم بوعيد من كان قبلهم لعل  أرادهم بذلك دائمًا

قلبه فآمن، ويكون  النَ انقطع عن حجته ومسع وعيد من قبله من املنكرين، ارتفع حجابه َو
له ولطفا يف شأنه، فإن عامل احلكمة يبتىن على األسباب. وأما من كان من  ذلك توفيقًا

 .وال يلقى إليه مسعًا األشقياء املردودين املختوم على قلوهبم، فال يرفع لذلك رأسًا
  حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ
 جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خي حي
 َّ مي خي حي  جي يه ىه

إىل آخره، طلبوا خوارق العادات  {وأقسموا باهلل جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية  }
وأعرضوا عن احلجج البينات، ألهنم كانوا حمجوبني باحلس واحملسوس، فلم تنجع فيهم 

 {قُل إنما اآليات}. الدعوة باحلكمة واإلثبات باحلجة كما تنجع يف العقالء واملستعدين
وما } أي: خوارق العادات اليت اقترحوها إمنا هي من عامل القدرة ليست إال عنده

أهنم ال يؤمنون عند جميئها، أي: أنا أعلم هبم منكم أهنم ال يؤمنون هبا، أو وما  {يُشعركم
يشعركم أهنم يؤمنون عند جميئها لعلها إذا جاءت ال يؤمنون هبا، ومن مل يرد اهلل منه 

 ب قلبه وبصره عند جميء اآلية اليت اقترحها وزعم أنه يؤمن عند نزوهلا، فيقول:اإلميان يقّل
، وال يؤمن به كما ال يؤمن قبل جميء اآلية ويذره يف ظهور نفسه بصفاهتا هذا سحٌر

يعين: من  {ما كانوا ليُؤمنوا إال أن يشاء هللاُ }واحتجابه هبا، وهلذا قال يف آخر اآلية الثانية: 
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استعد لإلميان فهم املعقول وأدرك احلجة، وانفتحت عني بصريته بأدىن نور من هداية اهلل 
آية من خوارق العادات بأدىن سبب، ومن مل يستعد لذلك ومل خيلق له لو رأى كل  وآمن

أن اإلميان مبشيئة اهلل ال خبوارق العادات، ويف  {ولكّن أكثرهم يجهلون}ر فيه ث أوغريها ما 
احلقيقة ال اعتبار باإلميان املرتب على مشاهدة خوارق العادات، فإنه رمبا كان جمرد إذعان 

. باللسان وليس يف القلب من معناه شيء كإميان أصحاب السامري وإقرار  ألمر حمسوس
 ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ُّٱواإلميان ال يكون إال باجلنان، كما قال تعاىل: 

 .[14احلجرات، اآلية:]َّ زنمن رن مم ام يل
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ
 ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ
 زن  ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
 َّ خئ حئ جئ يي ىي  ميني زي ري ٰى ين ىن نن من

لة ن مقابأرواح إىل آخره، يلزم من ترتب مراتب األ {وكذلك جعلنا لكّل نبّي عدّواً }
يب نو لكل د عدأصفى االستعدادات وأنورها بأكدرها وأظلمها وأبعدها ولزم منه وجو

ر له حبسب لذي قداال أن الكم للتضاد احلقيقي بينهما. وفائدة وجود العدو يف مقابلته له
ته سه به وبإهانسار نفالنكاستعداده ال يظهر عليه إال بقوة احملبة لالستمداد، وأما القهر ف

ذاهتا نفس ولن الواستخفافه له، وتثبته عند مقابلته يف مقام القلب وجتلده معرضا ع
العدو  هر هبا يقالشتغاله بالعدو ذاهال عنها لفرط احلمية واحلرص على الفضيلة اليت

 ئال يتطرق لهبته ولمناسوواالحتراز عن املالبس احليوانية والشيطانية ليبعد هبا عن مقامه 
، إذ " قط مثل ما أوذيتما أوذي نيب": إىل طعنه وحتقريه وازدرائه هبا، وهلذا قال  سبيٌل

ن ه عية بعدلغا ال كمال ألحد مثل كماله فيجب أن يكون سبب إخراجه إىل الفعل أقوى
 .صفات النفس وعاداهتا

تهم ناسبملولتميل إليه احملجوبون  {ولتصغي إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة}
 رور إىلن الشحملبتهم إياه، فتقوى غوايتهم ويتظاهرون وخيرج ما فيهم م {وليرضوه}

عي وهتيج أيضا بسببه دوا فتزداد قوة كماله على النيب  يًاالفعل، ويزدادوا طغيانا وتعّد
 تزداد حمبتهم للنيب وفتنبعث محيتهم،  املؤمنني، والذين يف استعدادهم مناسبة للنيب 

شايخ إن شهرة امل كما قيل: ونصرهم إياه، فتظهر عليهم كماالهتم ويتقوى هبم النيب 
 .وكثرة مريديهم ال تكون إال بواسطة املنكرين إياهم
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 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت حتخت جت هب خبمب  حب جب هئ مئ ُّٱ
 مقجك حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص حصخص مس خس حس جس
 جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك
 ييٰذ ىي مي  خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب
 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك اكلك
 َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي

م ن إسالقدر موأي: مت قضاؤه يف األزل مبا قضى  {وتّمت كلمُت ربّك ِصدقاً وعدالً }
 حكمًاوما من أسلم وكفر من كفر وحمبة من أحب أحدا، وعداوة من عادى قضاء مرب

در عنه يص من عدادصادقا مطابقا ملا يقع عادال مبناسبة كل قول وكل كمال وحال، الست
عال واألف األقوال ملا يظهرون من {وهو السميع}ألحكامه األزلية  {ال ُمبّدل} واقتضائه له

 كون إىلية بالرأي: من يف اجلهة السفل {أكثر من في األرض} مبا خيفون {العليم}املقدرة 
م ودعوهت م عليكبتزيينهم زخارفه {يُضلّوك عن سبيل هللا}الدنيا وعامل النفس والطبيعة 

م األوهالنفس بلكوهنم حمجوبني يف مقام ا {إن يتّبعون إال الّظن}إياك إىل ما هم فيه 
درون ، ويقالدنيابنون املعاين بالصور واآلخرة خيّم {وإن هم إال}واخلياالت عن اليقني 

لون ون وحييشركأحوال املعاد وذات احلق وصفاته كأحوال املعاش وذواهتم وصفاهتم ف
ة ن طاعلنهي علومسبب  (املائدة)ا مر يف إىل آخره، معلوم مم {فكلوا}. بعض احملرمات

رح اجلوا سيئات األعمال واألقوال الظاهرة على {ظاهر ا ثم} املضلني واتباعهم
ً }العقائد الفاسدة والعزائم الباطلة  {وباطنه} وهو النفس  باجلهل، {أو من كان ميتا

ليات تجته ببالعلم وحمبة احلق أو بكشف حجب صفا {فأحييناهُ }وباحتجاجه بصفاهتا 
وميتنا له ا بقيورا منمن هدايتنا وعلمنا أو نورا من صفاتنا أو ن {وجعلنا له نوراً }صفاتنا 

فسه نات من ظلم بذاتنا على حسب مراتبه، كمن صفته هذا، أي: هذا القول وهو أنه يف
 .هبتجبوا للمحجوبني عملهم فاح {كذلك ُزيّن}وصفاهتا وأفعاهلا ليس خبارج منها 

 حس جس مخ  جخ جحمح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّٱ
 جكحك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس

 جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك
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 خي جيحي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم
 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي

  قريةذا يفاألنبياء وك للحكمة املذكورة يف إعالِء {وكذلك جعلنا في كل قريةٍ }
يمكروا فيها مارة لاأل جمرميها من قوى النفس ، جعلنا أكابَروجود اإلنسان اليت هي البدن

ليهم إ اجعٌةرهم رمك ألن عاقبَة {وما يمكرون إال بأنفُسهم}بإضالل القلب وفتنته وإغوائه 
ذات لال  ن عناهلوى واحلرما باحتراقهم بنريان فقدان اآلالت واألسباب يف جحيِم

 بحِ يف أق لبعثالبدن وعند املعاد وا والشهوات وحصول اآلالت اجلسمانية عند خراب
 .الصور على أسوأ األحوال

أو علم  لقية،وإشراق نوري من هيئة ملكية خ قلبية  من صفة  {وإذا جاءتهم آية  }
 اخليالهم وون من قبل الووحكمة وفيض من روح ينكروهنا باإلعراض عنها، ويتمّن
هبا  عارضونة يغالطات ومهيإدراكات مثل إدراكات العقل والفكر وتركيبات ختيلية وم

ها إال ال يضع {هرسالت هللا أعلم حيث يجعل}. ذعنوا هلاالرباهني احلقة حىت يؤمنوا هبا ويُ 
 {واين أجرمب الذسيصي}مواضعها من القوى الروحانية اجملردة من املواد اهليوالنية 

َصغَار  } افيةالص باحتجاهبم ومكرهم يف إضالهلم من استعد للهدى أو اهتدى من القلوب

 الئمهما يم حبرماهنم ع {وعذاب  شديد}بزوال قدرهتم ومتكنهم خبراب البدن  {عند هللا
 .ووصول ما ينافيهم يف املعاد اجلسماين بسبب مكرهم

أي:  {رهيشرح صد}من هذه القوى لالنقياد للعقل  {فمن يُِرد هللا أن يهديه}
ن استسالمه م كنًاومم لقبول نوره عة وِس يسهل عليه وجيعل وجهه الذي يلي القلب ذا نتوٍء

ً }يعسر عليه ويعجزه عن ذلك  {ومن يُرد أن يُضلّه يجعل صدره}له   لمة ذا ظ {حرجا
القلب وطلب  ة بنورناريف االست ممتنعًا وقصور استعداد عن قبول النور كأمنا يزاول أمرًا

ة السابقة. ن اآليد مراعلى هذا التأويل الذي ذكرناه وعلى املعىن الظاهر امل. الفيض منه
ىل اهلل إلوجود م ااحلق وإسال اهلل أن يهديه للتوحيد يشرح صدره بقبول نوِر فمن يرِد

ق. ر احلبكشف حجب صفات نفسه عن وجه قلبه الذي يلي النفس، فيفسح لقبول نو
 {ّصعّديكأنّما }ه لباستيالئها عليه وضغطها  ه جيعل صدره ضيقا حرجًاومن يرد أن يضّل

لتلوث رجس ا {عل هللاكذلك يج}. حماٌل روحه مع تلك اهليئات البدنية وذلك أمٌر يف مساء
 .{ن يؤمنوذين العلى ال}وث التعلقات املادية أو رجس التعذب باهليآت البدنية َلِب
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 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ُّٱ
 مك اكلك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  رتزت

 ني مي زي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك
 َّ خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي

ً صراط ربّك مس}أي: طريق التوحيد وإسالم الوجه إىل اهلل  {وهذا} ال  {تقيما
لنظر إىل او إىل أعىن من الوجوه مييل إىل جانب الصورة وإىل جانب امل اعوجاج فيه بوجه 
يف  وزٌةركميت هي املعارف واحلقائق ال {يذّكرون قد فّصلنا اآليات لقومٍ }الغري والشرك به 

 ور صفةف ظهوآفة وخو السالمة من كل نقص  {لهم دار السالم} استعدادهم فيهتدوا هبا
ته ّبطيهم حميع {وهو وليُّهم}ذاته  يف حضرة صفاته أو حضرِة {عند ربّهم}ووجود بقية 

فناء  دي بعدلسرموكماله، ويدخلهم يف ظل صفاته وذاته، وجيعلهم يف أمانه بالبقاء ا
 .ماهلم القلبية والقالبية يف سلوكهمحدثاهنم بسبب أع

ً }اجلمع املطلق  نِييف يوم عَ  {ويوم يَحُشرهم} جن  {عشرميا }. قلنا {جميعا
من  هرة أوأي: من احلواس واألعضاء الظا {قد استكثرتم من ا نس}القوى النفسانية 

م تزيينكولكم الصور اإلنسانية بأن جعلتموهم أتباعكم وأهل طاعتكم إياهم، وتسوي
ال أولياؤهم من وق} اصياهم باملعحلطام الدنيوية واللذات اجلسمانية عليهم، ووسوستكم إّيا

 جلمعيةرة اا يف صوّنبانتفاع كل ِم {ربّنا استمتع بعضنا ببعٍض }الذين تولوهم  {ا نس
لصور اأقبح  ين علىباملوت أو باملعاد اجلسما {بلغنا أجلنا الذي أّجلت لنا}قد  {وَ }باآلخر 
ين فيها كم خالدمثوا}لذات ووجدان اآلالم نار احلرمان عن ال   {قال النّار}لعيش وأسوأ ا

 كًاه شر، أو ينجي منكم من ال يكون سبب تعذّبأن ختفَف {ما شاء هللا}وقت  {إال
ا مم على كسبت ال يعذبكم إال هبيآت نفوسكم اليت {إن ربّك حكيم}يف اعتقاده  راسخًا

عماله أيئات ذب باعتقاده فيدوم عذابه أو هبيآت سمبن يتع {عليم}تقتضيه احلكمة 
 .فيعذب على حسبها مث ينجو منه

 جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱ
 مظ حط مض حضخض جض  مص خص حص مس خس حس جس  مخ
 جم يل ىل مل خل حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ جعمع
 حي جي  يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم خم حم
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 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق  يف ىف ىثيث
 حب جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن
 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج  مثحج هت مت خت حت جت هب  خبمب

 مغجف جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص  خص حص مس
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حق مف خف حف
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 ىبيب نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت زتمت رت
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك
 حت جت هب مب حبخب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 خض جضحض مص خص حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح حجمج  مث هت مت خت
 يل ملىل خل  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ  حط مض
 حي يهجي ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي
 يث ىث نث مث زث  رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب  مبنب زب رب يئ
 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف
 هتمث مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي
 جع حطمظ مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج
 مل خل جلحل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم هلجم
 ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن
 يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  يثىف ىث نث مث زث رث
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري  ين ىن نن من رنزن مم
 َّ مب خب حب جب

أي: مثل ذلك اجلعل العظيم اهلائل جنعل  {وكذلك نُولّي بعض الّظالمين بعضا}
وتناسبها، فيتوالون وحيشرون معا يف العذاب كاجلن بعض بتوافق مكاسبهم  بعضهم وّل
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 رسل  }بتعذيبه مبكسوباته يف النار  ًاواإلنس الذين ذكرناهم أو جنعل بعضهم واىل بعض

من البشر الذين هم جنسكم وعلى التآويل املذكورة من عقولكم اليت هي قوى  {منكم
ل وإظهار األوصاف، من جنسكم وهذه األسئلة واألجوبة والشهادات كلها بلسان احلا

 كما قيل:
 قررررررررال الجرررررررردار للوتررررررررد  لررررررررم تشررررررررقني 
 قرررررررررال الوترررررررررد  سرررررررررل مرررررررررن يررررررررردقني

 

ا هبا عذهبوكشهادة األيدي واألرجل بصورها اليت تناسب هيئات أفعاهلا وت
، أي: لتهديدر واإشارة إىل إرسال الرسل وتبيني اآليات وإلزام احلجة باإلنذا {ذلك}

ولكّلٍ } .حلكمةايف ألنه ينا لقرى على غفلتهم ظاملًااألمر ذلك ألن ربك مل يكن مهلك ا

ينكم ع اِءبفن {إن يشأ يُذهبكم}يف القرب والبعد من أعماهلم اليت عملوها  {درجات  
اء هم جزأي: حترمي الطيبات علي {ذلك}من أهل طاعته برمحته  {ويستخلف من بعدكم}
اهلل  بأن   {كفإن كذّبو}م يف إيعادهم جبزاء الظل {وإنّا لصادقون}بظلمهم  {جازيناهم}

 شديد   و قهر  ذولكنه  {ربّكم ذو رحمٍة واسعةٍ }بلى  {فقل}بنا بظلمنا املغفرة فال يعذّ  واسُع
يف  ولطفه لطفه بل رمبا أودع قهره يف صورة {عن القوم المجرمين}رمحته بأسه  فال ترّد

تعليق م بقبله ب املنكرون الرسل منأي: كّذ {كذلك كّذب الذين من قبلهم} صورة قهره
أي:  {لنا تُخرجوهفن علم قُل هل عندكم م}. فعذبوا بكفرهم وعتوًا كفرهم مبشيئة اهلل عنادًا

ما  لو شاء هللا} هلم:نوا، وإمنا قال ذلك إشارة إىل قوبذلك وحجة فبّي إن كان لكم علٌم

ع إال قيء ال شي ألهنم لو قالوا ذلك عن علم لعلموا أن إميان املوحدين وكل  {أشركنا
ؤمنني خالف. ني املوب بينهم بإرادة اهلل فلم يعادوهم ومل ينكروهم، بل والوهم، ومل يبَق

م اتبعوا ولكنه حدينولعمري إهنم لو قالوا ذلك عن علم ملا كانوا مشركني، بل كانوا مو
ا من ا مسعومعلى والظن يف ذلك وبنوا على التقدير والتخمني لغرض التكذيب والعناد، 

ى النفس، وأّن  مقامون يفلعدم امتناعهم عن الرسل ألهنم حمجوب هلم وإثباتًا امًاالرسل إلز
 ومن أين هلم االطالع على مشيئة اهلل؟ هلم اليقني؟
يف تعليق شرككم مبشيئة اهلل  أي: إن كان ظنكم صدقًا {ق ل فلله الحّجة البالغةُ }

مبشيئة  حينئذ  دين  فليس لكم حجة على املؤمنني وعلى غريكم من أهل دين، لكون كل
قوهم بل هلل احلجة عليكم يف وجوب تصديقهم وإقراركم اهلل، فيجب أن توافقوهم وتصّد
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فأنتم أشقياء يف األزل،  بأنكم أشركتم مبن ال يقع أمر إال بإرادته ما ال أثر إلرادته أصاًل
ء أي: بلى صدقتم، ولكن كما شا {فلو شاء لهداكم أجمعين}مستحقون للبعد والعقاب 

كفركم لو شاء هلداكم كلكم، فبأي شيء علمتم أنه مل يشأ هدايتكم حىت أصررمت؟ وهذا 
 .هتييج ملن عسى أن يكون له استعداد منهم فيقمع ويهتدي فريجع عن الشرك ويؤمن

 حص خسمس حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱ
 جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص
 َّ مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك

املشركني يف التحرمي والتحليل  ملا أثبت أن  {قُل تعالوا أتل ما حّرم ربّكم عليكم}
بعون أهواءهم، إذ الشرك يف نفسه ليس إال عبادة اهلوى والشيطان. فلما احتجبوا يّت

بصفات النفس عن صفات احلق، وأمروا عليهم اهلوى وعبدوه وأطاعوا أوامره ونواهيه يف 
بع فيهما أمر اهلل تعاىل ما مها، وملا كان التحرمي والتحليل املت  ن أن التحرمي والتحليل، بي 

هبا على احمللالت فحصر مجيع أنواع  الكالم معهم يف حترمي الطيبات عدد احملرمات ليستدل 
. الفضائل بالنهي عن أجناس الرذائل وابتدأ بالنهي عن رذيلة القوة النطقية اليت هي أشرفها

جلميع الرذائل، خبالف رذيلة أخويها من القوتني   الكبائر، مستلزمٌةفإن رذيلتها أكرب
ً }البهيمية والسبعية فقال:  إذ الشرك من خطئها يف النظر وقصورها  {أال تُشركوا به شيئا

به بإحسان الوالدين، إذ معرفة حقوقهما تتلو معرفة عن استعمال العقل ودرك الربهان وعّق
هنما سببان قريبان يف الوجود والتربية وواسطتان جعلهما اهلل اهلل يف اإلجياد والربوبية أل

من أطاع الوالدين فقد أطاع اهلل ": تعاىل مظهرين لصفيت إجياده وربوبيته، وهلذا قال 
فعقوقهما يلي الشرك وال يقع اجلهل حبقوقهما إال عن اجلهل حبقوق اهلل تعاىل ". ورسوله

الد خشية الفقر، فإن ارتكاب ذلك ال يكون إال ومعرفة صفاته، مث بالنهي عن قتل األو
وأن أرزاق العباد بيده يبسط الرزق  عن اجلهل والعمى عن تسبيبه تعاىل الرزق لكل خملوق  

بإزاء األعمار  القدر، فال يعلم أن األرزاق مقدرٌة ملن يشاء ويقدر. واالحتجاب عن سّر
ة ذات اهلل تعاىل، والثانية من كتقدير اآلجال، فأوالها ال تقع إال من خطئها يف معرف

خطئها يف معرفة صفاته، والثالثة من معرفة أفعاله فال يرتكب هذه الرذائل الثالث إال 
. الرذائل وأساسها عن ذات اهلل تعاىل وصفاته وأفعاله وهذه احلجب أم  ، حمجوٌبمنكوٌس

من  {تقربوا الفواحشوال }ن رذيلة القوة البهيمية ألن رذيلتها أظهر وأقدم، فقال: مث بي 
رب اخلمر كالزنا يف احلانات، وُش {ما ظهر منها}األعمال القبيحة الشنيعة عند العقل 
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هبا وإخفائها  تها واهلّمكقصد هذه الفواحش املذكورة ونيّ  {وما بطن} وأكل الربا
وال }مث أشار إىل رذيلة القوة السبعية بقوله: . كالسرقة وارتكاب احملظورات يف اخلفية

 {ذلكم}أي: بالقصاص والكفر، وختم الكالم بقوله:  {تلوا النفس التي حّرم هللا إال بالحقتق
أي: ال جتتنبها  {وّصاكم به لعلّكم تعقلون}أي: االجتناب عن أجناس رذائل النفوس الثالث 

 .إال العقالء ومن ارتكبها فال عقل له
 مه ينجه ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه ىه

 نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب  يئ ىئ
 َّ يف ىف  يث ىث

ن أن الرذائل الثالث مستلزمة باجتماعها رذيلة اجلور اليت هي مث أراد أن يبّي
وال }أعظمها ومجاعها كما أن فضائلها تستلزم العدالة اليت هي كماهلا والشاملة هلا فقال: 

إال باخلصلة اليت هي أحسن من  {إال بالتي هي أحسن}الوجوه  من بوجه   {تقربوا مال اليتيم
فينتفع به، ال باألكل واإلنفاق يف مآربكم واإلتالف فإنه  {حتّى يبلغ أشّده}حفظه وتثمريه 

وملا بني حترمي أجناس الرذائل األربع بأسرها على التفصيل أمر بإجياب الفضائل . أفحش
غين عن تفصيل مقابالهتا وذلك أهنا مندرجة بأسرها األربع باإلمجال، إذ تفصيل الرذائل ي

أي:  {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط}يف العدالة فأمر هبا يف مجيع الوجوه فعال وقوال وقال: 
أي: ال تقولوا إال  {وإذا قلتم فاعدلوا}حافظوا على العدل فيما بينكم وبني اخللق مطلقا 

 متيلوا يف القول له أو عليه إىل زيادة أو فال {ذا قُربى}املقول فيه  {ولو كان}احلق 
أي: بالتوحيد والطاعة وكل ما بينكم وبني اهلل من لوازم العهد  {وبعهد هللا أوفوا}نقصان 

وملا كان سلوك طريقة الفضيلة اليت هي طريقة الوحدة والتوجه إىل . السابق بالعقد الالحق
، وخصوصا يف األفعال إذ مراعاة احلق صعبا، كما قيل: أدق من الشعرة وأحد من السيف

الوسط فيها بال ميل ما إىل طرف اإلفراط والتفريط يف غاية الصعوبة. قال بعد قوله: 
فبني أنه مجع يف هذا املقام بني النهي  {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ال نُكلّف نفسا إال وسعها}

منها جزئي ما من جزئياهتا، عن مجيع الرذائل واألمر جبميع الفضائل كلها حبيث ال خيرج 
وهلذا قال ابن عباس رضي اهلل عنه: إن هذه آيات حمكمات مل ينسخهن شيء من مجيع 

واتفق على قوله أهل الكتابني ومجيع امللل والنحل. وقال كعب األحبار: والذي . الكتب
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أي: ما ذكر من وجوب االنتهاء  {ذلكم}نفس كعب بيده إهنا ألول شيء يف التوراة. 
يف مجيع الكتب على ألسنة  {وّصاكم به}مجيع الرذائل واالتصاف جبميع الفضائل عن 

عند مساعها ما وهب اهلل لكم من الكمال وأودع  {لعلّكم تذّكرون}مجيع الرسل 
 .استعدادكم يف األزل

أهنا  ترى أي: طريق الفضائل ألن منبع الفضيلة هي الوحدة. أال {وأّن هذا}
ة إال ملن احلقيقبيني إفراط وتفريط ال ميكن سلوكها على التع أواسط واعتداالت بني طريف

الفناء عن  صل إىلىت واستقام يف دين اهلل إليه وأيده اهلل بالتوفيق لسلوك طريق احلق ح
ام باهلل فاستق ىت قامىل حصفاته مث عن ذاته. مث اتصف يف حال البقاء بعد الفناء بصفاته تعا

ً صراطي مستق}احلق وسريه سري اهلل  فيه وبه فحينئذ يكون صراطه صراط قي أي: طري {يما
 وه وال تتّبعوافاتّبع}رض ال يسلكها إال من قام يب مستويا غري مائل إىل اليمني والشمال لغ

تجاب االح أهل وضعها أوضاٌع امن املذاهب املتفرقة واألديان املختلفة فإهن {الّسبل
د وعوروى ابن مس ظلمة وعتوا وحرية.بالعادات واألهواء، أي: وضع هلم لئال يزدادوا 

ه ومشال عن ميينه ، مث خط "هذا سبيل الرشاد"فقال:  خطًا ، أنه خط عن رسول اهلل 
 ية:ذه اآلال هتمث  ".يدعو إليه منها شيطاٌن على كل سبيل  هذه سبٌل"خطوطا فقال: 

 {نم تتّقولعلك وّصاكم به}أي: سلوك طريق الوحدة والفضيلة  {فتفّرق بكم عن سبيله ذلكم}
قاية لكم واهلل  علونالسبل املتفرقة باالجتناب عن مقتضيات األهواء ودواعي النفوس وجت

 .يف مالزمة الفضائل وجمانبة الرذائل
  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
  حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب

 خك  حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ  مع مظجع حط مض خض حض جض مص
 َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك

       أي: بعدما وصاكم بسلوك طريق الفضيلة يف قدمي الدهر {ثّم آتينا موسى الكتابَ }
ً على الذي أحسنَ } ،[53البقرة، اآلية:]َّ نث مث زث ُّٱ أي: تتميما لكرامة  {تماما

ريق الكمال وبلوغه إىل الوالية ونعمة النبوة مزيدا على الذي أحسنه موسى من سلوك ط
ما بلغ من مقام املكاملة والقرب بالوجود املوهوب بعد الفناء يف الوحدة، كما قال تعاىل: 
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بالتكميل ودعوة  ،[143األعراف، اآلية:]َّ جل مك لك خك حك جك مق  حق مف ُّٱ
هلم إىل رهبم يف  {وُهدىً }حيتاج إليه اخللق يف املعاد  {وتفصيالً لكّل شيءٍ }اخللق إىل احلق 

لعلّهم }عليهم بإفاضة كماالته عليهم بواسطة موسى وكتابه  {ورحمةً }وك سبيله سل

 .اإلميان العلمي أو العياين {بلقاء ربّهم يؤمنون
واء سد إىل رشابزيادة اهلداية إىل حمض التوحيد واإل {وهذا كتاب  أنزلناه مبارك  }

كل ما  {ااتّقوو فاتّبعوه}السبيل يهدي بأقرب الطرق إىل أرفع الدرجات من الكمال 
الوجود باهلل  ويف رمحة االستقامة باهلل {لعلّكم تُرحمون}سوى اهلل حىت ذواتكم وصفاتكم 

صفاء اتنا ودادلقوة استع {أو تقولوا لو أنّا أُنزل علينا الكتاُب لكنّا أهدى منهم}املوهوب. 
إىل  {دىً وهُ }لكيفية سلوككم  بياٌن {فقد جاءكم بيّنة  من ربّكم}أذهاننا إن صدقتم 

 .بتسهيل طريقكم وتيسريها إىل أشرف الكماالت {ورحمة  }مقصدكم 
 حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي
بتجليه يف مجيع  {أو يأتي ربّك}ي روحهم لتوّف {هل ينظرون إال أن تأتيهم المالئكة}

ليه من حتول الصورة يف القيامة، فال يعرفه إال املوحدون ت اإلشارة إالصفات كما مّر
أو يأتي }الكاملون. وأما أهل املذاهب وامللل املختلفة فال يعرفونه إال يف صورة معتقدهم 

 {يوم يأتي بعض آيات ربك}جتليه يف بعض الصفات اليت مل يعرفوه هبا  {بعض آيات ربّك
فإن  {ال ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبلُ }فوها بعض جتلياته اليت مل يأنسوا هبا أو مل يعر

الناس إما حمجوبون مطلقا أو ليسوا كذلك، وهم إما مؤمنون لعرفاهنم ببعض الصفات أو 
بكلها، واملؤمنون به العارفون إياه بكلها إما حمبون للذات وإما حمبون للصفات، فإذا جتلى 

مطلقا، وإميان املؤمنني الذين مل يعرفوه هبذه  احلق ببعض الصفات ال ينفع إميان احملجوبني
الصفة من قبل هذا التجلي، إذ اإلميان إمنا ينفع إذا صار عقيدة ثابتة راسخة يتمثل هبا 

أو كسبت }القلب وتتنور هبا النفس وتشاهد هبا الروح، ال الذي يقع عند االضطرار دفعة 

، فإهنم وإن آمنوا به وعرفوا بتجليه بكل كإميان العارفني، احملبني للصفات {في إيمانها خيراً 
الصفات. فلما مل يكتسبوا احملبة الذاتية، والكمال املطلق، وأحبوه ببعض الصفات، كاملنعم 
مثال أو اللطيف أو الرحيم فإذا جتلى بصفة املنتقم أو القهار أو املبلي مل ينفعهم اإلميان به، 
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بتجليه ومل حيبوا الذات فيلتذوا بشهوده يف إذ مل يطيعوه من قبل هبذا الوصف ومل يتمرنوا 
 .أي صفة كانت

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ
 َّ ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق

متفرقة، كالذين غلبت عليهم  أي: جعلوا دينهم أهواءَ  {إن الذين فّرقوا دينهم}
دثت فيهم أهواء خمتلفة، فبقوا صفات النفس جبذهبم هذه إىل شيء وهذه إىل شيء فح

ً }حيارى ال جهة هلم وال مقصد  خمتلفة حبسب غلبة تلك األهواء يغلب  فرقًا {وكانوا شيعا
جعلوا دينهم حبسب غلبة  على بعضهم الغضب وعلى بعضهم الشهوة وإن دانوا بدين 

 إال بعادات  دوا ة التعصب ومدد استيالء تلك القوة الغالبة على القلب ومل يتعّبهواهم ماد 
يف خياله  يف ومهه، خمياًل وبدع، ومل ينقادوا إال ألهواء وخدع، يعبد كل منهم إهلا جمعواًل

لسَت }وجيعله سبب االستطالة والتفرق على اآلخر كما نشاهد من أهل املذاهب الظاهرة 

 ِةَقأي: لست من هدايتهم ودعوهتم إىل التوحيد يف شيء إذ هم أهل التفِر {منهم في شيءٍ 
يف جزاء  {إنّما أمرهم إلى هللا}. واالحتجاب بالكثرة ال جيتمع مههم وال يتحد قصدهم

عند ظهور هيئات نفوسهم املختلفة واألهواء املتفرقة عليهم  {ثّم ينبّئهم}قهم ال إليك تفر 
هذا  {من جاء بالحسنِة فلهُ عشُر أمثالها}. من السيئات {بما كانوا يفعلون}مبفارقة األبدان 

احلسنة تصدر بظهور القلب، والسيئة بظهور النفس، فأقل  درجات الثواب وذلك أن  أقل 
مرتبة  لَودرجات ثواهبا أنه يصل إىل مقام القلب الذي يتلو مقام النفس يف االرتقاء ِت

ن من َود ألنه ال مقام َأ {ومن جاء بالسيئِة فال يُجزى إال مثلها}. العشرات لآلحاد يف األعداد
ثل. ومن هذا يعلم أن فس، فينحط إليه بالضرورة فريى جزاءه يف مقام النفس بامِلمقام الن

الثواب من باب الفضل فإنه يزيد به صاحبه ويتنور استعداده ويزداد قبوله لفيض احلق 
بازدياد القبول  إىل غري هناية  متضاعفًة فيتقوى على إضعاف ما فعل ويكتسب به أجورًا

القدرة والشغف على احلسنة عند زيادة الفيض إىل ما ال عند فعل كل حسنة، وزيادة 
]البقرة،  َّمك لك  اك يق ُّٱيعلمه إال اهلل، كما قال بعد ذكر أضعافها إىل سبعمائة: 

وأن العقاب من باب العدل، إذ العدل يقتضي املساواة ومن فعل بالنفس إذا  ،[261اآلية:
 حص مس خس حس جس ُّٱتعاىل:  عنه جيازى بالنفس سواء وتذكر ما قيل يف قوله مل يعُف
ة، والرذيلة يه البت لترّق موجبٌة فإن الفضيلة لإلنسان ذاتيٌة ،[286البقرة، اآلية:]َّخص

ة من صاحبها أو كانت ومل يصر عليها، ظلمتها للفطرة، فمهما مل تكن بقصد ونّي عارضٌة
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وإن كانت وأصر عليها جوزي يف مقام النفس باملثل. . عفي عنها ومل حتجب صاحبها
تعادل  من شخص   واحلسنة والسيئة املذكورتان هاهنا من قبيل األعمال وإال فرب سيئة 

، بوجود القلب عند "حسنات األبرار سيئات املقربني": حسنة من غريه، كما قال 
 ب الشهود، وسيئات األبرار بظهور النفس عند السلوك، وحسناهتم بظهور القلب، وُر

 .الشرك مثال توجب حجاب األبد كاعتقاد سيئة 
 خت حت جت هب  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ُّٱ
 جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت
 حن جن مم  خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف جفحف مغ جغ مع
 هس مس هث هتمث مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه هن من خن

 َّ  مل مك لك هش مش
ً }التوحيد الذايت  إىل طريق {قُل إنّني هداني ربّي إلى صراط مستقيم} ً دينا  ثابتًا { قيما

رض هبا عن اليت أع {راهيمملّة إب}ال تغريه امللل والنحل وال تنسخه الشرائع والكتب  أبدًا
ما، ولو  يه شرٌكفطل با عن كل دين وطريق   ي عن مجيع املراتب مائاًلكل ما سواه بالترّق

وح بالر القلب وشهوديأي: حضوري ب {قُل إّن صالتي}. بصفة من صفات اهلل تعاىل
 {اتيومم}باحلق  {ومحياي}يب أو كل ما أتقرب به بالقلب أي: تقّر {ونُسكي}

ال وجود فناء فه باللغريي فيها ألين قمت به  ل وال ألحد  ال نصيَب {هلل}بالنفس كلها 
مع يف ر اجلأي: له باعتبا {رّب العالمين}ونصيب  ل وال لغريي حىت يكون ل حظٌّ

رت مأي: ُأ {مرتُ وبذلك أُ } وتفصياًل يف ذلك مجعًا {ال شريك له}ل الربوبية صورة تفاصي
عاىل صفين تما وكأن ال أرى غريه يف عني اجلمع وال يف صورة التفاصيل حىت أعمل له 

ا أّول وأن}واملرئي  فهو اآلمر واملأمور، والرائي [17النجم، اآلية:]َّ ني مي زي ري ٰى ُّٱبقوله: 

 ذات وإال فالصيل التفا فناء فيه بإسالم وجهي له باعتبار الرتبة يفاملنقادين لل {المسلمين
 .أول وال آخر وال مسلم وال كافر

ً }الذي هذا شأنه  {قُل أغيَر هللا} أو غري الذات  فأطلب مستحيالً  {أبغي ربّا
ال  فيكون مربوبًا نًامن حيث هو كل أبغي متعّي الشامل جلميع الصفات الذي هو الكّل

 {وال تكِسُب كّل نفٍس }وما سواه باعتبار تفاصيل صفاته مربوب  { كّل شيءٍ وهو ربّ }ربا 
النفس شرك يف أفعاله تعاىل، وكل من أشرك  إذ كسُب {عليها} هو وباٌل {إالّ }شيئا 
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لرسوخ هيئة وزرها فيها ولزومه إياها  {وال تزُر وازرة  وزَر أخرى}فوباله عليه باحتجابه 
 .إىل غريهاى حتتجب هي به، فكيف يتعد 

يف أرضه بإظهار كماالته يف مظاهركم ليمكنكم إنفاذ  {وهو الذي جعلكم خالئف}
يف مظهرية كماالته على تفاوت درجات  {ورفع بعضكم فوق بعٍض درجاتٍ }أمره 

من كماالته حبسب االستعدادات من يقوم حبقوق ما  {ليبلوكم في ما آتاكم}االستعدادات، 
ومن يقوم حبقي يف سلوك طريقها حىت يظهرها اهلل بإخفاء  ظهر منها عليه ومن ال يقوم،
وتظهر عليكم  ألمانات اهلل ومن ال يقوم فيكون خائنًا صفات نفسه فيكون مؤديًا

أعمالكم حبسبها فيترتب عليها اجلزاء معا، إما مبثوبة االحتجاب حالة التقصري فيكون 
يستر أفعالكم وصفات  غفورًا ربك سريع العقاب، وإما مبثوبة الربوز واالنكشاف فيكون

يرمحكم  نفوسكم الساترة احلاجبة لتلك الصفات اإلهلية والكماالت الربانية، رحيمًا
 .بإظهارها عليكم، واهلل أعلم حبقائق األمور
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي  يه ىه
 يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ
 َّ  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق  يف ىف

إىل الذات  )ا( إشارٌة {وذكرى للمؤمنين} - إىل قوله - {المص كتاب أُنزل إليك}
اليت هي  جلامعةايمة ، و )م( إىل التماألحدية، و )ل( إىل الذات مع صفة العلم كما مّر

 .هرهده وظاي جسيقته، و )ص( إىل الصورة احملمدية اليت همعىن حممد، أي: نفسه وحق
 وال ني ال ليٌلجبل مبكة كان عليه عرش الرمحن ح": وعن ابن عباس، أنه قال 

قلب "يث:  احلدرد يف، أشار باجلبل إىل جسد حممد، وبعرش الرمحن إىل قلبه. كما و"هنار
. "ملؤمنابدي سعين قلب عال يسعين أرضي وال مسائي، وي". وجاء: "املؤمن عرش اهلل

 ظل أرض يفا وقع إذ َبإشارة منه إىل الوحدة، ألن القل "،وال هنار حني ال ليٌل"وقوله: 
تضاء وح واسالر النفس واحتجب بظلمة صفاهتا كان يف الليل، وإذا طلع عليه نور مشس

استوى يت ود الذالشهوبضوئه كان يف النهار، وإذا وصل إىل الوحدة احلقيقية باملعرفة وا
 يف هذا محن إالالر ، وال يكون عرشوال هنارًا عنده النور والظلمة كان وقته ال لياًل

 .الوقت
أي: أنزل إليك  {كتاب  أُنزل إليك}الكل من أوله إىل آخره  فمعىن اآلية: إن وجوَد

من محله، فال يسعه لعظمته فيتالشى بالفناء  أي: ضيقٌ  {منه فال يكن في صدرك حرج  } علمه
يف مقام السالم لوحدة واالستغراق يف عني اجلمع والذهول عن التفصيل، إذ كان عليه يف ا

باحلق عن اخللق كلما رد عليه الوجود، وحجب عنه الشهود الذايت وظهر  الفناء حمجوبًا
عليه بالتفصيل، ضاق عنه وعاؤه وارتكب عليه وزر وثقل، وهلذا خوطب بقوله تعاىل: 
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بالوجود املوهوب ، [2-1اآليات:الشرح، ]َّمص خص حص مس خس حس جس مخُّ
احلقاين، واالستقامة يف البقاء بعد الفناء بالتمكني ليسع صدرك اجلمع والتفصيل واحلق 

 {ر بهلتُنذ}خر يف عني اجلمع وال حجاب بأحدمها عن اآل واخللق، فلم يبق عليك وزٌر
 إلنذارا مكنكباإلميان الغييب، أي: ال يضق صدرك منه لي {للمؤمنين} وتذكر تذكريًا

إىل احلق  وينظر وجودوالتذكري، إذ لو ضاق لبقي يف حال الفناء، ال يرى إال احلق يف ال
الكل من عناه ب. فمبنظر العدم احملض فكيف ينذر ويذكر ويأمر وينهى. على تقدير القسم

الصفات لذات وا سُعأوله إىل آخره، أو باسم اهلل األعظم إذ )ص( حامل العرش والعرش ي
أنزل  ن كتابلقرآاأنزل إليك علمه، أو: هلذا  هو االسم األعظم، هلو كتابٌ  واجملموع

 .إليك
 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام ُّٱ
 َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ

قيامة امت الني ق، أي: اعتبار األعمال حالوزن هو االعتباُر {للحقّ  والوزن يومئذٍ }
 {موازينه من ثَقلتف}. عدل يومئذ ، أي: العدل أو الثابت أو الوزن الالصغرى. هو احلق 

زون الفائ {فأولئك هم المفلحون}أي: رجحت موزوناته بأن كانت باقيات صاحلات 
ته بأن موزونا {ومن خفّت موازينه}بصفات الفطرة، ونعيم جنة الصفات يف مقام القلب 

 جلةت العاببيعها باللذا {فأولئك الذين خسروا أنفسهم}كانت من احملسوسات الفانية 
حلق ميزان ا ساَنل أن  اعلمو. السريعة الزوال وإفنائها يف دار الفناء مع كوهنا بضاعة البقاء

من كانت لعقل فا تيه هو عامل احلس، والكفة األخرى هو عامُلهو صفة العدل وإحدى كف 
النيات بقرونة امل مكاسبه من املعقوالت الباقية واألخالق الفاضلة واألعمال اخلريية

من ودائم. ء الووزن، إذ ال قدر أرجح من البقا ثقلت أي: كانت ذات قدر  الصادقة،
خالق دة واأللفاسكانت مقتنياته من احملسوسات الفانية واللذات الزائلة والشهوات ا

، الفناء نم فة أخفوال ِخ ت أي: ال قدر هلا وال اعتداد هبا،الرديئة والشرور املردية، خف 
ملآرب صيل اي وحتتعدادهم األصلي يف طلب احلطام الدنيوفخسراهنم هو أهنم أضاعوا اس

، أي: يب هبالتكذالنفسانية بسبب ظهورهم بصفات أنفسهم وظلمهم بصفات اهلل تعاىل با
 .بإخفائها بصفات أنفسهم

 حس جس مخ  جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱ
 حم جم يل ىل مل خل  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم خممم
 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن

 لروحاأجزاء  خلقت القوة الومهية من ألطِف {خلقتني من نار وخلقته من طين}
ماغ، وتلك ىل الدي إفتها وترتقة األخالط ولطااحليوانية اليت حتدث يف القلب من خبارّي

ع، وقد مر الترف وصعود . واحلرارة توجب الما يف البدن فلذلك مساها نارًا ّرأحالروح هي 
بدنية الت اللكماما حتتها دون ما فوقها وعلى ا أن كل قوة ملكوتية تطلع على خواصّ 

ة نسانيت اإلوخواصها وكماالت الروح احليوانية وخواصها، واحتجاهبا عن الكماال
ورها باحلكم طها عن تعدية إبائها واستكبارها، والروحانية والقلبية هو صورة إنكارها وعّل

ا عن إبائه ورُةصيف املعاين املعقولة واجملردات واالمتناع عن قبول حكم العقل هو 
 .السجود

 يلة منن الفضيه ممبا ليس ف ر، وهو التظاهُرإذ التكب  {فما يكون لك أن تتكبّر فيها}
على العقل،  عترف بال صفات النفس، فال يليق باحلضرة الروحانية اليت تزعم أنك من أهلها

نية لنفساامن القوى  {إنّك من الصاغرين}ة ، فلست من أهلها الذين هم األعزّ {فاخرج}
ور األبدان من قب {ثونم يبعإلى يو}املالزمة للجهة السفلية الدائمة اهلوان مبالزمة األبدان 

 وخالص لقلباصفات النفس بعد املوت اإلرادي يف القيامة الوسطى حبياة  وأجداِث
الوجود بلكربى مة االفطرة من حجب النشأة، أو يبعثون بعد الفناء يف الوحدة يف القيا

الثاين هو ولالم، اسر ص بكاملوهوب احلقاين واحلياة احلقيقية، واملبعوث األول هو املخِل
عن  ٌبس حمجوإبليإقسام و {فبما أغويتني}يس إىل إغوائهما ص بالفتح وال سبيل إلبلاملخَل

كما أقسم  ام هباإقس الذات األحدية دون الصفات واألفعال، فشهوده لألفعال وتعظيمه هلا
 .[82ص، اآلية:]َّ مس هث  مث  ُّٱبعزته يف قوله: 

أي: أعترضن هلم يف طريق التوحيد الذايت وأمنعنهم عن  {ألقعدّن لهم صراطك}
ن أشغلهم مبا سواك، وآلتينهم من اجلهات األربع اليت يأيت منها العدو يف سلوكها بأ

الشاهد ألن إتيانه من أسفل، أي: من جهة األحكام احلسية والتدابري اجلزئية من باب 
للضاللة، بل قد ينتفع به يف العلوم الطبيعية والرياضية وبه  املصاحل الدنيوية غري موجب 
املائدة، ]َّٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي ُّٱيف تأويل قوله: يستعني العقل فيها كما مر 

منها  ُدِرله إذ اجلهة العلوية هي اليت تلي الروح وَي وإتيانه من فوق غري ممكن  [. 66اآلية:
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اإلهلامات احلقة واإللقاءات امللكية وتفيض املعارف واحلقائق الروحية فبقيت اجلهات 
 من مكر اهلل ويغره بأن اهلل غفوٌرنه األربع مواقع وساوسه. أما من بني يديه فبأن يؤّم

فه من الفقر وضيعة األوالد فال خياف فيثبطه عن الطاعات. وأما من خلفه فبأن خيّو رحيٌم
من خلفه فيحرضه على اجلمع واالدخار هلم ولنفسه يف املستقبل عند تأميله طول العمر. 

وطاعته وحيجبه عن  به بفضله وعلمهن عليه فضائله ويعّجوأما من جهة اليمني، فبأن يزّي
اهلل برؤية تفضيله. وأما عن مشاله فبأن حيمله على املعاصي واملقابح ويدعوه إىل الشهوات 

مستعملني لقواهم وجوارحهم وما أنعم اهلل به عليهم  {وال تجد أكثرهم شاكرين}واللذات. 
 .ب إىل اهلليف طريق الطاعة والتقر 

منكم }د مراتب الوجو اليت هي أسفُلالطبيعة  {لمن تبعك منهم ألمألّن جهنّم}

انية الروح ماالتالبقاء السرمدي والك النعيم األبدي وذوقِ  حمجوبني عن لذةِ  {أجمعين
ت باتضاد وتقّلامل العبات بني بنريان احلرمان عن املراد يف انقالوالكماالت احلقانية معذ 

 .الكون والفساد
  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع
  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم
 َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

ا يعة مالطب أي: ليظهر عليهما بامليل إىل {ليُبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما}
 قية واألفعالل اخلللرذائمن األمور الطبيعية واللذات البدنية واد جب عنهما عند التجر ُح

هجن ا ويستهارهاحليوانية والصفات السبعية والبهيمية اليت يستحيي اإلنسان من إظ
 .ستقبحهانها ويم نفُ عند العقل يأ إفشاءها وحتمله املروءة على إخفائها لكوهنا عوراٌت

 يفأن  أي: أومههما {لكينال أن تكونا مَ وقال ما نهاكما ربُّكما عن هذه الشجرة إ}
فيها  وخلودًا عااًلات وأفدراكة اهليوالنية لذات ملكية وإاالتصال بالطبيعة اجلسمانية واملاد 

  بكسر الالمكنيمِل رئإن ُق أو ملكا ورياسة على القوى وسائر احليوانات دائما بغري زوال  
ية وزين هلا من املصاحل اجلزئ [.120طه، اآلية:]َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱكما قال: 

 .ألمنيااصح نال إال باآلالت البدنية يف صورة النوالزخارف احلسية اليت ال ُت
هما إىل التعلق هبا والسكون إليها مبا غرمها من التزيي بزي أي: فنزّل {فداّلهما}

افع البدنية م دوام اللذات البدنية والرياسة اإلنسية وسول هلما من املنالناصحني وإفادة توه 
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أي: يكتمان الغواشي الطبيعية  {قا يخصفان عليهما من ورق الجنّةوطفِ } والشهوات النفسية
ستنبطات القوة اآلراء العقلية وُم باآلداب احلسنة والعادات اجلميلة اليت هي من تفاريِع

نهي هو ما صورة ال {وناداهما ربّهما ألم أنهكما}ل العلمية حيَ العاقلة العملية وخيفياهنا باِل
ركز يف العقول من امليل إىل التجرد وإدراك املعقوالت والتجايف عن املواد واحملسوسات 

ة العقل من منافاة أحكام الوهم ومضاّد ما أهلمَ  {إن الشيطان لكما عدّو مبين}وقوله هلما: 
ك مدركاته والوقوف على خمالفاته ومكابراته إياه ونداؤه إيامها بذلك هو التنبيه على ذل

ق واالنغمار يف اللذات الطبيعية عند البلوغ املعىن على سبيل اخلاطر والتذكري له بعد التعل 
 .وظهور أنوار العقل والفهم عليهما

ن جهة مصاهنا ه النفس الناطقة على نقهو لتنب  {ربّنا ظلمنا أنفسنا}وقوهلما: 
تجرد ال باللكمالب الطبيعة وانطفاء نورها وانكسار قوهتا وحصول الداعي فيها على ط

بإفاضة  {وترحمنا} علينا بإلباسنا األنوار الروحانية وإفاضتها مشرقٌة {وإن لم تغفر لنا}
 ُةاّدي هو ملي الذالذين أتلفوا االستعداد األص {لنكونّن من الخاسرين}املعارف احلقيقية 

النقص  ةالزمدي مبرموا عن الكمال التجرالسعادة والبقاء بصرفها يف دار الفناء، وُح
 .الطبيعي

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه مهىه جه ين ىن من ُّٱ
 زتمت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل  ىل
 َّ مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ

ً يوارى سوآتكم} أفعالكم  تستر قبائح أوصافكم وفواحَش يعًةأي: شر {لباسا
{ ً يبعدكم عن شبه األنعام املهملة ويزينكم باألخالق احلسنة واألعمال  أي: مجااًل {وريشا

من مجلة  {ذلك خير  }النفس  واحلذر من صفِة الورِع أي: صفُة {ولباُس التّقوى}اجلميلة 
أي: من  {ذلك من آيات هللا}عالج ة يف المّيالدين وأساسه كاحلَ  أركان الشرائع ألنه أصُل

ر إال بظهور جتليات أنوار صفاته، إذ االجتناب عن صفات النفس ال حيصل وال يتيس 
ف يف شيء من العبد إال صفات احلق. وإىل هذا أشار القوم بقوهلم: إن اهلل ال يتصّر

لباسكم النوري  عند ظهور جتليات {لعلّهم يذّّكرون}ويعوضه أحسن منه من جنسه 
 {ال يفتننّكم الشيطان}األصلي أو جوار احلق الذي كنتم تسكنون فيه هبداية أنوار الصفات 
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منها  {كما أخرج أبويكم}الشريعة والتقوى عنكم  عن دخول اجلنة ومالزمتها بنزع لباسِ 
 .لباس الفطري النوريبنزع اّل

 جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض  جض  ُّٱ
 هن من خن حن جن مم  خم حم جم ملهل خل حل جل مك  لك خك حك
 َّ  مه جه

تكم ذوا {وأقيموا وجوهكم}أي: العدالة واالستقامة  {قُل أَمَر ربي بالقسط}
 يفن التلوينات لة، وعلعداااملوجودة مبنعها عن امليل والزيغ إىل طريف اإلفراط والتفريط يف 

بعة د أر، والسجوسجود  أو وقتِ  سجود   أي: كل مقاِم {عند كّل مسجدٍ }االستقامة 
رياء عن ال تنابود االنقياد والطاعة وإقامة الوجه فيه باإلخالص، واالجأقسام: سج

دق النية صمر مع األ والنفاق يف العمل هلل، وااللتفات إىل الغري فيه، ومراعاة موافقة
ه وإقامة الوج ألفعالايف  واالمتناع عن املخالفة يف مجيع األمور وهي العدالة وسجود الفناء

، وال من غريه ن نفسهم ًاغري اهلل وال يرى مؤثر ال يرى هو مؤثرًا ه حبيثفيه بالقيام حبقّ 
 رى زينَةييث ال ه حبوسجود الفناء يف الصفات، وإقامة الوجه عنده باحملافظة على شرائط

هي املعروف والنألمر باترك من غري أن مييل إىل اإلفراط ب ذاته هبا وال يريد وال يكره شيئًا
إقامة الوجه ذات، و اليفط على املخالف وسجود الفناء بالتسخ  عن املنكر وال إىل التفريط

طغى ثنينية فال ية واإلألنياعنده بالغيبة عن البقية، واالنطماس بالكلية واالمتناع عن إثبات 
ملقام يف ا {دينله ال وادعوه مخلصين}. حبجاب األنائية وال يتزندق باإلباحة وترك الطاعة

بع ، ويف الرامن اهلل طاعةويف الثاين والثالث برؤية الدين وال األول بتخصيص العمل هلل به،
بإظهاركم  {كما بدأكم} ن بدينه ليس لغريه فيه نصيببرؤيته باهلل، فيكون اهلل هو املتدّي

 .بفنائكم فيه واختفائكم ليظهر {تعودونَ }واختفائه 
ً هَ } ً حّق عليهم}إليهم هبذا الطريق  {دىفريقا بسبب  {ةالضالل}كلمة  {وفريقا

ذواهتم يف  ملناسبة {ن هللاأولياء من دو}اختاذهم شياطني القوى النفسانية الومهية والتخيلية 
 ون إىل اجلهة الركيفنهم عدن النور إياهم، واجلنسية اليت بيالظلمة والكدورة والبعد عن َم

 لوهما انَ ألن سلط {ويحسبون أنّهم مهتدون}السفلية، وامليل إىل الزخارف الطبيعية 
 .سبانباحُل

 يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب
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 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك
 َّ خئمئ
ن مألول اقام ينة املكوا هبا، فزأي: الزموها ومتس  {خذوا زينتكم عند كّل مسجدٍ }

شرائطه،  مراعاةل والسجود هي اإلخالص يف العمل هلل، وزينة املقام الثاين هي التوك 
 ني يف التحققالتمك ع هيالرضا، وزينة املقام الراب حبقّ  وزينة املقام الثالث هي القياُم

باحملافظة  {اسرفووال ت وكلوا واشربوا}باحلقيقة احلقية ومراعاة حقوق االستقامة وشرائطها 
 ِسمن جن نعهمأي: من م {قل من حّرم زينة هللا التي أخرج لعباده}على قانون العدالة فيها 

 أن  كا بنهم متّسمل ذلك تحان هبا واسهذه الزينة املذكورة املطلقة وقال إنه ال ميكنهم التزّي
تمكني ضا والل والرمن رزق علوم اإلخالص وعلوم مقام التوك {والطيّباتِ }. همَعاهلل ماِن

ت الصفاوعن شوب التلوينات وظهور شيء من بقايا األفعال  {خالصةً يوم القيامةِ }
 .والذات

ائل أي: رذ {يوالبغ وا ثم}القوة البهيمية  أي: رذائَل {قُل إنّما حّرم ربّي الفواحش}
 فاتهنا صأللكية القوة النطقية امل إىل آخره، أي: رذائَل {وأن تشركوا}القوة السبعية 

 .اة هلّدمضا عن الزينة املذكورة اليت هي الكماالت اإلنسانية مانعٌة نفسانيٌة
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص حص مس خس  حس
 هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك  مق
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي  مهٰه جه
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن  جن
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ
 مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل
 مخجس  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب  هئجب
 مق  حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 مه جه هن من خن حن جن مم  حمخم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك
 خي جيحي يه مهىه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي
 َّ اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب ىب مبنب
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فال }بقاء ند العأي: اتقى البقية يف الفناء وأصلح باالستقامة  {فمن اتّقى وأصلح}

ف عليهم وال ُهم يحز  .لكوهنم يف مقام الوالية {نونخو 
 {اوا عنهواستكبر}أي: أخفوا صفاتنا بصفات أنفسهم  {والذين كذّبوا بآياتنا}

ين جلنة وباأي: وبني أصحاب  {وبينهما حجاب  }احلرمان  ناُر {أولئك أصحابُ } بالشيطنة
هنا: هجلنة واملراد بأصحاب ا. عن صاحبه أصحاب النار حجاب به كل منهم حمجوبٌ 

ال فأهل جنة وس، وإلنفاتهم جنة اد الذين جّنواب األعمال من األبرار والزهاد والعّبأهل ث
ذلك  عالأأي: على  {وعلى األعرافِ }حجبون عن أصحاب النار القلوب واألرواح ال يُ 

مشاله  الء عنوهؤ القلب الفارق بني الفريقني هؤالء عن ميينه احلجاب الذي هو حجاُب
ون يسلم {ماُهمبسي}من الفريقني  {يعرفون كاّلً }اهلل وخاصته هم العرفاء أهل  {رجال  }

 ات والربكاتة اخلريإفاضوعلى أهل اجلنة بإمداد أسباب التزكية والتحلية واألنوار القلبية 
ن قيهم عوتر دهم عن مالبس صفات النفوس وطيباهتاعليهم، مل يدخلوا اجلنة لتجّر

أي:  {وُهم} التجلي الصفايت نعيم طورهم فال يشغلهم عن الشهود الذايت ومطالعة
هم، ة وجوهيف دخوهلم ليقتبسوا من نورهم ويستضيئوا بأشع {يطمعون}أصحاب اجلنة 

 .ويستأنسوا حبضورهم
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك ُّٱ

 هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 حم هلجم مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ
 حم جم يل ىل مل خل  جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خم
 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم  ىم مم خم
 يب ىب نب مب  ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 َّ  ىت نت مت زت رت

 ةً ورمح رأفًةو أي: ال ينظرون إليهم طوعًا {وإذا ُصرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النّار}
قوم نا مع ال تجعلالربّنا }صرف أبصارهم إليهم  واعتبارا كأن صارفًا كراهًةورضا، بل 

أعوذ باهلل ": ي  علأي: ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كما قال أمري املؤمنني {الّظالمين
فر ا غَم، فقيل له: َأ"نكت قليب على دياللهم ثّب": . وقال النيب "من الضاللة بعد اهلدى

ل القلب كمثل ريشة أو ما يؤمنين أن مث": من ذنبك وما تأخر؟ قال اهلل لك ما تقدم 
 ت".يف فالة، تقلبها الرياح كيف شاء



 244 تفسير سورة األعراف

 

 
 

عضاء أىل ل إأي: البدن اإلنساين املفص  {ولقد جئناهم بكتاب فّصلناه على علمٍ }
ؤول يله ما تأويووجوارح وآالت وحواس تصلح لالستكمال على ما يقتضيه العلم اإلهلي 

 وصور   ت  ن هيئام ِثه يف العاقبة من االنقالب إىل ما ال يصلح لذلك عند البعإليه أمر
األنعام، ]َّزت رتُّٱوأشكال تناسب صفاهتم وعقائدهم على مقتضى قوله تعاىل: 

األنعام، ]َّ خيمي  حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ كما قال تعاىل: [،139اآلية:
 [.97اآلية:

 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ
 حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ننىن من زن رن مم ام  يل
 جس جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ
 حق مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس
 خل  حن جن مم خم حم جم ملهل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 جي  يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل
 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت حتخت  جت
 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ مضحط
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  مهىه جه ين ىن من خن حن جن
 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

  زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك
 جت هب خبمب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 ََّّحتخت

أي: اختفى يف صور مساء  {إن ربّكم هللا الذي خلق السموات واألرض في ستّة أيّامٍ }
 من خن حن جن يم  ىم مم ُّٱالف سنة لقوله تعاىل: ة آاألرواح وأرض األجساد يف سّت

ن خلق آدم إىل زمان حممد عليهما الصالة أي: من لُد ،[47احلج، اآلية:]َّ ىن
والسالم ألن اخللق هو اختفاء احلق يف املظاهر اخللقية وهذه املدة من ابتداء دور اخلفاء إىل 
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إن الزمان قد ": ل ختم النبوة وظهور الوالية، كما قا ابتداء الظهور الذي هو زماُن
، ألن ابتداء اخلفاء باخللق هو انتهاء "استدار كهيئته يوم خلق اهلل يف السماوات واألرض

الظهور، فإذا انتهى اخلفاء إىل الظهور عاد إىل أول اخللق كما مر، ويتم الظهور خبروج 
 .ة سبعة أيام وهلذا قالوا: مدة الدنيا سبعة آالف سنةيف تتّم املهدي 

 صفاته ميعجبأي: عرش القلب احملمدي بالتجلي التام فيه  {ستوى على العرشثّم ا}
 {هُ يَطلبُ }روح ليل البدن وظلمة الطبيعة هنار نور ال {يُغشي}كما ذكر يف معىن )ص( 

وم احلواس قلب وجنر ال، ومشس الروح وقمبتهيئته واستعداده لقبوله باعتدال مزاجه سريعًا
الرمحن، ]َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱن املذكور يف قوله تعاىل: الذي هو الشأ {مسّخرات بأمره}

. وإن إلبداعلتكوين واااإلجياد بالقدرة والتصريف باحلكمة، أو أال له  {أال له}[. 29اآلية:
رب عن ذ يعإمحل السماوات واألرض على الظاهر فاأليام الستة هي اجلهات الست، 

لق عامل خأي:  ،[5آلية:إبراهيم، ا]َّجح  مج حج ُّٱاحلوادث باأليام كقوله تعاىل: 
ور صإثبات يه بفعلى العرش بالتأثري  نًااألجسام يف اجلهات الست مث استعلى متمكّ 

 .الكائنات عليه
ائنات ور الكصيها ف، فظاهره هو السماء التاسعة اليت تنتقش وباطٌن وللعرش ظاهٌر

له تعاىل: قو ويل تأبأسرها ويتبع وجودها وعدمها احملو واإلثبات فيها على ما سيأيت يف
م ل املرتساألو إن شاء اهلل. وباطنه هو العقُل ،[39الرعد، اآلية:]َّجح مج حج مث هتُّٱ

 نمنادى منادى " ، املعرب عنه ببطنان العرش كما جاء:ي كّل بصور األشياء على وجه 
 ه بالتأثري يفء عليستعالالقضاء السابق، فاالستواء عليه قصد اال ، وهو حمل "بطنان العرش

 .ء غريهىل شيإمن غري أن يلوي  مستويًا األشياء بإثبات صورها عليه قصدًاإجياد 
  خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت ُّٱ

 جل مك لك خك حك مقجك حق مف  خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط
 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  خل حل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين  ىن
 رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت
 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك
 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري

 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت
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 خم حم جم يل ىل مل خل  جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض
 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم
 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ  ىي مي خي
  يث ىث نث مث زث يترث  ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ
  رن مم ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق يف ىف
  خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت مبهب خب حب جب هئ
 مظ حط خضمض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مع جع
 نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه مهىه
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق ىفيف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نتمت زت  رت يب ىب
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام
  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ

  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض جضحض مص خص حص مس
 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق
 مم خم حم جم يل ىل مل خل  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن

 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
 يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب ربزب
 ٰى ىنين نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك  يق ىق
 خت حت جت هب مب خب حب جب  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت  مت
 َّ  حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض  خض

م السال عليه قة لصاحل عليه السالم كالعصا ملوسىالنا {م آيةً هذه ناقة هللا لك}
 هم مركبًاء وغرينبياواحلمار لعيسى والرباق حملمد عليهما السالم، فإن لكل أحد من األ

ا لغالبة إىل ماالصفة بتسب هو نفسه احليوانية احلاملة حلقيقته اليت هي النفس اإلنسانية وتن
من  دًةة منقاطواعه، فمن كانت نفسه ميتصف بتلك الصفة من احليوانات فيطلق عليه امس

ه أمره خمتصة ببأمورة مهنا غاية اللني محولة قوية متذللة فمركبه ناقة ونسبتها إىل اهلل لكو
 . يف طاعته وقربه
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ىل أن شارة إإوم، يوما قيل: إن املاء قسم بينها وبينهم، هلا شرب يوم وهلم شرب 
شرهبا  يوُم ي أهناما روومن العاقلة النظرية. مشرهبم من القوة العاقلة العملية، ومشرهبا 

الفكر بستخرج تفسه فيحلب منها اللنب حىت ملؤوا أوانيهم، إشارة إىل أن ن حجكانت تتف
ع واآلداب. الشرائق ومن علومه الكلية الفطرية العلوم النافعة للناقصني من علوم األخال

إلقرار اويل مع أن هذا هو التأ. وخروجها من اجلبل: ظهورها من بدن صاحل 
 . منها يئًاال ننكر ش ، فإن ظهور املعجزات وخوارق العادات حقٌّ بظاهرها واجٌب

ا علي، "يال: ق، حيث ل علي عاقرها بقاِت وما يؤيد التأويل تسوية النيب 
: قة صاحل، مث قال نا : عاقُرأتدري من أشقى األولني؟ قال: اهلل ورسوله أعلم. قال 

: وروي أنه قال . "كُل: قاِتاآلخرين؟ قال: اهلل ورسوله أعلم. قال أتدري من أشقى 
 .وأشار بيده إىل حليته ورأسه" ب هذا هبذامن خض "

 جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن
 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت
 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل
 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ
 جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس جسحس مخ جخ
 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف حفخف
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي يه ىه جهمه ين

 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ننىن من زن
 جس  مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت  خت حت جت هب مب حبخب جب هئ
 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس
 مل خل  هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف
  جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ
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 ام يل ىل مل يك ىك  مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم

  مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ
  مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جك مق حق مف خف حف جف
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  يهجي ىه مه جه ين ىن من خن جنحن
 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ
 اك يق ىق يف يثىف ىث  نث مث زث رث يت ىت
 َّ ىك مك  لك

ا العص إعجاز موسى كما هو مروي. والتأويل هو: أن ظاهرهُ  {فألقى عصاهُ }
 يوانية ويهش  ال احلفعألإشارة إىل نفسه اليت يتوكأ عليها أي: يعتمد عليها يف احلركات وا

والعادات  لفاضلةاكات هبا على غنم القوة البهيمية السليمية، ورق اآلداب اجلميلة واملل
دة ، منقاهلا احلميدة من شجرة الفكر، وكانت نفسه من حسن سياسته إياها ورياضته

  .العصانه كلتصرفاته، مطواعة ألوامره، مرتدعة عن أفعاهلا احليوانية إال بإذ
فكون ما يأ فتلقّ ياخلصوم صارت كالثعبان  أرسلها عند االحتجاج يف مقابلِةوإذا 

 ، وعصيّ ويهممن أكاذيبهم الباطلة ويزورون من حبال شبهاهتم اليت هبا حتكم دعا
وتقهرهم.  تغلبهمفدهم مغالطاهتم ومزخرفاهتم اليت متسكوا هبا عند اخلصام يف إثبات مقاص

اهر أنه ، والظواهية دعبهرهم وتظهر نور حّقة اليت ُتأي: أظهر قدرته الباهر {ونزع يده}
ن لى زماعالب حر، فخرج بالسحر اإلهلي كما أن الغكان الغالب على زمانه هو الّس

سى مان عيعلى زو. كان هو الفصاحة، فكانت معجزة القرآن الصالة والسالمحممد عليه 
 ن من كوتب أن الطب، فجاء بالطب اإلهلي على ما روي ألن معجزة كل نيب جي

 .جنس ما غلب على زمانه ليكون أدعى إىل إجابة دعواه
 زي  ري ينٰى ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ
 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مظ  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت
 مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع
 َّ ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل
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ه، لوف فمر خأنك ثالثني فلما أمت  قيل: أمره بصوِم {ى ثالثين ليلةوواعدنا موس}
ا تقرب به مبإليه  بقّرفتسوك فعاتبه اهلل على ذلك وأمره بزيادة عشر، وقيل: أمره بأن يت

 . ة األربعنييف الثالثني، وأنزل إليه التوراة يف العشر األخري تتم 
 ثالثني اليفالصفات والذات فاألول: إشارة إىل أنه خلص عن حجاب األفعال و

لبقية تلك ا ظهور واستعمال السواك إشارة إىل. لص عن وجودهالكن بقي منه بقية ما َخ
  .{رّب أرني أنظر إليك}عند قوله: 

يبق  ىل اهلل وملإلسلوك  باوالثاين: إشارة إىل أنه بلغ الشهود الذايت التام يف الثالثني
عد بقاء باهلل بزق الرُ حىت  العشر األخري سلوكه يف اهلليف  بالكلية. ومت  منه بقية، بل فىن

نه عد صدر قكان  {ليكرّب أرني أنظر إ}الفناء باإلفاقة، وعلى هذا ينبغي أن يكون قوله: 
 . يف الثالثني، واإلفاقة بعدها يف تتمة األربعني

عن  َردَب {إليك أنظر رّب أرني}ربه، التكليم يف مقام جتلي الصفات، وقوله:  هموكّل
 {رانيتلن }وية. إفراط شوق منه إىل شهود الذات يف مقام فناء الصفات مع وجود البق

 :ولهإىل استحالة اإلثنينية وبقاء األنية يف مقام املشاهدة كق إشارٌة
  برررررررررررررررررررررررررررررررررررردا بررررررررررررررررررررررررررررررررررررتُ إذا تغيّ 

 

 بنررررررررررررررررررررررررررررررررررريوإن بررررررررررررررررررررررررررررررررررردا غيّ  
 

ستقّر فإن ا}أي: جبل وجودك  {ولكن انظر إلى الجبل}وقوله: رأيت ريب بعني ريب 

ً }أمكنت رؤيتك إياي، وذلك من باب التعليق باحملال  {مكانه ال  تالشيًاأي: م {جعله دّكا
وب املوه بالوجود {فلّما أفاق} عن درجة الوجود فانيًا {وخّر موسى} وجود له أصالً 

بصار ألدركا ملغريك،  أن تكون مرئيًا {قال سبحانك}احلقاين عند البقاء بعد الفناء 
 لزمان، حبسب احبسب الرتبة ال {وأنا أّول المؤمنين}عن ذنب البقية  {تُبت إليك}احلدثان 

ك دة وذللوحاأهل  أي: أنا يف الصف األول من صفوف مراتب األرواح الذي هو مقاُم
ة درج هو أوُل {إنّي اصطفيتك على النّاس برساالتي}مقام االصطفاء احملض. وقوله: 

ام  القييفتقامة باالس {وكن من الشاكرين}مكني بالت {فخذ ما آتيناك}االستنباء بعد الوالية 
 ."كورًاش بدًاع ال أكوُنأَو": عليه الصالة والسالمحبق العبودية، كما قال النيب 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين  ُّٱ
 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ
 يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت
 َّ زن رن مم ام  يل ىل مل
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كره له وفموسى من روحه وقلبه وعق أي: األلواح تفاصيل وجودِ  {األلواحفي }
م ما حيككيها فوخياله. وإلقاؤها عند الغضب هو الذهول عنها والتجايف عن حكم ما 

مما يف  ر شيئًاتذكيالغضب وال  ورِةل لألذى، مث ينسى عند سَ أحدنا حبسن احللم والتحّم
وأمر }زم  العأي: بعزمية لتكون من أول {قّوةٍ فخذها ب}عقله من علمه عند ظهور نفسه 

لذين اقبة اأي: ع {سأريكم دار الفاسقين}أي: بالعزائم دون الرخص  {أخذوا بأحسنهاقومك ي
 .ال يأخذون هبا

ات ألن التكرب من صف {رون في األرض بغير الحقسأصرف عن آياتي الذين يتكبَّ }
ون لقلب داقام مفات اليت تكون يف النفس، فهم يف مقام النفس حمجوبون عن آيات الص

 مقام تعاىل هفقام كربياؤ ناء،املتكربين باحلق الذين اتصفوا بصفة الكربياء يف مقام احملو والف
إال أنك  ة كل فضيل يف جواب من قال له: فيَك تكربهم، كما قال جعفر الصادق 

 ."رتكّبم الين مقالست مبتكرب، ولكن كربياء اهلل تعاىل قام ِم"ر! فقال: متكّب
 مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى  ين ىن نن من ُّٱ
  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ
 خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس حسخس
 من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خك حك جك مق حق مف
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن
 مث زث رث يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 رن مم ام يل ىل  يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث

 جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن
 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت مبهب خب حب
 حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص خسمس
 جم يل ىل مل خل  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك
 ميىي خي حي  جي ىهيه مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 ىك لكمك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك
 حج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني
 َّ  خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
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النا م أفعفعاهلأي: ستروا بصفاهتم صفاتنا وبأ {والذين كذّبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة}
ولو  {مأعماله حبطت}ة النفوس واألفعال ا مع اآلثار وعموا عن لقاء اآلخرة وجنّ فوقفو

ذبوا ن عُ م، وإعماهلعن التكذيب بلقاء اآلخرة ملا حبطت أ كان التكذيب بالصفات جمردًا
لنفس صفاء اعداد ومن أشرافهم وجنبائهم أهل االست {سبعين رجالً } بنوع من العذاب حينًا

ت، الذاريا]َّجح مج ُّٱوك وهم املصعوقون يف قوله تعاىل: واإلرادة والطلب والسل
 [.44اآلية:

ند ناء عة الفأي: رجفة جبل البدن اليت هي من مبادئ صعق {فلّما أخذتهم الّرجفة}
ارتعاده وره أّثد وتطريان بوارق األنوار وظهور طوالع جتليات الصفات من اقشعرار اجلس

ملوسى  قوٌل إذ ال { أهلكتهم من قبل وإيايرّب لو شئتَ }عندها:  هبا، وهلذا قال موسى 
، كلمة {و شئتَ لرّب }:  عليه السالم عند الصعقة وال هلم لفنائهم عندها، وقوله

 مثل هذه يف وفقدان صرب من غلبة الشوق عند أمل الفراق، كما قال حممد  ضجر 
فسه عن نلقاء إهم بو، "أمي مل تلدين، وكذا ليت رب حممد مل خيلق حممدًا ليَت"احلالة: 

بما فعل }راق الف بطول احلجاب وعذاب احلرمان وأمِل {أتُهلكنا}. اجلبل. ولو هذه للتمين

ة ا حالدر مّنمن عبادة عجل هوى النفس واالحتجاب بصفاهتا أو مبا ص {الّسفهاء منّا
من الوقوف  عتبارواال ظ واالستبصار وإرادة السلوك وظهور نور البصريةالسفه قبل التيق 

وى دة اهلس وعباأي: ما هذا االبتالء بصفات النف {إن هي إال فتنتك}النفس وصفاهتا  مع
ل واجله لشقاوةمن أهل احلجب وا {تضّل بها من تشاء}إال ابتالؤك ال مدخل فيها لغريك 

لي جتمقام  ا يفمن أهل السعادة والعناية والعلم واهلدى، قاهل {وتهدي من تشاء}والعمى 
 .األفعال

ا فرت لنكما غ ذنوب صفاتنا وذواتنا {فاغفر لنا}ل أمورنا القائم هبا متو {أنت}
ر وأنت خي}ودك بإفاضة أنوار شهودك ورفع حجاب األينية بوج {وارحمنا}ذنوب أفعالنا 

 .باملغفرة التامة {الغافرين
وفي }العدالة واالستقامة بالبقاء بعد الفناء  {واكتب لنا في هذه الّدنيا حسنةً }

قال }عن ذنوب وجودنا  {إليك}رجعنا  {إنّا ُهدنا}املشاهدة والزيادة نة حس {اآلخرة

مل ة أَ لشّد الشوق املخصوص يب احلاصل من جهيت، وإن كان أليمًا أي: عذاُب {عذابي
من أهل العناية من عبادي اخلاصة يب  {أصيب به من أشاء} الفراق، لكنه أمر عزيز خطري

دون شيء ففي هذا  ءوشيأحد دون أحد غريه ب ال ختتص  {ورحمتي وسعت كّل شيءٍ }
 زي ُّٱة الوصول اليت قال فيها: العذاب رمحة ال يبلغ كنهها وال يقدر قدرها من رمحة لّذ
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مع كونه لذيذا ال يقاس بلذته لذة،  ،[17السجدة، اآلية:]َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 :كما قال أحدهم

 منررررررررررره لذيرررررررررررذ قرررررررررررد نلرررررررررررتُ  وكرررررررررررلُّ 
 

 سرررررررررروى ملررررررررررذوذ وجرررررررررردي بالعررررررررررذابِ  
 

ن حظ مخيلو  فال من الكربيت األمحر. وأما الرمحة لعمري إن هذا العذاب أعز و
 ب كلهااحلج {للذين يتّقون}ة كاملة رحيمية كتبة خاصة تاّم {فسأكتبها}منها أحد 

والذين }يها ستحقزقوا من األموال واألخالق والعلوم واألحوال على مويفيضون مما ُر

: ان، أيالزم يف آخر {ين يتّبعون الرسول النّبي األّميالذ}جبميع صفاتنا يتصفون وهم  {هم
 حن جن  يم ىم مم خم ُّٱاحملمديون الذين اتبعوا يف التقوى وصفه بقوله تعاىل له: 

ىل: وقوله تعا[، 3النجم، اآلية:]َّ من خن  حن جن ُّٱوبقوله تعاىل: [، 17األنفال، اآلية:]َّخن
 [.17النجم، اآلية:]َّ ني مي زي ري ٰىُّ

 جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱتعاىل: ويف إيتاء الزكاة قوله 
لم، أوتيت جوامع الك": يف اإلميان باآليات قوله و[، 11 - 10الضحى، اآلية: ]َّمح

 ".قم مكارم األخالعثت ألمّتوُب
 جمحم يل ىل مل خل  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ
 ىي مي حيخي جي يه ىه مه  ينجه ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
 يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي
 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب  مب ربزب
 ىل يكمل ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث
 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي
 حض جض مص خص مسحص  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
 مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مض خض
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ
  ين ننىن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ميني زي ري ٰى
 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 لك خك حك جك حقمق مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك
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 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث  رث يت
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل
 مح جح مج حج مث هت مت  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ
 جغ مع جع مظ حط مض خض  حض مصجض خص حص مس خس حس مخجس  جخ
 هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 َّ  جمحم
ة من ، وأّملتامةابعون هم املفلحون بالرمحة أي: أولئك املّت {ومن قوم موسى أّمة  }

ناس يف بني ال {وبه يعدلون}ال بأنفسهم  {بالحقّ }الناس  {يهدون}قوم موسى موحدون 
ما  { تأتيهمبتون الإذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شّرعا ويوم ال يس}حال االستقامة والتمكني 

ن املطاعم مسانية لنفواع احلظوظ اكان إال كحال اإلسالميني من أهل زماننا يف اجتماع أن
 يوم اجلمعات حملافلع وايف األسواق واملواسم والشوار واملشارب واملالهي واملناكح ظاهرٌة

 .دون سائر األيام، وما ذلك إال ابتالء من اهلل بسبب الفسق
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي  حي
  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب  مب

 يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم  ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق
 جخمخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 حي جي مهٰه جه هن من حنخن جن مم  خم جمحم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك حقمق مف
 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ميهي  خي
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من
 رث يت نتىت مت زت رت يب ىب  نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
 اممم يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث متهت خت حت جت هب مب  خب حب
 َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص  خص
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قلوب  بالاهلل هبم منلفقدان إدراك احلقائق واملعارف اليت تقّر {أولئك كاألنعام}
يهم يطنة فد الشلوجو {بل هم أضلّ }كار والفهم باألمساع ّدوعدم االعتبار باألعني واإل

م هو ن كل اسقد مر أ {وهلل األسماء الحسنى}املوجبة للبعد بفساد العقائد وكثرة املكايد 
لك إىل ذ فتقارعند اال {فادعوه}باسم من أمسائه   يدبر كل أمر الذات مع صفة، واهلل

 واملريض إذا لعليم،امسه االسم به إما بلسان احلال كما أن اجلاهل إذا طلب العلم يدعوه با
كل بتحصيل  ملغين،امسه طلب الشفاء يدعوه بامسه الشايف، والفقري إذا طلب الغىن يدعوه با

لقال كما لسان اأما بو. لتأثري ذلك االسم وأثر تلك الصفةاالستعداد الذي استلزم قبوله 
اين: يريد . والثالسمإذا قال األول: يا رب، يريد به يا عليم، الختصاص ربوبيته بذلك ا

لك ب السالطالابيا رب يا شايف. والثالث: يا مغين. وأما بلسان الفعل كما يدعوه 
ه دائه من ءاوإذا وجد شف بامسه: العليم، عن علمه بعلمه دعاه باتصافه بتلك الصفة فإذا فىن

فقره  نع وإذا استغىن وطلب منه أن يشفي غريه باتصافه بصفة الشفاء دعاه بامسه: الشايف،
يمتثلوا. نني فلملؤمابه دعاه بامسه: الغين. وهذه هي الدعوة املأمور هبا املوحدون من 

 يشركونليه فإريه ويضيفوهنا يطلبون هذه الصفات من غ {سمائهوذروا الذين يُلحدون في أ}
 .به

ملهدي وجود اية باملراد بالساعة: وقت ظهور القيامة الكربى، أي: الوحدة الذات
هدي: روج املقت خيف و الصالة والسالموال يعلم وقتها إال اهلل كما قال النيب عليه 

. هاقوعقبل و ا هي، ولعمري ما يعلمها عند وقوعها أيضا إال اهلل كم"اتونكذب الوّق"
 .إذ ال يسع أهلها علمها {ثَقُلت في السموات واألرض}

عباد  }هم كائنني من كانوا، ناسا كانوا أو غري {إن الذين تدعون من دون هللا}

 {كمليستجيبوا فل}م إىل أمر ال ييسره اهلل لك {فادعوهم}يف العجز وعدم التأثري  {أمثالكم
يا "بن عباس ال نيب ىل الغري، كما قال اليف نسبة التأثري إ {إن كنتم صادقين}إىل تيسريه 

تعنت إذا اسوهلل، وإذا سألت فاسأل اك غالم، احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده جتاه
 بشيء قد عوك إالينف فاستعن باهلل. واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل
يك، هلل علاتبه كبشيء كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال 

 ".ت الصحفّففعت األقالم وَجُر
 مم  خم حم جم ملهل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق خفمف حف جف مغ ُّٱ
 يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن
  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن



 255 تفسير سورة األعراف

 

 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 َّ مث زث رث يت نتىت مت زت رت  يب

 لكن الورجل أم ُهَلعلى سبيل اإلنكار، أي: َأ تفهاٌماس {ألَهم أرجل  يمشون بها}
من  {ركاءكمشل ادعوا قُ }يهم هبا وكذا سائر اجلوارح ميشون هبا بل باهلل، إذ هو الذي ميّش

هللا }هو  إن استطعتم فإن متول أمري وحافظي ومديري {ثّم كيدونِ }اجلن واإلنس 

ل ه يف حا، أي: كل من قام بكل صاحل  {وهو يتولّى}يعلمين بتنزيل الكتاب  {الذي
االستقامة احلق ببباقي وكلما ورد الصاحل يف وصف نيب من األنبياء أريد به ال. االستقامة

نظرون إليك يوتراهم }ق والتمكني بعد الفناء يف عني اجلمع القائم بإصالح النوع بإذن احل

 هلدى الاىل إ أي: إن تدع املطبوع على قلوهبم من املشركني وغريهم {وهم ال يُبصرون
هنم ألقيقتك ال حيسمعوا وال يطيعوا وتراهم مع صحة البصر والنظر ال يبصرون احلق و

 .مي القلوب يف احلقيقةُع
وأُمْر }م هل رر هلم وال تكلفهم ما ال يتيّسأي: السهل الذي يتيّس {ُخذ العفو}

ام عن اإلمبعدم مكافأة جهلهم. و {وأعرض عن الجاهلين}أي: بالوجه اجلميل  {رفبالعُ 
أمجع  يٌةآلقرآن ايس يف ه مبكارم األخالق ولاهلل نبي  أمَر" :رضي اهلل عنهجعفر الصادق 

ك النواصي هد مالن شام قال ذلك لقوة داللتها على التوحيد، فإن  ". ملكارم األخالق منها
 داقهم يفيم وال هاّقوتصرفه يف عباده وكوهنم فيما يأتون ويذرون به ال بأنفسهم، ال يش

حيلم ليهم ودد عتكاليفهم وال يغضب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال يتش
 عنهم.

حتملك على مناقشتهم  قويٌة وداعيٌة أي: خنٌس {وإّما ينزغنّك من الشيطان نزغ  }
إنّه }بالشهود واحلضور لفاعليته  {فاستعذ باهلل}برؤية الفعل منهم ونسبة الذنب إليهم 

 .ات واألسراربالنّي {عليم}الشيطان يف الصدر  ث النفس ووساوسَ يسمع أحادي {سميع  
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ُّٱ
 مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل
 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب
 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
 َّ حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق
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 لفعل إىلبنسبة ا {من الشيطان} ملسًة {إذا مّسهم طائف  }الشرك  {ن اتّقواإّن الذي}
، فال ية اهللفعال {صرونفإذا هم مب}مقام التوحيد ومشاهدة األفعال من اهلل  {تذّكروا} الغري

 .وال فاعل غري اهلل يف نظرهم يبقى شيطاٌن
رون ال يقصريه فالفعل إىل غ يف نسبِة {يمّدونهم}وإخوان الشياطني من احملجوبني 

 قل إنّما أتّبع}فسك قاء نا اجتمعتها من تلأي: هل  {لوال اجتبيتها}من العناد واملراء واجلهل 

وحى إل منه ي ما ول إالعن اهلل وال أق بنفسي، بل أبلغُ  أي: ال أفتعُل {ما يوحى إلّي من ربّي
عن  {وأنصتوا}نه ال مإعوا أي: إىل اهلل وال تستم {فاستمعوا لهُ }به ال بنفسي  به ألين قائمٌ 

كلم يف املت جتلي برمحِة {لعلّكم تُرحمون}املتكلم به هو اهلل  حديث النفس وغريه، فإن 
 مف خف حف جف ُّٱكقوله تعاىل: . {في نفسك} حاضرًا {واذكر ربّك}كالمه بصفاته وأفعاله 

ً }. [21األحزاب، اآلية:]َّ حك  جك مق حق  {وخيفةً }يف مقام التفصيل للجمع  {تضّرعا
أن  أي: دون {ودون الجهر}من النفس أو خيفة أن يكون للنفس فيه نصيب  يف السّر

إشراقه لروح واور ظهور ن به له يف غدّو يظهر لك التضرع والذكر منك، بل تكون ذاكرًا
وال، يف حال من األح {وال تكن}غلبات صفات النفس وقواها  وغلبته، وآصاِل

 .اتيةعن شهود الوحدة الذ {الغافلينمن }حال غلبات النفس وصفاهتا  وخصوصًا
ال يستكبرون }بالتوحيد والفناء فيه باقني به ذوي االستقامة  {إّن الذين عند ربّك}

ذعنون له اجلمع فُي نيِ بسبب احتجاهبم باألنائية بل يشاهدون التفصيل يف َع {عن عبادته
مس ، وَطء التاّمبالفنا {وله يسجدون}هونه عن الشرك بنفي األنائية ينّز {ويسبّحونه}

 .البقية، وآثار األينة، واهلل الباقي بعد فناء اخللق
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 مه جه ين منىن خن حن  جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه
 رث يت نتىت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 َّ ىف يث ىث نث مث  زث

فعل  ه، أي:رسولاهلل و وا بأفعاهلم فاعترضوا على فعِلاحتجب {يسألونك عن األنفال}
هلل، فعل ا رؤيةباهلل يف مظهر الرسول، فأمروا بتقوى األفعال، أي: االجتناب عنها 

زع للتنا وجبةأفعاهلم امل صفات النفوس اليت هي مصادُر وإصالح ذات البني مبحِو
طيعوا هللا وأ} فاتنواع الصوالتخالف حىت يرجعوا إىل اإللفة واحملبة القلبية بظهور أ

 .ر لكم قبول األمر باإلرادة القلبيةبفناء صفاهتا ليتيس  {ورسوله
ذُكر  الذين إذا}قي باإلميان احلقي {إنّما المؤمنون}اإلميان احلقيقي  {إن كنتم مؤمنين}

تأثرت  {وبهموِجلت قل}ذكر الصفات الذي للقلب ال ذكر األفعال الذي للنفس  {هللا
 وإذا}ليها علصفات ك اات تلعظمة والبهاء والقهر والكربياء وإشراق أنوار جتلّير البتصّو

ً هم إيمزادت}أي: جليت عليهم صفاته يف املظاهر الكالمية  {تُليت عليهم آياته  قيًاحقي {انا
فناء بلتوكل قام اأي: يصححون م {وعلى ربّهم يتوكلون} ي عن مقام العلم إىل العنيبالترّق

ظر رقي عنه والنبالت يتم  فإن تصحيح كل مقام إمنا. ونه يف مقام فناء الصفاتماألفعال ويتّم
يها فلترقي ات واصالة احلضور القليب مبشاهدة الصف {الذين يقيمون}إليه من مقام فوقه. 

ت الصفات جتليا علوم ل يف مقام فناء األفعال أومن علوم التوّك {ومّما رزقناهم}بتجلياهتا 
ً ح مؤمنونك هم الأولئ}يها. بالعمل هبا واإلفاضة على مستحّق {فقونين}يف السري فيها   {قا

لب الق ِتالصفات وروضات جنا من مراتِب {لهم درجات  عند ربّهم}اإلميان احلقيقي 
 .هامن باب جتليات الصفات وعلوم {وِرزق  كريم  }من ذنوب األفعال  {ومغفرة  }
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 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّٱ
ٱَّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن

نقيل الت أي: هذه احلال يعين حاهلم يف االعتراض عليك يف باب {كما أخرجك}
 بأفعاهلم عل اهللفعن  اك ألهنم ملا احتجبواكحاهلم يف االعتراض عليك عند إخراج ربك إّي

ياك ربك إ راجنوا إلخِطرأوا الفعلني منك فكرهوا خروجك كما كرهوا تنفيلك وما َف
 ال منق حابه ال بنفسك، فيكون باحل باحلق، خارجًا أي: ملتبسًا {من بيتك بالحقّ }

 {ي الحقّ ونك فيجادل}بالذي هو الصواب واحلكمة  مفعول: أخرجك، أو خروجا ملتبسًا
اره يهم آثني علعليك حاله بالتجلي أو تب {بعد ما تبيّن}الحتجاهبم بأفعاهلم وصفاهتم 

 .النصرة هلمباملعجزات من قبل، أو بإعالمك إياهم بأن 
 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
 خل  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج

  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
 َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه

 .هبا هممد  ليت أأي: يثبته مبالئكته السماوية ا {ويريد هللا أن يحّق الحّق بكلماته}
 ن حجبرباءة عن حولكم وقوتكم إليه واالنسالخ عبال {إذ تستغيثون ربّكم}

عند  دعوتكم {بفاستجا}ن أن التأثري والقوة منه ال منكم وال من عدوكم أفعالكم بتيّق
كوت املل من عامل {أنّي ممّدكم} ـد عن مالبس األفعال وصفات النفس بذلك التجّر

من القوى  ، أي:ت القهربعامل من ملكو {بألف من المالئكة} جلنسية قلوبكم إياها حينئذ 
ليه يف )آل إشارة اإل تالسماوية وروحانياهتا اليت تناسب قلوبكم يف تلك احلالة كما مر 
وإما ألن  ملخصوصدد اعمران( واختالف العدد يف املوضعني إما ألن املراد الكثرة ال الع

دوا يتجّس ما بأنإعلى اتباعهم بطائفة أخرى منهم وإمدادهم  هنا يدل  {مردفين}قوله: 
ن يصل نهم، وإما بأيبوا ميته، فويتمثلوا هلم بصورة املقاتلة كما تتمثل الصور يف املنام مثاًل

 .أثرهم وقهرهم إليه فيهلكوا وينهزموا
لقلوبكم  لكم بالنصر وطمأنينًة بشارًة {إالّ }اإلمداد  {هللا}جعل  {وما}

ن النصر منها فإن النصر ليس باالتصال هبا عند التجرد عن مالبس النفس وأحواهلا، ال أ
على النصر  قويٌّ {إّن هللا}لكن حكمته تقتضي تعليق األشياء بأسباهبا  {إال من عند هللا}

 .يفعله على مقتضى احلكمة {حكيم  }غالب 
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  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
  مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت
 ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك
 هت  مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي
 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 مل خل  جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 حي جي  يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل
 يئ ىئ نئ مئ  رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب ربزب
 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 مت خت  جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري
 َّ مج حج مث هت

 منًاكينة أالس القوى البدنية والصفات النفسانية بنزول نعاس هدّو {إذ يُغشيكم}
 {ركم بهليُطهّ }علم اليقني  {ماء}مساء الروح  {ويُنّزل عليكم من}من عند اهلل وطمأنينة 

 {نالشيطا}وسوسة  {ويُذِهب عنكم رجز}الوهم  من خبث أحاديث النفس وهواجس
ت ويُثبّ }شكم ي قلوبكم بقوة اليقني ويسكن جأأي: ليقّو {وليربط على قلوبكم}وختويفه 

 .يقنيوة الال بقإذ الشجاعة وثبات القدم يف املخاوف واملهالك ال تكون إ {به األقدام
مل من عا علمواباجلربوت فيأي: ميد امللكوت  {إذ يوحي ربّك إلى المالئكِة أنّي معكم}

لذين كفروا قلوب ا سألقي في}بالتأييد االتصال  {فثبّتوا الذين آمنوا}اجلربوت أن اهلل ناصرهم 

وهم قوة اللشك والنقطاعهم عن اإلمداد السماوي والتأييد اإلهلي واستيالء ا {الّرعب
لقول هذا ا إلقاءبوهم توهم بتلقني هذا املعىن، وشجعأي: ثّب {فاضربوا فوق األعناق}عليهم 

 .عليهم أو بإراءهتم هذا الفعل منكم كما هو املروي
هبم وهداهم إىل فناء األفعال بسلب األفعال عنهم وإثباهتا هلل أد  {فلْم تقتلوهم}

مع  {إذ رميت}يف مقام البقاء باحلق نسب الفعل إليه بقوله:  تعاىل. وملا كان النيب 
ليفيد معىن التفصيل يف عني اجلمع،  {ولكّن هللا رمى}بقوله:  سلبه عنه مبا رميت وإثباته هلل

إذ لو فعلوا  باهلل تعاىل ال بنفسه، وما نسب إليهم من الفعل شيئًا فيكون الرامي حممدًا
ً  وليُْبِليَ }لفعلوا بأنفسهم  األفعال فعل  هو توحيُد مجيالً  أي: عطاء ، {المؤمنين منه بالًء حسنا

بأنه هو القاتل وإن أظهر  {عليم}ا قتلناهم أحاديث نفوسكم، أن ب {إّن هللا سميع  }ذلك 
أي: ال تعرضوا عنه مع السماع ألن  {وال تولّوا عنه وأنتم تسمعون}الفعل على مظاهركم 
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أثر السماع الفهم والتصديق، وأثر الفهم واإلرادة، وأثر اإلرادة الطاعة، فال يصح دعوى 
ن، فالزموا الطاعة باإلرادة إن كنتم صادقني يف السماع مع اإلعراض إذ مها ال جيتمعا

عون السماع وليسوا منه يف شيء لكوهنم حمجوبني يد   {وال تكونوا كالذين}دعوى السماع 
 .الدواب عند اهلل، ملا مر عن الفهم والقبول كالدواب، بل هم شر 

وا فهم ىتعهم حلقبول كمال مس ، أي: استعدادًاوصالحًا {ولو علم هللا فيهم خيراً }
ثر من أفهمهم لمع عدم اخلري فيهم حىت فهموا ملا كان  {ولو أسمعهم}وقبلوا وأطاعوا 

ع الزوال ال سري ًارضيعا وا سريعا لكون ذلك الفهم فيهم أمرًااإلرادة والطاعة، بل تول 
رضي  ؤمننيمري املأواإلرادة كما قال  بالذات، فال يلبث فيهم الفهم {وهم معرضون}ذاتيا 
ىت در املنافق حيف ص جُ َللج تَ احلكمة لَت احلكمة ولو من أهل النفاق، فإن  ْذُخ": نهاهلل ع

ناك ال ة هضّيعار ، أي: ال تثبت يف صدره لكوهنا"إىل صواحبها يف صدر املؤمن سكَنَت
 .تناسب ذاته
 حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح ُّٱ
 جل مك خكلك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ
 َّ  هل مل خل حل

حييي  {اعاكم ِلمدإذا }بالتزكية والتصفية  {استجيبوا}بالغيب  {أيّها الذين آمنوا يا}
ذا اهلل وفيه إ وك إىلالسلقلوبكم من العلم احلقيقي أو آمنوا اإلميان التحقيقي، استجيبوا ب

، أما إذا ًةواحد جابًةدعاكم إليه إلحيائكم به. هذا إذا كانت استجابة اهلل والرسول است
ل ظاهر واألعماول بالللرسيرة فمعناه: استجيبوا هلل بالباطن واألعمال القلبية، وكانت متغا

ىل إذا دعاكم إ لتفصيلوق االنفسية، أو استجيبوا هلل بالفناء يف اجلمع، وللرسول مبراعاة حق
بني  حيول ن اهللَ داد فإستعاالستقامة ملا حيييكم من البقاء باهلل فيها، كل ذلك قبل زوال اال

ال ولفرصة زوا اوقلبه بزوال االستعداد وحصول احلجاب بارتكاب الرين، فانتهاملرء 
وكم سب حمحفيجازيكم من صفاته وذاته على  {وأنّه إليه تُحشرون}تؤخروا االستجابة 

 .وفنائكم
بإزالة  {الذين ظلموا منكم}تلك الفتنة  {ال تصيبنّ } وحجابًا شركًا {واتّقوا فتنةً }

النفرادهم  {خاّصةً }عماله يف غري موضعه وصرفه فيما دون احلق االستعداد أو نقصه الست
 مك لكُّتصبهم خاصة، كقوله تعاىل:  ب صِ ُت ومعىن ال تصينب النهي، أي: إْن. بالظلم
وجيوز أن يكون املعىن: ال تصيبنهم خاصة، بل [، 164األنعام، اآلية:]َّخل حل جل

 هل ُّٱهم كقوله تعاىل: ي رذيلتهم إىل من خيالطتشملهم وغريهم بشؤم صحبتهم وتعّد



 261 تفسير سورة األنفال

 

 

 {واعلموا أّن هللا شديد العقاب}[، 41الروم، اآلية:]َّ من خن  حن جن مم خم حم جم
 .بتسليط اهليئات الظلمانية اليت اكتسبتها القلوب عليها وحجبها عنه وتعذيبها هبا

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن  من زن ممرن ام يل ىل مل يك  ىك مك
  مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي
 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 َّ  خك حك جك مق حق مف خف جفحف

فون ستضعم}القدر، جلهلكم وانقطاعكم عن نور العلم  {واذكروا إذ أنتم قليل}

 نفوسكم القوى احلسية لضعف أي: ناُس {تخافون أن يتخّطفكم النّاس}أرض النفس  {في
طيبات  {زقكم منور}يف مقام توحيد األفعال  {وأيّدكم بنصره}إىل مدينة العلم  {فآواكم}

نوا ال تخو}. يهفنعمة العلوم والتجليات بالسلوك  {لعلّكم تشكرون}علوم جتليات الصفات 

نبذ ولعزمية بنقض ا {الّرسول}ختونوا  {وَ }ميثاق التوحيد الفطري السابق  بنقض {هللا
ب كم حبسهلل فيمن املعارف واحلقائق اليت استودع ا {وتخونوا أماناتكم}العقد الالحق 

 ها، أواملوحأنكم  {وأنتم تعلمون}االستعداد األول يف األزل بإخفائها بصفات النفس 
أي:  {ة  دكم فتنم وأوالواعلموا أنّما أموالك}ائل وأقبحها تعلمون أن اخليانة من أسوأ الرذ

 عنده أجر  وأّن هللا} لكم الشتغالكم هبا عن اهلل، أو شرك حملبتكم إياها كحب اهلل حجاٌب

 .فاطلبوه بالتجرد عنها ومراعاة حق اهلل فيها {عظيم
بة وحمنة ألماباالجتناب عن نقض العهد وفسخ العزمية وإخفاء ا {إن تتّقوا هللا}

ً }األموال واألوالد حىت تفنوا فيه  اطل من ق والب احليفرق به بني نورًا {يجعل لكم فرقانا
م ذنوبك {كملويغفر }أي: سيئات نفوسكم  {ويكفّر عنكم سيّئاتكم}طور العقل الفرقاين 

العقل واين بإعطاء الوجود املوهوب احلق  {وهللا ذو الفضل العظيم}أي: ذنوب ذواتكم 
 .الفرقاين

ألن العذاب صورة الغضب وأثره فال يكون إال  {وما كان هللا ليعذّبهم وأنت فيهم}
كان صورة  ب من ذنوب األمة، والنيب من غضب النيب أو من غضب اهلل املسب 

وهلذا إذ  ،[107األنبياء، اآلية:]َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱالرمحة لقوله تعاىل: 
، ومل يغضب كما غضب "ال يعلمون قومي فإهنم اللهم اهِد": كسروا رباعيته قال 
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 فوجوده فيهم مانعٌ [ 26نوح، اآلية: ]َّ مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ، وقال: نوح 
السبب األول للعذاب ملا كان وجود  فإن . من نزول العذاب، وكذا وجود االستغفار

من تراكم الذنب وثباته بل يوجب زواله فال يتسبب لغضب اهلل،  الذنب، واالستغفار مانٌع
 .فما دام االستغفار فيهم فهم ال يعذبون

 جه ين ىن خنمن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه
 زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت  نت مت
 مي زي ري ٰى ين ننىن من  زن رن مم ام يل ىل مل  يك
 مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني
 خض حض جض مص خص حص مس خس  حس مخجس جخ مح جح مج حج مث  هت
 َّ  مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض

لك هم لذأي: ليس عدم نزول العذاب لعدم استحقاق {وما لهم أال يعذبهم هللا}
قام معن  ون بذواهتم لصدورهم وصدهم املستعدينحبسب أنفسهم، بل إهنم مستحقّ 

عك مغفرين ستملاالقلب وعدم بقاء اخلريية فيهم ولكن مينعه وجودك ووجود املؤمنني 
 احملض، خلرُيايب هو لواجافيهم. واعلم أن الوجود اإلمكاين يتبع اخلري الغالب، ألن الوجود 

 مل تبَق ب الشرا غلبوجوده باملناسبة اخلريية، وإذ فما رجح خريه على شره فهو موجوٌد
يهم خلري فكان ا اعيةاملناسبة فلزم استئصاله وإعدامه فهم ما داموا على الصورة االجتم

فوجب  ًا خالصهم إالقوا ما بقي شروأما إذا تفّر. فلم يستحقوا الدمار بالعذاب غالبًا
 حف ُّٱاىل: وله تعقيف  تدمريهم كما وقع يف وقعة بدر. ومن هذا يظهر حتقيق املعىن الثاين

لغلبة الشر على اجملموع . [25األنفال، اآلية:]َّخك حك  جك مق حق مف خف
آلخر. أحدمها وبقي ا َعِفُركان يف األرض أمانان، َف":  ، وهلذا قال أمري املؤمننيحينئذ 

 .هذه اآلية وقرأ "، وأما الذي بقي فاالستغفارفأما الذي رفع فهو رسول اهلل 
و هصورة لصدودهم وإعراضهم عن معناه الذي  {يصّدون عن المسجد الحرام}

ر األمو ىعل القلب بالركون إىل النفس وصفاهتا، وصدهم املستعدين عنه بإغرائهم
 .النفسانية واللذات الطبيعية

لبعدهم عن الصفة وغلبة ظلمة النفس واستيالء صفاهتا  {وما كانوا أولياءهُ }
الذين اتقوا  {إن أولياؤه إال المتّقون}عليهم، واحتجاهبم عنه بالكفر املستفاد من الدين 
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اهلل  الذي هو بيُتأن البيت صورة القلب  {ولكّن أكثرهم ال يعلمون}صفات النفس وأفعاهلا 
 .باحلقيقة فال يستحق واليته إال أهل التقوى من املوحدين دون املشركني

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين
 نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
 ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت
 َّ رن مم  ام يل

ال يقبل  {لعقاباوهللا شديد }إىل قوله:  {ا غنمتم من شيء فأّن هلل ُخمسهُ واعلموا أنّم}
مكن أن جودك أيل وتطبيقه على تفاص التأويل حبسب ما ورد فيه من )الواقعة( وإن شئَت

ليها ائع املبين عوالشر افعةها القوى الروحانية أمنا غنمتم من العلوم الننقول: واعلموا أي 
أن وله إال اهلل ن ال إدة أ، فإن هلل مخسه، وهو شها اإلسالم على مخس يناإلسالم يف قوله: ُب

السر،  الذي هو {ربىولذي القُ }حممدا رسول اهلل، باعتبار التوحيد اجلمعي ولرسول القلب 
وابن }ة نفسانيى الرية، ومساكني القوكفة الويتامى العاقلة النظرية والعملية، والقو

بية عن ، النالسلوكاكة الداخلة يف الغربة اجلائبة منازل الذي هو النفس السال {الّسبيل
سم قالباقية ُت ألربعةااس مقرها األصلي باعتبار التوحيد التفصيلي يف العامل النبوي. واألمخ

، مجعًا {باهلل}يقي اإلميان احلق {إن كنتم آمنتم}على اجلوارح واألركان والقوى الطبيعية 
 {انى الجمعيوم التق} وقت التفرقة بعد اجلمع تفصياًل {انوما أنزلنا على عبدنا يوم الفرق}

 .معيف اجل فصيلمن فريقي القوى الروحانية والنفسانية عند الرجوع إىل مشاهدة الت
 {لقصوىاالعدوة وهم ب}من مدينة العلم وحمل العقل الفرقاين  {إذ أنتم بالعدوة الّدنيا}

متازة للقوى ية املبيعب القوى الطْكم وَرالعل أي: اجلهة السفلية البعيدة من احلق وحملّ 
ل ق العقمن طري اللقاء للمحاربة {ولو تواعدتم}أي: من الفريقني  {أسفل منكم}النفسانية 

، نئذ حي ًالكون ذلك صعب {الختلفتم في الميعاد}واحلكمة دون طريق الرياضة والوحدة 
قوعه و اجبًاونده، ، حمققا عرًامقد {ولكن ليقضي هللا أمرا كان مفعوال}للفشل واجلنب  موجبًا

ه بعة فيء منطهي كوهنا مالزمة للبدن الواجب الفنا {ليهلك من هلك عن بيّنةٍ }فعل ذلك 
حلياة امعدن  ي هوبعامل القدس الذ دة عنه متصلٌةهي كوهنا جمّر {ويَحيى من حّي عن بيّنة}

 .احلقيقية الدائم البقاء
  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن ُّٱ
 مح  جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ
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  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ
 خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف خف حف جف مغ
 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن  ممىم
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت متنت زت رت يب
  نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك  مك
 َّ  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

لبدنية قوى او الدل احلواس الظاهرة وهأيها القلب يف منام تعط  {إذ يُريكهم هللا}
لفشلتم } يف حال غلبة صفات النفس {ولو أراكهم كثيراً }قليلي القدر، ضعاف احلال 

عن  { سلّمولكن هللا}يف أمر كسرها وقهرها الجنذاب كل منكم إىل جهة  {ولتنازعتم
خرجوا }ن ة الذيالقوى النفساني ككفرِة {وال تكونوا}التنازع بتأييده وعصمته الفشل و

 دة علىللجال وإظهارًا {بطراً ورئاء الناس}هم وحماهلم وحدودهم ديار مقاّر {من
 .احلواس

ه لب وقواب على مملكة القيف التغل  {أعمالهم}شيطان الوهم  {وإذ زيّن لهم}
عليهم   غالبن البصرهم أ وأومههم حتقيق أمنيتهم بأن  {اسوقال ال غالب لكم اليوم من النّ }

اس نم من عكمّنيكم وأكم وأقوّ أمّد {وإنّي جار  لكم}من ناس احلواس فكذا سائر القوى. 
انية الروح لشعوره حبال القوى {فلّما تراءت الفئتان نكص على عقبيه}القوى الروحانية 

إنّي } جنسكم ست منلألين  {قال إنّي بريء  منكمو}وغلبتها ملناسبته إياها بإدراك املعاين. 

رون ما ال ت}قدس وملكوت عامل ال من املعاين ووصول املدد إليهم من مساء الروح {أرى

سيد   قولإىل رٌةوفيه إشا {وهللا شديد العقاب}لشعوري ببعض أنواره وقهره  {إنّي أخاُف هللا
دستور و اله. وهذا "ى يدي شيطان، ولكن شيطاين أسلم عل أحد  لكّل"املرسلني: 

ود إىل لما أعقكين واألمنوذج يف أمثال ذلك إن أراد مريد تطبيق القصص على أحواله، ل
بصدده  ما هو بتدئمثله بعد هذا لقلة الفائدة إال يف تصوير طريق السلوك وختييل امل

 .لتنشيطه يف الترقي والعروج واهلل اهلادي
 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ
 جغمغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ
 َّ حل جل مك لك خك حك مقجك حق  مف خف حف جف
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ملن هو  ون إال يكالي املالئكة وأنه توّف مّر {ولو ترى إذ يتوفّى الذين كفروا المالئكةُ }
د واحلق لغضباصاة ومن غلب عليه صفات النفس من يف مقام النفس، فإن كان من الُع

ا مملعذاب هر واتهم مالئكة القاألخالق توّفوالشهوة واحلرص وأمثال ذلك من رذائل 
نها، عاضهم الحتجاهبم عن عامل األنوار وإعر {يضربون وجوههم}يناسب هيئات نفوسهم 

ن وعامل  البدم إىلمليلهم وشدة اجنذاهب {وأدبارهم}جب والنخوة فيها وهليئات الكرب والعُ 
ان حلرماأي: حريق  {وذوقوا عذاب الحريق}الطبيعة وهليئات الشهوة واحلرص والشره 

ك وإن كان بة لذلملوجاواستيالء نريان التعب والطلب مع الفقدان الكتساهبم تلك اهليئات 
والقناعة  لسالمةة وامن أهل الطاعة ومن غلبت عليه أنوار صفات القلب من الرأفة والرمح
 حينئذ   إنهطقية فالن وأمثال ذلك من فضائل القوتني السبعية والبهيمية دون فضيلة القوة

 جخ مح جح مجُّيكون صاحب قلب ليس يف مقام النفس توفتهم مالئكة الرمحة 
ملناسبة هيئات نفوسهم تلك الروحانيات من  ،[32النحل، اآلية:]َّ مس  خس حس جس مخ
 .العامل

 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه
 مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث
 حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن

 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض
 يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن
  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت
  حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت  حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ
  مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس  حس
 خل  ٰه مه جه هن من حنخن جن خممم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 خي  جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 َّ يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
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ىل إيصل  ما إىل آخره، أي: كل  {ذلك بأن هللا لم يُك مغيّراً نعمةً أنعمها على قومٍ }
ا أنعم ق، فإذتحقااإلنسان هو الذي يقتضيه استعداده ويسأله بدعاء احلال وسؤال االس

  يغريها حىتفيه مل رييةنعمة الظاهرة أو الباطنة لسالمة االستعداد وبقاء اخلال على أحد 
ىل الشر إالقوة يه بفأفسد استعداده وغري قبوله للصالح باالحتجاب وانقالب اخلري الذي 

دوره منه، كان لص إمحلصول الرين وارتكام الظلمة فيه حبيث مل يبق له مناسبة للخري وال
ة اجلنسية جباذب ياهامن ذلك االستعداد إ وطلبًا منه وجودًا اًلفيغريها إىل النقمة عد

 .واملناسبة ال ظلما وجورا
صها ة وخالالتفاقها يف الوجه {هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم}

اختالفها ولتضاد اامل عن قيود صفات النفس اليت تستلزم التخالف والتعاند لركوهنا إىل ع
جذبته إىل  صفاهتايه بالقلب ما دام واقفا مع النفس ومراداهتا واستولت عل بالطباع، فإن

آلخر، وتقع منه ا نعهاجلهة السفلية وصريت مطالبه جزئية مما يناسب مصاحلها فيطلب ما مي
اسة الغلبة والريلقهر وة واالعداوة والبغضاء، وتستول القوة الغضبية الطالبة للجاه والكرام

التهاجر وتقاطع  الستكبار واإلباء واألنفة واالستنكاف، ويؤدي إىلوالسلطنة، ويقع اال
والتنور  لعلويةهة اوالتحارب والتشاجر. وكلما بعد عن اجلهة السفلية بالتوجه إىل اجل

ت مطالبه ح وصارالروببأنوار الوحدة الصفاتية أو الذاتية، ارتفع عن مقام النفس واتصل 
إىل  ماَلمنه و آلخرامكان حصوهلا هلذا بدون حرمان كلية ال تتمانع وال يتنافس فيها إل

حدة كانت ىل الوإقرب وكلما كان أ. من جيانسه يف الصفاء باحملبة الذاتية لشدة املناسبة
ائرة إىل يط الدن حممة قربه ملن تدين بدينه كاخلطوط اآلتية قوة احملبة فيه أقوى لشّد

 .ة األلفة بينهممركزها، فبحسب قوة اإلميان شّد
يف  ة تزيدلسفليألن ما يف اجلهة ا {لو أنفقت ما في األرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم}

اليت  الوحدة بنور {همولكن هللا ألّف بين}عداوهتم ومناوأهتم الشتداد حرصهم وتكالبهم به 
ظل  عدالةاحملبة، وال لفة ظلاألوالوحدة،  تورث احملبة الروحانية واأللفة القلبية فإن احملبة ظل 

 {حكيم  }م اتفاقهقوي على دفع الكفرة وقهرهم باجتماع املؤمنني و {إنّه عزيز  }األلفة 
 .ني أولئكبلكلمة االف إليقاع األلفة واحملبة بني هؤالء والتفرقة واخت يفعل ذلك حبكمة 

 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ُّٱ
 من زن رن مم  يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف ىثيث نث مث
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت مبهب



 267 تفسير سورة األنفال

 

 

 جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض جض مص
 َّ  هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك

القائم  الفقرَي إىل آخر اآلية، بالفحوى تدل على أن   {إن الذين آمنوا وهاجروا}
والذين آمنوا }املقيم بل املسافر لقوله تعاىل:  باخلدمة يف اخلانقاه والبقعة ليس عليه خدمة

أي: الذين آمنوا اإلميان العلمي وهاجروا املألوفات  {ولم يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء
من األهل والولد واألموال واألسباب وأوطان النفس بقوة العزمية واختاروا السياحة يف 

م بتركها وإنفاقها يف مراضي اهلل وأنفسهم الغربة، وجاهدوا بقوة اليقني والتوكل بأمواهل
بإتعاهبا بالرياضة وحماربة الشيطان وحتمل وعثاء السفر يف سبيل اهلل وبذهلا يف الدين بنية 

والذين آووهم باخلدمة يف املنزل، ونصروهم بتهيئة ما احتاجوا إليه من . السلوك يف اهلل
عن األوطان  {والذين آمنوا ولم يهاجروا}ة باأللفة واحملب {أولئك بعضهم أولياء بعٍض }هبة اأُل

 ا.املألوفة ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجرو
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ٱ

ٱَّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ينه ن تلوملكا اآلية، ملا مل يتمكن الرسول يف االستقامة {براءة من هللا ورسوله}
ع العتاب  مواضيفرآن دّل عليه القوبوجود البقية تارة أخرى، على ما  بظهور صفاته تارًة

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّٱه: وقول[، 1عبس، اآلية:] َّ مل خل ُّٱ والتثبيت كقوله
 جس مخ جخ مح ُّٱ[. 43التوبة، اآلية:] َّ رت يب ىب نب مب زب ُّٱ[. 74اإلسراء، اآلية:] َّ جك
تية وحدة الذافلم يصل أصحابه من املؤمنني إىل مقام ال[، 67األنفال، اآلية:] َّ مس خس  حس
قرابة جنسية وناسبة ني مبالصفات كان بينهم وبني املشرك باألفعال وتارًة تجاهبم تارًةالح

الصالة   عليهلنيبّ وآل فبتلك اجلنسية عاهدوهم لوجود االتصال بينهم. مث ملا امتثل ا
وبلغ  ،[112هود، اآلية:] َّ ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ: تعاىل والسالم واملؤمنون قوله

من  سالكنيه الاإلفعالية والصفاتية والذاتية عن وج غاية التمكني وارتفعت احلجب
  ومل تبقَ ملشركنيابني أصحابه حىت بلغوا مقام التوحيد الذايت. ارتفعت املناسبة بينهم و
من  ت براءٌةة فنزلعداوبينهم جنسية بوجه ما وحتققت الضدّية واملخالفة وحّقت الفرقة وال

الكلية  باينةقة واملأي: هذه احلالة حالة الفر {نإلى الذين عاهّدتم من المشركي}اهلل ورسوله 
نهم مهم فترّبأوا يل إليلتفصابيننا والترّبي احلقيقّي من اهلل باعتبار اجلمع ورسوله باعتبار 

 . احلقيقةهدهم يفوا عظاهرًا كما تربأوا منهم باطنًا، ونبذوا عهدهم يف الصورة كما نبذ
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ
 رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت  نت مت زت
 جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل
 حج مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ
 مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح  مج
 حم جم يل ىل مل خل  خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع  جع
 مي خي حي يهجي ىه مه جه  ين منىن خن حن جن يم ىم مم  خم
ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي



 269 تفسير سورة التوبة

 

 

 نث مث زث رث ىتيت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ 
 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين  ىن نن
 جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب
 جغ مع جع مظ مضحط  حضخض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ
 يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل  خف حف جف مغ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ىنين من  خن حن جن
 رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ

 يل ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث
  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 َّ مغ جغ  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس

هلم  نبيهًاتعلى عدد مواقفهم يف الدنيا واآلخرة  {فسيحوا في األرض أربعة أشهر}
 فات والذات يفل والصفعاجبوا عن الدين واألفإهنم ملا وقفوا يف الدنيا مع الغري بالشرك حُ 

مللكوت مث ا على وت مثبرزخ الناسوت فلزمهم أن يوقفوا يف اآلخرة على اهلل مث على اجلرب
. أنواع العذابذبوا بفيع رة إليه يف )األنعام(على النار يف جحيم اآلثار على ما مرت اإلشا

ري ع الغفكم مسكم يف هذه املواقف بسبب وقوب لوجوب َح {واعلموا أنّكم غير معجزي هللا}
م عند تضاحهاحملجوبني عن احلق باف {وأّن هللا مخزي الكافرين}بالشرك فكيف تفوتونه 

 .ظهور رتبة ما يعبدون من دون اهلل ووقوفه معه على النار
ر ظهو َتأي: وق {من هللا ورسوله إلى النّاس يوم الح  األكبر}أي: إعالم  {وأذان  }

قيقة يف احل {لهن ورسوأّن هللا بريء  من المشركي} اجلمع الذايت يف صورة التفصيل كما مر 
 .فيوافق الظاهر الباطن

{ ً م إال الذين أي: هذه براءة إليه {إاّل الذين عاهدتّم من المشركين ثم لن ينقصوكم شيئا
بقيت فيهم مسكة االستعداد وأثر سالمة الفطرة فلم يقدموا على نقض العهد لبقاء املروءة 
فيهم الدالة على سالمة الفطرة وبقائهم على عهد اهلل السابق بوجود االستعداد وإمكان 

ية لبقاء الوصلة األصلية واملودة الفطر {ِهروا عليكم أحداً اولم يُظ}الرجوع إىل الوحدة. 
ة أي: مدّ  {فأتّموا إليهم عهدهم إلى مّدتهم}بينكم وبينهم وعدم ظهور العداوة الكسبية 
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الذين اجتنبوا  {إّن هللا يحّب المتّقين}تراكم الرين وحتقق احلجاب إن مل يرجعوا أو يتوبوا 
 .وباطنًا الرذائل خصوصا نقض العهد الذي هو أم الرذائل ظاهرًا

 هل مل حلخل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ
 جه ين منىن خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حم جم
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه
 رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ
 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت  مت زت
 ىن نن من زن  رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين
 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب
 مم خم حم جم يل ىل مل خل  مظ حط مض خض حضجض مص خص  حص مس خس حس
 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ىميم
 نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰذٰر يي
 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب
 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
 حب جب هئ مئ  حئخئ جئ يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت حتخت  جت مبهب خب
 حف جف مغ معجغ جع مظ حط  خضمض حض جض مص خص حص مس  خس
 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خف
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه

 يفالسلوك بالرغائب احلسية واملواطن النفسية  {وهاجروا} علمًا {الذين آمنوا}
فات اهلل م يف صفاهتصسبيل اهلل وجاهدوا بأموال معلوماهتم ومراداهتم ومقدوراهتم مبحو 

يبّشرهم } .{هللاعند }يف التوحيد  {أعظم درجةً }يف ذات اهلل أولئك  بإفنائها {وأنفسهم}

لهم فيها }ثة نان الثالمن اجِل {وجنّات}الصفات  {وِرضوانٍ }ثواب األعمال  {ربّهم برحمةٍ 

 .ثابت أبدا {مقيم  }شهود الذات  {نعيم  
القرابة  ح فيكم جهةإىل آخره، أي: ال يترّج {يا أيها الذين آمنوا ال تتّخذوا آباءكم}

الصورية والوصلة الطبيعية على جهة القرابة املعنوية والوصلة احلقيقية فيكون بينكم وبني 
من آثر االحتجاب على الكشف من أقربائكم والية مسببة عن االتصال الصوري مع فقد 
االتصال املعنوي واختالف الوجهة املوجب للقطيعة املعنوية والعداوة احلقيقية، فإن ذلك 
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 نثُّقال اهلل تعاىل: . العزمية، بل قضية اإلميان خبالف ذلك اإلميان ووهِن من ضعف
لق حبيبنا، وقال بعض احلكماء: احلق حبيبنا واخَل[. 165البقرة، اآلية:]َّ يفىق ىف يث ىث

 .إلينا فإذا اختلفا فاحلق أحب  
ن هللا ليكم مأحّب إ}كانت هذه القرابات الصورية واملألوفات احلسية  {قل إن}

مه اد حبكلتنق إميانكم ومل يظهر أثره يف نفوسكم وعلى جوارحكم َفُعفقد َض {ورسوله
 {ي هللاتّى يأتصوا حفتربّ }وذلك لوقوفكم مع اآلثار الناسوتية املوجب للعذاب واحلجاب 

يق لوك طران سبعذابه. وكيف ال، وأنتم تسلكون طريق الطبيعة وتنقادون حبكمها مك
ليه لعدم هديه إ يعن اهلل ال منكم، والفاسق حمجوٌب احلق واالنقياد ألمره؟ وذلك فسٌق

 .رماناب واحلاحلجوالعذاب واخلذالن  توجهه وإرادته بل إلعراضه وتوليه، فهو يستحق 
 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱ
 يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت  رتزت يب ىب نب
 من زن ممرن  ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف
 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 مس حسخس  جس مخ جخ جحمح مج حج هتمث مت خت  حت جت هب مب خب

 ىل مل خل  جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض  مص خص حص
  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه
 رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  مثنث زث
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ننىن من زن رن  مم ام
  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ
 جغ مع  مظجع حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس
 ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف خف جفحف مغ
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي
 نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ
 مم ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ
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 خل  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس
 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ
 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث
 جب هئ مئ حئخئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن مننن زن
 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب
 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس
  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  حق مف خف حف جف مغ جغ
  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك
 حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي
 َّ جح مج حج مث متهت خت

 فاق الاإلن إىل آخره، مجع املال وكنزه مع عدم {والذين يكنزون الذّهب والفّضة}
خرة يف اآل حبهاوحب املال وكل رذيلة يعذب هبا صا يكون إال الستحكام رذيلة الشحّ 

 .ى هبا يف الدنياَزخ وُي
 و الذيان هكالرذيلة واستحكامها هي ذلك املال،  وملا كانت مادة رسوخ تلك

ضاء ألن ه األعت هذحيمى عليه يف نار جحيم الطبيعة وهاوية اهلوى فيكوى به، وإمنا خص
 هي لو اليتالع الشح مركوز يف النفس والنفس تغلب القلب من هذه اجلهات ال من جهة

لطبيعة ان جهة ي مهل اليت جهة استيالء الروح وممر احلقائق واألنوار وال من جهة السف
ات األربع ن اجلها ماجلسمانية لعدم متكن الطبيعة من ذلك، فبقيت سائر اجلهات فيؤذى هب
ه هبا جهرا ن يواجا بأويعذب كما تراه يعاب هبا يف الدنيا وخيزى من هذه اجلهات أيضا إم

 .غتاب هبا من وراء ظهرهح أو يسار هبا يف جنبه أو ُيفَضفُي
رييده اهلل فم خري عدادهأي: كانوا أشقياء مل يبق يف است {انبِعاثهم فَثَبَطهم َكِرَه هللا}

ين الذين مر ملردوداء امنهم فلذلك كره انبعاثهم، أي: كانوا من الفريق الثاين من األشقي
 .ذكرهم غري مرة
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 حط مض خض حض  جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱ
 مل خل  خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ  مع جع مظ
 ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل
 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه
 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ
 يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث زث
 جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم
 حج مث  متهت خت حت هبجت مب خب حب  جب هئ مئ حئخئ
 خضمض حض مصجض  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  جف مغ جغ مع مظجع حط
 حي  جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي
 مث رثزث يت  ىت متنت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 ملىل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث
 زيمي  ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل
 َّ  جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني

كانوا يؤذونه ويغتابونه بسالمة القلب وسرعة القبول  {ويقولون هو أذن}
م وقال: هو كذلك، ولكن بالنسبة إىل اخلري قهم يف ذلك وسل  ، فصد والتصديق ملا يسمع

فإن النفس األبية والغليظة اجلافية والكرة القاسية اليت تتصلب يف األمور وال تتأثر غري 
فكلما . مستعدة للكمال، إذ الكمال اإلنساين ال يكون إال بالقبول والتأثر واالنفعال

وأسهل قبوال كانت أقبل للكمال وأشد استعدادا  بًاكانت النفس ألني عريكة وأسلم قل
له، وليس هذا اللني هو من باب الضعف والبالهة الذي يقتضي االنفعال من كل ما 
يسمع حىت احملال والتأثر من كل ما يرد عليه ويراه حىت الكذب والشرور والضالل بل هو 

 {قُل أُذُُن خير}فلذلك قال: من باب اللطافة وسرعة القبول ملا يناسبه من اخلري والصدق، 
إذ صفاء االستعداد ولطف النفس يوجب قبول ما يناسبه من باب اخلريات ال ما ينافيه من 
باب الشرور، فإن االستعداد اخلريي ال يقبل الشر وال يتأثر به وال ينطبع فيه ملنافاته إياه 

هو  {ؤمن باهللي}أي: يسمع ما ينفعكم وما فيه صالحكم دون غريه  {لكم}وبعده عنه 
ويؤمن }ه وقابليته ألن اإلميان ال يكون إال مع سالمة القلب ولطافة النفس ولينها ليِن بياُن

ورحمة  للذين آمنوا }يصدق قوهلم يف اخلريات ويسمع كالمهم فيها ويقبله  {للمؤمنين
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هلم فينجيهم من العذاب بالتزكية والتعليم، ويصلح أمر  يعطف عليهم ويرّق {منكم
هم ومعادهم بالرب والصلة وتعليم األخالق من احللم والشفقة، واألمر باملعروف معاش

باتباعهم إياه فيها، ووضع الشرائع املوجبة لنظام أمرهم يف الدارين، والتحريض على 
 .أبواب الرب بالقول والفعل إىل غري ذلك

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ
 جم يل ىل مل خل  مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس  مخجس جخ
 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن يمجن ىم  خممم حم
 يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي  ىي
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت  زت رت
 ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل
 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي
 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج
 خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط
 مه جه ىنين من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حل جل مك لك

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه
 ىث نث مث زث يترث ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب
 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط خضمض حض
 مل خل  جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل
 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل
 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي يهجي ىه
 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ
 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث زثمث

 خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن
 مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب
 حق مف  خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص
 جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق
 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن
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 ىب مبنب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت يبرت
 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك
 هت  ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي نيىي
 مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح حجمج مث
  َّ  خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق خفمف  حف جف مغ معجغ جع

 نفوسوهي جنات ال {وعد هللا الُمؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها األنهار}
 خس حسُّاىل: بدليل قوله تعمقامات أرباب التوكل يف جنات األفعال  {ومساكن طيّبةً }
ن أي الرضوا {ذلك}فإن الرضوان من جنات الصفات [، 72التوبة، اآلية:]َّحص مس
 .لكرامة أهله عند اهلل وشدة قرهبم منه {هو الفوز العظيم}

 حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن
 مت زت رت يب ىب مبنب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ
 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت
 َّ  ام يل

من }أي: الذين سبقوا إىل الوحدة من أهل الصف األول  {والّسابقون األّولون}

الذين نصروا القلب بالعلوم احلقيقية  {واألنصار}الذين هاجروا مواطن النفس  {المهاجرين
من  : مبشاهدة  أي {بإحسان}يف االتصاف بصفات احلق  {والذين اتّبعوهم}على النفس 

الشتراكهم يف كشف الصفات والوصول  {رضي هللا عنهم}مشاهدات اجلمال واجلالل 
من جنات األفعال والصفات  {وأعّد لهم جنّاتٍ }اهلل األعظم  إىل مقام الرضا الذي هو باُب

ل والرضا وما يناسبهما وذلك ال ينايف وجود جنة أخرى أهنار علوم التوكّ  {تجري تحتها}
وآخرون اعترفوا }. هي جنة الذات واختصاصهم هبا الشتراك الكل يف هذه للسابقني

كة َلني الشكيمة وعدم رسوخ َمنور االستعداد ولِ  االعتراف بالذنب هو إبقاُء {بذُنُوبهم
الذنب فيه ألنه ملك الرجوع والتوبة ودليل رؤية قبح الذنب اليت ال تكون إال بنور 

 هُ ارتكمت الظلمة ورسخت الرذيلة ما استقبحه ومل يَرالبصرية وانفتاح عني القلب إذ لو 
خلطوا عمالً صالحاً }ففيه خري  ذنبا بل رآه فعال حسنا ملناسبته حلاله فإذا عرف أنه ذنبٌ 

 ً اتصاهلا بالقلب وتنورها بنوره  ر ِصأي: كانوا يف رتبة النفس اللوامة اليت مل َي {وآخر سيئا
ل وتنقاد وتتنور يستول عليها القلب فتتذل  فتارًة ملكة ومل يتذلل بعد يف طاعتها للقلب،
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تظهر بصفاهتا احلاجبة لنور القلب عنها وحتتجب  ، وتارًةصاحلًة بنوره وتعمل أعمااًل
، فإن ترجحت األنوار القلبية واألعمال الصاحلة وتعاقبت عليها سيئًة بظلمتها فتفعل أفعااًل

اعتها إياه ملكة صلح أمرها وجنت وذلك اخلواطر امللكية حىت صار اتصاهلا بالقلب وط
وإن ارتكمت عليها اهليئات املظلمة املكتسبة من  {عسى هللا أن يتوب عليهم}معىن قوله: 

غلباهتا وكثرة إقدامها على السيئات كان األمر بالعكس فزال استعدادها بالكلية وحق 
بة وجمالسة أصحاب كل ح أحد اجلانبني على اآلخر ال يكون إال بالصحوترّج. عذاهبا أبدًا

واحد من الصنفني وخمالطة األخيار واألشرار، فإن أدركه التوفيق ساقه القدر إىل صحبة 
قه اخلذالن ساقه إىل صحبة ِحالصاحلني ومتابعة أخالقهم وأعماهلم فيصري منهم، وإن لَ 

يغفر هلم  {إّن هللا غفور  }. املفسدين واختالطه هبم فيصري من اخلاسرين أعاذنا اهلل من ذلك
 .يرمحهم بالتوفيق للصاحلات وقبول التوبة {رحيم  }السيئات املظلمة ويسترها عنهم 

 جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب
 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص مس
 َّ  مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف

قال:  ته هلمتربيوكة صحبة الرسول وتزكيته إياهم قوا للقسم األول بربّفوملا ُو
مادة واها ومدد قظهور النفس وغلبة صفاهتا و إذ املال هو سبُب {ُخذ ِمن أموالهم صدقةً }

 ل حاهلمأو  ن يكونبغي أفين "،ة الشهواتماّد املاُل": عليه الصالة والسالمهواها كما قال 
يئات من اهل ىزك أهواؤها وصفاهتا، فتتالتجرد عن األموال لتنكسر قوى النفس وتضعف 

له: عىن قومذلك والذنوب ورجس دواعي الشيطان  ِثب املظلمة اليت فيها وتتطهر من ُخ
واتك إّن صل}يهم نور الصحبة عل بإمداد اهلمة وإفاضِة {تطّهرهم وتزّكيهم بها وصّل عليهم}

كة تك وبرمّه م وقوةنورك الذي تفيض عليهم بالتفات خاطرك إليه أي: إن  {سكن  لهم
يف  ستقرٌّم ورٌ نوالسكينة . صحبتك سبب نزول السكينة فيهم تسكن قلوهبم إليه وتطمئن

لشيطان اات لّميش بالقلب يثبت معه يف التوجه إىل احلق ويتقوى اليقني ويتخلص عن الط
يسمع  {يع  وهللا سم} ووساوسه وأحاديث النفس وهواجسها لعدم قبوله هلا حينئذ 

دم ن النئرهم ميعلم نياهتم وعزائمهم وما يف ضما {عليم}اعترافهم بذنوهبم تضرعهم و
 .والغم

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه  ىنين من خن
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 زث رث يت ىت نت  زتمت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث
 جت مبهب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن
 َّ  مت خت حت

 تسخريهكوت وملا كان عامل امللك حتت قهر عامل املل {لمسجد  أُّسس على التقوى}
 ة  عل بنّيفكل ما فمال ات النفوس وهيئاهتا تأثري فيما يباشرها من األعلزم أن يكون لنّي

 ة  نّيب ا فعلكل موصادقة هلل تعاىل عن هيئة نورانية صحبته بركة ومين ومجعية وصفا، 
عبة رى الك توشؤم. أال وكدورة وحمٌق فاسدة شيطانية عن هيئة مظلمة صحبته تفرقٌة

ة  بنيء اهللكيف شرفت وعظمت وجعلت متربكة لكوهنا مبنية على يدي نيب من أنبيا
مال يف أع ر ذلكوحنن نشاهد أث. صادقة ونفس شريفة صافية عن كمال إخالص هلل تعاىل

ة يف بعضها التفرقرة وجلمعية يف بعض املواضع والبقاع، والكدوالناس وجند أثر الصفاء وا
 {يهفن تقوم أحّق أ من أّول يومٍ }، {لمسجد أُّسس على التقوى}وما هو إال لذلك، فلهذا قال: 

ذا األجسام، فإ ثرة يفة مؤألن اهليئات اجلسمانية مؤثرة يف النفوس كما أن اهليئات النفساني
فاء هلم وصماع االتقوى وصفاء النفس تأثرت النفس باجتكان موضع القيام مبنيا على 

ت ر تأثرلضراعلى الرياء وا ًاالوقت وطيب احلال وذوق الوجدان، وإذا كان مبنّي
ي يف وسع ة  أي: أهل إراد {حبّون أن يتطّهروايُ فيه رجال  }بالكدورة والتفرقة والقبض 

جيب أن  ٌمعظي ٌرأث رادة هلاه على أن صحبة الصاحلني من أهل اإلالتطهر عن الذنوب نب 
رد يف هلذا واهد وكما أن املقام له أثر جيب أن يراعى ويتع. ختتار وتؤثر على غريها

 جعلوهاوعية اصطالح القوم: جيب مراعاة الزمان واملكان واإلخوان يف حصول اجلم
 املكانتربك  اء وإنلبنته مؤثر يف ابأن زكاء نفس الباين وصدق نيّ  هلا وفيه إشعاٌر شرطًا

حال ه حالسب ينا وكونه مبنيا على اخلري يقتضي أن يكون فيه أهل اخلري والصالح ممن
كيف  {هرينحّب المطّ يوهللا }ة اهلل واجبة ألهل اإلرادة والطهارة لقوله: بانيه، وإن حمب 

 .ولوال حمبة اهلل إياهم ملا أحبوا التطهر
 جض مص خص حص خسمس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ
 جكحك مق حق مف خف جفحف  مغ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض
 َّ  خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك  خك
ملا هداهم إىل اإلميان العلمي وهم  {إّن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم}

عنايته هبم عن مقام حمبة األموال واألنفس  طِ ر مفتونون مبحبة األموال واألنفس استنزهلم لَف
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نة النفس مثن أمواهلم وأنفسهم ليكون الثمن بالتجارة املرحبة واملعاملة املرغوبة بأن جعل ج
ن الذي هو مألوفهم لكنه ألذ وأشهى وأرغب وأبقى، فرغبوا فيما عنده من جنس املثّم

 .وصدقوا لقوة اليقني وعده
 خم حم جم  يل ىل مل خل ُّٱ
 جي يه ىه مه جه ين  منىن خن حن جن يم ىم  مم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي
 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ
 َّ يق  ىق يف ىف يث نثىث

لذة النفس  ن مقامععوا ة الترك وحالوة نور اليقني رجمث ملا ذاقوا بالتجرد عنها لّذ
ة ئبني باحلقيقبالتا فهم، فوصعندهم جلنة النفس قدٌر وتابوا عن هواها ومشتهياهتا فلم يبَق

ن حمبة ا عجعوذا رإع األجر إليه، العابدين الذين الراجعني عن طلب مالذ النفس وتوّق
 ًاهبل تشّب بة ال لرهو ة النفس واملال وطلب األجر والثواب، عبدوا اهلل حق عبادته ال لرغب
 وإجالالً  ظيمًاائه تعكربيمبلكوته يف القيام حبقه تعاىل باخلضوع واخلشوع والتذلل لعظمته و
هتم استعدادا يف كنونةة املمث محدوا اهلل حق محده بإظهار الكماالت العملية اخللقية والعملي

ة ماالت الثابتية الكورؤ فعليا حاليا مث ساحوا إليه باهلجرة عن مقام الفطرة بالقوة محدًا
يف مقام  ركعوا ت مثوتآلفهم واعتدادهم وابتهاجهم هبا يف مفاوز الصفات ومنازل السبحا

 افظةكر واحملن املنعنهي حمو الصفات مث سجدوا بفناء الذات، مث قاموا باألمر باملعروف وال
قيمني يف ي املحلقيقاباإلميان  {وبّشر المؤمنين}على حدود اهلل يف مقام البقاء بعد الفناء 

 .مقام االستقامة
القدر  إىل آخره، أي: ملا اطلعوا على سّر {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يَستغفروا}

يكن هلم أن  ووقفوا على ما قضى اهلل وقدر، وعلموا مبا ينتهي إليه عواقب األمور، مل
يطلبوا خالف ذلك ورضوا مبا دبر اهلل من أمره وإن كان يف طبيعتهم ما يقتضي خالفه 

لحمة الصورية ألهنم قد انسلخوا عن مقتضيات طباعهم فإن اقتضت القرابة الطبيعية وال 
على بعض من يناسبهم ويواصلهم فيها وشاهدوا حكم اهلل عليه بالقهر  ة ّقوِر شفقة  فرَط

يب، محلتهم احلمية الدينية على الصرب إن مل يكن هلم مقام الرضا بل غلبتهم املباعدة والتعذ
الدينية على القرابة الطبيعية فتربؤوا منه ومل يقترحوا على اهلل خالف حكمته وأمره وهلذا 
قيل: ال تؤثر مهة العارف بعد كمال عرفانه أي إذا تيقن وقوع كل شيء بقدره وامتناع 

قدر اهلل يف األزل علم أن ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن، وال تؤثر وقوع خالف ما 
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خبالف احملجوب الذي ينسب التأثري إىل  مهته وال غريها يف شيء فال يسلط مهته على أمر 
 .غري اهلل وال يعلم سر القدر

 زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ
 مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب جبحب هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني مي
  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن
َّ ُّ َّ 

بعد إذ }هم عن طريق التسليم واالنقياد ألمره والرضا حبكمه ليضّل {وما كان هللا}

كل ما  {بيّن لهمحتّى يُ }بقضائه وقدره إىل التوحيد العلمي ورؤية وقوع كل شيء  {هداهم
جيب عليهم اتقاؤه يف كل مقام من مقامات سلوكهم ومرتبة من مراتب وصوهلم، فإن 

مني على قائه فهو يضلهم لكوهنم مقّدأقدموا يف بعض مقاماهتم على ما تبني هلم وجوب اّت
إّن هللا بكّل }. دىيف دينهم والعياذ باهلل من الضالل بعد اهل ما هو ذنب حاهلم وهو فسٌق

فيؤاخذ هبا أهل اهلداية من  ن هلا أحدٌ يعلم دقائق ذنوب أحواهلم وإن مل يتفّط {شيِء عليم
 ".ي غيوروأنذر الصديقني بأّن"أوليائه كما ورد يف احلديث الرباين: 

  رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
 مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك
  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ  يي
  جعمع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
  هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه

 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت
 خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل
 َّٱهئ مئ
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 لةَ رذي ًةا خاصيف مجيع الرذائل باالجتناب عنه {يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا هللا}
حها ل وأقبفإن الكذب أسوأ الرذائ {وكونوا مع الّصادقين}الكذب، وذلك معىن قوله: 

 يز بهن الكالم الذي يتمإذ املراد م ".لكذوب  ال مروءَة" :لكونه ينايف املروءة لقوله 
بق مل حتصل ري مطارب غاإلنسان عن سائر احليوان إخبار الغري عما ال يعلم، فإذا كان اخل

ان. ذب شيطالكافائدة النطق وحصل منه اعتقاد غري مطابق وذلك من خواص الشيطنة، ف
 ادة كلوم ائل. وأصل كل حسنة وكما أن الكذب أقبح الرذائل، فالصدق أحسن الفض

 أصلهوخصلة حممودة ومالك كل خري وسعادة به حيصل كل كمال وحيصل كل حال 
ال تعاىل: قه كما نفس الصدق يف عهد اهلل تعاىل الذي هو نتيجة الوفاء مبيثاق الفطرة أو

يف عقد العزمية ووعد اخلليقة، كما  ،[23األحزاب، اآلية:]َّمم خم حم جم يل ىلُّ
 املواطن يفوإذا روعي  ،[54مرمي، اآلية:]َّ ىي مي  خي حي ُّٱ: إمساعيل  قال تعاىل يف

حوال ات واألواردكلها حىت اخلاطر والفكر والنية والقول والعمل صدقت املنامات وال
 .الألحواواملقامات واملواهب واملشاهدات كأنه أصل شجرة الكمال وبذر مثرة 

من مجاعة سلوك  على كل مستعدّ  أي: جيب {من كّل فرقٍة منهم طائفة   فلوال نفرَ }
فلفوات املصاحل، وأما باطنا فلعدم  طريق طلب العلم إذ ال ميكن جلميعهم، أما ظاهرًا

االستعداد. والتفقه يف الدين هو من علوم القلب ال من علوم الكسب إذ ليس كل من 
 ،[25األنعام، اآلية:]َّ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱيكتسب العلم يتفقه كما قال تعاىل: 

فر يف سبيل اهلل َنه فلَيألكنة: هي الغشاوات الطبيعية واحلجب النفسانية فمن أراد التفق وا
وليسلك طريق التزكية والتصفية حىت يظهر العلم من قلبه على لسانه كما نزل على بعض 

يا بين إسرائيل، ال تقولوا العلم يف السماء من ينزل به، وال يف ختوم : "أنبياء بين إسرائيل
يف قلوبكم تأدبوا  من يصعد به، وال من وراء البحر من يعرب ويأيت به، العلم جمعوٌلاألرض 

قوا بأخالق الصديقني، أظهر العلم من قلوبكم حىت بآداب الروحانيني، وختل  بني يدي 
يف القلب، ضارب بعروقه يف النفس،  راسٌخ فاملراد من التفقه علٌمم". يغمركم ويغطيك

ح حبيث ال ميكن صاحبه ارتكاب ما خيالف ذلك العلم وإال مل يكن ظاهر أثره على اجلوار
الناس  . أال ترى كيف سلب اهلل الفقه عمن مل تكن رهبة اهلل أغلب عليه من رهبِةعاملًا

احلشر، ]َّ ني مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام ُّٱبقوله تعاىل: 
 حص مس خس حس جس ُّٱلكون رهبه اهلل الزمة للعلم، كما قال تعاىل:  ،[13اآلية:
 جك مق حق ُّٱوسلب العلم عمن مل يعمل به يف قوله تعاىل: [. 28فاطر، اآلية:]َّخص
هوا وظهر علمهم على جوارحهم أثر يف وإذا تفّق [.9]الزمر، اآلية: َّمك لك  خك حك
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، فلزم غريهم وتأثروا منه الرتوائهم به وترشحهم منه كما كان حال رسول اهلل 
 ومن الزَم {ا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرونوليُنذرو}اإلنذار الذي هو غايته كما قال: 

ار قوى من كّف {قاتلوا الذين يَلُونكم}ه اجلهاد األكرب مث األصغر فلذلك قال بعده: التفق 
أي: قهرا وشدة حىت تبلغوا درجة  {وليجدوا فيكم ِغلظةً }نفوسكم اليت هي أعدى عدوكم 

 .{واعلموا أّن هللا مع المتّقين}ل: التقوى فينزل عليكم النصر من عند اهلل كما قا
 ليه. وقد وردلناس إاقود من اهلل تعاىل ي قائٌد اآلية، البالُء {أَوال يرون أنّهم يُفتنون}

 وفقِر رض مإن كل . ف"هسوط من سياط اهلل تعاىل، يسوق به عباده إلي البالُء"يف احلديث: 
ب ويربز  القليلنيا وهواها، فوسوء حال حيل بأحد يكسر ثورة نفسه وقواها ويقمع صفاهت

جه إىل اهلل ، فيتوشمئزاهتا وينقبض منها ويمن حجاهبا وينزعج من الركون إىل الدنيا ولذّ 
ا وحميصا من د مهربمل جيولع على أن ال مفر منه إال إليه، وأقل درجاته أنه إذا اّط. تعاىل

 يل ىل مل  يك ىك مك ُّٱالبالء سواه، تضرع إليه وتذلل بني يديه، كما قال تعاىل: 
 َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ُّٱ، [32]لقمان، اآلية: َّرن مم ام

ليتخذ ذ وو قته وليتعوة احلجاب أو ارتفاعه فليغتنم ، وباجلملة يوجب رّق[12]يونس، اآلية:
فلة ال يتعود الغضور فواحل يعود إليها أبدا حىت يستقر التيقظ والتذكر وتتسهل التوبة لكًةَم

قال:  ان كماا كس عند األمان فتغلب وينسبل احلجاب أغلظ ممعند اخلالص وتتقوى النف
 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئُّٱ، [65العنكبوت، اآلية:]َِّّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ
 [.12يونس، اآلية:]َّحت جت هب

  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ
 َّمعجغ جع مظ حط خضمض حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

ية هبا تقع األلفة بينكم وبينه نفسان ليكون بينكم وبينه جنسيٌة {رسول  من أنفسكم}
ر من نورانيتها املستفادة من نور قلبه أنفسكم فتخالطونه بتلك اجلنسية وختتلطون به فتتأث 

عليه، عنتكم  شديد شاقٌّ {عزيز  عليه}ة والعادة جبّلفتتنور هبا وتنسلخ عنها ظلمة اِل
ه لعباده ورؤيته إياهم مبثابة مشقتكم ولقاؤكم املكروه لرأفته الالزمة للمحبة اإلهلية اليت ل

على أحدنا تأمل بعض أعضائه،  فكما يشق  . بنظر الوحدة أعضائه وجوارحه لكونه ناظرًا
لشدة اهتمامه حبفظكم كما يشتد اهتمام  {حريص  عليكم}يشق عليه تعذيب بعض أمته 

أحدنا بكل واحد من أجزاء جسده وجوارحه ال يرضى بنقص أقل جزء منه وال بشقائه 
ينجيهم من العقاب بالتحذير  {بالمؤمنين رؤوف}كذلك هو، بل أشد اهتماما لدقة نظره ف
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يفيض عليهم العلوم واملعارف والكماالت املقربة  {رحيم}عن الذنوب واملعاصي برأفته 
 .بالتعليم والترغيب عليها برمحته

تعرضوا وأعرضوا عن قبول الرأفة والرمحة لعدم االستعداد أو زواله و {فإن تولّوا}
ال حاجة ل بكم وال باستعانتكم كما ال حاجة لإلنسان  {فقُل حسبي هللا}للشقاوة األبدية 

، أي: اهلل كافيين ليس يف الوجود إال هو عقاًل عُهْطن الذي جيب قَ إىل العضو املألوم املتعّف
ال ال أرى ألحد فعال وال حول وال قوة إ {عليه توّكلت}فال مؤثر غريه وال ناصر إال هو 

 .احمليط بكل شيء يأيت منه حكمه وأمره إىل الكل {وُهو رّب العرش العظيم}به 
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 يل       ىل  مل    خل
ٱٱ

 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي  جي يه ىه
 يق ىق ىفيف يث ىث نث  مث زث رث ىتيت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ
 َّ مل يك  ىك لكمك اك

 مك لك اك ُّٱ إشارة إىل الرمحة اليت هي الذات احملمدية لقوله تعاىل: {رال}
ليه هبذه شري إأي: ما ُأ {تلك}ذكرمها  و )ا ل( مّر[، 107األنبياء، اآلية:]َّ  يك ىك

باعتبار  باهلل قسمَأاحلروف أركان كتاب الكل ذي احلكمة أو احملكم املتقن تفاصيله أو 
هر الرمحوت وت وظاربيف باطن اجل ة الواحدية تفصيالً اهلوية األحدية مجعا وباعتبار الصف

حلكمة ذي ا {بآيات الكتا}على ما ذكر أو على أن تلك اآليات املذكورة يف السورة 
{ ً ألسلوب اى هذا عل أبدًا إىل آخره، أنكر عجبهم لكون سنة اهلل جاريٌة {أكان للنّاس عجبا

م حلاله ة حاهلناسبمن مقامه وعدم بهم لبعدهم عيف اإلحياء على الرجال وإمنا كان تعّج
ية العنا حبسب أي: سابقٌة {أّن لهم قدم صدٍق عند ربهم}ومنافاة ما جاء به ملا اعتقدوه 

حض زل مب األصهم اهلل به يفمن قربه ليس ألحد مثله خّص األوىل عظيمة أو مقامًا
ى ظهور عوا علليّط الذين حجبوا عن اهلل فلم {قال الكافرون}االجتباء وإال ملا آمنوا به 
 ارج عنخأي: شيء  {حر  مبينلسا}الذي جاء به  {إّن هذا}صفاته يف النفس احملمدية 

م هبا احتجاهبوليهم قالوا ذلك لغلبة الشيطنة ع. قدرة البشر ليس إال من عمل الشياطني
قدرة، يف ال راءهوعن اهلل وعبادهتم الشيطان حبيث مل يصلوا إىل طور من الروحانيات 

 .سبوا ما جتاوز عن حد البشرية إليه بالطبعفلذلك ن
 {ما من شفيع}السماوات واألرضني على وفق حكمته بيد قدرته  أمَر {يُدبّر}

يشفع ألحد بإفاضة كمال وإمداد نور يقربه إىل اهلل وينجيه من ظلمات النفس ويطهره 
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 {كمذل} بابألسااالستعداد مث بتوفيق  يأذن مبوهبِة أْن {إال من بعد}من رجز صفاهتا 
لعبادة با وهصر أمركم، فخّصيكم ويدّبالذي يرّب {هللا ربّكم}املوصوف هبذه الصفات 

بوا قوله ، فتنسفاتهواعرفوه هبذه الصفات وال تعبدوا الشيطان وال حتتجبوا عنه ببعض ص
ا عن تنزجروويها فروا ما يف أنفسكم من آياته فتتفك  {أفال تذّكرون}وفعله إىل الشيطان 

 .به الشرك
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن مننن زن رن اممم يل ىل ُّٱ
 َّ  جه مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ  جئ

{ ً و كما ه لصغرىااجلمع املطلق يف القيامة  بالعود إىل عنِي {إليه مرجعكم جميعا
 .بالفناء فيه عند القيامة الكربى اآلن أو إىل عني مجع الذاِت

{ ً  لثانيةشأة ايف الن {ثم يُعيُده} يف النشأة األوىل {إنّه يبدأ الخلق وعد هللا حقا
لفاسد لهم ااملؤمن والكافر على حسب إمياهنم وعملهم الصاحل وكفرهم وعم {ليجزي}

م يدهم بإفنائهمث يع ارهموهذا على التأويل األول، وعلى الثاين: يبدأ اخللق باختفائه وإظه
لرافعة عمال ااألن موظهوره ليجزي الذين آمنوا به وعملوا الصاحلات ما يصلحهم للقائه 

احلالية  واهبهِ م من محبسب ما بلغوا من املقامات بأعماهل {بالقسط}حلجبهم املقربة إياهم 
قي وعملوا احلقي ميانوالذوقية اليت يقتضيها مقامهم وشوقهم، أو ليجزي الذين آمنوا اإل

مان  زدهلم يفعسبب بالتكميل بقسطهم أي ب باهلل األعمال اليت تصلح العباد، أي جزاء  
قام  أي مبوا يفجُح {والذين}حبسب رتبتهم ومقامهم يف االستقامة  االستقامة أو جزاء 

 اليقني ا إىلجلهلهم مبا فوقه وشكهم واضطراهبم إذ لو وصلو {لهم شراب  من حميم}كان 
 .محتجاهبابسبب  من احلرمان واهلجران وفقدان روح الوجدان {وعذاب  أليم}لذاقوا برده 
 خض حض جض خصمص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ
 حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع مظجع حط مض
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جم هل مل خل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن
 يبرت ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ
 َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت

ه يف ر مسريالقلب نوره وقد   مشس الروح ضياء الوجود وقمَر {هو الذي جعلَ }
ين مراتبكم وأطواركم يف السري إىل اهلل ويف سِ  {لتعلموا عدد}ومقامات  {منازل}سلوكه 

 .اهلل وحساب درجاتكم ومواقع أقدامكم يف كل مقام ومرتبة
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ه وح عليء الرليل غلبة ظلمة النفس على القلب وهنار إشراق ضو {إّن في اختالف}
ات حجب صف {آلياٍت لقوم يتّقون} وما خلق اهلل يف مساوات األرواح وأرض األجساد

 .تالنفس األمارة وبلغوا إىل رتبة النفس اللوامة فتعرفوا تلك اآليا
يها هلل إلاديهم أي: دعاؤهم االستعدادي يف اجلنات الثالث اليت يه {دعواهم فيها}

ة عن الرباءبفعال أي: تنزيهه يف األوىل عن الشرك يف األ {ُسْبحانك}حبسب نور إمياهنم 
لثالثة عن ا، ويف اهتمم وقوهتم، ويف الثانية: عن الشرك يف الصفات باالنسالخ عن صفحوهل

ا بة منهل مرتة بعضهم لبعض يف كأي: حتّي {وتحيّتهم فيها}الشرك يف الوجود بفنائهم 
ا إشراقات م فيههلهلل اإفاضة أنوار التزكية وإمداد التصفية من بعضهم على بعض، أو حتية 

أي: آخر  {دعواهم وآِخرُ } لتجريد وإزالة اآلفات من احلق تعاىل عليهمالتجليات وإمداد ا
ظهور  هلل يفم باما يقتضي استعداداهتم وسؤال اهلل تعاىل بالطلب واالستفاضة قيامه
لك صيص ذه وختكماالته وصفات جالله ومجاله عليهم الذي هو احلمد احلقيقي منه ول

 .يته للعاملنير ربوبعتباهويته املطلقة، مث با أوال باعتبار اًلمث مفص   احلمد به جمماًل
 ام يل  ىل مل ىكيك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ
 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم
 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت حتخت جت هب مب خب حب
 مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مك لك خك حك جك مق حق
 زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن
  مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 نن  من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث
 خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
 َّ مس خس حس جس مخ محجخ جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب

على اخلري  إىل آخره، ملا كانت االستعدادات مفطورٌة {ولو يعّجل هللا للنّاس الّشرّ }
اإلضايف الصوري أو املعنوي حبسب درجاهتا يف األزل كان كل دعاء منها وطلب للخري 

وفيضانه عليه من  بتهيئة قابليتها وتصفيتها وشوقها إليه يوجب حصول ذلك له عاجالً 
 يل ىل مل خل ُّٱاخلريات والربكات كقوله تعاىل:  املبدأ الفياض الذي هو منبعُ 

كلما فاض عليه خري باستحقاقه له لوجود تصفية وتزكية و ،[34إبراهيم، اآلية:]َّجم
زاد استعداده بانضمام هذا اخلري إليه، فصار أقوى وأقبل من األول فيكون املبدأ تعاىل 
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أسرع إجابة له وأكثر إفاضة عليه وعلى هذا يزداد االستعداد فيزداد الفيض حىت يبلغ مداه 
القصص، ]َّمل خل حل جل مك لك ُّٱومعىن قوله: . وهو معىن تضاعف احلسنات

جب االستعداد وموانع القبول وحواجز الفيض، وأما الشرور فليست إال حُ [. 84اآلية:
فلما حصلت ما وقع بسببها إال عدم القبول للخريات فمنعت فيضاهنا وبقي االستعداد يف 
حجاب ما حصل منها ليس إال، وإن اقتضى حبسب املناسبة فيضان الشر فليس يف فيض 

  يل ىل مل ُّٱانسه فال يفيض عليه شيء من جنسه، وهذا معىن قوله تعاىل: املبدأ ما جي
الرمحة وأزال  اللهم إال إذا أفرط وجتاوز حّد ،[160األنعام، اآلية:]َّ زن رن مم ام

 حئ جئ يي ىي ُّٱٱ  االستعداد بالكلية فناسب الشيطنة واستمد من عاملها، كما قال تعاىل:
لقطع  {لقُضَي إليهم}، [222-221]الشعراء، اآليات: َّ هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

مدى استعدادهم فانقطع مدد احلياة احلقيقية عنهم ومدد اخلري عن استعدادهم بالكلية 
وال  صوريٌّ التصفية منه القتضائه الشر، فلم يصل إليهم بعد ذلك خرٌي وأزيل إمكاُن

 .معنوي ولكن ميهلهم ما بقي فيهم أدىن مسكة من استعدادهم وإمكان قبول ألدىن خري
 كهم يفهنماامن  من مجلتهم، أي: ال يرفعون رأسًا {فنذر الذين ال يرجعون لقاءنا}

نا وطلب وع إليالرجبمن أنوارنا وال يتنبهون قط من غفلتهم  الشرور وال يتوقعون نورًا
ليت اصورية ات الرون وينقطع مدد اخلريومتاديهم يف الشرور يتحّي {في ُطغيانهم}رمحتنا 

 ات نوُرلطبيعيايف  بلسان حاله عنهم حىت يزول بانغماسهم واهنماكهم يسأهلا استعدادهم
سفل ىل أإالطمس، فنكسوا على رؤوسهم  استعدادهم بالكلية حلصول الرين وحيّق

 .سافلني
 خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص  خص حص ُّٱ
 حن جن مم خم حم جم  هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف

 َّ  من خن
هني إىل وّجها، متس عليعلى الفطرة اليت فطر اهلل النا {وما كان النّاس إاّل أّمةً واحدةً }

مزجة الف األواخت مبقتضيات النشأة {فاختلفوا}رين بنور اهلداية األصلية الوحدة، متنّو
زل يف األ َقَبَس أي: قضاٌء {ولوال كلمة  سبقت من ربّك}واألهوية والعادات واملخالطات. 

 ه فيمالث قدر والسعيد إىل حي من الشقيبتعيني اآلجال واألرزاق ومتادي كل واحد 
طل ابواحلق من ال ز السعيد من الشقي،وملّي عاجاًل {لقُضي بينهم فيما فيه يختلفون}يزاوله 

وجهه  يت وىلال منهم وجهته من أدياهنم ومللهم ولكن حكمة اهلل اقتضت أن يبلغ كلٌّ
 .إليها بأعماله اليت يزاوهلا هو وإظهار ما خفي يف نفسه
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 جي يه مهىه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي
 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب
 َّ ننىن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق

بأساء اء والالضر أن أنواع البالء من قد مر  {وإذا أذقنا النّاس رحمةً من بعد ضّراء}
رقيق فس وتف القلب بكشف حجب صفات النة النفس، وتلّطتكسر شّروصنوف الألواء 

لك احلالة ا يف تبدئهكثافات الطبع ورفع غشاوات اهلوى، فلذا تنزع قلوهبم بالطبع إىل م
ىل رية وميلها إا الفطهتوّ وعودها إىل نوريتها األصلية وق لرجوعها إىل مقتضى فطرهتا حينئذ  

 طوٌرئ النورية مفاملبادية وانع بل امليل إىل اجلهة العلوالعروج الذي هو يف سنخها لزوال امل
لبدنية يئات ااهل ت عنحىت النفس احليوانية لو تزك . يف طباع القوى امللكوتية كلها

دت احلال ذا اشتإحوش الظلمانية فإن التسفل من العوارض اجلسمانية حىت أن البهائم والو
هتا يشعر ن ملكواء كأرافعة رؤوسها إىل السمعليها يف أوقات احملل وأيام اجلدب اجتمعت 

الظاهرة  النعم لناسابنزول الفيض من اجلهة العلوية فتستمد منها فكذا إذا توافرت على 
هة السفلية دد اجلممن  وتكاملت عليهم األمداد الطبيعية واملرادات اجلسمانية قويت النفس

، ى وغلبهلواط وتسّل لَظع على القلب وتكاثف احلجاب وَغواستطالت قواها بالترّف
ل القلب ة فتشكمانيوصارت السلطنة للطبيعة اجلسمانية، وارتكمت اهليئات البدنية الظل

لسفلية جلهة اىل اإوطغى، وأبطرته النعمة فكفر وعمى ومال  َظلُ هبيئة النفس وقسا وَغ
لى ع الوهم ستوليوبقدر استيالء النفس على القلب . لبعده عن اهليئة النورية حينئذ

ستعملها يف ة له يأمورمالعقل، فتستول الشيطنة لكون القوة العاقلة أسرية يف قيد الوهم 
تقوية لرجس ومل اات النفس وإمدادها من عامطالبه ويستسعيها يف مآربه من حتصيل لذّ 

بول ن عن قالريهب عامل الطبع وعدد مواد احلظ بالفكر، فيحتجب القلب بصفاهتا بُأ
بإخفاء  {مكراً   أسرعفي آياتنا قل هللا إذا لهم مكر  }وذلك معىن قوله:  صفات احلق بالكلية،

الرذائل  هيئات حياتالقهر احلقيقي يف هذا اللطف الصوري وتعبية عذاب نريان احلرمان و
 .والعقارب السود ولباس القطران يف هذه الرمحة الظاهرة

ماوية تنتقش بكل حادثة امللكوت الس أن  قد علمَت {إّن ُرُسلنا يكتبون ما تمكرون}
أو قبيح يصدر عن أحد فقد كتب عليه يف تلك  حسن   تقع يف هذا العامل فكل عمل 

 أو سيئة   ا حبسنة ممَناأللواح وقد اتصل ملكوت كل بدن بتلك املبادئ امللكوتية فمىت َه
مث أخذنا يف الفكر فيه، فإن  ارتسمت صورته يف ملكوت أبداننا على سبيل اخلاطر أواًل
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ستحكم النقش وانبعثت منه العزمية حىت امتثلنا اخلاطر األول باإلرادة اجلازمة انطبع ا
انطبع يف احلال يف جهة القلب اليت تلي الروح  بإقدامنا على الفعل إال أنه إن كان حسنًة

ولوح الفؤاد املنور بنوره وكتبته القوة العاقلة العملية اليت هي صاحب اليمني من امللكني 
إذ الفؤاد  ،[17]ق، اآلية: َّ  مي خي حي جي يه ُّٱاملشار إليهما بقوله تعاىل:  املوكلني

األقوى منه وإن كان سيئة ال ينطبع يف احلال لبعد اهليئة الظلمانية من القلب  هو اجلانبُ 
عليه نور من أنوار اهلداية الروحانية  أألَ وعدم مناسبته إياها بالذات، فإن أدركه التوفيق وتلَ 

حىت أمدته النفس  ًاتلجلَجمحى عنه، وعفى له، وإن مل يتداركه بقي ُمندم واستغفر ف
بظلمة صفاهتا فاستقر يف لوح الصدر الذي هو وجه القلب الذي يلي النفس املظلم بظلمة 
النفس الغالبة عليه يف صدور هذا الفعل منه وكتبته القوة املتخيلة اليت هي صاحب الشمال 

و املراد من قوهلم: صاحب الشمال ال يكتب السيئة إذ هذا اجلانب هو األضعف وهذا ه
كتبته. ويفهم من  كتب، وإن أصر حىت متضي ست ساعات فإن استغفر فيها صاحبها مل ُت

هذا التقرير إيتاء الكتاب بيمني املسلم ومشال الكافر، وأما صورة اإليتاء وكيفيته فقد جتيء 
 .يف موضعها إن شاء اهلل تعاىل

 مب خب حب جب هئ مئ حئخئ  جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ُّٱ
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب
 جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص
 مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل لكمك  خك حك

ٱ َّ  جي ٰه

 العدل، فكما أن العدل فضيلةٌ  إىل آخره، البغي ضّد {إنّما بغيكم على أنفسكم}
من نور الوحدة على النفس فالبغي ال  ا فائضٌةجلميع الفضائل وهيئة وجدانية هل شاملٌة

يكون إال عن غاية االهنماك يف الرذائل حبيث يستلزمها مجيعا فصاحبها يف غاية البعد عن 
، ال {على أنفسكم}. فلهذا قال: "يوم القيامة ظلماُت لُمالظ "احلق وهناية الظلمة كما قال: 

احلياة الدنيا  اية الشقاء وهو ليس إال متاُععلى املظلوم ألن املظلوم سعد به وشقى الظامل غ
ات حيوانية تنقضي عات طبيعية ولّذمتت  إذ مجيع اإلفراطات والتفريطات املقابلة للعدالة

بانقضاء احلياة احلسية اليت مثلها يف سرعة الزوال وقلة البقاء هذا املثل الذي مثل به من 
قبل االنتفاع بنباهتا مث  ض اآلفات سريعًاتزين األرض بزخرفها من ماء املطر مث فسادها ببع

صلة  اخلري ثوابًا أسرُع"تتبعها الشقاوة األبدية والعذاب األليم الدائم. ويف احلديث: 
، ألن صاحبه تتراكم عليه حقوق "البغي واليمني الفاجرة الرحم، وأعجل الشر عقابًا
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بعض  وقد مسعُت .اىلحيتمله حق اهلل تع الذيالناس فال حتتمل عقوبته املهل الطويل 
الشيخوخة، وذلك  ما ميوت الظامل حتف أنفه وقلما يبلغ الفاسق أواَناملشايخ يقول: قّل

النظام املصروف عنايته تعاىل إىل ضبطه وخمالفتهما إياه يف  ملبارزهتما هلل تعاىل يف هدِم
 .حكمته وعدله

 آفة الالذي  حاينالرو يدعو الكل إىل دار سالم العامل {وهللا يدعوا إلى دار الّسالم}
 ف كل خو من واألمان فيه وال نقص وال فقر وال فناء بل فيه السالمة عن كل عيب 

 .الوحدة {إلى صراطٍ }من مجلتهم من أهل االستعداد  {ويهدي من يشاءُ }
 يه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ

 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
 َّ يت ىت نت مت زترت يب ىب  مبنب زب رب

علمي  ل أوأي: جاؤوا مبا حيسن به حاهلم من خري فعلي أو قو {للذين أحسنوا}
 ك اخلريسبب ذلمن الكمال الذي يفيض عليهم ب {الحسنى}كماهلم املثوبة  مما هو سببُ 

ماالت ت والكخلرياامما كان قبله بالترقي أو زيادة يف استعداد قبول  مرتبة  {وزيادة  }
وال }كر ُذ ى مامال والنور الفائض عليهم إىل استعدادهم األول علبانضمام هذا الك

يل من م {ة  وال ِذلّ }من كدورات صفات النفس وقيام غلباهتا  وجوه قلوهبم غباٌر {يرهقُ 
 .قلوهبم إىل اجلهة السفلية

هم }رة ملذكواليت يقتضيها حاهلم وارتقاؤهم من اجلنان ا {أولئك أصحاب الجنّة}

حتجب  من أعمال وأقوال وعقائد {الّسيئاتِ }أجناس  {لذين َكَسبواوا} {فيها خالدون
م من قلوهب ت علىمن اهليئة اليت ارتكب {جزاُء سيئٍة بمثلها}استعدادهم عن قبول الكمال 

م من هللا من ما له}فلية امليل إىل اجلهة الس {وترهقهم ذلّة  }سيئاهتم فمنعتها الصفاء والنور 

ة لعصمواخلذالن لوجود احلجاب وعدم قبول هذه ا يعصمهم من تلك الذلة {عاصم
ً من الليل}لثبوت الكدورة  ن ظلمة مئة امللفرط ارتكاب اهلي {كأنّما أُغشيت وجوههم قِطعا

م يف ا حاهلتضيهاليت يق {أولئك أصحاب النّار}امليول الطبيعية واألعمال الردية عليها. 
 .ل من نريان اآلثار واألفعالالتسف 

 يل ىل مل يك مكىك  لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّٱ
 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام
 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت  هب مب خب حب هئجب
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 حك جك مق مفحق خف  جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص
 جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن خممم حم جم هل مل  حلخل جل مك لك خك

 ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي خي حي
 ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه
 يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت يبرت
 َّاممم

ين ول للذقنثّم }يف اجملمع األكرب عني مجع الوجود املطلق  {ويوم نَحُشرهم جميعا}

موا أي: الز {مكانكم}منهم أي: احملجوبني الواقفني مع الغري باحملبة والطاعة  {أشركوا
لوصل اقطع  ومعناه: وقفوا مع ما وقفوا معه يف املوقف مع {أنتم وشركاؤكم}كم مكان

ة آلالت البدنيانقطاع د الء املعبود من العابواألسباب اليت هي سبب حمبتهم وعبادهتم وترب 
أي: مع  {ينهمبفزيّلنا }واألغراض الطبيعية اليت توجب تلك الوصل وهو معىن قوله: 

ابد دنو رتبة العوعبود ة املقنا بينهم يف الوجهة وذلك عند علو رتبر ف كوهنم يف املوقف معًا
 ن له السابقةهلم ممأمثاووتباين حاليهما إذا كان املعبود شريفا كاملالئكة واملسيح وعزير 

األنبياء، ]َّ مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱعند اهلل كما قال تعاىل: 
 اه وماطاعتكم إيبل تعبدون الشيطان ب {نوقال ُشركاؤهم ما كنتم إيّانا تعبدو}[. 101اآلية:

 .اخترعتموه يف أوهامكم من أباطيل فاسدة وأماين كاذبة
نا ما أردذلك وبا ما أمرناكم إىل آخره، أي: اهلل يعلم أن  {فكفى باهلل شهيداً }

دنيا يف ال {فَتا أْسلَ مكّل نفٍس }أي: عند ذلك املوقف ختترب وتذوق  {ُهنالك}عبادتكم إيانا 
 {الحق موالهم}نها يف موقف اجلزاء باالنقطاع عن اآلهلة وانفرادهم ع {ّدوا إلى هللاورُ }

صول م وأمن اختراعاهت {وضّل عنهم ما كانوا يفترون}املتول جزاءهم بالعدل والقسط 
 .دينهم ومذهبهم وتومهاهتم الكاذبة وأمانيهم الباطلة

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ
 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب
 خل حل جل  مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف  جف مغ معجغ جع مظ حط مض
 هب مب هئ مئ  ميهي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن حن ممجن خم حم جم هل مل
 َّ  ِّـ ُّـ َّـ هي مي هن من مل لكمك هش  مش هس مس هث مث هت مت
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وح من الل {من دون هللا ولكن تصديق الذي بين يديه} اختالقًا {وما كان هذا القرآن}
 لك  اك يق ىق يف ىف ُّٱله كقوله تعاىل:  الذي هو األم  {وتفصيل الكتاب}وظ احملف

ابني من أي: كيف يكون خمتلقا وقد أثبت قبله يف كت ،[4الزخرف، اآلية:]َّ مك
 .هتفصيل هذا يف أم الكتاب الذي كما هو يف اللوح احملفوظ وجمماًل اًلعلم مفصّ 

له على ونزو م اهللكيفية ثبوته يف علأي: ملا جهلوا  {بل كذّبوا بما لم يُحيطوا بعلمه}
 {يلهأتهم تأويولّما }صر علمهم عن ذلك كذبوا به وَق الصالة والسالمسيدنا حممد عليه 

نهم التكذيب ال ميكفليه إأي: ظهور ما أشار إليه يف مواعيده وأمثاله مما يؤول أمره وعلمه 
ب الذين من كذّ } ظيميب العتكذيبه، مثل ذلك التكذ ألنه إذا ظهرت حقائقه ال ميكن ألحد 

ه بيؤمن سأي:  {ومنهم من يؤمن به}عاقبتهم ملا ظلموا بالتكذيب  {قبلهم فانظر كيف كان
 ولكن {إليك ومنهم من يستمعون}لغلظ حجابه  أبدًا {ومنهم من ال يؤمن به}لرقة حجابه 

لنور  حلاجبةالمة ال يفهمون إما لعدم االستعداد يف األصل وإما لرسوخ اهليئات املظ
تفطن يع وال يسم االستعداد فيهم وإما الجتماع األمرين كاألصم الذي ال عقل له فال

 .لإلشارة، فكيف ميكن إفهامه
  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ
 يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب

 َّ يفىق
كورين ن املذولكن ال يبصر احلق وال حقيقتك ألحد األمري {إليكومنهم من ينظر }

بصر ال يستوبصر يأو كليهما كاألعمى الذي انضم إىل فقدان بصره فقدان البصرية فال 
 .فكيف متكن هدايته

{ ً ى عدم ن علملا ذكر الصمم والعمى اللذين يدال {إّن هللا ال يظلم النّاس شيئا
فسلب  ه لبعضعدمو وقوع الظلم لوجود االستعداد لبعض استعداد اإلدراك أشعر الكالم ب

د منه أجَو وا هملعدم إمكان  الظلم عن نفسه ألن عدم االستعداد يف األصل ليس ظلمًا
مكان كما تب اإلمرا له يف رتبة من بالنسبة إىل خصوصية ذلك وهويته فكان عينه مقتضيًا
 ا هو عليه منمل يًاستدعم وكان عينه ال ميكن للحمار مع محاريته استعداد اإلدراك اإلنساين

كن يف األصل يذا مل ا إلم هذاالستعداد احلماري وال يطلب منه وراء ما يف استعداده فال ُظ
 .نفسهلوأما إذا بطل برسوخ اهليئات املظلمة فال كالم فيه وكالمها ظامل 
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ر وقه كقصا فوفلقصوره يف درجات اإلمكان ونقصانه باإلضافة إىل م أما األول
ليس بقاصر  نفسه  حّديفاحلمار مثال عن اإلنسان ونقصانه باإلضافة إليه ال يف نفسه فإنه 

 أو إن   ها،ّظحينقصون  {أنفسهم يظلمون}وعلى هذا معىن  فظاهٌر وأما الثاينوال ناقص. 
لك ولكن ذم على اقبهاهلل ال يظلم الناس شيئا بأن يطلب منهم ما ليس يف استعدادهم فيع

 .خلق ألجلههم يظلمون فيستعملون استعداداهتم فيما مل تُ الناس أنفس
 ستلزمكة امللعدم إحساسهم باحلر {ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إال ساعةً من النّهار}

ة الساع ندهمععن الزمان، فسواء  لذهوهلم عن الزمان إذ الذاهل عن احلركة ذاهٌل
لالزمة وى اية اهلالصحبة وداع بقِةحبكم سا {يتعارفون بينهم}الواحدة والدهور املتطاولة 

 . التشاؤم للجنسية األصلية بدالً 
فاقهم يف هة واتلوجاحادهم يف مث إن بقيت اجلنسية األصلية واملناسبة الفطرية الّت

تفاوت وآلراء ااين بسبب اختالف األهواء وتب املقصد بقي التعارف بينهم، وإن مل يبقَ 
وا خسر الذين كذّب قد} ناكرعوارض املادة انقلب إىل التاهليئات املستفادة من لواحق النشأة و

هيئات واسقة م الفواحتجاهبم حبجب عاداهت لوقوعهم يف وحشة التناكر حينئذ  {بلقاء هللا
ال إىل واهلل  ون إىلوبطل نور استعدادهم فال يهتد {وما كانوا مهتدين}اعتقاداهتم الفاسدة 

 .ًاوال يؤون أليف ون أنيسًاالتعارف فخسئوا مبغوضني مطرودين ال يألف
 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك  يق  ُّٱ
 مح جح مج حج مث هت ختمت  حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري
 خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق

 مم خم حم جم يل ىل مل خل  هت مت هب مب مئهئ هي مي خي حي ٰهجي مه  جه
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن يمجن ىم
 َّ رت يب ىب  نب مب زب ٱٱ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

جيانسهم يف األحوال النفسانية ليمكن بينهم األلفة املوجبة  {ولكّل أّمٍة رسول}
يهم مبا يصلح لالستفادة منه وميكنه النزول إىل مبالغ عقوهلم ومراتب فهومهم فيزّك

مهم مبا يوجب ترقيهم عن مقاماهتم ويهديهم إىل اهلل، ويعلّ  جبهمأحواهلم ويكشف حُ 
وسعادة من سعد  هبداية من اهتدى منهم وضاللة من ضل  {فإذا جاء رسولهم قُضي بينهم}

اه لقربه منه وإنكار بعضهم له وشقاوة من شقي لظهور ذلك بوجوده وطاعة بعضهم إّي
على حال النيب لكونه ظاهر توحيده  أي: بالعدل الذي هو الغالُب {بالقسط}لبعده عنه 
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بنسبة خالف ما هو حاهلم إليهم وجمازاهتم به أو قضى  {وُهم ال يُظلمون}وسريته وطريقته 
 .وتعذيبه لظهور أسباب ذلك بوجوده بينهم بإجناء من اهتدى به وإثابته وإهالك من ضل 

م وعد يامةالحتجاهبم عن الق إنكاٌر {ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين}
فس بس النمال وقوفهم على معناها إذ لو علموا كيفيته بارتفاع حجبهم بالتجرد عن

 صدقوهم يف ذلك وما أنكروا. 
 لتأثريلك واإىل آخره، درجهم إىل شهود األفعال بسلب امل {قُل ال أملك لنفسي}

ن القيامة أح إىل  لومثعن نفسه ووجوب وقوع ذلك عنه مبشيئة اهلل ليعرفوا آثار القيامة، 
 .خرهإىل آ {للكّل أّمة أج}الصغرى هي بانقضاء آجاهلم املقدرة عند اهلل بقوله: 

 اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ
 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 جحمح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه
 ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
ٍّ َّ ُّ ِّ َّ 

ر اإلنذاعيد ولنفوسكم بالوعد والو أي: تزكيٌة {يا أيها النّاس قد جاءتكم موعظة  }
للثواب  ملوجبةامال اب والتحريض على األعوالبشارة والزجر عن الذنوب املورطة يف العق

الشك كراضها أي: القلوب من أم {وشفاء  لما في الّصدور}لتعملوا على اخلوف والرجاء 
 صفيتها لقبولقني وتللي املوجبة والغش وأمثال ذلك بتعليم احلقائق واحلكم ّلوالنفاق والِغ

م إىل ألرواحك {وهدىً }املعارف والتنور بنور التوحيد، والتهيئ لتجليات الصفات 
عد بلثالث اقامات مقام من امل بإفاضة الكماالت الالئقة بكّل {ورحمة  }الشهود الذايت 

اهلداية لروح باقام حصول االستعداد يف مقام النفس باملوعظة ومقام القلب بالتصفية وم
 .مث بالعيان ثالثا مث باليقني ثانيًا بالتصديق أواًل {للمؤمنين}

باملواهب  {وبرحمته}أي: بتوفيقه للقبول يف املقامات الثالثة  {قُل بِفَضل هللا}
فبذلك }اخللقية والعلمية والكشفية يف املراتب الثالث فليعتنوا وإن كانوا يفرحون 

من  {هو خير  مما يجمعون}ال باألمور الفانية القليلة املقدار، الدنيئة القدر والوقع  {فليفرحوا
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وفطنة  الزائلة من مجلة احلطام إن كانوا أصحاب دراية  اخلسائس الفاسدة واحملقرات 
 .وأرباب قدر ومهة

ي معنو ن رزق إىل آخره، أي: أخربوين ما أنزل اهلل م {قُل أرأيتم ما أنزل هللا}
 لنصائحظ واكاحلقائق واملعارف واألحوال واملواهب وكاآلداب والشرائع واملواع

ً }بعضه  {فجعلتم}  قُل آهلل} كالقسم الثاين {حالالً }بعضه  {وَ }كالقسم األول  {حراما

 الكذب هللارون على ذين يفتأم على هللا تفترون وما ظّن ال}يف احلكم بالتحرمي والتحليل  {أِذن لكم

قيامة وم الالوسطى بتجرد القلب عن مالبس النفس وحصول اليقني أو ي {يوم القيامة
أو يوم  حينئذ  ئًاهم وليس شيّنالكربى بالتوحيد الذايت وظهور العيان، أي: ال يبقى ظ

إّن هللا } ينئذ ح ًاوعذاب القيامة الصغرى باملوت وحصول احلرمان أي: يكون ظنهم وبااًل

اد الستعدايئة بصنفي العلمني وإفاضتهما وتوفيق القبول هلما وهت {لذو فضل على النّاس
وم والعل تعداداالسنعمته فيستعملون ما وهب هلم من  {ولكّن أكثرهم ال يشكرون}لقبوهلما 

 .دةالزيا ن عنيف حتصيل املنافع اجلزئية واملطالب احلسية ويكفرون نعمته فيمنعو
 {ال خوف  عليهم}ة ألنياملستغرقني يف عني اهلوية األحدية بفناء ا {أال إّن أولياء هللا}
به وا من حجفيخاف لغوامنهم بقية خافوا بسببها من حرمان وال غاية وراء ما ب إذ مل يبَق

عن و ليه.عنوا لذات منهم، فيحزالمتناع فوات شيء من الكماالت وال  {وال هم يحزنون}
هم الذين يذكروا "ئل من هم؟ فقال: ُس سعيد بن جبري رضي اهلل عنه: إن رسول اهلل 

 . "اهلل برؤيتهم
ما  اد اهلل عبادًامن عب إن ": يقول . وعن رسول اهلل منه  لطيٌف وهذا رمٌز

ا ي، قالوا: "من اهلل اهنمياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة ملكهم بأنب
 اهلل على ابوا يفوم حتقهم "نا حنبهم. قال: فلعل  رسول اهلل، أخربنا من هم وما أعماهلم؟

ور، ى منابر من نم لعلوإهن وجوههم لنور أرحام بينهم وال أموال يتعاطوهنا، فواهلل إن   غرِي
إهنم لعلى وله: وقة. مث قرأ اآلي "،افون إذا خاف الناس وال حيزنون إذا حزن الناسال خي
 .ما يليهألول واعقل من نور، يريد به اتصاهلم باملبادئ العالية الروحانية كال منابر 

اإلميان نوا بين آمألولياء اهلل فمعناه الذ إن جعل صفًة {الذين آمنوا وكانوا يتّقون}
 .قون بقاياهم وظهور تلويناهتماحلقي وكانوا يت 

رة جبنة بوجود االستقامة يف األعمال واألخالق املبّش {لهم البشرى في الحياة الدنيا}
بظهور أنوار الصفات واحلقائق الروحانية واملعارف احلقانية عليهم  {وفي اآلخرة}النفوس 
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حلقائقه الواردة  {ال تبديل لكلمات هللا}املبشرة جبنة القلوب وحصول الذوق هبما واللذة 
برأسه مبتدأ  عليهم وأمسائه املنكشفة هلم وأحكام جتلياته النازلة هبم، وإن جعل كالمًا

فمعناه الذين آمنوا اإلميان اليقيين وكانوا يتقون حجب صفات النفس وموانع الكشف من 
ة برد بوجدان لّذ {لهم البشرى في الحياة الدنيا}التشكيكات الومهية والوساوس الشيطانية 

 جتليات الصفات وأثرِ  اليقني يف النفس واطمئناهنا بنزول السكينة ويف اآلخرة بوجدان ذوِق
أنوار املكاشفات ال تبديل لكلمات اهلل من علومهم اللدنية وحكمهم اليقينية أو فطرهتم 

 .كلمةٌ  نفس   اليت فطرهم اهلل عليها فإن كل 
 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ُّٱ
 مم ام يل ىل  مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف  ىف يث ىث مثنث زث رث

 مئ خئ  حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن
 مس خس  جسحس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت حتخت  هبجت مب خب حب جب هئ
 حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض مصجض خص حص
 يل ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك
 حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 نب مب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب
 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك مكىك لك
 جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي

 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ
 جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق مفحق خف حف
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه مه جه هن من خن حن
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ

 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف يثىف ىث نث
 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 حصخص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
 جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص

 ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك حكخك
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 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي حيخي جي
 يث نثىث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب
 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن
 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت
 خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل
 ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن
 يت ىت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث زث رث
 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن رن مم
 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب حبخب جب
 لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص
 خل  خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك

 ىي  خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل
 ىب نب  مب ربزب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 َّ  ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت رتزت يب

ليهم إتنظر لقهره ووشاهد عزة اهلل  راٌءأي: ال تتأثر به فإنه ِم {وال يحزنك قولهم}
 وعزته وة اهللقاهد شبنظر الفناء وترى أعماهلم وأقواهلم وما يهددونك به كاهلباء فمن 

 يرى كل القوة والعزة ال قوة ألحد وال حول.
ني بم مث هبملا ينبغي أن يفعل  {العليم}يك فيجازيهم ألقواهلم ف {هو السميعُ }

 {رضفي األ ات ومنأال إّن هلل من في السمو}ضعفهم وعجزهم وامتناع غلبتهم عليه بقوله: 
ره إياهم وإقدا يئتهفه وقهره ال يقدرون على شيء بغري إذنه ومشكلهم حتت ملكته وتصر 

هلل ادون  يتبع الذين يدعون من شيٍء وأي {وما يتّبع الذين يدعون من دون هللا شركاء}
ء وال يس بشيلهلل ابعون من دون حتت قهره وملكته فما يّت شركاء، أي: إذا كان الكل 

ما هم إال هلم و خيالونه يفما يتومهونه يف ظنهم ويتخّي {إن يتّبعون إال}تأثري له وال قوة 
 .يقدرون وجود شيء ال وجود له يف احلقيقة
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قائق حوا به وهنار الروح لتبصر {ِلتَْسكنوا فيه}اجلسم  ليَل {مهو الذي َجعَل لك}
واطنه بفهمون ه، فيبكالم اهلل  {إّن في ذلك آلياٍت لقوم يسمعون}األشياء وما هتتدون به إليه 

 .اهب سمًاومّت لعون به على صفاته وأمسائه فيشاهدونه موصوفًاوحدوده ويّط
هو }يء شانسة أنزهه عن جم {ُسْبحانه}انسه جي أي: معلواًل {قالوا اتّخذ هللا ولداً }

له جود كه الوالذي وجوده بذاته وبه وجود كل شيء، فكيف مياثله شيء، ومن ل {الغني
 .فكيف جيانسه شيء

كائهم  شريف صحة توكله على اهلل ونظره إىل قومه وإىل {واتل عليهم نبأ نوحٍ }
ة ّلهم يف ِمياء كلألنبحالك، فإن ابعني الفناء وعدم مباالته هبم ومبكايدهم ليعتربوا به 

 .التوحيد والقيام باهلل وعدم االلتفات إىل اخللق سواء
جعل التوكل  {فعليه توّكلوا} يقينيًا أي: إميانًا {وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم}

من لوازم اإلسالم وهو إسالم الوجه هلل تعاىل، ومل جيعل اإلسالم من لوازم اإلميان أي: إن 
إميانكم ويقينكم حبيث أثر يف نفوسكم وجعلها خالصة هلل فانية فيه لزم التوكل عليه  َلُمَك

ل الذي الفناء لزم التوك  األفعال مث الصفات مث الوجود فإن مت   فإن أول مرتبة الفناء هو فناُء
له  هو فناء األفعال وإن أريد اإلسالم مبعىن االنقياد كان شرطا يف التوكل ال ملزومًا

ئذ يكون معناه: إن صح إميانكم يقينا فعليه توكلوا بشرط أن ال يكون لكم فعل وال وحين
نقادين كامليت فإن شرط صحة التوكل بل تكونوا ُم وتأثريًا تروا ألنفسكم وال لغريكم قوةً 

فناء بقايا األفعال والقوى كما تقول: إن كرهت هذا الشجر فاقلعه إن قدرت، والباقي 
 .ال يقبل التأويل وبعضه معلوم مما مر إىل آخر السورة بعضه
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل يكملُّٱ
 مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ
 مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض  مص خص حص

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل  حل جل
 َّ ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم

بأن  الكلي أي: أعيانه وحقائقه يف العامل {أُحكمت آياته} مر ذكرُه {الر كتاب}
ثّم }ة قص وآفل نعن ك أثبتت دائمة على حاهلا ال تتبدل وال تتغري وال تفسد حمفوظٌة

أي:  {كيممن لدن ح}م يف الظاهر معينة بقدر معلو علت مبينًةيف العامل اجلزئي وُج {فّصلت
د ها وأشن منبناها على علم وحكمة ال ميكن أحس حكامها وتفصيلها من لدن حكيم أ

 وقيتهارها وتبتفاصيلها على ما ينبغي يف النظام احلكمي يف تقدي {خبير  } أحكامًا
 .وترتيبها

اهلل يف كوا ب تشرالأي: ينطق عليكم بلسان احلال والداللة أن  {أاّل تعبدوا إال هللا}
 ي: إنينسول، أكالم على لسان الر {إنّني لكم منه نذير وبشير}عبادة عبادته وخصوصه بال

 .ئدتهيد وفالتوحأنذركم من احلكيم اخلبري عقاب الشرك وتبعته وأبشركم منه بثواب ا
  الغرير إىلأي: وحدوه واطلبوا منه أن يغفر هيئات النظ {وأن استَغفروا ربّكم}

ثّم توبوا }كم صفاتف معها حىت أفعالكم وواالحتجاب بالكثرة والتقيد باألشياء والوقو

ً } يف الدنيا متتيعًا {يُمتّعكم} ارجعوا إليه بالفناء فيه ذاتًا {إليه الشريعة  على وفق {حسنا
 .والعدالة حالة البقاء بعد الفناء إىل وقت وفاتكم

يف الثواب  {فضله}يف األخالق والعلوم والكماالت  {ويؤت كل ذي فضلٍ }
ات جتليات األفعال والصفات عند جتردكم إىل وقت فنائكم أو م بلّذوالدرجات أو ميتعك

وإن }ي يف االستعداد فضله يف الكمال واملرتبة عند الترقي والتدّل {ويؤت كّل ذي فضل}

عليكم  شاقٍّ {فإنّي أخاف عليكم عذاب يوٍم كبير}تعرضوا عن التوحيد والتجريد : أي {تولّوا
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ون ا تعبدمعجز ور على كل شيء أي: يوم ظهور عجزكم وهو يوم الرجوع إىل اهلل القاد
 .بظهوره تعاىل يف صفة قادريته فيقهركم بالعذاب

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ُّٱ
 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ
 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث  نث مث زث
 َّ  من زن
 تّ س يف أي: خلق العامل اجلسماين {مٍ وهو الذي خلق السموات واألرض في ستّة أيا}

ول علم األلى الع الذي هو العقل األول مبتنيًا أي: عرشُه {وكان عرشه على الماء} جهات 
كما مر  مبدة اخلفاء الستة يامنا األْلّوبالوجود على عامل األجسام، وإن َأ إليه مقدمًا مستندًا

ى رشه علون عجودات فمعىن كوخلق السماوات واألرض باختفائه تعاىل بتفاصيل املو
ال ح، أي: يف لم على ع هُتللناس كقولك: فعْل معلومًا املاء كونه قبل بداية االختفاء ظاهرًا

سأله رسول  ثة حنيحار به، أي: على املعلومية كما قال ل، أو كوين عاملًا كونه معلومًا
 ؟"يا حارثة كيف أصبحَت": اهلل 

؟"، إميانك لكل حق حقيقة، فما حقيقة" :. قال ًاحّق قال: أصبحت مؤمنًا
قال . ًا بارزش ريبقال: رأيت أهل اجلنة يتزاورون ورأيت أهل النار يتعاوون ورأيت عر

 :"ا منه ع كثرية  مواض ملاء يفر يف الشرع عن املادة اهليوالنية باوقد عّبم؟"، أصبت، فالز
ذابت فجلالل  ايها بعنيما ورد يف احلديث: إن اهلل خلق أول ما خلق جوهرة، فنظر إل

 ماوات واألرضبل السشه قناه هبا فمعناه: وكان عرْلّونصفها ماء ونصفها نار. فإن أَ  حياء 
ى تفاصيل بيق عللتطا بالذات ال بالزمان مستعليا على املادة فوقها بالرتبة، وإن شئَت

ي ه اليت لستةاوجودك فمعناه خلق مساوات القوى الروحانية وأرض اجلسد يف األشهر 
ليه ع وليًامست أقل مدة احلمل وكان عرشه الذي هو قلب املؤمن على ماء مادة اجلسد

شياء ظهور األ ِقية خلجعل غا {ليبلوُكم أيّكم أحسُن عمالً }به تعلق التصوير والتدبري  متعلقًا
 عليه اجلزاء بترت ذي يأعمال الناس أي: خلقناهم لنعلم العلم التفصيلي التابع للوجود ال

يتأخر  ، وقسٌمللوحايتقدم وجود الشيء يف  فإن علم اهلل قسمان: قسٌم كم أحسن عماًلأي
 .وجوده يف مظاهر اخللق والبالء الذي هو االختبار هو هذا القسم

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ
 َّ  حج مث هت مت ختحت جت هب مب خب  حب
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لغىن فقر وا الأن يكون يفإىل آخره، ينبغي لإلنسان  {ولئن أذقنا ا نسان منّا رحمةً }
 وال ود نعمة نه بوججب ععليه ال حيت باهلل متوكالً  والشدة والرخاء واملرض والصحة واثقًا

ائط لئال والوس سباببسعيه وتصرفه يف الكسب وال بقوته وقدرته يف الطلب وال بسائر األ
د هبا يبعا فجودهحيصل اليأس عند فقدان تلك األسباب والكفران والبطر واألشر عند و

من  رمحًة ن أتاُهه، فإن غريعن اهلل تعاىل وينساه فينساه اهلل بل يرى اإلعطاء واملنع منه دو
لقلب ذلك باومة، صحة أو نعمة شكره أوال برؤية ذلك منه وشهود املنعم يف صورة النع

د سان باحلم باللمثيها فمث باجلوارح باستعماهلا يف مراضيه وطاعته والقيام حبقوقه تعاىل 
لى ع ها اعتمادًادا إياستزيمعليها بشكرها  بأنه القادر على سلبها، حمافظًا نًاوالثناء متيّق

 [.7إبراهيم، اآلية:]َِّّ ُّ َّ ُّٱقوله تعاىل: 
ة بقّل نفروا أقصاهاإليكم أطراف النعم فال ت ت إذا وصَل": قال أمري املؤمنني 

دون غريه  ذي نزعو العاملا بأنه هعها منه فليصرب وال يتأسف عليها َزَن ، مث إنْ "الشكر
 ف وأرحم، فإنرأل َأه، بملصلحة تعود إليه. فإن الرب تعاىل كالوالد املشفق يف تربيته إيا

امل بالغيب هو العها وعما يعلمه تعاىل إذ ال يرى إال عاجل مصاحله وظاهر الوالد حمجوٌب
 ما نزع منها ة أحسنعادإ يًابفعله راج راضيًا وآجاًل والشهادة فيعلم ما فيه صالحه عاجاًل

بوبيته ال عن ر جوٌبإليه إذ القانط من رمحته بعيد منه ال يستوسع رمحته لضيق وعائه حم
داهنا وال زن بفق حييرى عموم فيض رمحته ودوامه مث إذا أعادها مل يفرح بوجودها كما مل

يس منه وله لك لذ أن مَ ِلَعيفخر هبا على الناس، فإن ذلك من اجلهل وظهور النفس وإال َل
 .مبا ليس له ومنه بل هلل ومن اهلل فبأي سبب يسوغ له فخٌر

 خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ
 جم هل مل خل جلحل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض
 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل  خم حم

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه
 َّ يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ

ور يف رح فخفاستثناء من اإلنسان أي هذا النوع يؤوس كفور  {إاّل الذين صبروا}
 .دة والرخاءء والشنعمااحلالني إال الذين صربوا مع اهلل واقفني معه يف حالة الضراء وال

من ذنوب  {أولئك لهم مغفرة  }يف احلالني ما فيه صالحهم مما ذكر  {وَعِملوا}
من ثواب جتليات  {وأجر  كبير  }والكفران والفرح والفخر يف احلالني  ظهور النفس باليأس

باإلرادة  ملا مل يقبلوا كالمه  {فلعلّك تارك بعض ما يُوحى إليك}األفعال والصفات وجناهنا 
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وأنكروا قوله باالقتراحات الفاسدة وقابلوه بالعناد واالستهزاء ضاق صدره ومل ينبسط 
الم وقبول املستمع يزيد نشاط املتكلم ويوجب بسطه فيه، للكالم إذ اإلرادة جتذب الك

عنده فشجعه اهلل تعاىل بذلك،  ل له وبقي كربًامل يتسه  قابالً  وإذا مل جيد املتكلم حماًل
فال خيلو إنذارك من إحدى الفائدتني إما رفع  {إنّما أنت نذير  }وهيج قوته ونشاطه بقوله: 

وهللا }ىل لذلك، وإما إلزام احلجة ملن مل يوفق لذلك احلجاب بأن ينجع فيمن وفقه اهلل تعا

 .فكل اهلداية إليه {على كّل شيء وكيل
خرة ل اآلأي: كل من يعمل عمال وإن كان من أعما {من كان يريد الحياة الدنيا}

صل ه فيها وال يىل أجرتعا يف الظاهر بنية الدنيا ال يريد به إال حظا من حظوظها يوفيه اهلل
و عليها هاليت  شأتهاآلخرة شيء، فإن لكل أحد نصيبا من الدنيا مبقتضى ن إليه من ثواب

 نيا فقد أقبلال الدله إونصيبا من اآلخرة مبقتضى فطرته اليت فطر عليها، فإذا مل يرد بعم
هة ىل اجلهه إبوجهه إليها وأعرض عن اآلخرة وجعل النصيب الدنيوي باجنذابه وتوج

 ت نفسهتخدم انتكست فطرته وتبعت النشأة واسالسفلية حجاب النصيب األخروي حىت
م وه} نيويالقلب يف طلب حظوظها فصار نصيبه من اآلخرة منضما إىل النصيب الد

قلب شكل الا تملال ينقصون أي: ال ينقص من ثواب أعماهلم يف الدنيا شيء ألنه  {فيها
 .هبيئة النفس متثل حظه بصورة حظ النفس

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ
  خب حب جب هئمئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم
 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جحمج حج مث هت مت ختحت جت هب مب
 مك لكخك  حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ معجع مظ حط مض خض
  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل
  حي جي يه ىهمه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 َّ نب مب زب رب

اهنا ة وحرمدنيويلتعذب قلوهبم باحلجب ال {أولئك الذين ليس لهم في اآلخرة إاّل النّار}
عمال من أ {عواا َصنَ مَحبط }عن مقتضى استعدادها وتأملها مبا ال يالئمها من مكسوباهتا 

إىل  "لكل امرئ ما نوىواألعمال بالنيات ": الرب يف اآلخرة لكوهنا بنية الدنيا لقوله 
 .آخر احلديث
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ة لى بينعكان  أي: أمن كان يريد احلياة الدنيا فمن {أفمن كان على بيّنة من ربّه}
ي  برهاين عقلي: يقنينة أمن ربه يعين بعد ما بينهما يف املرتبة بعدا عظيما من كان على بي

عقلي لهان ادق للربمن ربه أي: القرآن املص {شاِهد  }أو وجداين كشفي ويتبع ذلك اليقني 
ع أي: يتب {موسى كتابُ }يف التوحيد وصحة النبوة وأصول الدين، ومن قبل هذا القرآن 

ً }الربهان من قبل هذا الكتاب كتاب موسى يف حال كونه  ك ة يتمسوقدو يؤمت به {إماما
ائع والشر حلكماهبا يف حتقيق املطالب ورمحة رحيمية هتدي الناس وتزكيهم وتعلمهم 

 .قيقة دون الطالبني حلظوظ الدنياباحل {أولئك يؤمنون به}
{ ً لكالم امن  بإثبات وجود غريه وإسناد صفته {ومن أظلم مّمن افترى على هللا كذبا

ني خمذول جوبنيبالوقف يف املوقف األول حم {أولئك يُعرضون على ربّهم}وحنوه إىل الغري 
سبب بلعنوا ردوا وبالشرك مث ط {هؤالء الذين كذبوا على ربّهم}املوحدون  {ويقول األشهاد}

 فوهناالناس عن سبيل التوحيد ويص {الذين يصّدون}شركهم الذي هو أعظم الظلم 
هم ون غريدخرة باالعوجاج مع استقامتها وهم مع احتجاهبم عن احلق حمجوبون عن اآل

 .من أهل األديان
 ىف يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب ُّٱ
 ىن نن من  زن رن ممام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق ىق يف
 مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج
 خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف  خف حف جف مغ جغ مع
 َّ  من خن حن جن مم

هلل لقاء الصلحهم األعمال اليت ت {وعملوا}اإلميان اليقيين الغييب  {إن الذين آمنوا}
ن ما يناسبها ملشكر و واقيقي واإلنابة والعبادة والصربوتقرهبم إليه من التوبة والزهد احل

انقطعوا لشوق ويه باوتذللوا واطمأنوا إل {وأخبتوا إلى ربّهم}أعمال أهل السلوك ومقاماهتم 
 .{هم فيها خالدون}جنة القلوب  {أولئك أصحاب}إليه متفانني فيه 
ٱ

ور الدنيا، القادرون أي: اإلشراق املليئون بأم {فقال المأل الذين كفروا من قومه}
لكوهنم ظاهريني  {ما نراك إاّل بشراً مثلنا}عليها، الذين حجبوا بعقلهم ومعقوهلم عن احلق. 

واقفني على حد العقل املشوب بالوهم املتحري باهلوى الذي هو عقل املعاش ال يرون ألحد 
كماالت طورا طورا وراء ما بلغوا إليه من العقل غري مطلعني على مراتب االستعدادات وال
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وما }بعد طور ورتبة فوق رتبة إىل ما ال يعلمه إال اهلل، فلم يشعروا مبقام النبوة ومعناها 

فقراؤنا األدنون منا، إذ املرتبة والرفعة عندهم باملال واجلاه  {نراك اتّبعك إاّل الذين هم أراذلُنا
الروم، ]َّ  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱليس إال كما قال تعاىل: 

 [.7اآلية:
سب كعن  أي: بديهة الرأي وأوله ألهنم ضعاف العقول، عاجزون {بادي الرأي}

حلقيقة دراك اإعن  املعاش، وحنن أصحاب فكر ونظر قالوا ذلك الحتجاهبم بعقلهم القاصر
 .والفضيلة املعنوية لقصر تصرفه على كسب املعاش والوقوف على حدة

لقدس غري حائمة حول ا فإهنم أصحاب مهم بعيدة وعقول وأما أتباع نوح 
م عقوهل زلوامتصرفة يف املعاش وال ملتفتة إىل وجوه كسبه وحتصيله، فلذلك استن

هم ضل عندوتقدم فيما حنن بصدده لكون الف {وما نرى لكم علينا من فضل}واستحقروها 
فهم ما وثبتون تك ما لعدم إدرا {بل نظنّكم كاذبين}حمصورا يف التقدم بالغىن واملال واجلاه 

 العقل طريق جيب عليكم من {أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربّي}تقولون مع وفور كياستنا 
 من} ربهانأي: هداية خاصة كشفية متعالية عن درجة ال {وآتاني رحمةً }اإلذعان له 

بكم الحتجا {مت عليكفعُّميَ }أي: فوق طور العقل من العلوم اللدنية ومقام النبوة  {عنده
االستعداد  ة ألهلإلرادوباخلليقة عن احلقيقة وال ميكن تلقيها إال بابالظاهر عن الباطن 

ا ا فزكوأي: إن شئتم تلقيه {وأنتم لها كارهون}فكيف نلزمكموها وجنربكم عليها 
 ثر نورأيكم نفوسكم وصفوا استعدادكم إن وهب لكم واتركوا إنكاركم حىت يظهر عل

 .اإلرادة فتقبلوها إن شاء اهلل
 حي جي يه ىه مهجه ين ىن من  خن حنجن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي
 ىق يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب
 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي
 جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حص مس خس  حسجس مخ جخ مح جح مج حج
 جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ
 َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن

يف حصول املعاش  حمصور  أي: الغرض عندكم من كل أمر  {ال أسألكم عليه ماالً }
 {وما أنا بطارد الذين آمنوا}هوا لغرضي وأنتم عقالء بزعمكم وأنا ال أطلب ذلك منكم فتنب 
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ألوليائه لست بنيب  اهلل مناويًا ردهتم كنت عدو  ألهنم أهل القربة واملنزلة عند اهلل فإن ط
ً تجهلون}حينئذ  ما يصلح به املرء للقاء اهلل وال تعرفون اهلل وال لقاءه  {ولكنّي أراكم قوما

 .هون تؤذون املؤمنني بسفهكملذهاب عقولكم يف الدنيا أو تسّف
 {همإن طردتّ }الذي هو القاهر فوق عباده  {ويا قوم من يَْنصرني من هللا}

ما عجرون مقتضيات الفطرة اإلنسانية فتنز {أفال تذّكرون}واستوجبت قهره بطردهم 
ثرة املال ىن وك بالغالعي الفضل بالنبوة د أي: أنا َأ {وال أقول لكم عندي خزائن هللا}تقولون 

للفقراء  {لوال أقو}ك وال باالطالع على الغيب وال بامللكية حىت تنكروا فضلي بفقدان ذل
كما  { خيراً م هللالن يؤتيه}ني الذين تستحقروهنم وتنظرون إليهم بعني احلقارة املؤمن

ين ومنكم ممن اخلري  {فسهمهللا أعلم بما في أن}تقولون، إذ اخلري عندي ما عند اهلل ال املال 
يت أي: إذ نف {ذاً إنّي إ}خريهم لعظمه  قدَر وهو أعرف بقدرهم وخطرهم وما يعلم أحدٌ 

 .{لمَن الّظالمين}دهتم اخلري عنهم أو طر
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
 َّ ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ

ه بميان ب اإلعليه الظاهر حق جي إىل آخره، تفسريه على ما دل  {ويصنُع الفلك}
يفيته انه وكوزم  التواريخ من بيان قصة الطوفانال بد من تصديقه كما جاء يف وصدٌق

ه و ومن آمن معها هبا  جنل الفلك بشريعة نوح اليتؤو  بأن يُ  وكميته. وأما التأويل فمحتملٌ 
 :من قومه كما قال النيب 

 ".قا غرمثل أهل بييت مثل سفينة نوح، من ركب فيها جنا ومن ختلف عنه"
 وتزكية نفس عة نيبتابد عنها مبك من مل يتجر والطوفان باستيالء حبر اهليوىل وإهال

 لوٌءمم ذه الدنيا حبرٌ وخماطباته لنفسه ما معناه: إن ه كما جاء يف كالم إدريس النيب 
رقت فيها غوإال  ملكمنها إىل عا جوتَ تركبها عند خراب البدن نَ  فإن اختذت سفينًة ماء 

حلة ل الصاعمامن ألواح األ وهلكت، فعلى هذا يكون معىن ويصنع الفلك يتخذ شريعًة
 .سر العلوم اليت تنظم هبا األعمال وحتكموُد

ار وذوي كما ترى من عادة الشط  {وكلّما مّر عليه مأل  من قومه سخروا منه}
 {قال إن تسخروا ِمنّا}اخلالعة املشتهرين باإلباحة يستهزئون باملتشرعني واملتقيدين بقيودها 

كما تسخرون }ة عاقبة كفركم واحتجابكم اَمَخظهور َو عند {فإنّا نسخر منكم}جبهلكم 
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أو مرض  وموت   يف الدنيا من هالك  {من يأتيه عذاب  يُخزيه}عند ذلك  {فسوف تعلمون
 {ويحّل عليه عذاب  ُمِقيم}ر على ما يفوت منه وضر أو شدة وفقر، كيف يضطرب ويتحّس

 .ل املظلمة واخلسراندائم يف اآلخرة من استيالء نريان احلرمان وهيئات الرذائ
 لفاسدةاألخالط اتنور البدن باستيالء  {وفَار}تك بإهالك أّم {حتّى إذا جاء أمُرنا}

ية لروح احليواننار ا على والرطوبات الفضلية على احلرارة الغريزية وقوة طبيعة ماء اهليوىل
 ب وإغراقه يفى القلة علأو أمرنا بإهالككم املعنوي وفار التنور باستيالء ماء هوى الطبيع

وع  من نصنفني أي: من كّل {قُلنا اْحِمل فيها من كّل زوجين اثنين}حبر اهليوىل اجلسماين 
 .صاألشخا اثنني مها صورتامها النوعية والصنفية الباقيتان عند فناِء

من  ٌءزعلمه ج فإن  ومعىن محلهما فيها: علمه ببقائهما مع بقاء األرواح اإلنسية،
 عامليته هبماتهما وموليبها من العلم والعمل، فمعلوميتهما حمكل لترك سفينته احلاوية لل

بق سإال من }ربك صل بك يف دينك وسريتك من أقاومن يت   {وأهلك}حامليته إيامها فيها 

 .كباهلل من أمت {ومن آمن}أي: احلكم بإهالكه يف األزل لكفره  {عليه القول
 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّٱ
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى
 مظ حط مض خض  حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مثهت مت خت
 جل مك  لك خكحك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع

ٱَّ حلخل

وجود  ذي هوأي: باسم اهلل األعظم ال {وقال اركبوا فيها بسم هللا مجريها ومرساها}
ر العامل حبها يف وجيكامها وترمن أفراد نوع اإلنسان إنفاذها وإجراء أح كامل   كل عارف 

 رها وتثبيتهاأم فاذوإن اجلسماين وإقامتها وأحكامها وإثباهتا كما ترى من إجراء كل شريعة
 يغفر هيئات {ور  بّي لغفرإّن }من أحبارها  رب من أئمتها أو حِ  أو إمام  وأحكامها بوجود نيبٍّ 

رها مبتابعة يف حب رقةكم، املغنفوسكم البدنية املظلمة وذنوب مالبس الطبيعة املهلكة إيا
 ينجيكم ية اليتلنورانيرحم بإفاضة املواهب العلمية والكشفية واهليئات ا {رحيم  }الشريعة 

 .هبا لوال مغفرته ورمحته لغرقتم وهلكتم مثل إخوانكم
حبر الطبيعة اجلسمانية واستيالء دواعيها على  ِنَتمن ِف {وهي تجري بهم في موج}

 ا باتفاقهم على مقتضياهتا كاجلبال احلاجبة للنظر، املانعة للسري أو موجٌ الناس وغلبة أهوائه
احملجوب بعقله املغلوب  {ونادى نوح  ابنه}من احنرافات املزاج وغلبات األخالط املردية 

عن دينه وشريعته  {وكان في معزل}املعاش عن دين أبيه وتوحيده  بالوهم الذي هو عقلُ 
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احملجوبني عن احلق،  {وال تكن مع الكافرين}: ادخل يف ديننا أي {يا بُنَّي اْرَكب معنا}
 {قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء}قني يف حبر الطبع اهلالكني مبوج هوى النفس، املغَر
العقل، أي: سأستعصم بالعقل واملعقول ليعصمين من  يعين به الدماغ الذي هو حمل 

بدين  {رحم}الذي  {عاصم اليوم من أمر هللا إالقال ال }استيالء حبر اهليوىل فال أغرق فيه 
به َجواستيالء ماء حبر الطبيعة، أي: َح هوى النفِس موجُ  {وحال بينهما}التوحيد والشرع 

 .اجلسمانيةاهليوىل يف حبر  {فكان من الُمْغَرقين}عن أبيه ودينه وتوحيده 
سان للى عهة احلق أي: نودي من ج {وقيل يا أرُض اْبلَعي ماءك ويا سماُء أْقِلِعي}

ها من أحكام تثالالشرع أرض الطبيعة اجلسمانية أي: يا أرض انقصي بأمر الشريعة وام
به قوامه،  ل الذيعتدافي على حد االك على القلب، وِقغلبة هواك واستيالئه بفوران مواّد

النفس  متد وى اليتغيم اهلبيمة ، املشوبة بالوهم، املغّسويا مساء العقل احملجوبة بالعادة واحِل
يعة وة الطبماء ق {يضوغِ }عن مددها  {أْقِلِعي}والطبيعة بتهيئة موادها وأسباهبا بالفكر 

أمر اهلل  {ِضيَ وقُ } يقيةاجلسمانية ومدد الرطوبة احلاجبة لنور احلق، املانعة للحياة احلق
وجود  جودي {على}أي: استقامت شريعته  {واستوت}بإجناء من جنا وإهالك من هلك 

وا  وعبدآيات اهللالذين كذبوا ب {للقوم الّظالمين} أي: هالكًا {وقيل بُعداً }استقرت نوح و
 .اهلوى مكان احلق ووضعوا طريق الطبيعة مكان الشريعة

 مل خل  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل ُّٱ
 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يت
 َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام

حم ف الرتعط األبوة و ُةَقَفَش محلَه {ونادى نوح  ربّه فقال رّب إّن ابني من أهلي}
حلضرة أدب ا ذلك والقرابة على طلب جناته لشدة تعلقه به واهتمامه بأمره، وراعى مع

ل منا قاهلي، وإومل يقل ال ختلف وعدك بإجناء أ {وإّن وعدك الحقّ }السؤال فقال: وحسن 
رحم ية واللصورمنه إذ فهم من األهل ذوي القرابة ا ذلك لوجود تلوين وظهور بقية  

ٱَّ نت مت زت رت يب ُّٱ ف على ابنه عن استثنائه تعاىل بقوله:الطبيعية وغفل لفرط التأس 

ه استعطف رّب ابنه هو الذي سبق عليه القول وال ومل يتحقق أن ،[40]هود، اآلية:
لف م ال خياحلكيإىل أن العامل العادل و {وأنت أحكم الحاكمين}باالسترحام وعرض بقوله: 

 .وعده



 307 تفسير سورة هود

 

 

بينه ينك وأي: إن أهلك يف احلقيقة هو الذي ب {قال يا نوُح إنّه ليس من أهلك}
 املؤمنني ال أمريقما كال الصوري  لحمة املعنوية واالتصال احلقيقيالقرابة الدينية وال 

 :"مد من عصى حم دّوإن عحلمته، أال و ت َدُعحممد من أطاع اهلل وإن بَ  أال وإن وّل
غري صاحل  ه بأنهن أهلن انتفاء كونه مّيَب {إنّه عمل  غير صالح}، "حلمته ت َبُراهلل وإن َق

د والغي كأن الفسا يف تماديهه لتنبيها على أن أهله هم الصلحاء، أهل دينه وشريعته وأن 
رة، ب الصوك حبسوأن سبب النجاة ليس إال الصالح ال قرابته من. نفسه عمل غري صاحل

ما كت منك صدر ح إىل أنه صورة من صور اخلطاياله. ولو  ةفمن ال صالح له ال جنا
لك وذ "هيالولد سر أب" :المالصالة والس من أسرار أبيه على ما قال النيب عليه قيل: إنه سرٌّ 

هم ودعا علي َبِضمه َغه قوأنه ملا بالغ يف الدعوة وبلغ اجلهد يف املدة املتطاولة وما أجاب
 َّ حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغُّٱبقوله: 

 مض خض حض  جض  ُّٱحكمته وأنه: [، فذهل عن شهود قدرة اهلل و27-26]نوح، اآليات:
، تلك ذنب حاله يف خطيئة مقامه فكانت دعوته ،[31يونس، اآلية:]َّ مع جع مظ حط

كم على اهلل ثله وحال مفابتاله اهلل بالفاجر الكفار الذي زعم حال غضبه أهنم ال يلدون إ
فال }". مناملؤ ن ذنِبلق الكافر مُخ"ويف احلديث: . ه فزكاه عن خطيئته بتلك العقوبةبظّن

و هلصالح ن اواعلم أ من إجناء من ليس بصاحل وال من أهلك، {به علم   تسألني ما ليس لك
 .يةسبب النجاة دون غريه، وأن أهلك هو ذو القرابة املعنوية ال الصور

ن عوبني الواقفني مع ظواهر األمور، احملج {إنّي أِعظك أن تكون من الجاهلين}
قال }ذ بقوله:  وتعّولرباينعند ذلك التأديب اإلهلي والعتاب ا عليه السالمه حقائقها، فتنب 

 قايايتلوينايت وظهور ب {ذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإال تغفر ليرّب إنّي أعو
ب االحتجابالذين خسروا أنفسهم  {أكن من الخاسرين}باالستقامة والتمكني  {وترحمني}

ية الوال أي: اهبط من حمل اجلمع وذروة مقام {قيل يا نوح اهبط}عن علمك وحكمتك 
مشاهدة خللق وىل اإوتشريع النبوة بالرجوع  واالستغراق يف التوحيد إىل مقام التفصيل

كفرهم ب ًاباالحتجاب هبم عن احلق وال راضي الكثرة يف عني الوحدة ال مغضبًا
فس ور النعن االحتجاب بالكثرة وظه أي: سالمٌة {بسالم}باالحتجاب باحلق عنهم 

ي أ {ِمنّا}ى بالغضب ووجود التلوين وحصول التعلق بعد التجرد والضالل بعد اهلد
ه كل بينمو  ل الذيبتقنني قوانني الشرع وتأسيس قواعد العد {وبركاتٍ }ا وبنا صادر من 

 .نخر الزماآوعلى دينك وطريقتك إىل  {مّمن معك} ناشئة  {عليك وعلى أممٍ }شيء ويزيد 
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م هبا حتجاهباليف احلياة الدنيا  {سنُمتّعهم}ن معك أمم أي: وينشأ مم   {وأمم  }
يبهم ، وتعذآلثارابإهالكهم بكفرهم وإحراقهم بنار  {منّا عذاب  أليم   ثّم يمّسهم}ووقوفهم 

ملي الذي ي والعلعلمابروحك والفلك بكمالك  ت نوحًاْلو باهليئات، وإن شئت التطبيق َأ
لغريبة ارطوبة ء البه جناتك عند طوفان حبر اهليوىل حىت إذا فار تنور البدن باستيال

وش من وح نفنيصاب، ركب هو فيها ومحل معه من كل باخلر َنذِ واألخالط الفاسدة وَأ
م ه الثالثة حاا وبنيليهمالقوى احليوانية والطبيعية وطيور القوى الروحانية اثنني، أي: أص

اها باسم ة وأجرطمئنالقلب، وسام العقل النظري، ويافث العقل العملي، وزوجه النفس امل
 ه األخرى اليتت زوجرقَ َغبدي بالطوفان وا بالبقاء السرمدي من اهلالك األاهلل األعظم فنَج

 لتأو وماغ، الد {إلى جبل}هي الطبيعة اجلسمانية وابنه منها الذي هو الوهم آلوي 
 .يف آخر الزمان استواءها على اجلودي وهبوطه مبثل نزول عيسى 

 حص مس ٱ خس حس جس مخ جخ محجح  مج حج مث هت مت خت حت جت هبمب خب  حب جب ُّٱ
 حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض حضجض  مص خص
 من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك
 ممخم حم جم يل ىل مل خل  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم
 زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ
 ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث  ىث نثمث
 خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مصخص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت
 من خنحن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف  خف حفجف
 مل مك لك هش مش هس مس هث مث  هت مت هبمب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن
 ىهمه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مي هن من
 ىئ  نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
  يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 جتهب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين
 َّ هت مت  خت حت

هلوى اجب صفات النفس والوقوف مع من ذنوب ُح {ويا قوم اْستَغِفروا ربّكم}
 .لتنوراجرد وبالتوجه إىل التوحيد والسلوك يف طريقه بالت {ثّم توبوا إليه}بالشرك 
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ينية ف اليقمباء العلوم احلقيقية واملعار {عليكم مدراراً }يرسل مساء الروح 
ت بظهور صفا {ُمجرمين}قوة االستعداد وال تعرضوا عنه  {إلى}قوة الكمال  {ويزدكم}

 .نفوسكم وتوجهكم إىل اجلهة السفلية مبحبة الدنيا ومتابعة الطبيعة
هان ك الربفهمهم وعمى بصريهتم عن إدرالقصور  {قالوا يا هود ما جئتنا ببيّنةٍ }

  ربّي وربّكمعلى هللا وّكلتتإنّي }ملكان الغشاوات الطبيعية وإذا مل يدركوه أنكروه بالضرورة 

 بأن   واًلأ ينًاحص ًال على اهلل وكونه حصنبني وجوب التوك  {ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها
الءة كه إىل اجة لاملربوب وحيفظه فال حيدبر أمر  ربوبيته شاملة لكل أحد، ومن يرّب

 .غريه وحفظه
رته ته وقدلكفه ومميف يد تصر  حتت قهره وسلطانه أسرٌي كل ذي نفس  مث باَن

ىل االحتراز إحاجة  فال عاجز عن الفعل والقوة والتأثري يف غريه ال حراك به بنفسه كامليت
لذي هو كثرة امل اليق العدل يف عاأي: على طر {على صراٍط مستقيمٍ }ظ مث بأنه منه والتحف 

ال و جرم و نب على أحد إال عن استحقاق له لذلك بسبب ذ ظل وحدته فال يسلط أحدًا
يف ضمن هادة والشك درجة  ورفِع من غري زلة ولو صغرية وقد يكون لتزكية  يعاقب أحدًا

 .ذلك كله نفي القدرة على النفع والضر عنهم وعن آهلتهم
لتأويل اعلى  من معهوتأويل الناقة، وأما إجناء صاحل  قد مر  {هللايا قوم هذه ناقة و}

 مب زب رب يئ ُّٱمن الصلب كما جاء يف قوله تعاىل:  املذكور فكإجناء عيسى 
 ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ[، ويف قوله: 157النساء، اآلية:]َّ يبرت ىب نب
 ولهء مؤمن آل فرعون على ما أشار إليه بق[. وكإجنا158-157النساء، اآليات:]َّممرن

 [.45غافر، اآلية:]َّىل مل  يك ىك مك ُّٱتعاىل: 
 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس مخجس  جخ مح جح مج حج مث ُّٱ
  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع
  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن
  زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث
  جتحت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت
  خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
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  هش مش هس مس مثهث هت مت مبهب هئ  مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من
 مه  ينجه ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
 َّ خي حي جي يه ىه

 نسانيةاإل للنفوس الشريفة إىل آخره، إن  {ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبُْشرى}
 اهرة العقليةار القألنوااتصاالت باملبادئ اجملردة العالية واألرواح املقدسة الفلكية من 

ات يف اخنراطوت ووالنفوس املدبرة السماوية واختالطات باملأل األعلى من أهل اجلرب
هبا ر يرّبوت ومدولكل نفس حبسب فطرهتا مبدأ يناسبها من عامل اجلرب.  سلك امللكوت

العمل كما لقوة ودد امن عامل امللكوت تستمد من األول فيض العلم والنور، ومن الثاين م
يه من أصلي تأوي إل [ ومقر21ٌّ]ق، اآلية:  َّ يث ىث نث مث زث رث ُّٱأشار إليه قوله: 

 أوي إىلداء تأرواح الشه": الصالة السالمدت، كما قال عليه جناب الالهوت إن جتر
ىل اللذات مليل إة با، وكلما اجنذبت إىل اجلهة السفلي"قناديل من نور معلقة حتت العرش

وار ن األنمهة الطبيعية احتجبت بغشاوهتا عن ذلك اجلناب وانقطع مددها من تلك اجل
شراقات. لك اإلتبول كات الحتجاهبا عن قاجلربوتية والقوى امللكوتية، فضعفت يف اإلدرا

بالتنزه  لعلويةاجلهة اوكلما توجهت إىل . ويف املنة والقوة النقطاع مددها من تلك القوة
 بدأ املبادئ،معاىل، تهلل عن اهليئات البدنية، والتجرد عن املالبس املادية، والتقرب إىل ا

 .األنوار بالزهد والعبادة ونوُر
ئ بالنظافة والنزاهة مقرونا عمله بالصدق يف النية وإخالص ث يف املبادوالتشب 

ه اهلل تعاىل ملناسبته سكان حضرته من عاملهم إمداد النور والقوة، فتعلم ما ال الطوية أمد 
يعلمه غريها من أبناء جنسها وتقدر على ما ال يقدر عليه مثلها من بين نوعها، ويكون هلا 

ة به تبعد فيها عنها مبا هي ممنّو الع عن بدهنا وأوقاٌتأوقات تنخرط فيها يف سلكها باالخن
ى الغيب منها، إما لّقمن تدبري جسدها. ففي أوقات اتصاهلا هبا واخنراطها يف سلكها قد تت

كما هو على سبيل الوحي واإلهلام واإللقاء يف الروع واإلعالم مبطالعة صورة الغيب 
واإلهناء، وإما على صورة كتابة يف صحيفة  املنتقشة هي هبا منها، وإما على طريق اهلتاف

ها املشترك واختصاصه بنوع بعض تطالعه منها وذلك حبسب جهة قبول لوح حّس
منها  وقد يتراءى هلا صوٌر. احملسوسات دون بعض لألحوال السابقة واالتفاقات العارضة

املشترك ها وظهورها يف حسها لّيقوة ختتناسبها يف احلسن واللطافة فيتجسد هلا إما ب
الستحكام االتصال واستقراره ريثما حتاكيها املتخيلة، وإما بتمثيلها يف متخيلة الكل اليت 
هي السماء الدنيا وانطباعها يف متخيلتها باالنعكاس كما فيها بني املرايا املتقابلة فتخاطبها 
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لصادقة على ما يرى يف املنامات الصادقة من غري فرق، فإن الرؤيا ا بصورة الغيب شفاهًا
ال تباين بينهما إال بالنوم واليقظة، فإن صاحب الوحي  واحد  والوحي كالمها من واد 

صل يقدر على الغيبة من احلواس وإدراكاهتا وعزهلا عن أفعاهلا وتعطيلها يف استعماهلا فيتّ 
ة نفسه وحصول ملكة االتصال هلا، وصاحب الرؤيا الصادقة يقع له باجملردات العلوية لقّو

كم الطبع وتلك الرؤيا هي اليت ال حتتاج إىل تعبري كما أشار إليه من رؤيا رسول ذلك حب
 مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت خت حت جت هب ُّٱيف القرآن بقوله:  اهلل 
[ وهلذا جعل الرؤيا الصادقة 27 ]الفتح، اآلية: َّ خصمص حص  مس خس حس جس

قة ستة أشهر مث ه املنامات الصادحِيجزء من ستة وأربعني جزء من النبوة، وكانت مقدمة َو
وقد تنتقل املتخيلة يف احلالتني، أي: النوم واليقظة، إىل . استحكمت وصارت إىل اليقظة

اللوازم، فيقع االحتياج إىل التعبري والتأويل وقد يظهر على تلك النفس املتدربة مبلكة 
من نة فيها من خوارق العادات وأنواع الكرامات واملعجزات لوصول املدد االتصال املتمّر

القلوب واجلفوة ة عامل القدرة ما ينكره من ال يعلمه من احملجوبني بالعادة وأصحاب قسو
واحملجوبني بالعقول الناقصة املشوبة بالوهم القاصرة عن بلوغ احلد وإدراك احلق، ويقبله 

وإيقانا أو سلمت فطرته  ر قلبه بنور اهلداية وعصم عن الضاللة والغواية استبصارًامن تنّو
صت عن اجلهالة والغشاوة تقليدا وإميانا للني قلبه لُ جب املظلمة والغباوة وَخعن احل

باإلرادة وقوة قبوله للصقالة، وذلك إما بتأييد نفسه من عامل امللكوت وتقويها مببدأ األيد 
 باب خيرب بقوة   واهلل ما قلعُت"عند قلعه باب خيرب:   والقوة كما قال عليّ 

وإما بصدور ذلك عن تلك ". بنور رهبا مضية ملكوتية ونفس  جسدانية، ولكن قلعته بقوة 
النفوس امللكوتية واملبادئ اجلربوتية اليت اتصل هو هبا إلجابة دعوته بإطاعة امللكوت له 

ل املالئكة خلليل بإذن اهلل تعاىل وأمره وتقديره وحكمه وتسخريه. وقد دلت اآلية على متث 
على احلاالت الثالث: خماطبتها إياه بالغيب الذي هو  اهلل عليه الصالة والسالم وجتسدها

شرى بوجود الولد، وإهالك قوم لوط وإجنائه وتأييده هبم يف خرق العادة من والدة الُب
لوط وتدمريهم بدعائه واهلل أعلم  العجوز العقيم من الشيخ الفاين وتأثريهم يف إهالك قوِم

 .حبقائق األمور
 يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي ُّٱ
 مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب زبمب رب
 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف يثىف ىث نث
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم
 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب مب خب حب جب
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 خكلك حك  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك
 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن
 زث رث  يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث
 جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ينٰى ىن نن من زن رن
 مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب
  َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس

ن احلق ضاللتهم بالشرك واحتجاهبم ع  ملا رأى شعيب  {إنّي أراكم بخير}
املال  لى مجععرص باجلبت، وهتالكهم على كسب احلطام بأنواع الرذائل ومتاديهم يف احل

ول كان حصن إمبأسوأ اخلصال منعهم عن ذلك وقال: إين أراكم خبري يف استعدادكم م
ق حلاعن  كمال وقبول هداية فإين أخاف عليكم إحاطة خطيئاتكم بكم الحتجابكم
 ملعاد،اعن  ووقوفكم مع الغري وصرف أفكاركم بالكلية إىل طلب املعاش وإعراضكم

ت، احلاوقصور مهمكم على إحراز الفاسدات الفانيات عن حتصيل الباقيات الص
ة عن لبهيمياص اواجنذابكم إىل اجلهة السفلية عن اجلهة العلوية، واشتغالكم باخلو

 هو مجاعُ  م الذيالظلولعدالة واعتزلوا عن الشرك الكماالت األنسية، فالزموا التوحيد وا
ة اإلفساد  غاييفادوا يف إفسادكم أي: وال تبالغوا وال مت {وال تعثوا}الرذائل وأم الغوائل 

 .ئلالفضا مجاعوهو الغاية يف ذلك كما أن العدل هو الغاية يف الصالح  فإن الظلَم
بقى يفما  قني ببقاء شيءمصّدأي: إن كنتم  {بقيّة هللا خير لكم إن كنتم مؤمنين}

العلمية  ملكاسبة والكم عند اهلل من الكماالت والسعادات األخروية واملقتنيات العقلي
كم يف ى أنفسن عللكم من تلك املكاسب الفانية اليت تشقون هبا وتشقو والعملية خريٌ 

عات التب باَلَوكسبها وحتصيلها مث تتركوهنا باملوت وال يبقى منها معكم شيء إال 
 يفعتوهم ورهم والعذاب الالزم ملا يف نفوسكم من رواسخ اهليئات. وملا شاهد إنكا

 .إىل آخره {التكصأ}العصيان، واستهزاءهم بطاعته، وزهده وتوحيده وتنزهه بقوهلم: 
من }برهان يقيين على التوحيد  {إن كنت على}أي: أخربوين  {قال يا قوم أرأيتم}

 ً ً  ربّي ورزقني منه رزقا ستقامة يف من احلكمة العلمية والعملية والكمال والتكميل باال {حسنا
 أترك النهي عن الشرك والظلم واإلصالح بالتزكية والتحلية؟ن التوحيد، هل يصح ل أ

عليه يف مثله كما مر يف قصة نوح وصاحل عليهما السالم  وحذف جواب: أرأيتم، ملا دل 
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إىل آخره، أي: أن أقصد إىل أجر  {أخالفكموما أُريد أن }وعلى خصوصيته ههنا من قوله: 
إصالح نفسي  {إن أريد إال}املنافع الدنيوية الفانية بارتكاب الظلم الذي أهناكم عنه 

ونفوسكم بالتزكية والتهيئة لقبول احلكمة ما دمت مستطيعا وما كوين موفقا لإلصالح 
 .{إال باهلل عليه توكلت وإليه أُنيب}

ا من ا كسبوم مبإمنا مل يفقهوا لوجود الرين على قلوهب{ هقالوا يا شعيب ما نَْفقَ }
ن احلق عاخللق بهبم اآلثام وإمنا منعهم خوف رهطه من رمجه دون خوف اهلل تعاىل الحتجا

 مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام ُّٱاملسبب عن عدم الفقه كقوله تعاىل: 
 [.13]احلشر، اآلية:  َّ ني

 جم هل خلمل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ُّٱ
 ىن من خن حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  مم خم حم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه جهمه ين
 رثزث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ  زئ رئ ّٰ
 ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث
 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  زيمي ري ٰى ين
 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت
 جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ
 حم جم يل ىل مل خل  هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم خممم

 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
  َّ مث زث  رث يت ىت متنت زت

ي على الشق ملا أطلق الشقي والسعيد منكرين للتعظيم دل  {فمنهم شقي وسعيد  }
والسعيد األزليني األبديني، وملا وصفهم يف التقسيم التفصيلي استثىن عن خلود الشقي يف 

ألن املراد بالنار واجلنة عذاب النفس { إاّل ما شاء ربّك}النار وخلود السعيد يف اجلنة بقوله: 
ذات لبنار احلرمان عن املراد وآالم اهليئات واآلثار وثواب النفس جبنة حصول املرادات وال 

وباالستثناء عن اخللود فيهما خروج الشقي منها إىل ما هو أشد منه من نريان القلب يف 
حجب الصفات واألفعال بالسخط والطرد واإلذالل واإلهانة، ونريان الروح باحلجب 

وأطيب من جنان القلب يف مقام  واللعن والقهر وخروج السعيد منها إىل ما هو ألّذ
اللطف واإلكرام واإلعزاز وجنان الروح يف مقام الشهود جتليات الصفات بالرضوان و

مسعت، وال خطر على قلب  رأت، وال أذٌن باللقاء وظهور سبحات اجلالل، وما ال عنٌي
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، لكون الشقي يف مقابلة السعيد وخروج السعيد من اجلنة إىل النار حمال، وقد دل بشر 
كذا ما يقابله على أن قوله تعاىل: أي: غري مقطوع، ف{ َعَطاء غير َمْجذُوذ}عليه بقوله: 

هذا لسان األدب ومراعاة الظواهر يف . شديدًا يشعر بذلك لكونه وعيدًا{ فعّال لما يريد}
حتقيق البواطن، وأما احلقيقة فتحكم بأن الشقي ملا كان يف املراتب املذكورة يف النار مل 

كم  دركة فكان يف ُحخيرج منها بل انتقل من طبقة منها إىل طبقة أخرى ومن دركة إىل
اخللود فاملراد باالستثناء غريه وهو أنه من حيث األحدية مع ربه والرب آخذ بناصيته على 
صراط مستقيم يقوده ريح الدبور اليت هي هوى نفسه يسوقه إىل جهنم، فهو هنالك يف 

حقه ذ مبا يوافقه فتصري عني النعيم، فزال مسمى النار يف عني القرب مع هوى نفسه فيتلّذ
سينبت يف "عن نعيم السعيد كما جاء يف احلديث:  وصار جنة لتلذذه به وإن كان بعيدًا

وكذا ". ق أبواهبا ليس فيها أحديأيت على جهنم زمان يصّف"وفيه: ". قعر جهنم اجلرجري
السعيد، فإن انتقاله يف اجلنان ودرجاهتا واخلروج حبكم االستثناء غري ذلك فهو بفنائه يف 

 العشق يف سبحات اجلمال حيث كان احلق شاهدًا واحتراقه بلوعِة أحدية الذات
فيه  ال يف مقام املشاهدة بوجود الروح بل بالشهود الذايت األحدي الذي مل يبقَ  ومشهودًا

. وإن جعل لغريه عني وال أثر وال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 
للتعظيم، جاز تأويل خروج الشقي من النار للنوعية ال { شقّي وسعيد}التنكري يف قوله: 

بالترقي إىل اجلنة من مقامه بزكاء نفسه عن اهليئات املظلمة وتبعات املعاصي وحينئذ ال 
 .يكون شقي األبد

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ
  َّ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن

 مأمورٌ  الصالة والسالمفإنه عليه  يف القيام حبقوق اهلل باهلل، {فاستقم كما أُِمرت}
مبحافظة حقوق اهلل والتعظيم ألمره والتسديد خللقه بضبط أحكام التجليات الصفاتية بعد 
الرجوع إىل اخللق مع شهود الوحدة الذاتية حبيث ال يتحرك وال يسكن وال ينطق وال 

بغريه من غري  خاطٌريتفكر إال به من غري ظهور تلوين من بقايا صفاته أو ذاته وال خيطر له 
حني  "؟شكورًا أفال أكون عبدًا": إخالل بشرط ما من شرائط التعظيم كما قال 

 من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱمت قدماه من قيام الليل وقيل له: أما بشرك اهلل بقوله: تور 
[؟، وال بدقيقة من باب النهي عن املنكر واألمر باملعروف واإلنذار 2الفتح، اآلية: ]َّ ىن

 قيل: رأى رسول اهلل ". بتين سورة هودشي "وهلذا قال: . وة وذلك يف غاية الصعوبةوالدع
قصص األنبياء وما ِلبعض العرفاء يف املنام، فسأله عن ذلك وقال: ملاذا يا رسول اهلل؟ َأ
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ال، بل لقوله تعاىل: "نزل بأممهم املكذبني من العذاب وما كانوا يقاسون من أممهم؟، قال: 
من املوحدين  {معكَ }يته وذنب وجوده عن أّن {ومن تَابَ }". {أُِمرت فاستقم كما}

 {وال تَْطغُوا}الواصلني إىل شهود الكثرة يف عني الوحدة ومقام البقاء بعد الفناء 
صة املقيدة باالحتجاب حبجاب األنائية ونسبة الكماالت اإلهلية املطلقة إىل أنائيتكم املشخ  

ب بالتقيد عن اإلطالق، فإن اهلوية اإلهلية ال تتقيد بإشارة برؤيتها لكم، املوجبة لالحتجا
 أتعملونه يب أم بأنفسكم؟ {إنّه بما تعملون بصير}اهلذية واألنائية 

قية ود ب، ناشئ عن وجأي: أشركوا هبوى كامن  {وال تَركنوا إلى الذين َظلموا}
 زي ري ٰى ُّٱ:  قولهيفن ياخفية أو التفات خفي إىل إثبات غريه، فإنه هو الزيغ املقارن للطغ

التعذيب نار السخط واحلرمان باالحتجاب و {فتمّسكم}[، 17النجم، اآلية: ]َّ ني مي
ملذنبني بأين غفور، ار بّش": بالفراق من نريان غرية احملبوب، كما قال تعاىل حلبيبه 

 فإن دقائق ." يم  عظ ر واملخلصون على خط"وهلذا املعىن قال:  "وأنذر الصديقني بأين غيور
 {وما لكم}م الوهبمن أن تتوهم  عقابًا ذنوب أحواهلم أدق من أن تدرك بالعقل وأشد 

 ثم ال}بونكم يتولونكم من عقابه ويدبرون أموركم وير {من دون هللا من أولياء}حينئذ 

 .ألوليائه فكيف بأعدائه من بأسه، وهذا هتديٌد {تنصرون
 حج مث متهت خت حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ
 جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

 جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ  جغ مع
 َّ  هن من خن حن جن مم خم  حم

القلب مبا يرد  تشغُل ملا كانت احلواس اخلمس شواغلٌ { وأقِم الصالة طرفي النهار}
عليه من اهليئات اجلسمانية، وجتذبه عن احلضرة الرمحانية، وحتجبه عن النور، واحلضور 

ناب القدس والتوجه إىل معدن الرجس، وتبدله الوحشة باألنس، باإلعراض عن ج
غ فيها العبد للحضور ويسد أبواب والكدورة بالصفاء، فرضت مخس صلوات يتفر 

يشغله ويفتح باب القلب إىل اهلل تعاىل بالتوجه والنية  احلواس لئال يرد على القلب شاغٌل
به عن التوحش مع احتاد الوجهة، لوصول مدد النور وجيمع مهه عن التفرق ويستأنس بر
مفتوحة للقلب على جناب الرب  وحصول اجلمعية، فتكون تلك الصلوات مخسة أبواب  

لعني الغرور اليت يدخل هبا عليه النور بإزاء تلك اخلمسة املفتوحة إىل جناب الغرور ودار ال 
ا، وهذا معىن كدوراهت تدخل هبا الظلمة ليذهب النور الوارد آثار ظلماهتا ويكسح غباَر

الصالة إىل الصالة كفارة ما  إن "وقد ورد يف احلديث:  {إّن الحسنات يُذهبن السيئات}قوله: 
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وأمر بإقامتها يف طريف النهار لينسحب حكمها ببقاء اجلمعية ". بينهما ما اجتنبت الكبائر
 اك يق ىق يف ُّٱواستيالء اهليئة النورية يف أوله إىل سائر األوقات، فعسى أن يكون من: 

[ لدوام ذلك احلضور، وبقاء ذلك النور يكسح ويزيل يف 23املعارج، اآلية: ]َّ لك
وملا كانت القوى الطبيعية املدبرة . آخره ما حصل يف سائر األوقات من التفرقة والكدورة

ألمر الغذاء سلطاهنا يف الليل وهي جتذب النفس إىل تدبري البدن بالنوم عن عاملها الروحاين 
شأهنا اخلاص هبا الذي هو مطالعة الغيب ومشاهدة عامل القدس يشغلها  وحتجزها عن

. باستعمال آالت الغذاء لعمارة اجلسد، فتسلبها اللطافة والطراوة وتكدرها بالغشاوة
{ وزلفاً من الليل}يج إىل تلطيفها وتصفيتها باليقظة وتنويرها وتطريتها بالصالة فقال: واحِت

ة يف األوقات املذكورة وإذهاب السيئات باحلسنات ذلك الذي ذكر من إقامة الصال
{ واْصبِر}ملن يذكر حاله عند احلضور مع اهلل يف الصفاء واجلمعية واألنس والذوق  تذكرٌي

فإن هللا ال يضيع }باهلل يف االستقامة ومع اهلل يف احلضور يف الصالة وعدم الركون إىل الغري 

القيام حبقوق االستقامة ومراعاة العدالة والقيام  الذين يشاهدونه يف حال{ أَْجَر الُمحسنين
 .بشرائط التعظيم يف العبادة

 جي ىهيه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

 ى دينة علفقيف االستعداد مت  متساويًة {واحدةً  ولو شاء ربك لجعل الناس أّمةً }
{ حم ربّكرإال من }يف الوجهة واالستعداد { وال يزالون مختلفين}التوحيد ومقتضى الفطرة 

افقون يف صد ومواملقفقون يف املذهب وهبدايته إىل التوحيد وتوفيقه للكمال، فإهنم مّت
{ خلقهم}ف االختال {ولذلك}السرية والطريقة، قبلتهم احلق، ودينهم التوحيد واحملبة 

عامل، ظام الم نتب هبمنهم لشأن وعمل، وخيتار بطبعه أمرا وصنعة، ويست ليستعد كلٌّ
ش ق وما يتعي  األرزااب وألمر اهلل محل عليهم محول األسب ويستقيم أمر املعاش، فهم حماملٌ 

 هبم اله، أظهر اهللهر لكممظا الفئة املرحومة به الناس، ورتب هبم قوام احلياة الدنيا كما أن 
أي: { بكر وتّمت كلمة}صفاته وأفعاله وجعلهم مستودع حكمه ومعارفه وأسراره. 

بة هنم رتألن ج{ نألمألّن جهنّم من الِجنّة والناس أجمعي}برمت وثبتت وهي هذه حكمت وُأُأ
 .هناع إمكادم ممن مراتب الوجود ال جيوز يف احلكمة تعطيلها وإبقاؤها يف كتم الع

 زت رت يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ
 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت
 َّ  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل مل يك
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أي: ملا أطلعناك على مقاساهتم  {وكالً نقّص عليكم من أنباء الرسل ما نُثبِّت به فؤادك}
الشدائد من أمتهم مع ثباهتم يف مقام االستقامة وعدم مزلتهم عنه وعلى معاتباهتم عند 

اء الولد، تلويناهتم وظهور شيء من بقياهتم كما يف قصة نوح عليه السالم من سؤال إجن
 يم ُّٱمن قوله:  لهم كما يف قصة هود وعلى قوة ثباهتم وشجاعتهم يف يقينهم وتوّك

هود، ]َّ  يب ىب نب ُّٱ[ إىل قوله: 54هود، اآلية: ]َّ جه ين ىن من خن  حن جن
كما يف قصة لوط عليه السالم من  [، وعلى كمال كرمهم وفضيلتهم يف العتوّ 56اآلية: 

السوء، ثبت قلبك يف ذلك كله واستحكمت استقامتك ة البنات حلفظ األضياف من َيِدْفَت
وقوي متكينك بذهاب آثار التلوين عنك وقوي توكلك ورضاك ويقينك وشجاعتك، 

أي: ما يتحقق به اعتقاد { الحقّ }السورة { وجاءك في هذه}وكمل خلقك وكرمك 
دينوا به ملا جيب أن يت هلم حيترزون هبا عما أهلك به األمم، وتذكريٌ { وموعظة}املؤمنني 

 .وجيعلوه طريقهم وسريهتم واهلل أعلم
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيميُّٱ
 َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت

 ركيبهلكون لفظه وت{ أحسن الِقَصص}ذكره  مّر{ الر تِلَك آيات الكتاب الُمبين}
ل السالك يان حاك وبعلى صورة السلو طنه دااًلإعجازا، وظاهر معناه مطابقا للواقع وبا
 .منها ، وأحسن وفاقًاكالقصص املوضوعة لذلك وأشد طباقًا

 خل  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ
 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل

  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 َّ مب زب رب يئ ىئ

ً يا أبت إني رأيُت أحَد عشَر كوك} يف سورة  إىل آخره، هذه من املنامات اليت ذكرنا{ با
رض على النفس من النتقال املتخيلة من النفوس الشريفة اليت ُع ري بع)هود( أهنا حتتاج إىل ت

الغيب سجودها له إىل الكواكب والشمس والقمر وما كانت يف نفس األمر إال أبويه 
هذا من اإلهلامات اجململة، فإنه قد  { داً ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك َكيْ }وإخوته 

يلوح صورة الغيب من اجملردات الروحانية على الوجه الكلي العال عن الزمان يف الروح 
حىت يقع العلم به كما هو فيقع يف  الً ص يف النفس مفّصويصل أثره إىل القلب وال يتشخ 

ويسمى . كان مرغوبًا ، وفرح وسرور إن، إن كان مكروهًاواحتراٌز النفس منه خوٌف
هذا النوع من اإلهلام: إنذارات وبشارات، فخاف عليه السالم من وقوع ما وقع قبل 

هاه عن إخبارهم برؤياه احترازا. وجيوز أن يكون احترازه كان من جهة داللة وقوعه، فنَ 
الرؤيا على شرفه وكرامته وزيادة قدره على إخوته، فخاف من حسدهم عليه عند 

 .شعورهم بذلك
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ن، ة الشألعظيمأي: مثل ذلك االصطفاء بإراءة هذه الرؤيا ا {وكذلك يَجتبيك ربّك}
ه افعلم من رؤي بوة،مثل هذه من مقدمات الن يصطفيك للنبوة إذ الرؤيا الصادقة، خصوصًا

 .مللكوة وابالنب{ ويتّم نعمته عليك}أنه من احملبوبني الذين يسبق كشوفهم سلوكهم 
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱ
 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جن مم خم حم جم هل
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ
 َّ مك لك اك يق ىق يف  يثىف ىث مثنث زث رث يت

ملن يسأل عن  اٌتمعظّم أي: آياٌت {لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين}
مبشيئة اهلل تعاىل ال  خمصوٌص على أن االصطفاء احملض أمٌر قصتهم ويعرفها تدهلم أواًل

وثانيا: على . د، فيعلمون مراتب االستعدادات يف األزليتعلق بسعي ساع وال إرادة مري
وال  مل يكن ألحد دفعه ومن عصمه اهلل مل يكن ألحد رميه بسوٍء أن من أراد اهلل به خريًا

وثالثا: على أن . ، فيقوى يقينهم وتوكلهم ويشهدون جتليات أفعاله وصفاتهقصده بشّر
األنبياء، فيكونون منه على حذر، وأقوى ال يأمن منه أحد حىت  كيد الشيطان وإغواءه أمٌر

من ذلك كله أهنا تطلعهم من طريق الفهم الذي هو االنتقال الذهين على أحواهلم يف 
البداية والنهاية وما بينهما وكيفية سلوكهم إىل اهلل فتثري شوقهم وإرادهتم وتشحذ بصريهتم 

سن، و يف غاية احُلالذي ه ي عزميتهم وذلك أن مثل يوسف مثل القلب املستعّدوتقّو
احملبوب، املرموق إىل أبيه يعقوب العقل، احملسود من إخوته من العالت، أي: احلواس 

النفس إال الذاكرة، فإهنا ال حتسده  اخلمس الباطنة والغضب والشهوة بيناخلمس الظاهرة و
وأما حسدهم عليه وقصدهم . ، فبقيت إحدى عشرة على عددهموال تقصده بسوٍء

أهنا تنجذب بطبائعها إىل لذاهتا ومشتهياهتا ومتنع استعمال العقل القوة الفكرية بالسوء فهو 
يف حتصيل كماالت القلب من العلوم واألخالق، وتكره ذلك وال تريد إال استعماله إياها 

أن الفكر نظره إىل  يف حتصيل اللذات البدنية ومشتهيات تلك القوى احليوانية. وال شك 
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وفر، وذلك وأ د ئل أشإىل حتصيل السعادات القلبية من العلوم والفضاالقلب أكثر، وميله 
أم  لية منة العموأخوه هو: القوة العاقل {ليوسف وأخوه أحّب إلى أبينا منّا}: معىن قوهلم

ة ليا عد وفالب بجها يعقوب القيوسف القلب اليت هي راحيل النفس اللوامة اليت تزّو
علوم لب باليل القألن العقل كما يقتضي تكم {سف وأخوهليو}النفس األمارة، وإمنا قالوا 

 جلميلةاالق واملعارف يقتضي تكميل هذه القوة باستنباط أنواع الفضائل من األخ
إّن أبانا } قوهلم:بواب واألعمال الشريفة ونسبتهم إياه إىل الضالل الذي هو البعد عن الص

ملالذ اصيل حتعن طريقتها يف  قصورها عن النظر العقلي وبعد طريقه {مبين لفي ضاللٍ 
لية  اجلهة السفياه إىلإهبا اجلب استيالؤها على القلب وجذ يابةِ البدنية وإلقاؤهم إياه يف َغ

 صًالبس قمينه ُأأ، إال دنيةلقي يف قعر جب الطبيعة البحبدوث حمبة البدن وموافقاته له حىت ُأ
ه سه إياه وورث، فألبلنارالقي يف وُأمن اجلنة أتى به جربيل إبراهيم عليهما السالم يوم جرد 

 البئر سالم يفه الإسحق وورثه منه يعقوب فعلقه يف متيمة على عنقه، فأتاه جربيل علي
 صفة إىل رٌةإشا وهو. فأخرجه وألبسه إياه، وإال لغمره املاء وظهرت عورته، كما قيل

إذن اهلل محاه بو ناراالستعداد األصلي والنور الفطري وذلك هو الذي منع إبراهيم عن ال
 حتصيل أسبابهعاش وب امل. واستنزاهلا العقل إىل الفكر يف باوسالمًا حىت صارت عليه بردًا

 ه حنوه هو معىن قوهلم:والتوّج
ً صالحين يخلُ } يئة اش وهتأي: يف ترتيب املع {لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما

تعزيرات ية والشيطانالتسويالت الومراودهتا للعقل عن القلب ب. أسبابه على حسب املراد
 له معنا غداً أرسِ }: عنه النفسانية مع كراهية العقل لذلك هو معىن قوهلم عند مراودة يعقوب

جبت شاطت حواست وافتراؤهم على الذئب هو أن القوة الغضبية إذا ظهرت {يَرتْع ويَلعبْ 
عله لف وإبطااًل به رًاإضرا والظاهر من حاهلا أهنا أقوى. القلب بالكلية عن أفعاله اخلاصة به

نكاية  شد لقوى أئر اوحجبا له الذي هو معىن األكل مع أن القوة الشهوانية واحلواس وسا
من  امتناعًاو باء  إ يف القلب وأضر به يف نفس األمر وأجذب له إىل اجلهة السفلية وأشد 

افقة يف طلب باملو بلقلقبول السياسات العقلية وطاعة األوامر والنواهي الشرعية وإذعان ا
لك يف الف ذنه خبالكماالت الروحية منها، وظهور ذلك األثر من القوة الغضبية مع كو

ل عن كال بارةعالكاذب على قميصه وابيضاض عني يعقوب يف فراقه  احلقيقة هو الدُم
السيارة  ، وبعضيعةالطب بّ البصرية وفقدان نور العقل عند كون يوسف القلب يف غيابة ُج

 .أخرجه من البئر هو القوة الفكرية وشراؤه من عزيز مصرالذي 
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ينة صر مدمتسليمهم له إىل عزيز الروح الذي هو من  {بثمن بخٍس دراهم معدودة}
عند  الروح ا منالقدس مبا حيصل للقوة الفكرية من املعاين واملعارف الفائضة عليه

قلب ليس ة، والمانيقوة جسالقوة الفكرية ملا كانت  استنارهتا بنوره وقرهبا منه، فإّن
ر أي: م الصدمقا غشى بغشاوات النفس يفجبسماين، مل تصل إىل مقامه إال عند كونه ُم

 م الروح الذيىل مقاصل إد يف مقام الفؤاد أو والوجه الذي يلي النفس منه. وأما إذا جتر 
صل هلا حتاليت  هماتمسوه السر فتتركه عند عزيز الروح وتسلمه إليه وتفارقه على الدري

 .بقربه من املعاين املذكورة
 ني مي زي  ٰىري ين ننىن من زن رن اممم يل ىل  مل يك ىك ُّٱ
 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي
 خض حض جض  مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث
 َّ مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع حطمظ مض

سى أن عي مثواه أكرم}وامرأة العزيز املسماة زليخاء اليت أوصى إليها به بقوله: 

يها ومل ثره إلوصل أهي النفس اللوامة اليت استنارت بنور الروح و {خذه ولداً و نتّ ينفعنا أ
إقداره بعد  األرض ه يفتتمكن يف ذلك ومل تبلغ إىل درجة النفس املطمئنة ومتكني اهلل إيا

ن ض البدى أرالتزكية والتنور بنور الروح على مقاومة النفس والقوى وتسليطه عل
اده من استعد ا يفمالكماالت وسياستها بالرياضات حىت خيرج  باستعمال آالته يف حتصيل

ا به من ا فعلنعلنا مفأي: ولنعلمه  {مه من تأويل األحاديثولنعلّ }الكمال إىل الفعل كما قال: 
كمال  غ غايةَ ىت يبلبالتأييد والتوفيق والنصر ح {وهللا غالب  على أمره}اإلجناء والتمكني 

لغ أُشّده ولما ب}ال: قاستعداده فيؤتيه العلم واحلكمة كما ه من مقامه الذي يقتضيه أشّد

 ً واشي اخللقة د عن غالتجرهو هناية الوصول إىل الفطرة األوىل ب واألشد  {آتيناه حكماً وعلما
فيضيفون   ذلك،يفاهلل  أن األمر بيد {ولكن أكثر النّاس ال يعلمون}ة يه مقام الفتّوسّمالذي ُن

 لرياضة أيضًابية واالترتربية، وال يعلمون أن السعي واالجتهاد وإىل السعي واالجتهاد وال
 .من عند اهلل جعلها اهلل أسبابا ووسايط ملا قدره ولذلك مل يعزهلا

 حم جم يل ىل مل خل  جم هل مل خل جلحل مك لك خك  حك جك ُّٱ
 ٰذ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم
 رت يب ىب مبنب  زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

 ىك مك لك اك يق ىق  ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت
 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك
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 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ
 مق مفحق خف جفحف  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض  مص خص حص مس خس
 َّ لك  خك حك جك

ً }وقال بعد قوله:  ً وعلما ب يف الطل {وكذلك نجزي الُمحسنين{. }آتيناه حكما
ة اب عليه إشاراألبو يقهاوالرياضة، ومراودة زليخاء إياه عن نفسه وتغل واإلرادة واالجتهاد

س كما أن ر النفبظهو فإن التلوين يف مقام القلب يكون. إىل ظهور النفس اللوامة بصفتها
االستيالء وتسويل بال التلوين يف مقام الروح يكون بوجود القلب وجذهبا للقلب إىل نفسها

كر ومنافذ لك الفمسا ا، وسدها طرق خمرجه إىل الروح حبجبهااهتعليه وتزيني صفاهتا ولذّ 
 رؤيته لربهانوتقامة االسوه هبا ميل القلب إليها لعدم التمكني النور بصفاهتا احلاجبة ومّه

ه أبوه، راءى لة: تربه إدراك ذلك التلوين بنور البصرية ونظر العقل كما قيل يف القص
 بت، كله وذهحنره فخرجت شهوته من أناملت به، وقيل: ضرب بكفه يف فمنعه أو صّو

فيه  داية وتأثريهة واهلبصريذلك إشارة إىل منع العقل إياه عن خمالطة النفس بالربهان ونور ال
ها ها املزيل عنأطراف إىل بالقدرة واأليد النوري املوجب لذهاب شهوهتا وظلمتها النافذ فيها

رية س الصفة النوها لباخرق إشارة إىل من دبر قميصه  باهليئة النورية اهليئة الظلمانية، وقّد
 فإهنا صفٌة صفتها،بقلب اليت له من قبل األخالق احلسنة واألعمال الصاحلة بتأثريها يف ال

 .الةحم بر اليكسبها القلب باجلهة اليت تلي النفس املسماة بالصدر هو الّد
د إقبال القلب إليه إىل ظهور نور الروح عن إشارٌة {ألفيا سيدها لدى الباب}وقوله: 

بواسطة تذكر الربهان العقلي وورود الوارد القدسي عليه، واستتباعه للنفس وهي تنازعه 
ما جزاء من }وقوهلا: . باجلذب إىل جهتها واستيالئه على القلب مث على النفس بواسطته

ينها النفس تسول أغراضها يف صور املصاحل العقلية وتز إىل أن  تلويحٌ  {أراد بأهلك سوءً 
حبيث تشتبه مفاسدها باملصاحل العقلية اليت جيب على العقل مراعاهتا والقيام هبا وموافقتها 
فيها وخمالفته إياها فيها إرادة السوء هبا ومقاحبها باحملاسن اليت تتعلق باملعاش كمماكرة 

شهد ب قوهلا ودعواها، والشاهد الذي كّذالنساء بالرجال وميل القلب إىل اجلهة العلوية يُ 
من أهلها قيل كان ابن عم هلا، أي: الفكر الذي يعلم أن الفساد الواقع من جهة األخالق 

ل النفس واستيالئها، إذ لو كان من جهة القلب وميله إىل َبواألعمال ال يكون إال من ِق
وقيل كان ابن خالتها، أي: الطبيعة . النفس لوقع يف االعتقاد والعزمية ال يف جمرد العمل

ية اليت تدل على امليل السفلي يف النفس اجلاذب للقلب من جهة الصدر املباشر اجلسمان
للعمليات إىل أرض البدن وموافقاته واطالع الروح بنور اهلداية، على أن اخللل وقع يف 
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ل الداعية النفسانية، وهو معىن قوله: َبالعمل ال يف العقد والعزمية وذلك ال يكون إال من ِق
 .{قُّد من ُدبُر قال إنه من كيدكن إن كيدكّن عظيمفلّما رأى قميصه }

 وح علىور الرإشارة إىل إشراق ن {عن هذا واستغفري ِلَذنبِك يوسف أَْعِرضْ }وقوله: 
لنفس ان جهة عرفه القلب واجنذابه إىل جانبه للنازل النوري واخلاطر الروحي الذي يص

لوارد ا ذلك أثرية أخرى. وتا حيدث امليل مرويأمره باإلعراض عن عملها ويذكره لئل 
ن القلب ليها مإعكس واخلاطر يف النفس بالتنوير والتصفية فإن تنورها بنور الروح املن

 .استغفارها عن اهليئة املظلمة اليت غلبت هبا على القلب
 حي جي ٰه مه هنجه من خن جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ
 ينجه ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مي خي
 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب  زب رب
 َّ زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك  يق

رت ه وتنّونور وملا بلغ القلب هذا املنزل من االتصال بالروح واالستشراق من
هبيئته،  التشكله، وت عن كدوراهتا عشقته لالستنارة بنورالنفس بشعاع نور القلب وتصّف

ا نه باستخدامهمها ِرْطوِ  والتقرب إليه، وإرادة الوصول إىل مقامه ال جلذبه إىل نفسه وقضاء
يئتها تها ليتشكل هب مرتبه إىلإياه يف حتصيل اللذات الطبيعية واستنزاهلا إياه عن مقامه ومرتبت

وى القينئذ حىت واها حر قاهتا، كما كانت عند كوهنا أمارة فتتأّثويشاركها يف أفعاهلا ولذ 
 الطبيعية بتأثرها، وذلك معىن قول نسوة املدينة:

{ ً وكلما استوىل القلب عليها هبيئته  {امَرأةُ العزيز تُراود فتاها عن نفسه قد َشغَفَها حبا
النورية وحسنه الذايت الفطري والصفايت الكسيب من الترقي إىل جماورة الروح وبلوغه منزل 

نوره الستتباعه للنفس واستتباعها إياه، فشغلت عن السر، استنارت مجيع القوى البدنية ب
رت ووقفت عن تصرفاهتا يف الغذاء وذهلت عن سكاكني آالهتا اليت كانت أفعاهلا وحتّي

ر هبا أمر التلذذ والتغذي والتفكه، وجرحت قدرهتا اليت تستعمل هبا اآلالت يف تدّب
البدن اليت هيأهتا هلا النفس يف  اءيف متكآهتا اليت هي حماهلا يف أعض تصرفاهتا وبقيت مبهوتًة
إن هذا إال ملك  عن أيديهن وقلن حاشا هلل ما هذا بشراً فلّما رأينه أكبرنه وقطّ }قراها وهو معىن قوله: 

استجالؤها لنوره باإلرادة واقتضاؤها طلوعه عليها  {اخرج عليهن}وقوهلا:  {كريم
إرادة القلب، وقلت منازعتها إياه حبصول استعداد التنور هلا. وملا اخنرطت النفس يف سلك 

الرياضة بالدخول يف اخللوة لتجرد القلب  يف عزمية السلوك، ومترنت ملطاوعته حان وقتُ 
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عن عالئقه وموانعه وجتريده عزمه بانتفاء التردد إذ بتردد العزم باجنذابه إىل جهة  حينئذ 
وال تصح اخللوة لفقدان وإىل جهة الروح أخرى ال متكن الرياضة وال السلوك  النفس تارًة

اجلمعية اليت هي من شرطها وهذه الرياضة ليست رياضة النفس بالتطويع فإهنا ال حتتاج 
إىل اخللوة بل إىل ترك ارتكاب املخالفات واإلقدام على كسرها وقهرها باملقاومات من 

كشوفه ه عن صفاته وعلومه وكماالته وأنواع الزهد والعبادة إمنا هي رياضة القلب بالتنّز
يف سلوك طريق الفناء وطلب الشهود واللقاء وذلك بعد العصمة من استيالء النفس عليه 

ولئن لم }طلب العصمة من نفسه واستزادها  {ولقد راودته عن نفسه فاستعصم} كما قالت:

لذات البدنية وروح اهلوى واملدركات احلسية ي ليمنعن من الّ من إيفاء حّظ {يفعل ما آمره
لفقدان كرامته وعزته عندنا واختذالنا  {وليكونا من الصاغرين}نقطاع عنها باخللوة واال

وملا حببت إليه اخللوة كما حببت إىل . عنه واعتزاله عن رياسة األعوان واخلدم يف البدن
 .ث يف حراءعند التحّن رسول اهلل 
ا دع، و{يهمما يدعونني إل}وإمنا قال:  {قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه}

 {لجاهلينمن ا وأكن إليهنّ  أصبُ  ي كيدهنّ وإال تصرف عنّ }ربه أن يصرف عنه كيدهن بقوله: 
 ليها حبيث الإنزاله است ألن يف طباعها امليل إىل اجلهة السفلية وجذب القلب إليها وداعية

 عماهلا دائماأها يف ميد ، وتنورها بنوره وطاعتها له أمر عارضي ال يدوم والقلبيزول أبدًا
يقبل بوجه نفس، و الفإنه ذو طبيعتني وذو وجهني ينزع بإحدامها إىل الروح وباألخرى إىل
عصمه اهلل و مل يللته إىل هذه وبوجه إىل هذه، فال شيء أقرب إليه من الصبوة إليها جبها

ليب على قت اللهم ثّب" : بتغليب اجلهة العليا وإمداده بأنوار املأل األعلى كما قال النيب
ا يؤمنين إن مثل وم": قال  ى إليك؟وَحُي قيل له: أو تقول ذلك وأنت نيبٌّ، "دينك

ار ة افتقو صورهوذلك الدعاء ". القلب كمثل ريشة يف فالة تقلبها الرياح كيف شاءت
 .القلب الواجب عليه أبدا

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من ُّٱ
 جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب
 َّ مق حق  مف خف حف مغجف جغ جعمع مظ حط مض خض  حض

اه باإللقاء ده بالتأييد القدسي وقّوأي: أيّ  {فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن}
السبوحي فصرف وجهه عن جناب الرجس إىل جناب القدس، ودفع عنه بذلك كيدهن 
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ره مبا ينبغي أن يفعل به عند افتقا {العليم} ملناجاة القلب يف مقام السّر {إنه هو السميع}
 .إليه

لنفس اسوة أي: ظهر لعزيز الروح ون {هم بدا لهم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننّ ث}
 ها وهويعمجفق عليه من والقوى وأعوان الروح من العقل والفكر وغريمها رأي مّت

 إليه. ليسجننه، أي: ليتركنه يف اخللوة اليت هي أحب  
وأما النفس  اته وصفاته،أما الروح فلقهره إياه بنور الشهود ومنعه عن تصرف

العزمية  ة وصدقلعصموسائر القوى فالمتناعها عن استجذابه إليها من بعدما رأوا آيات ا
يف  ا خلته وشأنهإال مل ووعدم امليل إليها وهبره عليها بنوره وإخالصه يف االفتقار إىل اهلل

والتعود  الدين يف باخللوة، وأما الوهم فالهنزامه عن نوره وفراره من ظله عند التصّل
 .باحلق

والفتيان  خللوة،ايف  وأما العقل فلتنوره بنور اهلداية، وأما الفكر فلحصول سلطانه
لك الذي ايب املو شراللذان دخال معه السجن أحدمها قوة احملبة الروحية الالزمة له وه

ه تفارق ليت اللنفس اى اويسقيه مخر العشق كما قيل يف القصة: إنه كان شرابيه، والثاين: َه
 امللك الذي اُزخّب وهو حبال، فإن اهلوى حياة النفس الفائضة إليها منه الستبقائها أيضًا

 .اريمهيدبر األقوات يف املدينة كما قيل ومها يالزمانه يف اخللوة دون غ
مخر   عصربة إىلاهتداء قوة احمل {خمراً  إني أراني أعصرُ }ومنام الشرايب يف قوله: 

 قوله: از يفّبم اخلالقلب يف نوم الغفلة عن الشهود احلقيقي ومناالعشق من كرم معرفة 
ري طات ذّ لصيل توجه اهلوى بكليته إىل حت {تأكل الطير منه إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً }

ظ احلظو ه منالقوى النفسانية وحظوظها وشهواهتا، وشبهت بالطري يف جذب ما جتذب
 .لسرعة حركتها حنوه

  هن من حنخن جن مم خم جمحم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ
 يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت
 َّ رن مم ام  يل
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ال بعد ظهما إحظو ا عنإىل منعه إيامه اخل، إشارٌة {ال يأتيكما طعام ترزقانه}وقوله: 
 اسة والتسديدبالسي م بهتبيينه هلما ما يؤول إليه أمرمها من شأهنما الذي جيب هلما القيا

مها على ثه إيا، بعإىل آخره {إني تركت}والتقومي واإلصالح وإظهار التوحيد هلما بقوله: 
ت اهلم، شّتة وتوجهق الالقيام باألمر اإلهلي الضروري وترك الفضول واالمتناع عن تفّر

ية ة، وخاّصتنازعى املد الشهوات املختلفة للقوفإن خاصية اهلوى التفرقة والتوزع وتعب 
ا دون مجال هللتعبد ت واق حبسن الصفااحملبة يف البداية وقبل الوصول إىل النهاية التعل  

ركني، املش أي: {هللة قوم ال يؤمنون بالّ إني تركت مِ } :الذات، فدعامها إىل التوحيد بقوله
م عن : وهأي {وهم باآلخرة} العابدين ألوثان صفات النفس بل لوجود القلب وصفاته

 .{ن شيءاهلل مبما كان لنا أن نشرك }البقاء يف العامل الروحاين حمجوبون، وبقوله: 

ما ل منكأي: إذا كان لك {أم هللا الواحد القهار أأرباب متفرقون خير  }وبقوله: 
ه هذا بأمر [ يأمر29الزمر، اآلية: ]َّ خف حف  جف  ُّٱ: أرباب كثرية كما قال تعاىل

هوى إما للء، ووهذا بأمر متمانعون يف ذلك، عاجزون إما للمحبة فكالصفات واألمسا
 خل ُّٱقال:  د، كماواح واحد ال يأمره إال بأمر له أم ربٌّ فكالقوى النفسانية كان خريًا

يء،  أمره شيفد، ال ميانعه ، يقهر كل أح، قويٌّ [، قهارٌ 50القمر، اآلية: ]َّيل ىل مل
 عليه الوحدة ا غلبتب إذالقل وأجربمها بالسياسة على احتاد الوجهة، فإن . وال ميتنع عليه

مع هواه يد انقتوحن يف الامتنعت حمبته عن حب الصفات وانصرفت إىل الذات، وإذا متر 
ق حلقوالذات واقتصر على عن تعبد احلظوظ والشهوات والتفرق يف حتصيل ال  

 .والضرورات بأمر احلق ال بطاعة الشيطان
 خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ

 جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ
 َّ مص  خص حص مس خس حس جس مخ

تعيني لشأن األول بعد السياسة باملنع عن  {ه خمراً أما أحدكما فيسقي ربّ }وقوله: 
 {ب فتأكل الطير من رأسهصلَ وأما اآلخر فيُ }الشرك وهو تسليط حب اللذات على الروح 

بيان ملا يؤول إليه أمر الثاين. وصلبه: منعه عن أفعاله بنفسه وقمعه عن مقتضاه وتثبيته 
وال له فيها وال يف  ف للمتخيلة فيهوتقريره على جذع القوة الطبيعية النباتية حبيث ال تصر 

والصلب طري قوى النفس  سائر القوى احليوانية وذلك هو إماتة اهلوى، فتأكل بعد اإلماتة
 َتُبأي: َث {قُِضي األمُر الذي فيه تَْستَْفتِيان} مع احلقوق من رأسه بأمر احلق وهو الوقوفُ 
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واستقّر أمركما على هذا وذلك وقت وصوله وتقّربه من اهلل وأوان ظهور مقام الوالية 
أمره بالوصول إىل مقام  نت القّوتان فيما عينه هلما من األمر مث متبالفناء يف اهلل. وإذا متّك

سلوكه يف اهلل، فإذا مّت  الشهود الذايت وانقضت خلوته، فإّن طول مدة السجن هو امتداُد
ال بنفسهما وانتهى زمان اخللوة بابتداء  له الفناء استوى أمر القوتني لكوهنما باهلل حينئذ 

 :ار إليها بقولهبعد لوجود البقية املش زمان البقاء بالوجود احلقايّن، ولكن مل يتّم
يه، فإّن قرار فالستأي: اطلب الوجود يف مقام الروح باحملبة وا {اْذُكرني ِعند ربّك}
ىل مقام لقلب إة واسكرت الروح خبمر العشق ارتقى الروح إىل مقام الوحداحملبة إذا َأ

هنما اء لكوالفنالروح، ويسمى الروح يف ذلك املقام خفيًا والقلب سرًا، وهو ليس ب
األنائية وطغيان أ الين حينئذ مغمورين بنور احلق. ومن الوقوف يف هذا املقام ينشموجود

 كر اهللذلقلب نسى شيطان الوهم يوسف اأي: َأ {فأنساه الشيطان ِذْكر ربّه}فلهذا قال: 
جوده فسه وونهل عن ذكر الفناء فيه لوجود البقية وطلبه مقام الروح وإال ذُ ب تعاىل

  ر النيبه اشاوإلي {في السجن بضع ِسنين} َثِبوهذه البقية لَ ولالحتجاب هبذا املقام 
ن بضع  السجقي يفاهلل أخي يوسف، لو مل يقل اذكرين عند رّبك ملا ب َمِحَر: "بقوله
بة ول احملق رسأو أنسى شيطان الوهم املقهور املمنوع احملجوب عن جناب احل"، سنني
هلي، مال اإل اجليفسلطانه، والتحّير ب عند ارتفاع درجته واستيالئه واستعالء املقّر

 رياٌنحلجمال هد لوالِسْكر الغالب ذكر يوسف القلب يف حضرة الشهود ألن احملب املشا
ؤه تم فناىت يحعن اخللق كله وتفاصيل وجوده بل نفسه مستغرق يف عني اجلمع  ذاهٌل

س يف حبر غماالنه باوينقضي سكره مث يرجع إىل الصحو فيذكر التفصيل مث ملا انتهى فناؤ
حبياته ووهب  عاىلت وية واالنطماس يف الذات األحدية وانقضى زمان السجن أحياه اهللاهُل

ة عنها باخللو عتزالهة االتبديل يف صفات النفس مّد له وجودًا من ذاته وصفاته فأراه صورَة
ورة نية بصة البدطبيعأكل البقرات العجاف السمان، ويف صفات ال والسلوك يف اهلل بصورةِ 

 .استيالء السنبالت اليابسة على اخلضر
 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ
 مم خم حم جم ىليل مل خل  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  حقمق
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب
 َّ من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك
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لى طفري عق َكل قيل: هو ريان بن الوليد الذي َم {ىإني أر}وامللك الذي قال: 
لك فعلى هو امل لعربامصر وواله عليها ال العزيز املسمى قطفري، وإن كان العزيز بلسان 

، فإن القدس روح هذا يكون امللك إشارة إىل العقل الفعال ملك ملوك األرواح املسمى
ه  بواسطة نفخبوة إالالن لوالية عند الفناء التام الذي هو بدايةاهلل تعاىل ال حييي أهل ا

 همّلكعليه  دخل ووحيه وباالتصال به تظهر التفاصيل يف عني اجلمع وهلذا قالوا ملا
ذين ها واملأل العه بكلمكلم فكلمه هبا، فت بسبعني لسانًا بالعربانية فأجابه هبا وكان عارفًا

الوهم لوهم والشريفة من العقل والفكر احملجوب باهي القوى  {أضغاث أحالم}قالوا: 
ون عدّ ها ُيفني معلواقنفسه احملجوبة عن سر الرياضة والتبديل، كما ترى احملجوبني هبا ا

بواسطة  ا يذكرإمن أحوال أهل الرياضات من اخلرافات ورسول احملبة الذي ادكر بعد أمة
لوحدة اة بعد لكثرالرجوع إىل اظهور ملك روح القدس وإحيائه وإراءته تفاصيل وجوده ب

  غريه، فكيفقلب والد اليف عني اجلمع ال يرى فيها وجو وإال لكان فيه حالة الفناء ذاهبًا
 .يذكره إمنا يدكره بظهوره بنور احلق بعد عدمه

 جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱ
 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
 هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف  مغ جغ مع مظجع حط مض
 خم حم يلجم ىل مل خل  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم
 نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث  مث رثزث يت ىت

 َّ مم ام يل
ند عمتتيعه للنفس  هو وقُت {صرونغاث الناس وفيه يعفيه يُ }والعام الذي 

 .{ه من سوءا عليهلل ما علمن حاشَ }االطمئنان التام واألمن الكلي. وقول نسوة القوى 

إشارة إىل تنور النفس والقوى بنور  {اآلن حصحص الحق}وقول امرأة العزيز: 
بة العدالة بنور الوحدة وظهور احمل َةَكَلاحلق واتصافها بصفة اإلنصاف والصدق وحصول َم

حال الفرق بعد اجلمع وكمال طمأنينة النفس إلقرارها بفضيلة القلب وصدقه وذنبها 
ا فرط منها حالة وبراءته فإن من كمال اطمئنان النفس اعترافها بالذنب واستغفارها عّم

ارة ومتسكها بالرمحة اإلهلية والعصمة الربانية واستخالص امللك إياه لنفسه كوهنا أم 
على امللك بعد الكمال التام، كما جاء يف القصة: أجلسه على سريره استخالفه للقلب 
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ه بتاجه وختمه خبامته وقلده بسيفه وعزل قطفري مث توىف قطفري وزوجه امللك امرأته َجوتّو
إىل مقام خالفة  كل ذلك إشارٌة. ى بعبادة ربهزليخا واعتزل عن امللك وجعله يف يده وختّل

 [.26ص، اآلية: ]َّ هل مل خل حل جل ُّٱاحلق كما قال لداود: 
وده  شهيفي العزيز إشارة إىل وصول القلب إىل مقامه وذهاب الروح وتوّف

 باحلظوظ فإن طمئناناال جه بامرأة العزيز إشارة إىل متتيع القلب النفس بعدللوحدة. وتزّو
 ةوانني العدالقنني قة وتالنفس الشريفة املتنورة تقوى باحلظوظ على حمافظة شرائط االستقام
 منه افراثيم لدهتماوهنا أواستنباط أصول العلم والعمل ومها الولدان اللذان جاءا يف القصة 

 .وميشا
ء وهو ا عذراوجدهف مما طلبت؟ وروي أنه ملا دخل عليها قال هلا: أليس هذا خريًا

ىل ذراء إشارة إعكوهنا ة، وحاهلا يف االطمئنان مع التمتيع ومراعاة العدال نِ س إشارة إىل ُح
لية ال تدرك كطالبه إن مفسه دائما وامتناع مباشرته إياها، ن الروح ال خيالط النفس لتقّدأ

طانه إليها ره وسلر أمطه عليها ووصول أثجزئياهتا خبالف القلب وإمنا كانت امرأته لتسلّ 
صف نفسه رض وون األتها له يف احلقيقة وسؤال التولية على خزائبواسطة القلب وحمكوميّ 

قتضي روح فين اليدرك اجلزئيات املادية وحيفظها دو القلَب لم هو أن  باحلفظ والع
ألرض ه يف اكينروح القدس ومت باستعداده قبول ذلك املعىن من الواهب الذي هو ملُك

 رُ تمكني وهو أجقام الىل مإأ منها حيث يشاء استخالفه بالبقاء بعد الفناء عند الوصول يتبو 
وألجر }مع  اجلم الشهود لرجوعه إىل التفصيل من عنياحملسن أي العابد لربه يف مقا

 خير  } لباقيالوجه أي: احلظ املعنوي بلذة شهود اجلمال ومطالعة أنوار سبحات ا {اآلخرة

 .بقية األنائية {وكانوا يتقون}اإلميان العيين  {للذين آمنوا
 حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ُّٱ

 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ
 جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص

 هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك
 مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه
 مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي  جي يه ىه
 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ
 َّ زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث
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لقوى خوته اءه إا رجع إىل مقام التفصيل وجلس على سرير امللك للخالفة. جاومل
سية ة القدحلضراحليوانية بعد طول مفارقته إياهم يف سجن الرياضة واخللوة مبصر ا

لروحانيني آداب اب ببني إليه بوسيلة التأد متقّر {فدخلوا عليه}واالستغراق يف عني اجلمع 
 خالق ممتارينل واألفضائر تلك القوى هبا وتدرهبا هبيئات الالطمئنان النفس وتنورها وتنّو

 صالحهمم وحاهل ِنس  مع ُح {فعرفهم}ألقوات العلوم النافعة من األخالق والشرائع 
 {نكرونوهم له م} بالذكاء والصفاء وفقرهم واحتياجهم إىل ما يطلبون منه من املعاين

ا استحضر ف وهلذوصاهم إدراكه من األالرتقائه عن رتبتهم بالتجرد واتصافه مبا ال ميكن
ال  لقة باألعمالاملتع لكليةاإذ املعاين  {ائتوني بأ  لكم من أبيكم}القوة العاقلة العملية بقوله: 

 يدركها إال تلك القوة.
كام واألح رائعواعلم أن احملبوبني يسبق كشوفهم اجتهادهم فيعلمون قواهم الش

 .سهم قبلهويسوسوهنا بعد الوصول وإن اطمأنت نفو
هم  ميكناليت سري من اجلزئياتزهم به فهو الكيل الَيوأما جهازهم الذي جه 

صلة ة احلالكليامن املعاين  {فإن لم تأتوني به فال كيل لكم}إدراكها والعمل هبا، وقال: 
 .لبعد رتبتكم عن رتبيت إال بواسطته {عندي وال تقربون}

ام العقل احملض إىل مقام الصدر مل وملا كانت العاقلة العملية إذا مل تفارق مق
ميكنها مرافقة القوى احلسية وإلقاؤها املعاين اجلزئية الباعثة إياها على العمل وحتريك القوة 

أي: بتصفية االستعداد لقبول  {قالوا سنراود عنه أباه}النزوعية الشوقية حنو املصاحل العقلية 
القلب فتيانه القوى النباتية  إشارة إىل أمِر {لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم}فيضه وقوله 

عند متتيع النفس حالة االطمئنان بإيراد مواد قواهم اليت يتقوون هبا ويقتدرون على كسب 
كماالهتم إذ هي بضاعتهم اليت ميكنهم هبا االمتياز، ورحاهلم آالت إدراكاهتم ومكاسبهم 

من سائر القوى  {بوا إلى أهلهمإذا انقل}يعرفون قواهم وقدرهم على االكتساب  {لعلهم}
إىل مقام االسترباح واالمتياز  {لعلهم يرجعون}احليوانية كالغضبية والشهوانية وأمثاهلما 

بتصفية االستعداد  {فلما رجعوا إلى أبيهم}من قوت املعاين والعلوم النافعة بتلك البضاعة 
معهم إلمدادهم يف فضائل  ن هبيئات الفضائل اقتضوه إرسال القوة العاقلة العمليةوالتمر 

أي: نستفد منه وإنا ال نستنزله  {لكتَ نَ }استمدوا من فيضه : ، أياألخالق باملعاين دائمًا
د له ومراعاته يف إىل حتصيل مطالبنا فنهلكه كما فعلنا حالة اجلاهلية بأخيه بل حنفظه بالتعه 

عن تقدمي االعتقاد  طريق الكمال. وأخذ العهد منهم يف إرساله معهم واستيثاقه عبارٌة
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وإال مل يستقم حاهلم يف العمل ومل  الصحيح اإلمياين على العمل وإلزامهم ذلك العقد أواًل
 .ينجح

 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ
 َّ جخ مح جح مج مثحج هت ختمت  حت جت

 ة مثالأي: ال تسلكوا طريق فضيلة واحدة كالسخاو {ال تدخلوا من باب واحد}
حدة الو َةحضر ة أو ال تسريوا على وصف واحد من أوصاف اهلل تعاىل فإندون الشجاع

مجيع  طرق هي منشأ مجيع الفضائل والذات األحدية مبدأ مجيع الصفات، فاسلكوا
 وا على مجيعة، وسرياحديصفوا بالعدالة فتتطرقوا إىل احلضرة الوالفضائل املتفرقة حىت تتّ 

ى ى علّل يتجد يف احلديث: إن اهلل تعاىلوقد ور. الصفات حىت يكشف لكم عن الذات
ى رة أخرصو ل إىلأهل املذاهب يوم القيامة يف صورة معتقدهم فيعرفونه مث يتحّو

فيقه عكم توأي: ال أدفع عنكم شيئا إن من {غني عنكم من هللا من شيءوما أُ }فينكرونه 
ادة ال إج علمال وحجبكم ببعض احلجب عن كماالتكم فإن العقل ليس إليه إال إفاضُة

 .االستعداد ورفع احلجاب
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ  ُّٱ
 جنحن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف حفخف
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن
 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 مل يك  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت

 خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل
 َّ مح جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ

عنهم  مجيع الفضائل مل يغِن أي: امتثلوا أمر العقل بسلوك طرِق {ولما دخلوا}
أي: مل يدفع عنهم االحتجاب حبجاب اجلالل واحلرمان عن  {من شيء}من جهة اهلل 

ر بنور وأما التنو . ل ألن العقل ال يهتدي إال إىل الفطرة وال يهدي إال إىل املعرفةلذة الوصا
اجلمال، والتلذذ بلذة الشوق بطلب الوصال، وذوق العشق بكمال اجلالل واجلمال، بل 

إال حاجة في نفس }ر إال بنور اهلداية احلقانية ال يتيس  جالل اجلمال ومجال اجلالل فأمٌر

لتعليم اهلل إياه ال ذو عيان وشهود  {وإنه لذو علمٍ }لهم بالفضيلة هي تكمي {يعقوب



 332 تفسير سورة يوسف

 

 
 

ذلك فيحسبون الكمال ما عند العقل من العلم أو ناس  {ولكن أكثر الناس ال يعلمون}
جعل } للتناسب بينهما يف التجرد {آوى إليه أخاه}احلواس ال يعلمون علم العقل الكلي 

إدراكه للعلوم ليستفيد  هبا على الناس، أي: قوُةمشربته اليت يكيل  {السقاية في رحل أخيه
هبا علوم الشرائع ويستنبط قوانني العدالة، فإن العاقلة العملية تقوى على إدراك املعقوالت 
عند التجرد عن مالبس الوهم واخليال كما تقوى النظرية وهي القوة املدبرة ألمر املعاش 

 .املشوبة بالوهم يف أول احلال
واد ملتعلقة باملعاين اامل ده بإدراك اجلزئيات يف حمل الوهم منرقة لتعوّ ونسبته إىل الس

لك القوة ته منه فادتى عليها باآلوي إىل أخيه واستوبعده عن إدراك الكليات، فلما تقّو
وجدان لوهم لاهو  ن الذي نسبهم إىل السرقةبالتجرد فكأنه قد سرق ومل يسرق. واملؤّذ

. فيهم ك نقصًالذل انت عليه، وعدم مطاوعتها له وتومههاملوهم تغري حال اجلميع عما ك
ل ة العقواسطبواحلمل املوعود ملن جييء بالصواع، هو التكليف الشرعي الذي حيصل 

حيصل هبا  ة اليتداديالعملي عند استفادته علم ذلك من القلب، والصواع هو القوة االستع
ذي بعثه فكر الو الهمن رحل أخيه ش ملتاعهم، املستخرج إياها علمه. والفاقد هلا املفّت

 قا ال يتعّلظرية ممق النوملا كان دين روح القدس حتقق املعارف واحلقائ. القلب هلذا الشأن
ين في د}ضائل بالبعث على العمليات واالستعمال على الف {ما كان ليأخذ أخاه}بالعمل 

ور القلب نفس بنر الت تنوّ أي: وق {إال أن يشاء هللا}ل ألن دينه العلم وعلمه التعق  {الملك
ئذ نيألن النفس ح الدرجات، املستفاد منه وتفسح الصدر القابل للعمليات وذلك هو رفُع

 {مل ذي علفوق كو}ترتفع إىل درجة القلب والقلب إىل درجة الروح يف مقام الشهود 
وقه روح وفقه الكالعقل العملي وفوقه القلب وفوقه العقل النظري وفو {عليم}كالقوى 

 .ام الغيوب كلهاروح القدس واهلل تعاىل فوق الكل، عّل
 جف جغمغ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ُّٱ

 مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق مفحق خف حف
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن جنحن
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  ىهيه مه جه ين ىن من
 نث مث زث  رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
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 جت مبهب خب  جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  زيمي ري ٰى ين ىن نن من
 َّ مخ جخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت

 عىن منا املالقلب استعد هلذ أن  {قالوا إن يسرق فقد سرق أ  له من قبل}ومعىن: 
هما وطلب البمط حصيلقبل دون القوى، فبقوا منكرين هلما، متهمني إيامها عند أبيهما لت
ر توارثها أكابنطقة يمه ملذة وراء ما يطلبوهنا. وقيل: كان إلبراهيم صلوات اهلل عليه وسال

ة عد وفابنته أوالده، فورثها من إسحق عمة يوسف لكوهنا كربى من أوالده، وقد حض
حتت  ملنطقةمت اأمه راحيل، فلما شب أراد يعقوب انتزاعه منها، فلم تصرب عنه، فحز

كه يعقوب ا وترلم هله السالم مث قالت: إين فقدت املنطقة، فلما وجدت عليه سثيابه علي
ل مقام روح قبيم الوهي إشارة إىل مقام الفتوة اليت ورثها من إبراه. عندها حىت ماتت

احيل روفاة  وقت الوالية وقت شبابه. وقد حزمتها عليه النفس املطمئنة اليت حضنتها
 كسب رقي إىلد التإياه منها إشارة إىل أن العقل يرياللوامة. وإرادة انتزاع يعقوب 

ه عند ، وتركي بهاملعارف واحلقائق، وإذا وجده موصوفا بالفضائل يف مقام الفتوة رض
 لوالية واهللامقام   يفالنفس املطمئنة سالكا يف طريق الفضائل حىت توفيت بالفناء يف اهلل

 .أعلم
عن  صاهنمعن إدراك مقامه ونقوإسرار يوسف يف نفسه كلمته علمه بقصورهم 

أخيه  مكان والذي اقترح أن يأخذه يوسف القلب {أنتم شر مكانا}كماله، وهي قوله: 
لعقل، وحكمه أفق ا إىل العقل العملي هو الوهم ملداخلته يف املعقوالت، وشوقه إىل الترقي
 لذي بينهم يفناسب اللت فيها ال على ما ينبغي وميلهم إىل سياسته إياهم دون العقل العملي

متاعه من  القلب وجد وملا. التعلق باملادة ونزوعه إىل حتصيل مآرهبم من اللذات البدنية
ال من وجدنا نأخذ إ  أنهللامعاذ }قال . إدراك املعاين املعقولة عند العقل العملي دون الوهم

ا ىل أخينا كنإنا لقيأه ما إن أخذنا الوهم مكانه وآويناه إلينا وألقينا إلي. {امتاعنا عنده إنّ 
فيل عدم تكهم بمرتكبني الظلم العظيم لوضعنا الشيء يف غري حمله ويأسهم منه شعور

و هالذي  بيهمأالوهم إياهم ومتتيعهم بدواعيه وحكمه _ وكبريهم الذي ذكرهم موثق 
وهلذا قال  االعتقاد اإلمياين، وتفريطهم يف يوسف عند حكومة الوهم هو الفكر،

 .كان أحسنهم رأيا يف يوسف ومنعهم عن قتله املفسرون: هو الذي
أي: ال أحترك إال حبكم العقل دون  {فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي}وقوله: 

الوهم إىل أن أموت، وأمرهم بالرجوع إىل أبيهم سياسته إياهم بامتثال األوامر العقلية 
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لعاقلة العملية إال نقصا أي: إنا ال نعلم كون ذلك املتاع عند ا {وما شهدنا إال بما علمنا}
حافظني للمعىن العقلي العيين ألنا ال  {وما كنا}وسرقة لعدم شعورنا به وبكونه كماال 

ندرك إال ما يف عامل الشهادة، وكذا أهل قريتنا اليت هي مدينة البدن من القوى النباتية 
 .بنكمن القوى احليوانية، فاسأهلم ليخربوك بسرقة ا {والعير التي أقبلنا فيها}

لتلذذ مر اأي: زينت طبائعكم اجلسمانية لكم أ {قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً }
الشرائع  التزاموالت باللذات البدنية والشهوات احلسية فحسبتموها كماال، وتتبع املعقو

 لشرائعمل باأي: فأمركم صرب مجيل يف الع {جميل   بر  صَ فَ }والتآمر بالفضائل نقصا 
لى متاع عالستف مع حكم الشرع والعقل، أو صرب مجيل على اوالفضائل دائما والوقو

ل يف رب مجيري صوجه الشرع أمجل بكم من اإلباحة واالسترسال حبكم الطبيعة، أو فأم
رعية ام الشألحكبقاء يوسف القلب وإخوته على استشراق األنوار القدسية واستنزال ا

غهم إىل ان فراأو فراقهم إىل واستخراج قواعدها اليت ال مدخل ل فيها، فال بد ل من
ل كما يقتضي ن العق، فإرعاية مصاحل اجلانبني والوفاء بكال األمرين، أي: املعاش واملعاد

الغذاء بملزاج يل اطلب الكمال وإصالح املعاد، يقتضي صالح البدن وترتيب املعاش وتعد
 {اهم جميعبي أتينعسى هللا أن ي}وتربية القوى باللذات، أو فأمري صرب مجيل على ذلك 

لطرفني اعاة ان مرممن جهة األفق األعلى والترقي عن طوري إىل ما يقتضيه نظري ورأيي 
 {لحكيما}ق قائباحل {إنه هو العليم}ومقامي ومرتبيت من اختيار التوسط بني املنزلتني 

، فيخرب لسفليةاهة بتدبري العوامل، فال يتركهم مراعني للجهة العلوية، ذاهلني عن اجل
 قام االجتهادذ هو ميه إة البدن ويهلك أهلها، وذلك قبل التمتيع التام الذي أشرنا إلمدين

 .بعد الكشف والسلوك يف طريق االستقامة بعد التوحيد
 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس ُّٱ
 خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم هل مل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن
 ىب نب مب زب رب يئ  نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل مل يك مكىك
 َّ  جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ
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ف يوس عن حاهلم، حلنينه إىل َلِهأي: أعرض عن جانبهم وذُ  {وتولى عنهم}
 .ذابه إىل جهتهالقلب واجن
 صريتهببوقوعه يف غياهب اجلب وكالل قوة  أوالً  {ت عيناه من الحزنوابيضّ }

م إدراكه نه وعدعلفه لفرط التأسف على فراقه مث بترقيه عن طوره وفنائه يف التوحيد وخت
. اقهمن فر لوءٌ مم {وهو كظيم  }ملقامه وكماله، فبقي بصره حسريا غري بصري حبال يوسف 

ب يف ة القلىل جهإإىل شدة حنينه ونزوعه واجنذابه  إشارٌة {يوسف رُ تذكُ  اتؤتف}وقوهلم: 
وأعلم }وي. وقوله:  العللعاملد وامليل إىل اتلك احلالة دوهنم لشدة املناسبة بينهما يف التجّر

ه مع العادة ووقوف لقإىل علم العقل برجوع القلب إىل عامل اخل إشارٌة {من هللا ما ال تعلمون
حدهم: أا سئل ، كمانية واخنالعه عن حكم العادة عن قريبب إىل اجلهة احلّقبعد الذها
ا من يوسف ا فتحسسواذهبو يا بني}قال: الرجوع إىل البداية. وهلذا العلم قال:  ما النهاية؟

قربه لعقل بىل اإذلك الفراغ  وذلك عند فراغه عن السلوك بالكلية ووصول أثِر {وأخيه
ظوظ يف صورة لب احلم بطلتدل فيأمر القوى باستنزاله إىل مقامهل واإىل رتبته يف التنز 

هم عن ذي هناال اجلمعية البدنية وتدبري معاشهم ومصاحلهم اجلزئية، وذلك هو الروُح
ه با اهلل فيحَي هي باليت اليأس منه، إذ املؤمن جيد هذا الروح والرضوان يف احلياة الثانية

لنفس ذات باوال ات جنات األفعال والصفاتلذ ويتمتع حبضوره جبميع أنواع النعيم و
. {كافرونقوم الإنه ال ييأس من روح هللا إال ال}والقلب والروح دون الكافر كما قال: 

وف مع الوق إشارة إىل عسرهم وسوء حاهلم، وضيقهم يف {نا وأهلنا الضرمسّ }وقوهلم: 
بلوغ  م عنصور غذائهإىل ضعفهم لقلة مواد قواهم وق {مزجاةٍ  وجئنا ببضاعةٍ }احلقوق 
 .مرادهم

هل علمتم ما }وقوله: . استعطافهم إياه بطلب احلظوظ {لنا الكيل فأوفِ }وقوهلم: 

ل القلب إىل مقامهم يف حمل الصدر ليعرفوه فيتذكروا إىل تنز  إشارٌة {فعلتم بيوسف وأخيه
 {نت يوسفك ألأئنّ }وقوهلم: . حاهلم يف البداية وما فعلوا به يف زمان اجلهل والغواية

. هة السلطانية وبعدها عن حال بدايتهّبتعجب منهم عن حاله بتلك اهليئة النورانية واأُل
تاهلل }وقوهلم: . ة ذلك وسبب كمالهإىل آخره، إشارة إىل عّل {قد من هللا علينا}وقوله: 

ال }وقوله: . إشارة هتدي القوي عند االستقامة إىل كماله ونقصها {لقد آثرك هللا علينا
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إشارة إىل  {يغفر هللا لكم}وقوله: . لكوهنا جمبولة على أفعاهلا الطبيعية {عليكم اليوم ريبَ تث
 .ر بأمره عند الكمالبراءهتا من الذنب عند التنور بنور الفضيلة والتأم 

 مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ
 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع  جع
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل
 ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي

 َّيئرب
دة يف  الوحل إىلوالقميص هو اهليئة النورانية اليت اتصف هبا القلب عند الوصو

 تعويذه كان يف لذياإلرثي ا عني اجلمع واالتصاف بصفات اهلل تعاىل. وقيل: هو القميصُ 
رة إىل نور ول إشااأل ة األصلية. كما أنإىل نور الفطر لقي يف البئر، وهو إشارٌةحني ُأ

حل مل تكتَ  قل ملاالع الكمال احلاصل له بعد الوصول، واألول أوىل بتبصري عني العقل فإن
 {م أجمعيني بأهلكائتونو}بصريته بنور اهلداية احلقانية عمي عن إدراك الصفات اإلهلية. 

 القلبَ  إن عال، فألفط يف اّسعن آخركم يف مقام االعتدال ومراعاة التو أي: ارجعوا إلّ 
وال تبعدوا  وا ميناقربو، وائتمروا بأمري، متوسط بني جهيت العلو والسفالة، وانضموا إلّ 

 عيد هومن ب ورحيه الذي وجده. عن مقامي يف طلب اللذات البدنية مبقتضى طباعكم
بتجهيز  يدلتوحض احموصول أثر رجوع القلب إىل عامل العقل واملعقول، وإقباله إليه من 

 هفقد قيل: إن عقل،القوى احليوانية جبهاز احلظوظ على حكم العدالة وقانون الشرع وال
 القلب أزاًلبقه ش : تعز العري بأمجل ما يكون، ووجهها إىل كنعان. وضالله القدمي هوجه 

 .وذهوله عن جهتهم
رجوع بلمه ع إىل سابق إشارٌة {ألم أقل لكم إني أعلم من هللا ما ال تعلمون}وقوله: 

ة ية باالستقامالعقل ضائلالقلب إىل مقام العقل. واستغفاره هلم: تقريره إياهم على حكم الف
 .ةالظلماني بعد صفائهم وذكائهم وقبوهلم للهيئات النورانية بعد خلِع

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ
 مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف
 مح جح مج مثحج هت مت خت  حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 مغ جغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
 خم حم جم هل خلمل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق  مف حفخف جف
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 يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم
 َّ مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن

م دخوهلوودخوهلم على يوسف هو وصوهلم إىل مقام الصدر حال االستقامة. 
ع عني مج م يفمصر كون الكل يف حضرة اجلمعية اإلهلية الواحدية مع تفاضل مراتبه

اتب سائر عن مر لنفسعن ارتفاع مرتبيت العقل وا الوحدة. ورفع أبويه على العرش عبارٌة
ن انقياد بارة عع ًادة سلطنتهما عليها. وخرورهم له سجّ القوى وزيادة قرهبما إليه وقّو

وال  ا شعٌررك منهيتح بأنفسهم حبيث ال ألمر الوحداين بال فعل حركة الكل وطاعتهم له با
قبول هذا  ول منه األإال باهلل. وتأويل رؤياه صورة ما تقرر يف استعداد ينبض هلا عرٌق

ء بعد بالبقا {وقد أحسن بي}أخرجها من القوة إىل الفعل  {قد جعلها ربي حقا}. الكمال
 يف عني كثرةعن شهود ال اليت كنت فيها حمجوبًا سجن اخللوة {إذ أخرجني من}الفناء 

ضرة احل خارج مصر دوِ َب {وجاء بكم من}الوحدة ومطالعة اجلمال يف صفات اجلالل 
ائي لى إلقعبتحريضه إياهم  {بيني وبين إخوتي}شيطان الوهم  {من بعد أن نزغ}اإلهلية 
يلطف  {بي لطيفإن ر} لذات البدنيةبئر الطبيعة، باهنماكهم وهتالكهم على اّل يف قعِر

إنه هو }ة القدمي ايتهبأحبابه بتوفيقهم للكمال وتدبري أمورهم حبسب مشيئته األزلية وعن

ول للوص ملستعّدبترتيب أسباب الكمال وتوفيق ا {الحكيم}مبا يف االستعدادات  {العليم
 .إليه

عال أي: من توحيد امللك الذي هو توحيد األف {قد آتيتني من الملك ربّ }
ن م، وهو لغيباأي: معاين املغيبات وما يرجع إليه صورة  {متني من تأويل األحاديثلّ وع}

فعال د األمساوات الصفات يف مقام القلب وأرض توحي {فاطرِ }باب توحيد الصفات. 
 نيتوفّ }كوت بتوحيد الذات يف دنيا امللك وآخرة املل {يأنت وليّ }يف مقام النفس 

 ً  {ني بالصالحينوألحق}ية منقادا ألمرك ال طاغيا ببقاء األن أفنين عين يف حالة كوين {مسلما
 .الثابتني يف مقام االستقامة بعد الفناء يف التوحيد

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ
 ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب
 َّ ىك مك لك اك يق
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ريه غ ود إثبات موجب {إال وهم مشركون}اإلميان العلمي  {وما يؤمن أكثرهم باهلل}
 ابٌ حج {ب هللان عذام غاشية  }أو اإلميان العيين إال وهم مشركون باحتجاهبم بأنائيتهم 

 القيامة {تيهمأو تأ} ظلمانية  راسخة  حيجب استعدادهم عن قبول الكمال من هيئة 
ون يف فيبق بنور الكشف والتوحيد، فال يرتفع حجاهبم {بغتة وهم ال يشعرون}الصغرى 

 .اب أبدًااالحتج
ص خصوامل {سبيلي}توحيد الذات  السبيل اليت أسلكها، وهي سبيلُ  {قل هذه}

 عني صفات يفكل الالذات األحدية املوصوفة ب {أدعو إلى}ا أنا وحدي يب، ليس عليه إل 
عي، ن أتباهو ميف هذه السبيل وكل من يدعو إىل هذه السبيل ف {أنا ومن اتبعني}اجلمع 

بعض ة املوصوفة بلواحديات ام كانوا داعني إىل املبدأ واملعاد وإىل الذإذ األنبياء قبلي كله
ه وسلم من  عليلى اهللالتوحيد، وهلذا كان ص فإنه قطُب عليه السالمالصفات إال إبراهيم 

الصالة ليه  هو عت إاللتفاصيل الصفا َمتّمأتباعه باعتبار اجلمع دون التفصيل، إذ ال ُم
لدعوة إال كنه اميال  تم ألن كل أحد السبيل احلق كما َخ متًاوإال لكان غريه خاوالسالم 

سبيله،  ه علىن غريهه من أن يكوأنّز {وسبحان هللا}إىل املقام الذي بلغ إليه من الكمال 
 مقام لغري يفلني ِتاملثِب {وما أنا من المشركين}سبيله والداعي إىل ذاته  بل هو السالكُ 

 .ىل سبيلهإلداعي هو ااألنائية، بل أنا به، فإن عىن فالتوحيد الذايت، احملتجبني عنه ب
 ىي ني مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ُّٱ
 مج حج مث  هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب  مئهئ خئ حئ جئ يي
 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح
 جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ

 َّ  جن مم خم حم
أي: من كان فيه بقية من الرجولية من  {يهمنوحي إل وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً }

البقاء احلاصل ألهل التمكني ال  أهل قرى الصفات واملقامات ال من مصر الذات، فإن 
يكون إال بقدر الفناء. والرجوع إىل اخللق ال يكون إال على حسب العروج. فالفناء التام 

الكامل الذي ال رتبة والعروج الكامل ال يكون إال للقطب الذي هو صاحب االستعداد 
الرجوع التام الشامل جلميع تفاصيل الصفات عند البقاء له  إال قد يبلغها ويلزم أن يكوَن

وبقي منه موضع  َفصِ ُرَو النبوة مت  نياُنكان ُب"وهو اخلامت وهلذا قال عليه الصالة والسالم: 
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بعثت ألمتم مكارم " :وإىل هذا املعىن أشار بقوله ". لبنة واحدة، فكنت أنا تلك اللبنة
 ".األخالق

ين الذ}هناية أمر  {فينظروا كيف كان}أرض استعدادهم  {أفلم يسيروا في األرض}

اهتم، ستعداداسب حبوغاية كماهلم، فيبلغوا منتهى إقدامهم وحيصلوا كماالهتم  {من قبلهم
ع طالمن االه، ولكل أحد خاصية واستعداده اخلاص يقتضي سعادة خاصة هي عاقبت فإن 

لك تمن  ٌةاعياجتم النفوس وغايات إقدامهم يف السري حيصل للنفس هيئٌة على خواّص
خرة دار اآلي الالكماالت هي كمال األمة احملمدية على حسب اختالف استعداداهتم وه

أن  {لونأفال تعق} جب االستعداداتللذين اتقوا صفات نفوسهم اليت هي ُح اليت هي خرٌي
 َّ جه ين ىن منخن حن ُّٱا عاهتا، فإهنعليه من الدار الفانية ومتّتهذا املقام خري مما أنتم 

اخى فتحهم أي: ساروا واتقوا وتر {حتى إذا استيأس الرسل}[. 64]العنكبوت، اآلية: 
 أشراف ن همونصرهم يف الكشوف على كفرة قوى النفس حىت إذا استيأس الرسل الذي

ل أو للكما يف استعدادهمبتهم ظنوهنم كّذ {وظنوا أنهم قد}القوم من بلوغ الكمال 
ي من جّ نُ ف}ت جلربوبالتأييد والتوفيق من إمداد أنوار امللكوت وا {جاءهم نصرنا}رجائهم 

ن ع}ب التعذيقهرنا باحلجب و {وال يردّ }من أهل العناية من الرسل وأتباعهم  {نشاء

اجبة قة احللغاسابإظهار صفات نفوسهم على قلوهبم فيكسبوهنا اهليئات  {القوم المجرمين
 .املؤذية

أي: ما يعرب هبا عن ظاهرها إىل باطنها، كما عربنا  {لقد كان في قصصهم عبرة}
يف قصة يوسف عليه السالم ألول العقول اجملردة عن قشور الومهيات اخلالصة عن 

ً }هذا القرآن  {ما كان}غشاوات احلسيات  ولكن تصديق }من عند النفس  {فترىيُ  حديثا

يف عامل القضاء وهداية إىل  أمجُل {وتفصيل كل شيء}يف اللوح  قبله كان ثابتًا {الذي
بالغيب  {يؤمنون لقومٍ }بالتجليات الصفاتية من وراء أستار آياته  {ورحمة}التوحيد 

 .لصفاء االستعداد
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل خلملُّٱ
 مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي  خي حي
 َّ زت رت يب  ىب نب

 لذي هوره اأي: الذات األحدية، وامسه العليم، وامسه األعظم، ومظه {المر}
وجود هو ال الذي مات عالمات كتاب الكلمعّظ {تلك}شري إليه الرمحة التامة على ما ُأ
 وهذا رقاين،من العقل الف {الذي أنزل إليك من ربك}املعىن  {و}املطلق وآياته الكربى 

 .{ؤمنونيولكن أكثر الناس ال }كر من درج املعاين يف احلروف هو احلق الذي ُذ

يت هتا اللكومهي  غري مرئية  مد أي: بُع {ترونها هللا الذي رفع السماوات بغير عمدٍ }
م هي هبا، ا فتقوعمدهتتقومها وحتركها من النفوس السماوية أو مساوات األرواح بال مادة 

لى عمي أو التقوبالتأثري و {على العرش} ستعليًاُم {ثم استوى}ا بل جمردة قائمة بأنفسه
 ألنوارراق امشس الروح بإدراك املعارف الكلية واستش {وسخر}عرش القلب بالتجلي 

ت مث قبول حتق ومن ن فو، واالستمداد مالعالية وقمر القلب بإدراك ما يف العاملني مجيعًا
 .جتليات الصفات بالكشف

يدبر }وىل أي: غاية معينة هي كماله حبسب الفطرة األ {سمىيجري ألجل م كلٌّ }

ترتيب هاية بيف الن {ل اآلياتيفصّ }يف البداية بتهيئة االستعداد وترتيب املبادئ  {األمر
كم لعلّ }ات الصفوالكماالت واملقامات املترتبة يف السلوك على حسب جتليات األفعال 

 .عني اليقني {نونتوق}عند مشاهدات آيات التجليات  {بلقاء ربكم
 يل ملىل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث نثىث  مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام
 َّ  مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ
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ومن }العظام وأهنار العروق  {وجعل فيها رواسي}أرض اجلسد  {وهو الذي مدَّ }

متقابلني كاجلود  أي: صنفني {نجعل فيها زوجين اثني}مثرات األخالق واملدركات  {كل
ة وأمثاهلا. العدالوظلم ة، والفجور والعفة، واجلنب والشجاعة، والوالبخل، واحلياء والقحّ 

ملالسة دة، والربوب والننت، واحلرارة واوكالسواد والبياض، واحللو واحلامض، والطيّ 
لقوى اتغشية ت كياليل ظلمة اجلسمانيات على هنار الروحان {يغشى}واخلشونة وأمثاهلا. 

طابق هلل وتنع ايف ص {في ذلك آليات لقوم يتفكرون إنَّ }الروحانية بآالهتا والروح باجلسد 
 .عامليه األصغر واألكرب

ب، من العظم واللحم والشحم والعص {متجاورات   قطع  }أرض اجلسد  {وفي}
وانية لشها لقوىامن أشجار القوى الطبيعية واحليوانية واإلنسانية من أعناب  {وجنات}

يعصر العشق  حملبة،ر االيت يعصر منها مخر هوى النفس، والقوى العقلية اليت يعصر منها مخ
نني كالعي {نصنوا}سائر احلواس الظاهرة والباطنة  {ونخيل}وزرع القوى النباتية 

 ءٍ تسقى بما}ر لسان وآلة الفكر والوهم والذككاّل {وغير صنوان}واألذنني واملنخرين 

فضيل ات كتأكل اإلدراكات وامللك {ونفضل بعضها على بعض في}اء احلياة هو: م {واحدٍ 
 لقومٍ }ا أمثاهلوعفة ة احلكمة على الَكَلمدركات العقل على احلس والبصر على اللمس وَم

 .عجائب صنعه {يعقلون
 معجغ جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ
 ىل مل خل  جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف حف  جف مغ
 خي حي جي يه ىه  جهمه ين ىن من خن حن جن ىميم مم  خم حم جم يل
 َّ يئ  ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي

آخر  ٌقْلعن قوهلم فهو مكان التعجب ألن اإلنسان يف كل ساعة َخ {وإن تعجب}
ل اهليئات واألحوال واألوضاع والصور، جديد، بل العامل حلظة فلحظة خلق جديد بتبّد

 {أولئك الذين}بعني االعتبار؟  فكيف ينكر اخللق اجلديد من نظر يف عامل الكون والفساد
وأولئك }حجبوا عن شهود أفعال الربوبية وجتلياهتا، فكيف عن جتليات الصفات اإلهلية؟ 

فال يقدرون أن يرفعوا رؤوسهم املنتكسة إىل األرض القاصر نظرها  {األغالل في أعناقهم
ا يبعد عن منازل س فريوا ملكوت األرواح ويشاهدوا عامل القدرة ومإىل ما يدانيها من احِل
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هم }م األفعال يف قعر هاوية الطبيعة نريان جهن  {وأولئك أصحاب}احلس من املعقوالت 

 .{فيها خالدون

يئات اهل الستيالء مبناسبة استعدادهم للشّر {ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة}
 {لهمبلت من قخوقد }. لبة الشر عليهمغَ املظلمة والرذائل عليها فينزعون إىل الشر ِل

لك اب تمع ظلمهم على أنفسهم باكتس {للناس وإن ربك لذو مغفرةٍ }عقوبات أمثاهلم 
ته لها بنور رمحه فيزيعداداهليئات الغاسقة احلاجبة عن النور ملن مل ترسخ فيه ومل تبطل است

 .وأبطلت االستعداد خت فيه وصارت رينًاملن ترّس {وإن ربك لشديد العقاب}
 لشاهدةات احجبوا، فلم يروا اآلي {أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لوال}

وها  يعّدملذلك على النبوة من اتصافه بصفات اهلل لعدم إدراكهم وعمى بصائرهم، فل
ىل اهلل إداية ذ اهلإآيات واقترحوها على حسب هواهم ما عليك إال إنذارهم ال هدايتهم، 

ور اإلهلي، يه النتلّقوفيألفونه عند كماله  يناسبهم حبسب اجلنسية الفطرية {هادٍ  ولكل قومٍ }
 لَ بِ لية َقة األصنسيويقبلون اهلداية منه فيهديهم اهلل على مظهره، فمن ناسبك بتلك اجل

 .اهلداية منك ومن ال فال
 يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ
 من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف
 حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن
 َّ خض حض  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت

ا مفيعلم  {ثىيعلم ما تحمل كل أن}الذي  {هللا}تلك أسرار خفية ال يعلمها إال 
الستعداد رحام اأزيد الكمال، أي ما يف قوة كل استعداد وما ت حتمل أنثى النفس من ولِد

لشهوات ك يف اهنمانقص منها باالبالتزكية والتصفية وبركة الصحبة من الكماالت وما ت
ن شيء م على حسب القابلية أو كل ن عّيُم {عنده بمقدار}من الكماالت  {وكل شيء}

ينقص، أو  يد وال يزالقوة قبول يف استعداد مقدر عنده مبقدار يف األزل من فيضه األقدس 
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ُّٱهو اهلل تعاىل كما قال:  هاد   لكل قوم 
 قصاهنازيادهتا ونو[ لعلمه مبا يف االستعدادات من قوة القبول 56آلية: القصص، ا]َّام

 .فيقدر حبسبها كماالهتم
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 حلاضرةت اغيب ما يف االستعدادات من قوة القبول وشهادة الكماال {مالِ عَ }
دات ستعداعض االبعن إعطاء ما يقتضيه  الشأن الذي جيل  {الكبير}اخلارجة إىل الفعل 

صول حر عن عن أن ينقطع فيضه فيتأخ {تعالالمُ }ا مقتضياهتا بل يسع كلها فيعطيه
 .االستعداد وينقص مما يقتضيه

من  لعلمبإبراز ا {ومن جهر به}كمن استعداده يف َم {القول سواء منكم من أسرّ }
جه خبرو {سارب}من هو  {و}بليل ظلمة نفسه  {ومن هو مستخف}القوة إىل الفعل 

 .ور الروحمن مقام النفس وذهابه يف هنار ن
 {ه منيحفظون} أمداد متعاقبة من امللكوت واصلة إليه من أمر اهلل {باتعقّ له مُ }

 إن هللا ال} ا إياهالكهخطفات جن القوى اخليالية والومهية وغلبات البهيمية والسبعية وإه

عداد الستامن  {حتى يغيروا ما بأنفسهم}ظاهر أو باطن  وكمال  من نعمة   {يغير ما بقوم
 مئ ُّٱاىل: وله تعىل قإقبول، فإن الفيض اإلهلي عام متصل كاملاء اجلاري، أمل تر وقوة ال
ن بلون االستعداد، فمن [ فيتلو 4الرعد، اآلية: ]َّ حتخت جت  هب مب خب حب جب هئ
د يف ضه فزاى فيى استعداده تصفر استعداده تكدر فيضه فزاد يف شره، ومن تصّفتكد 

في، وهلذا خلي أو جقاق ريها إىل النقم من استحالظاهرة ال بد يف تغ َمِعخريه، وكذا الّن
 ىن ُّٱعاىل: قوله تيه بقال احملققون: إن الدعاء الذي ال يتخلف عنه االستجابة املشار إل

لف: وعن بعض الس. [ هو الذي يكون بلسان االستعداد60غافر، اآلية: ]َّجه ين
  علي. ومتثلها اهللطل  سأحدثته وإال ما  ي، وما أعلم ذلك إال بذنب ّفقت ِخأن الفأرة مّز

 بقول الشاعر:
  يِلررربِ بح إِ سرررتَ لرررم تُ  مرررن مرررازنٍ  لرررو كنرررتُ 

 

 

 حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ
 جم ىليل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم

ً }هلية برق لوامع األنوار القدسية واخلطفة اإل {هو الذي يريكم} أي:  {خوفا
ً }خائفني من سرعة انقضائه وبطء رجوعه  جوعه رسرعة وأي: طامعني يف ثباته  {وطمعا

 .مباء العلم اليقيين واملعرفة احلقة {الثقال}سحاب السكينة  {وينش }
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ور يف يتص رعد سطوة التجليات اجلاللية أي يسبح اهلل وميجده عما {ويسبح}
بالكمال  ق محدهحمده ت لوجدانه ما ال يدركه العقل وحيالعقل ممن ترد عليه تلك التجليا

لسطوة الك أو ب لذفيكون التسبيح للرعد املوج فعليًا املستفاد من ذلك التجلي محدًا
قوى كوت الأي: مل {والمالئكة}تسبح بنفس التجلي املنزه عن أن يدرك باإلدراك العقلي 

 حلقيقيالقهر ااإلهلية بتجلي  صواعق السبحات {رسلويُ }الروحانية من هيبته وجالله 
ا ورد سه، كمة نفعليه ويفنيه عن بقي ىاملتضمن للطف الكلي فيسلب الوجود عن املتجل

حات قت سبمن نور وظلمة لو كشفها ألحر إن هلل سبعني ألف حجاب "يف احلديث: 
ني ّبني واحملوببمن عباده احمل {فيصيب بها من يشاء}". وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

ثباته وما ي يف إلعقلر يف صفاته والنظر ابالتفك  {وهم يجادلون في هللا}العشاق املشتاقني 
 قلية يفل العالقوي يف رفع احلي {المحال وهو شديدُ }جيب له وميتنع عليه من الصفات 

 .اإلدراك وطمس نور بصريته بالتجلي وإحراقه بنور العشق
سه دعو نفيريه  ليست بالباطل له ال لغية اليتأي: الدعوة احلّق {له دعوة الحق}

اخلالص  [ أي: الدين3الزمر، اآلية: ]َّ نثىث مث زث  رث  ُّٱفيستجيب كما قال تعاىل: 
ه، لفاين عن نفساد وحّ ة املليس إال دينه ومعناه: أن الدعوة احلقة احلقيقية باإلجابة هي دعو

 من عون إال يدالهم والدعاة القائمون بأنفس. الباقي بربه، وكذا الدين اخلالص دينه
ه طلب منيلذي استجاب هلم إال كاستجابة اجلماد روه وحنتوه يف خياهلم فال ُيتصّو

ه للذي ال قدرة وهوم اامل د وغريه يدعو الغريه ال يدعو اهلل إال املوحّ عمري إّنالشيء، وَل
ه ّقا استحلم موال وجود فال استجابة، وهو الذي حجب استعداده بصفات نفسه فال يع

 تكون عال، الو ل جأو دعوة احلق  ضاع دعاؤه وال يكون مثل هذا الدعاء إال يف ضياع  ف
ا غريه من دعى هب ُية بذاته الإال له، أو دعوة املدعو الذي هو احلق هي الدعوة املختّص

يبهم املدعو  يستجته الون الذين يدعون أمساءه وصفاته من دون ذاأمسائه وصفاته والواصفيّ 
إال } جوبنياحمل {عاءدوما }كاستجابة داعي املاء باإلشارة لكوهنم حمجوبني إال استجابة 

 .ضياع {في
  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن  مم
 خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت  جت
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 هل مل خل جلحل مك لك خك حك  جك مق مفحق خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط
 َّ  حم جم

 يانِ من احلقائق والروحانيات كأع {من في السماوات واألرض}ينقاد  {وهلل}
لك تصنام أي: هياكلهم وأجسادهم اليت هي أ {وظاللهم}اجلواهر وملكوت األشياء 

لك  دَ َج' سَ 'سجدة: ال ذهالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف ه الروحانيات وظالهلا، وهلذا قرَأ
: ، أيشخصي وخيال نفسي وجهي، وسوادي، وخيال '' أي: حقيقة ذايت وسواُد

ذلك  أي: شاؤوا أو أبوا، واملعىن يلزمهم {طوعا وكرها}وجودي وعيين وشخصي 
 فاتخذتمأقل } أي: دائمًا {بالغدو واآلصال}، ألن بعضهم طائع وبعضهم كاره اضطرارًا

ً نأولياء ال يملكون ألنفسهم }ما عداه كائنا من كان  أي: من كل {من دونه إذ  {اً ال ضرّ و فعا
 .القادر املالك هو اهلل ال غري

 القلوب بقدر {فسالت أوديةُ }من مساء روح القدس ماء العلم  {أنزل}
 ذائلهامن خبث صفات أرض النفس ور {داً بَ زَ }سيل العلم  {فاحتمل}استعداداهتا 

اليت  ملعاينائق وايف نار العشق من املعارف والكشوف واحلق {يهومما يوقدون عل}ودناياها 
من  {تاعأو م}زينة النفس وهبجتها هبا لكوهنا كماالت هلا  {ابتغاء}ج العشق هتّي

كالنظر  ٌثخب {د مثلهزب}ع به النفس الفضائل اخللقية اليت حيصل بسببها، فإهنا مما يتمت 
إعجاهبا ووصاف لك األأو فاضلة متزينة بزينة تإليها ورؤيتها وتصور النفس كوهنا كاملة 

 {هب جفاءد فيذفأما الزب}عد من آفات النفس وذنوب األحوال واحتجاهبا وسائر ما ُي
وأما ما ينفع }[، 11ة: األنفال، اآلي]َّنب مبُّبالعلم كما قال تعاىل:  به منفيًا ًامرمّي

 .النفس يف أرض {فيمكث}من املعاين احلقية والفضائل اخلالصة  {الناس
  متهت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من حنخن جن مم خم ُّٱ
  ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  من مل مك هشلك مش هس مس هث مث
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 َّ ىف يث ىث نث مث زث رث

نفس بتصفية االستعداد عن كدورات صفات ال {للذين استجابوا لربهم}
ر عنه بقوله عليهم عند الصفاء املعب  الفائُض أي: املثوبة احلسىن وهو الكماُل {الحسنى}
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وا عن الرذائل مل يتزّك {والذين لم يستجيبوا}[، 35النور، اآلية: ]َّ حفخف جف مغ ُّٱتعاىل: 
البشرية والكدورات الطبيعية ال ميكنهم االفتداء بكل ما يف اجلهة السفلية من األموال 

عد واهلالك، اب اليت اجنذبوا إليها باحملبة فأهلكوا نفوسهم، ألن تلك سبب زيادة الُبواألسب
ئهم عنها؟، ال ينفعهم عند رسوخ فكيف تكون سببا خلالصهم عن تلك الظلمات وترّب

لوقوفهم مع األفعال يف مقام  {أولئك لهم سوء الحساب}هيئات التعلق هبا يف أنفسهم 
 {ومأواهم جهنم}إلهلي، فال بد هلم من املناقشة يف احلساب النفس الذي هو مقام العدل ا

عند جتلي الصفات يف  {همويخشون ربّ }صفات النفس ونريان احلرمان وهيئات السوء 
 ويخافون سوءّ }مقام القلب، فيشاهدون جالل صفة العظمة ويلزمهم اهليبة واخلشية 

 .طش والعقاب فيلزمهم اخلوفعند جتلي األفعال يف مقام النفس فينظرون إىل الب {الحساب
كية بالتز لوالرضاه واشتغ بًاَليف سلوك سبيله عن املألوفات َط {والذين صبروا}

بالرجوع  {لداراقبى عُ  ك لهمأولئ}بالعبادات املالية والبدنية ويدفعون بالفضيلة رذيلة النفس 
بة ال حمل اتلذة ا، أي: حملّب{ابتغاء وجه ربهم}إىل الفطرة أو صربوا عن صفات نفوسهم 

ال ألحومن املقامات وا {وأنفقوا مما رزقناهم}الصفات، وأقاموا صالة املشاهدة 
اها، ّيبة إا واحملبالتجريد عن هيئاهتا وهيئات الركون إليه {اً سرّ }والكشوف واألعمال 

لصفة الي جتاحلاصلة من  {ويدرؤون بالحسنة}بتركها وعدم االلتفات إليها،  {وعالنية}
 .لفناءابعد  أي: البقاء {أولئك لهم عقبى الدار}اليت هي صفة النفس  {يئةالس}اإلهلية 

 ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ملىل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ُّٱ
 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ريزي ٰى

 مض  خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت
 خم حم  جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 ىل مل خل  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم
 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي مي خي
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث ىت  نت مت زت رت يب
 حب جب هئ مئ حئخئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام ىليل
 َّ حس جس  مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب
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، ألرواحء الح من آباأي: ثالثتها، يدخلون جنة الذات مع من َص {عدنٍ  جناتُ }
لقوى ايات وجنة الصفات بالقلوب، وجنة األفعال مبن صلح من أزواج النفوس وذر

 من أبواب {يدخلون عليهم من كل باب}من أهل اجلربوت وامللكوت  {والمالئكة}
ل ذلك دسية كالق ة واإلمداداتالصفات مسلمني حميني إياهم بتحايا اإلشراقات النوري

 الضاللاية وأي: ليس اهلد {قل إن هللا يضل من يشاء}بسبب صربهم على اللذات احلسية 
إمنا مها باملشيئة و  باآليات فإن يف كل شيء آية، وكفى باآليات املنزلة على رسول اهلل

إليه من  ويهدي}ة انيلعدم االستعداد أو حلجبهم بالغواشي الظلم {من يشاء يضلُّ }اإلهلية، 

عداد  االستعدمي: أهل الضالل فريقان بتصفية االستعداد من احملبني. وكما أن  {أناب
ابة لقوة  اإلنبغري وحاجبه بظلمة البشرية، فكذلك أهل اهلداية قسمان: حمبوبون يهتدون

 ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱاالستعداد وحمبون يهديهم اهلل بعد اإلنابة، كما قال تعاىل: 
 [.13شورى، اآلية: ال]َّ ري

لوبهم قوتطمئن } أي: املنيبون الذين آمنوا اإلميان العلمي بالغيب {الذين آمنوا}

مللكوت اكر يف التفر يف النعم، أو ذكر القلب بذكر النفس باللسان والتفك  {بذكر هللا
كر يف والتف سانالنفس بالل كُرللذكر مراتب ِذ ومطالعة صفات اجلمال واجلالل، فإّن

باملشاهدة،  الروح كُرالسر باملناجاة، وِذ كُرالقلب مبطالعة الصفات، وِذ كُرم، وِذالنع
ا بظهور صفاهت تضطرب لنفسوا. اخلفاء باملناغاة يف املعاشقة، وذكر اهلل بالفناء فيه كُروِذ

قرت النفس  استر اهللوأحاديثها وتطيش فيتلون القلب بسببها ويتغري بأحاديثها، فإذا ذك
 لى قلبعرطومه إن الشيطان يضع خ": الصالة والسالمساوس كما قال عليه وانتفت الو

كوت  امللفكر يفوكذا ذكر القلب بالتب". ابن آدم، فإذا ذكر اهلل خنس فاطمأن القل
لعمل الصاحل ان. واطمئنومطالعة أنوار اجلربوت، وأما سائر األذكار فال تكون إال بعد اال

وحسن }فات بالوصول إىل الفطرة وكمال الص {مطوبى له}ههنا: التزكية والتحلية و

 .بالدخول يف جنة القلب، جنة الصفات {مآب
 جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ممجن  خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك  حك
 يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  لك هش مش هس مس هث مث متهت هب مب مئهئ  هي
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ىنين من خن  جنحن
 ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى
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 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث  رث يت
 حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت  مت خت
 َّ جغ مع جع مظ  حط

ليها إنسب كل ما ُيأي: يقوم عليها بإجياد  {على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم  }
ا اىل ألنه إمنهلل تعالق خبمي مكسوهبا وإن كان من مكاسبها، قيوم هلا ومبكسوباهتا، وإمنا ُس

 ل وصالحيتهبول احملقهة ِجأظهره عليها الستعداد فيها يناسبه به قبلته من اهلل تعاىل، فمن 
 و قائم عليهاأقتضته، اا بإجياده ألهن ملظهريته وحمليته ينسب إىل كسبها مع قيام احلق تعاىل

  تعرضاليت حبسب كسبها ومبقتضاه أي كما يقتضي مكسوباهتا من الصفات واألحوال
و يبة إياها، أة املثرانيالستعدادها يفيض عليها من اجلزاء الذي هو اهليئات الكمالية النو

 .بة إياهااهليئات الكدرة الظلمانية املعّذ
على  لوقتمقدر أو مفروض يف ذلك ا مكتوٌب أمٌر لكل وقت  {تابكِ  لكل أجلٍ }

لك ذصالح  ا هواخللق، فالشرائع معينة عند اهلل حبسب األوقات يف كل وقت يأيت مب
سول أن ان لركوما }من عنده وكذا مجيع احلوادث من اآليات وغريها.  الوقت رسوٌل

ر من غري تغي  ادث فيهيت حتبشيء منها إال بإذنه يف وقته ألهنا معينة بإزاء األوقات ال {يأتي
وية السما لنفوساعن األلواح اجلزئية اليت هي  {يمحو هللا ما يشاء}وتبدل وتقدم وتأخر 

 وعنده أمّ }. يوجدها فما يشاء في {ثبتويُ }من النقوش الثابتة فيها فيعدم عن املواد ويفىن 

 الً زأيكون وان ما ك أي: لوح القضاء السابق الذي هو عقل الكل املنتقش بكلّ  {الكتاب
 لقضاء السابقا: لوح ربعةأعلى الوجه الكلي املنزه عن احملو واإلثبات، فإن األلواح  وأبدًا

اطقة نللوح النفس ا العقل األول. ولوح القدر أي: العال عن احملو واإلثبات وهو لوُح
للوح ا: ـى بملسمالكلية اليت يفصل فيها كليات اللوح األول ويتعلق بأسباهبا وهو ا

 بشكله العامل  هذاولوح النفوس اجلزئية السماوية اليت ينتقش فيها كل ما يفاحملفوظ. 
ألول مبثابة اما أن مل كوهيأته ومقداره وهو املسمى بالسماء الدنيا وهو مبثابة خيال العا

 .اهلل أعلمهادة والش روحه والثاين مبثابة قلبه. مث لوح اهليوىل القابل للصور يف عامل
 حم جم  هل مل حلخل جل مك لك خك حكجك مق  حق مف خف حف جف مغ ُّٱ
 مل خل  هت مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه  جهمه هن من خن حن جن مم خم
 َّ  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم جمحم يل ىل
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ننقصها من }اجلسد وقت الشيخوخة  نقصد أرضَ  {أو لم يروا أنا نأتي األرض}

وهللا }حىت ميوت  فشيئًا بتواكل األعضاء وختاذل القوى وكاللة احلواس شيئًا {أطرافها

ال راد وال مبدل حلكمه، أو نأيت أرض النفس  {ب لحكمهال معقّ } لى هذا الوجهع {يحكم
يب يسمع ويب "كما قال تعاىل:  وقت السلوك ننقصها من أطرافها بإفناء أفعاهلا بأفعالنا أواًل

كنت مسعه الذي يسمع به وبصره "، كما قال تعاىل: ، مث بإفناء صفاهتا بصفاتنا ثانيًا"يبصر
[. 16غافر، اآلية: ]َّ مكجل لك خك ُّٱبإفناء ذاهتا بذاتنا كما قال تعاىل:  مث". الذي يبصر

لفناء اخللق كله، [. 16غافر، اآلية: ]َّ مل خل حل ُّٱوأجاب نفسه بقوله تعاىل: 
 .وحينئذ ال حكم إال هلل، حيكم كما يشاء ال معقب حلكمه لعدم غريه
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 سورة إبراهيم 

 

 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه مهىهُّٱ
 ىت نت مت زت رت يب  ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ
 ىك مك لك يقاك ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت
 َّ يكمل

أو من  دة،الوح من ظلمات الكثرة إىل نوِر {أنزلناه إليك لتخرج الناس الر كتاب  }
ور نت إىل لصفاجب األفعال واظلمات صفات النشأة إىل نور الفطرة، أو من ظلمات حُ 

ألقدس لفيض امن ا بتيسريه بإبداع ذلك النور فيهم هبيئة االستعداد {بهمبإذن ر}الذات 
اإلذن  إْذ بوبية،الر من عامل األلوهية وتوفيقه بتهيئة أسباب خروجه إىل الفعل من حضرة

 {يزاط العزلى صرإ}منه هبة االستعداد وهتيئة األسباب وإال مل يكن ألحد إخراجهم 
ثاين: عىن الى املوعل. بكمال ذاته {الحميد}ور وحدته القوي الذي يقهر ظلمات الكثرة بن

 مِ َعِن الذي يهبُ  {الحميد}الذي يقهر صفات النفس بنور القلب  {صراط العزيز}
ته حات ذابسب الذي يقهر {العزيز}الفضائل والعلوم عند صفاء الفطرة. وعلى الثالث: 

قي الكامل د البالوجويهب اأنوار صفاته ويفىن حبقيقة هويته مجيع خملوقاته احلميد الذي 
ن عوبني احملج {للكافرينَ  وويل  }. بعد فناء الرذائل الناقص بوجود ذاته ومجال وجهه

العذاب،  مراتب الثةب على الوجوه الثالوحدة أو الفطرة أو جتلي الذات وكشفه. ويترت 
فات صنريان وائل فهو إما عذاب حمبة األنداد يف جحيم التضاد وإما عذاب هيئات الرذ

. تر الذان نوالنفس ومقتضيات الطبائع أو عذاب حجب األفعال والصفات واحلرمان ع
ه لوصف عنويةاحلسية على العقلية والصورية على امل {الحياة الدنيا}يؤثرون  {الذين}

 .الضالل بالبعد وكون عامل احلس يف أبعد املراتب عن اهلل تعاىل
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 ىي ني مي زي  ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ
 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ييجئ
 حم جم يل ىل مل خل  خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح  مج حج

 ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم
 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي يهجي
 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن
 َّ خب حب جب هئ

سب م حبيناسب ما عليه حاهل أي: بكالم  {ا أرسلنا من رسول إال بلسان قومهوم}
م مناسبته هم وعدفهاماستعدادهم وعلى قدر عقوهلم وإال مل يفهموا لبعد ذلك املعىن عن أ

 لالئق به وماكمال ان الملقامهم، فلم ميكنه أن يبني هلم ما يف استعدادهم األول بالقوة م
انية الظلم يئاتلزوال استعداده باهل {فيضل هللا من يشاء}فطرة تقتضيه هوياهتم حبسب ال

أو  تعدادهى اسممن بقي عل {ويهدي من يشاء}ورسوخها واالعتقادات الباطلة واستقرارها 
ى لب عل يغالالقوي الذي  {وهو العزيز}مل يترسخ فيه حواجب هيئاته وصور اعتقاداته 

داية أمر ه ردّبيالذي  {الحكيم}ء ضاللته من يشا مشيئته فيهدي من يشاء هدايته ويضل 
 .بالغةكمة الاحل املهتدي بأنواع اللطف وأمر ضالل الضال بأصناف اخلذالن على مقتضى

صرب ذ الإأي: لكل مؤمن باإلميان الغييب  {شكور ارٍ صبّ  إن في ذلك آليات لكلّ }
صيل رتبة ال لتحألفعاوالشكر مقامان للسالك قبل الوصول حال العقد اإلمياين والسري يف 

ه هي  سلوكها يفالتوكل، وحينئذ آياته اليت يعترب هبا ويستمدها يتمسك هبا ويعتمد
اللسان بشكره  هاوغري أو مسع هبا أو وصلت إليه من هداية  األفعال، فكلما رأى نعمًة

مل مبقتضاها ة والعلطاعسن التلقي والقبول واوبالقلب بتصوره من عند اهلل، وباجلوارح حُب
زع. وقول: عن اجل سانحبفظ الل َرَبأو نزل به َص ما ينبغي، وكلما رأى أو مسع بالء  على
أو  رٌيوربط القلب وتصور أن له فيه خ ،[156البقرة، اآلية: ]َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ

 .مصلحة وإال ملا ابتاله اهلل به ومنع اجلوارح عن االضطراب
 جس مخ جخ مح  جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱ
 خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص حصخص  مس خس حس
 مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف
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 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي يه ىه
 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب  يئرب ىئ

 يل ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث  ىث نث
 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  رنزن مم ام
 جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس مخجس
 حم جم يل ىل مل خل  مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق  حق مف حفخف
 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم
 يب ىب نب مب ربزب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت رتزت
 ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل مل يك
 حج هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ حئخئ جئ يي
 مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج
 َّ حف جف مغ  جغ جعمع مظ حط

ون فيما ندعوكم إليه وهو الذي ال كيف تشك : مع وضوحه، أي {أفي هللا شكٌّ }
 {يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم}. جمال للشك فيه لغاية ظهوره وإمنا يوضح ما يوضح به

 {ويؤخركم إلى}لية اليقني يه عند ِجليستر بنوره ظلمات حجب صفاتكم فال تشكون ف
ن له حبسب استعداده األول غاية يقتضيها استعدادكم من السعادة إذ كل شخص عيّ 

حبسب مزاجه األول غاية من العمر هي أجله  كمال هو أجله املعنوي كما أن لكل أحد  
ة بسبب الطبيعي، وكما أن اآلجال االخترامية تقطع العمر دون الوصول إىل الغاية املسما

دون الوصول إىل  من األسباب فكذلك اآلفات واملوانع اليت هي حجب االستعداد حتوُل
ً }. الكمال املعني للخالئق ثالث برزات، برزة عند القيامة الصغرى  {وبرزوا هلل جميعا

مبوت اجلسد وبروز كل أحد من حجاب جسده إىل عرصة احلساب واجلزاء، وبرزة عند 
اإلرادي عن حجاب صفات النفس والربوز إىل عرصة القلب القيامة الوسطى باملوت 

بالرجوع إىل الفطرة، وبرزة عند القيامة الكربى بالفناء احملض عن حجاب األنية إىل فضاء 
 مئ خئ حئُّٱالوحدة احلقيقية وهذا هو الربوز املشار إليه بقوله تعاىل: 

رزين ال خيفى على [، ومن كان من أهل هذه القيامة يراهم با48إبراهيم، اآلية: ]َّهئ
وأما ظهور هذه القيامة للكل وبروز اجلميع هلل، وحدوث التقاول بني . اهلل منهم شيء



 353 تفسير سورة إبراهيم

 

 

املهدي القائم باحلق، الفارق بني أهل اجلنة والنار عند  الضعفاء واملستكربين، فهو بوجوِد
 .قضاء األمر اإلهلي بنجاة السعداء وهالك األشقياء

 مَ أسلفر بنوره، على شيطان الوهم وتنّو ّقظهر سلطان احل {وقال الشيطان}
ل ته إىل الباط، ودعو لهوأطاع وصار حمقا عاملا بأن احلجة هلل يف دعوته للخلق إىل احلق ال
 أن وعده تعاىلب قر ، وأبتسويل احلطام وتزيني احلياة الدنيا عليهم واهية فارغة عن احلجة

ليس  عدي بأنوو. عث حق قد وىف بهبالبقاء بعد خراب البدن والثواب والعقاب عند الب
جة خلالية عن احلالدعوة بل الوم ليس إال ملن قإال احلياة الدنيا باطل اختلقته. فاستحقاق اّل

لوموا ولوموني تفال }فاستجاب هلا وأعرض عن الدعوة املقرونة بالربهان فلم يستجب هلا 

 .{أنفسكم

 خل  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ
 مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل
 نئىئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 َّ زت رت يب ىب  نب زبمب رب يئ

(. ٌةَمِل)َك الم، كما مر يف تسمية عيسى عليه السطيبًة أي: نفسًا {طيبة   كلمة  }
 {ا ثابت  أصله}كما شبهها بالزيتونة يف القرآن وبالنخلة يف احلديث  {كشجرة طيبة}

ت من مثرا {أكلها تؤتي}مساء الروح  {وفرعها في}بات االعتقاد بالربهان باالطمئنان وث
 ألسبابوفيق ابتسهيله وتيسريه بت {بإذن ربها} وقت  {كل}املعارف واحلكم واحلقائق 

ن فوق اجتثت م}مثل احلنظلة أو الشرجط  {خبيثةٍ  كشجرةٍ  خبيثةٍ }نفس  {ومثل}وهتيئتها 

بت ثّ ي}. شيء ش االعتقاد وعدم القرار علىشوّ استؤصلت للطيش الذي فيها وت {األرض

هم يف ستقامتة الاحلسي {في الحياة}اإلميان اليقيين بالربهان احلقيقي  {هللا الذين آمنوا
اة أي: احلي {خرةوفي اآل}الشريعة وسلوكهم يف حتصيل املعاش طريق الفضيلة والعدالة 

ة من اهلل لى بصريعرف صيل املعاالروحانية الهتدائهم بنور احلق يف الطريقة وكوهنم يف حت
ت النفس صفا ظِ حبظو استعداداهتم يف احلياتني لنقِص {هللا الظالمين ويضلُّ }وبينة من رهبم 

 .وبقائهم يف احلرية لالحتجاب عن نور احلق
  ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ
  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك
 َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
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ور ن  ية والألصلااليت أنعم هبا عليهم يف األزل من اهلداية  {ة هللاعمَ لوا نِ بدّ }
: تعاىل ا قال، كموضاللةً  أي: احتجابًا {كفراً } االستعدادي الذي هو بضاعة النجاة

البقرة، اآلية: ]َّهل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مقُّٱ
 ظلمة الدائمةيف ال بقوالذة احلسية الفانية، فأضاعوا النور الباقي واستبدلوا به ال ،[16
 عهم يفتابوى هبم من يف قوى نفوسهم أو من اقتدى بطريقتهم وتأس  {وأحلوا قومهم}

 .{دار البوار}ذلك 
، إذ كل حب اهللا كمن متاع الدنيا وطيباهتا ومشتهياهتا حيبوهن {وجعلوا هلل أنداداً }

آل ]َّ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ قال اهلل تعاىل:. ما غلب حبه فهو معبوٌد
ن اث املستعديكل من نظر إليهم من األحد {ليضلوا عن سبيله}[ اخل، 14عمران، اآلية: 

يع الزوال، سر ٌلم قليأي: اذهبوا فيه بأمر الوهم فإن متتعك {عواقل تمتّ }ومن دان بدينهم. 
 .وشيك الفناء، وعاقبته وخيمة باملصري إىل النار

 حطمظ مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّٱ
 مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع
 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  خم حم جم هل
 َّ مه جه

مساء عامل القدس  {من وأنزلَ }مساوات األرواح وأرض اجلسد  {قَ لَ هللا الذي خَ }
ً }من أرض النفس مثرات احلكم والفضائل  {فأخرج به}ماء العلم  ى وتقّو {لكم رزقا
ر وسخَّ }أهنار العلم باالستنتاج واالستنباط والتفريع والتفصيل  {سخر لكمو}القلب هبا 

 {ر لكموسخّ }يف السري باملكاشفة واملشاهدة  {دائبين}مشس الروح وقمر القلب  {لكم
ليل ظلمة صفات النفس وهنار نور الروح لطلب املعاش واملعاد والراحة واالستنارة 

عداداتكم، فإن كل شيء يسأله بلسان استعداده بألسنة است {وآتاكم من كل ما سألتموه}
 ىثيث نث مث زث رث ُّٱ: كما قال تعاىل وتراخ   ف  يفيض عليه مع السؤال بال ختل  كمااًل
من األمور السابقة على  {و نعمة هللاوإن تعدّ } [.29الرمحن، اآلية: ]َّ لك اك يق ىق يف ىف

ربية الواصلة عن مداد التإضرة اإلهلية ومن الالحقة بكم من وجودكم الفائضة من احل
 {إن ا نسان لظلوم}لعدم تناهيها كما تقرر يف احلكمة  {ال تحصوها}احلضرة الربوبية 

بوضع نور االستعداد ومادة البقاء يف ظلمة الطبيعة وحمل الفناء وصرفه فيها، أو بنقص حق 
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غري بتلك النعم اليت ال حتصى باستعماهلا يف  {كفار}اهلل أو حق نفسه بإبطال االستعداد 
 .ما ينبغي أن تستعمل وغفلته عن املنعم عليه هبا واحتجابه هبا عنه

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
 َّ جت هب

 ربّ }لشهود لب اطه إىل اهلل يف روح بلسان احلال عند التوّجال {وإذ قال إبراهيم}

ً }أي: بلد البدن  {اجعل هذا البلد جتاذب ولقوى من غلبات صفات النفس وتنازع ا {آمنا
ر وغريها. والذك حلدسالقوى العاقلة النظرية والعملية والفكر وا {بني وبنيّ واجنِ }األهواء 

لطبيعية وفات ااملألواحلسية واملرغوبات البدنية أصنام الكثرة عن املشتهيات  {عبدأن نَ }
ا واالحتجاب هب ليها،إق هبا، واالجنذاب بالتعل  {من الناس أضللن كثيراً  إنهنّ  ربّ }. باحملبة

 {ك غفورفإنه مني ومن عصاني فإن}يف سلوك طريق التوحيد  {فمن تبعني}عن الوحدة 
 .فرةد املغليه بعبإفاضة الكمال عترمحه  {رحيم}تستر عنه تلك اهليئة املظلمة بنورك 

ة أي: وادي الطبيع {غير ذي زرع بوادٍ }ذرية قواي  {ربنا إني أسكنت من}
الذي هو  {مرَّ تك المحند بيع}اجلسمانية اخلالية عن زرع اإلدراك والعلم واملعرفة والفضيلة 

تهوي } واسمن ناس احل {فاجعل أفئدة}صالة املناجاة واملكاشفة  {ربنا ليقيموا}القلب 

ايعة وترك باملش ليهمفتميزهم بأنواع اإلحساسات ومتدهم بإدراك اجلزئيات ومتيل إ {إليهم
واحلقائق  ملعارفارات من مث {وارزقهم}املخالفة بامليل إىل اجلهة السفلية واللذة البدنية 

 كمال.نعمتك فيستعملون تلك املدركات يف طلب ال {لعلهم يشكرون}من الكليات 
االت ن الكملفعل مامما أخرجناه إىل  {وما نعلن}مما فينا بالقوة  {خفيلم ما نُ ربنا إنك تع}
 .يف مساء الروح {وال} أرض االستعداد {وما يخفى على هللا من شيء في}

 خص حص  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّٱ
 حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط خضمض حض جض مص
 مل خل  حن جن مم خم حم جم هل خلمل  حل جل مك لك خك
 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل
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 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث
 َّ ٰى ين ىن  نن من زن ممرن ام

ة العاقلة النظري {إسماعيل}رب الكمال ِك {الحمد هلل الذي وهب لي على}
ل: ما قاأي: لسميع لدعاء االستعداد، ك {دعاءإن ربي لسميع ال}العلمية  {وإسحاق}

 ًاكّل {يومن ذريت}صالة الشهود  {اجعلني مقيم ربّ }. حسيب من سؤال علمه حبال
 {ياغفر ل ربنا}أي: طليب للفناء التام فيك  {ربنا وتقبل دعاء}منهم مقيم صالة ختصه 

ن ودي ملوجوملا يتسبب  {ولوالديّ }بنور ذاتك ذنب وجودي فال أحتجب بالطغيان 
ؤمين القوى ر، ومللبصابتلى بزيغ القوابل والفواعل فال أرى غريك وال ألتفت إىل سواك فُأ

ية أيها ظلمانية الحساب اهليئات الروحانية النورانية والنفسان {ومقُ يوم يَ }الروحانية 
 .أرجح

  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ ىي ني مي زي ري ُّٱ
 خص  مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب
 َّ  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص

ل أرض الطبيعة بأرض النفس عند الوصول إىل تبّد {يوم تبدل األرض غير األرض}
ل أرض النفس بأرض القلب ومساء السر مقام القلب ومساء القلب بسماء السر وكذا تبّد

اء التوكل ل ما فوقه وما حتته كتبدل مسبسماء الروح، وكذا كل مقام يعربه السالك يبّد
يف توحيد األفعال بسماء الرضا يف توحيد الصفات، مث مساء الرضا بسماء التوحيد عند 

الذي  {القهار}الذي ال موجود غريه  {وبرزوا هلل الواحد}طوى الكل كشف الذات مث ُي
احملتجبني بصفات النفوس وهيئات الرذائل  {وترى المجرمين}يفىن كل ما عداه بتجليه 

اكنهم من سجني الطبيعة وهاوية هوى النفس بقيود عالئق الطبيعيات يف أم {مقرنين}
الستيالء سواد اهليئات املظلمة من  {سرابيلهم من قطران}وأرسان حمبات السفليات 

نار القهر واإلذالل واالحتجاب عن  {وتغشى وجوههم}قات اجلواهر الغاسقة عليها تعّل
القيامة ممن شاهد البعث والنشور، واهلل  آخر ال ينكشف إال ألهل ٌذلذة الكمال، وفيه سر

 .أعلم
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 يل       ىل  مل    خل
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه  مه
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث
 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن
 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب
 حم جم يل ىل مل خل  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض

 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب
 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك

 َّ جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني  مي زي
يف مساء العقل  {ولقد جعلنا}أي: جامع لكل شيء، مظهر له  {وقرآن ُمبين}

{ ً كة والعقل بالفعل والعقل مقامات ومراتب من العقل اهليوالين والعقل باملَل {بروجا
طان وحفظناها من كل شي}املتفكرين فيه  {للنّاظرين}بالعلوم واملعارف  {وزيّنّاها}املستفاد 

فاختطف احلكم العقلي باستراق  {إاّل من استرق الّسمع}من األوهام الباطلة  {رجيم
فنطرده ونبطل  واضٌح أي: برهاٌن {فأتبعه شهاب ُمبين}السمع لقربه من أفق العقل 

الفضائل  {وألقينا فيها رواسي}بسطناها بالنور القليب  {مددناها}وأرض النفس . حكمه
من الكماالت اخللقية واألفعال اإلرادية وامللكات الفاضلة  {وأنبتنا فيها من كل شيء}

معني مقدر بقدر عقلي عدل غري مائل إىل طريف اإلفراط  {موزون  }واملدركات احلسية 
بالتدابري اجلزئية واألعمال البدنية  {وجعلنا لكم فيها معايش}والتفريط لكل قوة حبسبها 

كم ويتعلق بكم، أو جعلنا يف مساء القلب بروجا نسب إليممن يُ  {ومن لستُم له بَِرازقين}
مقامات كالصرب والشكر والتوكل والرضا واملعرفة واحملبة، وزيناها باملعارف واحلكم 
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  مه جه ين ىن ُّٱمن األوهام والتخيالت  {وحفظناها من كّل شيطان رجيم}واحلقائق 
 .دايةمن طوالع أنوار اهل نوريٌّ [ أي: إشراقٌ 18احلجر، اآلية: ]َّ حي جي يه ىه

نة نا خزاعند أي: ما من شيء يف الوجود إال له {وإن من شيء إاّل عندنا خزائِنهُ }
الوجه  لي علىالك بارتسام صورته يف أم الكتاب الذي هو العقل يف عامل القضاء أواًل

ته فيه ام صورارتسالكلي، مث خزانة أخرى يف عامل النفس الكلية وهو اللوح احملفوظ ب
اء ر عنها بسماملعب  ماويةمث خزانة أخرى بل خزائن يف النفوس اجلزئية السبأسبابه،  متعلقًا

وما }ها ا ووضعكلهمبقدارها وش مقدرًة الدنيا ولوح القدر بارتسام صورته فيها جزئيًة

عينة محمل و من شكل وقدر ووضع ووقت  {معلومٍ  إاّل بقدرٍ }يف عامل الشهادة  {ننزله
 .واستعداد خمتص به يف ذلك الوقت

 لقلوب،لية باحلكم واملعارف، مصّف {لواقِحَ }رياح النفحات اإلهلية  {وأرسلنا}
يقية م احلقلعلوامن  من مساء الروح ماء  {فأنزلنا}معدة لالستعدادات لقبول التجليات 

 وإنّا}ها. كم عنخللّو {بخازنين}لذلك العلم  {وما أنتم}وأحييناكم به  {فأسقيناكموه}

ء باإلفنا {ميتونُ }فطرة ال قيقية مباء احلياة العلمية والقيام يف مقامباحلياة احل {لنحن نُحيي
قدمين المست ولقد علمنا}. للوجود، الباقون بعد فنائكم {ونحن الوارثون}يف الوحدة 

 {مستأخرينلمنا العقد لو}ني الطالبني للتقدم أي: املستبصرين، املشتاقني من احملبّ  {منكم
اته، ذ بدن ولة الصفات النفس وحمب دن الرجس باستيالِءاملنجذبني إىل عامل احلس ومع

 من عهم إىلجيموونه مع من يتولّ  {وإّن ربّك هو يحشرهم}الطالبني للتأخر عن عامل القدس 
ملناسبة سب اكمة حبيدبر أمرهم يف احلشر على وفق احل {إنّه حكيم  }حيبونه وينزعون إليه 

صفاهتم واهتم هيئ ذاب واحملبة وما تقتضيهبكل ما فيهم من خفايا امليل واالجن {عليم  }
 .فسيجزيهم وصفهم

 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱ
 جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص
 خم حم جم يل ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك
 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم
 زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر



 359 ورة الحجرتفسير س

 

 

 مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك

 َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئٱٱٱ  مئ خئ حئ
تزجة املم أي: من العناصر األربعة {من حمأ مسنون ولقد خلقنا ا نسان من صلصالٍ }

زاء الصلبة ن األجع صَ ُلحىت َخ ر واملسنون ما صب عليه املاءإذ احلمأ هو الطني املتغّي
ل لصال ما ختلخوالص. منه اخلشنة الغري املعتدلة املنافية لقبول الصورة اليت يراد تصويرها

 الذي حليواينروح ان وهو جوهر الأي: أصل اجِل {والجان}ف باحلرارة منه باهلواء وجتف 
من احلرارة  أي: {مومخلقناه من قبل من نار الس}تولد منه قوى الوهم والتخيل وغريمها 

رارة دم تأثري احلبل لتققمن  الغريزية ومن خبارية األخالط ولطافتها املستحيلة هبا، وإمنا قال
الة الفّع القوى ء بليف التركيب بالتمزيج والتعديل وإثارة ذلك البخار على صور األعضا

 .ليسدم انقياد إبله وع ئكةمعىن انقياد املال املؤثرة متقدمة على التركيب يف األصل وقد مر  
د طروم، مرجوٌم {فإنك}من جنة عامل القدس اليت ترتقي إىل أفقه  {خرجفا}

مة القيا {ومإلى ي}لعنة البعد يف الرتبة  {وإن عليك}منها لكونك غري جمرد عن املادة 
نن ألزيّ }وحيد الت الصغرى وجترد النفس عن البدن بقطع عالقتها أو الكربى بالفناء يف

أي:  {دكوألغوينهم أجمعين إال ِعبَا}هوات واللذات يف اجلهة السفلية الش {لهم
لق س تعاملخصوصني بك، الذين أخلصتهم من شوائب صفات النفس وطهرهتم من دن

عماهلم لك أخلصوا ين أالطبيعة، وجردهتم بالتوجه إليك من بقايا صفاهتم وذواهتم، أو الذ
ج اعوجا ال {مستقيم  }هنجه ومراعاته حق  {هذا صراط عليّ }لغريك فيها  من غري حّظ

عد والُب لغوايةايف  فيه، وهو أن ال سلطان لك على عبادي املخلصني إال الذين يناسبونك
لكّل }ضب هي احلواس اخلمس والشهوة والغ {لها سبعة أبوابٍ }. عن صراطي فيتبعونك

وة غلبة قنه لمعضو خاص به، أو بعض من اخللق خيتصون بالدخول  {منهم جزء َمْقسوم بابٍ 
 .ذلك الباب عليهم

 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت  ُّٱ
 جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض
 مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم
 يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
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 مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
 ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك
 حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي
 مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج
 هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع
 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حم جم
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه
 مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن
 َّ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب  خب جبحب

رية ت البشلصفاوا عن الغواشي الطبيعية وجتردوا عن االذين تزّك {إّن المتّقين}
م هل من ماء حياة العلم مقواًل {وُعيون} من روضات عامل القدس {في جنّات}
لك ذل إىل لوصوابسالمة من اهليئات اجلسدانية وأمراض القلوب املانعة عن  {ادخلوها}

زمنة ال األت أحومن آفات عامل التضاد وعوارض الكون والفساد، وتغريا {آمنين}املقام 
 النفس من متصاعدة   أي: حقد راسخ وكل هيئة   {ونزعنا ما في صدورهم من غلّ }. واملواد

م الذين دس، وهالق إىل وجه القلب الذي يليها بفيض النور واستيالء قوة الروح وتأييد
 هليئاتانهم علبت أنوارهم على ظلماهتم من أهل العلم واليقني فاضمحلت وزالت َغ

ضاد، وأشرقت مل الت عاالنفسانية الغاسقة وآثار العداوة الالزمة هلبوط النفس وامليل إىل
م إىل ن بعضهمقني يهم قوة احملبة الفطرية بتعاكس أشعة القدس وأنوار التوحيد واليف

ب مرات {ررٍ على س}حبكم العقد اإلمياين والتناسب الروحاين.  بعض، فصاروا إخوانًا
 .جبنيلتساوي درجاهتم وتقارب مراتبهم وكوهنم غري حمت {ُمتَقَابلين}عالية 

نها ما هم مو}ب املنافاة والتضاد هناك المتناع أسبا {ال يمّسهم فيها نصب}

الئكة على زول املة نهه عن الزمان وتغرياته. وأما كيفيلسرمدية مقامهم وتنّز {بُِمْخرجين
د ملتقدسني، فقدنية االب د األرواح العالية للمتجردين املنسلخني عن اهليئاتالنبيني وجتّس

 د(.ت اإلشارة إليها يف سورة )هومّر
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  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ
 خل  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل
 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه
 َّ  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

م العلوحلياة هي: اوت هلل تعاىل َتَبأي: الصفات السبع اليت ثَ  {ولقد آتيناك َسْبعا}
 لك أوالً  بوهتاى ثاليت كرر وثن  {من المثاني}والقدرة واإلرادة والسمع والبصر والتكلم 

 .لك قك بأخالقه، واتصافك بأوصافه، فكانتيف مقام وجود القلب عند ختّل
 {رآن العظيموالق}حيد وثانيا: يف مقام البقاء بالوجود احلقاين بعد الفناء يف التو

، وملوسى سبعًا ملسالالصالة واصفات وإمنا كانت حملمد عليه أي: الذات اجلامعة جلميع ال
فات دون شف الصام كألنه ما أويت القرآن العظيم بل كان مقامه التكليم، أي: مق تسعًا

 .كشف الذات، فله هذه السبع مع القلب والروح
هلل تعاىل  قة باملادة لتكون منزهًابالتجريد عن عوارض الصفات املتعّل {فسبّح}

لنعم جتليات  لربك باالتصاف بالصفات الكمالية لتكون حامدًا احلال، حامدًا بلسان
بالتسبيح  {واعبد ربّك}بسجود الفناء يف ذاته  {وكن من الساجدين}صفاته بأوصافك 

فتنتهي عبادتك بانقضاء  {اليقين}حق  {حتّى يأتيك}والتحميد والسجود املذكورة 
 .ال غريه وجودك، فيكون هو العابد واملعبود مجيعًا
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث ُّٱ
 َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم

 أحواهلا يف اهُدمن أهل القيامة الكربى يشاهدها ويش ملا كان  {أتى أمُر هللا}
: تعاىلده بقوله عن شهو أخرَب". بعثت أنا والساعة كهاتني": عني اجلمع، كما قال 

د  بوجون إالال يكو أحد  وملا كان ظهورها على التفصيل حبيث تظهر لكّل َّىث نث مثُّ
ده لوجه د شهوألن هذا ليس وقت ظهوره، مث أك  {فال تستعجلوه}قال:  املهدي 

 .غريجود الوثبات إمن  {سبحانه وتعالى عّما يُشِركون}اهلل وفناء اخللق يف القيامة بقوله: 
ثرة شاهد كيمع الفرق بعد اجل اجلمع لكونه يف مقاِم  عنِيل ما شهد يفمث فص 

ما عكس، كبال الصفات يف عني أحدية الذات حبيث ال حيتجب بالوحدة عن الكثرة وال
ينّزل المالئكة }ل: [ اآلية، فقا18آل عمران، اآلية: ]َّ جي  يه  ُّٱذكر يف قوله تعاىل: 

ي الذ {أمره}عامل  {من}لقرآن حيي به القلوب، يعين: اأي: العلم الذي ُي {بالروح
 لتوحيدهم باأخربو املخصوصني مبزيد عنايته، إْن {على من يشاء من عباده}فيه  انتقَش

لذي هو لروح اازيل ن بعد بيان أحدية الذات عامل الصفات احلقيقية بتنوالتقوى، فبي 
 عامل األفعالو ئكة،ملالا، وإثبات املشيئة اليت هي اإلرادة، وعامل األمساء بإثبات العلُم

 .باإلنذار
 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ُّٱ
 خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ جحمح  مج حج مث
 ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مظ حط مض
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه  مه جه
 رث يت ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ
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 ىل مل يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث
 ىي ني زيمي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم  ام يل

 حج مث هت مت  خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي

 حضخض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج
 حم جم يل ىل مل خل خف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض
 ىي خيمي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن خنمن حن جن يم  ىم مم خم
 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
 لك اك يق ىق ىفيف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب
 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك
 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي
 جغ مع جع مظ حط مض  خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج
 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ

 ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حم جم
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه
 رث يت نتىت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ

 َّزثمث
غريها. والنعم كددة ل النعم املتعالصفات اإلضافية كاخللق والرزق، وفص  مث عد 

ليه عأي:  {سبيلصد الوعلى هللا ق}وملا ظهر احلق واخللق ظهر طريق احلق والباطل، فقال: 
ية: هود، اآل]َّ  يب ىب نب مب زب ُّٱلزوم السبيل املستقيم واهلداية إليها ألهله، كما قال: 

من  ن يكوند وأالتوحيد ال ب ن كان على هذا الصراط الذي هو طريقُ م [ أي: كل 56
 .أهله تعاىل ألنه طريقه الذي يلزمه

قة مما عدا سبيل يعين بعض السبل، وهي السبل املتفّر {جائر  }ومن السبيل 
، فهي سبيل الضاللة كيفما عادل عن احلق، موصل إىل الباطل ال حمالَة التوحيد جائٌر

الذين تتوفّاهم }. داية اجلميع إىل السبيل املستقيم لكوهنا تنايف احلكمةكانت. ومل يشأ ه

اهم اهلل تعاىل بذاته، وأما األبرار أن السابقني املوحدين يتوّف قد مر  {المالئكة ظالمي أنفسهم
د ووصل إىل مقام القلب بالعلوم ى عن مقام النفس بالتجر والسعداء فقسمان: فمن ترّق

لك املوت، ومن كان يف مقام النفس من العباد والصلحاء والزهاد َم والفضائل يتوفاهم
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واملتشرعني الذين مل يتجردوا عن عالئق البدن بالتزكية والتحلية تتوفاهم مالئكة الرمحة 
 .بالبشرى باجلنة، أي: جنة النفس اليت هي جنة األفعال واآلثار

كوتية لإذ القوى امل العذاب،اهم مالئكة وأما األشرار األشقياء فكيفما كانوا تتوّف
ت هيئاهتم كان ٌةاملظ ل هبيئات تلك النفوس، فإذا كانت حمجوبٌةاملتصلة بالنفوس تتشك 

ملناسبتها،  هليئاتاتلك غاسقة ظلمانية هائلة، فتتشكل القوى امللكوتية القابضة لنفوسهم ب
لمانية، ظديئة، رت انكلك املوت على صورة أخالق احملتضر، فإذا وهلذا قيل: إمنا يظهر َم

 متسكن،ل وكانت صورته هائلة، موحشة، غلب على من حيضره اخلوف والذعر، وتذل 
أي:  {سلموا الفألق}ونزل عن استكباره، وأظهر العجز واملسكنة، وهذا معىن قوله: 

فأجيبوا  {وءسعمل من نّا نما ك}د وقالوا: ساملوا، وهانوا، والنوا، وتركوا العناد والتمر 
 .األفعال {بلى إن هللا عليم بما كنتم تعملون فأدخلوا أبواب جّهنم}م: بقوهل

 ننىن من زن ممرن ام يل  ىل مل يك مكىك لك يقاك ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ
 حت جت هب خبمب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت
 لك خك حك  جك مق مفحق خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض خض حض جض مص
 خم حم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك
 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي  خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم
 زت رت ىبيب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
 مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت
 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب هئجب مئ خئ حئ
 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ
 من خن حن جن مم  خم حم هلجم مل خل جلحل مك لك خك  حك جك مق حق مف
 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ىهيه
 نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ
 َّ لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

عترفون قون عن املعاصي واملناهي، الواقفون مع أحكام الشريعة، املوأما املّت
بالتوحيد والنبوة على التقليد ال التحقيق، وإال لتجردوا بعلم اليقني عن صفات النفس إىل 
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رحني بني على صورة أخالقهم وأعماهلم الطيبة اجلميلة، َفمقام القلب، فتتوفاهم املالئكة طّي
أي: اجلنة املعهودة عندهم، وهي جنة  {يقولون سالم عليكم ادخلوا الجنّة}مستبشرين 

 .{بما كنتم تعملون}لنفوس من جنات األفعال ا
 ادًالك عنإمنا قالوا ذ {وقال الذين أشركوا لو شاء هللا ما عبدنا من دونه من شيء}

ك عن علم لوا ذلو قالللموحدين بناء على مذهبهم، إذ  عن فرط اجلهل، وإلزامًا تًاوتعّن
 أنه ال َمِلَعن من أل،  الغريدين ال مشركني بنسبة اإلرادة والتأثري إىلويقني لكانوا موّح

 يشأ اهلل مل يئًاشامل ميكن وقوع شيء بغري مشيئة من اهلل، علم أنه لو شاء كل من يف الع
، مشركًا بقَ فلم ي عاىلذلك مل ميكن وقوعه، فاعترف بنفي القدرة واإلرادة عما عدا اهلل ت

ذين من فعل الكذلك }[. 107األنعام، اآلية: ]َّ ٰىري ين ىن نن من ُّٱقال اهلل تعاىل: 

 .يف تكذيب الرسل بالعناد {قبلهم
علمه عاىل وهلل تالفرق بني إرادة ا {إنّما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون}

 ن  معّي يف وقت  وقوعه علموي اهلل تعاىل يعلم كل شيٍء وقدرته ال يكون إال باالعتبار، فإن 
صيصه خت اوإذا اعتربن بذلك قلنا بعامليته،بسبب معني على وجه معني، فإذا اعتربنا علمه 

ما يتوقف  بوجود جودهبالوقت املعني والوجه املعني قلنا بإرادته، وإذا اعتربنا وجوب و
إىل العلم.  لثالثةارجع عليه وجوده يف ذلك الوقت على ذلك الوجه املعلوم قلنا بقدرته، فم

معلوما   كونهغري وعزمية روٍّج إىل تر ومل حيَتولو اقتضى علمنا وجود شيء ومل يتغّي
 .وحتريك اآلالت لكان فينا أيضا كذلك

 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ
 جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق
 َّ مم خم حم جم ىليل مل خل  هب مب هئ مئ هي مي خي

 ت كانتة ذا، أّيخملوقٌة وحقيقٌة أي: ذاٌت {أو لم يروا إلى ما خلق هللا من شيء}
 حقيقة كل شيءأي: يتجسد ويتمثل هياكله وصوره، فإن ل {يتفيّأ ظالله}من املخلوقات 

 َّ جل مك لك خك ُّٱهي ملكوت ذلك الشيء وأصله الذي هو به، هو كما قال تعاىل: 

 .ءر ذلك الشي[. وظالله هو: صفته ومظهره، أي: جسده الذي به يظه83ية: ]يس، اآل
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 قادةً من {سّجداً هلل}أي: عن جهة اخلري والشر  {الشمائل}عن  {عن اليمين و}
اخلريية  ألفعالاهات جال متتنع عما يريد فيها، أي: يتحرك هياكله إىل  طواعًةبأمره، ِم

 .لون ألمره، مقهورونذلّ صاغرون، مت {وهم داخرون}والشرية بأمره 
وت يف عامل األرواح من أهل اجلرب {ما في السموات}ينقاد  {وهلل يسجد}

دواب من ال يف عامل األجساد {وما في األرض}وامللكوت واألرواح اجملردة املقدسة 
 ال {كبرون يستالوهم }واألناسي واألشجار ومجيع النفوس والقوى األرضية والسماوية 

لون منه وينفع تأثرونأي: ينكسرون وي {يخافون ربّهم}ل ألمره ياد والتذّلميتنعون عن االنق
 طوعًا {نا يؤمروويفعلون م}وه عليهم من قهره وتأثريه وعلّ  {من فوقهم}انفعال اخلائف 

 .حبيث ال يسعهم فعل غريه وانقيادًا
بة ذا بنسه، وكبنسبة النعمة إىل غريه ورؤيته من {منكم بربهم يُشِركون إذا فريق  }

ا أن" تعاىل: ال اهلله. قبإىل الغري وإحالة الذنب يف ذلك عليه، واالستعانة يف رفعه  الضرّ 
ذلك هو ، و"يغري شكررزق وُيغريي، وَأ ُدعبَ ق وُيخُلعظيم، َأ واجلن واإلنس يف نبأ  

عوا فسوف تمتّ يناهم فما آتليكفروا ب}كفران النعمة والغفلة عن املنعم املشار إليهما بقوله: 

غري لأثري تن ال أال ذلك االعتقاد عليهم، أو فسوف تعلمون بظهور التوحيد وَب {لمونتع
 .اهلل يف شيء
 ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم  ىم  ُّٱ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يل ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت  ىت نت مت رتزت يب
 خب جبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن اممم
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب
 حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص حصخص
 جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك
 مه جه ين ىن  من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حي جي ٰه مه
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي خيمي حي جي يه ىه

 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب  نب مب زب رب يئ
 ني مي زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي
 حك جك مق  حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس
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 مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل حلخل جل مك لك خك
 ىل مل خل  هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ  مي خي حي جي ٰه

 يي ىي مي خي حي  يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل
 َّ ٰر ٰذ

ً مما رزقناهم}وجوده مما سواه  {ويجعلون لما ال يعلمون} : هو فيقولون {نصيبا
يف  أثريًاغريه تللون رزقين وأعانين، فيجع أعطاين كذا، ولو مل يعطين لكان كذا، وفالنٌ 

 .هللزقهم ارمما  صيبًانوصول ذلك إليه، وإن مل يثبتوا له تأثريا يف وجوده فقد جعلوا له 
 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ

 ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  رثزث يت نتىت مت رتزت
 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك

 َّ مئ خئ حئ
ً }للمجرد واملقيد واملشرك واملوحد  {ضرب هللا مثالً } هلل، الغري  ًاحمّب {عبداً مملوكا

ه، فهو ف بأمريتصرن بدينه ويصدر عن حكمه، ومؤثرا له هبواه، فإن املقيد بالشيء يدي
ومنهم  لشيطاناعبد عبده إذ كل من أحب شيئا أطاعه، وإذا أطاعه فقد عبده. فمنهم من ي

الصالة  ل عليهقا لباس، كمامن يعبد الشهوة ومنهم من يعبد الدنيا أو الدينار أو اّل
اىل: هلل تعاقال و، "صةتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وتعس عبد اخلمي": والسالم

ال يقدر على }. [ وإذا عبده كان مملوكه ورقيقه23اجلاثية، اآلية: ]َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ

إال ملا وعبوده به ومألن احملب والعابد ال يرتقي مهته وتأثريه وقوة نفسه من حمبو {شيء
وجود  ل الله، ب أثرييف وثاقه، بل ينقض منه ومعبوده عاجز ال ت كان مقهورا له، أسريًا

 نإوهلذا قيل:  أذل،أو حيوانا أو إنسانا أو ما شئت، فهو أعجز منه و سواء كان مجادًا
ا وأقل من الدني رًاحقر قدأيا الدن تابعَ  ، إذا تبعته فاتك وإن تركته تبعك، فإن الدنيا كالظّل

ئل، فهو ظل زا دنياخطرا، وال تأثري للدنيا فكيف به حىت حيصل له وبسببه شيء؟ وإن ال
 . قدرةوال له الظل وال ظل لظل الظل، بل الظل للذات وال ذات له فال ملٌك ظّل

ً حسنا} د عما سوانا، ومن أحبنا وأقبل بقلبه علينا، وجتّر {ومن رزقناه منّا رزقا
وانقطع إلينا، أعطيناه األيد والقوة، ورزقناه امللك واحلكمة، وأسبغنا عليه النعمة الظاهرة 

إىل مالك امللك، منعم الكل، منيع القوى والقدر، فأكسب نفسه  ٌهوالباطنة ألنه متوّج
القوة والتأثري والقدرة منه، وتأثر منه األكوان واألجرام وأطاعه امللك وامللكوت كما 



 368 تفسير سورة النحل

 

 
 

مث إذا ". يب من خدمكيا دنيا اخدمي من خدمين، واتِع": أوحى اهلل تعاىل إىل داود 
حبته مع غري اهلل ومل يلتفت إىل ما سواه زدنا بت مهته الشريفة عن األكوان ومل تقف مبَر

ا علما وأقدرناه بقدرتنا، كما ّنُديف رزقه فآتيناه صفاتنا وحمونا عنه صفاته، فعلمناه من َل
بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي  ال يزال العبد يتقرب إل "قال تعاىل: 

ينفق من النعم الباطنة كالعلم واحلكمة  {وجهراً فهو يُْنِفق منه سّراً }، احلديث. "يسمع به
كالذي يصل إىل الناس من غري  ، أو ينفق من كلتيهما سرًا، ومن الظاهرة جهرًاسرًا

واسطة الوجود اإلهلي ووكيل  وهو يف احلقيقة منه وصل ألنه حينئذ  تسببه لوصوله ظاهرًا
 بطريِق استفهاٌم {توونهل يس}ب هو بنفسه ظاهرا لوصوله كالذي يتسّب حضرته وجهرًا

 اإلنكار وكذا املشرك كاألبكم الذي مل يكن له استعداد النطق يف اخللقة ألنه ما استعد  
احلق تعاىل وكماله  وجوِد لإلدراك والعقل الذي هو خاصية اإلنسان، فيدرك وجوَب

 .أ عن غريه ويلوذ به عن حول نفسه وغريه وقوهتماوإمكان الغري ونقصانه فيترّب
و وه} تعدادهقوته للنقص الالزم الس لعدم استطاعته وقصوِر {يقدر على شيءال }

للغري،  ٌلتذلّ ج، مبالطبع حمتا بع عن حتصيل حاجته، فهو عبدٌ لعجزه بالّط {كّل على مواله
ء يس بشيلبده املمكن الذي يع ناقص عن رتبة كل شيء لكونه أقل من ال شيء، فإن 

 {يروجهه ال يأت بخأينما ي} أو غريها أو عقاًل أو كوكبًا كًاأو فل لكًاأو َم لكًاسواء كان ُم
باخلري  ف يأيتفكي لعدم استعداده وشرارته بالطبع فال يناسب إال الشر الذي هو العدم

امل ق، ويعباحل واملوحد القائم باهلل، الفاين عن غريه حىت نفسه يقوم {هل يستوي هو}
بوحدة  يث قامة فحالوحدة يف عامل الكثر اخللق بالعدل، ويأمر بالعدل، ألن العدل ظل

أي:  {يممستق وهو على صراط}بالعدل  الذات وقع ظله على الكل، فلم يكن إال آمرًا
يعة ألهل ر الطبى ناصراط اهلل الذي عليه خاصته من أهل البقاء بعد الفناء املمدود عل

 .احلقيقة ميرون عليه كالربق الالمع
 مخ جخ مح مججح حج مث  هت مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ ُّٱ

 جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس
 مم خم حم جم ملهل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن
 نبىب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
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 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
 َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق

رض واأل في يف السماواتالذي َخ أي: وهلل علُم {ت واألرضوهلل غيُب السموا}
اجلن  ن غيِبمليه إمن أمر القيامة الكربى، أو علم مراتب الغيوب السبعة اليت أشرنا 

 ما أي:يقتهوالنفس والقلب والسر والروح واخلفي وغيب الغيوب أو ما غاب من حق
ر األمو اس إىلالكربى بالقيالقيامة  {وما أمرُ }ملكوت عامل األرواح وعامل األجساد 

اء على وهو بن {بأو هو أقر}البصر  ر عنه مثل ملُحيعّب كأقرب زمان  {إالّ }الزمانية 
 نّ إ}الزمان  ال يف دركهالتمثيل وإال فأمر الساعة ليس بزماين وما ليس بزماين يدركه من ي

أهله  يشاهد كما نيقدر على اإلماتة واإلحياء واحلساب ال يف زما {هللا على كّل شيء قدير
 .وخاصته

لنظري قل اكر والعالقوى الروحانية والنفسانية من الِف {ألم يروا إلى الطير}
ما }رواح أي: فضاء عامل األ {رات في جّو السماءمسخّ }والعملي، بل الوهم والتخيل 

 .{إال هللا}ثقيل  ق مبادة وال اعتماد على جسم من غري تعل  {يمسكهنّ 
لى عبعث يب يُ ن أي: هداية النيب أو وجوده ملا ذكرنا أن كل  {يعرفون نعمة هللا}

 {رونهاثم ينك}م كمال يناسب استعدادات أمته وجيانسهم بفطرته، فيعرفونه بقوة فطرهت
لكفرهم  اسة أولريا تهم بسبب غلبة صفات نفوسهم من الكرب واألنفة وحبّ لعنادهم وتعن 

 وأكثرهم}ول اد األتعدر االسالظلمانية وتغّي واحتجاهبم عن نور الفطرة باهليئات الغاسقة

 .يتهيف إنكاره لشهادة فطرهم حبّق {الكافرون
 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل ُّٱ
 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس  جسحس مخ جخ مح جح مج
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خف حف جف مغ جغ مع مظجع
  ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ
 َّ ىف  يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

نبيهم على غاية الكمال الذي ميكن  أي: نبعُث {ويوم نبعث من كل أّمة شهيداً }
اه فيعرفونه، وهلذا يكون ه إليه إلمكان معرفتهم إّيألمته الوصول إليه أو التقرب منه والتوج 
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باإلعراض  ُهنبّي ر وخالَفاألمة األخرى، ويعرف كل من قص  غري شهيدِ  لكل أمة شهيد
النقصان قصوره واحتجابه فال  عن الكمال الذي هو يدعو إليه، والوقوف يف حضيِض

وال  {ثم ال يؤذن للذين كفروا}، وهو معىن قوله: متحسرًا حجة له وال نطق، فيبقى متحريًا
لعدم آلته، وال ميكن أن يرضى حباله لقوة استعداده  سبيل له إىل إدراك ما فاته من كماله

ب وال ال يستعَت الفطري الذي جبل عليه، وشوقه األصلي الغريزي إليه، فهو مكظوٌم
 .يسترضي

وله رهم كقإنكا أي: االستسالم واالنقياد. وقد جاء {السلم وألقوا إلى هللا يومئذٍ }
[ وذلك حبسب 18: اجملادلة، اآلية]َّ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱتعاىل: 

لنفس يف كيمة اة شالرذائل وشدّ  ة هيئاتِ املواقف، فاإلنكار يف املوقف األول وقت قوّ 
ظلمة حىت اشي املالغووالشيطنة، وغاية البعد عن النور اإلهلي لالحتجاب باحلجب الغليظة 

خالف  إظهار كنهمير نور الفطرة حىت لع عليه وهناية تكّدال يعلم أنه كان يراه ويّط
وم الذي ات اليساع من كثرية  أحقاب  واالستسالم يف املوقف الثاين بعد مروِر. قتضاهم

فس يف الن ت وضعفت شراشركان مقداره مخسني ألف سنة حني زالت اهليئات، ورق 
ينقاد، ويعترف فىل، معان نور فطرته األورذائلها، وقرب من عامل النور لرقة احلجب وَل

لذين مل لبعض ام لنكار لنفوس بعينها. وقد يكون االستسالهذا إذا كان االستسالم واإل
ن كار ملاإلنوترسخ هيئات رذائلهم، ومل تغلظ حجبهم، ومل ينطفئ نور استعدادهم. 

 َلُط، وَبجابيت وغلبت عليه الشيطنة، واستقرت وكثف احلخت فيه اهليئات وقِوترّس
ونّزلنا } نساء(،ر يف سورة )القد م {وجئنا بك شهيداً على هؤالء}. االستعداد واهلل أعلم

ً لكلّ }أي: العقل الفرقاين بعد الوجود احلقاين  {عليك الكتاب  قيقًاوحت ينًاتبي {شيء تبيانا
له بتبليغه  {ورحمةً }ه ية كل شيء، وهداية ملن استسلم وانقاد لسالمة فطرته إىل كمالحلّق

يف  رمدًاس بدًاأال الكم إىل ذلك الكمال بالتربية واإلمداد وبشارة له ببقائه على ذلك
 .اجلنان الثالث

 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ
 جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن زنمن
 خص حص مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب  خب حب
 حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مك لك خك
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
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 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

 َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام
البقاء حق بد الالالعهد السابق وجتديده بالعق ُرالذي هو تذك  {وأوفوا بعهد هللا}

إذا } ه إليهتوجلاد عن العوائق والعالئق يف على حكمه يف اإلعراض عن الغري والتجّر

ن ذكر م الحاً صعمل  من}. أي: تذكرمتوه بإشراق نور النيب عليكم وتذكريه إياكم {عاهدتم

ص الشخ يف ُحأي: عمال يوصله إىل كماله الذي يقتضيه استعداده، إذ الصال {وأنثىأ
لة ونه وصمل كتوجهه إىل كماله أو كونه على ذلك الكمال، والفساد بالضد ويف الع

لقلب اتأثري لابلة إىل كمال الرجولية أو صاحب نفس ق بالغ  من صاحب قلب وسيلة إليه 
شروط ملعمل ، إذ صالح اجازمًا أي: معتقد للحق اعتقادًا {وهو مؤمن}مستفيضة منه 

لذي ينبغي لوجه الى ابصحة االعتقاد وإال مل يتصور كماله على ما هو عليه ومل يعتقده ع
ن كان يف وإ. قةقييف احل حينئذ  ن ما يعمله صاحلًافلم ميكنه عمل يوصله إليه فال يكو

اد ن املوعلتجرد أي: حياة حقيقية ال موت بعدها با {طيبةً  فلنحيينه حياةً }صورة الصالح 
شاهدات مات يف لصفذ بكماالت االبدنية واالخنراط يف سلك األنوار السرمدية، والتلذ 

ن ما بأحس}لصفات من جنان األفعال وا {ولنجزينهم أجرهم}التجليات األفعالية والصفاتية 

نا ب صفاتيناس إذ عملهم يناسب صفاهتم اليت هي مبادئ أفعاهلم وأجرهم {كانوا يعملون
لقرآن فاستعذ اذا قرأت فإ}. سناليت هي مصادر أفعالنا، فانظر كم بينهما من التفاوت يف احُل

دورة ى كل كمأو لنفسَ ا فادرج عن مقام النفس بالعروج إىل جناب القدس، فإن   {باهلل
ها مل ن مقّرمقيت دها بأحاديثها، فإن ارتومنبع كل رجس تناسب وساوس الشيطان، وجتّر

ره ط أنوامهب يكن للشيطان عليك سلطان ألنه ال يطيق نور حضور احلق وحضرة القلب
نيان يها تستحكم بفاهلل  نورذ بذ إليها وعُ جتلياته النورية، فُع ناب صفاته املقدسة وحمل  وَج

 .إميانك باليقني
 حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ُّٱ
 حضخض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت
 لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

 ىن من خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  جل مك



 372 تفسير سورة النحل

 

 
 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين
 َّ مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ

 هإنّه ليس ل} معه سلطان الشطيان كما قال تعاىل:فإن اإلميان الذي ال يبقى 

كفي هذا ي وال لصايفاه القلب درجاته اليقني العلمي الذي حمّل أقل  {سلطان على الذين آمنوا
ل ل كما قاتوّكال اُمو مقبشهود األفعال الذي ه اليقني يف نفي سلطانه إال إذا كان مقرونًا

بقاء  فس، إذات الناألفعال ال ميكن مع بقاء صف والفناء يف {وعلى ربّهم يتوكلون}تعاىل: 
إال بعد  إحكامهحه وصفاهتا يستدعي أفعاهلا، وهلذا قيل: ال ميكن إيفاء حق مقام وتصحي

 إنّما}كل. ح التوفيص الترقي إىل ما فوقه، فبالترقي إىل مقام الصفات يتم فناء األفعال

ورة، إذ والكد لظلمةاليت بينهما يف ا يف مقام النفس باملناسبة {سلطانه على الذين يتولونه
طاعته ، بل بإليه بنسبة القوة والتأثري {والذين هم به مشركون}التول مرتب على اجلنسية 

 .وانقياد أوامره للتول املذكور
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ
 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف
 خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن
 جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب  هئجب مئ
 مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح
 َّ جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مع جع

حبسب استعداده األول والنور  لكون الظلمة له ذاتيٌة {من كفر باهلل من بعد إيمانه}
قدسي من نفس الرسول  شعاٌع عارضيا، فهو يف حجاب خلقي عن نور اإلميان إن اعتراُه

، أو كلمة حق يف دعوته إىل احلق يف حال ووعيدًا ر فيه وعدًاث و من فيض القدس أو َأأ
ماليني أو جاه وعزة بسبب  ضّر ودفعِ  من حصول نفع   نفسانيًة إقبال من قلبه ودعاه داعيًة

غضب اهلل ألنه حمجوب حبسب  اإلسالم، آمن ظاهرا، ومقامه ومقره الكفر، فقد استحّق
األفعال باالستدالل من الصنع على  مراتب اإلميان الذي هو شهوُداالستعداد عن أول 

على الكفر باإلنذار  {كرهأُ }الصانع فعقابه من باب األفعال والصفات ال الذي 
لنورية فطرته يف األصل  {با يمان} مملوٌء متمكنٌ  ثابٌت {وقلبه مطمئن}والتخويف 

وقد . رض مبقتضى النشأةب إمنا َعوكون النور ذاتيا له حبسب الفطرة، والكفر واالحتجا
ورضي واطمأن  أي: طاب به نفسًا {ولكن من شرح بالكفر صدراً }زال احلجاب العارضي. 
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 من هللا ولهم عذاب  }، أي: غضب عظيٌم {فعليهم غضب}لكونه مستقره مأواه األصلي 

الحتجاهبم عن مجيع مراتب األنوار من األفعال والصفات والذات، فما أغلظ  {عظيم  
 .حجاهبم وما أعظم عذاهبم

ياة تحبوا الحأنّهم اس}سبب  {بـ}الصدر بالكفر والرضا به  أي: انشراُح {ذلك}

اد بصائر النسد آلخرةلكوهنا مبلغ علمهم وهنايته، وما بلغ علمهم إىل ا {الدنيا على اآلخرة
ه با شعروا وا م، فأحبسميةقلوهبم ومناسبة استعدادهم لألمور الغاسقة السفلية من املواد اجل

طيئة إال خذي ال ظ الحاهلم. وحب الدنيا رأس كل خطيئة الستلزامه احلجاب األغل َموالَء
اع المتن جبحلُ ا أي: احملجوبني بأغلِظ {وأن هللا ال يهدي القوم الكافرين}ه حتته ويف طّي

 .قبوهلم للهداية
 ح هلمينفت بقساوهتا وكدورهتا يف األصل فلم {أولئك الذين طبع هللا على قلوبهم}

 راد منطريق املعىن امل بسّد {وسمعهم وأبصارهم}طريق اإلهلام والفهم والكشف 
أسباب  من يٌءم شر فيهبصراهتم إىل القلب، فلم يؤّثمسموعاهتم وطريق االعتبار من ُم

يق الظاهر من طر وال اهلداية من طريق الباطن من فيض الروح وإلقاء امللك وإشراق النور
قة لعدم باحلقي {نغافلووأولئك هم ال}م واالعتبار من آثار الصنع والتعل   التعليم بطريِق

ال جرم }سباب. األ ظهم من نوم اجلهل بسبب منمن الوجوه وامتناع تيّق انتباههم بوجه 

سعهم، ويلها الذين ضاعت دنياهم اليت استنفدوا يف حتص {أنّهم في اآلخرة هم الخاسرون
قات عل ات التهيئ يسوا من اآلخرة يف شيء إال يف عذابوأتلفوا يف طلبها أعمارهم، ول

ن إلذين: اجوبني أي: تباعد بني هؤالء احمل {ثم إّن ربك للذين هاجروا}. ووبال التحسرات
ن م الذية وهربك عليهم بالغضب والقهر، وبني الذين: إن ربك هلم بالرضا والرمح

كم تلوا حبواب {واتنن بعد ما فُ م}هاجروا عن مواطن النفس بترك املألوفات واملشتهيات 
ت ملقاماي يف ايف اهلل بالرياضات وسلوك طريقه بالترق {ثم جاهدوا}النشأة البشرية 

يف  الثباتبعلى ما حتب النفس وتكرهه  {وصبروا}والتجريد عن اهليئات والتعلقات 
ة نيت النفساهلم بستر غواشي الصفا {لغفور  }بعد هذه األحوال  {إّن ربّك من}السري 

 .بإفاضة الكماالت وإبدال صفاهتم بالصفات اإلهلية {رحيم  }
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ
 رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
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 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت
 ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك
 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي
 مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  مججح حج مث
 حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ جغ
  َّ  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

دة من ملستفيات، اة، القابلة الصافية عن الكدورللنفس املستعّد {وضرب هللا مثالً }
ئنة ، املطمفنائهاوا فواهت فيض القلب، الثابتة يف طريق اكتساب الفضائل، اآلمنة من خوِف

من }شريفة وار الواألن من العلوم النافعة والفضائل احلميدة {يأتيها رزقها رغداً }باعتقادها 

لوم وت العها قتارة إيارق البدنية كاحلواس املم  أي: من مجيع جهات الط  {كّل مكان
 يلة إذا كانتن الفضمترياجلزئية، واجلوارح، واآلالت اليت تطاوعها يف األعمال اجلميلة، و

ومن جهة . قليدًاتحلق للقلب مطواعة له، قابلة لفيضه، باقية على معتقدها من ا قادًةنُم
 تها وكماهلا.بزين ابًاوإعج القلب كإمداد األنوار، وهيئات الفضائل، فظهرت بصفاهتا بطرًا

ومالت إىل  ألنوارلك اتونظرا إىل ذاهتا ببهجتها وهبائها فاحتجبت بصفاهتا الظلمانية عن 
، وانقلبت ب عنهالقلا لذات احلسية وانقطع إمداُدفلية من زخارف الدنيا واّلاألمور الس

ذبت إليها ليت اجنات امن صور احملسوس املعاين الواردة إليها من طرق احلس هيئات غاسقة 
 القلب ار منبانقطاع مدد املعاين والفضائل واألنو {فأذاقها هللا لباس الجوع والخوف}

انوا بما ك}يات ا من الشهوات واملألوفات احلسية واملشتهواخلوف من زوال مقتنياهت

نيوية ف الدلزخاراهلل باستعماهلا يف طلب اللذات احلسية وا ِمَعمن كفران ِن {يصنعون
ب ئها على القلاستيالا واهتولظهورها بصفاهتا وإعجاهبا بكماالهتا وركوهنا إىل الدنيا ولّذ

ملؤمنني اأمري  قال مدده بطلب شهواهتا، كماهبيئاهتا وأفعاهلا وحجب صاحبها عن نوره و
 :"كرصفتها ما ُذ بقرية  "،باهلل من الضالل بعد اهلدى نعوُذ. 

لة من مج أي: من جنسهم وهي القوة الفكرية اليت هي {ولقد جاءهم رسول منهم}
رها امنقياد ألوا واالر هببعدم التأث  {فكذّبوه}قوى النفس باملعاين املعقولة واآلراء الصادقة 

ا عن ا رأسهبومل يرفعوا  ا،ة املباالة هبونواهيها العقلية والشرعية وترك العمل مبقتضاها وقّل
لة يف حا لكمالة ااالحتجاب واحلرمان عن لّذ عذابُ  {فأخذهم}االهنماك فيما هم عليه 

 .ظلمهم وزيغهم عن طريق الفضيلة ونقصهم حلقوق صاحبهم
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 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ  ىئ نئ
 َّ مك لك اك  يق ىق ىفيف

ميع جل اماًلاله شيبعث يف قوم يكون كم أن كل نيّب قد مر  {إّن إبراهيم كان أّمة}
كماالت  ُعو جممو، فهال ميكن ألمته الوصول إىل رتبة إال وهي دونه كماالت أمته وغايًة

ته بل واسطبمن صفات اخلري والسعادة إال  قومه وال يصل إليهم الكمال يف صفة 
ال عليه هلذا قوته، وجوداهتم فائضة من وجوده فهو وحده أمة الجتماعهم باحلقيقة يف ذا

ً }". بأميت لرجحت هبم زنُتلو وُ ": الصالة والسالم يث ال ادا حبه، منقلهلل مطيعا  {قانتا
واحتاده  صفاته،ته بصفا وحمِويتحرك منه شعرة إال بأمره الستيالء سلطان التوحيد عليه 

اته ذبقية من  زجِ مرة عن عبا تهّلفِخ. اه يف شهودهبذاته، وهلذا مسي خليل اهلل ملخالة احلق إّي
ي حبيب اهلل ّمقيته ُسمنه شيء من ب ملا مل يبَق تؤذن باإلثنينية أما ترى رسول اهلل 

 نتًاوإال كان قا ه هللنوتُ عني قمن ذاته دون ال فمحو صفاته يف صفات احلق بالكلية وبقاء أثر 
ة: النحل، اآلي]َّ  مفحق خف حف جف ُّٱ: عليه الصالة والسالمباهلل ال هلل، كما قال حملمد 

127 ]{ ً  عرضًاعاىل متحىت عن وجوده ووجود كل ما سواه  عن كل باطل  مائاًل {حنيفا
 {نعمهاً ألاكرش}. بنسبة الوجود والتأثري إىل الغري {من المشركين}عن إثباته. وما كان 

ون أفعاله  فتكاهلل فيها بصفات هلا على الوجه الذي ينبغي لكونه متصرفًا أي: مستعماًل
ا هو كماهلا إىل م عمة نفال ميكنه وال يسعه إال توجيه كل  إهلية مقصودة لذاهتا ال لغرض 

  بالاألوىل عنايةاختاره يف ال {اجتباه}على مقتضى احلكمة اإلهلية والعناية السرمدية 
دم كشوفهم ، فتتقسىنبقت هلم منه احلمنه وكذا لكونه من احملبوبني الذين َس ط عمل توّس

ني عل إىل أي: بعد الكشف والتوحيد والوصو {مستقيمٍ  وهداه إلى صراطٍ }على سلوكهم 
رق بعد ىل الفة وإاجلمع هداه إىل سلوك صراطه ليقتدي به، ورده من الوحدة إىل الكثر

قام مات يف تجليه من مراتب التفاصيل، وتبيني أحكام الق حّقاجلمع إلعطاء كل ذي ح
 .التمكني واالستقامة وإال مل يصلح للنبوة

من متتيعه باحلظوظ لتتقوى نفسه على تقنني القوانني  {وآتيناه في الدنيا حسنةً }
 {وآتيناه}الشرعية والقيام حبقوق العبودية يف مقام االستقامة واإلطاقة حبمل أعباء الرسالة 

ن من [ ليتمّك54النساء، اآلية: ]َّ زب رب يئ ُّٱامللك العظيم مع النبوة، كما قال: 
 مه جه هن من ُّٱتقرير الشريعة ويضطلع بأحكام الدعوة والذكر اجلميل كما قال: 
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 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ: [ والصالة والسالم عليه كما قال50مرمي، اآلية: ]َّ ٰه
أي: يف عامل األرواح  {اآلخرة وإنه في}[ 109 - 108الصافات، اآليات: ]َّ زئ رئ

ه، وتبليغه إىل كماله نني يف مقام االستقامة بإيفاء كل ذي حق حّقاملتمّك {لمن الصالحين}
أي: بعد هذه الكرامات واحلسنات اليت أعطيناه  {ثم أوحينا إليك} .وحفظه عليه ما أمكن
يف التوحيد  {ملّة إبراهيم أن اتبع}اه مناه بأمرنا باتباعك إّيفناه وكّرإياها يف الدارين شّر

ر يف الشرائع كأمر املبدأ واملعاد واحلشر واجلزاء وأمثاهلا، ال يف وأصول الدين اليت ال تتغّي
فروع الشريعة وأوضاعها وأحكامها، فإهنا تتغري حبسب املصاحل واختالف األزمنة والطبائع 

 .واخلالئق وما عليه أحوال الناس من العاداِت
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام  يل ىل مل يك ىك ُّٱ

 هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 َّ جغ مع جع مظ

رض عليك إمنا فرض عليهم فال أي: ما ُف {عل السبت على الذين اختلفوا فيهإنّما جُ }
كن َتاخل، أي: ِل {ادع إلى سبيل ربّك}يلزمك اتباع موسى يف ذلك بل اتباع إبراهيم. 

عن اإلنكار أو ال،  دعوتك منحصرة يف هذه الوجوه الثالثة ألن املدعو إما أن يكون خاليًا
 لشيء، فإما أن يكون مستعدًا لكونه يف مقام اجلهل البسيط غري معتقد  فإن كان خاليًا

فإن كان األول فادعه باحلكمة . عن درك الربهان بل يكون برهاين الطباع أو ال غري قاصر 
االستعداد  بالربهان واحلجة واهده إىل صراط التوحيد باملعرفة، وإن كان قاصَروكلمه 

فادعه باملوعظة احلسنة والنصيحة البالغة من اإلنذار والبشارة والوعد والوعيد والزجر 
فجادله  باطل  مركب واعتقاد  ذا جهل  والترهيب واللطف والترغيب، وإن كان منكرًا

بطال معتقده مبا يلزم من مذهبه بالرفق واملداراة على وجه بالطريقة اليت هي أحسن من إ
إّن ربّك هو أعلم بمن ضّل عن }يلوح له أنك تثبت احلق وتبطل الباطل ال غرض لك سواه. 

 وهو أعلمُ }ع فيه أحد هذه الطرق الثالثة جَ ن يف األزل لشقاوته األصلية فال َي {سبيله

اخل، أي: الزموا  {وإن عاقبتم}. صفاء الفطرةاملستعدين، القابلني للهداية ل {بالمهتدين
يف  سرية العدالة والفضيلة ال جتاوزوها فإهنا أقل درجات كمالكم، فإن كان لكم قدٌم

ىن عليكم ن َجالفتوة وعرق راسخ يف الفضل والكرم واملروءة فاتركوا االنتصار واالنتقام مّم
أال تراه كيف  {لهو خير للصابرين}وعارضوه بالعفو مع القدرة واصربوا على اجلناية فإنه 
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لكم، بل  ده بالقسم والالم يف جوابه وترك املضمر إىل املظهر حيث ما قال: هلو خرٌيأّك
[ للتسجيل عليهم باملدح والتعظيم بصفة 126النحل، اآلية: ]َّ مع جع مظ ُّٱ: قال

ر م يتكد فعل نفس صاحبه بصفة القلب فل ى عن مقام النفس وقابَلالصابر ترّق الصرب، فإن 
ما يندم ويتجاوز عن  بظهور صفة النفس وعارض ظلمة نفس صاحبه بنور قلبه، فكثريًا

املقام الشريف فال  ورة غضبه فيصلح، وإن مل يكن لكم هذامقام النفس، وتنكسر َس
لسورة الغضب بأكثر مما جىن عليكم فتظلموا، أو تتورطوا بأقبح الرذائل  يءتعاقبوا املس

 .ال اجلاينلكم ويزيد وبالكم على وَبوأفحشها فيفسد حا
 خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جف مغ ُّٱ
 َّ  من خن حن جن مم

 يف اهلل، وصرٌب هلل، وصرٌب اعلم أن الصرب أقسام: صرٌب {واصبر وما صبرك إال باهلل}
باهلل، فالصرب هلل هو من لوازم اإلميان وأول درجات أهل  عن اهلل، وصرٌب مع اهلل، وصرٌب

، "شكٌر ونصفٌ  صرٌب اإلميان نصفان، نصفٌ ": عليه الصالة والسالمسالم. قال النيب اإل
وهو حبس النفس عن اجلزع عند فوات مرغوب أو وقوع مكروه، وهو من فضائل 

يف اهلل  والصربُ . األخالق املوهوبة من فضل اهلل ألهل دينه وطاعته املقتضى للثواب اجلزيل
وتوطني النفس على اجملاهدة باالختيار، وترك املألوفات  هو الثبات يف سلوك طريق احلق،

 الكماالت، وهو من مقاماتِ  واللذات، وحتمل البليات، وقوة العزمية يف التوجه إىل منبِع
مع اهلل هو ألهل  السالكني، يهبه اهلل ملن يشاء من فضله من أهل الطريقة. والصربُ 

ض لتجليات اجلمال الصفات، والتعر احلضور، والكشف عند التجرد عن مالبس األفعال و
، واالحتراس القلب ملن كان له قلٌب واجلالل، وتوارد واردات األنس واهليبة، فهو حبضورِ 

عن الغفلة والغيبة عند التلوينات بظهور النفس وهو أشق على النفس من الضرب على 
كان أو  نورانيًا والصرب عن اهلل هو ألهل اجلفاء واحلجاب،. جدًا اهلام، وإن كان لذيذًا

وأبعد،  وكلما كان أصرب كان أسوأ حااًل ، وصاحبه ملوم حقًاجدًا ، وهو مذموٌمظلمانيًا
وكلما كان يف ذلك أقوى كان ألوم وأجفى أو ألهل العيان واملشاهدة من العشاق 

رين بنور واملشتاقني املتقلبني يف أطوار التجلي واالستتار، واملنخلعني عن الناسوت املتنّو
كلما الح هلم نور من سبحات أنوار اجلمال  وال وصٌف الالهوت ما بقي هلم قلٌب

ذاقوا من أمل  وتعظيمًا احترقوا وتفانوا، وكلما ضرب هلم حجاب ورد وجوههم تشويقًا
به صربهم وحتقق موهتم وهو من أحوال احملبني وال شيء  يلَ الشوق وحرقة الفرقة ما ِع
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وأقتل، فإن أطاقه احملب كان خافيا وإن مل يطق كان فانيا  اًلحتمّ  من هذا الصرب وأشد  أشق 
 :فيه هالكا، ويف هذا املقام قال الشبلي

 ـصررررررابر الصرررررربر فاسررررررتغاث برررررره الصبرررررر
 

 فصررررررراح المحرررررررب بالصررررررربر صررررررربراـررررررر  
 

احملب  د فصاحلنفااحلبيب الصرب، فاستغاث به الصرب عند إشرافه على ا أي: صابَر
مكني هو ألهل الت باهلل لصربفيه النجاح والفالح. وا الك، فإن على النفاد واهل بالصرب صربًا

ثنينية مث األنية واإل ن بقيةم ًايف مقام االستقامة الذين أفناهم اهلل بالكلية وما ترك عليهم شيئ
ىل ليس  تعاق اهللمن ذاته حىت قاموا به وفعلوا بصفاته وهو من أخال وهب هلم وجودًا
ائر أقسام س من سه ليبن أن ذلك الصرب الذي أمرت ه به. مث بّيوهلذا أمر ألحد فيه نصيٌب

بقويت،  قه إالتطي الصرب حىت يكون بنفسك أو بقلبك بل هو صربي ال تباشره إال يب وال
 ".بتين سورة هودشي "ولعدم وفاء قوته هبذا الصرب قال: 

 ىرب يربالتلوين بظهور القلب بصفته ألن صاحب هذا الص {وال تحزن عليهم}
من  ه جتليًاهم يراعلي األشياء بعني احلق فكل ما يصدر عنهم يراه فعل اهلل وكل صفة تظهر

ية والغضبية لطفاّلورية جتلياته وينكر املنكر حبكمه ألن اهلل بصره بأنواع التجليات القه
مما  يقٍ في ِض   تكُ وال}فه أحكامه وأمره بإنفاذ األحكام يف مواقعها. والرضوية وعر 

يب  ائمًابسريي، ق نشراح صدرك يب، فكن معهم كما تراين معهم سائرًاال {يمكرون
 .وبأمري

بقاياهم وأنياهتم باالستهالك يف الوحدة واالستغراق يف  {إّن هللا مع الذين اتّقوا}
 الوحدة يف عني الكثرة، والطاعة يف عنِي بشهوِد {والذين هم ُمْحِسنون}عني اجلمع 

اجلمع،  التفاصيل يف عنِي هي يف مقام االستقامة، وإبقاء حقوِقاملعصية، والقيام باألمر والن
عهم مراعاة احلق واخللق للرجوع فال حيجبهم الفرق عن اجلمع وال اجلمع عن الفرق، ويَس

 .إىل الكثرة بوجود القلب احلقاين



 

379 

 
 سورة اإلسراء

 

 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  َّ خي حي جي يه  ىه جهمه

ن ة بلساشبيهيهه عن اللواحق املادية والنقائص التأي: أنّز {سبحان الذي أسرى}
يف ظلمة  أي: {يالً ل} فيه أصاًل َفحال التجرد والكمال يف مقام العبودية الذي ال تصر 

من }سطة البدن ال بواإون ي ال يكقات الطبيعية ألن العروج والترّقالغواشي البدنية والتعل 

دنية ى البم عن أن يطوف به مشرك القوأي: من مقام القلب احملّر {امالمسجد الحر
سبعية ية والبهيموى القوى احليوانية من اله َغويرتكب فيه فواحشها وخطاياها وحيّج

الذي  {األقصى لمسجدإلى ا}املنكشفة سوأتا إفراطها وتفريطها لعروها عن لباس الفضيلة 
، وتذكر الوجه بحاتاين بشهود جتليات الذات وسهو مقام الروح األبعد من العامل اجلسم

يه لنر}.قوله فهم منه لتال يكون إال بعد الترقي إىل ما فوق مقام  ما ذكرنا أن تصحيح كّل

لقلب قام اممشاهدة الصفات، فإن مطالعة جتليات الصفات وإن كانت يف  {من آياتنا
ال عند إجلمال وا اجلالل لكن الذات املوصوفة بتلك الصفات ال تشاهد على الكمال بصفة

هدون ا وحنن املشاإلين سوبٌةريه آيات صفاتنا من جهة أهنا مني إىل مقام الروح، أي: لُنالترّق
 {البصير}ء الفنا ملناجاته يف مقام السر لطلب {إنّه هو السميعُ }هبا، البارزون بصورها 

 .قال الشووكم بقوة استعداده وتوجهه إىل حمل الشهود واجنذابه إليه بقوة احملبة
 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ
 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ
  زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 َّ ٰى ين ىن نن
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أي: القوى اليت  {وجعلناه هدى لبني إسرائيل}القلب كتاب العلم  {وآتينا موسى}
ال تستبدوا بأفعالكم وال تستقلوا  {يالً أال تتخذوا من دوني وك}هي أسباط إسرائيل الروح 

لوا أمركم إىل شيطان بطلب كماالتكم وحظوظكم وال تكتسبوا مبقتضى دواعيكم وال تِك
صالحه، بل تبيه وإتر يفلذات البدنية وال إىل عقل املعاش فيستعملكم الوهم فيسول لكم اّل

أكملكم وضائل، الفوالق لوا أمركم إل ألدبركم بأرزاق العلوم واملعارف وهيئات األخِك
لكوت امل املن عومنزل عليكم الروح بتأييد القدس وُأوبإمداد األنوار من عامل القلب 

 فلك عقل يفال {من حملنا مع نوح ذريةَ }واجلربوت ما يغنيكم عن مكاسب الناسوت أعين 
ى الوجه علهلا استعماوملعرفته بنعم اهلل  {إنّه كان عبداً شكوراً }الشريعة واحلكمة العملية 

 .الذي ينبغي
فيه  القوى يف كتاب اللوح احملفوظ أي: حكمنا {وقضينا إلى بني إسرائيل}

لب طيف  ارة لتفسدنمرة يف مقام النفس حالة كوهنا أّم {لتفسدّن في األرض مرتين}
 عالئكمم واستباستيالئكم على القلب وغلبتك {ولتعلّن علواً كبيراً }شهواتكم ولذاتكم 

، ومرة مآربكموبكم ياه عن كماله واستخدام قوته املفكرة يف حتصيل مطالعليه ومنعكم إ
االتكم هجة كمم ببركم بنور القلب وظهوركنكم بالفضائل وتنّويف مقام القلب عند تزيّ 

يد لتوحالتفسدن بالظهور بكماالتكم واحتجاب القلب بفضائلكم عن شهود جتلي 
جيب  ماالت كها رتها ولطافتها وتصوّ واحلجب النورية أقوى من احلجب الظلمانية لرّق

. ألنسيةاالت االكموالوقوف معها، ولتعلن يف مقام الفطرة بالسلطنة باهليئات العقلية 
ات من الصف {بعثنا عليكم عباداً لنا}أي: وعد وبال أوالمها  {والهمافإذا جاء وعد أُ }

فجاسوا } وقهر  لطنة وي سذ {شديدٍ  أولي بأٍس }القلبية واألنوار امللكوتية واآلراء العقلية 

ات البدنية اهليئ راريوا ذُبديار أماكنكم وحمالكم وقتلوا بعضكم بالقمع والقهر وَس {خالل
وكان }ة السبعيومية والرذائل النفسانية وهنبوا أموال املدركات احلسية واللذات البهي

عقل دلة الأيزه تركوإليداعه قوة الكمال وطلبه يف استعدادكم  {مفعوالً }على اهلل  {وعداً 
 .يف فطرتكم
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ُّٱ
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج  حج مث متهت خت حت هبجت
 َّ من خن  حن جن يم ممىم خم حم يلجم ىل مل خل  خض حض جض مص خص
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الدولة بتنوركم بنور القلب وإقبالكم على الصدر وانصرافكم إىل  {ثم رددنا لكم}
وم النافعة واحلكم العقلية والشرعية العل {وأمددناكم بأموال}مقتضى نظر العقل ورأيه 

 {وجعلناكم أكثر نفيراً }من الفضائل اخللقية واهليئات النورانية  {وبنين}واملعارف القلبية 
بتحصيل الكماالت  {إن أحسنتم}. بكثرة الفضائل وامللكات الفاضلة واألخالق احلسنة

الرذائل واهليئات البدنية باكتساب  {أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم}اخللقية واآلراء العقلية 
وار ن األنم بادًاعبالفناء يف التوحيد بعثنا عليكم  {اآلخرة}املرة  {فلها فإذا جاء وعدُ }

ان العظمة ود سلطوجن القدسية والتجليات اجلاللية والسبحات القهرية من الصفات اإلهلية
كآبة  ليكمعب أي: وجوداتكم بالفناء يف التوحيد، فيغل {ليسوؤوا وجوهكم}والكربياء 

 {ل مرةوّ أكما دخلوه }سجد القلب َم {وليدخلوا}لبها فقدان الكماالت بقهرها وَس
 فضيلتهاله وبالظهور بكم {وليتبروا ما علوا}ووصل أثرها عليكم من العلوم والفضائل 

 {من يرحمكأى ربّكم عس}. باإلفناء بصفات اهلل {تتبيراً }واإلعجاب برؤية زينته وهبجته 
مبا  ناء، ويثيبكمعد الفقاء ببالفناء واحملو بتجليات الصفات باإلحياء ويبعثكم بالببعد القهر 

مقام  ين يفبالتلو {وإن عدتم}. رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر  ال عنٌي
  خف حف جف مغ جغ ُّٱ بالقهر واإلفناء كما قال تعاىل: {عدنا}الفناء بالظهور بأنائيتكم 

 َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف

جوبني عن احمل {للكافرين}الطبيعة  {وجعلنا جهنّم}[ 75 - 74: ات]اإلسراء، اآلي
ذاب يف ع صرهمحي وسجنًا حمبسًا {حصيرا}األنوار، الذين بقوا على فساد املرة األوىل 

 .االحتجاب واحلرمان عن الثواب
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ

  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت
 َّ نن من زن رن مم يلام ىل

ن أحوال الفرق الثالث من السابقني أي: يبّي {إّن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}
وأصحاب اليمني وأصحاب الشمال يهدي إىل طريقة التوحيد اليت هي أقوم الطرق 

 أو حتقيقًا جازمًا اليمني الذين آمنوا تقليدًا من أصحاب {ويبّشر المؤمنين}للسابقني 
أّن لهم }وداوموا على أعمال التزكية والتحلية الصاحلة ألن يتوصل هبا إىل الكمال  علميًا
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. من نعيم جنات األفعال والصفات يف عوامل امللك وامللكوت واجلربوت {أجراً كبيرا
كوهنم بدنيني حمجوبني عن ل {باآلخرة}من أصحاب الشمال  {وأّن الذين ال يؤمنون}

ً أليماأ}عامل النور، حمبوسني يف ظلمات الطبيعة  يف قعر سجني الطبيعة،  {عتدنا لهم عذابا
مقيدين بسالسل حمبة السفليات وأغالل التعلقات ونريان احلرمان عن اللذات والشهوات، 

 .والتعذب بالعقارب واحليات من غواسق اهليئات
ما هبل ّصلبدن وهنار اإلبداع ونور الروح يتوليل الكون وظلمة ا {وجعلنا}

ا آية وجعلن}ناء بالفساد والف {فمحونا آية الليل}ومبعرفتهما إىل معرفة الذات والصفات 

أي:  {ضال من ربكمتبتغوا فل} ، منرية بكماهلا، تبصر بنورها احلقائقأبدًا باقيًة نًةبّي {النهار
 ول حالا من أتب واملقامات أي: لتحصوهاملرا {ولتعلموا عدد}كمالكم الذي تستعدونه 

 جتدوا كم، فالحوالوأخالقكم وأ بدايتكم إىل كرب هنايتكم بالترقي فيها وحساب أعمالكم
 من أخالقكم رذيلًة وال رونه حبسنة مما يقابله من جنسهمن سيئات أعمالكم إال وتكّف شيئًا

 باإلنابة إىل كفرونهوت كم إالمن ذنوب أحوال روهنا بضدها من الفضيلة، وال ذنبًاإال وتكّف
مال بنور عقولكم عند الك {فصلناه}من العلوم واحلكم  {وكل شيء}جناب احلق 

عنه  غفواًلم اليًاإمجال  مستحضرًا تفصيليًا أي: علمًا {تفصيالً }ونزول العقل الفرقاين 
 .كما يف العقل القرآين عند البداية

 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين  ىن  ُّٱ
 حط مض حضخض جض مص خص حص خسمس  حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت  خت حت جت

 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ
  َّ  حي جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم  حم جم

أي: جعلنا سعادته وشقاوته وسبب خريه  {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه}
يف بطن أمه والشقي السعيد من سعد "وشره الزما لذاته لزوم الطوق يف العنق، كما قال: 

الصغرى عند اخلروج من قرب جسده   {ونخرج له يوم القيامة}". من شقى يف بطن أمه
{ ً  {منشوراً }للزومه إياه  {يلقاه}يف عنقه  بصور أعماله مقلدًا مصورًا هيكاًل {كتابا

 كما كان عند كوهنا فيه بالقوة، يقال له: ال مطويًا لظهور تلك اهليئات فيه بالفعل مفصلًة
أي: اقرأه قراءة املأمور املمتثل ألمر آمر مطاع يأمره بالقراءة، أو تأمره  {اقرأ كتابك}

أو غري قارئ، ألن األعمال هناك ممثلة هبيئاهتا وصورها  القوى امللكوتية سواء كان قارئًا
كفى بنفسك اليوم عليك }يعرفها كل أحد ال على سبيل الكتابة باحلروف فال يعرفها األمي 
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ال ميكنها اإلنكار، فبني  اًلعينها مفّص ألن نفسه تشاهد ما فعلته الزما إياها نصَب {حسيبا
لرسوخ هيئة ما فعلته فيها وصريورهتا ملكة الزمة  {وال تزر وازرة وزر أخرى}هلا غريها 

دون الذي فعل غريها، ومل يعرض هلا منه شيء، وإمنا يتعذب من يتعذب باهليئات اليت فيه 
رسول العقل بإلزام احلجة ومتييز احلق  {ما كنّا معذّبين حتى نبعث رسوالً و}. ال من خارج

فني؟، أو رسول الشرع لظهور ما يف والباطل. أال ترى أن الصيب والسفيه غري مكّل
االستعداد من اخلري والشر والسعادة والشقاوة بسببه ومقابلته باإلقرار واإلنكار، فإن 

وة عند مساع الدعوة فيشتاق ويطلب متلقيا هلا باإلقرار املستعد للكمال يتحرك ما فيه بالق
والقبول ملا يدعوه إليه ملناسبته إياه وقربه وغري املستعد ينكر ويعاند ملنافاته ملا يدعوه إليه 

وزواله حبصول  اخل، إن لكل شيء من الدنيا زواالً  {وإذا أردنا أن نهلك قرية}. ويعده
لبدن بزوال االعتدال وحصول احنراف يبعده عن استعداد يقتضي ذلك. وكما أن زوال ا

بقاء كل شيء وثباته فكذلك هالك املدينة وزواهلا حبدوث  الوحدة اليت هي سبُب ظّل
احنراف فيها عن اجلادة املستقيمة اليت هي صراط اهلل وهي الشريعة احلافظة للنظام، فإذا 

الفسق واخلروج عن طاعة فال بد من استحقاقها لإلهالك، وذلك ب جاء وقت إهالك قرية  
ترفيها من أصحاب الترف اهلل فلما تعلقت إرادته بإهالكها تقدمه أوال بالضرورة فسق ُم

لك بأمر من اهلل وقدر منه هلا فيما ال ينبغي وذ بنعمة اهلل واستعماالً  وأشرًا والنعم بطرًا
 .كانت تلزم استعداداهتم وحينئذ وجب إهالكهم لشقاوة 

 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه
 زث رث ىتيت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ  مئ زئ رئ
 َّ يث  ىث نث مث

عجلنا له فيها ما }لكدورة استعداده وغلبة هواه وطبيعته  {من كان يريد العاجلة}

اللوح ولذلك أي: ال نزيده بإرادته زيادة على ما قدرنا له من النصيب يف  {نشاء لمن نريد
ل له ختليصه، مما أراده مل نعّج يعين: لو مل نقدر له شيئًا {لمن نريد}قيده باملشيئة مث بقوله 

الطبيعة الظلمانية  ئِربِ  أي: قعَر {من أردنا ثم جعلنا له جهنم}إنا ال نعطي إال ما أردنا 
ً }ان بنريان احلرم {يصالها}الجنذابه بإرادته إىل اجلهة السفلية وميله إليها  عند  {مذموما

ومن }. من جناب الرمحة والرضوان يف سخط اهلل وقهره {مدحوراً }أهل الدنيا واآلخرة 

لصفاء استعداده وسالمة فطرته وقام بشرائط إرادته من اإلميان والعمل  {أراد اآلخرة
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، ألن الطلب احلقيقي َدجَ َو د  َجالصاحل شكر سعيه حبصول مراده كما قيل: من طلب َو
االستعداد الدال  دة الصادقة ال يكونان إال عند حصول استعداد املطلوب، وإذا قارَنواإلرا

ر له يف اللوح أسباب خروج املطلوب إىل الفعل قد على أن املطلوب حاصل له بالقوة، ُم
وبروزه من الغيب إىل الشهادة وهو السعي الذي ينبغي له ومن حقه أن يسعى له على هذا 

أي: السعي الذي حيق هلا بشرط اإلميان الغييب  {وسعى لها سعيها} الوجه املعين بقوله:
أي: كلهم من طاليب الدنيا وطاليب  {ُكاّل نمد هؤالء وهؤالء}اليقيين وجب حصوله له 

اآلخرة مند من عطائنا ليس مبجرد إرادهتم وسعيهم شيء وإمنا إرادهتم وسعيهم معرفات 
من أحد، ال من أهل  ممنوعًا {ن عطاء ربكوما كا}وعالمات ملا قدرنا هلم من العطاء 

يف الدنيا مبقتضى مشيئتنا  {نظر كيف فّضلنا بعضهم على بعضا} .الطاعة وال من أهل املعصية
إذ بقدر رجحان الروح على البدن يكون رجحان  {ولآلخرة أكبر درجات}وحكمتنا 

 .درجات اآلخرة على الدنيا وبقدر تفاضلهما يكون تفاضل درجاهتما
  ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ
 خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
  مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
  جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جن مم خم حم جم ملهل خل حل
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
  رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ
 زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث
  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن
  مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ محجخ جح حجمج مث هت مت خت
  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم
  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي
  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 َّ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل
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در اهلل يق مل شيء لوصول ع العطاء منه وجعله سببًابتوّق {ال تجعل مع هللا إلهاً آخر}
ً }لك إليك، فتصري  من  {مخذوال}برذيلة الشرك والشك عند اهلل وعند أهله  {مذموما

آل عمران، اآلية: ]َّ ىثيث  نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱاهلل يكلك إليه وال ينصرك 
ما   ينفعوك إالإن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل": قال النيب [. 160

،  عليكب اهللأن يضروك بشيء مل يضروك إال ما كتكتب اهلل لك، ولو اجتمعوا على 
 ".ت الصحفّففعت األقالم وَجُر

قتضى منه من ة ألقرن سبحانه وتعاىل إحسان الوالدين بالتوحيد وختصيصه بالعباد
بية الربو حضرةالتوحيد لكوهنما مناسبني للحضرة اإلهلية يف سببيتهما لوجودك ولل

ظهر  مظهر  ا أوُل، ومهال قدرة لك وال حراك بك يفًا، ضع، صغريًالتربيتهما إياك، عاجزًا
ليك ومع ذلك نسبة إبال فيه آثار صفات اهلل تعاىل من اإلجياد والربوبية والرمحة والرأفة

 التوحيد إذن ات بعداجبالو عن ذلك، فأهم  فإهنما حمتاجان إىل قضاء حقوقهما واهلل غينٌّ
 .إحساهنما والقيام حبقوقهما ما أمكن

 االً ، وكمإىل آخره، إن لكل شيء خاصية ليست لغريه {ح له السموات السبعتسبّ }
صل فهو إذا ح حيبهله وحيفظه و خيصه دون ما عداه، يشتاقه ويطلبه إذا مل يكن حاصاًل

لسان بيقول  أنهفيها، فك بإظهار خاصيته ينزه اهلل عن الشريك وإال مل يكن متوحدًا
ل: يا نه يقوص كأهه عن صفات النقب كماله ينّزدين، وبطلعلى ما وّح دهُ احلال: أوّح

 .للين الكامل املكّمكامل كملين، وبإظهار كماله يقول: كمّ 
وف ؤفين الررَأَأ قول:تبإشفاقها على ولدها  مثاًل وعلى هذا القياس، حىت أن اللبوَة

الكمال ومة والدميوأرمحين الرحيم. وبطلب الرزق: يا رزاق، فالسماوات السبع تسبحه ب
وام والثبات ض بالداألرالعلو والتأثري واإلجياد والربوبية، وبأنه كل يوم هو يف شأن، وو

بالثواب،  عليها لشكرواخلالقية والرزاقية والتربية واإلشفاق والرمحة وقبول الطاعة وا
 ادة والوجوبعن امل تجردوأمثال ذلك. واملالئكة بالعلم والقدرة والذوات اجملردة منهم بال

 {همون تسبيحتفقه ولكن ال}حني إياه، مقدسون له لك كله فهم مع كوهنم مسّبأيضا مع ذ
 يي ىي مي خي  حي  ُّٱ هفَقية النظر والفكر يف ملكوت األشياء وعدم اإلصغاء إليهم وإمنا لقّل
ب ال يعاجلكم بترك التسبيح يف طل {إنه كان حليما}[. 37ق، اآلية: ]َّ ٰى ٰر ٰذ

حدوه ما وه تسبيحهم وتوحيده ككم تفّقكماالتكم وإظهار خواصكم، فإن من خواص
 .يغفر لكم غفالتكم وإمهاالتكم {غفروا}
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 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّٱ
 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس  حس جس مخ جخ

 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق
 مم خم حم جم يل ىل مل خل  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه هن
 ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه جهمه ين ىن منخن  حن جن يم ىم
 رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر
 ملىل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث  ىت نت مت زت
 هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل
 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  هبجت مب خب حب جب
 حق خفمف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص
 مه جه هن خنمن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق
 جهمه ين ىن من خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه

 نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث
 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن
 جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب
 حف جف مغ جغ مع  جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس
 خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق  حق مف خف
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من  خن حن يمجن ىم مم
 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 َّ ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت

لروحانيات لقصور نظرهم عن إدراك ا {جعلنا بينك وبين الذين ال يؤمنون باآلخرة}
ً مستورا}مهم على اجلسمانيات َموقصر هِ  من اجلهل وعمى القلب فال يرون  {حجابا

حقيقة القارئ وال آمنوا وإمنا ال يبصرونك ألهنم ال حيسبونك إال هذه الصورة البشرية 
لكوهنم بدنيني منغمسني يف حبر اهليوىل حمجوبني بالغواشي الطبيعية ومالبس الصفات 

ق وصفاته وأفعاله إذ لو عرفوا احلق لعرفوك ولو عرفوا صفاته لعرفوا النفسانية عن احل
 {أن يفقهوه}ة من الغشاوات الطبيعية واهليئات البدنية ّنِككالمه، ومل يكن على قلوهبم َأ

وقر لرسوخ أوساخ التعلقات  {في آذانهم}ولو عرفوا أفعاله لعلموا القراءة ومل يكن 
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أهوائهم وتفرق مهمهم يف عبادة متعبداهتم من أصنام  لتشتت {ولّوا على أدبارهم نفورا}
 .اجلسمانيات والشهوات، فال يناسب بواطنهم معىن الوحدة لتألفها بالكثرة واحتجاهبا هبا

ب من  أقريفق إرادته ببعثكم فتنبعثون أي: تتعّل {يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده}
مال ه بالكلني واصف محدًا ني حامدين له حبياتكم وعلمكم وقدرتكم وإرادتكمطرفة َع

ن عهولكم اجع لذأي: يف القبور واملض {وتظنون إن لبثتم إال قليال}بإظهار هذه الكماالت 
اها ركم إيستقصاالأو يف احلياة األوىل  (الكهف)ذلك الزمان كما جييء يف قصة أصحاب 

ح سابقة ترّجلية ان اآلأبالنسبة إىل احلياة اآلخرة فيتناول اللفظ القيامات الثالث، إال 
 .الصغرى

ألن  إىل آخره، متكن الشيطان من إغواء العباد على أقسام، {واستفزز}
 يكفيه صوتهاالستعدادات متفاوتة فمن كان ضعيف االستعداد استفزه أي استخفه ب

عن  دادهوسوسة ومهس بل هاجسة وملة، ومن كان قوي االستعداد فإن أخلص استع
غوائه إه إىل لليس ه اهلل تعاىل عن شوائب الغريية فشوائب الصفات النفسانية أو أخلص

 لشواغلاوإال فإن كان منغمسا يف  {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان}سبيل كما قال: 
لى إشراكهم رضه عأن حيباحلسية غارزا رأسه يف األمور الدنيوية شاركه يف أمواله وأوالده 

ه يجودهم وميّناخر بوالتفوم والتكاثر ل له التمتع هبباهلل يف احملبة حببهم كحب اهلل ويسّو
ه ريا بتسويالتملا بصن عااألماين الكاذبة ويزين عليه اآلمال الفارغة وإن مل ينغمس فإن كا

ه يف أفىت لوفنت أجلب عليه خبيله ورجله، أي: مكر به بأنواع احليل وكاده بصنوف ال
على  ومحله علمه بالحتصيل أنواع احلطام واملالذ بأهنا من مجلة مصاحل املعاش وغر

عابدا  ملا بلن عااإلعجاب، وأمثال ذلك، حىت يصري ممن أضله اهلل على علم وإن مل يك
 {ربك وكيالوكفى ب}ون متنسكا أغواه بالوعد والتمنية وغره بالطاعة والتزكية أيسر ما يك
، وهو غريه ال إىلوطان أي: عبادي اخلاصة ال يكلون أمرهم إال إىل اهلل وحده ال إىل الشي
 .كافيهم بتدبري األمور وال يتوكلون إال عليه بشهود أفعاله وصفاته

 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي  مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب
 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  خضمض حض جض مص خص حص مس
 َّ حك جك مق
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 {بحرلبّر والاهم في وحملنا}التمييز والعقل واملعرفة بالنطق و {ولقد كّرمنا بني آدم}
زقناهم من ور} يلهاأي: يسرنا هلم أسباب املعاش واملعاد بالسري يف طلبها فيهما وحتص

ثير ممن كم على وفضلناه}أي: املركبات اليت مل ترزق غريهم من املخلوقات  {الّطيبات

ألنبياء ناس كاعض الب، وأما أفضلية أي: ما عدا الذوات املقدسة من املأل األعلى {خلقنا
 يتجاوزون يثية الاحل على املالئكة املقربني فليست من جهة كوهنم بين آدم فإهنم من تلك

]البقرة،  َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱمقام العقل بل من جهة السر املودع فيهم املشار إليه بقوله: 
ليت فيه، معية اسطة اجلبوا [ وهو ما أعد لذلك البعض من املعرفة اإلهلية التامة30اآلية: 

املؤمنني  ن أمريع يلأي: مقام الوحدة، وحينئذ ليس هو هبذا االعتبار من بين آدم كما ق
: 

 وإنرررررررري وإن كنررررررررت ابررررررررن آدم صررررررررورة
 

 فلرررررررري فيرررررررره معنررررررررى شرررررررراهد بررررررررأبوتي 
 

 :م املعروف كما قيلبل هو عني املكّر
  رأيررررررررررررررت ربرررررررررررررري بعررررررررررررررين ربرررررررررررررري

 

 فقرررررررررررال مرررررررررررن أنرررررررررررت قلرررررررررررت أنرررررررررررت 
 

ألرباب، ورب ا ترابدم يف هذا املقام وما بقي منه شيء وإال فما للوقد فين ابن آ
حبر وجساد مل األبالتقريب ومعرفة التوحيد ومحلناهم يف بر عا {ولقد كّرمنا بني آدم}أو 

زقناهم من مال ورالك عامل األرواح بتسيريه فيهما لتركيبه منهما وإرقائه عنهما يف طلب
 : مجيع، أي{مّمن خلقنا}على اجلم الغفري  {هموفّضلنا}طيبات العلوم واملعارف، 

الكثرة ليهم بعفضل املخلوقات، على أن تكون من للبيان واملبالغة يف تعظيمه بوصف امل
داللة من اتنا للوقوتنكري الوصف وتقدميه على املوصوف أي كثري، وأي كثري وهو مجيع خم

 .تاما بينا {تفضيال}على العموم 
طائفة من األمم مع شاهدهم الذي  {كل}: حنضر إىل آخره، أي {يوم ندعو}

حيضرهم ويتوجهون إليه من الكمال ويعرفونه سواء كان يف صورة نيب آمنوا به كما ذكر 
[ أو إمام اقتدوا به 41النساء، اآلية: ]َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱيف تفسري قوله: 

 إمامهم أو دين أو كتاب أو ما شئت على أن تكون الباء مبعىن مع أو ننسبهم إىل
تهم إياه على سائر بوندعوهم بامسه لكونه هو الغالب عليهم وعلى أمرهم املستعلي حم

أي: من جهة العقل الذي هو أقوى جانبيه وبعث يف  {فمن أوتي كتابه بيمينه}حمباهتم 
دون غريهم الستعدادهم للقراءة والفهم ألن  {فأولئك يقرؤون كتابهم}صورة السعداء 
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شماله، أي: من جهة النفس اليت هي أضعف جانبيه ال يقدر على قراءة الذي أويت كتابه ب
أي: ال ينقصون من  {وال يظلمون}كتابه وإن كان مقروؤا لذهاب عقله وفرط حريته 

 .صور أعماهلم وكماالهتم وأخالقهم شيئا قليال
كذلك  {فهو في اآلخرة}عن االهتداء إىل احلق  {ومن كان في هذه أعمى}

اء هبا الهتدكنه اا هنا ألن له يف هذه احلياة آالت وأدوات وأسبابا ميمم {وأضل سبيال}
 .لكوهو يف مقام الكسب باقي االستعداد إن كان ومل يبق هناك شيء من ذ

لوب ب القاخل، هو من باب التلوينات اليت حتدث ألربا {وإن كادوا ليفتنونك}
فه فرط شغل مليه السالعبظهور النفس وألرباب الشهود والفناء بوجود القلب، فإنه 

ض ما ضى ببعوير وحرصه على إمياهنم بوجود القلب كاد مييل إليهم يف بعض مقترحاهتم
ن حتدث توقع أان يكهو خالف شريعته، ويضيف إىل اهلل ما ليس منه طلبا للمناسبة اليت 

ا تدوله ويها قوعسى أن يقبلو {وإذاً التخذوك خليال}بينه وبينهم بذلك فيحبوه كما قال: 
جاهبم حفريق  ارهمبه. واستمالة وتطييبا لقلوهبم عسى أن يلينوا وينزلوا عن شدة إنك

ه عليه عين أّني "رآنالق لقهكان ُخقيل: " كماوتتنور قلوهبم، فشدد وأقيم من عند اهلل، 
 بتنزيل َتّبهلل وُثند امن ع َهّبما ظهرت نفسه ومهت مبا ليس بفضيلة ُنكّلالصالة والسالم 

 مح ُّٱله تعاىل: من قو ثالهه وترده إىل االستقامة حىت بلغ مقام التمكني، وهذا وأممآية تقّو
 َّ رت يب ىب نب مب زب ُّٱ[، وقوله: 67األنفال، اآلية: ]َّ مس خس  حس جس مخ جخ

[، 37األحزاب، اآلية: ]َّ نتىت مت زت رت يب ىب ُّٱ[، وقوله: 43]التوبة، اآلية: 
 اهلل بعد ثر سلوكه يف[ يدل على أنه كان أك1]عبس، اآلية:  َّ ىل مل خل ُّٱوقوله: 

 .الوصول يف زمان النبوة وزمان الوحي
 مل خل  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك ُّٱ
 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  خممم حم جم يل ىل
 ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي
 َّ مب زب رب يئ

أي: لو قاربت فتنتهم وكدت توافقهم ألذقناك عذابا مضاعفا يف  {إذاً ألذقناك}
وعذابا مضاعفا يف املمات، فإن شدة العذاب حبسب علو املرتبة وقوة االستعداد إذ  احلياة

النقصان املوجب للعذاب يقابل الكمال املوجب للذة. فكلما كان االستعداد أمت واإلدراك 
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أقوى، كانت املرتبة يف الكمال والسعادة واللذة أقوى فكذا ما يقابله من النقص والشقاوة 
 . أشدأبعد وأسفل واألمل

لة ملواصااعلم أن الصالة على مخسة أقسام: صالة  {أقِم الصالة لدلوك الشمس}
مقام السر،  جاة يفملناواملناغاة يف مقام اخلفاء، وصالة الشهود يف مقام الروح، وصالة ا
ك الشمس . فدلولنفساوصالة احلضور يف مقام القلب، وصالة املطاوعة واالنقياد يف مقام 

ال صالة  ، فإنهحملضس الوحدة عن االستواء على وجود العبد بالفناء اهو عالمة زوال مش
د حىت د للعبوجو يف حال االستواء إذ الصالة عمل يستدعي وجودا، ويف هذه احلالة ال

]احلجر، اآلية:  َّ  زث رث يت ىت نت مت ُّٱيصلي كما ذكر يف تأويل قوله تعاىل: 
ا عند ء، فأمة وقت االستواكيف هنى عن الصال عليه السالمأال ترى الشارع [. 99

جلمع أو قبل ا لفرقالزوال، إذا حدث ظل وجود العبد سواء عند االحتجاب باخللق حالة ا
 {وقرآن}فس ليل الن {إلى غسق}عند البقاء حالة الفرق بعد اجلمع، فالصالة واجبة 

 صالة أشرفهاها وفجر القلب، فأول الصلوات وألطفها صالة املواصلة واملناغاة وأفضل
 يفأي: الفضلى  الشهود للروح املشار إليها بصالة العصر كما فسرت الصالة الوسطى،

ا، وأوحاها [ والصالة الوسطى هب238البقرة، اآلية: ]َّ ىل مل خل ُّٱقوله تعاىل: 
تها ضاء وقانق وأخفها صالة السر باملناجاة أول وقت االحتجاب بظهور القلب لسرعة

زجر ا، وأهلمة يف القراءة وغريها لكوهنا عال وهلذا استحب التخفف يف صالة املغرب
 ليها بقرآنومئ إب املالصالة للشيطان، وأوفرها تنويرا لباطن اإلنسان صالة احلضور للقل

كثر يف حب التاست الفجر، فإهنا يف وقت جتليات أنوار الصفات ونزول املكاشفات وهلذا
اىل: قال تعوة، يل القراءمجاعة صالة الصبح وأكد استحباب اجلماعة فيها خاصة، وتطو

ل ىل نزوإشارة أي: حمضورا حبضور مالئكة الليل والنهار إ {إن قرآن الفجر كان مشهوداً }
عا هلا وتطوي لنفسصفات القلب وأنوارها وذهاب صفات النفس وزواهلا، وأشدها تثبيتا ل
سكوت لالعشاء ة اصالة النفس للطمأنينة والثبات، وهلذا سن فيما جعل آية هلا من صال

، فيما استحب سوسةبعدها حىت النوم إال بذكر اهلل، وحيث أمكن للشيطان سبيل إىل الو
لروح امقام  ه يفجعل عالمة هلا اجلهر كصالة النفس والقلب والسر للزجر وال مدخل ل

 .واخلفاء فأمر باإلخفات
 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ُّٱ
 ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق
 َّ مي زي



 391 تفسير سورة ا سراء

 

 

لى عزيادة  {نافلة لك}د ص بعض الليل بالتهج  ّصأي: َخ {جد بهومن الليل فتهّ }
ة لزياد طاعةما فرض خاصة بك، لكونه عالمة مقام النفس، فيجب ختصيصه بزيادة ال

تك ن من أّملسالكوابك  احتياج هذا املقام إىل الصالة بالنسبة إىل سائر املقامات فيقتدي
 ن عبدًاأكو أفال"نك يف مقام االستقامة، كما قال: م ويقوى متّكيف تطويع نفوسه

ً محموداً }". شكورا هو ومحده  جيب على الكل أي: يف مقام  {عسى أن يبعثك ربّك مقاما
كونه  و جهُةه وجه  د منخامت النبوة يف مقام حممو ختم الوالية بظهور املهدي، فإّن مقاُم

ام يف مق لوجهة ختم الوالية، فهو من هذا اخامت النبوة غري حممود من وجه هو جه
 {دخلنيل رّب أوقُ }. ختم الوالية يكون يف مقام حممود من كل وجه احلامدية فإذا مت 

صر يغ البز فة آبه بال  مرضيًا حسنًا مدخاًل {مدخل صدقٍ }حضرة الوحدة يف عني اجلمع 
إىل الكثرة  {نيوأخرج}ية ثنينبااللتفات إىل الغري وال الطغيان بظهور األنائية وال شوب اإل

 يًامرض ًاحسن خمرجًا {مخرج صدقٍ }عند الرجوع إىل التفصيل بالوجود املوهوب احلقاين 
راف عن باالحن هلدىابه من غري آفة التلوين بامليل إىل النفس وصفاته وال الضالل بعد 

لي من لدنك  علواج}دية كالفتنة الداو رنن العدالة إىل اجلوجادة االستقامة والزيغ عن ُس

ً نصيراً  لبقاء ا حال يفشياء بالتثبيت والتمكني بأن أكون بك يف األ ناصرًة حجًة {سلطانا
، أو "فة عنيرسي َطىل نفإين ْلِكال َت": الصالة والسالمبعد الفناء ال بنفسي كما قال عليه 

أي:  {اء الحقوقل ج}. وقوة قهرية بك، أقوي هبا دينك وأظهره على األديان كلها عزًا
جود أي: الو {لباطلوزهق ا}ر وال يتبدل الوجود الثابت الواجب احلقاين الذي ال يتغّي

 {كان}ملمكن اوجود أي: ال {إن الباطل}البشري اإلمكاين القابل للفناء والتغري والزوال 
مل  اقي باق األزل والبفان يف فاينأ عليه الفناء ففين، بل الَرَط ثابتًا يف األصل ال شيئًا فانيًا

 .شفُكَف باطل  فاسد  يزل، وإمنا احتجبنا بتوهم 
 مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ
  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 َّ جع مظ

 العقل القرآين اجلامع بالتدريج جنوم تفاصيل العقل الفرقاين جنمًا {وننزل من}
 أي: نفصل ما يف ذاتك جممالً فنجما على الوجود احلقاين على حسب ظهور الصفات 

عليك ليكون شفاء ألمراض قلوب املستعدين املؤمنني بالغيب  ظاهرًا مكنونا تفصيال بارزًا
من أمتك كاجلهل والشك والنفاق وعمى القلب والغل واحلقد واحلسد وأمثاهلا فنزكيهم 
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 {مينوال يزيد الظال}ورمحة تفيدهم الكماالت والفضائل وحتليهم باحلكم واملعارف 
الناقصني استعدادهم بالرذائل واحلجب الظلمانية الباخسني حظوظهم من الكمال باهليئات 

بزيادة ظهور أنفسهم بصفاهتا كاإلنكار والعناد  {إاّل خساراً }البدنية والصفات النفسانية 
 .ة إىل ما هلم من الشك واجلهل والعمى والعمهواملكابرة واللجاج والرياء والنفاق منضّم

 والبدن لوقوفه مع النفس {عرضَ أَ } ظاهرة  بنعمة  {أنعمنا على ا نسان وإذا}
نعمة وع من سبب الة الوقمكنوكون القوى البدنية متناهية ال تتدبر األمور الغري املتناهية امل
ى القلب فسه علنء ر الستعالوردها عند عدمها وسائر الغري وال يرى إال العاجل، وتكب 

ه معرضا وى جنبس وطعن احلق يف جانب النف َدُعنه فنأى، أي: َبوظهوره بأنائيته وتفرع
البصرية  ر بعنيظَن ه يئس الحتجابه عن القادر وقدرته ولووكذا يف جانب الشر إذا مس 

، ويف ر رباط النعمن الشكىل أن يف احلالة األولتا احلالتني وتيق شاهد قدرة اهلل تعاىل يف كِ 
ا د النعمة بطرعرض عنلم ي، فشكر وصرب وعلم أن املنعم قدر فع النقمالثانية أن الصرب دفا  

اجيا ضجرا روزعا وأشرا خائفا زواهلا، غري غافل عن املنعم، ومل ييأس عند النقمة ج
 .كشفها، مراعيا جلانب املبلي

كان  ه فمنأي: خليقته وملكته الغالبة عليه من مقام {قل كل يعمل على شاكلته}
 من كانأس وضى طباعها عمل ما ذكرنا من اإلعراض واليمقامه النفس وشاكلته مقت

بمن هو  بكم أعلمفر}مقامه القلب وشاكلته السجية الفاضلة عمل مبقتضاها الشكر والصرب 

بيعة قتضى طر مبالقلب وعامل الش ةِ من العاملني عامل اخلري مبقتضى سجّي {أهدى سبيال
 .النفس فيجازيهما حبسب أعماهلما

 حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع ُّٱ
 َّ جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم خم

ن  ميكأي: ليس من عامل اخللق حىت {يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربّيو}
بيه ببعض بالتش سوستعريفه للظاهرين البدنيني الذين ال يتجاوز إدراكهم عن احلس واحمل

ت اجملردة الذوا امُلعاألمر، أي: اإلبداع الذي هو  ما شعروا به من التوصيف بل من عامل
دراكه أيها كنكم إ ميعن اهليوىل واجلواهر املقدسة عن الشكل واللون واجلهة واألين، فال

 مُ هو عل {الال قليإوما أوتيتم من العلم }احملجوبون بالكون لقصور إدراككم وعلمكم عنه 
 .لعلم يف ااسخنيلم اهلل تعاىل والربالنسبة إىل ع حقرٌي احملسوسات وذلك شيء نزٌر
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د جب بعبالطمس يف حمل الفناء أو احل {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}
محة رجمرد  {إالّ }ل علينا برده يتوّك {ثم ال تجد لك به علينا وكيال}الكشف بالتلوين 

ن عند اهلل لة مّفملتكعظيمة خاصة بك من فرط عنايتنا وهي أعلى مراتب الرمحة الرحيمية ا
ا ذاتك إال إذ حي والالو تعاىل بإفاضة الكمال التام عليه، أي: لو جتلينا بذاتنا ملا وجدت

اجلالل  ا بصفةينّلجتلينا بصفة الرمحة وامسنا الرحيم فتوجد وجتد الوحي، وكذا لو جت
وجود ال بِةعد موهبباإلحياء والتعليم الرباين  {إّن فضله}الحتجبت عن الوحي واملعرفة 

 .يف األزل {كان عليك كبيرا}احلقاين 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ
 زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى
 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل
 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ
 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس
 مه جه هن من حنخن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك
 يه ىه مه جه ين منىن خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  جي ٰه
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي خيمي  حي جي
 يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ
 َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف

ن لكو {هن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثلقل لئن اجتمعت ا نس والج}
فح منك ما يط ليهمالعامل يرشح إ بك وأنت قطُب االستعداد الكامل احلامل له خمصوصًا

حوا واقتر {اّل كفوراً إ}م ثرهى أكفال ميكنهم اإلتيان مبثله وال يطيقون محله، وهلذا املعىن أَب
نة النخيل رض وجاأل  العيون منريوإدراكهم كتفج ناسبة الستعدادهماآليات اجلسمانية امل

ملمتنعات سائر اوئكة واألعناب وإسقاط السماء عليهم كسفا والرقي فيها واإلتيان باملال
 املتخيلة وأجيبوا بقوله:

أي: ما أمكن نزول املالئكة مع . {يمشون مطمئنين قل لو كان في األرض مالئكة  }
لكية يف األرض، بل لو نزلت مل ينزلوا إال متجسدين، على اهليئة امل جمردًة كوهنم نفوسًا

[ 9]األنعام، اآلية:  َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكما قال: 
قتم كوهنم دين ما صّدوإال مل ميكنكم إدراكهم فبقيتم على إنكاركم، وإذا كانوا جمّس
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فشأنكم اإلنكار على احلالني بل على أي حال كان كإنكار اخلفاش ضوء  مالئكًة
 .شمسال

 {تدفهو المه}ه مبقتضى العناية األزلية يف الفطرة األوىل بنور {هللا ومن يهدِ }
من }هدونه أنصارا ي {فلن تجد لهم}مبنع ذلك النور عنه  {ضللومن يُ }خاصة دون غريه 

رؤوس أي: ناكسي ال {ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم}أو حيفظونه من قهره  {دونه
ه: الدنيا كقول يها يفا عللية أو على وجوداهتم وذواهتم اليت كانوالجنذاهبم إىل اجلهة السف

وجودة مع ذات املال ر به عنعب إذ الوجه ُي "كما تعيشون متوتون، وكما متوتون تبعثون"
ً } ن ونقصا مجيع عوارضها ولوازمها أي على احلالة األوىل من غري زيادة  عن  {عميا

ً وبُ }اهلدى، كما كانوا يف احلياة األوىل   املراد املعىن دراكهمإعن قول احلق، لعدم  {كَما
ً }فهم يبالنطق إذ ليسوا ذوي قلوب يفهم هبا ويفقه، فكيف التعبري عما مل  عن  {وصّما

م من اهلل ة الفهن جهممساع املعقول، لعدم الفهم أيضا، فال يؤثر فيهم موجب اهلداية ال 
كلما }ار االعتبببصر ال من طريق التعاىل باإلهلام وال من طريق السمع من كالم الناس و

[ بل 56األنعام، اآلية: ]َّ ىل مل يك ىك  مك لك ُّٱكقوله:  {ت زدناهم سعيراً بَ خَ 
. رهم لهإنكاأبلغ منه ذلك بسبب احتجاهبم عن صفاتنا خصوصا قدرتنا على البعث و

 .أنكروا ما استدلوا خبلق السماوات واألرض على القدرة
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ
 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ
 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس
 جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف
 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل  من خن حن
 َّ  جي يه ىه

لوقوفكم مع صفات نفوسكم  {قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً ألمسكتم}
على ما يدرك باحلس من األمور  لي لكون إدراكها مقصورًاجبِ لوازمها الشح اِل اليت من

املادية احملصورة واحتجاهبا عن الربكات الغري املتناهية والرمحة الواسعة الغري املنقطعة اليت ال 
 {تسع آيات بيّنات}تدرك إال عند اكتحال البصرية بنور اهلداية فتخشى نفادها وانقطاعها 

أي: ما أنزلنا القرآن إال بعد  {وبالحق أنزلناه}ر(. رة إليها يف سورة )احلجمرت اإلشا
القدم وانقشاع ظلمة  بالكلية يف مقام الفناء وانتفاء احلدثان عن وجِه زوال بشرية النيب 
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فما كان  وجوديٌّ اإلمكان عن سبحات الوجه الواجب الباقي بالفرق الثاين ليكون له حملٌّ
حكام التفاصيل من عني اجلمع على املظهر التفصيلي فكان إنزاله باحلق إنزاله إال ظهور أ

به،  زل بكذا إذا حل من احلق على احلق ونزوله باحلق على هذا التأويل هو كما يقال: َن
باحلق  ببغداد واألوىل للحال أي: ملتبسًا على أن تكون الباء الثانية للظرفية كقولك: نزلُت

الباطل أي: باحلقيقة واحلكمة، وإما باحلق الذي هو  ذي هو نقيُضعلى معنيني إما باحلق ال
على حسب ظهور استعدادات  {وقرآناً فََرقناه}اهلل تعاىل أي: أنزل على صفته وهو احلق 

 جغ ُّٱاملظاهر املقتضية لقبوله حبسب األحوال واملصاحل والصفات كما أشرنا إليه يف قوله: 
 [.74اإلسراء، اآلية: ]َّجف مغ

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي ُّٱ
 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب
 َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام  يل ىل مل يك

أي: أن وجوداتكم كالعدم عندنا. ليس املراد منه  {قل آمنوا به أو ال تؤمنوا}
 يف الوجود لكونكم لكم عند اهلل وال هدايتكم لكونكم مطبوعا على قلوبكم ال حمّل

أحالس بقعة اإلمكان معدومي األعيان بالذات إمنا االعتبار بالعلماء الذين هلم وجود عند 
اهلل يف عامل البقاء املعتد هبم يف األنباء، فانظر كيف تراهم عند تالوته عليهم ومساعهم إياه 

فتهم إياه بنورية أي: ينقادون له ويعترفون به ويعرفون حقيقته لعلمهم به ومعر {يخّرون}
من عند اهلل  دهم وعلمهم بأنه كان كتابًااالستعداد ومناسبته له، وبنور كماهلم لتجّر

ملا اعتقدوه يقينا فإن االعتقاد احلق ال يكون  ليس هو إال إياه ملا وجدوه مطابقًا موعودًا
ً } إال واحدًا . م لقبولهسن تلقيهباللني واالنقياد حلكمه لتأثرهم به وحُ  {ويزيدهم خشوعا

بالفناء يف  {أو ادعوا الرحمن}بالفناء يف الذات اجلامعة جلميع الصفات  {قل ادعوا هللا}
ً ما}الصفة اليت هي أم الصفات  من هذين املقامني لست هناك مبوجود وال  طلبتَ  {أيّا

لك بقية وال اسم وال عني وال أثر إذ الرمحن ال يصلح امسا لغري تلك الذات وال ميكن 
لك الصفة أي: الرمحة الرمحانية لغريها فال يلزم وجود البقية خبالف سائر األمساء ثبوت ت

يف صالة  {وال تجهر}كلها يف هذين املقامني ال لك  {فله األسماء الحسنى}والصفات 
 {وال تخافت}الشهود بإظهار صفة الصالة عن نفسك فيؤذن بالطغيان وظهور األنائية 

يف حمل الفناء دون الرجوع إىل مقام البقاء، فال ميكن  غاية اإلخفات فيؤذن باالنطماس
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يدل على االستقامة ولزوم سرية العدالة يف عامل  {وابتغ بين ذلك سبيالً }أحدا االقتداء بك، 
 .الكثرة ومالزمة الصراط املستقيم باحلق

 َّ  مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
الكماالت اإلهلية والصفات الرمحانية اليت ال تكون إال ر ِهْظأي: َأ {وقل الحمد هلل}

من جنسه لضرورة كون  ة ملوجود أي: مل يكن عّل {الذي لم يتّخذ ولداً }للذات األحدية 
املعلول حمتاجا إليه ممكنا بالذات معدوما باحلقيقة فكيف يكون من جنس املوجود حقا 

ويه يف قوة القهر واململكة من من يسا {ولم يكن له}الواجب بذاته من مجيع الوجوه 
فامتياز كل واحد . الشريك يف امللك وإال لكانا مشتركني يف وجوب الوجود واحلقيقة

منهما عن اآلخر ال بد وأن يكون بأمر غري احلقيقة الواجبية فلزم تركبهما فكانا كالمها 
أحدمها  ن استقل  ا بالتأثري مل يكن أحدمها إهلا، وإممكنني ال واجبني وأيضا فإن مل يستقّل

لزم اجتماع املؤثرين  ا مجيعًادون اآلخر فذلك هو اإلله دونه فال شريك له وإن استقّل
املستقلني على معلول واحد إن فعال معا وإال لزم إهلية أحدمها دون اآلخر رضي بفعله أو 

ه أي: مل يكن له ناصر علة كان أو جزء علة تقوي {ولم يكن له ولّي من الذّل} مل يرضَ 
وتنصره من ذلة االنفعال والعدم وإال مل يكن إهلا واجبا بل ممكنا لتكون حبيبا قائما به ال 

من أن يتقيد بصفة دون أخرى أو صورة غري أخرى أو يلحقه شيء  {وكبِّره}بنفسك 
 {تكبيراً } كبريًا خاص تبارك وتعاىل عن ذلك علوًا من هذه النقائص فينحصر يف وجود 

عرف كنهه المتناع وجود شيء غريه يفضل عليه وينسب إليه بل كل ال يقدر قدره وال ي
 .ما يتصور ويعقل وال يكرب غريه هبذا التكبري واهلل احلق املوفق
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 يل       ىل  مل    خل
ٱ

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ
 َّ هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف

 ى نفسهيل علأثىن اهلل تعاىل بلسان التفص {الكتابالحمد هلل الذي أنزل على عبده }
صورة  مع يف اجلبإنزال الكتاب وهو إدراج معىن باعتبار اجلمع من حيث كونه منعوتًا
ية والصفات اإلهل االت، فاحلمد إظهار الكمومجعًا التفصيل فهو احلامد واحملمود تفصياًل

ية فسه يف العناياه بنه إوج بعد ختصيصاجلمالية واجلاللية على الذات احملمدية باعتبار العر
ملطلق بلة للكمال ازل قااأل يف ِهاألزلية املشار إليه باإلضافة يف قوله: عبده، وذلك جعل عيِن

كتاب عليه زال الوإن من فيضه وإيداع كتاب اجلمع فيه بالقوة اليت هي االستعداد الكامل
عاكسان هما متفين ملظهر اإلنساإبراز تلك احلقائق عن ممكن اجلمع الوحداين على ذلك ا

 غيِبة يف أَ عاين الكامنإذ امل هبّيهلل تعاىل لن باعتبار النزول والعروج واإلنزال يف احلقيقة محدًا
 بل  مل حيمد اهللده اهللحيم محده فما مل الغيب ما مل ينزل على قلبه فلم ميكنه محد اهلل حق 

 يف أواًل محَد ما أثنيت على نفسك،حصي ثناء عليك أنت كمحده محده كما قال: ال ُأ
 .عني اجلمع نفسه باعتبار التفصيل مث عكس فقال: احلمد هلل

ً }أي: لعبده  {ولم يجعل له}  ري ٰى ُّٱ ما قال:إىل الغري ك ومياًل أي: زيغًا {ِعوجا
 .الغري يف شهوده [ أي: مل يَر17]النجم، اآلية:  َّ ىي ني مي زي

ً قيّ }  ىث نث ُّٱيما كما أمر بقوله: ، يعين: مستقمًاأي: جعله قّي {ما
يف شهوده بالغري  فيه غري حمتجب  فانيًا [، واملعىن: جعله موحدًا30فصلت، اآلية: ]َّيث

 جم يل ىل مل خل ُّٱحال البقاء، كما قال:  مستقيمًا وال بنفسه لكوهنا غريا أيضا ممكنًا
رتب على بأمر العباد وهدايتهم إذ التكميل يت مًا[، أو جعله قّي30 ،فصلت]َّ خم حم

قيمت نفوس ملا فرغ من تقومي نفسه وتزكيتها ُأ الصالة والسالمالكمال ألنه عليه 
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ة، إبراهيم صلوات اهلل عليه أّم يمته مقام نفسه فأمر بتقوميها وتزكيتها وهلذا املعىن ُسأّم
وهذه القيمية أي القيام هبداية الناس داخلة يف االستقامة املأمور هو هبا يف احلقيقة 

ً شلينذر ب}بأمر العباد  أي: جعله قيمًا بعامل قيمًا متعلٌق {نذرليُ } ف وحذ {ديداً أسأ
 ا قال تعاىل:، كمًاافركان أو ك ال خيلو من بأس مؤمنًا املفعول األول للتعميم ألن أحدًا

هره ولذلك عن ق بارٌةعإذ البأس ". أنذر الصديقني بأين غيور، وبشر املذنبني بأين غفوٌر"
من }وله: ه بقيليق بعظمته وعزته ووصفه بالشدة وخصص كري، أي: بأسًامه بالتنعّظ

قسم ولشرك، ني باحمض ظاهره وباطنه قهر كاملختص باحملجوب والقهر قسمان: قهٌر {لدنه
سبحان من  : يّ ظاهره قهر وباطنه لطف، وكذا اللطف كما قال أمري املؤمنني عل

ومن . تهة نقم شّدت رمحته ألوليائه يفت نقمته على أعدائه يف سعة نعمته، واتسعاشتّد
ل مث فص  بيهًالكل تنار لالقسم الثاين القهر املخصوص باملوحدين من أهل الفناء أطلق اإلنذ

أي:  {نمؤمنيويبّشر ال}دين حبسب الصفات واالستحقاقات فقال: اللطف والقهر مقّي
 .دًااملوحدين لكوهنم يف مقابلة املشركني الذين قالوا: اختذ اهلل ول

حلسن األجر أي: الباقيات من اخلريات والفضائل ألن ا {الذين يعملون الصالحات}
 .هو من جنة اآلثار واألفعال اليت تستحق باألعمال

 خنمن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم ُّٱ
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن

عليهم  مًاونه قيلك يل الالزمواعلم أن اإلنذار والتبشري اللذين مها من باب التكم
هلما من نفس اد قبوستعداعن صفيت القهر واللطف اإلهليني اللذين حمل  ونتيجٌة كالمها أثٌر

وة وفنائهما والشه لغضبما استعد لقبوهلما إال بصفيت ا العبد الغضب والشهوة، فإن العبَد
 ًامهما ألن كّلتا مقاقام كما مل يستعد لفضيليت الشجاعة والعفة إال بوجودمها، فلما انتفتا

ق هبما خل ال التوكم ينك يزول حبصوهلا فعند ارتواء القلب منهمامنهما ظل لواحدة من ِت
 لتبشريالطف حدث عن القهر اإلنذار عند استحقاقية احملل بالكفر والشرك وعن ال

 .لاق احملستحقاباستحقاقية اإلميان والعمل الصاحل، إذ اإلفاضة ال تكون إال عند 
بل إمنا يصدر عن  أي: ما هلم هبذا القول من علم  {ما لهم به من علم وال آلبائهم}

أي: ما أكربها  {كبرت كلمة}ويؤيده قوله:  ويقني   لآلباء ال عن علم  وتقليد   مفرط   جهل 
ليس يف قلوهبم من معناه شيء ألنه مستحيل ال معىن له إذ  {تخرج من أفواههم} كلمًة
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الذات ال مياثله الوجود املمكن  الوجود الواجيب العلي أحدي  أن  العلم اليقيين يشهد 
املعلول. والولد هو املماثل لوالده يف النوع املكافئ له يف القوة والشهود الذايت حيكم بفناء 

عن الشبيه والولد  سواه شيء غريه فضاًل اخللق يف احلق واملعلول يف املشهود، فلم يكن مث 
 :كما قال أحدهم

 ر ظرررررررررراهراالوجررررررررررود وإن تكثّرررررررررر هررررررررررذا
 

 

 وحيررررررررررررراتكم مرررررررررررررا فيررررررررررررره إال أنرررررررررررررتم 
 

 

{ ً ي على لشهودلتطابق الدليل العقلي والوجدان الذوقي ا {إن يقولون إاّل كذبا
وليهم تمن شدة الوجد واألسف على  {نفسك} أي: مهلٌك {ك باخع  فلعلَّ }إحالته. 

نتائجه واهلل  بةحمازم وإعراضهم، وذلك ألن الشفقة على خلق اهلل والرمحة عليهم من لو
،اآلية: املائدة]َّ حئ  جئ  ُّٱحبيب اهلل ومن لوازم حمبوبيته حمبته هلل لقوله:  وملا كان 

فقة ون الشر لك[ وكلما كانت حمبته للحق أقوى كانت شفقته ورمحته على خلقه أكث54
حه يف جواروعضائه ل كأفه عليهم، فإهنم كأوالده وأقاربه بعليهم ظل حمبته هلل اشتد تعّط
لم أن ع أيضًاوسه. ف عليهم حىت كاد يهلك نفيف التأس  الشهود احلقيقي، فلذلك بالغَ 

 . إياهبة اهللب حملإذا تقوى باحملبوب يف استمرار الوصل ظهر قبوله يف القلو احملب 
 زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱ
 َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت

 الوجد الُهَعله فَ حا س بنقصانن استشعر ببقية من نفسه وتوج  فلما مل يؤمنوا بالقرآ
ال أدبه هم وكمعلي للغاية وكان ذلك من فرط شفقته وعزم على قهر النفس بالكلية طلبًا

اله ذلك َسم ولمع اهلل حيث أحال عدم إمياهنم على ضعف حاله ال على عدم استعداده
رج مجيع نا خن، إعًا عليك أن يهلكوا مجيأي: ال حتزن عليهم فإنه ال {إنّا جعلنا}بقوله: 

ما  اأو إنا جعلن قص،وال ن يَفاألسباب من العدم إىل الوجود لالبتالء مث نفنيها وال َح
 {زينةً }ا دواعيها واهتا وشهواهتا وقوى صفاهتا وإدراكاهتعلى أرض البدن من النفس ولذّ 

 .وافقيتا ملخمالفته هلا ليظهر أيهم أقهر هلا وأعصى هلواها يف رضاي وأقدر على
 كأرض   من صفاهتا هامدًة {ما عليها}بتجلينا وجتلي صفاتنا  {وإنّا لجاعلون}

فيها أي: نفنيها وصفاهتا باملوت احلقيقي أو باملوت الطبيعي وال نبال، بل  ال نباَت ملساَء
{ ً اء أي: إذا شاهدت هذا اإلنش {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا

واعلم أن . واإلفناء فليس حال أصحاب الكهف آية عجيبة من آياتنا بل هذه أعجب
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ل القائمون بأمر احلق دائما الذين يقوم هبم العامل وال أصحاب الكهف هم السبعة الكم 
رها اهلل تعاىل يف خيلو عنهم الزمان على عدد الكواكب السبعة السيارة وطبقها فكما سخ 

]النازعات،  َّ هب مب خب حب جب هئ ُّٱصورة كما أشار إليه بقوله: تدبري نظام عامل ال
[ على بعض التفاسري وكل نظام عامل املعىن وتكميل نظام الصورة إىل سبعة 5-4اآليات:

هو  حبسب الوجود الصوري إىل واحد منهم، والقطُب ينتسُب أنفس من السابقني كلٌّ 
هره الذي انتقش بصور احلواس البدن والرقيم ظا املنتسب إىل الشمس والكهف هو باطنُ 

باللوح الذي رقمت فيه أمساؤهم والعامل اجلسماين إن جعل اسم الوادي  َرّسُف واألعضاء إْن
جعل  جعل اسم الكلب والعامل العلوي إْن الذي فيه اجلبل والكهف والنفس احليوانية إنْ 

ملشهورون املبعوثون اختالف األقوال يف التفاسري ومنهم األنبياء السبعة ا اسم قريتهم على
نيب منهم على ذكر وهم: آدم وإدريس ونوح  كان كل  حبسب القرون واألدوار، وإْن

 وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم ألنه السابع املخصوص مبعجزِة
ل به الدين اإلهلي كما انشقاق القمر، أي: انفالقه عنه لظهوره يف دورة ختم النبوة وكّم

إذ ". اهلل السماوات واألرض لَقإن الزمان قد استدار كهيئته يوم َخ": إليه بقوله أشار 
لصفات الكل وكماالهتم  املتأخر بالزمان والظهور أي: الوجود احلسي هو احلائزُ 

وبقي منه  نيان النبوة قد مت ُب كأن ": كاإلنسان بالنسبة إىل سائر احليوانات، وهلذا قال 
وقد اتفق احلكماء املتأهلة من قدماء الفرس أن ". ، فكنت أنا تلك اللبنةدة واح ة َنِبموضع َل

مراتب العقول واألرواح على مذهبهم يف التنازل تتضاعف إشراقاهتا، فكل ما تأخر يف 
الرتبة كان حظه من إشراقات احلق وأنواره وسبحات أشعة وجهه وإشراقات أنوار 

اجلامع احلاصر لصفات الكل وكماالهتم احلاوي  الوسائط أوفر وأزيد فكذا يف الزمان فهو
عثت ُب": خلواصهم ومعانيهم مع كماله اخلاص به الالزم للهيئة االجتماعية، كما قال 

ومن هذا ظهر تقدمه عليهم بالشرف والفضيلة ومن جهة أن  "م مكارم األخالقألمّت
الوسط يف الترتيب  التوحيد األعظمي الذايت، وكان هو إبراهيم عليه السالم كان مظهَر

الزماين مبنزلة الشمس يف الرتبة كان قطب النبوة، ولزمهم كلهم اتباعه وإن مل يظهر يف 
املتقدمني عليه بالزمان كارتباط الكواكب الستة يف سريها هبا، ولكن ال كالقمر، فتبعه 

واعلم أن األرواح يف عاملها مراتب متعينة، وصفوف مترتبة . باحلقيقة حممد 
األزل مبحض العناية األوىل والفيض األقدس فأهل الصف يف دادات متفاوتة متهيئة واستع

األول هم السابقون املفردون املقربون احملبوبون املخصوصون بفضل عنايته وسابقة كرامته 
املتعارفون بنوره املتحابون فيه، والباقون يتباينون يف الدرجات وحبسب تقارهبا وتباعدها، 

رون، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف إىل آخر الصفوف، يتعارفون ويتناك
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ق باألبدان يتفاوت درجات فلها مراكز ثابتة، وأصول راسخة يف العامل العلوي وعند التعل 
كماالهتا وغاية سعاداهتا حبسب ما هلا من االستعداد األول املخصوص بكل منها من 

، "كمعادن الذهب والفضة معادٌن الناسُ ": ة والسالمالصالمباديها يف األزل كما قال عليه 
حىت انتهت الدرجات يف العلو إىل الفناء يف التوحيد الذايت، فبهذا االعتبار يكون حممد 

 لصفاهتم كما قيل إنه سأله أبو  ني السبعة وكذا باعتبار كونه جامعًاآدم بل عَ  نَيَع
مرتبته  وباعتبار علوّ ". أنا السبعة": من السبعة؟ فقال  يزيد رمحة اهلل عليه: أنَت

هلم وأفضلهم كماله وفضيلته، كان أقدمهم وأّو ومكانته، وسبقه يف القدم وارتفاع درجِة
م عليهم فهو متقّد". وآدم بني املاء والطني ًاأول ما خلق اهلل نوري وكنت نبيّ "كما قال: 

ر والوحدة عينهم باعتبار الّسر عنهم بالزمان وهو بالرتبة والعلية والشرف والفضيلة، متأّخ
ال ينايف احتادهم يف احلقيقة  ونفسًا وقلبًا الذاتية، فاحلاصل أن اختالفهم وتباينهم روحًا

 مل ُّٱوكذا افتراقهم باألزمنة ال ينايف معيتهم يف األزل واألبد وعني اجلمع كما قال: 
ٱَّ ىب نب مب زب رب ُّٱ[ مع قوله: 253البقرة، اآلية: ]َّخم حم جم يل ىل

[. وجيوز أن يكون املراد بأصحاب الكهف روحانيات اإلنسان اليت 136، اآلية: ]البقرة
والكلب . إىل الروح والعقل والقلب تبقى بعد خراب البدن. وقول من قال: ثالثة، إشارٌة

إىل الروح والقلب والعقل  هي النفس املالزمة لباب الكهف. ومن قال: مخسة إشارٌة
قدسية لألنبياء اليت هي الفكر لغريهم. ومن قال: سبعة النظري والعقل العملي والقوة ال

 .فتلك اخلمسة مع السر واخلفاء واهلل أعلم
 ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ
 َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى

ال ان احلبلس {فقالوا}ق به أي: كهف البدن بالتعل  {إذ أوى الفتية إلى الكهف}
ال  كما {حمةر}أي: من خزائن رمحتك اليت هي أمساؤك احلسىن  {ن لدنكربّنا آتنا م}

لوي مل العة العاالذي حنن فيه من مفارق {وهي  لنا من أمرنا}يناسب استعدادنا ويقتضيه 
توجه ك والك طريقاستقامة إليك يف سلو {رشداً }واهلبوط إىل العامل السفلي لالستكمال 

ل العلمي الكما بابهدين والتعلق بآالت الكمال وأسإىل جنابك، أي: طلبوا باالتصال الب
 .والعملي

ال  ثقيلًة أي: أمنناهم نومة الغفلة عن عاملهم وكماهلم نومًة {فضربنا على آذانهم}
ذوات عدد، أي:  {سنين}فري اخلفري وال دعوة الداعي اخلبري. يف كهف البدن ينبههم َص
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تدبري البدن وانغمارهم يف حبر الطبيعة  كثرية أو معدودة أي: قليلة هي مدة انغماسهم يف
مشتغلني هبا، غافلني عما وراءها من عاملهم إىل أوان بلوغ األشد احلقيقي، واملوت 

 ".، فإذا ماتوا انتبهواالناس نياٌم"اإلرادي والطبيعي، كما قال: 
م باهلل معرفتهوبدن ال الغفلة بقيامهم عن مرقِد هناهم عن نوِمأي: نّب {ثم بعثناهم}

 سائر هم منأي: ليظهر علمنا يف مظاهرهم أو مظاهر غري {لنعلم}وبنفوسهم اجملردة 
لون م يِكملدة أنون اة لبثهم وضبط غايته الذين يعّياملختلفني يف مّد {أّي الحزبين}الناس 

لى رأس حدهم عأرج خيعلمه إىل اهلل، فإن الناس خمتلفون يف زمان الغيبة. يقول بعضهم: 
احلج، ]َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم ُّٱوم عند اهلل، لقوله: كل ألف سنة وهو ي

هو مائة، و [. ويقول بعضهم: على رأس كل سبعمائة عام أو على رأس كل47اآلية: 
ملصيبون واحملققون ا[. 19الكهف، اآلية: ]َّ مثحج هت مت خت  حت  ُّٱبعض يوم، كما قالوا: 

: ف، اآليةالكه]َّ مخ جخ مح جح ُّٱهم الذين يكلون علمه إىل اهلل كالذين قالوا: 
 ".اتونلوّقاكذب "، وقال: وقت ظهور املهدي  [ وهلذا مل يعني رسول اهلل 19

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت حت جت ُّٱ
 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 َّ  جه هن من خن حن جن مم خم جمحم هل  مل خل حل مكجل لك

االستدالل أو املكاشفة  على طريق علميًا يقينًا إميانًا {آمنوا بربّهم إنّهم فتية  }
وربطنا }. أي: هداية موصلة إىل عني اليقني ومقام املشاهدة بالتوفيق {وزدناهم هدىً }

قويناها بالصرب على اجملاهدة، وشجعناهم على حماربة الشيطان وخمالفة  {على قلوبهم
إهلية النفس، وهجر املألوفات اجلسمانية، واللذات احلسية، والقيام بكلمة التوحيد، ونفي 

هبا حني  ار النفس األمارة من غري مباالة اهلوى، وترك عبادة صنم اجلسم بني يدي جب 
داعية  عاتبتهم على ترك عبادة إله اهلوى وصنم البدن، وأوعدهتم بالفقر واهلالك، إذ النفُس

للقلب من اخلوف واملوت، أو  إىل عبادته وموافقته، وهتيئة أسباب حظوظه خميفٌة
القيام بكلمة التوحيد، وإظهار الدين القومي والدعوة إىل احلق عند كل جسرناهم على 

بدينهم واستوىل  وفرعون وأيب جهل وأضراهبم ممن داَن دهو دقيانوس وقته كنمرو جبار 
د أنائيته وعدوانه الربوبية من غري عليه النفس األمارة فعبد اهلوى، أو ادعى الطغيان، ومتّر

على ترك عبادة الصنم اجملعول كما هو عادة بعضهم أو صنم  عند معاتبته إياهم مباالة 
[ و 38القصص، اآلية: ]َّ رت يب ىب نب مب زب ُّٱنفسه، كما قال فرعون اللعني: 
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إىل النفس األمارة وقواها،  إشارٌة {هؤالء قومنا}[. 24النازعات، اآلية: ]َّرئ ّٰ ُِّّ
 ىل مل خل ُّٱوى كقوله: تعبده وهو مطلوهبا ومرادها، والنفس تعبد اهل ألن لكل قوم إهلًا

إىل اهلل، إذ  [، أو إىل أهل زمان كل من خرج منهم داعيًا23اجلاثية، اآلية: ]َّ جم يل
أي: على عبادهتم  {لوال يأتون عليهم}من عكف على شيء يهواه فقد عبده.  كّل

أي: حجة بينة دليل على فساد التقليد  {بيّن بسلطانٍ }وإهليتهم وتأثريهم ووجودهم 
 حص مس خس ُّٱقامة احلجة على إهلية غري اهلل وتأثريه ووجوده حمال، كما قال: بأن إ وتبكيٌت
يات [ أي: أمساء بال مسّم23النجم، اآلية : ]َّ معجغ جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص

 .لكوهنا ليست بشيء
 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ يه  ىه مه

من  {إال هللا بدونوما يع}أي: فارقتم نفوسكم وقواها بالتجرد  {وإذ اعتزلتموهم}
ستكمال  االدنية يفإىل البدن الستعمال اآلالت الب {فأووا إلى الكهف}مراداهتا وأهوائها 

ات احلرك تركبتون بالعلوم واألعمال، واخنزلوا فيه منكسرين، مرتاضني، كأهنم مّي
ربكم ينشر لكم } يًارادإ النفسانية والنزوات البهيمية والسطوات السبعية، أي: موتوا موتًا

ً }بالعلم واملعرفة  حقيقيًة حياةً  {من رحمته ه نتفع بيكما ال  {ويهي  لكم من أمركم مرفقا
االت كما بالكم عونون باملشاهدات وتتمّتبظهور الفضائل وطلوع أنوار التجليات، فتلتذّ 

 .[122األنعام، اآلية: ]َّ ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱقال تعاىل: 
م مقاصدهة، ور اهلل من مطالبهم املختلفم غّيوإذ اعتزلتم قومكم ومعبوداهت

 وامتنعوا عن بدانكموف أخذة، فأووا إىل كهنة، وأصنامهم املتّ املتشتتة، وأهوائهم املتفنّ 
م من ككم ربّ لينشر }فضول احلركات واخلروج يف أثر الشهوات، واعكفوا على الرياضات، 

لبكم ة، فيغلقدسيوالتأييدات ازيادة كمال وتقوية ونصرة باألمداد امللكوتية،  {رحمته
يف املأوى و. اجنينئق ينتفع به، وقبوال يهتدي بكم اخلال وطريقًا عليهم ويهيئ لكم دينًا

 ج ونزلا خرإىل الكهف عند مفارقتهم سر آخر يفهم من دخول املهدي يف الغار إذ
ف إشارة هىل الكإوي عيسى واهلل أعلم. ويف نشر الرمحة وهتيئة املرفق من أمرهم عند األ

 .يئاتهال بتهالكموإىل أن الرمحة الكامنة يف استعدادهم إمنا تنتشر بالتعلق البدين 
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ
 َّ يث ىث نث مث زث رث يت  ىت متنت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ نئىئ  مئ
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اشي ت بالتجرد عن غوأي: ترّق {إذا طلعت}أي: مشس الروح  {وترى الشمس}
ي: جانب يمني أة الل هبم من جهة البدن وميله وحمبته إىل جهاجلسم وظهرت من أفقه متي

ة . وسرياعاتعامل القدس وطريق أعمال الرب من اخلريات والفضائل واحلسنات والط
جبت م واحتاجلس يف ت  َوأي: َه {وإذا غربت}اليمني.  األبرار، فإن األبرار هم أصحابُ 

ة يف جه ئننيم وتفارقهم كامد نورها، تقطعهبه، واختفت يف ظلماته وغواشيه، وخَ 
ئات السيوالشمال، أي: جانب النفس وطريق أعمال السوء فينهمكون يف املعاصي 

أي:  {منه فجوةٍ  وهم في}الشمال  وسرية الفجار الذين هم أصحاُب. والشرور والرذائل
هم فيه نور  يصيبال ًامن بدهنم هو مقام النفس والطبيعة، فإن فيه متفسح متسع  يف جمال 

لعقل ايسمى  لروحاروح. واعلم أن الوجه الذي يلي الروح من القلب موضع منور بنور ال
بظلمة  مٌ نه مظلنفس موالوجه الذي يلي ال على اخلري واملطرق إلهلام امللك وهو الباعُث

 ىك مك لك  اك  ُّٱصفاهتا يسمى الصدر وهو حمل وسوسة الشيطان كما قال: 
وى تنور وتق لروح وأقبل القلب بوجهه إليه[، فإذا حترك ا5]الناس، اآلية:  َّ  مل يك

نفس لاوإذا حتركت  اعة،بالقوة العقلية الباعثة املشوقة إىل الكمال ومال إىل اخلري والط
لشر ال إىل وما ر واحتجب عن نور الروح وأظلم العقلوأقبل القلب بوجهه إليها تكّد

 مالً عخلطوا واس لوسوواملعصية. ويف هاتني احلالتني تطرق امللك لإلهلام والشيطان ل
زورار عن ري اال اخل. ويف اآلية لطيفة هي: أنه استعمل يف امليل إىلوآخر سيئًا صاحلًا

 طريق لقلب يفاافق ضهم أي: قطعهم، وذلك أن الروح يور الكهف، ويف امليل إىل الشر َق
شر بل يق اليف طر افقهعن جانب البدن وموافقاته وال يو اخلري ويأمره به ويوافقه معرضًا

 و إشارٌةنور وهن العيف ظلمات النفس وصفاهتا احلاجبة إياه  يقطعه ويفارقه وهو منغمٌس
لتلوين قد اقي يف  وبالسالك ما مل يصل إىل مقام التمكني إىل تلوينهم يف السلوك، فإن 

وح ور الروع نتظهر عليه النفس وصفاته فيحتجب عن نور الروح مث يرجع ذلك أي: طل
 {ن يهد هللام}. ايتهيات اهلل اليت يستدل هبا ويتوصل منها إليه وإىل هدواختفاؤه من آ

 {للومن يض}ري غباحلقيقة ال  {فهو المهتد}بإيصاله إىل مقام املشاهدة والتمكني فيها 
احلقيقة اهلم بحإىل وحبجبه عن نور وجهه فال هادي له وال مرشد، أو من يهد اهلل إليهم 

 .ومن يضلله حيجبه عن حاهلم
 من رنزن مم ام  يل ملىل يك ىك مك لك يقاك ىق  يف ىف ٱُّ
 جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حت جت مبهب خب حب
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 حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص
 َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق

{ ً رادية م اإليا خماطب النفتاح أعينهم وإحساساهتم وحركاهت {وتحسبهم أيقاظا
بصرون يهم ال باحلقيقة يف سنة الغفلة تراهم ينظرون إليك و {م رقودوه}احليوانية 

ىل رة، وإلة تاأي: نصرفهم إىل جهة اخلري وطلب الفضي {ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال}
 اشرةٌ نأي:  {ذراعيه باسط  }أي: نفسهم  {وكلبهم}جهة الشر ومقتضى الطبيعة أخرى 

هنا مل اجع ألهكلبهم ي: بفناء البدن، ومل يقل: وأ {بالوصيد}قوتيها الغضبية والشهوانية 
ن هو الغضب األمي ذراعترقد بل بسطت القوتني يف فناء البدن مالزمة له ال تربح عنه، وال

خستها وضعفها وة لألنه أقوى وأشرف وأقبل لدواعي القلب يف تأديبه، واأليسر هو الشه
م من  فيهع اهللالسنية وما أود أي: على حقائقهم اجملردة وأحواهلم {لو اّطلعت عليهم}

النفوس قادك بم اعتفارا لعد {يت عنهملولّ }النورية والسنا، وما ألبسهم من العز والبهاء 
وعن  ر عنهمفرايت منهم للاجملردة وأحواهلا وعدم استعدادك لقبول كماهلم، أو لوّل

ً هم رعولُملئت من}معامالهتم مليلك إىل اللذات احلسية واألمور الطبيعية  حواهلم من أ {با
م يف مقاماهتورهم لعت عليهم بعد الوصول إىل الكمال وعلى أسراورياضاهتم، أو لو اطّ 

ظمته ع من م اهللالوحدة ألعرضت عنهم وفررت من أحواهلم وملئت منهم رعبا ملا ألبسه
 .العدموأىن يسع الوجود دم، دث من الِقوكربيائه. وأين احِل

م عثناهلبعث احلقيقي واإلحياء املعنوي بأي: مثل ذلك ا {وكذلك بعثناهم}
ق املكنونة حلقائاادهم أي: ليتباحثوا بينهم عن املعاين املودعة يف استعد {ليتساءلوا بينهم}

 ميه املتصوفةلذي تسااه االنتب يف ذواهتم فيكملوا بإبرازها وإخراجها إىل الفعل، وهو أولُ 
علم بما ألوا ربكم قا} ققون منهم هم الذينمر تأويله، واحمل {قال قائل منهم كم لبثتم}اليقظة 

م تفادهتاستبصارهم واس هذا هو زماُن {لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
هبا  سب، إذكإىل  والورق هو ما معهم من العلوم األولية اليت ال حتتاج. واستكماهلم

ذ ال إل االجتماع، ينة حمملد. واتستفاد احلقائق الذهنية من العلوم احلقيقية واملعارف اإلهلية
. "الم وعلي باهبنة العمدي أنا": عليه السالم بد من الصحبة والتربية أو مدينة العلم من قوله

ألشرف الكمال ابل  وإمنا بعثوا أحدهم ألن كمال الكل غري موقوف على التعليم والتعلم
 جف مغ جغ ُّٱ: عاىلال تهو العلمي فيكفي تعلم البعض عن كل فرقة وتنبيه الباقني كما ق

 [.122التوبة، اآلية: ]َّ حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف
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{ ً  لفضولاأي: أهلها أطيب وأفضل علما وأنقى من  {فلينظر أيّها أزكى طعاما
ل هبا النفس ال تكموقوى واللغو والظواهر كعلم اخلالف واجلدل والنحو وأمثاهلا اليت ال تت

لطعام للبدن [، إذ العلم غذاء القلب كا7اآلية: الغاشية، ]َّ  ين ىن نن من زن رن مم ُّٱكقوله: 
ليختر  نه أي:يف اختيار الطعام ومن يشتري م {وليتلطف}وهو الرزق احلقيقي اإلهلي 

ملكمل دون الكامل ة، ااحملقق الزكي النفس، الرشيد السمت، الفاضل السرية، النقي السرير
تفيد بصحبته ده ليسعن دة ما ليسالفضول الظاهري اخلبيث النفس، املتعامل، املتصدر، إلفا
حبالكم   يشعرالىت حف يف أمره ويظهر كماله مبجالسته ويستبصر بعلمه فيفيدنا أو ليتلّط

ن  وسكاجوبنيمن أهل الظاهر احمل {وال يشعرّن بكم أحداً }ودينكم، جاهل من غري قصد له 
و الفكر، هبعوث فامل عامل الطبيعة املنكرين، وإن أولنا أصحاب الكهف بالقوى الروحانية

العقل  امًازكى طعأهو  واملدينة حمل اجتماع القوى الروحانية والنفسانية والطبيعة والذي
لى كال نظري عم الدون الوهم واخليال واحلواس، ألن كل مدرك له طعام والرزق هو العل

يغلبوا  أي: {هرواإنّهم إن يظ}يشعرن بكم أحدا من القوى النفسانية.  التقديرين، وال
م يقتلوكلذة فحبجارة األهواء والدواعي من الغضب والشهوة وطلب ال {عليكم يرجموكم}

ىل إمالة ان واإلباستيالء الوهم وغلبة الشيط {أو يعيدوكم في ملّتهم}مبنعكم عن كمالكم 
احلشوية قلدة وامل اهلوى وعبادة األوثان وعلى التأويل األول ظهور العوام، واستيالء

تهم ظاهر ىل مّلإاهم باطل املطبوعني، ورمجهم أهل احلق، ودعوهتم إياحملجوبني، وأهل ال
 .كما كان يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي حيخي جي يه  ىه جهمه
 مت زت رت ىبيب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 َّ مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت

أي: مثل ذلك البعث واإلنامة أطلعنا على حاهلم املستعدين  {وكذلك أعثرنا عليهم}
بالبعث  {ّن وعد هللاأ}بصحبتهم وهدايتهم  {ليعلموا}القابلني هلديهم ومعرفة حقائقهم 

أي: حني يتنازع املستعدون  {حّق وأّن الساعة ال ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم}واجلزاء 
بينهم أمرهم يف املعاد، فمنهم من يقول: إن البعث خمصوص باألرواح اجملردة الطالبون 

دون األجساد، ومنهم من يقول: إنه باألرواح واألجساد معا، فعلموا باالطالع عليهم 
ً }ومعرفتهم أنه باألرواح واألجساد وأن املعاد اجلسماين حق،   {فقالوا ابنوا عليهم بنيانا
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كاخلانقاهات واملشاهد واملزارات املبنية على الكمل، املقربني أي: فلما توفوا قالوا ذلك 
، وسائر األنبياء واألولياء عليهم الصالة وعلي من األنبياء واألولياء كإبراهيم وحممد

 من كالم أتباعهم من أممهم واملقتدين هبم، أي: هم أجل   {ربّهم أعلم بهم}. والسالم
دون اهلالكون يف اهلل، املتحققون به، فهو أعلم من أن يعرفهم غريهم، املوح وأعظم شأنًا

 {قال الذين غلبوا على أمرهم}". أوليائي حتت قبائي، ال يعرفهم غريي"هبم كما قال تعاىل: 
ى فيه. صل ُي {لنتخذن عليهم مسجداً }من أصحاهبم والذين يلون أمرهم تربكا هبم ومبكاهنم 

مني الذين ال علم هلم باحلقائق. أي: الظاهريون من أهل الكتاب واملسل {سيقولون}
ً بالغيب}وقوله:  عن اليقني بعد  خاليًا بالذي غاب عنهم، يعين: ظنًا أي: رميًا {رجما
وتوسيط الواو الدالة على أن  {سادسهم كلبهم خمسة  }و {رابعهم كلبهم ثالثة  }قوهلم: 

 {ون سبعةويقول}الصفة جمامعة للموصوف وال تفارقه، وأنه ال عدد وراءه بني قوله: 
بعده، يدل على أن العدد هو سبعة  {ما يعلمهم إال قليل}وقوله: . {وثامنهم كلبهم}وبني 

ال غري، فالقليل هم احملققون القائلون به وإن أولناهم بالقوى الروحانية فهم العاقلتان: 
النظرية والعملية، والفكر والوهم، والتخيل والذكر، واحلس املشترك املسمى بنطاسيا، 

 كلب النفس والشمس والروح على كال التأويلني. وهلذا روي عن أمري املؤمنني وال
إهنم كانوا سبعة، ثالثة عن ميني امللك وثالثة عن يساره، والسابع هو الراعي "أنه قال: 

، فإن صحت الرواية فامللك هو دقيانوس النفس األمارة، والثالثة الذين "صاحب الكلب
م العاقلتان والفكر، والثالثة الذين كانوا عن يساره كانوا عن ميينه يستشريهم ه

يستوزرهم هم التخيل والوهم والذكر، والراعي هو بنطاسيا صاحب أغنام احلواس، 
والذين قالوا هم ثالثة أرادوا القلب والعاقلتني، والذين قالوا مخسة زادوا عليهم الفكر 

وعلى . كل منهما كاخلزانة والوهم وتركوا املدرك للصور والذكر لعدم تصرفهما وكون
هذا التأويل فاالطالع للفئة احملققني من احلضرة اإلهلية على بقاء النفس بعد خراب البدن، 
والتنازع، هو التجاذب والتغالب الواقع بني القوى يف االستيالء على البدن الذي يبعثون 

 َّ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ فيه وهو البنيان املأمور ببنائه واآلمرون هم الغالبون الذين قالوا:

[ يسجد، أي: ينقاد فيه مجيع القوى احليوانية والطبيعية والنفسانية 21]الكهف، اآلية: 
 .واملأمورون هم املغلوبون الفاعلون يف البدن املبعوث فيه واهلل أعلم

 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن ُّٱ
 َّ مت  خت حت جت هب مب خب
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ة ملماراعن ا بالتأديب اإلهلي بعدما هناه أدبه {وال تقولّن لشيء إنّي فاعل ذلك}
ن قائال به ل فتكوالقو بأن يأذن لك يف "ال تقولن إال وقت أن يشاء اهلل"والسؤال، فقال: 

يه ملا عزمت عل تقولن : الومبشيئته أو إال مبشيئته على أنه حال، أي: ملتبسا مبشيئته، يعين
ي: أن شاء اهلل، ئال: إ، قاسا مبشيئة اهللمن فعل إين فاعل ذلك يف الزمان املستقبل إال ملتب

 {واذكر ربّك}ته شيئال تسند الفعل إىل إرادتك بل إىل إرادة اهلل، فتكون فاعال به ومب
ا صفاهت بظهور بالغفلة عند ظهور النفس والتلوين {إذا نسيت}بالرجوع إليه واحلضور 

إىل  لفعلوين وإسناد اأي: من الذكر عند التل {وقل عسى أن يهدين ربّي ألقرب من هذا}
هو مة، واستقا {رشداً }صفاته بالتمكني والشهود الذايت املخلص عن حجب الصفات 

 .التمكني يف الشهود الذايت
 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ  مضحط
 خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم حمخم  جم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن من خن حن يمجن ىم  مم
 نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 َّ مك لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث  ىتيت

 سنة   كون كلمن اليت تبتىن على دور القمر فت {مائة سنين ثولبثوا في كهفهم ثال}
ً ادوا تسوازد}انتباههم وتيقظهم  َتوجمموعها مخسة وعشرون سنة، وذلك وْق شهرًا  {عا

 أو ثالمثائة ،تسعًانة وس، هي أنه: مل يقل ثالمثائة هي مدة احلمل. وروعيت يف اآلية نكتٌة
رية، ال قم سيةنة يف العرف وقت نزول الوحي يف دورة مشوتسع سنني، الستعمال الس 

أن  ، مث بنيثاًلمالشهر ا كز غريهنه بقوله: سنني، فاحتمل أن يكون املمّيفأمجل العدد مث بي 
جمموع  نني مندل سة سنني مبهمة غري معينة، إذ لو قيل: ثالمثائة شهر سنني، فأباملد

ده قوله ويؤي. شرين، أي: مخسة وعالعدد، كانت العبارة صحيحة واملراد سنني كذا عددًا
ة تّماب من تكالم أهل الكت وقال قتادة: هو حكايُة {قل هللا أعلم بما لبثوا}بعده: 

لك وا، وذوا: لبثرد عليهم. ويف مصحف عبد اهلل: وقال {أعلمقل هللا }سيقولون: وقوله: 
 .ردأن اليقني غري حمقق وال مّط

جيوز أن تكون من البتداء الغاية، والكتاب هو  {واتل ما أوحي إليك من كتاب ربّك}
 اللوح األول املشتمل على كل العلوم الذي منه أوحى إىل من أوحى إليه، وأن تكون بيانًا
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اليت هي أصول  {ل لكلماتهال مبدّ }كتاب هو العقل الفرقاين وعلى التقديرين وال. ملا أوحى
متيل إليه المتناع وجود  {ولن تجد من دونه ملتحداً }الدين من التوحيد والعدل وأنواعهما 

بالصرب مع اهلل وأهله وعدم االلتفات إىل غريه وهذا الصرب هو  مَرَأ {واصبر نفسك}. ذلك
أي:  {مع الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي}مكني ال يكون إال باهلل من باب االستقامة والت

هم املوحدون من الفقراء اجملردين الذين ال يطلبون غري اهلل وال حاجة هلم يف الدنيا  دائمًا
أي: ذاته فحسب، يدعونه  {يريدون وجهه}واآلخرة، وال وقوف مع األفعال والصفات 

احتجاهبا هبم عند البقاء، فالصرب  ا غداة الفناء ووقتَ وال حيتجبون عنه بغريه وقت ظهوره
إنّا }. إىل الغري عنها هو االلتفاُت معهم هو الصرب مع اهلل، وجماوزة العني عنهم املنهيّ 

]لقمان،  َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱأي: املشركني احملجوبني عن احلق لقوله:  {عتدنا للظالمينأ
من مراتب األكوان كالطباع العنصرية  {اأحاط بهم سرادقه} عظيمًة {ناراً }[ 13اآلية: 

اق من جنس الغس  {هلِ بماء كالمُ }والصور النوعية املادية احمليطة باألشخاص اهليوالنية 
سلني، أي: املياه املتعفنة اليت تسيل من أبدان أهل النار مسودة فيها دسومات يغاثون والِغ

 .رقةهبا أو غساالهتم القذرة أو من جنس الغصص واهلموم احمل
 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ
 حجمج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح
 خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم
 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين
 يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف
 مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي
 جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج
 حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ
 مل خل  هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن
 َّ ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم جمحم يل ىل
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وا وعمل}بالتوحيد الذايت لكوهنم يف مقابلة املشركني  {إّن الذين آمنوا}

ضع وأجرهم،  { نضيعإنّا ال}اهتا يف مقام االستقامة من األعمال املقصودة لّذ {الصالحات
ه يستحق بم، إذ لعلامل دون الظاهر موضع املضمر للداللة على أن األجر إمنا يستحق بالع

 {من ذهب ن أساورمون فيها يحلُّ }من اجلنان الثالث  {جنّات عدن}ارتفاع الدرجة والرتبة 
ة، عينية األحدييات اللتجلأي: يزينون فيها بأنواع احللي من حقائق التوحيد الذايت ومعاين ا

 حق ُّٱ: كقوله ياتنإذ الذهبيات من احللي هي العينيات والفضيات هي الصفاتيات النورا
ً خضراً }[. 21اإلنسان، اآلية: ]َّ حك جك مق ، جة صفون بصفات هبييّت {ويلبسون ثيابا

لطف األحوال واملواهب لكوهنا أ {من سندس}ة، موجبة للسرور َرِضحسنة، َن
هلية اء اإلأرائك األمس {متكئين فيها على}األخالق واملكاسب لكوهنا أكثف  {وإستبرق}

ند هو املست السماالتصافهم بأوصافه وكون الصفة مع الذات هي  اليت هي مبادئ أفعاله
 يق  ىق}يف مقابلة:  {نعم الثواب وحسنت مرتفقا}عليه يف جنة الصفات واألفعال 

 .{لك اك
 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ُّٱ
 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 مم ام يل ملىل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت
 حب جب  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب مب خب
 حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص
 جم يل ىل مل خل  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم
 مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب
 ني مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق
 مح جح مج مثحج  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
  َّ مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ

 منثورًا أي: نذهب جبال األعضاء بالتفتيت فنجعلها هباء  {ويوم نّسير الجبال}
سطحة بسيطة، كما كانت، ال صورة ظاهرة مستوية، م {بارزة}أرض البدن  {وترى}
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الضمري إما للقوى املذكورة وإما  {وحشرناهم}عليها وال تركيب، فيها ترابا خالصا 
عند البعث  {وعرضوا على ربّك}. غري حمشور  {فلم نغادر منهم أحداً }ألفراد الناس 

{ ً  لقد}، كل يف رتبته أي: مصطفني مترتبني يف املواقف ال حيجب بعضهم بعضًا {صفا

كما }فرادى، أي:  رالً ، ُغعراًة أي: قلنا هلم ذلك اليوم: لقد جئتمونا حفاةً  {جئتمونا

إلجناز ما وعدمت  وقتًا {ألّن نجعل لكم موعداً }بإنكاركم البعث  {خلقناكم أّول مرة بل زعمتم
أي: كتاب القالب املطابق ملا يف  {ووضع الكتاب}. على ألسنة األنبياء من البعث والنشور

لعثورهم به  {فترى المجرمين مشفقين مما فيه}م من هيئات األعمال الراسخة فيهم نفوسه
يدعون اهللكة اليت هلكوا هبا من أثر العقيدة الفاسدة  {ويقولون يا ويلتنا}على ما نسوا 

لكون آثار حركاهتم  {إال أحصاها وال كبيرةً  ما لهذا الكتاب ال يغادر صغيرةً }واألعمال السيئة 
لها باقية يف نفوسهم صغرية كانت أو كبرية، ثابتة يف ألواح النفوس الفلكية وأعماهلم ك

هلم عنها،  أيضا، مضبوطة فيها، تظهر عليهم على التفصيل يف نشأهتم الثانية ال حميَص
معىن سجود املالئكة  مر  {ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربّك أحداً }وهذا معىن قوله: 

قال: ما بال إبليس مل  ، كأن قائاًلمستأنٌف كالٌم {كان من الجنو}وقوله: . وإباء إبليس
عن أمر  قَ فسَ }يسجد؟ قال: كان من اجلن، أي: من القوى البدنية املختفية باملواد، فلذلك 

 .أي: الحتجابه باملادة ولواحقها {ربّه
 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم هل مل
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
ِّّٰ َّ 

نكار ظاهره على ما ذكر يف القصص وال سبيل إىل إ {وإذ قال موسى لفتاه}
ق بالبدن: لتعل قت اواملعجزات. وأما باطنه فأن يقال: وإذ قال موسى القلب لفىت النفس 

 {البحرين عَ جملغ مَ تّى أبح}ل أسري عن السري واملسافرة، أو ال أزا أي: ال أنفك  {ال أبرح}
 رة اإلنسانيةيف صو جاجواأل ُبْذأي: ملتقى العاملني: عامل الروح وعامل اجلسم، ومها العَ 

 .طويلًة أي: أسري مدًة {أو أمضي حقبا}ومقام القلب 
وهو احلوت  {نسيا حوتهما}يف الصورة احلاضرة اجلامعة  {فلّما بلغا مجمع بينهما}

النون عليه السالم بالنوع ال بالشخص، ألن غداءمها كان قبل الوصول إىل الذي ابتلع ذا 
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فاتخذ }العزمية  ده يف السفر وقَتهذه الصورة يف اخلارج من ذلك احلوت الذي أمر بتزّو

ً } كما كان أواًل يف حبر اجلسد حيًا {سبيله كما قيل: بقي طريقه يف  واسعًا نقبًا {سربا
 .البحرالبحر منفرجا، مل ينضم عليه 

ومل  مكان مفارقة احلوت وألقي على موسى النصب واجلوع، {فلّما جاوزا}
ب نه وطلمذاء ر احلوت واالغتكي، تذّكينصب يف السفر وال جاع قبل ذلك على ما ُح

م بله يف الرح ما قبة إىلبالنس ألن حاله ذلك هنارًا {آتنا غداءنا}الغداء من فتاه وإمنا قال: 
ً لقد لقينا من سفرنا ه}  .تهاالوالدة ومشّق هو نصُب {ذا نصبا

سيت نفإنّي }حر لالرتضاع أي: الّن {إذ أوينا إلى الصخرة}ما عراين  {قال أرأيت}

ال ذكره إين أن أأي: وما أنسا {وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره}الستغنائنا عنه  {الحوت
ذ ني اختح دًاأذكره من الضمري، وذلك ألن موسى كان راق الشيطان على إبدال أْن

الذي زين  الوهم طانان، فأنسى شيَظْقاحلوت سبيله يف البحر على ما قيل. وفىت النفس َي
نه مب تعّجامل الشجرة آلدم ذكر النفس احلوت ملوسى لكون احلال حال ذهول والسبيل

 .هو السرب املذكور
 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ
 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 َّ خن حن جن مم خم

 {ما كنّا}ته ص احلوت واختاذه سبيله الذي كان عليه يف جبّلأي: متّل {قال ذلك}
ناك جممع البحرين الذي وعد موسى عنده بوجود من هو أعلم منه، إذ نطلبه، ألن ه

 {ا على آثارهمافارتدَّ }ي إىل الكمال مبتابعة العقل القدسي ال يكون إال يف هذا املقام الترّق
ً }ان يقص  يف الترقي إىل مقام الفطرة األوىل كما كانا أواًل أي: يتبعان آثارمها  {قصصا

من عباد اهلل   الكمال حىت وجد العقل القدسي، وهو عبدٌ عند اهلبوط يف الترقي إىل
بالتجرد عن املواد  معنويًا أي: كمااًل {آتيناه رحمة من عندنا} ورمحة  خمصوص مبزية عناية 

وعلمناه من لدنّا }والنورية احملضة اليت هي آثار القرب والعندية . والتقدس عن اجلهات
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 ً هل }لكلية اللدنية بال واسطة تعليم بشري. وقوله: من املعارف القدسية واحلقائق ا {علما

لكونك  {إنّك لن تستطيع معي صبراً }هو ظهور إرادة السلوك والترقي إىل الكمال  {أتّبعك
على األمور الغيبية واحلقائق املعنوية لعدم جتردك واحتجابك بالبدن وغواشيه،  لع غري مّط

براً قال ستجدني إن شاء حط به خُ على مالم تُ  وكيف تصبر}فال تطيق مرافقيت، وهذا معىن قوله: 

هي حنوك لتوّج {وال أعصي لك أمراً }لقوة استعدادي وثبايت على الطلب  {هللا صابراً 
 .وقبول أمرك، لصفايت وصدق إراديت. واملقاوالت كلها بلسان احلال

أي: عليك  {فال تسألني عن شيء}يف سلوك طريق الكمال  {فإن اتبعتني}
 تطلب ات، والاهداملتابعة يف السري باألعمال والرياضات واألخالق واجملباالقتداء و

 {ذكراً }لعلم أي: من ذلك ا {حدث لك منهأُ } ـيأيت وقته، ف {حتّى}احلقائق واملعاين 
 يف {حتى إذا ركبا فانطلقا}ة وأخربك باحلقائق الغيبية عند جتردك باملعامالت القالبية والقلبي

لسري ر اهليوىل لي يف حبلقدساحد الرياضة الصاحل للعبودية إىل العامل  سفينة البدن البالغ إىل
 يفخللل أوقع اوحكامها أا بالرياضة وتقليل الطعام وأضعف أي: نقصه {خرقها}إىل اهلل 

نباتية ية والحليواناأي: أكسرهتا لتغرق القوى  {قتها لتغرق أهلهارَ قال أخَ }نظامها وأوهنها 
ور النفس عن ظه بارٌةعوهذا اإلنكار  {لقد جئت شيئاً إمراً } فتهلك اليت فيها يف حبر اهليوىل

 ةوعدم القناع بصفاهتا وميل القلب إليها، والتضجر عن حرمان احلظوظ يف الرياضة،
ن على أ دسيٌّق وحتريٌض روحيٌّ تنبيٌه {قال ألم أقل إنّك لن تستطيع معي صبراً }. باحلقوق

آخره،  إىل {سيتؤاخذني بما نقال ال ت}ى من ذلك العزمية يف السلوك جيب أن تكون أقو
 .اعتذاره يف مقام النفس اللوامة

 يل ىل مل خل  مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من ُّٱ
 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 رت يب ىب  مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث  مث زث رث يت ىت نت مت زت
ً فانط} ون لب فتكب القاليت تظهر بصفاهتا فتحج هو النفُس {لقا حتّى إذا لقيا غالما

ً  أقتلت}ارة بالسوء. وقتله بإماتة الغضب والشهوة وسائر الصفات أّم اعتراض  { زكيةنفسا
 إىل {ن شيءلتك عإن سأ}تذكري وتعبري روحي و {ألم أقل لك}ن القلب على النفس ولتحن 

 .وامةلنفس لون اكلذنب واعتراف، وكلها من التلوينات عند با وإقراٌر آخره، اعتذاٌر
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و طلب نهم همهم القوى البدنية، واستطعامهما  {فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية}
زئية وإمنا هتا اجلدركامالغذاء الروحاين منهم، أي: بواسطتهم كانتزاع املعاين الكلية من 

من األنوار  فوقهم من كان غذاءمها حينئذ   وا أن يضيفومها وإن أطعمومها قبل ذلك ألنَبَأ
لهم  من حتت أرجالغيبية  الالقدسية والتجليات اجلمالية واجلاللية واملعارف اإلهلية واملعاين

ذلك ال  من عٌةمان السفينة، وقتل الغالم بالرياضة والقوى واحلواس كما كان قبل خرقِ 
ر ادواجل. امكثوا موسى ألهله: ة، بل ال تتهيأ إال بعد نعاسهم وهدوهم كما قالمّدُم

د قتل دثت بعهنا حر عنها باجلدار ألهو النفس املطمئنة وإمنا عب  {يريد أن ينقض}الذي 
ا، ولشدة إرادهتا وبنفسه النفس األمارة وموهتا بالرياضة، فصارت كاجلماد غري متحركة 

بالكماالت  عديلهاتها ار عن حاهلا بإرادة االنقضاض. وإقامته إّيضعفها كادت هتلك، فعب 
. ن الرذائلمفاهتا قام صمبنور القوة النطقية حىت قامت الفضائل  اجلميلةاخللقية والفضائل 

جر طلب األ ال نفسي، وهو قليبٌّ  تلوينٌ  {لو شئت التخذت عليه أجراً }: وقول موسى 
 ينيب ا فراق  هذ}والثواب باكتساب الفضائل واستعمال الرياضة، وهلذا أجابه بقوله: 

إن الك، فل وحأي: هذا هو مفارقة مقامي ومقامك ومباينتهما والفرق بني حا {وبينك
جر وإال ب واألثواع الق باألخالق احلميدة ليست لتوقّ النفس بالرياضة والتخّل عمارَة

عن  ث تصدرحبي فليست فضائل وال كماالت ألن الفضيلة هي التخلق باألخالق اإلهلية
 فضيلة ال ذيلٌةور ٌبوما كان لغرض فهو حجا. ذاهتا ال لغرض صاحبها األفعال املقصودة ل

تلقي لنور لاامل واملقصود هو طرح احلجاب وانكشاف غطاء صفات النفس، والربوز إىل ع
ما كلثواب اه ال ناء فيد الفالتحقق باهلل بعاملعاين الغيبية بل االتصاف بالصفات اإلهلية بل 

لقوى تقرت اأي: ملا اطمأنت النفس واس {يه صبراً ئك بتأويل ما لم تستطع علسأنبّ }زعمت 
 كرًاذك منه لحدث أمكنك قبول املعاين وتلقي الغيب الذي هنيتك عن السؤال عنه حىت أ
 .ارفاملعوفسأذكر لك وأنبئك بتأويل هذه األمور إذا استعددت لقبول املعاين 

 زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك  ُّٱ
 هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي
 َّ جح  مج حج مث

يف حبر اهليوىل، أي: القوى البدنية من احلواس  {أّما السفينة فكانت لمساكين}
كوهنا ومالزمتها لتراب اها مساكني لدوام ُسالظاهرة والقوى الطبيعية النباتية، وإمنا مّس

. انيةالبدن وضعفها عن ممانعة القلب يف السلوك واالستيالء عليه كسائر القوى احليو
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مىن ومخسة يعملون يف البحر، وذلك إشارة مخسة منهم ُز كي أهنم كانوا عشرة إخوة وُح
ا يأخذها ملك النفس األمارة بالرياضة لئل  {فأردت أن أعيبها}إىل احلواس الظاهرة والباطنة 

ً }امهم وهو امللك الذي كان وراءهم أي: قّد غصبًا باالستيالء  {يأخذ كل سفينة غصبا
اللذان مها الروح والطبيعة  {وأّما الغالم فكان أبواه}ستعماهلا يف أهوائه ومطالبه عليها وا

ين بالتوحيد النقيادمها يف سلك طاعة اهلل وامتثاهلما ألمر اهلل مقّر {مؤمنين}اجلسمانية 
ً }أي: يغشيهما  {فخشينا أن يرهقهما}وإذعاهنما ملا أراد اهلل منهما  عليهما  {طغيانا

 لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه أو كفرًا {وكفرا}ية عند شهود الروح بظهوره باألنائ
فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً }باحلجاب فيفسد عليهما أمرمها ودينهما ويبطل عبوديتهما هلل 

وأقرب } ونقاء  منه زكاة، أي: طهارًة هلما بالنفس املطمئنة اليت هي خرٌيكما بدّ  {منه زكاة

 ً . وجيوز لكوهنا أعطف على الروح والبدن وأنفع هلما، وأكثر شفقًة ةً ورمح فًاتعط  {رحما
 أن يكون املراد باألبوين اجلد واألب، فكان كناية عن الروح والقلب. وكونه أقرب رمحًا

 .فًاب هلما وأشد تعّطأنَس
 مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ

 حم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ  مع جع
  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم  خم

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 َّ رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

عملية ة والأي: العاقلتني النظري {وأّما الجدار فكان لغالمين يتيمين في المدينة}
أو القلب  لبدنيةي اعنه بالغواش القدس الحتجاهبما املنقطعتني عن أبيهما الذي هو روحُ 

أي:  {لهما نز  تحته ك وكان}قبل الكمال باستيالء النفس يف مدينة البدن  تَلأو ُق الذي ماتَ 
يات الكل عمجي كنز املعرفة اليت ال حتصل إال هبما يف مقام القلب إلمكان اجتماع
قال لكنز. والك واجلزئيات فيه بالفعل وقت الكمال وهو حال بلوغ األشد واستخراج ذ

 على كال {بوهماوكان أ}فيها علم  صحفًا بعض أهل الظاهر من املفسرين: كان الكنُز
ً }التأويلني  ون إال ال يك لى هذاعلى هلما حفظهما اهلل له، فعَأ وقيل: كان أبًا {صالحا

 .روح القدس
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ني يف القرن ن ذاالعهد والتطبيق، إ قريَب قصة ذي القرنني مشهورة وكان روميًا
يف  {ا لهإنّا مكنّ } ك قرنيه، أي: خافقيه شرقها وغرهباَلا الوجود هو القلب الذي َمهذ

 السري إىل أيوزئية واجل أرض البدن باإلقدار والتمكني على مجع األموال من املعاين الكلية
ً }أراده من الكماالت  {وآتيناه من كل شيء}قطر شاء من املشرق واملغرب.  أي:  {سببا

ى إذا حتّ }سفلي. مل الالعا ه إىلق البدين والتوّجبالتعّل طريقًا {تبعفأ}إليه  ل بهطريقا يتوّص

 أي: {حمئةٍ  وجدوها تغرب في عينٍ }أي: مكان غروب مشس الروح  {بلغ مغرب الشمس
 َّ جغ مع جع ُّٱقوله: قة كباحلمأة، وهي املادة البدنية املمتزجة من األجسام الغاس خمتلطة 

ً ووجد }[. 2]اإلنسان، اآلية:   قلنا يا}ة والروحانية هم القوى النفسانية البدني {عندها قوما

ً فوإّما أن تتخذ }بالرياضة والقهر واإلماتة  {بعذّ ذا القرنين إّما أن تُ  ديل بالتع {يهم حسنا
 .وإيفاء احلظ
 الغضبوباإلفراط وعدم االستسالم واالنقياد كالشهوة  {قال أّما من ظلم}

لصغرى ايف القيامة  {إلى ربّه ردّ ثم يُ }بالرياضة  {بهفسوف نعذّ }والوهم والتخيل 
لقيامة او يف أذايب، عمن  أشدّ  أي: منكرًا {عذاباً نكراً }باإللقاء يف نار الطبيعة  {فيعذبه}

 .الكربى فيعذبه عذاب القهر واإلفناء
 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

  خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 َّ لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ
 وعمل}اهرة بالعلم واملعرفة كالعاقلتني والفكر واحلواس الظ {وأّما من آمن}

 ً  {ىالحسن}ثوبة امل {فله جزاءً }بالسعي يف اكتساب الفضائل واالنقياد والطاعة  {صالحا
ذا  اًلأي: قو {يسراً  وسنقول له من أمرنا}يات أنوارها وأهنار علومها من جنة الصفات وجتل

 .يسر حبصول امللكات الفاضلة
حتّى إذا }ي هي طريق الترقي والسلوك إىل اهلل بالتجرد والتزّك طريقًا {ثّم أتبع}

هم العاقلتان والفكر  {وجدها تطلع على قوم}أي: مطلع مشس الروح  {بلغ مطلع الشمس
لتنورهم بنورها  أي: حجابًا {لم نجعل لهم من دونها ستراً }قوة القدسية واحلدس وال

من العلوم  {وقد أحطنا بما لديه}أي: أمره كما وصفنا  {كذلك}وإدراكهم املعاين الكلية 
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، ومعناه: مل حيط به غرينا لكونه أي: علمًا {راً بْ خُ }واملعارف والكماالت والفضائل 
ي ّما ُسَم يف الوجود من يقف على معلوماته إال اهلل وألمر احلضرة اجلامعة للعاملني فليس 

 .عرش اهلل
وذلك  كونني،أي: ال {حتّى إذا بلغ بين السّدين}طريقا بالسري يف اهلل  {ثّم أتبع}

 يًاوترق تنزالً  سفرًة غربمرتبته ومقامه األصلي بني صديف جبلي اإلله والسري يف املشرق وامل
{ ً هون ادون يفقال يك}لقوى الطبيعية البدنية واحلواس الظاهرة هم ا {وجد من دونهما قوما

 .لكوهنا غري مدركة للمعاين وال ناطقة هبا {قوالً 
 {مأجوجو}الدواعي واهلواجس الومهية  {إّن يأجوجَ }بلسان احلال  {قالوا}

 لرذائليف أرض البدن بالتحريض على ا {فسدونمُ }الوساوس والنوازع اخليالية 
 انني اخلرييةب القوخراولل فيه ة للنظام واحلث على األعمال املوجبة للخَ والشهوات املنافي

ساد املقتضية لف لعدالةية لوالقواعد احلكمية وإحداث النوائب والفنت واألهواء والبدع املناف
ً }الزرع والنسل   أن تجعل على}مدركاتنا  بإمدادك بكماالتنا وصوِر {فهل نجعل لك خرجا

حلجاب رعي واالش ال يعلونه، وذلك هو احلد    يتجاوزونه وحاجزًاال {بيننا وبينهم سّداً 
 .القليب من احلكمة العملية

 خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ
 خل  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش  مش هس مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي  مي
  ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل
ٌّ ٍّ َّ َّ 

من املعاين الكلية واجلزئية احلاصلة بالتجربة والسري يف  {ي فيه ربّيقال ما مكنّ }
ً أ}أي: عمل وطاعة  {فأعينوني بقوة خير  }املشرق واملغرب  هو  {جعل بينكم وبينهم ردما

من الصور العملية وأوضاع  {ر الحديدبَ آتوني زُ }احلكمة العملية والقانون الشرعي. 
للقوى احليوانية  {قال}بالتعديل والتقدير  {نحتّى إذا ساوى بين الصدفي}األعمال 

يف هذه الصور نفخ املعاين اجلزئية واهليئات النفسانية من فضائل األخالق  {انفخوا}
برأسه من مجلة العلوم حيتوي على بيان كيفية األعمال  أي: علمًا {حتى إذا جعله ناراً }
حد به روح ني العلم والعمل، فيّتط بالنية والقصد الذي يتوّس {قال آتوني أفرغ عليه قطراً }

، العلم وجسد العمل كالروح احليواين املتوسط بني الروح اإلنساين والبدن، فحصل سدّ 
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من زبر األعمال ونفخ العلوم واألخالق وقطر العزائم والنيات،  وبنياٌن أي: قاعدٌة
اع شأنه ويعلوه الرتف {فما اسَطاعوا أن يظهروه}. رت فآمنتواطمأنت به النفس وتدب 

وما استطاعوا له }وحجج مل ميكنهم دفعها واالستيالء عليها  على علوم  وكونه مشتماًل

 ً  .الستحكامه بامللكات واألعمال واألذكار {نقبا
نهم على عباده، يوجب أم {من ربّي رحمة  }السد، أي: القانون  {قال هذا}
ً }بالقيامة الصغرى  {فإذا جاء وعد ربّي}وبقاءهم   متناع، المًا، منهداطاًلب {جعله دّكا

 .العمل به عند املوت وخراب اآلالت البدنية
هم باالضطراب واالختالط، أي: تركنا {وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض}

نشأة  اليفللبعث  {فخ في الصورونُ }خيتلطون الجتماعهم يف الروح مع عدم احليلولة 
ً }الثانية  الرتفاع  ًاه دّك. جعللفناء وظهور احلقأو بالقيامة الكربى حال ا {فجمعناهم جمعا

تفاء الغري ية وانإلهلاواإلباحة بتجلي األفعال  لّ العلم واحلكمة هناك، وظهور معىن احِل
م. راك هب ِحال واحدًا ، حيارى، خمتلطني شيئًا{وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض}وفعله، 

ً فجمعناهم جمع}باإلجياد بالوجود احلقاين حال البقاء  {ونفخ في الصور} لتوحيد يف ا {ا
 .واالستقامة والتمكني وكوهنم باهلل ال بأنفسهم

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص
  مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
 َّ  مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب

ب احملجوبون عن أي: يوم القيامة الصغرى يتعّذ {وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين}
أي: ظهر  ر يف سورة )األنعام( أو يف ذلك الشهود،كاحلق بأنواع العذاب والنريان كما ُذ

أي: . {كانت أعينهم في غطاء عن ذكري}لصاحب القيامة الكربى تعذهبم يف نار جهنم 
 اًلأي: حتّو {ال يبغون عنها حوالً }حمجوبة عن آيايت وجتليات صفايت املوجبة لذكري 

لبلوغهم الكمال الذي يقتضيه استعدادهم، فال شوق هلم إىل ما وراءه وإن وجد كمال 
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كهم له فال ذوق وال شوق، وكوهنم يف مقابلة املشركني احملجوبني وراء ذلك لعدم إدرا
دون عن احلق بالغري. وكون جناهتم جنات الفردوس يدالن على أن املراد هبم هم املوّح

الكاملون االستعداد الذين ال كمال فوق كماهلم، فال يبقى شيء وراء مرتبتهم، يريدون 
 .ل إليهالتحّو

مداداً }اهليوىل القابلة للصور املمدة هلا يف الظهور  أي: حبر {قل لو كان البحر}

 {د البحر قبل أن تنفد كلمات ربّيفِ لنَ }من املعاين واحلقائق واألعيان واألرواح  {لكلمات ربّي
 .وامتناع وفاء املتناهي بغري املتناهي، واهلل أعلم لكوهنا غري متناهية 
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