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ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱠ

{كهيعص} قد تقدم فيما سلف أن كل طالب ينادي ربّه ويدعوه إمنا يستحق
اإلجابة إذا دعاه بلسان احلال وناداه بامسه الذي هو مصدر مطلوبه حبسب اقتضاء
استعداده يف ذلك احلال ،عَلم أو مل يعلم ،إذ العطاء والفيض ال يكون إال حبسب
االستعداد ،واالستعداد ال يطلب إال مقتضى ذلك االسم فيجيبه بتجلي ذلك االسم الذي
جيرب نقصه ويقضي حاجته بإفادة مطلوبه كما أن املريض إذا قال :يا ربّ ،فمراده :يا
شايف ،إذ احلق يُربيه بذلك االسم عند إجابته .وكذا الفقري إذا ناداه أجابه بامسه الـ ُمغين
إذ هو ربّه.
ﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ
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فنادى زكريا  رّبه ليهب له وليًّا يقوم مقامه يف أمر الدين ،وتوسّل إليه
بأمرين ،واعتذر إليه معتالًّ بأمرين ،توسل بالضعف والشيخوخة والوهن والعجز عن القيام
بأمر الدين يف قوله{ :وَهن َالعظم َمني َواشتعل َالرأس َشيباَ} فأجابه بامسه الكايف فكفاه
ضعفه وأعطاه القوّة وأيّده بالولد مث بعنايته به قدميًا بقوله{ :ولم َأكن َبدعائك َربَ َشقيَاَ}
فأجابه بامسه اهلادي وهداه إىل مطلوبه بالبشارة والوعد ،ألن العناية املقتضية للسعادة
املستلزمة لسلب الشقاوة ،كما أشار إليها ،يالزمها عبارة عن علمه تعاىل يف األزل بعنيٍ
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يف العدم وتقتضي باستعدادها سعادة تناسبها وهو عني إرادته تعاىل ذلك الكمال هلا عند
وجودها فال بدّ من هداية هلا إليه ،واهلداية إمنا تتم بالتوفيق ،وهو ترتيب األسباب املوافقة
لذلك املطلوب املؤدّية إليه ،ومل جيدها موافقةً ووجد خالفها فخاف واعتذر إليه باخلوف
من املوايل لعدم صالحيتهم لذلك ،فأجابه بامسه الواقي ،فوقاه شرّهم ،وبامتناع وجود
الويل من نسله لعدم األسباب بقوله{ :وكانتَامرأتيَعاقراَ} فأجابه بامسه العليم ألنه علم
عدم األسباب الذي تعلل به حمتجًّا هبا عن املسبب وعلم وجوده مع عدمها وما علمه البدّ
من كونه ،كما قالت املالئكة المرأة إبراهيم  :ﱡ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ
ﳥﱠ[الذاريات ،اآلية.]30 :
وملا بشّره بالولد ،وهداه إىل مقتضى العلم ،تعجّب منه لضراوته يف عامل األسباب
باحلكمة وكرر التعلل بعدم األسباب بقوله{ :أنَىَيكونَليَغالم} اخل ،ألنه كان يطلب
ولدًا حقيقيًا يلي أمره وحيذو حذوه ويسلك طريقه يف القيام بأمر الدين وإن مل يكن من
نسله لعدم أهليّة مواليه لذلك ،فكرر البشارة وهداه إىل سهولة ذلك يف قدرته ،فالتمس
عالمةً تدل عليه ،فهداه إليها وأجنز وعده بامسه الصادق فرحِ َمه هببة حيىي له .فاقتضت
األحوال األربعة مع حال الوعد والبشارة إجابته بالرمحة عليه باألمساء اخلمسة .فعلى هذا
يكون (كـ) إشارة إىل الكايف الذي اقتضاه حال ضعفه وشيخوخته وعجزه و (هـ)
إشارة إىل اهلادي الذي اقتضاه عنايته به وإرادة مطلوبه له و (ي) إشارة إىل الواقي الذي
اقتضاه حال خوفه من املوايل و (ع) إشارة إىل العامل الذي اقتضاه إظهاره لعدم األسباب
و (ص) إشارة إىل الصادق الذي اقتضاه الوعد .وجمموع األمساء اخلمسة هو :الرحيم هببة
الولد ،وإفاضة مطلوبه يف هذه األحوال .فذكر هذه احلروف وتعدادها إشارة إىل أن
ظهور هذه الصفات اليت حصل هبا هذه األمساء هو ظهور رمحة عبده زكريا وقت ندائه
وذكرها ذكر تلك الرمحة اليت هي وجود حيىي  .وهلذا قال ابن عباس رضي اهلل
عنهما( :كـ) عبارة عن الكايف و (هـ) عن اهلادي و (ي) عن الواقي و (ع) عن العامل
و (ص) عن الصادق واهلل أعلم.
والتطبيق أن يقال :نادى زكريا الروح يف مقام استعداد العقل اهليوالين نداءً خفيًّا،
واشتكى ضعفه ،وتوسل بعنايته ،واشتكى خوف موايل القوى النفسانية وعقر امرأة النفس
بولد القلب {فهبَ َليَمنَلدنكَوليَاَ َيرثنيَويرثَمنَآلَيعقوب} َالعقل الفعّال {واجعلهَربََ
رضيا} موصوفًا بالكماالت املرضية {نبشَرك َبغالم} القلب {اسمه َيحيى} حلياته أبدًا
{ربَ َاجعل َلي َآية} أتوصّل هبا إليه {آيتك َألَ َتكلم} ناس احلواس بالشواغل احلسيّة
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واملخالطة باألمور الطبيعية {فأوحىَإليهمَأنَسبَحوا} أي :كونوا على عبادتكم املخصوصة
بكل واحد منكم بالرياضة وترك الفضول دائمًا.
{ياَيحيى} القلب {خذ} كتاب العلم ،املسمى بالعقل الفرقاين {وآتيناهَالحَكم}
أي :احلكمة {صبياَ} قريب العهد بالوالدة املعنوية {وحناناَ َمنَلدنا} أي :رمحة بكمال
جتليات الصفات {وزكاة} أي :تقدّسًا وطهارة بالتجرّد {وكان َتقيَاَ} جمتنبًا صفات
النفس {وبرَاََبوالديه} الروح والنفس {وسالمََعليه} أي :تنزّه وتقدّس عن مالبسة املواد
{يومَوَلَدََويومَيموت} بالفناء يف الوحدة {ويومَيَبعث} بالبقاء بعد الفناء {حيَاَ} باهلل.
ﱡ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲ
ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇ
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛ
ﲜ ﲝ ﲞﲟﲠ ﲡﲢ ﲣﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ

{واذكر َفي َالكتاب َمريم َإذ َانتبذت َمن َأهلها َمكاناَ َشرقياَ} املكان الشرقي هو مكان
العامل القدسي التصاهلا بروح القدس عند جترّدها وانتباذها عن ممكن الطبيعة ومقرّ النفس
وأهلها القوى النفسانية والطبيعية .واحلجاب الذي اختذته من دوهنم هو حظرية القدس
املمنوع من أهل عامل النفس حبجاب الصدر الذي هو غاية مبلغ علم القوى املادية ومدى
سريها ،وما مل تترقَّ إىل العامل القدسي بالتجرد مل ميكن إرسال روح القدس إليها ،كما
أخرب عنه تعاىل يف قوله{ :فأرسلنا َإليها َروحنا} وإمنا متثل هلا بشرًا سويّ اخللق ،حسن
الصورة ،لتتأثر نفسها به وتستأنس فتتحرّك على مقتضى اجلبلة ويسري األثر من اخليال يف
الطبيعة فتتحرك شهوهتا ،فتنزل كما يقع يف املنام من االحتالم وتنقذف نطفتها يف الرحم
فيتخلق منه الولد .وقد مرّ أن الوحي قريب من املنامات الصادقة هلذه القوة البدنية
وتعطلها عن أفعاهلا عنده كما يف النوم ،فكل ما يُرى يف اخليال من األحوال الواردة على
النفس الناطقة املسمّاة يف اصطالحنا :قلبًا ،واالتصاالت اليت هلا باألرواح القدسية يسري
يف النفس احليوانية والطبيعية وينفعل منه البدن .وإمنا أمكن تولد الولد من نطفة واحدة
ألنه ثبت يف العلوم الطبيعية أن مينّ الذكر يف تكوّن الولد مبنزلة األنفحة يف اجلنب ،ومينّ
األنثى مبنزلة اللنب أي :العقد من مينّ الذكر ،واالنعقاد من مينّ األنثى ال على معىن أن مينّ
الذكر ينفرد بالقوة العاقدة ومينّ األنثى بالقوة املنعقدة .بل على معىن أن القوة العاقدة يف
مين الذكر أقوى واملنعقدة يف مينّ األنثى أقوى وإال مل ميكن أن يتّحِدا شيئًا واحدًا .ومل
ينعقد مينّ الذكر حىت يصري جزء من الولد ،فعلى هذا إذا كان مزاج األنثى قويًا ذكوريًا
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كما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس ،القوية القوى ،وكان مزاج كبدها حارًّا كان
ين املنفصل عن كليتها اليمىن أحرّ كثريًا من الذي ينفصل عن كليتها اليسرى ،فإذا
امل ّ
اجتمعا يف الرحم وكان مزاج الرحم قويًا يف اإلمساك واجلذب .قام املنفصل من الكلية
اليمىن مقام الذكر يف شدّة قوة العقد واملنفصل من الكلية اليسرى مقام مينّ األنثى يف قوة
االنعقاد فيتخلق الولد ،هذا وخصوصًا إذا كانت النفس متأيّدة بروح القدس ،متقويّة،
يسري أثر اتصاهلا به إىل الطبيعة والبدن ويغيّر املزاج وميدّ مجيع القوى يف أفعاهلا باملدد
الروحاين فيصري أقدر على أفعاهلا مبا ال ينضبط بالقياس واهلل أعلم.
{ولنجعلهَآيةَللناس} دالةً على البعث والنشور {ورحمةَمنا} عليهم بتكميلهم
به بالشرائع واحلكم واملعارف وهدايتهم بسبب فعلنا ذلك فهو صورة الرمحة اإلهلية
املعنوية {وكانَأمراَ َمقضيَاَ} يف اللوح ،مقدرًّا يف األزل .وعن ابن عباس :فاطمأنت إليه
بقوله{ :إنما َأنا َرسول َربك َألهب َلك َغالماَ َزكياَ} فدنا منها ،فنفخ يف جيب الدرع ،أي:
البدن ،وهو سبب إنزاهلا على ما ذكرنا كالغلمة مثالً واملعانقة اليت كثريًا ما تصري سببا
لإلنزال .وقيل :إن الروح املتمثل هلا هو روح عيسى  عند نزوله واتصاله هبا وتعلقه
بنطفتها ،واحلق إنه روح القدس ألنه كان السبب الفاعلي لوجوده ،كما قال{ :ألهبَلكَ
غالماََزكياَ}.
ﱡ ﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﳋﳌﳍ
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱔ ﱠ

واتصال روح عيسى بالنطفة إمنا يكون بعد حصول النطفة يف الرحم واستقرارها
فيه ريثما متتزج وتتحد وتقبل مزاجًا صاحلًا لقبول الروح {فانتبذتَبه} أي :معه {مكاناََ
قصيَاَ} أي :بعيدًا من املكان األول الشرقي ألهنا وقعت به يف املكان الغريب الذي هو عامل
الطبيعة واألفق اجلسماين ،وهلذا قال{ :فأجاءها َالمخاض َإلى َجذع َالنخلة} خنلة النفس
{فناداهاَمنَتحتها} َأي :ناداها جربيل من اجلهة السفلية بالنسبة إىل مقامها من القلب،
أي :من عامل الطبيعة الذي كان حزهنا من جهته وهو احلمل الذي هو سبب تشوّرها
وافتضاحها {ألَ َتحزني َقد َجعل َربَك َتحتك َسريَاَ} أي :جدوالً من غرائب العلم الطبيعي
ك اهلل هبا واصطفاك كما رأيت من تولد اجلنني من
وعلم توحيد األفعال الذي خصّ ِ
نطفتك وحدها.
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{وهزَي َإليك َبجذع} خنلة نفسك اليت بسقت يف مساء الروح باتصالك بروح
القدس ،واخضرّت باحلياة احلقيقية بعد يبسها بالرياضة وجفافها باحلرمان عن ماء اهلوى
وحياته ،وأمثرت املعارف واملعاين ،أي :حرّكيها بالفكر {تَسَاقَط َعليك} من مثرات
املعارف واحلقائق {رطباََجنياََفكلي} أي :من فوقك رطب احلقائق واملعارف اإلهلية وعلم
جتليات الصفات واملواهب واألحوال {واشربي} من حتتك ماء العلم الطبيعي وبدائع
الصنع وغرائب األفعال اإلهلية وعلم التوكل وجتليات األفعال واألخالق واملكاسب ،كما
قال تعاىل :ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱠ[املائدة ،اآلية{ ]66 :وقرَي َعيناَ}
بالكمال والولد املبارك املوجود بالقدرة ،املوهوب بالعناية {فإمَاَترينَمنَالبشرَأحداَ} أي:
من أهل الظاهر احملجوبني عن احلقائق بظواهر األسباب وبالصنع واحلكمة عن اإلبداع
والقدرة الذين ال يفهمون قولك وال يصدقون بك وحبالك لوقوفهم مع العادة ،واحتجاهبم
بالعقول املشوبة بالوهم احملجوبة عن نور احلق {فقوليَإنَيَنذرتَللرحمنَصوماَ} أي :ال
تكلميهم يف أمرك شيئًا وال متاديهم فيما ال ميكنهم قبوله حىت ينطق هو حباله.
ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ
ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ

{والسالم َعليَ} يف املواطن الثالثة كما على حيىي لكون ذايت جمردة مقدّسة ال
حتتجب باملواد حىت يف الطفولة ،إذ معىن السالم :التنزّه عن العيوب الالحقة بواسطة تعلق
املادة {ذلكَعيسىَابنَمريمَقولَالحق} َأي :كلمته اليت هي عبارة عن ذات جمردّة أزلية،
كما مرّ غري مرة.
{ماَكانَهلل َأنَيتَخذَمنَولد} المتناع وجود شيء آخر معه {سبحانه} عن أن
يوجد معه شيء {فإنما َيقول َله َكن َفيكون} أي :يبدعه مبجرّد تعلق إرادته به من غري
زمان{ .إنَاَنحنَنرثَاألرضَومنَعليها}َيف القيامة الكربى بالفناء املطلق والشهود الذايت.
الصدق أصل كل فضيلة ،ومالك كل كمال ،ومخرية كل مقام ،واستعداد كل موهبة.
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ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ
ﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ
ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ

{لَمَ َتعبد َما َل َيسمع َول َيبصر} َمما سوى اهلل من األكوان اليت تطلبها وتنسب
التأثري إليها {ول َيغني َعنك َشيئاَ} يف احلقيقة لعدم تأثريه{ .قد َجاءني َمن َالعلم} أي:
التوحيد الذايت {سالمَعليك} َأي :جرّد اهلل ذاتك عن املواد اليت احتجبت هبا {سأستغفرَ
لك َربي} سأطلب منه ستر ذاتك بنوره وحمو غشاوات صفاتك بصفاته ودناءة هيئات
نفسك بأفعاله إن أمكن {إنه َكان َمخلَصاَ} بالكسر ،أي :جم ّردا ذاته وعلمه يف السلوك
لوجه اهلل مل يلتفت إىل ما سواه من وُجهةٍ حىت صفاته تعاىل ،بل نفاها عن ذاته ،وهو
{ما زاغ البصر وما طغى} بقوله :ﱡ ﲦﲧﲨﲩﱠ[األعراف ،اآلية ،]143 :وخملصًا
بالفتح ،أي :أخلصه اهلل عن أنانيته وأفىن البقية منه فخلص من الطغيان املذكور بالتجلي
الذايت التام ،واستقام بتمكني اهلل إياه كما قال :ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ[األعراف ،اآلية  ]143 :من ذنب ظهور األنانية
{وكانَرسولََنبياَ} مقام الرسالة دون مقام النب ّوة لكوهنا مبينة لألحكام كاحلالل واحلرام،
منبّهة على األوضاع كالصالة والصيام فهي متعلقة ببيان أحكام املكلفني .وأما النبوّة فهي
عبارة عن اإلنباء عن املعاين الغيبية كأحوال املعاد والبعث والنشور واملعارف اإلهلية
كتعريف الصفات واألمساء وما يليق باهلل من التحميدات والتمجيدات والوالية فوقهما
مجيعًا لكوهنا عبارة عن الفناء يف ذات اهلل من غري اعتبار اخللق فهي أشرف املقامات
لكوهنا تتقدم عليهما ألهنا ما مل حتصل أوالً مل متكن النبوّة وال الرسالة لكوهنا مقوّمة إيامها
وهلذا قدّم كونه خملصًا يف القرآن بالفتح ،وأخرت النبوة عن الرسالة لكوهنا أشرف وأدل
على املدح والتعظيم منها ومل يؤخّر الوالية عنهما باعتبار الشرف ألهنا وإن كانت أشرف
لكنها باطنة ال يعرف شرفها وفضلها إال األفراد من العرفاء احملققني املخصوصني بدقة
النظر دون غريهم فال يفيد املدح والتعظيم وال االقتصار عليها بقوله خملصًا وإن كانت
أشرف ألهنا قد توجد بدوهنما خبالف العكس ،فال حيسن وصفه إال على هذا الترتيب.
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{وناديناهَمنَجانبَالطورَاأليمن} أي :طور وجوده الذي هو هناية طور القلب يف
مقام السرّ الذي هو حمل املناجاة ،وهلذا قال{ :وقربناهَنجيَاَ} ومسي كليم اهلل .وإمنا وصفه
باألمين الذي هو األشرف واألقوى واألكثر بركةً احترازًا عن جانبه األيسر الذي هو
الصدر ،ألن الوحي إمنا يأيت من عامل الروح الذي هو الوادي املقدس.
ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯ ﲰﲱﲲﱠ

{ورفعناهَمكاناََعليَاَ} إن كان مبعىن املكانة فهو قربه من اهلل ورتبته يف مقام الوالية
من عني اجلمع ،وإن كان مبعىن املكان فهو الفلك الرابع الذي هو مقرّ عيسى  ملا
ذكر من كونه مركز روحه يف األصل واملبدأ األول لفيضانه إذا فاض عن حمرك فلك
الشمس ومعشوقه {إذا َتَتَلى َعليهم َآيات َالرحمن} مسعوا بالنفس من كل آية ظاهرها،
وبالقلب باطنها ،وفهموا بالسرّ حدّها ،وصعدوا بالروح مطلعها ،فشاهدوا املتكلم
موصوفًا بالصفة اليت جتلى هبا يف اآلية فـ {خرَواَسَجداَ} َفنوا يف ذلك االسم الذي جتلى
به عند ظهوره بتلك الصفة الكاشفة عنها تلك اآلية ،وبكوا اشتياقًا إىل مشاهدته بسائر
الصفات املشتمل عليه الرمحن أو اهلل وهو بكاء القلب إن مل يكن مستلزمًا لبقاء النفس من
خوف البعد ،كما قال الشاعر:
ويبكييييييييييييَإنَنيييييييييييأواَشيييييييييييوقاَإلييييييييييييهم َ َ ويبكيييييييييييَإنَدنييييييييييواَخييييييييييو َالفييييييييييرا َ
َ

َ

أضاعوا صالة احلضور لكوهنم يف مقام النفس ،واحلضور إمنا يكون بالقلب ،وال
صالة إال به .ولذلك االحتجاب بصفات النفس عن مقام القلب لزم اتباع الشهوات
{فسو َيلقونَغيَاَ} شرًّا وضالالً إذ كلما أمعنوا يف اتباعها ازداد حجاهبم فازداد ضالهلم
وارتُكبت الذنوب على الذنوب ،فازداد تورّطهم فيها ،كما قال عليه الصالة والسالم:
"الذنب بعد الذنب عقوبة للذنب األول".
{إلََمنَتاب} عن الذنب األول فرجع إىل مقام القلب {وآمن} باليقني {وعملَ
صالحاَ} باكتساب الفضيلة {فأولئكَيدخلونَالجنة} املطلقة حبسب استحقاقهم ودرجتهم
يف اإلميان والعمل {ولَيظلمون} أي :ال ينقصون مما اقتضاه حاهلم ومقامهم {شيئاَ}َ .
ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ
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ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍﱎﱠ

{التيَوعدَ

{جناتَعدن} مرتبة حبسب درجاهتم يف مقام النفس والقلب والروح
الرحمن} املفيض جبالئل النعم وأصوهلا وعمومها {عبادهَبالغيب} يف حالة كوهنم غائبني
عنها {إلَسالماَ} أي :ما يسلمهم من النقائص وجيردهم عن املواد من املعارف واحلكم
{ولهمَرزقهمَفيهاَبكرةََوعشيَاَ} أي :دائمًا أو بكرةً يف جنة القلب وقت ظهور نور مشس
الروح ،وعشيًّا يف جنة النفس وقت غروبه.
{تلك َالجنة} املطلقة اليت تقع على واحدة منها {التي َنورث َمن َعبادنا َمن َكانَ
تقيَاَ} َمطلقًا حبسب تقواه ،فإن اتقى الرذائل واملعاصي نورثه جنة النفس أي جنة اآلثار،
وإن اتقى أفعاله بالتوكل فله جنّة القلب وحضور جتليات األفعال ،وإن اتقى صفاته يف
مقام القلب فله جنة الصفات ،وإن اتقى ذاته ووجوده بالفناء يف اهلل فله جنة الذات.
{وما َنتنزل َإل َبأمر َربك} تنزّل املالئكة واتصال النفس باملأل األعلى إمنا يكون
بأمرين :استعداد أصلي وصفاء فطري يناسب به جوهر الروح العامل األعلى ،واستعداد
حايل بالتصفية والتزكية وال يكفي جمرّد حصوهلا فيه ،بل املعترب هو املالئكة .أال ترى إىل
قوله :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ[فصلت ،اآلية]30 :
كيف رتّب التنزل على االستقامة اليت هي التمكني الدال على امللكة .وإىل قوله يف تنزل
الشياطني :ﱡ ﲜﲝ ﲞﲟﲠ ﱠ[الشعراء ،اآلية  ]222 :كيف أورد يف حصول استعداد
تنزّهلم بناء املبالغة الدال على امللَكة والدوام فكذا ال تتنزل املالئكة إال على الصدّيق اخلري.
وهذا االستعداد الثاين إذا اجتمع مع األول كان عالمة إذن احلق وأمره ،إذ الفيض عام،
تام ،غري منقطع ،فحيث تأخر إمنا تأخر لعدم االستعداد ،فلذا ملا استبطأ الوحي وقل صربه
نزلت ،أي :وما نتنزّل باختيارنا بل باختياره وأمره ليس إال.
{له َما َبين َأيدينا} من أطوار اجلربوت اليت فوقنا وتتقدّم أطوارنا اليت وجوهنا
إليها وال حييط علمنا هبا {وما َخلفنا} من أطوار امللكوت األرضية اليت دون أطوارنا
{وماَبينَذلك} من األطوار امللكوتية اليت حنن فيها ،كلهم يف ملكة قهره وحتت سلطنة
أمره وإحاطة علمه {وما َكان َربك َنسيَاَ} ينسى شيئًا يستعدّ لكمال فال يفيض عليه أو
تاركًا ملستحق بدون حقه بل حييط بكل االستعدادات علمًا ويفيض الكمال عليها وينزل
مقتضاها مع احلصول دفعةً فإن تأخر الوحي فإمنا كان من جهتك ال من جهته هو {ربََ
السمواتَواألرضَوماَبينهما} يربّ كالً منهما باسم خيصه ويدبّره ويفيض ما يقتضيه حاله
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عليه فريبّ الكل جبميع أمسائه {فاعبده} َبعبادتك اليت يقتضيها حالك حىت تستعدّ لقبول
الفيض ونزول الوحي وال يكفي وجود العبادة بتهيئة االستعداد بالتصفية مرّة أو مرتني بل
الدوام على ذلك معترب ،فدُم على ذلك الصفاء املوجب للقبول {واصطبر} لعبادته
بالتوجه إليه على الدوام {هل َتعلم َله َسميَاَ} مثالً ،فتلتفت إليه وتقبل بوجهك حنوه
فيفيض عليك مطلوبك.
ﱡ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠ
ﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜ
ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇﳈ ﳉﱠ

{ولمَيكَشيئاَ} يف عامل الشهادة حمسوسًا أو شيئًا يعتدّ به ،كما قال:
ال وجود النطماسه
ﲵ ﱠ[اإلنسان ،اآلية ]1 :ألن الوجود العيين يف األزل قبل اخللق ك ً
يف عني اجلمع {لنحشرنهم َوالشياطين} أي :لنحشرن احملجوبني املنكرين للبعث مع
الشياطني الذين أغووهم وأضلوهم عن احلق ألن نفوس احملجوبني تناسب يف الكدورة
والبعد عن النور نفوس الشياطني ،فبالضرورة يُحشرون معهم خصوصًا إذا اتبعوهم يف
االعتقاد {ثم َلنحضرنهم َحول َجهنم} الطبيعة يف العامل السفلي الحتجاهبم بالغواشي
اهليوالنية والغواسق الظلمانية يف اهلياكل السجنية مقرنني يف األصفاد ،سرابيلهم من قطران
{جثياَ} العوجاج هياكلهم بسبب عوج نفوسهم فال يستطيعون قيامًا {ثمَلننزعنَمنَكلَ
شيعة} أي :لنخصّن من كل فرقة من هو أشدّ عتيًّا على الرمحن بعذاب أشدّ على ما
علمنا من حاله ،فنحن أعلم به منه ،فنصليه بعذابٍ هو أوىل به.
{وإنَ َمنكم َإلَ َواردها} أي :البدّ لكل أحد عند البعث والنشور أن يرد عامل
الطبيعة لكوهنا جماز عامل القدس {كانَعلىَربَكَحتماَ َمقضياَ} أي :حكمًا جزمًا ،مقطوعًا
به .ومن بعث بردّ روحه إىل اجلسد ال ميكنه اجلواز على الصراط إال باجلواز على جهنم،
ألن املؤمن ملّـا جاء أطفأ نوره هلبها فلم يشعر هبا .كما روي أهنا تقول :جز يا مؤمن فإن
نورك أطفأ هليب .ولو سألته بعد دخول اجلنة :كيف كان حالك يف النار؟ لقال :ما
أحسست هبا .كما سئل الصادق  :أتردوهنا أنتم أيضًا؟ فقال :جزناها وهي خامدة.
وعن ابن عباس :يردوهنا كأهنا أهالة .وعن جابر بن عبد اهلل أنه سأل رسول اهلل  عن
ﱡ ﲲﲳﲴ
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ذلك فقال" :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال بعضهم لبعض :أليس وعدنا ربنا أن نرد النار؟
فيقال هلم :وردمتوها وهي خامدة" .وعنه رمحه اهلل أنه سُئل عن هذه اآلية فقال :مسعت
رسول اهلل  يقول" :الورود الدخول ال يبقى برّ وال فاجر إال دخلها فتكون على
املؤمنني بردًا وسالمًا كما كانت على إبراهيم  حىت أن للنار ضجيجًا من بردها".
وأما قوله :ﱡ ﲷﲸﲹﱠ[األنبياء ،اآلية ]101 :فاملراد عن عذاهبا.
{ثم َننجي َالذين َاتقوا} لتجردهم باجلواز على الصراط الذي هو سلوك طريق
العدالة إىل التوحيد كالربق {ونذرَالظالمين} الذين نقصوا نور استعدادهم يف الظلمات أو
وضعوه غري موضعه {فيها َجثياَ} ال حراك هبم لتوردهم يف املواد الظلمانية كما قال
" :الظلم ظلمات يوم القيامة".
ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥﱦ ﱧ ﱨﱩﱪ
ﱫﱬﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ

{ويزيد َهللا َالذين َاهتدوا َهدى} أي :كما ميد أهل الضاللة يف ضاللتهم باخلذالن
مدًّا يزداد فيه ضالهلم واحتجاهبم كلما أمعنوا يف جهلهم ورذائلهم كذلك يزيد اهلل
املهتدين بالتوفيق كلما عملوا مبا علموا استعدوا لقبول علم آخر فورثوه كما قال :
"من عمل مبا عَلِ َم أورثه اهلل عِ ْلمَ ما مل يعلم" .فيزيدهم عند العمل مبقتضى العلم اليقيين
عني اليقني ،وعند العمل مبقتضاه حق اليقني {والباقياتَالصالحات} من العلوم والفضائل
{خير َعند َربك َثواباَ} ألدائها إىل التجليات الوصفية واجلنات القلبية {وخير َمردَاَ}
بالرجوع إىل الذات األحدية.
ﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ
ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ

{ألمَترَأنَاَأرسلناَالشياطينَعلىَالكافرينَتؤزهمَأزَاَ} قد مرّ يف باب تنزّل املالئكة أن
النفس اخليّرة تستمد من امللكوت واملالئكة السماوية التصاهلا هبم يف الصفاء والتجرّد
والنورية ،والنفوس الشريرة تستمد من النفوس املظلمة األرضية ملناسبتها إياهم وجمانستها
هلم يف الظلمة والكدورة واخلبث ،فتعجب رسول اهلل  من شدّة ظلمتهم ومتاديهم يف
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الغواية واالحتجاب ،حيث تنّزل عليهم الشياطني دائمًا فتؤزهم أي :حترّضهم وختذهلم
بإلقاء الوساوس واهلواجس من أنواع الشرّ على التوايل {إنماَنعدَ َلهمَعدَاَ} أي :أنفاسهم
املقرّبة هلم إىل املصري إىل وبال كفرهم وأعماهلم وعذاب هيئاهتم وعقائدهم ،فإن لكلٍ
أجالً معيّنًا سيصري إليه عن قريب.
{يوم َنحشر َالمتَقين َإلى َالرحمن َوفداَ} إمنا ذكر اسم الرمحن لعموم رمحته حبسب
مراتب تقواهم كما ذكر يف قوله :ﱡ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ [مرمي ،اآلية ،]63 :وهلذا ملا مسعها بعض
العارفني قال :ومن كان مع الرمحن فإىل من حيشر؟ فأجابه بعضهم بقوله :من اسم الرمحن
إىل اسم الرمحن ومن اسم القهّار إىل اسم اللطيف .فإن املتّقي عن املعاصي والرذائل
وصفات النفس الذي هو يف أول درجة التقوى قد حيشر إىل الرمحن يف جنة األفعال مث
الصفات مث بعد الوصول إىل اهلل يف جنة الصفات له سريٌ يف اهلل حبسب جتليات الصفات،
وإذا انتهى السري إىل الذات يكون السري سري اهلل {وفداَ} مكرمني.

{ونسو َالمجرمين} ألعماهلم اخلبيثة {إلى َجهنَم} الطبيعة {ورداَ} كأهنم إبل
عطاش فيوردهم النار {لَيملكونَالشفاعةَإلَمنَاتخذَعندَالرحمنَعهدا} َهذا العهد هو ما
عاهد اهلل أهل اإلميان من الوفاء بالعهد السابق بالتوبة واإلنابة إليه يف الصفاء الثاين بعد
الصفاء األول ،وذلك االنسالخ عن حجب صفات النفس واالتصاف بصفات الرمحن
واالتصال بعامل القدس الذي هو حضرة الصفات وهلذا ذكر اسم الرمحن املعطي ألصول
النعم وجالئلها املشتمل على سائر الصفات اللطيفة ،أي :ال ميلك أحد أن يشفع له
باألمداد امللكوتية واألنوار القدسية إال من استعدّ لقبول الرمحة الرمحانية واتصل باجلناب
اإلهلي بالعهد احلقيقي .وعن ابن مسعود أن النيب  قال ألصحابه ذات يوم" :أيعجز
أحدكم أن يتّخذ عند كل صباح ومساء اللهمّ فاطر السموات واألرض ،عامل الغيب
والشهادة ،أين أعهد إليك أين أشهد أن ال إله إال أنت ،وحدك ال شريك لك ،وأن حممدًا
عبدك ورسولك ،وأنك إن تكلين إىل نفسي تقرّبين من الشرّ وتباعدين من اخلري ،وإين ال
أثق إال برمحتك ،فاجعل يل عهدًا تؤتنيه يوم القيامة ،إنك ال ختلف امليعاد".
{إن َكل َمن َفي َالسموات َواألرض َإل َآتي َالرحمن َعبداَ} لكوهنم يف حيّز اإلمكان
ومكمن العدم ال وجود هلم وال كمال إال به ،أفاض باسم الرمحن وجوداهتم وكماالهتم،
فهم أنفسهم ليسوا شيئًا ،فلو مل يعبدوه حق عبادته باستعدادات أعياهنم يف العدم ملا
ُوجدوا ،ولو مل يعبدوه بعد الوجود بالقيام حبقوق نعمه اليت أنعمها عليهم ملا كمِلوا ،فهم
مربوبون ،جمبورون ويف طيّ قهره وملكته مقهورون.
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{لقد َأحصاهم} يف األزل بإفادة أعياهنم واستعداداهتم األزلية من فيضه األقدس
وتعيينها بعلمه {وعدَهم َعدَاَ} فماهيّاهتم وحقائقهم إمنا هي صور معلومات ظهرت يف
العدم مبحض عامليته وبرزت إىل الوجود بفيض رمحانيته ،فكيف متاثله وتناسبه.
{وكلهمَآتيهَيومَالقيامة} الصغرى منفردًا جمردًا عن األسباب واألعوان كما كان
يف النشأة األوىل ويوم القيامة الوسطى {فرداَ} من العالئق البدنية جمرّدًا عن الصفات
النفسانية والقوى الطبيعية .وأما يف القيامة الكربى فكل من عليها فان ،ويبقى وجه ربّك
ذو اجلالل واإلكرام.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉﱊﱋﱌﱍ

ﱎﱏ ﱐﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠﱡﱢ

ﱣﱤ ﱠ

{إنَ َالذين َآمنوا} اإلميان احلقيقي العلمي أو العيين {وعملوا َالصالحات} من
األعمال املزكية املصفية املعدّة لقبول جتليات الصفات بالتجرّد عن مالبس صفاهتم
{سيجعلَلهمَالرحمنَودَا} كما قال" :ال يزال العبد يتقرّب إيل بالنوافل حىت أحبه ،فإذا
أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا" .ويف
احلقيقة هذا الودّ أثر ونتيجة العناية األوىل املستفادة من قوله :ﱡ ﲗ ﲘﱠ [املائدة،
اآلية ،]54 :فإذا أحبه قبل الظهور يف مكمن الغيب مبحبة االجتباء ألزمه حبّه هلل عند
الربوز وحرّكه إىل الوفاء بالعهد السابق فتجدّد ذلك العهد بالعقد الالحق الذي هو العهد
مع اهلل بالوفاء بذلك يف متابعة احلبيب املطلق كما قال :ﱡ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ[آل عمران ،اآلية .]31 :وإن صحت املتابعة
يف األعمال واألحوال أحبه اهلل مبحبة االصطفاء فوق احملبة اليت هي مثرة احملبة األوىل لكون
األوىل عينية كامنة ولكوهنا كمالية بارزة وقعت حمبته يف قلوب اخللق وظهر له القبول عند
ب اهلل عبدًا يقول اهلل تعاىل :يا جربيل
أهل اإلميان الفطري .وعن رسول اهلل " :إذا أح ّ
قد أحببت فالنًا فأحبه ،فيحبه جربيل ،مث ينادي يف أهل السماء :أن اهلل تعاىل قد أحبّ
فالنًا فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،مث يضع له احملبّة يف األرض" .وعن قتادة :ما أقبل عبد
إىل اهلل إال أقبل اهلل بقلوب العباد إليه .وهذا معىن قوله{ :سيجعلَلهمَالرحمنَوداَ} واهلل
أعلم.

سورة طه 
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻﱼﱽﱠ

{طه} الطاء إشارة إىل الطاهر ،واهلاء إىل اهلادي .وذلك أن النيب  من شدّة
حنوّه وتعطفه على قومه لكونه صورة الرمحة ومظهر احملبة ،تأسّف من عدم تأثري التنزيل
يف إمياهنم واستشعر البقية كما ذكر يف قوله :ﱡ ﱔﱕﱖ ﱗﱘﱠ [الكهف ،اآلية:
 .]6وزاد يف الرياضة فكان حييي الليايل بالتهجد وبالغ يف القيام حىت تورّمت قدماه فأخرب
أن عدم إمياهنم ليس من جهتك بل من جهتهم وغلظ حجاهبم أعدم استعدادهم ال لبقاء
صفات نفسك أو بقية أنائيتك أو وجود نقصك وقصورك يف اهلداية كما استشعرت فال
تتعب نفسك .ونودي بامسني من أمساء اهلل تعاىل دالني على نزاهته عن األمرين املذكورين
وجود البقية أو القصور عن اهلداية فقيل :يا طاهر عن لوث البقية ،يا هادي {ما َأنزلناَ
عليك َالقرآن َلتشقى} وتتعب بالرياضة لكن لتذكري من يلني قلبه ويستعدّ لقبوله بعد
ال .وما املقصود
صفائك وطهارتك وقد حصل األمران حبمد اهلل وكنت كامالً مكمّ ً
بالرياضة إال هذان األمران اللذان ظهرا فيك جتلينا عليك باالمسني املذكورين فلم تتعب
نفسك وإمنا مل حيصل االهتداء هبدايتك لقسوة القلوب اليت هي ضدّ اخلشية واللني الذي
هو شرط يف حصوله ال لقصورك .وجيوز أن يكون قَسمًا ال نداء ،أي :أقسم باالمسني
اللذين يربّه هبما ويتجلى هبما له إلفادة التزكية والتخلية إذ املقصود باإلنزال حصول أثرمها
فيك ال التعب واملشقة وقد حصل فال تفرط يف الرياضة ،وهلذا املعىن مسي آل حممدًا :آل
طه ،أي حبصول املعنيني هلم وظهور مسمى االمسني فيهم {تنزيالَ َممن َخلق َاألرض} َإىل
قوله{ :له َاألسماء َالحسنى} معناه :أنزلناه تنزيال ممن اتّصف جبميع الصفات اجلمالية
واجلاللية فكان لذاتك نصيب من مجيعها وإال ملا أمكنك قبوله ومحله إذ األثر الوارد البد
وأن يناسب املورد كما ناسب املصدر ،فلما كان مصدره الذات املوصوفة جبميع األمساء
احلسىن وجب أن يكون مورده الذي هو ذاتك كذلك موصوفة هبا ،فكما خلق السموات
العال واألرض أي :عامل األرواح وعامل األجسام الذي هو اجلسم املطلق وجعلها حجب
13
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جالله الساترة جلماله كذلك حجبك بسموات طبقات غيوبك من احلجب السبعة
املذكورة اليت هي روحانيتك ومراتب كمالك وأرض شهادتك اليت هي بدنك.
{الرحمن} أي :ربّك اجلليل ،احملتجب حبجب املخلوقات جلالله ،هو اجلميل،
املتجلي جبمال رمحته على الكل ،إذ ال خيلو شيء من الرمحة الرمحانية وإال مل يوجد .وهلذا
اختص الرمحن به دون الرحيم المتناع عموم الفيض للكل إال منه ،فكما استوى على
عرش وجود الكل بظهور الصفة الرمحانية فيه وظهور أثرها أي :الفيض العام منه إىل مجيع
املوجودات فكذا استوى على عرش قلبك بظهور مجيع صفاته فيه ووصول أثرها منه إىل
مجيع اخلالئق ،فصرت رمحة للعاملني وصارت نبوّتك عامة خامتة .فمعىن االستواء :ظهوره
فيه سويًّا تامًّا إذ ال يطابق كلها مظهر غريه فال يستوي وال يستقيم إال عليه ،ولذلك مل
يكن له  ظل إذ مل يبق من ذاته مع صفاته بقية مل تتحقق باحلق بالبقاء بعد الفناء
التام.
ﱡ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽ

ﲾ ﲿﳀﳁ ﳂ ﳃ ﱁﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ

{له َما َفي َالسموات} إىل قوله{ :وما َتحت َالثرى} بيان لشمول قهره وملكته
للكل ،أي :كلها حتت ملكته وقهره وسلطنته وتأثريه ال توجد وال تتحرك وال تسكن وال
تتغري وال تثبت إال بأمره وكذلك فنيت بالكلية مقهورة بوحدانيته وفناء قهاريته ال تسمع
وال تبصر وال تبطش وال متشي إال به وبأمره.
{وإن َتجهر َبالقول َفإنه َيعلم َالسرَ َوأخفى} بيان لكمال لطفه أي :علمه نافذ يف
الكل يعلم ظواهرها وبواطنها والسرّ وسر السرّ ،فكذلك إن جتهر وإن ختفت فيعلمه جبهر
وخبفت .وملا كانت الصفات املذكورة هي األمهات اليت ال صفة إال حتت مشوهلا وال اسم
إال كان مندرجًا يف هذه األمساء املذكورة ومل تتكثر الذات هبا ،قال{ :هللا} أي :ذلك
املنزل املوصوف هبذه الصفات هو اهلل {ل َإله َإل َهو} مل تتكثر ذاته األحدية وحقيقة
هويّته هبا ومل يتعدّد ،فهو هو يف األبد كما كان يف األزل ال هو إال هو وال موجود سواه
باعتبار واحديته ومصدريته ملا ذكر {لهَاألسماءَالحسنى}َاليت هي ذاته مع اعتبار تعيينات
الصفات {إذَرأىَناراَ} هي روح القدس اليت ينقدح منها النور يف النفوس اإلنسانية رآها
باكتحال عني بصريته بنور اهلداية {فقالَألهله} القوى النفسانية {امكثوا} اسكنوا وال
تتحرّكوا إذ السري إمنا يصري إىل العامل القدسي ويتصل به عند هذه القوى البشرية من
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{لعليَآتيكمَمنهاَ

احلواس الظاهرة والباطنة الشاغلة هلا {إنَيَآنستَناراَ} أي :رأيت نارًا
ور وتصري ذاته فضيلة {أو َأجد َعلىَ
بقبس} أي :هيئة نورية اتصالية ينتفع هبا كلكم فيتن ّ
النار} من يهديين بالعلم واملعرفة املوجب للهداية إىل احلق أي :اكتسب باالتصال هبا
اهليئة النورية أو الصور العلمية {فلما َأتاها} أي :اتصل هبا {نودي} من وراء احلجب
النارية اليت هي سرادقات العزة واجلالل احملتجبة هبا احلضرة اإلهلية {ياَموسىَإنيَأناَربَك}
حمتجبًا بالصورة النارية اليت هي أحد أستار جاليل متجليًا فيها {فاخلع َنعليك} أي:
نفسك وبدنك أو الكونني ألنه إذا جترّد عنهما فقد جترّد عن الكونني أي :كما جترّدت
بروحك وسرّك عن صفاهتما وهيئاهتما حىت اتصلت بروح القدس وجترّد بقلبك وصدرك
عنهما بقطع العالقة الكلية وحمو اآلثار والفناء عن الصفات واألفعال .وإمنا مسامها نعلني
ومل يسمهما ثوبني ألنه لو مل يتجرد عن مالبسهما مل يتصل بعامل القدس واحلال حال
االتصال ،وإمنا أمَ َر ُه باالنقطاع إليه بالكلية كما قال :ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ [املزمل ،اآلية]8 :
فكأنه بقيت عالقته معهما والتعلق هبما يسوّخ قدمه اليت هي اجلهة السفلية من القلب
املسماة بالصدر ،فهما بعد التوجّه الروحي والسرّي حنو القدس ،فأمره بالقطع عنهما يف
مقام الروح ،وهلذا علل وجوب اخللع بقوله{ :إنكَبالوادَالمقدَسَطوىَ} َأي :عامل الروح
املنزّه عن آثار التعلق وهيئات اللواحق والعالئق املادّية املسمّى طوى ،لطيّ أطوار امللكوت
وأجرام السموات واألرضني حتته .ولقد صدق من قال :أمر خبلعهما لكوهنما من جلد
محار ميت غري مدبوغ .وقيل :ملا نودي وسوس إليه الشيطان :إنك تنادى من شيطان!
فقال :أفرق به ،إين أمسع من مجيع اجلهات الست جبميع أعضائي وال يكون ذلك إال بنداء
الرمحن.
{وأناَاخترتكَفاستمعَلماَيوحى} هذا وعد باالصطفاء الذي كان بعد التجلي التام
الذايت الذي جعل جبل وجوده دَكًا بالفناء فيه باالندكاك وخروره صعقًا عند إفاقته
بالوجود احلقاين كما قال تعاىل :ﱡ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ [األعراف ،اآليات ،]144 - 143 :وهذا
التجلي هو جتلي الصفات قبل جتلي الذات ،وهلذا أرسله ومل يستنبئه بالوحي هنا ،وأمره
بالرياضة واحلضور واملراقبة ووعده وقوع القيامة الكربى عن قريب .فهذا االختيار قريب
من االجتباء األصلي املشار إليه بقوله :ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ[طه ،اآلية]122 :
متوسط بينه وبني االصطفاء.
ﱡ ﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘ

ﱙﱚﱛ ﱜ ﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥ ﱦﱧﱨﱠ
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وكرّر {إنني َأنا َهللا} بالتأكيد ،وتبديل الربّ باهلل لئال يقف مع الصفات يف
احلضرة األمسائية فيحتجب عن الذات إذ الربّ هو االسم الذي جتلى به له ،إذ ال يربّه عند
طلب اهلداية والقبس إال بذلك االسم العليم اهلادي الذي هو جربيل ،أي :إنين الواحد
املوصوف جبميع الصفات {ل َإله َإل َأنا} مل أتكثر ومل يتعدّد أنائييت وأحدييت بكثرة
املظاهر وتعدّد الصفات {فاعبدني} خصّص عبادتك بذايت دون أمسائي وصفايت بالعبادة
الذاتية وهتيئة استعداد فناء األنية يف حقيقيت والتسبيح املطلق الذايت {وأقم َالصالة} أي:
صالة الشهود الروحي لذكر ذايت فوق صالة احلضور القليب لذكر صفايت.
{آتيةَأكادَأخفيها}

{إنَالساعة} القيامة الكربى بالفناء احملض يف عني األحدية
باحتجايب بالصفات لتنفصل املراتب وتظهر النفوس واألعمال {لتجزىَكلَنفس} حبسب
سعيها من اخلري والشرّ ،ويتميز الكمال والنقصان والسعادة والشقاوة فال أظهرها إال
ألفراد خواصيّ واحدًا بعد واحد ألين إن أظهرهتا ظهر فناء الكل فال نفس وال عمل وال
جزاء وال غري ذلك.

{فال َيصدنك َعنها} فتبقى يف حجاب الصفات {من َل َيؤمن َبها} لقصور
استعداده فيقف يف بعض املراتب حمجوبًا إما بالصفات أو األفعال أو اآلثار أو األنداد،
أي :الشرك اخلفيّ واجلليّ {واتبعَهواه} َيف مقام النفس أو القلب ،فإن اهلوى باقٍ ببقاء
األنائية فتهلك أنت كما هلك من صدك.
ﱡ ﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎﱠ

{وماَتلكَبيمينكَياَموسى} إشارة إىل نفسه ،أي :اليت هي يف يد عقله إذ العقل
ميني يأخذ به اإلنسان العطاء من اهلل ويضبط به نفسه.
{قالَهيَعصايَأتوكأَعليها} أي :أعتمد يف عامل الشهادة وكسب الكمال والسري
إىل اهلل والتخلق بأخالقه عليها ،أي :ال ميكن هذه األمور إال هبا {وأهشَ َبهاَعلىَغنمي}
أي :أخبط أوراق العلوم النافعة واحلكم العملية من شجرة الروح حبركة الفكر هبا على
غنم القوى احليوانية {ولي َفيها َمآرب َأخرى} من كسب املقامات وطلب األحوال
واملواهب والتجليّات .وإمنا سأله تعاىل إلزالة اهليبة احلاصلة له بتجلي العظمة عنه وتبديلها
باألمن ،وإمنا زاد اجلواب على السؤال لشدّة شغفه باملكاملة واستدامة ذوق االستئناس.
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{قالَألقهاَياَموسى} أي :خلها عن ضبط العقل {فألقاها} أي :خلاها وشأهنا
مرسلة بعد احتظائها من أنوار جتليات صفات القهر اإلهلي {فإذا َهي َحيةَ َتسعى} أي:
ثعبان يتحرّك من شدّة الغضب ،وكانت نفسه  قوية الغضب ،شديدة احلدّة ،فلما
بلغ مقام جتليات الصفات كان من ضرورة االستعداد حظه من التجلي القهري أوفر كما
ذكر يف (الكهف) ،فبدل غضبه عند فنائه يف الصفات بالغضب اإلهلي والقهر الرباين
فصور ثعبانًا يتلقف ما جيد.

{قالَخذها} أي :اضبطها بعقلك كما كانت {ولَتخ } َمن استيالئها عليك
وظهورها فيكون ذنب حالك بالتلوين ،فإن غضبك قد فىن ،فيكون متحرّكًا بأمري
وليس هو مستورًا بنور القلب يف مقام النفس حىت يظهر بعد خفائه {سنعيدها َسيرتهاَ
األولى} أي :ميتة ،فانية ،صائرة إىل رتبة القوّة النباتية اليت ال شعور هلا وال داعية ،وإلماتته
 إياها يف تربية شعيب صلوات اهلل عليه وجعله إياها كالقوى النباتية مسيت عصًا،
وهلذا قيل :وهبها له شعيب .
ﱡ ﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠ

ﲡ ﲢﲣ ﲤﲥﱠ

{واضمم َيدك َإلى َجناحك} أي :اضمم عقلك إىل جانب روحك الذي هو
جناحك األمين لتتنوّر بنور اهلداية احلقانية ،فإن العقل مبوافقة النفس وانضمامه إليها وإىل
جانبها الذي هو اجلناح األيسر لتدبري املعاش يتكدّر وخيتلط بالوهم فيصري كدرًا جاسيًا ال
يتنوّر وال يقبل املواهب الربانية واحلقائق اإلهلية ،فأمر بضمه إىل جانب الروح ليتصفى
ويقبل نور القدس {تخرجَبيضاء} منوّرة بنور اهلداية احلقانية وشعاع النور القدسي {منَ
غيرَسوء} َأي :آفة ونقص ومرض من شوب الوهم واخليال {آيةَأخرى} َصفة منض ّمة
إىل الصفة األوىل {لنريك} من آيات جتليات صفاتنا اآلية {الكبرى} اليت هي الفناء يف
الوحدة ،أي :لتكون ببصرك يف مقام جتليات الصفات ،فنريك من طريقها وجهتها ذاتنا
عند التجلي الذايت ،فتبصرنا بنا يف القيامة الكربى.
{اذهب َإلى َفرعون َإنه َطغى} بظهور األنائية ،فاحتجب هبا فتعدّى عن حدّ
العبودية .وذلك يدل على أن النبوّة والرسالة غري موقوفة على الفناء الذايت ألن الدخول يف
األربعينية اليت جتلى فيها له بالذات كان بعد هالك فرعون ،وهذه الرسالة والدعوة إمنا
كانت يف مقام جتلي الصفات .ويقوي هذا ما قلنا مرارًا .إن أكثر سري النيب  كان بعد
النبوّة والوحي واالهتداء بالتنزيل.
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ﱡ ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ

ﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒ

ﳓﳔﱠ

{ربَ َاشرحَليَصدري} بنور اليقني والتمكني يف مقام جتلي الصفات لئلا يضيق
بإيذائهم ،وال تتأذى وتتألم نفسي بطعنهم وسفاهتهم ،فكما أتكلم بكالمك معهم أمسع
بسمعك كالمهم وأجده كالمك ،وأرى ببصرك إيذاءهم وأجده فعلك ،فال أرى وال
أمسع ما يقابلونين به إال منك ،فأصرب على بالئك بك وال تظهر نفسي برؤيتها منهم،
فتحتجب بصفاهتا وصفاهتم عن صفاتك {ويسر َلي َأمري} أي :أمر الدعوة بتوفيقهم
لقبول دينك وإمدادي على املعاندين من نصرك وتأييد قدسك {واحللَعقدة} من عقد
العقل والفكر املانعني عن إطالق لساين بكالمك واجلراءة والشجاعة على تصريح الكالم
يف تبليغ رسالتك وإعالء كلمتك وإظهار دينك على دينهم باحلجة والبينة يف مقابلة
جربوهتم وفرعنتهم رعاية ملصلحة خوف السطوة {يفقهوا َقولي} لتليينك قلوهبم
واخلشوع واخلشية فيها وتأييدك إياي من عامل القدس واأليد .وباقي القصة ال يقبل
التأويل فإن أردت التطبيق فاعلم أن موسى القلب يسأل اهلل تعاىل بلسان احلال أن جيعل
هارون العقل الذي هو أخوه األكرب من أبيه روح القدس له وزيرًا يتقوّى به ويستوزره يف
أموره ويعتضد برأيه مشاركًا معاونًا له يف اكتساب كماالته معلالً طلبه بقوله{ :كيَ
نسبحك} أي :بالتجريد عن صفات النفس وهيئاهتا {كثيراَ َونذكرك} باكتساب املعارف
واحلقائق واحلضور يف املكاشفات ومقام جتليات الصفات {كثيرا َإنك َكنت َبنا} أي:
باستعدادنا لقبول الكمال وأهليّتنا له {بصيراَ} فأعنّا واجعلنا متعاونني على ما ترى منا
وتريد.
ﱡ ﳕﳖ ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ
ﱵﱶ ﱷ ﱸﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ

{ولقدَمنناَعليكَمرةَ

{قدَأوتيت} أعطيت {سؤلَكَ} ووُِّفقتَ لتحصيل مطلوبك.
أخرى} قبل إرادتك وطلبك مبحض عنايتنا {إذ َأوحينا َإلى َأمك} النفس احليوانية {ماَ
يوحى} أي :أشرنا إليها {أنَاقذفيه} يف تابوت البدن أو الطبيعة اجلسمانية {فاقذفيه}
يف ميّ الطبيعة اهليوالنية {فليلقه َاليمَ} عند ظهور نور التمييز والرشد بساحل النجاة
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{يأخذه َعدو} النفس األمّارة اجلبارة الفرعونية {وألقيت َعليك َمحبَة َمني} أي :أحببتك
وجعلتك حمبوبًا إىل القلوب وإىل كل شيء حىت النفس األمارة والقوى ،ومن أحببته حيبه
كل شيء {ولتصنع} وترىب على كالءيت وحفظي فعلت ذلك.
{إذَتمشيَأختك} العاقلة العملية عند ظهورها وحركتها {فتقول} للنفس األ ّمارة
والقوى املنعطفة عليه {هلَأدلَكم} باآلداب احلسنة واألخالق اجلميلة على أهل بيت من
النفس اللوّامة وقواها اجلزئية بفوات قرّة عينها {على َمن َيكفله} لكم بالتربية بالفكر
واإلرضاع بلبان احلكمة العملية والعلوم النافعة وهم له ناصحون معاونون على كسب
الكمال ،مرشدون إىل األعمال الصاحلة ،معدّون للترقي إىل املرتبة الرفيعة {فرجعناك َإلىَ
أمك} َاملشفقة عليك اليت هي النفس اللوّامة الالئمة لنفسها بتضييع قرة عينها ليحصل
اطمئناهنا بنور اليقني وتتهذب باحلكمة العملية وترضع منها اللنب املذكور وتترىب يف حجر
تربيتها باملدركات اجلزئية واآلالت البدنية واألعمال الزكية {كيَتَقرَ َعينها} أي :تتنوّر
بنورك {ولَتحزن} على فوات قرّة عينها ونقصها.
{فنجيناك}َ

{وقتلت َنفساَ} أي :الصورة الغضبية املسوّلة لك بالرياضة واإلماتة
من غمّ استيالء النفس األمّارة وإهالكها إيّاك {وفتناك} ضروبًا من الفنت بظهور النفس
وصفاهتا والرياضة واجملاهدة يف دفعها وقمعها وإماتتها وتزكيتها {فلبثت َسنين َفي َأهلَ
مدين}َالعلم من القوى الروحانية عند شعيب العقل الفعّال {ثمَجئتَعلىَقدرَ} على حد
من الكمال املقدّر حبسب استعدادك أو على شيء مما قدّرته لك ،أي :بعض ما قدر لك
من الكمال التام الذي هو التجلي الذايت الذي سيوهب لك بعد كمال الصفات.
ﱡ ﲆﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕﲖﲗ

ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ
ﳈﳉﳊ ﳋﳌﱠ

{واصطنعتكَلنفسي} أي :استخلصتك لنفسي وجعلتك من مجلة خواصي من بني
أهل مدينة البدن ،وملا فيك من اخلصال الشريفة واألهلية خلالفيت{ .اذهب َأنت َوأخوك}
إىل آخر القصة ،إن أريد تطبيقها قيل :اذهب يا موسى القلب أنت وأخوك العقل
{بآياتي} حججي وبينايت وال تفترا {فيَذكري} َ{إلىَفرعون} النفس األمارة الطاغية
اجملاوزة حدّها باالستعالء واالستيالء على مجيع القوى الروحانية {فقول َله َقولَ َليناَ}
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بالرفق واملداراة يف دعوهتا إىل االستسالم ألمر احلق واالنقياد حلكم الشرع .لعلها تلني
فتتّعظ وتنقاد .وملا خافا طغياهنا وتفرعنها لتعوّدها باالستعالء ،شجعهما اهلل بالتأييد
واإلعانة واحملافظة والكالءة واإلحاطة مبا يقاسيانه ويكابدانه منها ،وأمرمها بتبليغ الرسالة
يف تطويعها وتسخريها وإلزامها االمتناع عن استعباد القوى احليوانية والكفّ عن
تسخريها ،وأن يرسلها معهما يف التوجّه إىل احلضرة اإلهلية واستفاضة األنوار الروحية
القدسية واملعارف احلقيقية وال يعذهبا يف حتصيل اللذات احلسيّة والزخارف الدنيوية {قدَ
جئناكَبآية} بربهان دال على وجوب متابعتك إيانا.
{والسالم} أي :السالمة من النقائص والنجاة من العالئق والفيض النوري من
العامل الروحي {علىَمنَاتَبع} الربهان ومتسك بالنّور اإلهلي.
ﱡ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟ

ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ

ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ

ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱶﱠ

{إنا َقد َأوحي َإلينا َأن َالعذاب} يف جحيم الطبيعة وهاوية اهليوىل على من خالفه
وأعرض عنه {فمن َربَكما} إشارة إىل احتجاب النفس من جناب الربّ ،وقوله{ :ربناَ
الذي َأعطى} َهداية هلا بالدليل وتبصريًا باحلجة ،أي :أعطاه خلقًا على وفق مصاحل ذاته
وآالت تناسب خواصه ومنافعه ومقاصده وهداه إىل حتصيلها {فما َبال َالقرون َاألولى}
إشارة إىل احتجاهبا عن املعاد واألحوال األخروية من السعادة والشقاوة وعن إحاطة علم
اهلل تعاىل هلا .وملا كان الواجب األول معرفة اهلل تعاىل بصفاته وكانت معرفة املعاد موقوفة
عليها أجاب بإحاطة علمه هبا وبأحواهلا مع كثرهتا وكون ذلك العلم مثبتًا يف اللوح
احملفوظ باقيًا أزالً وأبدًا ،ال جيوز عليه اخلطأ والنسيان.
{الذيَجعلَلكم} أيّها القوى البدنية أرض البدن {مهداَ َوسلكَلكمَفيهاَسبالَ} من
األعضاء واجلوارح كالعني واألذن واألنف وغريها {وأنزل} من مساء الروح ماء اإلدراك
واملدد الروحاين {فأخرجنا َبه} َأصنافًا من اإلدراكات واألفاعيل واخلواص واهليئات
وامللكات املخصوصة بكل قوة منكم {كلوا} اغتذوا وتقوّوا مبا خيتصّ بكم من األحوال
واألخالق واألمداد واملواهب كالرضا والصرب وعلم األمساء واخلواص واألعداد وسائر
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اإلدراكات واإلرادات واملقامات {وارعوا َأنعامكم} القوى احليوانية مبا خيتصّ هبا من
األخالق واآلداب {منها َخلقناكم} أنشأناكم على حسب اختالف أمزجة األعضاء اليت
هي مظاهرها {وفيها َنعيدكم} بإماتة عند الرياضة حىت يالزم كل حمله ويندسّ فيه ال
حراك به وال يتطلب التجاوز عن حدّه واالستيالء على غريه مبحو صفات النفس حىت
الفناء {ومنها َنخرجكم َتارة َأخرى} عند البقاء باحلياة املوهوبة احلقيقية فتعتدل حركاهتا
وتفضل ملكاهتا.
ﱡ ﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ

ﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗ

ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫﲬ
ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ

{أريناهَآياتنا} من احلجج والبينات الدالة على التجرّد عن املواد ووجود األنوار
{فكذب} لكوهنا مادّة {وأبى} القبول المتناع إدراكها للمجرّدات وأنكر إزعاجها عن
وكرها البدين بقوله{ :أجئتناَلتخرجناَمنَأرضنا} ونسب الربهان إىل السّحر لقصورها عن
إدراكه وعجزها عن قبوله وأغرى القوى التخيلية والومهية على املعارضة واجملادلة وقلما
أذعنت النفس للربهان النري واحلق البني بدون الرياضة واإلماتة ،وكلما أورد عليها
ح ّرضت الوهم والتخيل على التشكيك والقدح .واملوعد هو وقت تركيب احلجة وترتيب
املقامات وذلك وقت زينة النفس الناطقة باملدركات وحشر القوى العقلية والروحانية
الستحضار املعلومات واملخزونات {ضحىَ} إشراق نور مشس العقل الفعّال إذ هناك
تعرض النفس عن قبوهلا وجيمع كيدها من أنواع املغالطات والومهيات ويقمعها القلب
باليقينيات وإظهار أكاذيبها املفتريات .والتنازع الواقع بني القوى النفسانية هو عدم
مساملتها يف طاعة القلب واجنذاب كل منها إىل لذته متمانعة متخالفة .وإسرارها النّجوى
استبطان الكل الدواعي املخالِفة للقلب مع ختالفها يف أنفسها .ونسبتها إىل السّحر إشارة
إىل عجزها عن إدراك معانيها وخفاء براهينها عليها .والطريق املثلى ،أي :الفضلى عندها
هي حتصيل اللذات احلسيّة واالهنماك يف الشهوات البدنية .وإلقاؤها أوالً إشارة إىل تقدّم
الومهيات واخلياليات يف الوجود اإلنساين على العقلّيات واليقينيّات عند السلوك وإال ما
احتيج إىل الربهان القاطع والدليل الواضح وإىل أن الواجب على الداعي إىل احلق أوالً
نقض الباطل ودفع الشبهة باحلجة ليزول االعتقاد الفاسد ويتمكن استقرار احلق .واحلبال
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والعصيّ هي املغالطات والسفسطات من الشبهة اجلدلية اليت تكاد تتمشّى وتغلب على
القلب لوال تأييد احلق بنور الروح والعقل وهو معىن قوله :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱠ [طه ،اآليات ]69 - 68 :العاقلة النظرية من الربهان املعتمد عليه يُ ْف ِن مصنوعاهتم
املزخرفة وأباطيلهم املموّهة ،فتضمحل وتتالشى .إمنا صنعوا كيد تزوير ومكر ال حقيقة له
ال ما صنعت كما زعموا ،فألقِ َي السحرة سجّدًا فانقادت حينئذ القوى الومهية واخليالية
والتخييلية واحلسية عند ظهور عجزها والنفس األمارة ثابتة يف تفرعنها وعُتوّها لعدم
ارتياضها واعتيادها مبألوفاهتا وترأسها على القوى وجتربها ،باقية على عنادها وشدّة
شكيمتها{ .وألقطعنَ} إشارة إىل إبعادها وختويفها للقوى عند إذعاهنا مبنع تصرفاهتا يف
املعايش وترك سعيها يف حتصيل املالذ واملشتهيات اجلسمانية من جهة خمالفتها إيّاها مبوافقة
القلب .وصلبها يف جذوع النخل :إيقافها باإلماتة عند الرياضة يف حدّ القوى النباتية
وإثباهتا يف مقارّها ومبادئ نشأهتا من أعايل مراتب القوى النباتية دون التصرّف يف سائر
املراتب واالستعالء على املناصب واالستيالء يف املكاسب ،أو من األعضاء اليت هي معادهنا
ومظاهرها .وهذا التخويف على هذا التأويل من قبيل أحاديث النفس وهواجسها بسبب
الل ِمات الشيطانية املثبطة عن اجملاهدة لقوله تعاىل :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ [آل
عمران ،اآلية ]175 :ليفيد إعراضها عن مطاوعة القلب وقيامها خبدمتها وتسخرها هلا
ولو محل على املباحثة الظاهرة املستفادة من قوله تعاىل :ﱡ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﱠ
[النحل ،اآلية ]125 :بعد التصديق بالظاهر واإلميان باإلعجاز الباهر ألجرى قوله:
ﱡﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [طه ،اآلية ]42 :على ظاهره إىل قوله :ﱡ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ [طه،
اآلية ]62 :أي :تباحثوا فيما بينهم يف السر ،متنازعني فيما يعارضونه به من ضروب
اجلدل .وقيل يف قوله :ﱡ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ[طه ،اآلية ]63 :مفلقان يف البيان والفصاحة
واالحتجاج ال يكاد يعارضهما أحد فيحجّهما.
ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠﱠ

{فأجمعواَكيدكم} أي :اتّفقوا فيما تبارزوهنما به فتكونوا متفقي الكلمة متعاضدين
{فإذا َحبالهم َوعصيهم} أي :ختيالهتم وومهيّاهتم {يخيل َإليه َمن َسحرهم} يف التركيب
والبالغة وحسن التقرير ومتشية املغالطة والسفسطة وهيئة ترتيب القياس اجلديل كأهنا
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تسعى ،أي :متشي {خَيفةَ} عن غلبة اجلهّال ودولة الضالل ،كما قال أمري املؤمنني علي
" :مل يوجس موسى خيفة على نفسه ،إمنا خاف من غلبة اجلهال ودولة الضالل".

{قلنا َل َتخ } شجعناه وأيّدناه بروح القدس {وألق َما َفي َيمينك} َأي :ما يف
ضبط عقلك من النفس املؤتلفة بشعاع القدس املضيئة بنور احلق {تلق َما َصنعوا} ما
زخرفوا وزوّروا من الشبهات والتمويهات الباطلة واألباطيل املزخرفة باحلجج النيّرة
والرباهني الواضحة {إنماَصنعوا} وتلقفوا {كيدَساحر} أي :متويه وتزوير {فألقيَالسحرةَ
سجداَ} منصفني مذعنني مقرّين بكونه على احلق ملا عرفوا من صدق البينة وظهور املعجزة
وقيام احلجة وجلية الربهان {قالوا َآمنا} اإلميان اليقيين ألهنم كوشفوا باحلق فعرفوا
ربوبيته للكل ،وإمنا أضافوا الرب إليهما مع تعميم اإلضافة إىل العاملني لزيادة اختصاصهما
به وفضل ربوبيّته إيامها ،فإنه يربّ كل شيء باسم يناسبه ويقتضيه استعداده ويربّهما
بأكرب أمسائه احلسىن على حسب كمال استعدادمها ولظهوره فيهما بكماالت صفاته
وجتليه عليهم فيهما بآياته ،فعلموا أهنم من شكوهتما عرفوا ما عرفوا ،وبوسيلتهما وصلوا
إىل ما وصلوا ،وبتبعيّتهما وجدوا ما وجدوا ،ال على سبيل االستقالل .واعلم أن السّاحر
أقرب الناس استعدادًا من النيب ألن مبادئ خوارق العادات أمور ثالثة :إمّا خواصّ
التركيب ومتزجيات املواد العنصرية والصور ومجع األخالط املختلفة املزاج واجلوهر وهو
من باب النريجنات .وإما مجع القوى السماوية واألرضية بإعداد الصور السفلية واملواد
العنصرية الستجالب فيض النفوس السماوية واتصاهلا بقوى األجرام األرضية وهو من
باب الطلسمات ،وإما تأثري النفوس وهيئاهتا املستفادة من العامل العلوي وهو من الكامل
املبعوث للنبوّة القائم بالدعوة إعجاز ومن الواصل احملق املترقي إىل ذروة الوالية غري
املبعوث للنبوّة كرامة .والفرق بينهما أن اإلعجاز مقارن للتحدّي واملعارضة دون الكرامة
ومن املقبل على الدنيا املعرض عن العامل األعلى سحر ،فكانت نفس الساحر يف بدء
فطرهتا قوية خمصوصة هبيئات مؤثرة يف هذا العامل وأجرامه إال أهنا أعرضت عن مبدئها
بالركون إىل العامل السفلي وانقطعت عن أصل القوى والقدر ومنبع التأثري والقهر بامليل
إىل عامل الطبع ،فال يزال يضعف ما فيها من اهليئة النورية والشعاع القدسي كما ال يزال
يزداد يف نفس النيبّ والويل باإلقبال على احلق واالئتالف بنور القدس والتأييد بالقوة
امللكوتية والتوجّه إىل احلضرة اإلهلية وال جرم ينكسر من النيب حني عارضه وينقمع بنفسه
إذا قابله ،فهو أعرف الناس بالنيبّ عند عجزه وإنكاره وأقبل اخللق لدعوته وأنواره،
وأسبقهم إىل اإلقرار به لكونه أقرهبم يف االستعداد إليه ما مل يبطل استعداده األول بالكلية
ومل يغلب عليه دين الطبيعة السفلية.
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ﱡ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ

{لن َنؤثرك} كالم صادر من عظم اهلمة احلاصلة للنفس بقوة اليقني ،إذ قوة
اليقني يف القلب تورث النفس عظم اهلمة وهو عدم مباالهتا بالسعادة الدنيوية والشقاوة
البدنية واللذات العاجلة الفانية واآلالم احلسيّة يف جنب السعادة األخروية واللذة الباقية
العقلية ،وهلذا استخفوا هبا واستحقروها بقوهلم{ :إنماَتقضيَهذهَالحياةَالدنيا}{ .ليغفرَلناَ
خطايانا} أي :يستر بنوره اهليئات املظلمة والصفات الرديئة اليت عرضت لنفوسنا بسبب
امليل إىل اللذات الطبيعية وحمبة الزخارف الدنيوية {وما َأكرهتنا َعليه َمن َالسحر} أي:
معارضة موسى ألهنم ملا عرفوه بنور استعدادهم وعلموا كونه على احلق ،فاستعفوا عن
معارضته فأكرههم اللعني.
ﱡ ﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﳙﳚ

ﳧ ﳩ ﳪﳫ ﳬ ﳭ ﱁ ﱂﱃ
ﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡ ﳢﳣﳤﳥﳦ ﳨ
ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖﱗ
ﱘﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠﱡﱢﱠ

{من َيأت َربَه} يف القيامة الصغرى مُجرمًا ُمثقالً باهليئات البدنية املميلة إىل
األجرام الطبيعية {لَيموتَفيها} باملوت الطبيعي ،فال يشعر باآلالم {ولَيحيى} باحلياة
احلقيقية فينجو من تبعات اآلثام.
{ومن َيأته َمؤمناَ} َباإلميان اليقيين {قد َعمل َالصالحات} من الفضائل النفسانية
املزكية للنفوس {فأولئك َلهم َالدرجات َالعلى} من جنّات الصفات حبسب درجات ترقيهم
يف الكماالت.

{فاجعلَلهمَطريقاَ}َ

{أنَأسرَ َبعبادي} َيف ظلمة صفات النفوس وليل اجلسمانية
من التجريد يف حبر عامل اهليوىل {يبساَ} َال تصل إليه نداوة اهليئات اهليوالنية ورطوبة
املواد اجلسمانية {لَتخا َدركاَ} حلوقًا من البدنيني املنغمسني يف غواشي الطبيعة الظلمانية
{ول َتخشى} غلبتهم عليكم واستيالءهم ،فإهنم مقيدون حمبوسون فيها ،قاصرون عن
شأنكم {فأتبعهم} إلهالكهم دينهم باالنغماس يف الطبيعيات فغشيهم من ّمي القطران ما
غشيهم من اهلالك السرمدي والعذاب األبدي ،والتطبيق قد مرّ غري مرة.
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ﱡ ﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊﲋﲌ ﲍ ﲎﱠ

{وواعدناكم َجانب} َطور القلب {األيمن} الذي يلي روح القدس وهو حمل
الوحي الذي يسمونه الروع والفؤاد {ونزَلناَعليكم}َمن األحوال واملذاهب من الذوقيات
وسلوى العلوم واملعارف من اليقينيات {كلوا َمن َطيبات َما َرزقناكم} أي :تغذوا تلك
املعارف الطيبة وتقبلوها بقلوبكم فإهنا سبب حياهتا {ول َتطغوا َفيه} بظهور النفس
وإعجاهبا بنفسها عند استشراقها ورؤيتها هبجتها وكماهلا وزينتها {فيحلَ َعليكم} غضب
احلرمان وآفة اخلذالن {فقدَهوى} سقط عن مقام القرب يف جحيم النفس واحتجب عن
نور جتلي صفات اجلمال يف ظلمات االستتار وأستار اجلالل.

{وإنَي َلغفَار} لستار صفات النفس الطاغية الظاهرة بتزييناهتا واستغنائها بأنوار
صفايت {لمنَتاب} عن تظاهرها واستيالئها ،واستغفر بانكسارها وانقماعها ولزومها ذل
فاقتها وافتقارها {وآمن} َبأنوار الصفات القلبية وجتليات األنوار اإلهلية {وعملَصالحاَ}
يف اكتساب املقامات كالتوكل والرضا وامللكات املانعة من التلوينات باحلضور والصفاء
{ثمَاهتدى}َإىل نور الذات وحال الفناء.
ﱡ ﲐﲑﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙﲚﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠﲡﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﱁﱂ ﱃ ﱄﱅ
ﱆ ﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗ ﱘﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ

ﲫﲬﲭﲮﱠ

{وماَأعجلكَعنَقومك}  -إىل قوله { -فيَاليمَ َنسفاَ} معناه على التحقيق :أن
موسى  ملا شُ ّرف مبقام املكاملة وأويت كشف الصفات وبعث إلنقاذ بين إسرائيل
وإرشادهم إىل احلق وعد شريعة يسوس هبا قومه ،فاستخلف هارون على قومه وختلى
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للمراقبة قبل تثبتهم على اإلميان وتقريرهم على احلق باإليقان ،فعوقب على تلك العجلة
وإن كانت من غاية الشوق إىل املشاهدة .واقتضاء املقام عدم التفرّغ إىل تكميل الغري ألن
يف تكميلهم باملعرفة اليقينية والكمال العلمي ثبات قدمه يف الطاعة وامتثال األمر املستلزم
للترقي يف احلال ،فاعتذر بكوهنم على متابعته يف الدين وإن مل تنب معاملتهم على أساس
اليقني والتعجيل ،إمنا بدر منه لطلب مقام الرضا الذي هو كمال الفناء يف الصفات وهو
استحكام مقام التجلي الصفايت الذي منه املكاملة ،وإمنا ابتالهم اهلل بالسامري ليتميز
املستعدّ القابل للكمال بالتجريد من القاصر االستعداد املنغمس يف املوادّ الذي ال يدرك إال
احملسوس وال يتنبّه للمجرد املعقول .وهلذا قالوا{ :ماَأخلفناَموعدكَبملكنا} أي :بأن ملكنا
أمرنا وخلينا ورأينا ،فإهنم عبيد بالطبع ال رأي هلم وال ملكة وليسوا خمتارين بل مطبوعون
مسوسون مقودون بدنيون ال طريق هلم إال التقليد والعمل ،ال التحقيق والعلم .وإمنا
استعبدهم بالطلسم املفرع من احللي لرسوخ حمبّة الذهب يف طباعهم لكون نفوسهم
سفلية منجذبة إىل الطبيعة الذهبية ،وجتلي تلك الصورة النوعية فيها للتناسب الطبيعي
وكان ذلك من باب مزج القوى السماوية بالقوى األرضية ولذلك قال{ :بصرتَبماَلمَ
يبصرواَبه} من العلم الطبيعي والرياضي اللذين يُبتىن عليهما علم الطلسمات والسيميات.
{فقبضت َقبضة َمن َأثر َالرسول} َوهي على ما قيل :تراب موطئ حافر احليزوم
الذي هو فرس احلياة مركب جربائيل ،أي :مما اتصل به أثر النفس احليوانية الكلية
السماوية املسخرة للعقل الفعّال ،املتأثرة منه ،احلاملة لصفاته اليت هي مبثابة مركبه
الستعالئه عليها ووصول تأثريه إىل الطبائع العنصرية واألجرام السفلية بواسطتها من
األوضاع اليت تفيض بسببها اآلثار على املواد ،فتنفعل منها حبسب االستعداد وتقبل
األحوال الغريبة اليت هي مبثابة تراب موطئ مركبه {فنبذتها}َفطرحتها على اجلرم املذاب
عند اإلفراغ يف صورة العجل وذلك من تسويل النفس الشيطانية الشريرة.
ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎﱠ

وقوله{ :فاذهب} َصادر عن غضبه  وطرده إياه ،وإمنا جيب حلول العذاب
من غضب األنبياء واألولياء ألهنم مظاهر صفات اهلل تعاىل ،فكل من غضبوا عليه وقع يف
قهره تعاىل وشقى يف الدنيا واآلخرة ،وعُذب بعذاب األبد ،وذاق وبال العمل ،وكانت
صورة عذابه يف التحرّز عن املماسة نتيجة بعده عن احلق يف الدعوة إىل الباطل .وأثر لعن
موسى  إياه عند إبطال كيده وإزالة مكره .وعلى التطبيق :إن القلب إذا سبق له
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كشف وجذبه االجتهاد والسلوك وحصل عنده الكمال العلمي الكشفي دون العلمي
الكسيب ،يكون يف معرض عتاب احلق عند التعجّل إىل الشهود واحلضور ،ذاهالً عن أمر
الشريعة واجملاهدة ،وجيب أن يردّ إىل العمل والرياضة لسياسة القوى واكتساب مقام
االستقامة ،إذ ال يقوى هارون العقل الذي هو خليفته على قومه القوى الروحانية
واجلسمانية على تدبريهم وتقوميهم وتسديدهم بدون الرياضة واجملاهدة واملواظبة على
الطاعة واملعاملة ،فينبعث سامريّ القوى النفسانية من احلواس ويوقد عليها نار حبّ
الشهوات ،ويطرح عليها شيئًا من أمداد الطالع حبسب األوضاع املخصوصة ،أي :اليت
تأثرت من تأثري النفس احليوانية اليت هي فرس احلياة ،فيمثل الطبيعة بصورة العجل املفرغ
يف قالب املوادّ الذي مهه األكل والشرب ودأبه اللذة والشهوة دون العمل والسعي باإلثارة
والتعب كما أشري إليه ،وينتفخ فيه روح اهلوى فيحيا ويتقوّى ويصيح ذا خوار ،فيعبده
مجيع القوى ويتخذه إهلًا ،وكلما نبّهها العقل املؤيد بنور القلب على ضالهلا وفتنتها
ودعاها إىل احلق ومتابعة الرأي العقلي وطاعته ،خالفته حىت يرجع إليها القلب املنوّر بنور
احلق ،املؤيّد بتأييد القدس ،غضبان هلل تعاىل أسفًا على ضالهلا وتفرّقها يف الدين ،ويعيّرها
ويعنّفها بلسان النّفس اللوامة ،ويأخذها بالوعد والوعيد ،ويذكرها طول العهد من قرب
الربّ مبقتضى اخللقة والنشأة والسقوط عن الفطرة ،وخيوّفها باستحقاق الغضب والسخطة
عن نسيان العهد وإخالف الوعد حني اإلقرار بالربوبيّة عند ميثاق الفطرة ،فال ينجع فيها
القول إذا صارت مأسورة يف أسر اهلوى ،منقادة لسلطان التخيّل ،مستسلمةً للردى ،وال
طريق إال خرق الطبيعة اجلسدانية مبربد اجملاهدة وإحراقها بنار الرياضة ونسفها برياح
نفحات الرمحة اإلهلية اليت إذا هبّت هبا الشت يف ميّ اهليوىل اجلرمية ال حياة هبا وال حراك
بعد تغيّر القوّة العاقلة بعد متابعتها للقلب ومشايعتها للسرّ يف التوجّه ،وبوجود موافقتها
للقوى يف امليل إىل الطبيعة واألخذ برأسها إىل جهتها العادية اليت تلي الروح بتأثري النّور
فيه حىت تنفعل وتتأثر بشعاع القدس ونور اهلداية احلقانية وحليتها اليت هي اهليئة الذكورية
وصورة التأثري فيما حتت ،أي :جهتها السفلية اليت تلي القوى النفسانية .وجرّها إليه ،أي:
اجلهة العلوية وجناب احلق وعامل القدس الذي هو فيه ،فيتقوّى باأليد اإلهلي والقدرة
الربانية وجوالهنا فتؤثر فيها وتطوعها بأمر احلق هلا وللقلب ،ويستخلصها من قهر التخيّل
والوهم .واعتذار هارون إشارة إىل أن العقل غري املتنوّر بنور اهلداية ،املتأيّد بأمر الشريعة،
ال يقدر أن حيافظ القوى ويعاند التخيّل واهلوى ،وال يزيدها إال التفرقة املوقعة يف الردى.
وعند استيالء نور القلب والعقل وقهر الطبيعة بالكلية وحصول االستقامة يف الطريقة،
ينخزل التخيل وينعزل وال يقدر أن مياس شيئًا من القوى بتخييله وال يقاربه قوّة منها
بقبول تسويله فيصري ملعونًا ،مطرودًا ،فيقول :ال مساس .وله موعد ،أي :حدّ ورتبة ال
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جيد خلفًا فيه وال يتجاوز ،فيترأس ،ويستويل ،ويروج أكاذيبه وغلطه باملعقوالت ،وينفقه
يف املرادات.
ﱡ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﱠ

وذلك مقام االستقامة إىل اهلل والقيام حبقائق العبودية هلل ،وال تتجلى ناصية
التوحيد وال حيصل مقام التجرّد والتفريد إال به ،ولذلك عقبه بقوله:

{إنماَإلهكمَهللاَالذيَلَإلهَإلَهو} إذ يكون السالك قبل ذلك مصليًا إىل قبلتني،
متردّدا يف العبادة بني جهتني ،متّخذ اإلهلني {وسع َكل َشيء َعلماَ} أي :يتحقق هناك
التوحيد بالفعل ،وتظهر إحاطة علمه بكل شيء وحدوده وغاياته فتقف كل قوّة بنور
احلق وقدرته على حدّها يف عبادته وطاعته عائذة به عن حوهلا وقوّهتا ،عابدة له حبسب
وسعها وطاقتها ،شاهدة إياه ،مقرّة بربوبيته بقدر ما أعطاها من معرفته .مثل ذلك
القصص {نقصَ َعليكَمنَأنباءَماَقدَسبق} من أحوال السالكني الذين سبقوا ،ومقاماهتم
لتثبيت فؤادك ومتكينك يف مقام االستقامة كما أمرت {وقد َآتيناك َمن َلدنَا َذَكرا} أي:
ذكرًا ما أعظمه وهو :ذكر الذات الذي يشمل مراتب التوحيد.

{فإنهَيحملَ

{منَأعرضَعنه} بالتوجّه إىل جانب الرجس وحيّز الطبع والنفس
يومَالقيامة} الصغرى وزر اهليئات املثقلة اجلرمانية ،وآثام تعلقات املواد اهليوالنية.

{ونحشرَ

{يومَينفخ}َاحلياة {فيَالصور} اجلسمانية ،بردّ األرواح إىل األجساد
المجرمين} املالزمني لألجرام {زَرقاَ} عميًا ،بيض سواد العيون ،أو شوهًا يف غاية قبح
املناظر ،حيسن عندها القردة واخلنازير ،يسرون الكالم لشدّة اخلوف أو عدم القدرة على
النطق ،ويستقصرون مدة اللبث يف احلياة الدنيوية لسرعة انقضائها وكل من كان أرجح
عقالً منهم كان أشدّ استقصارًا إياها.
ﱡ ﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ
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{ويسألونك َعن َالجبال} أي :وجودات األبدان {فقل َينسفها َربي} َبرياح
احلوادث رميمًا ورفاتًا مث هباء منثورًا ،فيسوّيها باألرض ال بقية منها وال أثر .أو حوادث
األشياء فقل :ينسفها ربّي برياح النفحات اإلهلية الناشئة عن معدن األحدية {فيذرها} يف
القيامة الكربى {قاعا َصفصفا} وجودًا أحديًا صرفًا {ل َترى َفيها} إثنينّية وال غريّية،
فتقدح يف استوائها.

{يومئذ} يوم إذ قامت القيامة الكربى {يتَبعون َالداعي} الذي هو احلق ،ال
حراك هبم وال حياة هلم إال به {لَعوجَله} أي :ال احنراف عنه وال زيغ عن مسته إذ هو
آخذ بناصيتهم وهو على صراطٍ مستقيمٍ ،فهم يسريون بسرية احلق على مقتضى إرادته
{وخشعت َاألصوات} اخنفضت كلها ألن الصوت صوته فحسب {فال َتَسمع َإل َهمساَ}َ
خفّيًا ،باعتبار اإلضافة إىل املظاهر .أو يوم إذ قامت القيامة الصغرى {يتَبعون َالداعي}
الذي هو إسرافيل مدبّر الفلك الرابع ،املفيض للحياة ،ال ينحرف عنه مدعوّ إىل خالف ما
اقتضته احلكمة اإلهلية من التعلق به{ .وخشعتَاألصوات} يف الدعاء إىل غري ما دعا إليه
الرمحن فال تسمع إال مهس اهلواجس والتمنيّات الفاسدة و {لَتنفعَالشفاعة} أي :شفاعة
من تولاه وأحبّه يف احلياة الدنيا ممن اقتدى به ومتسك هبدايته {إلَ َمن َأذن َله َالرحمن}
باستعداد قبوهلا ،فإن فيض النفوس الكاملة اليت تتوجّه إليها النفوس الناقصة باإلرادة
والرغبة موقوفة على استعدادها لقبوله بالصفاء وذلك هو اإلذن {ورضي َله َقول} أي:
رضي له تأثريًا يناسب املشفوع له ،فتتوقف الشفاعة على أمرين :قدرة الشفيع على
التأثري ،وقوة املشفوع له للقبول والتأثر .وهو {يعلم} اجلهتني {ماَبين َأيديهم} َمن قوّة
القبول باالستعداد األصلي وتأثري الشفيع بالتنوير {وما َخلفهم} من املوانع العارضة من
جهة البدن وقواه ،واهليئات الفاسقة املزيلة للقبول األصلي أو املعدّات احلاصلة من جهتها
بالتزكية على وفق العقل العمليّ.
ﱡ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞ
ﳟ ﳠ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ

ﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
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ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ

{وعنتَالوجوه}َأي :الذوات املوجودات بأسرها {للحيََالقيوم} وكلها يف أسر
مملكته وذل قهره وقدرته ،ال حتيا وال تقوم إال به ال بأنفسها وال بشيء غريه{ .وقدَ
خاب} عن نور رمحته وشفاعة الشافعني من ظلم نفسه بنقص استعداده وتكدير صفاء
فطرته ،فزال قبوله للتنوّر باسوداد وجهه وظلمته.
{ومن َيعمل َمن َالصالحات} َبالتزكية والتحلية {وهو َمؤمنَ} َباإلميان التحقيقي
{فالَيخا } أن ينقص شيء من كماالته احلاصلة وال أن يكسر من حقه الذي يقتضيه
استعداده األصلي يف املرتبة {لعلهمَيتَقون}َبالتزكية {أوَيحدثَلهمَذكراَ} بالتحلية.

{فتعالىَهللا}َتناهى يف العلوّ والعظمة حبيث ال يقدر قدره وال يغدر أمره يف ملكه
الذي يعلو كل شيء ويصرفه مبقتضى إرادته وقدرته ويف عدله الذي يويف كل أحد حقه
مبوجب حكمته {ول َتعجل} عند هيجان الشوق لغاية الذوق بتلقي العلم اللدين عن
مكمن اجلمع {من َقبل} أن حيكم بوروده عليك ووصوله إليك ،فإن نزول العلم
واحلكمة مترتب حبسب ترتّب مراتب ترقيك يف القبول .وال تفترّ عن الطلب واالستفاضة
فإنّه غري متناه ،واطلب الزيادة فيه بزيادة التصفية والترقي والتحلية ،إذ االستزادة إمنا تكون
بدعاء احلال ولسان االستعداد ،ال بتعجيل الطلب والسؤال قبل إمكان القبول .وكلما
علمت شيئًا زاد قبولك ملا هو أعلى منه وأخفى .وقصة آدم وتأويلها مرّت غري مرة {ألََ
تجوعَفيها َول َتعرى} إذ يف التجرّد عن مالبسة املوادّ يف العامل الروحاين ال ميكن تزاحم
األضداد وال يكون التحليل املؤدّي إىل الفساد بل تلتذ النفس حبصول املراد آمنة من الفناء
والنفاد.

{ومن َأعرض َعن َذكري} بالتوجّه إىل العامل السفلي بامليل النفسي ،ضاقت
معيشته لغلبة شحّه وشدّة خبله ،فإن املعرض عن جناب احلق ركدت نفسه واجنذبت إىل
الزخارف الدنيوية واملقتنيات املادّية ملناسبتها إيّاها ،واشتدّ حرصه وكََلبه عليها وهنمه
وشغفه هبا لقوّة حمبته إياها للجنسية واالشتراك يف الظلمة وامليل إىل اجلهة السفلية ،فيشحّ
هبا عن نفسه وغريه ،وكلما استكثر منها ازداد حرصه عليها وشحّه هبا وذلك هو الضنك
يف املعيشة .وهلذا قال بعض الصوفية :ال يعرض أحد عن ذكر ربّه إال أظلم عليه وتشوّش
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عليه رزقه .خبالف الذاكر املتوجّه إليه فإنه ذو يقني منه وتوكل عليه يف سعة من عيشه
ورغد ،ينفق ما جيد ويستغين بربّه عما يفقد.
ﱡ ﳊﳋﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ ﱁﱂﱃﱄ

ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇﲈ ﲉﲊ ﲋ ﱠ

{ونحشرهَيومَالقيامة} الصغرى على عماه من نور احلق كقوله:
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [اإلسراء ،اآلية .]72 :وإنكاره لعماه إمنا يكون بلسان
ب السفلي والعشق
االستعداد األصلي والنور الفطري املنايف لعماه من رسوخ هيئة احل ّ
النفسي بالفسق اجلرمي ونسيان اآليات البينات واألنوار املشرقات املوجب إلعراضه تعاىل
عنه وتركه فيما هو فيه {ولعذاب َاآلخرة َأشدَ َوأبقى} من ضنك العيش يف الدنيا لكونه
روحانيًا دائمًا.
ﱡ ﲡﲢﲣ

{ولولَكلمةَسبقت} أي :قضاء سابق أن ال يستأصل هذه األمّة بالدمار والعذاب
يف الدنيا لكون نبيهم نيبّ الرّمحة ،وقوله :ﱡ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽﲾﲿ ﱠ [األنفال ،اآلية:
 ]33لكان اإلهالك الزما هلم{ .فاصبر} باهلل.

{علىَماَيقولون} فإنك تراهم جارين على ما قضى اهلل عليهم ،مأسورين يف أسر
قهره ومكره هبم {وسبَح} أي :نزّه ذاتك بتجريدها عن صفاهتا متلبسًا بصفات ربّك،
فإن ظهورها عليك هو احلمد احلقيقي {قبل َطلوع} مشس الذات حال الفناء {وقبلَ
غروبها} باستتارها عند ظهور صفات النفس ،أي :يف مقام القلب حال جتلي الصفات،
فإن تسبيح اهلل هناك حمو صفات القلب {ومن َآناء َالليل} أي :أوقات غلبات صفات
النفس املظلمة والتلوينات احلاجبة {فسبَح} بالتزكية {وأطرا } هنار إشراق الروح على
القلب بالتصفية {لعلَك} تصل إىل مقام الرضا الذي هو كمال مقام جتلي الصفات
وغايته.
ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ
ﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
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ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ

ﳞﳟ ﱠ

{ول َتمدَن َعينيك} يف التلوينات النفسية وظهور النفس بامليل إىل الزخارف
الدنيوية ،فإهنا صور ابتالء أهل الدنيا {ورز َربَك} من احلقائق واملعارف األخروية
واألنوار الروحانية {خيرََوأبقى} أفضل وأدوم {وأَمَرََأهلك} القوى الروحانية والنفسانية
بصالة احلضور واملراقبة واالنقياد واملطاوعة {واصطبر} على تلك احلالة باجملاهدة
واملكاشفة {ل َنسألك} ال نطلب منك {رزقاَ} من اجلهة السفلية كالكماالت احلسيّة
واملدركات النفسية {نحنَنرزقك} من اجلهة العلوية املعارف الروحانية واحلقائق القدسية
{والعاقبة} اليت تعترب وتستأهل أن تسمى عاقبة للتجرّد عن املالبس البدنية واهليئات
النفسانية {أوَلم َتأتهم َبينة َما َفي َالصح َاألولى} من احلقائق واحلكم واملعارف اليقينية
الثابتة يف األلواح السماوية واألرواح العلوية ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة األنبياء
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫ
ﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀ ﲁﲂ ﲃﲄ ﲅﲆ ﲇﲈ ﲉﲊﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐﱠ

{اقتربَللناسَحسابهم} َيف القيامة الصغرى ،بل لو عرفوا القيامة لعاينوا حساهبم
اآلن .أي :لو أردنا أن نتّخذ موجودات حتدث وتفىن كما قيل :ﱡ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱧﱠ [اجلاثية ،اآلية ]24 :ألملكننا من جهة القدرة لكنه ينايف احلكمة واحلقيقة فال
نتّخذها {بل َنقذ } باليقني الربهاين والكشفي على االعتقاد الباطل {فيدمغه} فيقمعه
{فإذا َهو} زائل {ولكم} اهلالك {مما َتصفون} من عدم احلشر أو نقذف بالتجلي
الذايت يف القيامة الكربى الذي هو احلق الثابت الغري املتغيّر على باطل هذه املوجودات
الفانية فيقهره وجيعله ال شيئًا حمضًا ،فإذا هو فان صرف ،فيظهر أن الكل حق وأمره جد،
ال باطل وال هلو ،ولكم اهلالك والفناء الصرف {مما َتصفون} من إثبات وجود الغري
واتصافه بصفة وفعل وتأثري {لفسدتا} ألن الوحدة موجبة لبقاء األشياء ،والكثرة موجبة
لفسادها .أال ترى أن كل شيء له خاصية واحدة ميتاز هبا عن غريه هو هبا هو ولو مل تكن
مل يوجد ذلك الشيء ،وهي الشاهدة بوحدانيته تعاىل كما قيل:

33

تفسيرَسورةَاألنبياء

34

ففيييييييييييييَكييييييييييييلَشيييييييييييييءَلييييييييييييهَآييييييييييييية َ تيييييييييييييييدلَعليييييييييييييييىَأنيييييييييييييييهَالواحيييييييييييييييد َ
َ

َ

ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ

ﲫﲬ ﲭﲮﲯﱠ

والعدل الذي قامت به السموات واألرض هو ظل الوحدة يف عامل الكثرة ،ولو مل
يوجد هيئة وحدانية يف املركبات كاعتدال املزاج ملا وجدت ،ولو زالت تلك اهليئة
لفسدت يف احلال {فسبحانَهللا} أي :نزّه للفيض على الكل بربوبيته للعرش الذي ينزل
منه الفيض على مجيع املوجودات عما تصفونه من إمكان التعدّد.
{يعلم َما َبين َأيديهم} أي :ما تقدّمهم من العلم الكليّ الثابت يف أ ّم الكتاب
املشتمل على مجيع علوم الذوات اجملرّدة من أهل اجلربوت وامللكوت {وماَخلفهم} من
علوم الكائنات واحلوادث اجلزئية الثابتة يف السماء الدنيا ،فكيف خيرج علمهم عن إحاطة
علمه ويسبق فعلهم أمره وقوهلم قوله {ول َيشفعون َإل َلمن} علمه أهالً للشفاعة بقبوله
لصفاء استعداده ومناسبة نفسه للنور امللكويت {وهم} يف اخلشية من سبحات وجهه
واخلشوع واإلشفاق واالنقهار حتت أنوار عظمته.
{أوَلمَيَرَ} َاحملجوبون عن احلق {أنَالسمواتَواألرضَكانتا} مرتوقتني من هيوىل
واحدة ومادة جسمانية {ففتقناهما} بتباين الصور ،أو أن مسوات األرواح وأرض اجلسد
كانتا مرتوقتني يف صورة نطفة واحدة ففتقنامها بتباين األعضاء واألرواح.
{وجعلنا} أي :خلقنا من النطفة كل حيوان {وجعلنا} يف أرض اجلسد
{رواسي} العظام كراهة أن تضطرب وجتيء وتذهب وختتلف هبم فال تقوم هبم وتستقل
{وجعلناَفيهاَفجاجاَ} جماري ،طرقًا للحواس ومجيع القوى {لعلهمَيهتدون} بتلك احلواس
والطرق إىل آيات اهلل فيعرفوه.
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{سقفاَ}

{وجعلنا} َمساء العقل
واخلطأ {وهم} عن حججها وبراهينها {معرضون}.

مرتفعًا فوقهم

{محفوظاَ}

من التغري والسهو

ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱁ

ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ ﱐ
ﱑ ﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ

ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳ
ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ

ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ

{وهوَالذيَخلق} ليل النفس وهنار العقل الذي هو نور مشس الروح وقمر القلب
{كل َفي َفلك} أي :مقرّ علوي وحدّ ومرتبة من مسوات الروحانيات يسريون إىل اهلل
{خَلق َاإلنسان َمن َعَجَل} إذ النفس اليت هي أصل اخللقة دائمة الطيش واالضطراب ال
جل ولو مل يكن كذلك مل يكن له السري والترقي من
تثبت على حال فهو جمبول على العَ َ
حال إىل حال إذ الروح دائم الثبات وبتعلقه بالنفس حيصل وجود القلب ويعتدل هبما يف
السري ،فما دام اإلنسان يف مقام النفس ومل يغلب عليه نور الروح والقلب املفيد للسكينة
والطمأنينة يلزمه العجلة مبقتضى اجلبلة.
{لو َيعلم} احملجوبون عن الرمحن العامّ الفيض وعن املعاد الشامل للكل وقت
إحاطة العذاب هبم مجيع اجلهات بأمر الرمحن احمليط العلم الوحداين األمر فال يقدرون أن
مينعوه عما قدامهم من اجلهة اليت تلي الروح املعذبة بنار القهر اإلهلي واحلرمان الكلي من
األنوار الروحانية والكماالت اإلنسانية وال عما خلفهم من اجلهة اليت تلي اجلسد املعذبة
بنار اهليئات اجلسمانية والعقارب واحليّات السود النفسانية واألقذار اهليوالنية واآلالم
اجلسدانية {ول َهم َينصرون} من األمدادات الرمحانية لكثافة حجاهبم وشدّة ارتياهبم ملا
استعجلوا.
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{أفال َيرون} أمتادت غفلتهم فال يرون {أنا َنأتي} أرض البدن بالشيخوخة
{ننقصهاَمنَأطرافها} كالسمع والبصر وسائر القوى أو أرض النفس املتيقظة املتوجّهة إىل
احلق ،الذاكرة بأنوار الصفات ننقصها من صفاهتا وقواها {أفهمَالغالبون} أم حنن.
{ولئن َمسَتهم َنفحة} من النفحات الربانية يف صورة العذاب أي :من األلطاف
اخلفية كما قال أمري املؤمنني " :سبحان من اشتدّت نقمته على أعدائه يف سعة
رمحته ،واتسعت رمحته ألوليائه يف شدّة نقمته" .فكشف عنهم حجاب الغفلة املتراكمة
من طول التمتيع الذي هو النقمة يف صورة الرمحة والقهر اخلفيّ ليستيقظنّ ويتنبّهن
لظلمهم يف إعراضهم عن احلق واهنماكهم يف الباطل.
ﱡ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ

{ونضعَالموازينَالقسط} ميزان اهلل تعاىل هو عدله الذي هو ظل وحدته وصفته
الالزمة هلا ،به قامت مسوات األرواح وأرض األجساد واستقامت ولواله ملا استقرّ أمر
الوجود على النسق احملدود .وملا مشل الكل أصاب كل موجود قسطه منه حبسب حاله
وقدر احتماله فصار بالنسبة إىل كل أحد بل كل شيء ميزانًا خاصًا وتعدّدت املوازين
على حسب تعدّد األشياء وهي جزئيات امليزان املطلق ولذلك أبدل القسط املطلق منها أو
وصفها به ،فإهنا كلها هي العدل املطلق الواحد وال تتعدد احلقيقة بتعدد املظاهر .ووضعها
عبارة عن ظهور مقتضاها وذلك إمنا يكون يوم القيامة الصغرى بالنسبة إىل احملجوب ويوم
القيامة الكربى بالنسبة إىل أهلها {فالَتظلمَنفسَشيئا} ألن كل ما عملت من خري وجد
حالة عمله يف كفة احلسنات اليت هي جهة الروح من القلب وكل ما عملت من سوء
وضع يف كفة السيئات اليت هي جهة النفس منه .والقلب هو لسان امليزان وهلذا قيل:
جيعل يف كفة احلسنات جواهر بيض مشرقة ،ويف كفة السيئات جواهر سود مظلمة ،إال
أن الثقل هناك يوجب الصعود وامليل إىل العلوّ ،واخلفة توجب النزول وامليل إىل السفل
خبالف امليزان اجلسماين إذ الثقيل مثة هو الراجح املعترب الباقي عند اهلل واخلفيف هو
املرجوح الفاين الذي ال وزن له عند اهلل وال اعتبار فال ينقص مما عملت نفس شيئًا {وإنَ
كانَمثقالَحبةَمنَخردل} ومن هذا يعلم ما قيل :إن اهلل تعاىل حياسب اخلالئق يف أسرع من
فواق شاة.
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{آتيناَموسى} القلب {وهارون} العقل أو على ظاهرمها {الفرقان} أي :العلم
التفصيلي الكشفي املسمى بالعقل الفرقاين {وضياء} أي :نورًا تامًا من املشاهدات
الروحانية {وذكرى} أي :تذكريًا وموعظة {للمتَقينَالذين} تزكت نفوسهم من الرذائل
والصفات احلاجبة فأشرقت أنوار طيبات العظمة من قلوهبم على نفوسهم لصفائها
وزكائها فأورثت اخلشية يف حال الغيبة قبل الوصول إىل مقام احلضور القليب {وهمَمنَ
الساعة} أي :القيامة الكربى على إشفاق وتوقع لوقوعها لقوّة يقينهم إذ اإلشفاق إمنا
يكون عند التوقع لشيء مترقب الوقوع .أي :آتينامها يف مقام القلب ،العلم الذي به يفرق
بني احلق والباطل من احلقائق واملعارف الكلية ويف مقام الروح ومرتبته النور املشاهد
الباهر على كل نور ،ويف مقام النفس ورتبة الصدر التذكري باملواعظ والنصائح والشرائع
من العلوم اجلزئية النافعة للمستعدين القابلني السالكني.
{وهذا َذكر} غزير اخلري والربكة ،شامل لألمور الثالثة ،زائد عليها بالكشف
الذايت والشهود احلق يف مقام اهلوية وعني مجع األحدية جامع جلوامع الكلم ،حاف جبميع
املشاهدات واحلكم إذ يف الربكة معىن النماء والزيادة.
ﱡ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ

ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳ

ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇ

ﳈﳉﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏ ﱠ

{ولقدَآتيناَإبراهيم} الروح {رشده} املخصوص به الذي يليق مبثله وهو االهتداء
إىل التوحيد الذايت ومقام املشاهدة واخللة {منَقبل} أي :قبل مرتبة القلب والعقل متقدّمًا
عليهما يف الشرف والعزّ {وكناَبهَعالمين} أي :ال يعلم بكماله وفضيلته غرينا لعلوّ شأنه.

{إذ َقال َألبيه} النفس الكلية {وقومه} من النفوس الناطقة السماوية وغريها
{ماَهذهَالتماثيل} أي :الصور املعقولة من حقائق العقول واألشياء وماهيّات املوجودات
املنتقشة فيها {التيَأنتمَلهاَعاكفون} مقيمون على متثلها وتصوّرها وذلك عند عروجه من
مقام الروح املقدّسة وبروزه عن احلجب النورية إىل فضاء التوحيد الذايت ،كما قال
 :ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﱠ
[األنعام ،اآليات ،]79 - 78 :ومن هذا املقام قوله جلربيل  :أما إليك فال.
{وجدنا َآباءنا} عللنا من العوامل السابقة على النفوس كلها من أهل اجلربوت
{لها َعابدين} باستحضارهم إياها يف ذواهتم ال يذهلون عنها {في َضاللَ َمبين} يف
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حجاب عن احلق نوريّ ،غري واصلني إىل عني الذات عاكفني يف برازخ الصفات ال
هتتدون إىل حقيقة األحدية والغرق يف حبر اهلوية {أجئتناَبالحق} أي :أحدث جميئك إيانا
من هذا الوجه باحلق فيكون القائل هو احلق عزّ سلطانه أم استمرّ بنفسك كما كان
فتكون أنت القائل فيكون قولك لعبًا ال حقيقة له .فإن كنت قائمًا باحلق ،سائرًا بسريه،
قائال به ،صدقت وقولك اجلدّ وتفوّقت علينا ،وختلفنا عنك ،وإن كنت بنفسك فبالعكس
{بلَربَكم} اجلائي والقائل ربكم الذي يربكم باإلجياد والتقومي واإلحياء والتجريد واإلنباء
والتعليم ربّ الكل الذي أوجده {وأناَعلىَذَلكم} احلكم بأن القائل هو احلق املوصوف
بربوبية الكل {من َالشاهدين} وهذا الشهود هو شهود الربوبية واإلجياد وإال مل يقل أنا
وعليّ إذ الشهود الذايت هو الفناء احملض الذي ال أنائية فيه وال إثنينية ،وتلك اإلثنينية بعد
اإلفصاح بأن اجلائي والقائل هو احلق الذي أوجد الكل مشعرة مبقام الكل املتخلف عن
مقام {ألكيدنََأصنامكم} ألحمون صور األشياء وأعيان املوجودات اليت عكفتم على إجيادها
وحفظها وتدبريها ،وأقبلتم على إثباهتا بعد أن تعرّضوا عن عني األحدية الذاتية باإلقبال
إىل الكثرة الصفاتية بنور التوحيد.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ
ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬ ﱭﱮ ﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴ
ﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ

{إلَ

{فجعلهم} بفأس القهر الذايت والشهود العيين {جذاذاَ} ِقطعًا متالشية فانية
كبيراَ َلهم} هو عينه الباقي على اليقني األول الذي به مسى اخلليل خليالً {لعلَهم َإليهَ
يرجعون} يقبلون منه الفيض ويستفيضون منه النور والعلم كما استفاض هو منه أوالً.

{قالوا} أي :قالت النفوس العاشقة بالعقول {من َفعل َهذا} االستخفاف
والتحقري {بآلهتنا} اليت هي معشوقاتنا ومعبوداتنا بنسبتها إىل االحتجاب والنظر إليها
بعني الفناء وجعلها بقوّة الظهر كاهلباء ،متعجّبني منه ،معظمني له ،مستعظمني ألمره {إنهَ
لمن َالظالمين} الناقصني حقوق املعبودات اجملرّدة ومجيع املوجودات من الوجودات
والكماالت بنفيها عنهم وإثباهتا للحق ،أو الناقصني حق نفسهم بإفنائها وقهرها {قالواَ
سمعناَفتىَ} كامالً يف الفتوّة والشجاعة على قهر ما سوى اهلل من األغيار والسخاوة ببذل
النفس واملال {يذكرهم} بنفي القدرة والكمال عنهم ونسبة العدم والفناء إليهم {فأتواَ
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به} أي :استحضروه وأحضروه معاينًا جلميع النفوس {لعلَهمَيشهدون} كماله وفضيلته
فيستفيدون منه.
{أأنتَفعلتَهذا} صورة إنكار ملا مل يعرفوا من كماله إذ كل ما ميكن للنفوس
معرفته فهو دون كمال العقول اليت هي معشوقاهتا وهي حمجوبة عن كماله اإلهلي الذي
هو به أشرف منها {قالَبلَفعلهَكبيرهم} أي :ما فعلته بأنائييت اليت أنا هبا أحسن منها ،بل
حبقيقيت وهوييت اليت هي أشرف وأكرب منها {فاسألوهمَإنَكانواَينطقون} باالستقالل ،أي:
ال نطق هلم وال علم وال وجود بأنفسهم بل باهلل الذي ال إله إال هو.
{فرجعواَإلىَأنفسهم} باإلقرار واإلذعان معترفني بأن املمكن ال وجود له بنفسه
فكيف كماله {فقالوا َإنكم َأنتم َالظالمون} بنسبة الوجود والكمال إىل الغري ال هو {ثمَ
نكسوا َعلى َرؤوسهم} حياء من كماله ونقصهم وخضوعًا وانفعاالً منه {لقد َعلمت}
بالعلم اللدين احلقاين فناءهم فنفيت النطق عنهم ،وأما حنن فال نعلم إال ما علمنا اهلل
فاعترفوا بنقصهم كما اعترفوا به عند معرفتهم آلدم بعد اإلنكار ،فقالوا :ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱸﱠ[البقرة ،اآلية.]32 :
{أفتعبدونَمنَدونَهللا} وتعظمون غريه مما ال ينفع وال يضر ،إذ هو النافع الضارّ
ال غري {أ َ َلكم} أتضجّر بوجودكم ووجود معبوداتكم ووجود كل ما سواه تعاىل
{أفالَتعقلون} أن ال مؤثر وال معبود إال اهلل.
ﱡ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ
ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑﱠ

{حرَقوه} أي :اتركوه حيترق بنار العشق اليت أنتم أوقدمتوها أو ًال بإلقاء احلقائق
واملعارف إليه اليت هي حطب تلك النار عند رؤيته ملكوت السموات واألرض بإراءة اهلل
إياه ،كما قال :ﱡ ﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱠ [األنعام ،اآلية ]75 :وإشراق
األنوار الصفاتية واألمسائية عند جتليات اجلمال واجلالل عليه من وراء أستار أعيانكم اليت
هي منشأ اتّقاد تلك النار {وانصروا َآلهتكم} أي :معشوقاتكم ومعبوداتكم يف اإلمداد
بتلك األنوار وإيقاد تلك النار {إنَكنتمَفاعلين} بأمر احلق.
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{يا َنار َكوني َبرداَ َوسالماَ} بالوصول حال الفناء ،فإن لذة الوصول تفيد الروح
الكامل والسالمة عن نقص احلدثان وآفة النقصان واإلمكان يف عني نار العشق {وأرادواَ
به َكيداَ} بإفنائه وإحراقه {فجعلناهم َاألخسرين} األنقصني منه كماالً ورتبة {ونجيناه}
ولوط العقل بالبقاء بعد الفناء بالوجود احلقاين املوهوب إىل أرض الطبيعة البدنية {التيَ
باركناَفيها} بالكماالت العملية املثمرة واآلداب احلسنة املفيدة والشرائع وامللكات الفاضلة
{للعالمين} أي :املستعدّين لقبول فيضه وتربيته وهدايته.
{ووهبناَلهَإسحا } القلب للردّ إىل مقامه بتكميل اخللق حال الرجوع عن احلق
{ويعقوب} النفس املرتاضة املمتحنة بالبالء ،املطمئّنة باليقني والصفاء {نافلةَ} متنوّرة
بنور القلب متوّلدة منه {وكالَ َجعلناَصالحين} باالستقامة والتمكني يف اهلداية {وجعلناهمَ
أئمة} لسائر القوى والنفوس الناقصة املستعدّة {يهدون َبأمرنا} أما الروح فباألحوال
واملشاهدات واألنوار ،وأما القلب فباملعارف واملكاشفات واألسرار ،وأما النفس
فباألخالق واملعامالت واآلداب ،وهي املراد بقوله{ :وأوحيناَإليهم َفعلَالخيراتَوإقامَالصالةَ
وإيتاءَالزكاةَوكانواَلناَعابدين} بالتوحيد والعبودية احلقة يف مقام التجريد والتفريد ،وهذا
هو تطبيق ظاهر إبراهيم على باطنه .وقد ميكن أن يؤول بضرب آخر من التأويل مناسب
ملا قال النيب " :كنت أنا وعليّ نورين نسبح اهلل تعاىل وحنمده وهنلله ،وسبّحته
املالئكة بتسبيحنا ومحدته بتحميدنا ،وهللته بتهليلنا .فلما خلق آدم  انتقلنا إىل جبهته
ومن جبهته إىل صلبه مث إىل شيث" ..إىل آخر احلديث .وهو :أن الروح اإلبراهيمي،
قدّسه اهلل تعاىل ،كان كامالً يف أول مراتب صفوف األرواح مفيضًا على أطوار امللكوت
كماالهتم ،جابرًا لنقصهم ،كاسرًا ألصنام أعيان املوجودات وآهلة الذوات املمكنات من
املادية واجملرّدات بنور التوحيد طاويًا ملراتب الكماالت ،ذاويًا للواقفني مع الصفات
واحملجوبني بالغري عن الذات ،فوضعه منروذ النفس الطاغية ،العاصية ،وقواها اليت هي
قومه ،يف منجنيق الذكر والقوّة يف نار حرارة طبيعة الرحم ،فجعلها اهلل عليه بردًا
وسالمًا ،أي :روحًا وبراءة من اآلفات ،أي :وضعوا درّة وجوده اليت هي مظهر روحه
وجنيناه إىل أرض البدن اليت باركنا فيها للعاملني هبدايته إياهم وتكميله وتربيته هلم فيها
بالعلوم واألعمال اليت هي أرزاقهم احلقيقية وأوصافهم الكمالية.
ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌ ﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕ ﱠ
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{التيَ

واذكر لوط القلب {آتيناه} حكمة {وعلماََونجيناهَمن} أهل قرية البدن
كانتَتعمل} خبائث الشهوات الفاسدة {فاسقين} بإتياهنم األمور ال من جهتنا املأمور هبا
ومباشرهتم األعمال ال على ما ينبغي من وجه الشرع والعقل {وأدخلناه َفي َرحمتنا}
الرحيمية ومقام جتلي الصفات {إنهَمنَالصالحين} العاملني بالعلم الثابتني على االستقامة.
ونوح العقل {إذَنادى} من جهة قدم القلب ،واستدعى اهلل الكمال الالحق {فاستجبناَ
له} بإفاضة كماله على مقتضى استعداده وإبرازه إىل الفعل {فنجَيناه} فنجّينا القوى
القدسية والفكرية واحلمدية وسائر القوى العقلية {منَالكرب} الذي هو كون كماالهتا
بالقوّة ،إذ كل ما هو كامن يف الشيء بالقوة كرب له ،يطلب التنفيس بالظهور والربوز
إىل الفعل وكلما كان االستعداد أقوى والكمال املمكن له ،الكامن فيه ،أمت ،كان الكرب
أعظم.
{ونصرناه َمن َالقوم} أي :القوى النفسانية والبدنية املكذبني بآيات املعقوالت
واحملرّمات {إنهم َكانوا َقوم َسوء} مينعونه من الكمال والتجريد وحيجبونه عن األنوار
بالتكذيب {فأغرقناهم} يف ميّ القطران اهليوالين والبحر العميق اجلسماين {أجمعين}.
{وداود} العقل النظري الذي هو يف مقام السرّ {وسليمان} العقل العلمي الذي
هو يف مقام الصدر {إذَيحكمانَفيَالحرث} أي :فيما يف أرض االستعداد من الكماالت
املودعة فيه ،املخزونة يف األزل ،واملغروزة يف الفطرة الناشئة عند التوجّه إىل الظهور
والربوز {يحكمان} فيه بالعلم والعمل والفكر والرياضة يف تثمريها وإيناعها وإدراكها.

{إذَنفشتَفيه} انتشرت فيه باإلفساد يف ظلمة ليل غلبة الطبيعة البدنية والصفات
النفسانية {غنم َالقوم} أي :القوى البهيمية الشهوانية {وكنا َلحكمهم} على مقتضى
أحواهلم حاضرين ،إذ كان احلكم بأمرنا وعلى أعيننا ،ومقتضى إرادتنا ،فحكم داود السرّ
على مقتضى الذوق بتسليم غنم القوى احليوانية البهيمية إىل أصحاب احلرث من القوى
الروحانية بامللكية ليذحبوها ومييتوها باالستيالء والقهر والغلبة ،ويغتذوا هبا .وحكم
سليمان العقل العلمي على مقتضى العلم بتسليط القوى الروحانية عليها لينتفعوا بألباهنا
من العلوم النافعة واإلدراكات اجلزئية واألخالق وامللكات الفاضلة ويروضوها بالتهذيب
والتأديب وإقامة أصحاب الغنم من النفس وقواها احليوانية كالغضبيّة واملتحرّكة واملتخيّلة
والومهية وأمثاهلا بعمارة احلرث وإصالح ما يف أرض االستعداد بالطاعات والعبادات
والرياضات من باب الشرائع واألخالق واآلداب وسائر األعمال الصاحلات حىت يعود
احلرث ناضرًا بالغًا إىل حدّ الكمال ،لتردّ الغنم إىل أصحاهبا عند حصول الكمال ،فتصري
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حمفوظة مرعية مسوسة مهذبة يف األعمال البهيمية بفضيلة العفة ،ويَردّ احلرث إىل أربابه
من الروح وقواه يانعًا مثمرًا بالعلوم واحلكم ،متزيّنا بأزهار املعارف واحلقائق وأنوار
التجليّات واملشاهدات.
ﱡ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎﱠ

وهلذا قال{ :فَفَهَمناها َسليمان} فإن العمل بالتقوى والرياضة على وفق الشرع
واحلكمة العملية أبلغ يف حتصيل الكمال وإبرازه إىل الفعل من العلم الكلي والفكر والنظر
والذوق والكشف {وكالَآتيناَحكماَ َوعلماَ} إذ كل منهما على الصواب يف رأيه واحلكمة
النظرية والعملية واملكاشفة واملعاملة كلتامها متعاضدتان يف طلب الكمال ،متوافقتان يف
حتصيل كرم اخلصال هبما.
{وسخَرناَمعَداود} الفؤاد ،جبال األعضاء {يسبَحن} بألسنة خواصها اليت أمرن
هبا ويسرن معه بسريهتا املخصوصة هبا فال تعصي وال متتنع عليه ،فتكل وتثقل وتأىب أمره،
بل تسري معه مأمورة بأمره ،منقادة مطواعة لتأدّهبا وارتياضها وتعودّها بأمره ،ومترنّها يف
الطاعات والعبادات ،وطري القوى الروحانية يسبّحن باألذكار واألفكار والطريان يف فضاء
أرواح األنوار {وكنا} قادرين على ذلك التسخري.

{وعلمناه َصنعة َلبوس َلكم} من الورع والتقوى ونعم الدرع احلصني الورع
{لتحصنكمَمن} بأس القوى الغضبية السبعية واستيالء احلرص والدواعي الطبيعية والقوى
الومهية الشيطانية {فهل َأنتم َشاكرون} حق هذه النعمة بالتوجه إىل احلضرة الربانية
بالكلية.
{ولسليمان} أي :سخّرنا لسليمان العقل العملي املتمكن على عرش النفس يف
الصدر ريح اهلوى {عاصفة} يف هبوهبا {تجري َبأمره} مطيعة له إىل أرض البدن
املتدّرب بالطاعة واألدب {التيَباركناَفيها} بتثمري األخالق وامللكات الفاضلة واألعمال
الصاحلة {وكناَبكلَشيء} من أسباب الكمال {عالمين}.
{من َيغوصون َله}

{ومن} شياطني الوهم والتخيّل
يستخرجون درر املعاين اجلزئية {ويعملون َعمال َدون َذلك}

يف حبر اهليوىل اجلسمانية
من التركيب والتفصيل
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{وكنا َلهم َحافظين}

عن الزيغ واخلطأ

ﱡﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟﱠ

{وأيوب} النفس املطمئنّة املمتحنة بأنواع البالء يف الرياضة البالغة كمال الزكاء
يف اجملاهدة {إذ َنادى َربَه} عند شدّة الكرب يف الكدّ وبلوغ الطاقة والوسع يف اجلدّ
واجلهد {أنَي َمسَني َالضرَ} من الضعف واالنكسار والعجز {وأنت َأرحم َالراحمين}
بالتوسعة والروح {فاستجبنا َله} بروح األحوال عن كدّ األعمال عند كمال الطمأنينة
ونزول السكينة {وكشفنا َما َبه َمن َضرَ} الرياضة بنور اهلداية ونفسنا عنه ظلمة الكرب
بإشراق نور القلب {وآتيناه َأهله} القوى النفسانية اليت ملكناها وأمتناها بالرياضة
بإحيائها باحلياة احلقيقية {ومثلهم َمعهم} من إمداد القوى الروحانية وأنوار الصفات
القلبية ووفرنا عليهم أسباب الفضائل اخللقية وأحوال العلوم النافعة اجلزئية {رحمةَ َمنَ
عندناَوذكرىَللعابدين}.

{وذاَالنون} أي :الروح الغري الواصل إىل رتبة الكمال {إذَذهب} باملفارقة عن
البدنية {مغاضباَ} عن قومه ،القوى النفسانية الحتجاهبا وإصرارها على خمالفته وإبائها
واستكبارها عن طاعته {فظنَأنَلنَنقدرَعليه} أي :لن نستعمل قدرتنا فيه باالبتالء مبثل
ما ابتلي به ،أو :لن نضيق عليه ،فالتقمه حوت الرمحة لوجوب تعلقه بالبدن يف حكمتنا
لالستعمال {فنادى} يف ظلمات املراتب الثالث من الطبيعة اجلسمانية والنفس النباتية
واحليوانية بلسان االستعداد {أنَلَإلهَإلَأنت} فأقرّ بالتوحيد الذايت املركوز فيه عند العهد
السابق وميثاق الفطرة والتنزيه املستفاد من التجرّد األول يف األزل بقوله{ :سبحانك}
واعترف بنقصانه وعدم استعمال العدالة يف قومه فقال{ :إنيَكنتَمنَالظالمينَ*َفاستجبناَ
له} بالتوفيق بالسلوك والتبصري بنور اهلداية إىل الوصول {ونجيناه} من غمّ النقصان
واالحتجاب بنور التجلي ورفع احلجاب {وكذلك َننجي َالمؤمنين} باإلميان التحقيقي
املوقنني.
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ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ
ﲿﳀﳁ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉﱊ

ﱋﱌﱠ

{وزكريا} الروح الساذج عن العلوم {إذَنادىَربَه} يف استدعاء الكمال بلسان
االستعداد ،واستوهب حيىي القلب لتنتعش فيه العلوم ،وشكا انفراده عن معاضدة القلب يف
قبول العلم وحيازة مرياثه مع علمه بأن الفناء يف اهلل خري من الكمال العملي حيث قال:
{وأنتَخيرَالوارثين} من القلب وغريه {ووهبناَلهَيحيى} القلب بإصالح زوجه النفس
العاقر لسوء اخللق وغلبة ظلمة الطبع عليها بتحسني أخالقها وإزالة الظلمة املوجبة للعقر
عنها {إنهم} إن أولئك الكمّل من األنبياء {كانواَيسارعونَفيَالخيرات} أي :يسابقون
إىل املشاهدات اليت هي اخلريات احملضة باألرواح {ويدعوننا} لطلب املكاشفات بالقلوب
{رغباَ} إىل الكمال {ورهباَ} من النقصان أو رغبًا إىل اللطف والرمحوت يف مقام
جتليات الصفات ورهبًا من القهر والعظموت {وكانواَلناَخاشعين} بالنفوس.

{والتيَأحصنت} أي :النفس الزكية الصافية املستعدّة العابدة اليت أحصنت فرج
استعدادها وحمل تأثري الروح من باطنها حبفظه من مسافحي القوى البدنية فيها {فنفخناَ
فيها} من تأثري روح القدس بنفخ احلياة احلقيقية فولدت عيسى القلب {وجعلناها} مع
القلب عالمة ظاهرة وهداية واضحة {للعالمين} من القوى الروحانية والنفوس املستعدة
املستبصرة يهديهم إىل احلق وإىل طريق مستقيم.
ﱙ
ﱘ
ﱡ ﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗ

ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱﱲﱠ

{إنَهذه} الطريقة املوصلة إىل احلقيقة وهي طريقة التوحيد املخصوصة باألنبياء
املذكورين ،طريقتكم أيها احملققون السالكون ،طريقة {واحدة} ال اعوجاج وال زيغ وال
احنراف عن احلق إىل الغري وال ميل {وأنا} وحدي {ربَكم} فخصّصوين بالعبادة
والتوجّه وال تلتفتوا إىل غريي {وتقطعوا} أي :تفرق احملجوبون الغائبون عن احلق،
الغافلون يف أمر الدين وجعلوا أمر دينهم قطعًا يتقسمونه {بينهم} وخيتارون السبل
املتفرّقة باألهواء املختلفة {كلَإليناَراجعون} على أي مقصد وأية طريقة وأية وجهة كانوا
فنجازيهم حبسب أعماهلم وطرائقهم.
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{فمن} َيتّصف بالكماالت العملية {وهو} َعامل موقن فسعيه مشكور غري
مكفور يف القيامة الوسطى والوصول إىل مقام الفطرة األوىل {وإنَا} لصورة ذلك السعي
لكاتبون يف صحيفة قلبه فيظهر عليه عند التجرد أنوار الصفات وممتنع {على َقرية}
حكمنا بإهالكها وشقاوهتا يف األزل رجوعهم إىل الفطرة من االحتجاب بصفات النفس
يف النشأة.
ﱡ ﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁ

ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ

ﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱏﱐ ﱑﱒ ﱓﱔﱕ ﱖ ﱗﱠ

{حتى َإذا َفتحت َيأجوج} القوى النفسانية {ومأجوج} القوى البدنية باحنراف
املزاج واحنالل التركيب {وهم َمن َكل َحدبَ} من أعضاء البدن اليت هي حماهلا ومقارها
{ينسلون} بالذهاب والزوال {واقتربَالوعدَالحق} من وقوع القيامة الصغرى باملوت،
فحينئذ شخصت أبصار احملجوبني لشدّة اهلول والفزع ،داعني بالويل والثبور ،ومعترفني
بالظلم والقصور.
{إنكمَوماَتعبدون} أي :كل عابد منكم لشيء سوى اهلل حمجوب به عن احلق،
مرمِ ّي مع معبوده الذي وقف معه يف طبقة من طبقات جهنم ،البعد واحلرمان على حسب
مرتبة معبوده {لهم َفيهاَزفير} من أمل االحتجاب وشدّة العذاب واستيالء نريان األشواق
وطول مدة احلرمان والفراق {وهم َفيها َل َيسمعون} كالم احلق واملالئكة لتكاثف
احلجاب وشدّة طرق مسامع القلب لقوة اجلهل كما ال يبصرون األنوار لشدة انطباق
الظلمة وعمى البصرية.
{إنَ َالذين َسبقت َلهم َمنا} السعادة {الحسنى} وحكمنا بسعادهتم يف القضاء
السابق {أولئك َعنها َمبعدون} لتجرّدهم عن املالبس النفسانية والغشاوات الطبيعية {لَ
يسمعونَحسيسها} لبعدهم عنها يف الرتبة {وهمَفيَماَاشتهت} ذواهتم من اجلنات الثالث
وخصوصًا املشاهدات يف جنة الذات {خالدون} َ{ل َيحزنهم َالفزع َاألكبر} باملوت يف
القيامة الصغرى وال بتجلي العظمة واجلالل يف القيامة الكربى {وتتلقاهم َالمالئكة} عند
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املوت بالبشارة أو عند البعث النفساين بالسالمة والنجاة ،أو يف القيامة الوسطى والبعث
احلقيقي بالرضوان أو عند الرجوع إىل البقاء بعد الفناء حال االستقامة بالسعادة التامّة.
ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫﱬﱭ ﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼ ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ
ﲵ ﲶﲷﲸ ﲹﲺﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﱠ

{يوم َنطوي َالسماء} أي :ال حيزهنم يوم نطوي مساء النفس مبا فيها من صور
األعمال وهيئات األخالق يف الصغرى {كطيَ} الصحيفة للمكتوبات اليت فيها ،أي:
كما تطوى ليبقى ما فيها حمفوظًا ،أو مساء القلب مبا فيها من العلوم والصفات واملعارف
واملعقوالت يف الوسطى ،أو مساء الروح مبا فيها من العلوم من املشاهدات والتجليات يف
الكربى {كما َبدأنا َأول َخلق َنعيده} بالبعث يف النشأة الثانية على األول أو بالرجوع إىل
الفطرة األوىل على الثاين أو بالبقاء بعد الفناء على الثالث.
{ولقد َكتبنا َفي} زبور القلب {من َبعد َالذكر} يف اللوح أن أرض البدن يرثها
القوى الصاحلة املن ّورة بنور السكينة بعد إهالك الفواسق بالرياضة .أو :ولقد كتبنا يف زبور
اللوح احملفوظ من بعد الذكر يف أمّ الكتاب {أنَاألرضَيرثهاَعباديَالصالحون} من الروح
والسرّ والقلب والعقل والنفس وسائر القوى باالستقامة بعد إهالك الصاحلني بالفناء يف
الوحدة {لبالغاَ} لكفاية {لقوم} عبدوا اهلل بالسلوك فيه {رحمة} عظيمة مشتملة على
الرحيمية هبدايتهم إىل الكمال املطلق والرمحانية بأماهنم من العذاب املستأصل يف زمانه
لغلبة رمحته على غضبه.

سورة احلج

ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ
ﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁﳂﳃﳄ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ
ﳚﳛﳜﳝﳞ ﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨ ﱁﱂﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ ﱒﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢﱠ

{يا َأيها َالناس َاتَقوا َربَكم} احذروا عقابه بالتجرّد عن الغواشي اهليوالنية
والصفات النفسانية {إن} اضطراب أرض البدن يف القيامة الصغرى للمنقسمني فيها
{شيءَعظيم} َ{يومَترونهاَتذهلَكلَمَرضَعة} أي :غاذية مرضعة لألعضاء عن إرضاعها
{وتضع َكل َذات َحمل} من القوى احلافظة ملدركاهتا كاخليال والوهم والذاكرة والعاقلة
{حملها} من املدركات لسكرها وذهوهلا وحريهتا وهبتها ،أو كل قوة حاملة لألعضاء
محلها وحتريكها واستقالهلا بالضعف ،أو كل عضو حامل ملا فيه من القوة محلها بالتخلي
عنها ،أو كل ما ميكن فيها من الكماالت بالقوة محلها بفسادها وإسقاطها ،أو كل نفس
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{وترىَ

حاملة ملا فيها من اهليئات والصفات من الفضائل والرذائل بإظهارها وإبرازها
الناسَسكارى} من سكرات املوت ،ذاهلني ،مغشيًّا عليهم {وماَهمَبسكارى} يف احلقيقة
من الشراب ،ولكن من شدّة العذاب.
{وترى} أرض النفس {هامدةَ} ميتة باجلهل ال نبات فيها من الفضائل
والكماالت{ .فإذا َأنزلنا َعليها} ماء العلم من مساء الروح {اهتزَت} باحلياة احلقيقية
{وربت} بالترقي يف املقامات واملراتب {وأنبتتَمنَكل}َصنفَ{بهيج} من الكماالت
والفضائل املزينة هلا {ذلك َبـ} َـسبب َ{أنَ َهللا َهو َالحق} الثابت الباقي وما سواه هو
املغيّر الفاين {وأنهَيحيي} موتى اجلهل بفيض العلم يف القيامة الوسطى كما حييي موتى
الطبع يف القيامة الصغرى {وأنَالساعة} باملعنيني {آتيةَوأنَهللاَيبعثَمنَفي َالقبور} أي:
قرب البدن من موتى اجلهل يف الساعة الوسطى بالقيام يف موضع القلب والعود إىل الفطرة
وحياة العلم كما يبعث موتى الطبع يف النشأة الثانية والقيامة الصغرى {بغيرَعلم} أي:
استدالل {ولَهدى} وال كشف ووجدان {ولَكتاب} وال وحي وفرقان {يدعو} مما
سوى اهلل {ماَلَيضرهَوماَلَينفعه} كائنًا ما كان فإن االحتجاب الغريي {هوَالضاللَ
البعيد} عن احلق وإمنا كان ضره أقرب من نفعه ألن دعوته والوقوف معه حيجبه عن
احلق.
ﱡ ﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴ

ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌﲍﲎﱠ

{يسجد َله َمن َفي َالسموات َومن َفي َاألرض} من امللكوت السماوية واألرضية
وغريهم مما عدّ ومما مل يعد من األشياء باالنقياد والطاعة واالمتثال ملا أراد اهلل منها من
األفعال واخلواص وأجرى عليها شبه تسخريها ألمره وامتناع عصياهنا ملراده وانقهارها
حتت قدرته بالسجود الذي هو غاية اخلضوع ،وملا مل ميكن لشيء منها إال لإلنسان التابع
للشيطان يف ظاهر أمره دون باطنه خصّ عموم كثري من الناس الذين ح ّق عليهم العذاب
وحكم بشقاوهتم يف األزل وهم الذين غلبت عليهم الشيطنة ولزمتهم الزلة والشقوة
{ومنَيهنَهللا} بأن جيعل أهله قهره وسخطه وحمل عقابه وغضبه {فماَله َمنَمكرمَإنَهللاَ
يفعلَماَيشاء}.

ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳ
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ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱠ

{قطعت َلهم َثياب َمن َنار} جعلت هلم مالبس من نار غضب اهلل وقهره ،وهي
هيئات وأجرام مطابقة لصفات نفوسهم املنكوسة ،معذبّة هلا غاية التعذيب {يصبََمنَفو َ
رؤوسهم} محيم اهلوى ،وحبّ الدنيا الغالب عليهم ،أو محيم اجلهل املركب واالعتقاد
الفاسد املستعلي على جبهتهم العلويّة اليت تلي الروح يف صورة القهر اإلهلي مع احلرمان
عن املراد احملبوب املعتقد فيه {يصهر َبه} أي :يُذاب به ويضمحل {ما َفي} بطون
استعداداهتم من املعاين القوية وما يف ظاهرهم من الصفات اإلنسانية واهليئات البشرية،
فتتبدّل معانيهم وصورهم ،وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غريها.
{ولهمَمقامع} أي :سياط {منَحديد} األثريات امللكوتية بأيدي زبانية األجرام
السماوية املؤثرة يف النفوس املادّية ،تقمعهم هبا وتدورهم من جناب القدس إىل مهاوي
الرجس {كلماَأرادوا} بدواعي الفطرة اإلنسانية وتقاضي االستعداد األ ّويل {أنَيخرجوا}
من تلك النريان إىل فضاء مراتب اإلنسان {منَغمَ} تلك اهليئات السود املظلمة وكرب
تلك الدركات املوجبة ،ضربوا بتلك املقامع املؤملة وأعيدوا إىل أسافل الوهدات املهلكة
{و}َقيل هلمَ{ذوقواَعذابَالحريق}َ .
{يَحَلَون َفيها َمن َأساور}

{جنات} القلوب {تجري َمن} حتتهم أهنار العلوم
األخالق والفضائل املصوغة {من َذهب} العلوم العقلية واحلكمة العملية {ولؤلؤا}
املعارف القلبية ،واحلقائق الكشفية {ولباسهم َفيها َحرير} شعاع أنوار الصفات اإلهلية
والتجليات اللطيفة ،وهداهم {إلى َالطيب َمن} ذكر الصفات يف مقام القلب {وإلىَ
صراط} ذي الصفات ،أي :توحيد الذات احلميدة باتصافها بتلك الصفات ،وتلك بعينها
صراط الذات وسُلم الوصول إليها بالفناء.
ﱡ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ

ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲﱳﱴ ﱵ ﱶﱠ

{ويصدون َعن َسبيل َهللا َوالمسجد َالحرام}

{كفروا} حجبوا بالغواشي الطبيعية
الذي هو صدر فناء كعبة القلب {الذيَجعلناه} لناس القوى اإلنسانية مطلقًا {سواء}
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املقيم فيه من القوى العقلية الروحانية وبادي القوى النفسانية إلمكان وصوهلا إليه وطوافها
فيه عند ترقي القلب إىل مقام السرّ.
{ومن َيرد َفيه} من الواصلني إليه مرادًا {بإلحاد} ميل إىل الطبيعة واهلوى
{بظلم} وضع شيء من العلوم والعبادات القلبية مكان النفسية كاستعماهلا لألغراض
الدنيوية وإظهارها لتحصيل اللذات البدنية من طلب السمعة واملال واجلاه أو بالعكس،
كمباشرة الشهوات احلسية واللذات النفسية بتوهم كوهنا مصاحل الدارين أو تغري عن
وجهها كالرياء والنفاق ،أو ملحدًا ظاملًا {منَعذابَأليم} يف جحيم الطبيعة.

{وإذَبوَأنا} أي :جعلنا {إلبراهيم} الروح مكان بيت القلب وهو املصدر مباءة
يرجع إليها يف األعمال واألخالق .وقيل :أعلمَ اهلل إبراهيم مكانه بعدما رفع إىل السماء
أيام الطوفان بريح أرسلها ،فكشف ما حوهلا ،فبناه على أسّه القدمي ،أي :هداه إىل مكانه
بعد رفعه إىل السماء .وأيام طوفان اجلهل وأمواج غلبات الطبع برياح نفحات الرمحة
فكشفت ما حوله من اهليئات النفسانية واأللواث الطبيعية والغبارات اهليوالنية فبناه على
أسّه القدمي من الفطرة اإلنسانية {أنَلَتشرك} أي :جعلناه مرجعًا يف بناء البيت بأحجار
األعمال وطني احلكم وجصّ األخالق ،وقلنا :ال تشرك ،أي :أمرناه بالتوحيد مث بتطهري
بيت القلب عن األلواث املذكورة {للطائفين} من القوى النفسانية اليت تطوف حوله
للتنوّر واكتساب الفضائل اخللقية {والقائمين} من القوى الروحانية اليت تقوم عليه بإلقاء
املعارف واملعاين احلكمية {والرَكع َالسجود} من القوى البدنية اليت تستفيد منه صور
العبادات واآلداب الشرعية والعقلية ،أو هلداية الطالبني من املستبصرين املتعلمني،
واجملاهدين السالكني ،واملتعبّدين اخلاضعني.
ﱡ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤ

ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ
ﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀﱠ

{وأذَنَفيَالناس} بالدعوة إىل مقام القلب وزيارته {يأتوكَرجالَ} جمرّدين عن
صفات النفوس {وعلىَكل} نفس ضامرة بطول الرياضة واجملاهدة {يأتينَمنَكل} طريق
بعيد العمق يف قعر الطبيعة {ليشهدواَمنافعَلهم} من الفوائد العلمية والعملية املستفادة من
مقام القلب {ويذكروا َاسم َهللا} .باالّتصاف بصفاته {في َأيامَ َمعلوماتَ} من أنوار
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التجليات واملكاشفات {على َما َرزقهم َمن َبهيمة} أنعام النفوس املذبوحة تقرّبًا إىل اهلل
تعاىل حبراب املخالفات وسكاكني اجملاهدات {فكلوا} استفيدوا من حلوم أخالقها
وملكاهتا املعيّنة املقوّية يف السلوك {وأطعموا} أي :أفيدوا {البائس} الطالب القويّ
النفس ،الذي أصابه شدّة من غلبة صفاهتا واستيالء هيئاهتا للتهذيب والتأديب ،والفقري
الضعيف النفس ،القدمي العلم ،الذي أضعفه عدم التعليم والتربية احملتاج إليها.
{ثم َليقضوا} وسخ الفضول وفضالت ألواث اهليئات كقصّ شارب احلرص،
وقلم أظفار الغضب واحلقد .ويف اجلملة :بقايا تلوينات النفس {وليوفوا َنذورهم} بالقيام
بإبراز ما قبلوه يف العهد األول من املعاين والكماالت املودعة فيهم إىل الفعل ،فقضاء
التفث التزكية وإزالة املوانع واإليفاء بالنذور والتحلية وحتصيل املعارف {وليطوَفوا}
باالخنراط يف سلك امللكوت األعلى حول عرش اهلل اجمليد البيت القدمي.
{ذلك} أي :األمر ذلك {ومنَيعظمَحرماتَهللا} وهي ما ال حيل هتكه وتطهريه
والقربان بالنفس ومجيع ما ذكر من املناسك كالتحلي بالفضائل ،واجتناب الرذائل،
والتعرّض لألنوار يف التجليات ،واالتصاف بالصفات ،والترقي يف املقامات {فهوَخيرََله}
يف حضرة ربّه ومقعد قربه {وأحلَت َلكم} أنعام النفوس السليمة باالنتفاع بأخالقها
وأعماهلا يف الطريقة والتمتّع باحلقوق دون احلظوظ {إلَماَيتلىَعليكم} يف صورة املائدة
من الرذائل املشتبهة بالفضائل وهي اليت صدرت من النفس ال على وجهها وال على ما
ينبغي من أمرها بالرذائل احملضة ،فإهنا حمرّمة يف سبيل اهلل على السالكني {فاجتنبواَالرجسَ
من} أوثان الشهوات املتعبدة ،واألهواء املتّبعة ،كقوله تعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ
[اجلاثية ،اآلية{ .]23 :واجتنبوا َقول َالزور} من العلوم املزخرفة والشبهات املموهة من
التخيالت واملوهومات ،املستعملة يف اجلدل واخلالف واملغالطة.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮﱠ

{حنفاء َهلل} مائلني عن الطرق الفاسدة ،والعلوم الباطلة ،معرضني عن كل ما
يغريه من الكماالت واألعمال ،ولو لنفس الكمال والتزين به فإنه حجاب {غيرَمشركينَ
به} بالنظر إىل ما سواه وااللتفات يف طريقه إىل ما عداه{ .ومنَيشركَباهلل} بالوقوف
مع شيء وامليل إليه {فكأنما َخرَ َمن} مساء الروح {فتخطفه} طري الدواعي النفسانية
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{مكان}

واألهواء الشيطانية فتمزّقه قطعًا جذاذًا {أو َتهوي َبه} ريح هوى النفس يف
بعيد من احلق ومهلكة عمياء متلفة {ومنَيعظَمَشعائرَهللا} من النفوس املستعدّة املسوقة
نسائق التوفيق يف سبيل اهلل ليهدي هبا لوجه اهلل ،فإن تعظيمها بتحصيل كماهلا من أفعال
ذي القلوب املتّقية اجملرّدة عن الصفات النفسانية واهليئات الظلمانية.
{لكمَفيهاَمنافع} من األعمال واألخالق والكماالت العلمية والعملية {إلىَأجلَ
مسمى} هو الفناء يف اهلل باحلقيقة {ثم َمحلها} حدّ سوقها وموضع وجوب حنرها
بالوصول إىل حرم الصدر عند كعبة القلب إىل مقام السرّ ،وترقي النفس إىل مقامه ،فانية
عن حياهتا وصفاهتا.
ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾﲿ ﳀ ﳁﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇﳈ ﳉ ﳊﳋﱠ

{ليذكروا َاسم َهللا}

{ولكل َأمة} من القوى {جعلنا} عبادة خمصوصة هبا
باالتصاف بصفاته اليت هي مظاهرها يف التوجّه إىل التوحيد {علىَماَرزقهمَمن} الكمال
بواسطة {بهيمة} النفس اليت هي من مجلة {األنعام} أي :النفوس السليمة {فإلهكمَإلهََ
واحدَ} فوحدوه بالتوجّه حنوه من غري التفات إىل غريه ،وخصّصوه باالنقياد والطاعة وال
تنقادوا إال له {وبشَر} املنكسرين املتذللني القابلني لفيضه.

{الذين َإذا َذكر َهللا} باحلضور {وجلت َقلوبهم} انفعلت لقبول فيضه
{والصابرين} الثابتني {علىَماَأصابهم} من املخالفات واجملاهدات {والمقيمي} صالة
املشاهدة {ومما َرزقناهم} من الفضائل والكماالت {ينفقون} بالفناء يف اهلل واإلفاضة
على املستعدّين.
{والبدن} أي :النفوس الشريفة العظيمة القدر {جعلناها} من اهلدايا املعلمة هلل
{لكم َفيها َخير} سعادة وكمال {فاذكروا َاسم َهللا َعليها} باالتّصاف بصفاته وإفناء
صفاتكم فيه ،وذلك هو النحر يف سبيل اهلل {صوا } قائمات مبا فرض اهلل عليها،
مقيّ دات بقيود الشريعة ،وآداب الطريقة ،واقفات عن حركاهتا واضطراباهتا {فإذا}َ
سقطت عن هواها الذي هو حياهتا وقوّهتا اليت هبا تستقل وتضطرب بقتلها يف اهلل
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{فكلوا} استفيدوا من فضائلها وأفيدوا املستعدّين والطالبني املتعرّضني للطلب من
املريدين {كذلك َسخَرناها َلكم} بالرياضة {لعلكم َتشكرون} نعمة االستعداد والتوفيق
باستعماهلا يف سبيل اهلل.
{لنَينالَهللا} حلوم فضائلها وكماالهتا وال إفناؤها بإزالة أهوائها اليت هي دماؤها
{ولكنَيناله} التجرّد {منكم} عنها وعن صفاهتا .فإن سبب الوصول هو التجرّد والفناء
يف اهلل ،ال حصول الفضائل مكان الرذائل .مثل ذلك التسخري بالرياضة {سخَرها َلكمَ
لتكبَروا َهللا} بالفناء فيه عنها وعن كل شيء على النحو الذي هداكم إليه بالتجريد
والتفريد والسلوك يف الطريقة إىل احلقيقة{ .وبشَرَالمحسنين} الشاهدين يف العبودية عن
البقاء والفناء حال االستقامة والتمكني.
ﱡ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿﲀﲁﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆﱠ

{إن َهللا َيدافع} ظلمة القوى النفسانية بالتوفيق {عن َالذين َآمنوا} من القوى
الروحانية {إنََهللاَلَيحبََكلَخوَانَ} من القوى اليت مل تؤدّ أمانة اهلل من كماهلا املودع فيها
بالطاعة فيها وخانت القلب بالغدر وعدم الوفاء بالعهد {كفور} باستعمال نعمة اهلل يف
معصيته.
{أذَنَ َللذين َيقاتلون} الوهم واخليال وغريمها من القوى الروحانية اجملاهدين مع
القوى النفسانية {بـ} سبب {أنهم َظلموا} باستيالء صفات النفس واستعالئها
{الذين} َأي :املظلومني الذين {أخرجوا} َمن مقارّهم ومناصبهم باستخدامها
واستعبادها يف طلب الشهوات واللذات البدنية {بغيرَحق} هلم عليهم موجب لذلك إال
للتوحيد املوجب للتعظيم والتمكني والتوجه إىل احلق واإلعراض عن الباطل.
{ولول َدفع َهللا} ناس القوى النفسانية {بعضهم َببعض} كدفع الشهوانية
بالغضبية وبالعكس ،أو ناس القوى مطلقًا كدفع النفسانية بالروحانية ودفع الومهية
بالعقلية والنفسانية بعضها ببعض كما ذكر {لهدمت َصوامع} رهبان السرّ وخلواهتم
{وبيع} نصارى القلب وحمال جتلياهتم {وصلوات} يهود الصدور ومتعبّداهتم

تفسيرَسورةَالحج

54

{يذكر َفيها َاسم َهللا}

{ومساجد} مؤمينّ الروح ومقامات مشاهداهتم وفنائهم يف اهلل
األعظم بالتخلق بأخالقه واالتّصاف بصفاته والتحقق بأسراره والفناء يف ذاته {ولينصرنَ
هللا} يقهر بنوره من بارزه بوجوده وظهوره {عزيز} يغلب من ماثله باستعالئه
وجربوته.
{الذينَإنَمكَناهمَفيَاألرض} باالستقامة بالوجود احلقاين {أقاموا} صالة املراقبة
واملشاهدة {وآتوا} زكاة العلوم احلقيقية واملعارف اليقينية من نصاب املكاشفة
مستحقيها من الطلبة {وأمروا} القوى النفسانية والنفوس الناقصة {بالمعرو } من
األعمال الشرعية واألخالق املرضية يف مقام املشاهدة ،وهنوهم {عن َالمنكر} من
الشهوات البدنية واللذات احلسيّة والرذائل املردية واملعاملة {وهللَعاقبةَاألمور} بالرجوع
إليه.
ﱡ ﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ
ﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤﲥ ﲦﱠ

الفرق بني النّيب والرسول ،أن النيب هو الواصل بالفناء يف مقام الوالية ،الراجع
بالوجود املوهوب إىل مقام االستقامة متحققًا باحلق ،عارفًا به ،متنبّئًا عنه وعن ذاته
وصفاته وأفعاله وأحكامه بأمره ،مبعوثًا للدّعوة إليه على شريعة املرسل الذي تقدّمه غري
شرًا للناس كأنبياء
مشرّع لشريعة وال واضع حلكم وملة ،مظهرا للمعجزات ،منذرًا أو مب ّ
بين إسرائيل إذ كلهم كانوا داعني إىل دين موسى  غري واضعني مللة وشريعة ،ومن
كان ذا كتاب كداود  كان كتابه حاويًا للمعارف واحلقائق واملواعظ والنصائح
دون األحكام والشرائع .وهلذا قال " :علماء أمّيت كأنبياء بين إسرائيل" ،وهم األولياء
العارفون ،املتمكنون .والرسول هو الذي يكون له مع ذلك كله وضع شريعة وتقنني،
فالنّيب متوسّط بني الويل والرسول.
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{إذا َتمنى} َظهرت نفسه بالتمنّي يف مقام التلوين {ألقى َالشيطان َفي} وعاء
{أمنيته} ما يناسبها ألن ظهور النفس يُحدث ظلمة وسوادًا يف القلب حيتجب هبا
الشيطان ويتّخذها حمل وسوسته وقالب إلقائه بالتناسب {فينسخ َهللا َما َيلقي َالشيطان}
بإشراق نور الروح على القلب بالتأييد القدسيّ وإزالة ظلمة ظهور النفس وقمعها ليظهر
فساد ما يلقيه ويتميز منه اإللقاء امللكي فيضمحل ويستقرّ امللكي {ثم َيحكم َهللا َآياته}
بالتمكني {وهللاَعليم} يعلم اإللقاءات الشيطانية وطريق نسخها من بني وحيه {حكيم}
حيكم آياته حبكمته ،ومن مقتضيات حكمته أنه جيعل اإللقاء الشيطاين فتنةً للشاكني
املنافقني احملجوبني القاسية قلوهبم عن قبول احلق وابتالءهم الزدياد شكهم وحجاهبم به،
فإهنم مبناسبة نفوسهم الظلمانية وقلوهبم املسودّة القاسية ال يقبلون إال ما يلقي الشيطان،
كما قال تعاىل :ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ[الشعراء ،اآليات:
 .]222 – 221وإهنم لفي خالف بعيد عن احلق فكيف يقبلونه.
ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ

{وليعلمَالذينَأوتواَالعلم} َمن أهل اليقني واحملققني :أن متكن الشيطان من اإللقاء
هو احلكمة واحلق من ربّك على قضية العدل واملناسبة {فيؤمنواَبه} بأن يروا الكل من
اهلل فتطمئنّ {له َقلوبهم} بنور السكينة واالستقامة املوجبة لتمييز اإللقاء الشيطاين من
الرمحاين {وإنَهللا} هلاديهم إىل طريق احلق واالستقامة فال تزل أقدامهم بقبول ما يلقي
الشيطان ،وال تقبل قلوهبم إال ما يلقي الرمحن لصفائها وشدّة نوريتها وضيائها.
{ول َيزال} احملجوبون {في َشكَ َمنه َحتى} تقوم عليهم القيامة الصغرى {أوَ
يأتيهمَعذاب}َوقت هائل ال يعلم كنهه وال ميكن وصفه من الشدّة أو وقت ال مثل له يف
الشدّة أو ال خري فيه.
{الملك َيومئذَ} َإذ وقع العذاب وقامت القيامة {هلل} ال مينعهم منه أحد إذ ال
قوة وال قدرة وال حكم لغريه يفصل {بينهم} َفاملوقنون العاملون باالستقامة والعدالة

56

تفسيرَسورةَالحج

{في َجنات} الصفات يتنعّمون واحملجوبون عن الذات واملكذبون بالصفات بنسبتها إىل
الغري يف عذاب مهني من صفات النفوس واهليئات الحتجاهبم عن عزّة اهلل وكربيائه
وصريورهتم يف ذل قهره.
{والذين َهاجروا} َعن مواطن النفوس ومقارها السفلية {في َسبيل َهللا َثم َقتلوا}
بسيف الرياضة والشوق {أو َماتوا} باإلرادة والذوق {ليرزقنهم َهللا} من علوم
املكاشفات وفوائد التجليّات {رزقاَ َحسناَ} وليدخلنّهم مقام الرضا {وإن َهللا َلعليم}
بدرجات استعداداهتم واستحقاقاهتم وما جيب أن يفيض عليهم من كماالهتم {حليم} ال
يعاجلهم بالعقوبة يف فرطاهتم يف التلوينات وتفريطاهتم يف اجملاهدات فيمنعهم مما تقتضيه
أحواهلم ليمكنهم قبوهلم ذلك .من راعى طريق العدالة يف املكافأة بالعقوبة مث مال إىل
االنظالم ال إىل الظلم ،لوجب يف حكمة اهلل تأييده باألمداد امللكوتية ونصرته باألنوار
اجلربوتية ،فإن االحتياط يف باب العدالة هو امليل إىل االنظالم ال إىل الظلم .قال النيب
" :كن عبدًا هلل املظلوم وال تكن عبدًا هلل الظامل"{ .إنَهللاَلعفوَ} يأمر بالعفو وترك
املعاقبة {غفور} يغفر ملن ال يقدر على العفو.
ﱡ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪ ﲫ ﲬﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ
ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
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ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾﲿﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﱠ

{ذلك} الغفران عند ظهور النفس يف املعاقبة أو التأييد والنصر عند رعاية العدالة
فيها مع االنظالم يف الكرّة الثانية {بـ} سبب {أنَ َهللاَيولج} ليل ظلمة النفس يف نور
هنار القلب حبركتها واستيالئها عليه ،فينبعث إىل املعاقبة {ويولج} نور هنار القلب يف
ظلمة النفس فيعفو ،وكل بتقديره وتصريف قدرته {وأنَ َهللا َسميع} لنيّاهتم {بصير}
بأعماهلم ،يعاملهم على حسب أحواهلم.
{ما َقدروا َهللا َحقَ َقدره} أي :ما عرفوه حق معرفته إذ نسبوا التأثري إىل غريه،
وأثبتوا وجودًا لغريه ،إذ كل عارف به ال يعرف منه إال ما وجد يف نفسه من صفاته ولو
عرفوه حق معرفته لكانوا فانني فيه ،شاهدين لذاته وصفاته ،عاملني أن ما عداه ممكن
موجود بوجوده ،قادر بقدرته ال بنفسه ،فكيف له وجود وتأثري {إنَ َهللا َلقويَ} يقهر ما
عداه بقوّة قهره فيفنيه فال وجود وال قوّة له {عزيز} يغلب كل شيء فال قدرة له.

{ياَأيهاَالذينَآمنوا} اإلميان اليقيين {اركعوا} بفناء الصفات {واسجدوا} َبفناء
الذات َ{واعبدوا َربَكم} َيف مقام االستقامة بالوجود املوهوب ،فإن من بقي منه بقية مل
ميكنه أن يعبد اهلل حقّ عبادته إذ العبادة إمنا تكون بقدر املعرفة {وافعلواَالخير} بالتكميل
واإلرشاد {لعلكمَتفلحون} بالنجاة من وجود البقية والتلوين {وجاهدواَفيَهللاَحقَجهاده}
أي :بالغوا يف املعبوديّة حىت ال تكون بأنفسكم وأنائيّتكم وهو املبالغة يف التحذير عن
وجود التلوين ألن من نبض منه عرق األنائية مل جياهد يف اهلل حقّ جهاده ،إذ حق اجلهاد
فيه هو الفناء بالكليّة حبيث ال عني له وال أثر ،وذلك هو االجتهاد يف ذاته.
{هو َاجتباكم} َبالوجود احلقاين ال غريه ،فال تلتفتوا إىل غريه بظهور أنائيتكم
{وماَجعلَعليكمَفي} دينه {منَحرج} من كلفة ومشقة يف العبادة فإنه ما دامت النفس
باقية أو جيد العابد من القلب والروح بقية ومل يستقر بنور التوحيد ومل يستحكم مقام
التفريد مل يكن يف العبادة روح تام وذوق عام ،وال خيلو من حرج وضيق وكلفة ومشقة،
وأما إذا متكن يف االستقامة ،وتصفى يف احملبة التامة وجد السّعة والروح.
ص ملة {أبيكم} احلقيقي {إبراهيم} اليت هي التوحيد
{ملَة} أي :أعين وأخ ّ
احملض .ومعىن أبوّته :كونه مقدّمًا يف التوحيد ،مفيضًا على كل موحّد ،فكلهم من أوالده
{هو} أي :إبراهيم ،أو اهلل تعاىل {سمَاكمَالمسلمين} الذين أسلموا ذواهتم إىل اهلل بالفناء
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فيه وجعلكم علماء يف اإلسالم أوالً وآخرًا وهو معىن قوله:
الرسولَشهيداَ َعليكم} بالتوحيد ،رقيبًا حيفظكم يف مقامه بالتأييد حىت ال تظهر منكم بقية
{وتكونواَشهداءَعلىَالناس} بتكميلهم ،مطلعني على مقاماهتم ومراتبهم ،تفيضون عليهم
أنوار التوحيد إن قبلوا {فأقيموا} صالة الشهود الذايت فإنكم على خطر لشرف مقامكم
وعزّ مرامكم {وآتوا َالزكاة} بإفاضة الفيض على املستعدّين وتربية الطالبني املستبصرين
فإنه شكر حالكم وعبادة مقامكم {واعتصموا} يف ذلك اإلرشاد {باهلل} بأن ال تروه
من أنفسكم وتكونوا به متخلقني بأخالقه {هو َمولكم} يف مقام االستقامة باحلقيقة
وناصركم يف اإلرشاد بدوام اإلمداد {فنعمَالمولىَونعمَالنصير} وهو املوفق.

سورة املؤمنون
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ ﱇ ﱈﱉﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ

ﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ

{قدَأفلح} َدخل يف الفوز األعظم املوقنون {الذينَهم} يف صالة حضور القلب
{خاشعون} َباستيالء اخلشية واهليبة عليهم لتجلي نور العظمة هلم {والذين َهمَعنَالَلغو}
أي :الفضول {معرضون} الشتغاهلم باحلق {والذين َهم َللزكاة َفاعلون} بالتجرّد عن
صفاهتم {والذين َهم َلفروجهم} وأسباب لذاهتم وشهواهتم {حافظون} بترك احلظوظ
واالقتصار على احلقوق {فمن َابتغى َوراء َذلك} بامليل إىل احلظوظ {فأولئك َهم}
املرتكبون العدوان على أنفسهم {والذينَهمَألماناتهم} من أسراره اليت أودعهم اهلل إياها
يف سرّهم {وعهدهم} الذي عاهدهم اهلل عليه يف بدء الفطرة {راعون} باألداء إليه
واإلحياء به {والذين َهم َعلى} صالة مشاهدة أرواحهم {يحافظون} َ{أولئك}
املوصوفون هبذه الصفات {همَالوارثون} َ{الذينَيرثون} فردوس جنة الروح يف حظرية
القدس.
ﱡ ﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ
ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ
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{ثمَأنشأناهَخلقاََآخر} غري هذا املتقلب يف أطوار اخللقة بنفخ روحنا فيه وتصويره
بصورتنا ،فهو يف احلقيقة خلق وليس خبلق {لميَتون} بالطبيعة.

{ثم َإنكم َيوم َالقيامة} الصغرى {تبعثون} يف النشأة الثانية ،أو ميّتون باإلرادة،
ويوم القيامة الوسطى تبعثون باحلقيقة ،أو ميتون بالفناء ويوم القيامة الكربى تبعثون بالبقاء
{فوقكم} أي :فوق صوركم وأجسامكم {سبع َطرائق} عن الغيوب السبعة املذكورة
{وماَكنَا} َعن خلقها {غافلين} فإن الغيب لنا شهادة {وأنزلنا} من مساء الروح ماء
العلم اليقيين {فأسكناه} فجعلناه سكينةً يف النفس {وإنَا َعلى َذهابَ َبه َلقادرون}
باالحتجاب واالستتار {فأنشأنا َلكم َبه َجنَات} من خنيل األحوال واملواهب وأعناب
األخالق واملكاسب {لكمَفيهاَفواكهَكثيرة} من مثرات لذات النفوس والقلوب واألرواح
{ومنها} تقوتون وهبا تتّقون {وشجرة} التفكر {تخرج َمن َطور} الدماغ أو طور
القلب احلقيقي بقوّة العقل {تنبت} ما تنبت من املطالب ملتبسًا بدهن استعداد االشتعال
بنور نار العقل الفعّال {وصبغَ} لون نوريّ أو ذوق حايل للمستبصرين املتعلمني
املستطعمني للمعاين {وإنَ َلكمَفي} َأنعام القوى احليوانية {لعبرة} تعتربون هبا من الدنيا
إىل اآلخرة {نسقيكم َمما َفي َبطونها} من املدركات والعلوم النافعة {ولكم َفيها َمنافعَ
كثيرة} يف السلوك {ومنها َتأكلون} تتقوّتون باألخالق {وعليها َوعلى} َفلك الشريعة
احلاملة إياكم يف البحر اهليوالين {تحملون} إىل عامل القدس بقوّة التوفيق.
ﱡ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗ ﲘﲙ ﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦ

ﲧ ﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭ ﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵ ﲶﲷﲸ ﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾﲿ ﳀﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍﳎﳏ ﳐﳑ

ﳒﳓﳔﳕﳖ ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳﲴ ﲵﲶ
ﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ
ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﱠ
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{فأوحينا َإليه َأن َاصنع} فلك احلكمة العملية والشريعة النبوية {بأعيننا} على
حمافظتنا إياك عن الزلل يف العمل {ووحينا} بالعلم واإلهلام {فإذا َجاء َأمرنا} بإهالك

القوى البدنية والنفوس املنغمسة املادّية {وفار} تنوّر البدن باستيالء املواد الفاسدة
واألخالط الرديئة {فاسلك َفيها َمن َكل َزوجين} أي :من كل شيء صنفني من الصور
الكليّة واجلزئية أعين صورتني اثنتني إحدامها كلية نوعية واألخرى جزئية شخصية
{وأهلك} من القوى الروحانية والنفوس اجملرّدة اإلنسانية ممن تشرّع بشريعتك {إلَمنَ
سبقَعليهَالقول} بإهالكه من زوجتك النفس احليوانية والطبيعة اجلسمانية {ولَتخاطبنيَ
في َالذين َظلموا} من القوى النفسانية والنفوس املنغمسة اهليوالنية باالستيالء على القوى
الروحانية والنفوس اجملرّدة اإلنسانية وغصب مناصبهم {إنَهمَمغرقون} يف البحر اهليوالين.
{فإذاَاستويت} باالستقامة يف السري إىل اهلل ،فاتّصف بصفات اهلل اليت هي احلمد
القليب على نعمة اإلجناء من ظلمة اجلنود الشيطانية {وقلَربَأنزلنيَمنزلََمباركاَ}َهو مقام
القلب الذي بارك اهلل فيه باجلمع بني العاملني وإدراك املعاين الكلية واجلزئية وأمنه من
طوفان حبر اهليوىل وطغيان مائه {إنَ َفي َذلك َآليات} دالئل ومشاهدات ألويل األلباب
{وإنَ َكنَا} ممتحنني إياهم ببليّات صفات النفوس والتجريد عنها بالرياضة ،أو ممتحنني
العقالء باالعتبار بأحواهلم عند الكشف عن حاالهتم وحكاياهتم.
ﱡ ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱ ﱲﱳﱴ
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﳏﳐﳑﳒ ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓﱠ

{ثم َأنشأنا َمن َبعدهم َقروناَ َآخرين} َيف النشأة الثانية {وجعلنا َابن َمريم} القلب
{وأمه} النفس املطمئنة {آية} واحدة باحتادمها يف التوجه والسري إىل اهلل وحدوث
القلب منها عند الترقي {وآويناهماَإلىَربوة} مكان مرتفع بترقي القلب إىل مقام الروح
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{ذات}

وترقي النفس إىل مقام القلب
{ومعين} وعلم يقني مكشوف ظاهر.

استقرار وثبات ومتكن يستقرّ فيها خلصبها

{أيحسبون َأنما َنمدَهم َبه َمن َمال َوبنين} َ{نسارع َلهم َفي َالخيرات} َأي :ليس
التمتيع باللذات الدنيوية واإلمداد باحلظوظ الفانية هو مسارعتنا هلم يف اخلريات كما
حسبوا ،إمنا املسارعة فيها هو التوفيق هلذه اخلريات الباقية وهي اإلشفاق باالنفعال والقبول
من شدّة اخلشية عند جتلي العظمة واإليقان العيين بآيات جتلي الصفات الربانية والتوحيد
الذايت بالفناء يف احلق ،والقيام هبداية اخللق وإعطاء كماالهتم يف مقام البقاء مع اخلشية من
ظهور البقية يف الرجوع إىل عامل الربوبية من الذات األحدية وهو السبق يف اخلريات وإليها
وهلا.
ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁﲂ ﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐ ﲑﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑﳒﳓ ﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱉﱊﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩ
ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ
ﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃ ﳄﳅ ﳆﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌ ﳍﳎﳏﳐ
ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽﱾ ﱠ

{ول َنَكل َنفساَ َإلَ َوَسعها} أي :ال نكلف كل أحد مبقامات السابقني فإهنا
مقامات ال يبلغها إال األفراد كما قيل :جل جناب احلق أن يكون شريعة لكل وارد ،أو
يطلع عليه إال واحد بعد واحد ،بل كل مكلف مبا يقتضيه استعداده هبويته من كماله
الالئق به .وهو غاية وسعه{ .ولدينا َكتاب} هو اللوح احملفوظ أو أمّ الكتاب {ينطق}
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{وهم َلَ

مبراتب استعداد كل نفس وحدود كماالهتا وغاياهتا ،وما هو حق كل منها
يظلمون} مبنعهم عنه وحرماهنم إذا جاهدوا فيه وسعوا يف طلبه بالرياضة ،بل يعطى كل ما
أمكنه الوصول إليه وما يشتاقه يف السلوك إليه.
{بل} قلوب احملجوبني {فيَغمرة} غشاوات اهليوىل وغفلة غامرة {منَهذا}َ
السبق وطلب احلق {ولهم َأعمال} على خالف ذلك موجبة للبعد عن هذا الباب
وتكاثف احلجاب ،أي :كما أن أعمال السابقني موجبة للترقي يف التن ّور كشف الغطاء
والوصول إىل احلق ،فأعماهلم موجبة للتسفل والتك ّدر وغلظ احلجاب والطرد عن باب
احلق لكوهنا يف طلب الدنيا وشهواهتا وهوى النفس ولذاهتا{ .هم َلها َعاملون} َدائبون
عليها مواظبون .وكلما مسعوا ذكر اآليات والكماالت ازدادوا عتوًّا واهنماكًا يف الغ ّي،
واستكبارًا وتعمقًا يف الباطل ،وهو النكوص على األعقاب إىل مهاوي جحيم الطبيعة.
وملا أبطلوا استعداداهتم وأطفؤوا أنوارها بالرين والطبع على مقتضى قوى النفس والطبع
واشتدّ احتجاهبم بالغواشي اهليوالنية واهليئات الظلمانية عن نور اهلدى والعقل ،مل ميكنهم
تدبر القول ومل يفهموا حقائق التوحيد والعدل ،فنسبوه إىل اجلنة ومل يعرفوه للتقابل بني
النور والظلمة والتضادّ بني الباطل واحلق وأنكروه وكرهوا احلق الذي جاء به.
{ولو َاتَبع َالحق} الذي هو التوحيد والعدل ،أي الدعوة إىل الذات والصفات
{أهواءهم} املتفرّقة يف الباطل ،الناشئة من النفوس الظاملة ،املظلمة ،احملتجبة بالكثرة عن
الوحدة لصار باطالً النعدام العدل الذي قامت به السموات واألرض والتوحيد الذي
قامت به الذوات اجملرّدة ،إذ بالوحدة بقاء حقائق األشياء ،وبظلها الذي هو العدل ونظام
الكثرات قوام األرض والسماء فلزم فساد الكل.
الصراط املستقيم الذي يدعوهم إليه هو طريق التوحيد املستلزم حلصول العدالة يف
النفس ووجود احملبة يف القلب وشهود الوحدة يف الروح .والذين حيتجبون عن عامل النور
بالظلمات وعن العقل باحلس وعن القدس بالرجس إمنا هم منهمكون يف الظلم والبغضاء
والعداوة والركون إىل الكثرة ،فال جرم أهنم عن الصراط ناكبون منحرفون إىل ض ّده ،فهو
يف واد وهم يف واد.
ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡ ﲢ ﲣﲤ
ﲥﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌ
ﳍﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
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ﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ
ﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ

ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌﳍ ﳎ ﳏ ﱠ

{ادفعَبالتيَهيَأحسنَالسيئة} أي :إذا قابلك أحد بسيئة فتثبت يف مقام القلب
وانظر أيّ احلسنات أحسن يف مقابلتها لتنقمع هبا نفس صاحبك وتنكسر فترجع عن
السيئة وتندم وال تدع نفسك تظهر وتقابله مبثلها فتزداد حدة نفسه وسورهتا وتزيد يف
السيئة ،فإنك إن قابلته حبسن احلسنات ،ملكت نفسك ،وغلبت شيطانك ،وثبت قلبك،
واستقمت على ما أمرك اهلل به ،وحصلت على فضيلة احللم ،ومتكنت على مقتضى العلم،
واستقررت يف طاعة الرمحن ومعصية الشيطان ،وأضفت إىل حسنتك إصالح نفس
صاحبك وملكتها إن كان فيه أدىن مسكة وقوّمتها وشددهتا ،وتلك حسنة أخرى لك،
فكنت حائزًا للحسنيني وإن عكست كنت جامعًا للسوأيني {نحنَأعلمَبماَيصفون} أي:
كل املسيء إىل علم اهلل .واعلم أن اهلل عامل به ،فيجازيه عنك إن كان مستحقًا للعقوبة
وهو أقدر منك عليه أو يعفو عنه إن أمكن رجوعه وعلم صالحه بالعفو عنه .واستعذ باهلل
من سورة الغضب وظهور النفس بنخس الشيطان ومهزه إياها ومن حضوره وقربه ،أي:
توجه إىل ربّك مستعيذًا به قائالً{ :ربَ َأعوذ َبك} منخرطًا يف سلك التوجه إىل جنابه
بالقلب واللسان واألركان الئذًا ببابه من حتريضات اللعني ودواعيه وحضوره ،فيصري
مقهورًا مرجومًا مطرودًا.
واملوصوف بالسيئة الواصف لك هبا ،الذاكر لك بالسوء ،إن بقي على حاله حىت
إذا احتضر وشاهد أمارات العذاب وعاين وحشة هيئات السيئات متىن الرجوع وأظهر
الندامة ونذر العمل الصاحل يف اإلميان الذي ترك ومل حيصل إال على احلسرة والندامة
والتلفظ بألفاظ التحسّر والندم ،والدعوة دون املنفعة والفائدة واإلجابة {ومن َورائهم}
أي :أمام رجوعهم حائل من هيئات جرمانية ظلمانية مناسبة هليئات سيئاهتم من الصور
املعلقة ،مانعة من الرجوع إىل احلق وإىل الدنيا ،وهو الربزخ بني حبري النور والظلمة
وعامل األرواح اجملردة واألجساد املركبة يتعذبون فيه بأشدّ أنواع العذاب ،وأفحش
أصناف العقاب إىل وقت البعث يف الصورة الكثيفة عند النفخ يف الصور ووقوع القيامة
وحشر األجساد ،وحينئذ {فال َأنساب َبينهم} الحتجاب بعضهم عن بعض باهلياكل
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املناسبة ألخالقهم وأعماهلم وهيئاهتم الراسخة يف نفوسهم املكتوبة عليهم ،فال يتعارفون
{ولَيتساءلون} لشدّة ما هبم من األهوال وذهوهلم عما كان بينهم من األحوال ،وتنقطع
العالئق والوصل اليت كانت بينهم لتفرّقهم بأنواع العذاب وأسباب احلجاب ،وتتغري
صورهم وجلودهم وتتبدّل أشكاهلم ووجوههم على حسب اقتضاء معايبهم وصفات
نفوسهم ،وهو معىن قوله{ :تلفح َوجوههم َالنار َوهم َفيها َكالحون} وذلك غلبة الشقوة
وسوء العاقبة املوجبة للخسء والطرد والبعد واللعن كخسء الكالب.
{لبثنا َيوماَ َأوَبعضَيوم} قال ابن عباس :أنساهم ما كانوا فيه من العذاب بني
النفختني :االحتجاب يف الربزخ املذكور ،فالصور املذكور أنساهم مدة اللبث وإمنا
استقصروها النقضائها وكل منقض فهو ليس بشيء ،وهلذا صدّقهم بقوله{ :إنَلبثتمَإلَ
قليال} ومعىن{ :لو َأنكم َكنتمَتعلمون} إنكم حسبتموها كثريًا فاغتررمت هبا وفتنتم بلذاهتا
وشهواهتا ،ولو علمتموها قليالً لتزوّدمت وجترّدمت عن تعلقاهتا{ .ربََاغفر} هيئات املعلقات
{وارحم} بإفاضة الكماالت {وأنتَخيرَالراحمين}َ .

سورة النور
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨ
ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ
ﲕﲖ ﲗﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖﳗﳘ ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ

ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗ
ﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪ

ﲫ ﲬﲭﲮ ﲯﲰ ﲱﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷﲸ ﲹﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﳑ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ
ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽﱾ ﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﲋ ﲌ
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ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ
ﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔﲕ ﲖﲗﱠ

{إنَالذينَجاؤواَباإلفك} َإىل قوله{ :لهمَمغفرةَ َورز َ َكريمَ} إمنا عظم أمر اإلفك
وغلظ يف الوعيد عليه مبا مل يغلظ يف غريه من املعاصي ،وبالغ يف العقاب عليه مبا مل يبالغ
به يف باب الزنا وقتل النفس احملرّمة ألن عظم الرذيلة وكرب املعصية إمنا يكون على حسب
الق ّوة اليت هي مصدرها .وتتفاوت حال الرذائل يف حجب صاحبها عن احلضرة اإلهلية
واألنوار القدسيّة وتوريطه يف املهالك اهليوالنية واملهاوي الظلمانية على حسب تفاوت
مباديها .فكلما كانت القوة اليت هي مصدرها ومبدؤها أشرف ،كانت الرذيلة الصادرة
منها أردأ وبالعكس ،ألن الرذيلة ما تقابل الفضيلة .فلما كانت الفضيلة أشرف كان ما
يقابلها من الرذيلة أخسّ ،واإلفك رذيلة القوّة الناطقة اليت هي أشرف القوى اإلنسانية،
والزنا رذيلة القوة الشهوانية ،والقتل رذيلة القوة الغضبية فبحسب شرف األوىل على
الباقيتني تزداد رداءة رذيلتها ،وذلك أن اإلنسان إمنا يكون باألوىل إنسانًا وترقيه إىل العامل
العلوي ،وتوجّهه إىل اجلناب اإلهلي ،وحتصيله للمعارف والكماالت ،واكتسابه للخريات
والسعادات ،إمنا يكون هبا ،فإذا فسدت بغلبة الشيطنة عليها واحتجب عن النور باستيالء
الظلمة ،حصلت الشقاوة العظمى وحقت العقوبة بالنار وهو الرين واحلجاب الكليّ
لقوله :ﱡﱲﱳﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁﲂ ﲃﱠ [املطففني ،اآليات:
 ]15 - 14وهلذا وجب خلود العقاب ودوام العذاب بفساد االعتقاد دون فساد األعمال
ﱡ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﱠ[النساء ،اآلية .]48 :وأما الباقيتان فرذيلة
كل منهما إمنا تعود بظهورها على النطقية امللكية مث رمبا حميت بانقهارها وتسخرها هلا
عند سكون هيجاهنا وفتور سلطاهنا باستيالء غلبة النور وتسلطها عليها بالطبع ،كحال
النفس اللوامة عند التوبة والندامة .ورمبا بقيت باإلصرار وترك االستغفار ،ويف احلالني ال
ب ،وال تتجاوز حدّ الصدر .وال تصري
تبلغ رذيلتهما مقام الس ّر وحمل احلضور ومناجاة الر ّ
الفطرة هبا حمجوبة احلقيقة منكوسة خبالف تلك ،أال ترى أن الشيطنة املغوية لآلدمي أبعد
عن احلضرة اإلهلية من السبعية والبهيمية وأبعد مبا ال يقدر قدره؟ فاإلنسان برسوخ رذيلة
النطقيّة يصري شيطانًا ،وبرسوخ الرذيلتني األخريني يصري حيوانًا كالبهيمة أو السبع وكل
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حيوان أرجى صالحًا وأقرب فالحًا من الشيطان وهلذا قال تعاىل:
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ[الشعراء ،اآليات ،]222 - 221 :وهنى هاهنا عن
اتّباع خطوات الشيطان ،فإن ارتكاب مثل هذه الفواحش ال يكون إال مبتابعته ومطاوعته
وصاحبه يكون من جنوده وأتباعه ،فيكون أخسّ منه وأذل ،حمرومًا من فضل اهلل الذي
هو نور هدايته ،حمجوبًا من رمحته اليت هي إفاضة كمال وسعادة ،ملعونًا يف الدنيا
واآلخرة ،ممقوتًا من اهلل واملالئكة ،تشهد عليه جوارحه بتبدّل صورها وتشوّه منظرها،
خبيث الذات والنفس ،متورّطًا يف الرجس ،فإن مثل هذه اخلبائث ال تصدر إال من
اخلبيثني ،كما قال تعاىل{ :الخبيثات َللخبيثين} وأما الطيّبون املتنزّهون عن الرذائل ،فإمنا
تصدر عنهم الطيبات والفضائل {لهم َمغفرةَ} بستر األنوار اإلهلية صفات نفوسهم
{ورز ََكريمَ} من املعاين واملعارف الواردة على قلوهبم.
ﱡ ﲕﲖﲗﲘﲙ

ﱡ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐﱠ

{هللاَنورَالسماواتَواألرض} النور هو الذي يظهر بذاته وتظهر األشياء به ،وهو
مطلقًا اسم من أمساء اهلل تعاىل باعتبار شدّة ظهوره وظهور األشياء به ،كما قيل:
خفيييييييييييََإلفييييييييييراطَالظهييييييييييورَتعرَضييييييييييت َ َ إلدراكيييييييييييهَأبصيييييييييييارَقيييييييييييومَأخيييييييييييافش َ
وحييييظَالعيييييونَالييييزر َميييينَنييييورَوجهييييه َ كشيييييييييييدَةَحيييييييييييظَللعييييييييييييونَالعيييييييييييوامش َ
َ

َ

وملا وجد بوجوده ،وظهر بظهوره ،كان نور السماوات واألرض ،أي :مظهر
مساوات األرواح وأرض األجساد وهو الوجود املطلق الذي وجد به ما وجد من
املوجودات واإلضاءة {مثل َنوره} صفة وجوده وظهوره يف العاملني بظهورها به كمثل
{مشكاةَ َفيهاَمصباحَ} وهي إشارة إىل اجلسد لظلمته يف نفسه وتنوّره بنور الروح الذي
أشري إليه باملصباح وتشبّكه بشباك احلواس وتأللؤ النور من خالهلا كحال املشكاة مع
املصباح .والزجاجة إشارة إىل القلب املتنوّر بالروح املنوّر ملا عداه باإلشراق عليه ،تنور
القنديل كله بالشعلة وتنويره لغريه .وشبه الزجاجة بالكوكب الدريّ لبساطتها وفرط
نوريّتها وعلو مكاهنا وكثرة شعاعها كما هو احلال يف القلب .والشجرة اليت توقد منها
هذه الزجاجة هي النفس القدسية املزكاة ،الصافية ،شبهت هبا لتشعب فروعها وتفنن
قواها ،نابتة من أرض اجلسد ومتعالية أغصاهنا يف فضاء القلب إىل مساء الروح ،وصفت
بالربكة لكثرة فوائدها ومنافعها من مثرات األخالق واألعمال واملدركات وشدّة منائها
بالترقي يف الكماالت وحصول سعادة الدارين ،وكمال العاملني هبا ،وتوقف ظهور األنوار
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واألسرار واملعارف واحلقائق واملقامات واملكاسب واألحوال واملواهب عليها ،وخصّت
بالزيتونة لكون مدركاهتا جزئية مقارنة لنوء اللواحق املادية كالزيتون ،فإنه ليس كله لبًّا،
ولوفور قلة استعدادها لالشتعال واالستضاءة بنور نار العقل الفعال ،الواصل إليها بواسطة
الروح والقلب كوفور الدهنية القابلة الشتعال الزيتون .ومعىن كوهنا {ل َشرقية َولَ
غربية} َإهنا متوسطة بني غرب عامل األجساد الذي هو موضع غروب النور اإلهلي
وتستره باحلجاب الظلماين ،وبني شرق عامل األرواح الذي هو موضع طلوع النور
وبروزه عن احلجاب النوراين لكوهنا ألطف وأنور من اجلسد وأكثف من الروح.
{يكاد} زيت استعدادها من النور القدسيّ الفطريّ الكامن فيها ،يضيء باخلروج
إىل الفعل والوصول إىل الكمال بنفسه ،فتشرق {ولوَلمَتمسسهَنارَ} العقل الفعّال ،ومل
يتصل به نور روح القدس لقوّة استعداده وفرط صفائه {نورََعلىَنور} أي :هذا املشرق
باإلضاءة من الكمال احلاصل نور زائد على نور االستعداد الثابت املشرق يف األصل كأنه
نور متضاعف {يهدي َهللا َلنوره} الظاهر بذاته املظهر لغريه ،بالتوفيق واهلداية {منَ
يشاء} من أهل العناية ليفوز بالسعادة {وهللا َبكل َشيء َعليم} يعلم األمثال وتطبيقها،
ويكشف ألوليائه حتقيقها.
ﱡ ﳑﳒﳓﳔﳕﳖ ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟ ﱁﱂﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌ ﱍ ﱎﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱣ ﱤ ﱠ

{في َبيوت} َأي :يهدي اهلل لنوره من يشاء يف مقامات {أذَنَ َهللا} أن يرفع
بناؤها وتعاىل درجاهتا {ويذكرَفيهاَاسمه} باللسان واجملاهدة والتخلق باألخالق يف مقام
النفس واحلضور واملراقبة ،واالتّصاف باألوصاف يف مقام القلب واملناجاة واملكاملة،
والتحقيق باألسرار يف مقام السرّ واملناغاة باملشاهدة ،والتحيّر يف األنوار يف مقام الروح
واالستغراق واالنطماس والفناء يف مقام الذات.
{يسبَح َله َفيها} بالتزكية والتنزيه والتوحيد والتجريد والتفريد بغدوّ التجلي
وآصال االستتار {رجالَ} أي :رجال أفراد سابقون جمرّدون مفردون قائمون باحلق {لَ
تلهيهمَتجارة} باستبدال متاع العقىب بالدنيا يف زهدهم ،وال بيع أنفسهم وأمواهلم بأن هلم
اجلنة يف جهادهم عن ذكر الذات {وإقام} صالة الشهود يف الفناء {وإيتاء} زكاة
اإلرشاد والتكميل حال البقاء {يخافونَيوماَ َتتقلَبَفيهَالقلوب} إىل األسرار {واألبصار}
إىل البصائر ،بل تتقلب حقائقها بأن تفىن وتوجد باحلق ،كما قال" :كنت مسعه وبصره"
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من ظهور البقية وبقاء األنية {ليجزيهم َهللا} َبالوجود احلقاين {أحسن َما َعملوا} من
جنات األفعال والنفوس واألعمال {ويزيدهم َمن َفضله} من جنات القلوب والصفات
{وهللاَيرز َمنَيشاء} من جنات األرواح واملشاهدات {بغيرَحساب} لكونه أكثر من
أن حيصى ويقاس.
ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ
ﲾ ﲿﳀﳁﱠ

{والذين َكفروا} حجبوا عن الدين {أعمالهم} اليت يعملوهنا رجاء الثواب
{كسراب َبقيعة} لكوهنا صادرة عن هيئات خالية قائمة بساهرة نفس حيوانية {يحسبهَ
الظمآنَماء} أي :يتومهها صاحبها املؤمّل لثواهبا أمورًا باقية لذيذة دائمة مطابقة ملا تومهه
{حتىَإذاَجاءه} َيف القيامة الصغرى {لمَيجده} شيئًا موجودًا ،بل خاليًا ،فاسدًا ،وظنًا
كاذبًا ،كما قال تعاىل :ﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱠ [الفرقان ،اآلية.]23 :
{ووجد َهللا َعنده} أي :وجد مالئكة اهلل من زبانية القوى والنفوس السماوية
واألرضية عند ذلك التخيّل املوهوم يقودونه إىل نريان احلرمان وخزي اخلسران ،ويوفونه
ما يناسب اعتقاده الفاسد وعمله الباطل من محيم اجلهل وغسّاق الظلمة.
{أوَكظلماتَ} َيف حبر اهليوىل اللجيّ العميق الغامر جلثة كل نفس جاهلة ،حمجوبة
هبيئات بدنية ،الغامس لكل ما يتعلق به من القوى النفسانية {يغشاه َموج} الطبيعة
اجلسمانية {منَفوقه} موج النفس النباتية {من َفوقه} سحاب النفس احليوانية وهيئاهتا
الظلمانية {ظلمات} متراكمة {بعضها َفو َبعض َإذا َأخرج} احملجوب هبا ،املنغمس،
احملبوس فيها {يده} القوّة العاقلة النظرية بالفكر {لمَيكدَيراها} لظلمتها وعمى بصرية
صاحبها وعدم اهتدائه إىل شيء ،وكيف يرى األعمى الشيء األسود يف الليل البهيم؟
{ومنَلمَيجعلَهللاَلهَنوراَ} بإشراق أنوار الروح عليه من التأييد القدسيّ واملدد
العقلي {فماَلهَمنَنور}{ ،ألمَترَأنَهللاَيسبحَلهَمنَفي} عامل مساوات األرواح بالتقديس
وإظهار صفاته اجلمالية {ومن َفي} َعامل أراضي األجساد بالتحميد والتعظيم وإظهار
صفاته اجلاللية ،وطري القوى القلبية والسرية باألمرين {صافات} مترّتبات يف مراتبها من
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فضاء السرّ ،مستقيمات بنور السكينة ،ال تتجاوز واحدة منها حدها ،كما قال:
ﱻ ﱼﱽﱾﱠ[الصافات ،اآلية.]164 :
{كل َقد َعلم َصالته} َطاعته املخصوصة به من انقهاره وتسخره حتت قهره،
وسلطنته علمية كانت أو عملية ،ومن حمافظته لتربيته وحضوره لوجهه تعاىل فيما أمره به
{وتسبيحه} إظهار خاصيته اليت ينفرد هبا ،الشاهدة على وحدانيته {وهللاَعليم} بأفعاهلم
وطاعاهتم.
ﱡ ﱹﱺ

ﱡ ﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﳕﳖ

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱠ

{ألمَترَأنَهللاَيزجي}َبرياح النفخات واإلرادات سحاب العقل فروعا منتزعة من
الصور اجلزئية مث يؤلف فيه على ضروب املتألفات املنتجة {ثم َيجعله َركاما} حججا
وبراهني {فترى} ودق النتائج والعلوم اليقينية {يخرجَمنَخاللهَوينزل َمن} مساء الروح
من جبال أنوار السكينة واليقني املوجبة للوقار والطمأنينة واالستقرار {فيها} أي :يف
تلك اجلبال من برد احلقائق واملعارف الكشفية ،واملعاين الذوقية ،أو من جبال يف السماء
وهي معادن العلوم والكشوف وأنواعها ،فإن لكل علم وصنعة معدنًا يف الروح ثابتًا فيه
حبسب الفطرة ،يفيض منه ذلك العلم ،وهلذا يتأتّى لبعضهم بعض العلوم بالسهولة دون
سر ملا خلق له ،أي:
بعض ،ويتأتّى لبعضهم أكثرها وال يتأتّى لبعضهم شيء منها ،وكل مي ّ
ينزل من مساء الروح من اجلبال اليت فيها برد املعارف واحلقائق {فيصيبَبهَمنَيشاء} من
القوى الروحانية {ويصرفهَعمنَيشاء} من القوى النفسانية والنفوس احملجوبة.

{يكادَسناَبرقه} أي :بوارق ذلك الربد ،وهو ما يقدّمه من األنوار امللتمعة اليت ال
تلبث وال تستقر بل تلمع وختفى إىل أن تصري متمكنة تذهب بأبصار البصائر حرية
ودهشًا ،وكلما زاد ازدادت حتيّرًا ،وهلذا قال " :ربّ زدين حتيّرًا" أي :علمًا ونورًا
{يقلب َهللا} ليل ظلمة النفس وهنار نور الروح بأن يغلب تارة نور الروح فينور القلب
والنفس ويعقبه أخرى ظلمة النفس بالظهور فتتكدّر وتكدّر القلب يف التلوينات {إنَ َفيَ
ذلكَلعبرة} يعترب هبا أولو األبصار القلبية أو ذوو البصائر ،فليتجئون إىل اهلل يف التلوينات
وظلم النفس ،ويلوذون جبناب احلق ومعدن النور ،ويعربون إىل مقام السرّ والروح،
فينكشف عنهم احلجاب.
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ﱢﱤ
ﱒ ﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡ ﱣ
ﱡ ﱍﱎﱏﱐﱑ ﱓ

ﱳ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱴ
ﱧ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
ﱥﱦ ﱨ
ﲈﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲉ
ﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ

ﲭ ﲯ ﲰﲱ ﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽ
ﲮ
ﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬ
ﳂﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﳐ
ﳃ
ﲾ ﲿﳀﳁ

ﳡﳣﳤﳥﳦ
ﳢ
ﳞﳠ
ﳟ
ﳚﳜ ﳝ
ﳛ
ﳑ ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ
ﱓﱕ
ﱔ
ﱏﱑﱒ
ﱐ
ﱅﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎ
ﱆ
ﳧﳨ ﱁﱂﱃﱄ

ﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱵﱷﱸ
ﱧ ﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱶ
ﱻ ﱽﱾ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﱼ
ﱹﱺ

ﲗﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲘ
ﲔﲖ
ﲕ
ﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲩ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ
ﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨ ﲪ
ﳂﳄﳅﳆﳇ
ﳃ
ﲻﲽﲾ ﲿﳀﳁ
ﲷﲹﲺ ﲼ
ﲸ
ﲲﲳ ﲴﲵﲶ

ﳎﳐﳑﳒﳓ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
ﳏ
ﳈﳊﳋﳌﳍ
ﳉ

ﱑﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱒ
ﱋﱍﱎﱏﱐ
ﱌ
ﱇﱈ ﱉﱊ
ﱦ ﱨﱩ
ﱧ
ﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥ
ﱫﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱬ
ﱪ

ﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎ

ﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲪ ﲬ ﲭﲮ
ﲫ
ﲡﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩ
ﲢ
ﲞﲟ ﲠ
ﲷﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾ
ﲸ
ﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶ

ﱐﱒ
ﱑ
ﲿﳀ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱙﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱚ
ﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘ

ﱳﱵﱶ
ﱴ
ﱥﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰﱱﱲ
ﱣﱤ ﱦ
ﱻﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﱼ
ﱷﱸ ﱹﱺ

ﲐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ
ﲑ
ﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎ ﲏ
ﲠﲡﲢ ﱠ

{وهللا َخلق َكل َدابة} َمن أصناف دواب الدواعي اليت تدبّ يف أراضي النفوس
وتبعثها إىل األفعال {من َماء} خمصوص ،أي :علم مناسب لتلك الداعية املتولدة منه.
فإن منشأ كل داعية إدراك خمصوص.
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{فمنهم َمن َيمشي َعلى َبطنه} َويزحف يف الطبيعة ،وحيدث األعمال البدنية
الطبيعية {ومنهمَمنَيمشيَعلىَرجلين} من الدواعي اإلنسانية فيحدث األعمال اإلنسانية
والكماالت العملية {ومنهم َمن َيمشي َعلى َأربع} من الدواعي احليوانية فيبعث على
األعمال السبعية والبهيمية {يخلقَهللاَماَيشاء} من هذه الدواعي من منشأ قدرته الباهرة،
الكاملة يف إنشاء األعمال ويهدي من يشاء باآليات السابقة املذكورة من احلكم واملعاين
واملعارف واحلقائق من منشأ حكمته البالغة التامّة يف إظهار العلوم واألحوال إىل صراط
التوحيد املوصوف باالستقامة إليه {ويقولون َآمنا َباهلل َوبالرسول} أي :يدّعون التوحيد
مجعًا وتفصيالً والعمل مبقتضاه {ثم َيتولَى َفريق َمنهم} بترك العمل مبقتضى اجلمع
والتفصيل ،بارتكاب اإلباحة والتزندق {وماَأولئكَبالمؤمنين} اإلميان الذي عرفته وادّعوه
من العلم باهلل مجعًا وتفصيالً.
{ومن َيطع َهللا} باطنًا بشهود اجلمع {ورسوله} ظاهرًا حبكم التفصيل
{ويخشى َهللا} بالقلب مبراقبة جتليّات الصفات {ويتَقه} بالروح عن ظهور أنائيته يف
شهود الذات {فأولئكَهمَالفائزون}َبالفوز العظيم.

{وعد َهللا َالذين َآمنوا َمنكم} َباليقني {وعملوا َالصالحات} باكتساب الفضائل
{ليستخلفنهم} وأقسم ليجعلنهم خلفاء يف أرض النفس إذ جاهدوا يف اهلل حقّ جهاده
{كما َاستخل َالذين} سبقوهم إىل مقام الفناء يف التوحيد من أوليائه {وليمكنن َلهم}
بالبقاء بعد الفناء {دينهم} طريق االستقامة فيه املرضية {وليبدلنهم َمن َبعد َخوفهم} يف
مقام النفس {أمناَ} بالوصول واالستقامة {يعبدونني} أي :يوحّدونين من غري التفات
إىل غريي وإثباته {ومن َكفر َبعد َذلك} بالطغيان بظهور األنائية ،وخرج عن االستقامة
والتمكني بالتلوين {فأولئكَهمَالفاسقون} اخلارجون عن دين التوحيد.

سورة الفرقان
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ

ﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕﱖ ﱗﱠ

{تباركَالذي} أي :تكاثر خري الذي {نزلَالفرقان} وتزايد ،ألن إنزال الفرقان
هو إظهار العقل الفرقاين املخصوص بعبده املخصوص به بانفراده من مجلة العاملني
باالستعداد الكامل الذي مل يكن ألحد مثله ،فيكون عقله الفرقاين هو العقل احمليط املسمّى
عقل الكل ،اجلامع لكماالت مجيع العقول ،وذلك إمنا يكون بظهوره تعاىل يف مظهره
احملمديّ جبميع صفاته املفيض هبا على مجيع اخلالئق على اختالف استعداداهتم ،وذلك
الظهور هو تكثر اخلري وتزايده الذي مل يكن أزَْيد وال أكثر منه ،ولذلك قال{ :ليكونَ
للعالمين َنذيراَ} أي :على العموم ،فإن كل نيبّ غريه كانت رسالته خمصوصة مبن ناسبَ
استعداده من اخلالئق ،ورسالته  عامة للكل ،وهو بعينه معىن ختم النبوّة ومن هذا
تبيّن كون أمّته خري األمم.
{الذي َله َمَلك َالسماوات َواألرض} يقهرمها حتت ملكوته ،أوجد كل شيء
موسومًا ،يتعني بسمة اإلمكان ،ويشهد عليه بالعدم {فقدَرهَتقديراَ} على قدر قبول بعض
صفاته ومظهرية بعض كماالته دون بعض ،أي :هيّأ استعداداهتم ملا شاء من كماالهتم اليت
هي صفاته.
ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺ
ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ
ﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍ
ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡ
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ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅ ﲆﲇ
ﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ
ﲻﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ

{إنَه َكانَغفوراَ}

{قلَأنزلهَالذيَيعلم} الغيب املخفي عن احملجوبني يف العاملني
يستر صفات النفوس احلاجبة للغيوب بأنوار صفاته {رحيماَ} يفيض الكماالت على
القلوب عند صفائها حبسب االستعدادات .ومن غفرانه ورمحته هذا اإلنزال الذي تشكون
فيه أيها احملجوبون {بل َكذبوا} بالقيامة الكربى ،وذلك التكذيب إمنا يكون لفرط
االحتجاب أو نقصان االستعداد ،وكالمها يوجب التعذيب بالعذاب الستيالء نريان
الطبيعة اجلسمانية واهليئات اهليوالنية على النفوس الظلمانية بالضرورة وتأثري زبانية النفوس
السماوية واألرضية فيها اليت إذا قابلتهم باستعداد قبول تأثريها وقهرها من بعيد لكوهنا
تكون يف اجلهة السفلية ظهر هلم آثار قهرها وتسلط غضب تأثريها.
{وإذا َألقوا} من مجلة أماكن نار الطبيعة احلرمانية {مكاناَ َضيقاَ} حيبسها يف
برزخ يناسب هيئاهتا مقدّر بقدر استعدادها {مقرَنين} بسالسل حمبّة السفالنيات وهوى
الشهوات ،متنعها عن احلركة يف حتصيل املرادات وأغالل صور هيوالنية مانعة ألطرافها
وآالهتا عن مباشرة احلركات يف طلب الشهوات ،ومقرّنني مبا جيانسهم من الشياطني
املغوية إياهم عن سبيل الرشاد والداعية هلم إىل الضالل {دعواَهنالكَثبوراَ} بتمّني املوت
والتحسّر على الفوت ،لكوهنم من الشدّة فيما يتمنّى فيه املوت.
{قل َأذلك َخير َأم َجنَة} َعامل القدس املوعودة للمجرّدين عن مالبس األبدان
وصفات النفوس {لهمَفيهاَماَيشاؤون} من اللذات الروحانية أبدًا سرمدًا {وماَيعبدون}
عام لكل معبود سوى اهلل ،والقول إمنا يكون بلسان احلال ألن كل شيء سوى اإلنسان
احملجوب شاهد بوجوده ووجده باهلل تعاىل ووحدانيته ،مسبّح له بإظهار خاصيته وكماله،
مطيع له فيما أراد اهلل من أفعاله ،وذلك معىن قوله{ :سبحانكَماَكانَينبغيَلناَأنَنتخدَمنَ
دونكَمنَأولياء} فحاهلم ناطقة بنفي الضالل عن نفسهم يف إثبات الضالل للواقفني معهم،
احملجوبني هبم بسبب االهنماك يف اللذات احلسية واالشتغال بالطيبات الدنيوية املوجبة
للغفلة ونسيان الذكر والبور اهللكى.
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ﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆﱠ

{يوم َيرون َالمالئكة َل َبشرى َيومئذ َللمجرمين} َألن ذلك اليوم هو وقت وقوع
القيامة الصغرى وإخراب البدن الذي به تؤثر فيهم الروحانيات السماوية واألرضية بالقهر
والتعذيب وإلزام اهليئات الربزخية املنافية لطباع أرواحهم يف األصل ،وإن كانت مناسبة
هلا يف احلال {ويقولون َحَجراَ َمحجوراَ} يتمنّون أن يدفع اهلل عنهم ذلك ومينعه .وإمنا
جعلت أعماهلم هباء لكوهنا غري مبنيّة على عقائد صحيحة .واألصل يف العمل اإلميان
الالزم لسالمة الفطرة وإذا مل يكن كان كل حسنة سيّئة ملقارنتها النية الفاسدة والتوجّه هبا
لغري وجه اهلل.
{ويومَتشقَق} مساء الروح احليواين بغمام الروح اإلنساين بانفتاحها ،عنه ،وهلذا
قيل يف التفاسري :إنه غمامٌ أبيضٌ دقيقٌ .وإمنا شبّه بالغمام الكتسابه اهليئة اجلسدانية
والصورة اللطيفة النفسانية من البدن واحتجابه هبا وكونه منشأ العلم كالغمام للماء ،ويف
تلك الصورة الثواب والعقاب قبل البعث اجلسداين {ونزل َالمالئكة} باتصاهلا به إما
للثواب وإما للعقاب ألهنا إما مظاهر اللطف وإما مظاهر القهر.
{الملك َيومئذَ َالحق} أي :الثابت الذي ال يتغري {للرحمن} املوصوف جبميع
صفات اللطف والقهر ،املفيض على كل ما يستحق لزوال كل ملك باطل وال قدرة
حينئذٍ ألحد على إجناء املعذبني منه وال ميكنهم االلتجاء بغريه لبطالن التعلقات
واإلضافات وظهور ملك الرمحن على اإلطالق .أو يوم تشقق مساء القلب بغمام نور
السكينة وتنزّل مالئكة القوى الروحانية باألمداد اإلهلية واألنوار الصفاتية يف القيامة
الوسطى تكون تلك السلطنة على القلب للرمحن املستوي على عرشه ،املتجلى له جبميع
صفاته {و} على كال التقديرين {كانَيوماَعلىَالكافرينَعسيراَ} أما على األول فلتعذهبم
عند خراب البدن باهليئات املظلمة وقهر القوى السماوية ،وأما على الثاين فلظهور تعذهبم
يف شهود صاحب هذه القيامة واطالعه ،ومل يوجد موجودًا مستقالً يف التأثري فيناسبه ومل
يكن قاهر غريه فيشاركه على حاهلم أو للبناء على تأويلهم بالقوى النفسانية املقهورة
هناك ،املعذبة بالرياضة ،واهلل أعلم.
ﱡ ﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
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ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋﳌ ﳍﳎ ﳏ ﱠ

تثبيت فؤاده  بالقرآن هو أنه ملا ردّ يف مقام البقاء بعد الفناء إىل حجاب
ب وقت على قلبه بصفاهتا ،وحيدث له
القلب هلداية اخللق كان قد يظهر نفسه وقتًا ِغ ّ
التلوين بسببها كما ذكر يف قوله :ﱡ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﱠ [احلج ،اآلية ،]52 :ويف قوله :ﱡ ﱁ ﱂ ﱠ [عبس ،اآلية ]1 :فكان يتداركه
اهلل تعاىل بإنزال الوحي واجلذبة ويؤدّبه ويعاتبه فريجع إليه يف كل حال ويتوب ،كما قال
" :أدّبين ربّي فأحسن تأدييب" .وقال " :إنه ليغان على قليب وإين ألستغفر اهلل يف
اليوم سبعني مرة" حىت يتمكن ويستقيم .وكان سبب ظهور ابتالء اهلل تعاىل إياه بالدعوة
إليذاء الناس إياه وعداوهتم ومناصبتهم له ،واحلكمة يف االبتالء أمران ،أحدمها :راجع إليه،
وهو أن يظهر نفسه جبميع صفاهتا يف مقابلة استيالء األعداء املختلفني يف النفوس وصفاهتا
واستعداداهتا ومراتبها فيؤدّبه اهلل حبكمة وجود كل صفة وفضيلة كل قوة ،فيحصل له
مجيع مكارم األخالق وكماالت مجيع األنبياء كما قال " :بعثت ألمتم مكارم
األخالق ،وأوتيت جوامع الكلم".
فإن ظهوره بكل صفة هو ظرف قبوله لفضيلتها وحكمتها ،إذ لوال اجلهات
املختلفة يف القلب بواسطة صفات النفس ملا استعدّ لقبول احلكم املتفنّنة والفضائل
بتخصص توجهه لكل واحدة منها .والثاين :راجع إىل األمّة ،فإنه رسول إىل الكل
واستعداداهتم متباينة ،ونفوسهم يف الصفات متفاوتة .فيجب أن يكون فيه جوامع احلكم
والكلم والفضائل واألخالق ليهدي كالًّ منهم مبا يناسبه من احلكمة ،ويزكيه مبا يليق به
من اخللق ،ويعلمه ما ينتفع به من العلم على حسب استعداداهتم وصفاهتم وإال مل ميكنه
دعاء الكل .فعلى هذا كون التنزيل مفرّقًا منجمًا إمنا يكون حبسب اختالف صفات نفسه
يف الظهور منها على أوقاته موجبًا لتثبت قلبه يف االستقامة يف السلوك إىل اهلل ،ويف اهلل
عند االتصاف بصفاته ،ومن اهلل يف هداية اخللق ،وتلك هي االستقامة التامة املطلقة.
فليقتدي به السالكون والواصلون والكاملون املكملون يف سلوكهم وكوهنم مع احلق
وتكميلهم.
والترتيل هو أن يتخلل بني كل جنم وآخر مدة ميكن فيها تزايله يف قلبه ويترسخ
ويصري ملكة ال حاالً.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎ

ﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞ

ﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯ
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ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒﲓ ﲔ

ﲕﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨﱠ

{ول َيأتونك َبمثل}

أي :صفة عجيبة

{إل َجئناكَ

ومن هذا تبني معىن قوله:
بالحق} الذي يقمع باطل تلك الصفة كما قال :ﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﱠ [األنبياء،
اآلية ]18 :وهو الفضيلة املقابلة لتلك الرذيلة {وأحسنَتفسيرا} أي :كشفًا بإظهار صفة
إهلية جتلى هبا لك تقوم مقامها فتكشفها ،وباحلقيقة تلك الصفة اإلهلية الكاشفة إياها هي
تفسري الصفة الباطلة ومعاناهتا فإن كل صفة نفسانية ظل ظلماين لصفة إهلية نورانية تنزّلت
يف مراتب التنزالت واحتجبت وتضاءلت وتكدّرت كالشهوة للمحبّة والغضب للقهر
وأمثاهلا.
{الذين َيحشرون َعلى َوجوههم} لشدّة ميل نفوسهم إىل اجلهة السفلية فتنكست
فطرهتم فبعثوا على صور وجوهها إىل األرض يسحبون إىل نار الطبع {أولئكَشرَ َمكاناَ}
من أن يقبلوا احلق الدامغ لباطل صفاهتم {وأضلَ َسبيال} من أن يهتدوا إىل صفات اهلل
تعاىل اليت هي تفسري صفاهتم وكشفها.
{أرأيتَمنَاتخذَإلههَهواه} كل حمجوب بشيء واقف معه ،فهو حمبّ له ،جمانس
لذلك الشيء ،فهو يف احلقيقة عابد هلواه بعبادته لذلك احملبوب ،والباعث هلواه على حمبة
غري اهلل هو الشيطان ،فمحبّ كل شيء غري اهلل ال هلل وبغري حمبة اهلل عابد له وهلواه
وللشيطان متعدّد املعبود متفرّق الوجهة .أبعد ذلك {تكون َعليه َوكيالَ} بدعوته إىل
التوحيد وقد كان يف غاية البعد حمجوبًا بظل من ظالله.
{ألم َتر َإلى َربك َكي َمدَ َالظل} بالوجود اإلضايف .اعلم أن ماهيات األشياء
وحقائق األعيان هي ظل احلق وصفة عاملية الوجود املطلق ،فمدها إظهارها بامسه النور
الذي هو الوجود الظاهر اخلارجي الذي يظهر به كل شيء ويربز كتم العدم إىل فضاء
الوجود أي اإلضايف {ولوَشاءَلجعلهَساكناَ} أي :ثابتًا يف العدم الذي هو خزانة وجوده،
أي :أم الكتاب واللوح واحملفوظ الثابت وجود كل شيء فيهما يف الباطن وحقيقته ال
العدم الصرف مبعىن الالشيء فإنه ال يقبل الوجود أصالً ،وما ليس له وجود يف الباطن
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وخزانة علم احلق وغيبه مل ميكن وجوده أصالً يف الظاهر ،واإلجياد واإلعدام ليس إال
إظهار ما هو ثابت يف الغيب وإخفاؤه فحسب وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
{ثمَجعلنا} مشس العقل {عليه} أي :الظل {دليالَ} يهدي إىل أن حقيقته غري وجوده
وإال فال مغايرة بينهما يف اخلارج فال يوجد إال الوجود فحسب ،إذ لو مل ميكن وجوده ملا
كان شيئًا فال يدل على كونه شيئًا غري الوجود إال العقل {ثمَقبضناهَإلينا} بإفنائه {قبضاََ
يسيراَ} ألن كل ما يفىن من املوجودات يف كل وقت فهو يسري بالقياس إىل ما سبق،
وسيظهر كل مقبوض عما قليل يف مظهر آخر .والقبض دليل على أن اإلفناء ليس إعدامًا
حمضًا بل هو منع عن االنتشار يف قبضته اليت هي العقل احلافظ لصورته وحقيقته أزالً
وأبدًا.
ﱡ ﱩﱪﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌﲍ ﲎﱠ

{وهوَالذيَجعلَلكم} ليل ظلمة النفس {لباساَ} يغشاكم باالستيالء عن مشاهدة
احلق وصفاته والذات وظالهلا فتحتجبون يوم الغفلة يف احلياة الدنيا {سباتاَ} تسبتون هبا
عن احلياة احلقيقية السرمدية كما قال " :الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"{ .وجعل}
هنار نور الروح {نشوراَ} حتيا قلوبكم به فتنتشرون يف فضاء القدس بعد نوم احلس.

{وهوَالذيَأرسل} رياح النفحات الربانية ناشرة حميية أو مبشّرة بني يدي رمحة
الكمال بتجلي الصفات {وأنزلنا} من مساء الروح ماء العلم {طهوراَ} مطهرًا يطهركم
عن لوث الرذائل ورجس الطبائع والعقائد الفاسدة واجلهاالت املفسدة {لنحيي َبه َبلدةََ
ميتاَ} أي :قلبًا ميّتًا باجلهل {ونسقيهَمماَخلقناَأنعاماَ} من القوى النفسانية بالعلوم النافعة
العملية {وأناسيَ} من القوى الروحانية {كثيراَ} بالعلوم النظرية.
ﱡ ﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞ

ﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓﱔﱕﱠ

{ليذكروا}

{ولقدَصرَفناه} هذا العلم املنزّل على صور وأمثال خمتلفة
وأوطاهنم احلقيقية وما نسوا من العهد والوصل وطيب األصل {فأبىَأكثرَالناسَإلَكفورا}

حقائقهم

80

تفسيرَسورةَالفرقان

لنعمة اهلداية احلقانية ،وغمطًا للرمحة الرحيمية لالحتجاب بصور الرمحة يف ستور اجلالل
من الغواشي اهليوالنية.
{ولوَشئناَلبعثناَفيَكلَقريةَنذيراَ} َأي :فرقنا كمالك املطلق الذي تدعو به مجيع
اخللق إىل احلق على أشخاص ووزّعناه حبسب أصناف الناس على اختالف استعداداهتم
على األنبياء ،كما قال :ﱡ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ [الرعد ،اآلية ،]7 :فبعثنا يف كل صنف نبيًّا
يناسبهم كما كان قبل بعثه حممد من اختصاص موسى ببين إسرائيل واختصاص شعيب
بأهل مدين وأصحاب األيكة وغري ذلك .وخففنا عنك اجلهاد ،إذ اجلهاد إمنا يكون
حبسب الكمال وكلما كان الكمال أعظم كان اجلهاد أكرب ألن اهلل تعاىل يربّ كل طائفة
باسم من أمسائه فإذا كان الكامل مظهر مجيع صفاته متحققًا جبميع أمسائه وجب عليه
اجلهاد مع مجيع طوائف األمم جبميع الصفات ،ولكن ما فعلنا ذلك لعظم قدرك وكونك
الكامل املطلق ،والقطب األعظم ،واخلامت على ما ذكر يف تأويل قوله :ﱡ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋﳌﱠ [الفرقان ،اآلية.]32 :
{فال َتطع} َاحملجوبني مبوافقتهم يف الوقوف مع بعض احلجب ونقصان بعض
الصفات {وجاهدهم} لكونك مبعوثًا إىل الكل {جهاداَ َكبيراَ} هو أكرب اجلهادات كما
يب مثل كمايل.
قال" :ما أوذي نيبّ مثل ما أوذيت" ،أي :ما كمل ن ّ
{وهوَالذيَمرجَالبحرين}َأي :خلط حبر اجلسم والروح يف اإلجياد {هذا} الذي
هو حبر الروح {عذبَ َفراتَ} أي :صاف لذيذ ،وهذا الذي هو حبر اجلسم {ملحَأجاج}
أي :متغري متكدّر غري لذيذ {وجعلَبينهماَبرزخاَ} هو النفس احليوانية احلائلة بينهما من
االمتزاج وتكدر الروح باجلسم وتكثفه وتنوّر اجلسم بالروح وجترده {وحجراَ َمحجوراَ}
عياذًا يتعوّذ به كل منهما من بغي اآلخر ومانعًا مينع ذلك.
ﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻﱼﱽ ﱾﱿ ﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﱠ

{وتوكلَعلىَالحيَالذيَلَيموت} أي :شاهد موت الكل وعدم حراكهم بذواهتم،
كما قال :ﱡ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [الزمر ،اآلية ]30 :فإهنم ال يتحركون إال بدواع
أوجدها اهلل تعاىل فيهم بفناء أفعالك وأفعال الكل يف أفعال احلق ورفع حجبها عن أفعاله
إذ مقام التوكل هو الفناء يف األفعال.
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وبيّن بقوله :ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ إن منشأ التوكل شهود صفة حياته اليت هبا
حييا كل حيّ ألن من ميوت ال يكون حيّا بالذات وبالترقي عن مقام فناء األفعال إىل الفناء
يف صفة احلياة يصح مقام التوكل كما قالت املتصوفة :ال ميكن تصحيح كل مقام إال
بالترقي إىل املقام الذي فوقه ،وإذا كان كل حيّ ميوت إمنا حييا حبي الذات الذي حياته
عني ذاته فبه يتحرك ،فال تبال بأفعاهلم فإهنم لو اجتمعوا بأسرهم على أن يض ّروك بشيء
مل يضروك إال مبا كتب اهلل عليك ،على ما ورد يف احلديث.
{وسبَح َبحمده} ونزّهه بتجردك عن صفاتك وحموها يف صفاته عن أن تكون
لغريه صفة مستقلة تكون مصدرًا لفعله ملتبسًا حبمده ،أي :متّصفًا بصفاته ،فإن احلمد
احلقيقي هو االتصاف بصفاته الكمالية اليت هو هبا محيد وذلك هو تصحيح مقام التوكل
وحتقيقه بنفي الصفات اليت هي مبادئ األفعال من الغري ،وإذا جترّدت عن صفاتك
باالتصاف بصفاته شاهدت إحاطة علمه بالكل ،فاكتفيت به عن سؤاله يف دفع جناياهتم
عنك وجزاء إيذائهم لك ،وشاهدت قدرته على جمازاهتم ،كما قال إبراهيم :
"حسيب من سؤايل علمه حبايل" .وذلك معىن قوله{ :وكفىَبهَبذنوبَعبادهَخبيراَ َالذيَخلقَ
السماواتَواألرض} .أي :احتجب بسموات األرواح وأرض األجسام {وماَبينهما} من
القوى يف األيام الستة اليت هي اآلالف الستة من ابتداء زمان آدم إىل حممد عليهما السالم،
ألن اخللق ليس إال احتجاب احلق باألشياء واأليام هي أيام اآلخرة ال أيام الدنيا ،إذ مل
تكن الدنيا مثة وال الشمس والنهار ﱡ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [احلج،
اآلية.]47 :
{ثمَاستوىَعلى} عرش القلب احملمديّ يف السابع الذي هو يوم اجلمعة ،أي :يوم
اجتماع مجيع األوصاف واألمساء فيه ،وذلك هو معىن االستواء يف االستقامة بالظهور التام
والفيض العام الذي هو الرمحة الرمحانية وهلذا جعل فاعل االستواء اسم الرمحن دون اسم
آخر إذ ال يكون االستواء مبعىن الظهور التامّ إال به ،وميكن أن تؤوّل األيام بالشهور الستة
اليت يتمّ فيها خلق مساوات أرواح اجلنني وأرض جسده وما بينهما من القوى واالستواء
بالظهور التّامّ على عرش قلبه الذي كان على ماء النطفة قبل خلقه ما خلق يف الشهر
السابع الذي أنشأه فيه خلقًا آخر حبصوله إنسانًا ،والرمحانية بعموم فيضه املعنويّ
والصوريّ من قلبه إىل مجيع أجزاء وجوده {فاسئلَبهَخبيراَ} اسأل عارفًا به خيربك حباله
واسأله يف حالة كونه عاملًا بكل شيء.
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{وإذاَقيلَلهمَاسجدوا} أي :إذا أمرهتم بالفناء يف مجيع صفاته وطاعته هبا أنكروا
ومل ميتثلوا أمرك لقصور استعدادهم عن قبول هذا الفيض وعدم معرفتهم هلذا االسم لعدم
احتظائهم من مجيع الصفات أو وجود احتجاهبم عنها.
ﱡ ﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺ

ﲻﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆﱠ

{تبارك َالذي َجعل َفي} مساء النفس بروج احلواس {وجعل َفيها} سراج مشس
الروح وقمر القلب {منيراَ} بنور الروح {وهوَالذيَجعل} ليل ظلمة النفس ،وهنار نور
القلب يعتقبان {لمن َأراد َأن َيذكر} يف هنار نور القلب العهد املنسيّ وينظر يف املعاين
واملعارف ويعترب {أوَأراد} يف ليل ظلمة النفس {شكوراَ} بأعمال الطاعات واكتساب
األخالق وامللكات {وعباد َالرحمن} أي :املخصوصون بقبول فيض هذا االسم لسعة
االستعداد {الذين َيمشون َعلى َاألرض َهوناَ} أي :الذين اطمأنّت نفوسهم بنور السكينة
وامتنعت عن الطيش مبقتضى الطبيعة فهم هيّنون يف احلركات البدنية لتم ّرن أعضائهم هبيئة
الطمأنينة {وإذاَخاطبهم} أهل السفاهة يسلمون مقاهلم وال يعارضوهنم المتالئهم بالرمحة
وبعد حاهلم عن ظهور النفس بالسفاهة وكرب نفوسهم بالتقوّي بنور القلب عن أن تتأثر
باإليذاء وتضطرب.
{والذينَيبيتون} أي :الذين هم يف مقام النفس ميّتون باإلرادة {سجداَ} فانني
بالرياضة قائمني بصفات القلب أحياء حبياته هلل قائلني بلسان احلال الذي ال تتخلف عن
دعائه اإلجابة {ربَناَاصر }.

ﱡ ﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫ
ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ

وملا وصفهم بالتزكية التامة والفناء عن مجيع صفات النفس من الرذائل املذيقة
املورطة يف عذاب جهنم الطبيعة ومستقرّ السوء والعاقبة الوخيمة عقب وصفهم بالتحلية
التامة من االتصاف جبميع أجناس الفضائل األربع ،وذلك هو حياهتم بالقلب بعد موهتم
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ت باإلرادة حتيا بالطبيعة ،فالقوام بني اإلسراف واإلقتار يف
عن النفس ،كما قيل :مُ ْ
اإلنفاق هو العدل والتوحيد املشار إليه بقوله:
{لَيدعونَمعَهللاَإلهاَ َآخر} هو أساس فضيلة احلكمة الذي إذا حصل وقع ظله
الذي هو العدل يف النفس فاتصفت جبميع أنواع الفضائل ،واالمتناع عن قتل النفس
احمل ّرمة إشارة إىل فضيلة الشجاعة ،واالمتناع عن الزنا فضيلة العفة .مث ذكر من يف
مقابلتهم من احملجوبني من فيض الرمحة الرحيمية اليت يف ضمن الرمحانية الذين ال
يستعدون لقبول عموم فيضه فال خيتصون به وإن كانوا ال خيلون من فيضه الظاهر الشامل
للكل فقال{ :ومن َيفعل َذلك} أي :يرتكب مجيع أجناس الرذائل حىت الشرك باهلل
{يلقَ} جزاء اإلمث الكبري املطلق ،وهو مضاعفة العذاب الروحاين واجلسماين باالحتجاب
الكلي وهيئات اهليكل السفلي {يومَالقيامة} الصغرى واخللود فيه على غاية اهلوان.

{إلَمنَتاب} رجع إىل اهلل وتنصّل عن املعاصي فبدّل الشرك باإلميان واستبدل
الرذائل بالفضائل {فأولئكَيبدلَهللاَسيئاتهمَحسنات} مبحو اهليئات عن نفوسهم وإثبات هذه
{وكان َهللا َغفوراَ} يستر صفات نفوسهم بنوره {رحيماَ} يفيض عليهم الكماالت
جبوده ،وهذه هي التوبة احلقيقية .مث بيّن بعد ذكر التوبة احلقيقية حال أهل السلوك فقال:
{والذينَلَيشهدونَالزور} أي :ال حيضرون أهل الزور املشتغلني مبتاع الغرور ،فإن أهل
الدنيا أهل الزور حيسبون الفاين باقيًا والقبيح حسنا ويعدّون املعدوم موجودًا ،والشر
خريًا ،فهم الكذابون املبطلون ،اخلاطئون ،أي :يعتزلوهنم مبالزمة اخللوات وإيثار الطاعات
وإقام الصالة.
{وإذاَمرَواَبالَلغو} أي :الفضول غري الضرورية تركوها وأعرضوا عنها {مرَوا}
هبا مكرمني أنفسهم عن مباشرهتا ،قانعني باحلقوق عن احلظوظ وهم الزاهدون باحلقيقة،
التاركون اجملرّدون .مث ملا بيّن الزهد احلقيقي والتجريد قرن به العبادة احلقيقية والتحقيق
بقوله{ :والذينَإذاَذكَرواَبآياتَربهم} أي :كوشفوا املعارف واحلقائق وجتليات الصفات
واملشاهدات {لم َيخرَوا} على العلم بتلك اآليات من املعارف واحلقائق {صماَ} بل
تلقوها بآذان واعية هي آذان القلوب ال النفوس ،وعلى مشاهدهتا {و} جتليها
{عمياناَ} بل أحدقوا حنوها ببصائر جديدة مكحّلة بنور اهلداية.
ﱡ ﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡ
ﲬﲮﲯﲰﲱ ﲲ
ﲭ
ﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ
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مث وصف طلبهم للترقي عن مقام القلب إىل مرتبة السابقني واالستعانة باهلل عن
تلوين النفس وصفاهتا لينخرطوا يف سلك املقرّبني بقوله{ :والذينَيقولون َربناَهب َلناَمن}
أزواج نفوسنا وذريّات قوانا ما تقرّ به أعيننا من طاعاهتم وانقيادهم خاضعني ،وتنوّرهم
بنور القلب خمبتني غري طالبني لالستعالء والترفع واالستكبار والتجرب {واجعلنا َللمتقين}
أي :اجملرّدين {إماماَ} بالوصول إىل مقام السابقني {أولئكَيجزون} غرفة الفردوس وجنة
الروح بصربهم مع اهلل ويف اهلل عن غريه {ويلقون َفيها َتحيَةَ} خلود حياة {وسالما}َ
سالمة وبراءة عن اآلفات ،أي :حيييهم اهلل بإبقائهم سرمدًا ببقائه ويسلمهم بإيتائهم كماله
كما قيل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱠ [األحزاب ،اآلية ،]44 :وقال :ﱡ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ
[إبراهيم ،اآلية.]23 :
{ماَيعبأَبكمَربَيَلولَدعاؤكم} أي :لو مل يكن طلبكم هلل وإرادتكم لكنتم شيئًا
غري ملتفت إليه وال معبوء به كاحلشرات واهلوام ،فإن اإلنسان إمنا يكون إنسانًا وشيئًا
معتدًّا به إذا كان من أصحاب اإلرادة والطلب ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة الشعراء
ﱄ

ﱁ ﱂﱃ

ﱡ ﱁﱂ ﱃﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎﱠ

(ط) إشارة إىل الطاهر و (س) إىل السالم و (م) إىل احمليط باألشياء بالعلم.
و{الكتاب َالمبين} الذي هذه األمساء والصفات آياته هو املوجود احملمدي الكامل ذو
البيان واحلكمة ،كما قال أمري املؤمنني :
وفيييييييييييييكَالكتييييييييييييابَالمبييييييييييييينَالييييييييييييذي َ َ بأحرفيييييييييييييييييهَيظهيييييييييييييييييرَالمضيييييييييييييييييمَر َ
َ

َ

فيكون معناه على ما ذكر يف (طه) :إنه  ملا رأى عدم اهتدائهم بنوره
وقبوهلم لدعوته استشعر أنه من جهته ال من جهتهم ،فزاد يف الرياضة واجملاهدة والفناء يف
املشاهدة ،فأوحى إليه بأن هذه الصفات اليت هي الطهارة من لوث البقية املانع من التأثري
يف النفوس وسالمة االستعداد عن النقص يف األمثال ،والكمال الشامل جلميع املراتب
بالعلم هي صفات كتاب ذاتك ،املبني لكل كمال ومرتبة باتصافها جبميع الصفات اإلهلية
واشتماهلا على معاين مجيع أمسائه ،فال تبخع نفسك ،أي :ال هتلكها على آثارهم بشدة
الرياضة لعدم إمياهنم وامتناعه ،فإنه من جهتهم إما لوجود املانع بشدة احلجاب وإما لعدم
االستعداد ،فمعىن لعل يف {لعلَك َباخعَ} :اإلشفاق ،أي :أشفق على نفسك أن هتلكها
بالرياضة لعدم إمياهنم وفواته.
ﱡ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ

{إن َنشأ َننزَل َعليهم َمن َالسماء} من العامل العلوي بتأييدنا لك قهرًا فتخضع
أعناقهم له ،منقادين ،مسلمني ،مستسلمني ظاهرًا ،وإن مل يدخل اإلميان يف قلوهبم كما
كان يوم الفتح أي :امتنع إمياهنم ألنه أمرٌ قليب سيظهر إسالمهم بالقهر واإلجلاء
واالضطرار.
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{وإذَنادىَربَكَموسى} القلب املهذب باحلكمة العملية ،املدرب بالعلوم العقلية،
املشوّق بذكر األنوار القدسية والكماالت األنسية ،ووصف املفارقات واجملردات إىل
احلضرة اإلهلية الغالب على القوّة الشهوانية بالسّعي يف طلب األرزاق الروحانية من
املعارف اليقينية واملعاين احلقيقية بعد قتل جبّار الشهوة الذي كان جيرب لفرعون النفس
األمّارة وفراره من استيالئها إىل مدين مدينة العلم من األفق الروحاين ووصوله إىل خدمة
شعيب الروح يف مقام السرّ الذي هو حمل املكاملة واملناجاة بالسري العقلي بطريق احلكمة،
واكتساب األخالق بالتعديل قبل السلوك يف اهلل بطريق التوحيد والرياضة بالترك والتجريد
مع بقاء النفس املتقوّية بالعلم واملعرفة ،املتزيّنة بالفضيلة واملتبجّحة بزينتها وكماهلا ،الطاغية
بظهورها على أشرف أحواهلا ،املنازعة ربّها صفة العظمة والكربياء ،املعجبة بالبهجة
والبهاء الحتجاهبا بأنائيتها وانتحاهلا كمال احلق برؤيته هلا ،فكانت شرّ الناس كما قال
عليه الصالة والسالم" :شرّ الناس من قامت القيامة عليه وهو حيّ ولو ماتت" مث قامت
القيامة عليها لكانت خري الناس.
{أن َائت َالقوم َالظالمين} َمن القوى النفسانية الفرعونية العانية لفرعون النفس
األمّارة ،املتّخذة هلا ربًّا ،الواضعة كمال احلق موضع كماهلا وهو أفحش الظلم {ألَ
يتَقون} قهري وبأسي بتدمريهم وإفنائهم {أخا َأنَيكذَبون} يف دعويت إىل التوحيد ومل
يطيعوين يف الرياضة والترك والتجريد.
ﱡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲳﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ

{ويضيقَصدري} َلعدم اقتداري على قهرهم وعلمي بامتناعهم عن قبول األوامر
الشرعية واألسرار الوحيية وما يكون خارجًا عن طور الفكر والعقل لتدرّهبم بذلك
وتفرعنهم باستبدادهم {ول َينطلق َلساني} معهم يف هذه املعاين لكوهنا على خالف ما
تع ّودوا به ونشؤوا عليه من احلكم العملية الداعية إىل مراعاة التعديل يف األخالق دون
الفناء باإلطالق {فأرسلَإلىَهارون} العقل ليؤدّهبم باملعقول ويسوسهم مبا يسهل قبوهلم
له من رعاية مصلحة الدارين واختيار سعادة املنزلني فتلني عريكتهم وتضعف شكيمتهم
مبداراته ورفقه وموافقته هلم بعلمه وحلمه {ولهم َعليَ َذنبَ} بقتلي جبار الشهوة
{فأخا } إن دعوهتم إىل التوحيد وأمرهتم بالتجريد وترك احلظوظ واالقتصار على
احلقوق {أنَيقتلون} باالستيالء والغلبة ،وهذا صورة حال من احتجبت نفسه باحلكمة
ومل يتألف بعد طريق الوحدة مع قوّة استعداده وعدم وقوفه مع ما نال من كمال ،فقلما
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تقبل نفسه خالف ما يعتقد وتنقاد يف متابعة الشريعة وتقلد إال من تداركه سبق العناية
وساعده التوفيق باجلذبة و {كال} ردع له عن اخلوف بالتشجيع والتأييد {فاذهبا} أمر
باستصحاب العقل للمناسبة واجلنسية وتقرير التوحيد بطريق الربهان القامع للتفرعن
والطغيان و {إنَاَمعكمَمستمعون} وعد بالكالءة واحلفظ وتقوية اليقني ،فإن من كان احلق
معه ال يغلبه أحد {أنَأرسلَمعناَبنيَإسرائيل} القوى الروحانية املستضعفة ،املستخدمة يف
حتصيل اللذات اجلسمانية .وتربيته إياه وليدًا ولبثه فيهم سنني صورة حال الطفولية
والصبوية إىل أوان التجرّد وطلب الكمال الذي أشّده ببلوغ األربعني ،فإن القلب يف هذا
الزمان يف تربية النفس والوالية هلا حلكمة عادية اآللة .والفعلة هي احلركة املذمومة عند
النفس من االستيالء على الشهوة والكفر الذي نسبه إليه هو إضاعة حق التربية.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇﱈﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒﱓ
ﱨﱪ
ﱩ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥﱦﱧ
ﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﲇﲉ ﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲈ
ﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆ
ﲓﲔﲕﱠ

{وأناَمنَالضالين}َأي :لست من الكافرين لكون الصالح يف ذلك بل من الذين
ال يهتدون إىل طريق الوحدة{ .فوهب َلي َربَي َحَكماَ} أي :حكمةً متعالية عن طريق
الربهان وراء طور الكسب والعقل {وجعلني َمن َالمرسلين} إليكم هبا .وأما تعبيد بين
إسرائيل القوى اليت هي قومي فليس مبنّة متنها عَليّ ،بل عدوان وطغيان إذ لو مل تعبدهم ملا
ألقتين أمي الطبيعة البدنية يف ميّ اهليوىل يف تابوت اجلسد ،ولقام بتربييت أهلي وقومي من
القوى الروحانية.
{قالَفرعونَوماَربََالعالمين}َقيل يف القصة :إن فرعون كان منطقيًا مباحثًا سأل
مبا هو عن حقيقته تعاىل ،فلما أجابه موسى  بقوله{ :ربَ َالسماوات َواألرض َوماَ
بينهما} وبيّ َن أن حقيقته ال تعرف باحلدّ لبساطتها ،غري معلومة للعقل لشّدة نوريّتها
ولطافتها ،بأن عرّفها بالصفة اإلضافية واخلاصة الالزمة ،وعرّض به يف جتهيله ونفي اإليقان
عنه بقوله{ :إنَكنتمَموقنين} أي :لو كنتم من أهل اإليقان لعلمتم أن ال طريق للعقل إىل
معرفته إال االستدالل على وجوده بأفعاله اخلاصة به ،وأما حقيقته فال يعرفها إال هو
وحده وما سألتم عنه مبا مما ال يصل إليه نظر العقل .استخفه ونبّه قومه على خفة عقله
وكون جوابه غري مطابق للسؤال تعجبًّا منه لقومه وتسفيهًا له ،فلما ثىن قوله مبثل ما قال
أوالً من إيراد خاصة أخرى جننه ،فثلث بقوله{ :إنَكنتمَتعقلون} أي :إن جننت فأين
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عقلكم حىت يعرف طوره ومل يتجاوز حدّه .وهذه املقالة إشارة إىل أن النفس احملجوبة
مبعقوهلا ال هتتدي إىل معرفة احلق وحكمة الرسالة والشرع ،وال تذعن للمتابعة وال تنقاد
للمطاوعة بل تظهر باألنائية وطلب العلوم والربوبية والتغلب على الرسالة اإلهلية وهو معىن
قوله{ :لئنَاتَخذتَإلهاََغيريَألجعلنَكَمنَالمسجونين}.
ﱡ ﲖ ﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝ ﲞ ﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨ
ﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊﳋ ﳌﳍ ﳎﳏﳐ
ﳑ ﳒ ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ ﳚﳛ ﱁﱂﱃ ﱄﱅﱆ ﱇﱈﱠ

والشيء املبني الذي مينعه عن االستيالء ويردعه عن الغلبة واالستعالء هو النور
البارق القدسيّ ،والربهان النيّر العرشيّ الذي ائتلف به القلب يف األفق الروحي املعجز
للنفس والقوى الدّالة على صدقه يف الدعوى املفيد لقوّتيه العاقلتني النظرية والعلمية للهيئة
النورية والقوّة القهرية حىت صارت األوىل قوّة قدسية متأيّدة باحلكمة البالغة يعتمد عليها
يف قمع العدوّ عند اجملادلة ودفع اخلصم عند املغالطة .والثانية ق ّوة ملكية متأيدة بالقدرة
الكاملة يعجز هبا من غالبه يف القوة وعارضه بالقدرة ،فإذا ألقى عصا القوة القدسية
بالذكر القليب صار ثعبانًا ظاهر الثعبانية يف الغلبة القوية ،وإذا نزع يد امللكية من جيب
الصدر حيّر الناظر باإلشراق والنورية.
ﱡ ﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜ

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳄﳅﳆ

ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ

ﳛ ﳜﳝﳞ ﳟ ﳠ ﱠ

وملا حتيّرت النفس الفرعونية وقواها وعجزت وخافت أن خيرجها من أرض البدن
ويدفع شرّ فسادها ورياستها فيها ،ومينع تسلطها واستيالءها بعثوا الدواعي الشيطانية،
واستنهضوا البواعث النفسانية إىل مدائن حمال القوى الومهية والتخيلية ،وأحضروا سحرهتا
إللقاء الوساوس واهلواجس بآالت املغالطات والتشكيكات ومجعوها لوقت احلضور
ومجعية مجيع القوى النفسانية والبدنية والروحانية يف توجّه السرّ إىل حضرة القدس ،فألقوا
حبال التخييالت والومهيات وعصيّ اهلواجس والوساوس لتوهم الغلبة بعزّة فرعون النفس
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األمّارة وقوّته ،ورجاء التعظيم واملنزلة والتقريب يف صدر الرياسة والسلطنة فتلقفها ثعبان
القوة القدسية بقوة التوحيد وابتلع مأفوكاهتا بنور التحقيق ،فانقادت سحرة الوهم واخليال
والتخيل إذ فقدت آالهتا وآمنت بنور اليقني يف متابعة موسى القلب وهارون العقل
بربّهما ،فبقيت مقطوعة األرجل واأليدي عن السعي يف أرض البدن بأنواع احليل والكيد
واملكر وطلب املعاش وحتصيل اللذات والشهوات والتص ّرف يف أمالك القوى البدنية
بالرياسة والسلطنة من جهة خمالفة النفس وموافقة القلب مصلوبة على جذوع النفس
النباتية ،ممنوعة عن حركاهتا بالرياضة والقهر والسياسة ،منقلبة إىل ربّهم يف متابعة القلب
ومشايعة السرّ عند التوجّه إىل احلق ،مغفورة خطاياهم من التزويرات واملفتريات بنور
القدس.
وأوحى إىل موسى القلب إسراء القوى الروحانية يف ليل هدوء احلواس وسكون
القوى النفسانية إىل احلضرة الوحدانية والعبور من حبر املادّة اهليوالنية.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅﲆﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎﲏﲐ

ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞﲟﲠ ﲡﲢ ﲣﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹ

ﲺ ﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍ
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ

فلما أتبعهم فرعون النفس يف التلوينات حاشرًا جنوده من مدائن طبائع األعضاء،
حاذرًا من ذهاب رياسته وملكه ،ممتلئًا من غيظ تسلط القلب واتباعه واستيالئه على
مملكته وأعوانه ،فكادوا أن يظفروا هبم ،ضرب موسى القلب بأمر احلق عند تقابلهما
وتعارضهما بعصا القوة القدسية البحر اهليوالين فانفلق إىل احلقوق واحلظوظ وجنا موسى
وقومه بطريق التجريد وأخرج أعداءهم باملنع عن احلظوظ واإلجبار على احلقوق من
جنات اللذات النفسانية وعيون أذواقها وأهوائها وكنوز مدّخراهتا وأسباهبا ومقام الركون
إىل مشتهياهتا إىل أن خرج موسى وأهله من البحر باملفارقة وغرق فرعون النفس وقومه
أمجعون.
{ما َتعبدون} كل من عكف على شيء يهواه وحيبّه ويتواله فهو عابدٌ له،
حمجوب به عن ربّه ،موقوف معه عن كماله ،وذلك عدوّ املوحّد ،إذ الغري ال يوجد عنده
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إال يف التوهّم .فالباعث على عبادته الشيطان والغالب على عابده الظلم والعدوان ،وال
يضرّ غري احلق يف شهوده وال ينفع وال يبصر بنفسه وال يسمع ألنه يشهد احلق قائمًا على
كل نفس مبا تفعل وأيدي األفعال كلها يف حضرة أمسائه منه تصدر ،كما قال :
{الذي َخلقني َفهو َيهدين} َ{والذي َهو َيطعمني َويسقين} إىل آخره ،فهو اخلالق واهلادي
واملطعم والساقي واملمرض والشايف واملميت واحمليي ،ويقرر هذا املعىن قوله :ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ [الشعراء ،اآليات ]93 - 92 :إىل قوله :ﱡ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ [الشعراء ،اآليات .]101 – 100 :وملا كان هذا املقام مقام
الفناء وذنبه ال يكون إال بوجود البقية ،خاف ذنب حاله ،ورجا غفرانه منه بنور ذاته
فقال{ :والذي َأطمع َأن َيغفر َلي َخطيئتي َيوم َالدين} أي :القيامة الكربى وال جيازيين من
ظهور البقية باحلرمان.
ﱡ ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ

ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕﳖ
ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩ ﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
ﳇﳈﳉﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐ ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ

ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ

ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﱠ
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{ربَ َهبَليَحكماَ َوألحقنيَ

مث سأل االستقامة يف التحقق به يف مقام البقاء بقوله:
بالصالحين} أي :حكمةً وحكمًا باحلق ألكون من الذين جعلتهم سببًا لصالح العامل
وكمال اخللق واجعلين حمبوبًا لك فيحبين حببّك خلقك أبدًا فيحصل يل {لسانَصد َ َفيَ
اآلخرين} إذ ال بد ملن حيب شيئًا من كثرة ذكره باخلري ذكر الالزم مكان امللزوم {إلَمنَ
أتى َهللا َبقلبَ َسليمَ} أي :إال حال من أتى اهلل وسالمة القلب بأمرين :براءته عن نقص
االستعداد يف الفطرة ،ونزاهته عن حجب صفات النفس يف النشأة.
ميكن أن يؤوّل كل نيبّ مذكور فيها بالروح أو القلب وتكذيب قومه املرسلني
بامتناع القوى النفسانية عن قبول التأدّب بآداب الروحانيني والتخلق بأخالق الكاملني.
وقول النيب { :ألَتتقون} معناه :جتتنبون الرذائل {إنَيَلكمَرسولَأمين} أؤدّي إليكم
ما تلقفت من احلق من احلكم واملعاين اليقينية غري خملوطة بالومهيات والتخيالت.
ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ

ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼ

ﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﳋﳌﳍ

ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ
ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝ ﳞﳟ
ﳠﳡﳢﳣﳤ ﳥﳦﳧ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ

ﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵ

ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇ ﳈ

ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ ﱁ
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ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡﱢﱣ ﱤﱠ

{وما َأسألكمَ

{فاتَقوا َهللا} يف التجريد والتزكية {وأطيعون} يف التنوّر والتحلية
عليهَمنَأجر} مما عندكم من اللذات واملدركات اجلزئية فإين غين عنها {إنَأجريَإلَعلىَ
ربََالعالمين} بإلقاء املعاين واحلكم الكلية وإشراق األنوار اللذيذة القدسية.
{وما َتنزَلت َبه َالشياطين} َألن تنزّهلم ال يكون إال عند استعداد قبول النفوس
لنزوهلا باملناسبة يف اخلبث والكيد واملكر والغدر واخليانة وسائر الرذائل ،فإن مدركات
الشياطني من قبيل الومهيات واخلياليات ،فمن جترّد عن صفات النفس وترقى عن أفق
الوهم إىل جناب القدس ،وتنوّرت نفسه باألنوار الروحية ومصابيح الشهب السبوحية،
وأشرق عقله باالتصال بالعقل الفعال ،وتلقى املعارف واحلقائق يف العامل األعلى ما ينبغي
وال ميكن للشياطني أن يتنزّلوا عليه وال أن يتلقفوا املعارف واحلقائق واملعاين الكلية
والشرائع ،فإهنم معزولون عن جناب مساء الروح واستماع كالم امللكوت األعلى،
مرجومون بشهب األنوار القدسية والرباهني العقلية ،ألن طور الوهم ال يترقى عن أفق
القلب ومقام الصدر وال يتجاوز إىل السرّ ،فكيف إىل حدّ من هو ﱡ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣﱤﱠ[النجم ،اآليات.]8 - 7 :
ﱡ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴ

ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈ

ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏﱠ

{فال َتدع َمع َهللا َإلهاَ َآخر} أي :ال تلتفت إىل وجود الغري بظهور النفس وال
حتتجب يف الدعوة بالكثرة عن الوحدة {فتكونَمنَالمعذَبين} بإلقاء الشياطني وإن امتنع
تنزّهلم باملوافقة واملراقبة كقوله :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [احلج ،اآلية ،]52 :فإنه ال يأمن
يف اإلنذار والنزول إىل مبالغ عقول املنذرين ونفوسهم إلقاءهم وإن أمن تنزّهلم
ومصاحبتهم وإغواءهم عند التلقيّ.
{وأنذرَعشيرتكَاألقربين} من الذين يقارب استعدادهم استعدادك ويناسب حاهلم
حبسب الفطرة حالك ،إذ القبول ال يكون إىل جبنسية ما يف النفس وقرب يف الروح.
{واخفض َجناحك} بالنزول إىل مرتبة من {اتَبعك َمن َالمؤمنين} لتخاطبه بلسانه ليفهم،
وترقيه عن مقامه فيصعد ،وإال مل ميكنهم متابعتك {فإن َعصوك} الستحكام الرّين
وتكاثف احلجاب فتربأ عن حوهلم وقوّهتم وحولك وقوّتك بالتوكل والفناء يف أفعاله تعاىل
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فإنّهم وإيّاك ال يقتدرون على ما مل يشأ اهلل وال يكون إال ما يريد وشاهد يف توكلك
وفنائك عن أفعالك مصادر أفعاله من العزّة اليت يقهر هبا من يشاء من العصاة فيحجبهم
ومينعهم من اإلميان والرمحة اليت يرحم هبا ويفيض النور على من يشاء من أهل اهلداية فإنه
حيجب احملجوبني بقهره وجالله ويهدي املهتدين بلطفه ومجاله ،وليس لك من األمر شيء
ﱡ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﱠ[القصص ،اآلية.]56 :
{الذي َيراك} َوحيضرك وحيفظك {حين َتقوم} يف النشأة يف القيامة الصغرى
والفطرة يف الوسطى بالوحدة حني االستقامة يف الكربى {وتقلبك} انقالبك وانتقالك يف
أطوار الفانني يف أفعاله تعاىل وصفاته وذاته بالنفس والقلب والروح يف زمرهتم وقبل النشأة
األوىل يف أصالب آبائك األنبياء الفانني يف اهلل عنها.
ﱡ ﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢ

ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﳊﳋ ﳌﳍ ﱠ

{إنهَهوَالسميع} َملا تقوله {العليم} ملا تعلمه فيعلم أنه ليس من كالم الشياطني
وإلقائهم{ .هل َأنبئكم} إىل آخره ،تقريره لقوله تعاىل :ﱡ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ
[الشعراء ،اآلية ]211 :ألن اإلفك واإلمث من لوازم النفوس الكدرة اخلبيثة املظلمة السفلية
املستمّدة من الشياطني باملناسبة ،املستدعية إللقائهم وتنزّهلم حبسب اجلنسية ومن مجلتهم
الشعراء الذين يركبون املخيالت واملزخرفات من القياسات الشعرية واألكاذيب الباطلة
سواء كانت موزونة أم ال ،فيتّبعهم الغاوون الضّالون يف ذلك ويأخذون منهم التزويرات
واملفتريات دون الذين ينظمون املعارف واحلقائق واآلداب واملواعظ واألخالق والفضائل
وما ينفع الناس ويفيد ويهيج أشواقهم يف الطلب ويزيد ،واهلل أعلم.

سورة النمل
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒ ﱓ ﱔﱕﱖﱠ

{طس} أي{ :تلك} الصفات العظيمة املذكورة يف طسم اليت أصلها الطهارة
من صفات النفس وسالمة االستعداد يف األصل عن النقص هي {آيات َالقرآن} أي:
العقل القرآين وهو االستعداد احلمدي اجلامع جلميع الكماالت باطنًا فإذا ظهرت وبرزت
إىل الفعل يف القيامة الكربى كانت فرقانًا ،وقوله{ :هدىَ َوبشرى} قائم مقام (م) يف
طسم ألن اهلداية إىل احلق والبشارة بالوصول ال يكونان إال بعد الكمال العلمي ،إذ اهلداية
للغري اليت هي التكميل ملزومة العلم الذي هو الكمال ،فيحصل االكتفاء هبا عنه ومها
حاالن معموالن لتلك املشار هبا إىل الصفات املذكورة يف (طسم) كما ذكر ،أي :هاديًا
ومّبشرًا للمؤمنني ،أي :املوقنني بعلم التوحيد.
{الذين َيقيمون} صالة احلضور واملراقبة {ويؤتون َالزكاة} عن صفات النفوس،
أي :يزكون بالتجريد واجملاهدة {وهمَباآلخرة} أي :مقام املشاهدة {يوقنون} يعين يف
حال املكاشفة يوقنون باملعاينة والرسول يهديهم إليها ويبّشرهم جبنة الذات والفوز
األعظم.

ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓ ﲔﱠ

{إن َالذين َل َيؤمنون َباآلخرة} من احملجوبني بتزيّن نفوسهم بكماالهتا وهيئات
أعماهلا {فهمَيعمهون} يعمون بصائرهم عن إدراك صفات احلق وجتليات أنوارها وإال مل
حيجبوا بصفاهتم وأفعاهلم بل فنوا عنها{ .أولئك َالذين َلهم َسوء َالعذاب} بنريان احلجاب
واحلرمان عن لذات جتليات الصفات {وهمَفيَاآلخرة} ومقام كشف الذات يف القيامة
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لتكاثف حجاهبم بصفاهتم وذواهتم فال خالق هلم من اجلنتني

{وإنَكَلتلقىَالقرآن}َأي :العقل القرآين {منَلدن} أي :من عني مجع الوحدة يف
الصفات األول الذي ال حجاب بينه وبني احلضرة األحدية بل هو نفسه احلجاب األقدس
املفيض لكل االستعدادات من العقول الفرقانية على أرباهبا من األعيان الثابتة اإلنسانية
{حكيم}َذي حكمةٍ بالغةٍ تامّ ٍة وعلمٍ حميط شامل.

اذكر من مجلة علوم احلق وحكمه وقت قول موسى القلب {ألهله} من النفس
واحلواس الظاهرة والباطنة {امكثوا} واثبتوا وال تشوّشوا وقيت باحلركات {إنَي َآنست}
بعني البصرية {ناراَ} أي :نار وما أعظمها هي نار العقل الفعال {سآتيكم َمنها َبخبرَ}
أي :علم بالطريقة إىل اهلل ،وكان حاله أنه ضل الطريقة إىل اهلل برعاية أغنام القوى
البهيمية وزوجه النفس احليوانية {أوَآتيكمَبشهابَقبس} أي :بشعلة نورية تشرق عليكم
حني اتصايل بالنار وتنوّري هبا {لعلكمَتصطلون} عن برد الركون إىل البدن والسكون إليه
وهوى لذاته فتشتاقوا حبركة تلك النار إىل جنايت وتسريون مبحبيت إىل مقام الصدر.
{فلما َجاءها َنودي َأن َبورك} أي :كثر خري {من َفي َالنار} أي :هو موسى
القلب الواصل إىل النار بتجليات الصفات اإلهلية ووجدان الكماالت احلقيقية ومقام
املكاملة عن النبوّة {ومنَحولها} من القوى الروحانية واملالئكة السماوية بأنوار املكاشفة
وأسرار العلوم واحلكم والتأييدات القدسية واألحوال السّرية والذوقية {وسبحان َهللا َربَ
العالمين} َونزّه ذات اهلل بتجرّدك عن الصفات النفسانية والغواشي اجلسدانية والنقائص
واملعائب.
ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ ﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃ ﳄ
ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ
ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋﱌﱍﱠ

{أنا َهللا} القوي الذي قهر نفسك وكل شيء بالفناء فيه {الحكيم} الذي
علمك احلكمة وهداك هبا إىل مقام املكاملة {وألقَ} عصا نفسك القدسية املؤتلفة بشعاع
القدس ،أي :خلفًا عن الضبط بالرياضة وأرسلها وال متنعها عن احلركة فإهنا تنوّرت {فلماَ
رآها} تضطرب وتتحرك {كأنها} حية غالبة بالظهور {وَلَى} إىل جناب احلق
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{مدبراَ} َخوف ظهور النفس {ولم َيعقَب} أي :مل يرجع وبقي مشتغالً بتدارك البقية
{لَتخ } من استيالء النفس وظهور احلجاب ،فإن النفس إذا حييت بعد موهتا باإلرادة
وفنائها بالرياضة إن استقلت بنفسها واستبدت بأمر كانت حجابًا وابتال ًء ،وإذا حترّكت
بأمري حيّة بنور الروح واحملبة احلقانية ال هبواها مل تكن حجابًا {إني َل َيخا َلديََ
المرسلون} َالذين أرسلتهم بالبقاء بعد الفناء وأحييت نفوسهم حبيايت{ .إل َمن َظلم}
بظهور النفس قبل وقت االستقامة واستحكام مقام البقاء ،فإنه ذنب حاله جتب عنه التوبة
باالستغفار واخلوف باالبتالء {ثم َبدَل َحسناَ} باخلوف والتدارك بقمعها وااللتجاء إىل
جناب احلق من شرّها {بعدَسوء} أية صفة ظهرت هبا من صفاهتا {فإنيَغفورَ} أستر
بنوري ظلمتها {رحيم} أرحم بعد الغفران بصفيت القائمة صفتها الظاهرة هي هبا.
{وأدخل َيدك} العاقلة العلمية {في َجيبك} حتت لباس النفس متّصلة بالقلب يف
إبطك األيسر موضع الصدر {تخرج َبيضاء} نورانية ذات قدرة {من َغير َسوءَ} أي:
التلوين والظهور بصفة من صفاهتا بل بالتنوّر بالنور {في َتسع َآيات} أي :اذهب هباتني
اآليتني بني النفس القدسية والعاقلة العلمية احليّة إحدامها حبياة القلب ،واملتنوّرة ثانيتهما
بنوره ،يف مجلة تسع آيات مها ثنتان منها والباقية هي السبع املشار إليها يف قول املتكلمني
بالقدماء السبعة :وهي الصفات اإلهلية اليت جتلى هبا احلق تعاىل على القلب فقامت مقام
صفاته ،وهي احلياة والقدرة والعلم واإلرادة والسمع والبصر والتكلم{ .إلى َفرعون}
النفس األمّارة بالسوء احملجوبة باألنائية {وقومه} من قواها كلما ظهرت بتفرعنها على
أية صفة يف أي مظهر ظهرت وأينما وجدت إذهب هبذه الصفات {إنهم َكانوا َقوماََ
فاسقين} خارجني عن دين احلق وطاعته بدين اهلوى ،منكرين للتوحيد بظهورهم.

{فلما َجاءتهم َآياتنا َمبصرة} َمنه نورانية حتيّروا فيها {وجحدوا َبها} بظهورهم
بصفاهتا وخمالفتها {ظلماَ َوعلوَاَ} وإن استيقنتها أنفسهم من طريق العلم والعقل لتفرعنها
وتعوّدها باالستعالء وعدم ملكية العدل {فانظر َكي َكان} عاقبتهم من الغرق يف ميّ
القطران إلفسادهم يف أرض البدن بالطغيان.
ﱡ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱶﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻﱼﱽ ﱠ
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{ولقدَآتيناَداود} الروح {وسليمان} القلب {علماَ} واتّصفا بالصفات الربانية
العامة وذلك قوهلما{ :الحمدَهللَالذيَفضَلناَعلىَكثيرَمنَعبادهَالمؤمنين}َ .

{وقالَياَ

{وورثَسليمان}َالقلب {داود}َالروح امللك بالسياسة والنبوّة باهلداية
أيها َالناس} أي :نادى القوى البدنية وقت الرياسة عليها ،وقال{ :عَلَمنا َمنطق َالطير}
القوى الروحانية {وأوتينا َمن َكل َشيءَ} من املدركات الكلية واجلزئية والكماالت
الكسبية والعطائية {إن َهذا َلهو َالفضل َالمبين} أي :الكمال الظاهر الراجح صاحبه على
غريه.
{وحشر َلسليمان َجنوده} من جنّ القوى الومهية واخليالية ودواعيها ،وإنس
احلواس الظاهرة ،وطري القوى الروحانية بتسخريه ريح اهلوى وتسليطه عليها حبكم العقل
العمليّ ،جالسًا على كرسيّ الصدر ،موضوعًا على رفوف املزاج املعتدل {فهمَيوزعون}
حيبس أوّهلم على آخرهم ويوقفون على مقتضى الرأي العقلي ال يتقدّم بعضهم باإلفراط
وال يتأخّر البعض بالتفريط.
ﱡ ﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎ

ﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣ ﲤﲥﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﱠ

{حتىَإذاَأَتَوَاَعلىَواديَالنمل} أي :منل احلرص يف مجع املال واألسباب يف السري
على طريق احلكمة العملية وقطع امللكات الرديّة {قالت َنملةَ} َهي ملكة الشره ،ملكة
دواعي احلرص .وكانت على ما قيل :عرجاء ،لكسر العاقلة رجلها ومنعها مبخالفة طبعها
عن مقتضاه من سرعة سريها {يا َأيها َالنمل} أي :الدواعي احلرصية الفائتة احلصر
{ادخلواَمساكنكمَلَيحطمنَكمَسليمانَوجنوده} أي :اختبئوا يف مقارّكم وحمالكم ومباديكم ال
يكسرنّكم القلب والقوى الروحانية باإلماتة واإلفناء .وهذا هو السري احلكمي باكتساب
امللكات الفاضلة وتعديل األخالق وإال ملا بقيت للنملة الكربى ولصغارها عني وال أثر يف
الفناء بتجليات الصفات {فتبسَم َضاحكاَ َمن َقولها} أي :استبشر بزوال امللكات الرديئة
وحصول امللكات الفاضلة ودعا ربّه بالتوفيق لشكر هذه النعمة اليت أنعم هبا عليه
باالتّصاف بصفاته وأفعاله والفناء عن أفعال نفسه وصفاهتا .وعلى والديه ،أي :الروح
والنفس بكمال األول وتنوّره وقبول الثانية وتأثرها بقوله{ :ربََأوزعنيَأنَأشكرَنعمتكَالتيَ
أنعمتَعليََوعلىَوالديََوأنَأعملَصالحاََترضاه} باالستقامة يف القيام حبقوق جتليات صفاتك
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والعبادات القلبية لوجهك ونور ذاتك {وأدخلنيَبرحمتكَفيَعبادكَالصالحين} أي :بكمال
ذاتك يف زمرة الكمّل الذين هم سبب صالح العامل وكمال اخللق.
ﱡ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻ

ﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇ ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ
ﳏ ﳐ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ

{وتفقَد} حال طري القوى الروحانية ففقد هدهد القوى املفكرة ألن القوى
املفكرة إذا كانت يف طاعة الوهم كانت متخيّلة واملفكرة غائبة بل معدومة ،وال تكون
مفكرة إال إذا كانت مطيعة للعقل {ألعذبنَه َعذاباَ َشديداَ} بالرياضة القوية ومنعها عن
طاعة الومهية وتطويعها للعاقلة {أوَألذبحنَه} باإلماتة {أوَليأتينيَبسلطانَ َمبين} أو تصري
مطواعة للعقل لصفاء جوهرها ونورية ذاهتا فتأيت باحلجة البينة يف حركتها.
{فمكثَغيرَبعيدَ} أي :مل يطل زمان رياضتها لقدسيتها وما احتاجت إىل اإلماتة
لطهارهتا حىت رجعت بسلطان مبني ،ومترنّت يف تركيب احلجج على أصح املناهج {فقالَ
أحطتَبماَلمَتحطَبه} من أحوال مدينة البدن وإدراك اجلزيئات وتركيبها مع الكليات ،فإن
القلب ال يدرك بذاته إال بالكليات وال يضمّها إىل اجلزئيات يف تركيب القياس ،واستنتاج
واستنباط الرأي إال الفكر وبواسطته حييط بأحوال العاملني وجيمع بني خريات الدارين
{وجئتكَمنَسبأَ} مدينة اجلسد {بنبأََيقين} عياين مشاهد باحلسّ.
{إنيَوجدتَامرأةَ َتملكهم} َهي الروح احليوانّية ،املسمّاة باصطالح القوم :النفس
{وأوتيتَمنَكلَشيء} من األسباب اليت يدبرها البدن ويتمّ هبا متلكه {ولهاَعرشََعظيمَ}
هو الطبيعة البدنية اليت هي متّكؤها هبيئة ارتفاعها من طبائع البسائط العنصرية اليت هي
املزاج املعتدل ،أو تؤوّل مدينة سبأ بالعامل اجلسماين ،والعرش بالبدن.
{وجدتها َوقومها َيسجدون} َلشمس عقل املعاش احملجوب عن احلق بانقيادها له
وإذعاهنا حلكمه دون االنقياد حلكم الروح واالخنراط يف سلك التوحيد ،واإلذعان ألمر
احلق وطاعته {وزيَن َلهم} شيطان الوهم {أعمالهم} من حتصيل الشهوات واللذات
البدنية والكماالت اجلسمانية {فصدَهم َعن} سبيل احلق وسلوك طريق الفضيلة بالعدل
{فهمَلَيهتدون} إىل التوحيد والصراط املستقيم.
ﱡ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﱠ
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{أل َيسجدوا َهلل} َأي :فصدّهم عن السبيل لئلا ينقادوا ويذعنوا يف إخراج
كماالهتم إىل العقل {الذيَيَخرجَ َالخَبءَ} أي :املخبوء من الكماالت املمكنة يف مساوات
األرواح وأرض اجلسم {ويعلمَماَيخفون} مما فيهم بالقوة من الكماالت باألعمال احلاجبة
واملانعة خلروج ما يف االستعداد إىل العقل {وما َيعلنون} من اهليئات املظلمة واألخالق
املردية.
{هللا َل َإله َإل َهو} َفال جيوز التعبّد واالنقياد إال له {ربَ َالعرش َالعظيم} احمليط
بكل شيء ،فما أصغر عرش بلقيس النفس يف جنب عظمته ،فكيف ال تطيعه وحتتجب
مبحبة عرشها عن طاعته {سننظرَأصَدَقَتَ}َيف تضليلهم واإلحاطة بأحواهلم بالطريق العقلي
{أمَكنتَمنَالكاذبين} مبوافقة الوهم وتركيب التخيالت الفاسدة.
ﱡ ﲃﲄ ﲅ ﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋ ﲌﲍ ﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔ ﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵﲶﲷ ﲸﲹ ﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒﱠ

{فألقه َإليهمَثمَتولَ َعنهمَ

{اذهبَبكتابيَهذا} أي :احلكمة العملية والشريعة اإلهلية
فانظر َماذا َيرجعون} أيقبلون الطاعة واالنقياد أم يأبون {إنَه َمن َسليمان} لصدوره من
القلب بواسطة الفكر إىل النفس {وإنَهَبسمَهللاَالرحمنَالرحيم} أي :باسم الذات املوصوفة
بإفاضة االستعداد وما خيرج به ما فيه إىل العقل من اآلالت وإفاضة الكمال املناسب له من
األخالق والصفات.
{ألَ َتعلواَعليَ} أال تغلبوا وال تستعلوا {وائتوني} منقادين مستسلمني .وقوهلا:
{يا َأيها َالمأل َأفتوني} إىل آخره ،إشارة إىل قابليّة النفس وجنابة جوهرها وخمالفتها ألمر
قواها يف االستعالء والغرور هبيئة الشوكة واالستيالء ،وإن مل ميكنها القبول إال مبظاهرهتم
ومشاورهتم .وإفساد القرية وإذالل أعزّهتا إشارة إىل منعها عن احلظوظ واللذات ،وقمع ما
يغلب ويستويل على القوى بالرياضات.
{وإني َمرسلةَ َإليهم َبهدية} َمن أموال املدركات احلسيّة والشهوات النفسية،
واللذات الومهية واخليالية ،وإمداد املواد اهليوالنية بتزيينها عليهم وتسويلها هلم على أيدي
اهلواجس والدواعي والبواعث {فناظرة} هل يقبلها فيلني ومييل إىل النفس أو يردّها
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فيتصلب يف امليل إىل احلق {فماَآتانيَهللا} من املعارف اليقينية واحلقائق القدسيّة واللذات
العقلية واملشاهدات النورية {خيرَ َمما َآتاكم} من املزخرفات احلسيّة واخليالية والومهية
{بلَأنتمَبهديتكمَتفرحون}َال حنن ،وإمنا فرحنا مبا هو من عند اهلل ال مبا ذكر.
ﱡ ﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤ

ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘﲙﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ

{ارجع َإليهم} َخطاب للمتخيل املرسل العارض للهدايا عليهم بالتسويل
{فلنأتينهم َبجنود} من القوى الروحانية وأمداد األنوار اإلهلية {ل} طاقة {لهم َبهاَ
ولنخرجنَهمَمنها}َبالقهر واالستيالء والقمع {أذلَةَوهم} أذالء بالطبع والرتبة لدنوّ مرتبتهم
يف األصل والطينة وتنويرها باآلداب {قبل َأن َيأتوني َمسلمين} أي :قبل قرب النفس
وقواها باألخالق والطاعة ،فإن تسخري القوى الطبيعية باألعمال واآلداب أسهل وأقرب
من تسخري النفس احليوانية وقواها باألخالق وامللكات .والعفريت هو الوهم ألنه يسخّرها
باخلوف والرجاء ويبعثها على األعمال بالدواعي الومهية واألماين املوافقة.
{قبلَأنَتقومَمنَمقامك} أي :ما دمت يف مقام الصدر قبل الترقي إىل مقام السرّ،
فإن الوهم حينئذٍ ينعزل عن فعله باهلداية واملشايعة{ .والذي َعنده َعلم َمن َالكتاب} هو
العقل العمليّ الذي عنده بعض العلم وهو احلكمة العملية والشريعة من كتاب اللوح
احملفوظ يسخرها ويقرّهبا ويبعثها على الطاعات بتحبيب الكمال وحصول الشرف الذكر
واجلميل والكرامة إليها {قبلَأنَيرتدَ َإليكَطرفك} أي :نظرك إىل ذاتك وما ينبغي هلا من
الترقي إىل عاملك يف عامل القدس إلدراك احلقائق واملعارف الكلية ،واملشاهدات احلقة
العينية ،فإن الكمال العملي مقدّم على الكمال الذوقي والكشفي {فلماَرآهَمستقراَ َعنده}
ثابتًا على حالة اتصاله به ،متمرّنًا يف الطاعة غري متغيّر بالدواعي الشهوانية والنوازع
الشيطانية {قال َهذا َمن َفضل َربي َليبلوني َأأشكر} بالطاعة والعمل بالشريعة {أم َأكفر}
باملعصية وخمالفة الشريعة ،أو أشكر عند التوفيق للطاعة بالسلوك يف الطريقة واإلقبال على
احلضرة ،وتبديل الصفات ،ومراقبة التجليات ،أم أكفر باالحتجاب برؤية األعمال،
واإلدبار عن احلق بالغرور والعُجب ،والوقوف مع املعقول والعقل.
ﱡ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ

ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ
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ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ
ﳮﳯﳰﳱﳲﳳ ﱠ

{نكَروا َلها َعرشها} بتغيري العادات وترك املذمومات ،وهنك القوى الطبيعية
بالرياضات ،وتنكيسه جبعل ما كان أعلى رتبة منه عندها وهي اهليئات البدنية وراحات
البدن ولذاته ،وما كان يف جهة اإلفراط من األكل والشرب والنوم وأمثاهلا ،والقوى
الطبيعية املستعلية أسفل ،وما كان أسفل من أنواع التعب والرياضة والتقليل والسهر،
وكل ما مال إىل التفريط من األمور البدنية والقوى الروحانية املستضعفة أعلى {ننظرَ
أتهتدي} إىل الفضائل وطرق الكماالت بالرياضة لنجاة جوهرها وشرف أصلها وحسن
استعدادها وقبوهلا {أمَتكونَمنَالذينَلَيهتدون} إليها لعكس ما ذكر.

{فلما َجاءت} مترقية إىل مقام القلب متنوّرة بأنواره ،متخلقة بأخالقه ،منقادة
مستسلمة جبنودها {قيل َأهكذا َعرشك} أي :على هذه الصورة املغرية عرشك أم على
الصورة األوىل؟ أي :أهذا صورته املستوية اليت ينبغي أن يكون عليها أم تلك ،وتلك
منكوسة أم هذه {قالتَكأنهَهو} أي :كأن هذا بالنسبة إىل حايل هو بالنسبة إىل احلالة
األوىل ،أي :إذا كنت متوجّهة إىل جهة السفل كان عرشي على تلك الصورة مطابقًا
حلايل ،وإذا توجهت إىل جهة العلو كان على هذه الصورة مستويًا وموافقًا حلايل،
{وأوتينا َالعلم} من قبل هذه احلالة ،أي :أوتيناه يف األزل عند ميثاق الفطرة {وكنَا}
منقادين قبل هذه النشأة إال أننا نسينا فتذكرنا الساعة {وصدَهاَماَكانتَتعبد} من مشس
عقل املعاش بصرفها إىل التوحيد {إنهاَكانتَمنَقوم} حمجوبني عن احلق {قيلَلهاَادخليَ
الصَرح} أي :مقام الصدر الذي هو صرحٌ ممرّ ٌد مملس عن تقابل األضداد وختالف الطباع
مستويًا بالتجرّد عن املوادّ من قوارير أنوار القلب الصايف املشبّه بالزجاجة يف الصفاء
والتنوّر {فلماَرأتهَحسبتهَلجةَ} حبر الوحدة لكونه غاية رتبتها يف التجرّد والترقي وهناية
كماهلا يف التداين والتلقي ،وال يتجاوز نظرها إىل أعلى منه وكل ما ال ميكن فوقه من
الكمال لشيء فيه هنايته يف التوحيد ومعظم ما يستغرق فيه من مجال املعبود واملطلوب
{وكشفتَعنَساقيها} يعين :جرّدت جهتها السفلية اليت تلي البدن وتسعى هبا فيه املنقسمة
إىل القوة الغضبية والشهوية عن الغواشي البدنية واملالبس اهليوالنية بقطع التعلقات لكن
كان عليها شعر اهليئات الباقية من أعماهلا واآلثار املسودّة من كدوراهتا ،ومن هذا قيل:
يدخل سليمان اجلنة بعد األنبياء خبمسمائة خريف وحيبو حبوًا {ظلمت َنفسي}
باالحتجاب واختاذ العقل املشوب بالوهم ،املشرّب باهلوى ،إهلًا ومعبودًا {وأسلمت}
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باالنقياد ألمر احلق واالخنراط يف سلك التوحيد {معَسليمانَهللَربََالعالمين} وعلى تأويل
العرش بالبدن يستقيم هذا أيضًا ويتجه وجه آخر وهو أن يراد أهنا كانت حمجوبة مبعقوهلا
ما بقي عرشها ،وما انقادت لسليمان القلب إال يف النشأة الثانية ،فعلى هذا يكون {الذيَ
عندهَعلمَمنَالكتاب} هو العقل الفعّال وإيتاؤه به قبل ارتداد الطرف إجياد البدن الثاين يف
آن واحد ،ومعىن{ :قبلَأنَيأتونيَمسلمين} َتقدّم مادة البدن على تعلق النفس به .وقال
ابن األعرايب رمحه اهلل :إن اإلتيان كان بإفنائه مثة وإجياده حبضرة سليمان والتنكري تغيري
الصورة .ومعىن :كأنه هو أنه يشابه صورته ،والصرح هو مادة البدن الثاين ،فيكون دخول
الصرح على هذا مقدّمًا على تنكري الصورة ،وكشف الساقني قطع تعلق البدن األول دون
زوال اهليئات البدنية اليت هي مبثابة الشعر ،وهذا بناء على أن النفوس احملجوبة الناقصة البد
هلا من التعلق واهلل أعلم.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫﱠ

{ولقد َأرسلنا َإلى َثمود} أي :أهل املاء القليل الذي هو املعاش صاحل القلب
بالدعوة إىل التوحيد {فإذا َهم َفريقان} فريق القوى الروحانية وفريق القوى النفسانية
{يختصمون} .تقول األوىل :ما جاء به صاحل حق ،وتقول الثانية :بل باطل ،وما حنن
عليه حق {لمَ َتستعجلون َبالسيئة} أي :االستيالء على القلب بالرذيلة {قبل} اإلتيان
بالفضيلة {لولَتستغفرونَهللا} بالتنوّر بنور التوحيد ،والتنصّل عن اهليئات البدنية املظلمة
{لعلَكمَترحمون} بإفاضة الكمال.

{اطَيرنا َبك} ملنعك إيانا من احلظوظ والترفه {طائركم َعند َهللا} سبب خريكم
وشرّكم من اهلل .والرهط املفسدون احلواس :الغضب والشهوة والوهم والتخّيل ،وتبييته:
إهالكه يف ظلمة ليل النفس ،والويل :الروح ،ومكر اهلل هبم :إهالكهم هبدّ جبال األعضاء
عليهم وتدمريهم يف غارّ حملهم وتدمري قومهم بالصيحة اليت هي النفخة األوىل.
ﱡ ﲬﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸﲹ

ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ
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ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ

ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨﱩﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ

وفاحشة قوم لوط يف هذا التطبيق وهي إتيان الذكور ،إتيان القوى النفسانية أدبار
القوى الروحانية واستنزاهلم عن رتبة التأثري بتأثرهم عن تأثري هذه من اجلهة السفلية
واستيالؤها عليهم يف حتصيل اللذات والشهوات البدنية هبم.
{قل َالحمد َهلل} بظهور كماالته وجتليات صفاته على مظاهر خملوقاته {وسالمَ
على َعباده َالذين َاصطفى} بصفاء استعداداهتم وبراءهتم من النقص واآلفة ،فاحلمد مطلقًا
خمصوص به لكون مجيع الكماالت الظاهرة على مظاهر األكوان صفاته اجلمالية واجلاللية
ليس لغريه فيها نصيب ،وصفاء ذوات املصطفني من عباده ونزاهة أعياهنم عن نقص
االستعداد ،وآفة احلجاب سالمه عليهم وحصول األمرين للمظهر التامّ النبويّ بالفعل هو
قوله ذلك مأمورًا به من عني اجلمع يف مقام التفصيل ،منتقالً من مقام التفصيل لعني
اجلمع ،مبتدئًا منه وراجعًا إليه {آهلل} الذي له احلمد املطلق والسالم املطلق ،خري مطلق
حمض يف ذاته {أما َيشركون} من األكوان اليت أثبتوا هلا وجودًا وتأثريًا إذ ال يبقى بعد
الكمال املطلق والقبول املطلق الذي هو اسم السالم املطلق باعتبار الفيض األقدس إال
العدم البحت ،والشرّ الصرف املطلق الذي يقابل اخلري احملض املطلق فكيف يكون خريًا.
ﱡ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨﲩ ﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎﳏﳐ
ﳑﳒﳓﳔﳕﳖ ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠ ﱁﱂﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄ
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ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙ
ﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮ
ﲯﲰ ﲱﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸﲹ ﲺ ﱠ

{أمنَخلقَالسمواتَواألرض} أي :املؤثر املطلق املوجد للكل من األعيان املمكنة
وصفاهتا خري يف التأثري واإلجياد ،أم ما ال وجود له ،فكيف بالتأثري واإلجياد{ .أإلهَ َمعَ
هللا} يف التأثري واإلجياد {بل َهم َقومَ َيعدلون} عن احلق ،فيثبتون الباطل بالتوهم{ .أمنَ
يهديكم} إىل نور ذاته {فيَظلماتَالبرَ} أي :حجب األكوان واألفعال {والبحر} أي:
حجب الصفات {ومنَيرسل}َرياح النفحات حميية للقلوب من يدي رمحة التجليات.

{أمن َيبدأ َالخلق} باختفائه بأعياهنم واحتجابه بذواهتم {ثم َيعيده} بإفنائهم يف
عني اجلمع وإهالكهم يف ذاته بالطمس أو بإظهارهم يف النشأة وإعادهتم إىل الفطرة {ومنَ
يرزقكم َمن َالسماء} الغذاء الروحاين {و} من {األرض} اجلسماين إذ من السماء
املعارف واحلقائق ومن األرض احلكم واألخالق.
{وإذاَوقعَالقولَعليهم} أي :وإذا حتقق وقوع ما سبق يف القضاء حكمنا به من
الشقاوة األبدية عليهم {أخرجنا َلهم َدابة} من صورة نفس كل شقيّ خمتلفة اهليئات
واألشكال هائلة ،بعيدة النسبة بني أطرافها وجوارحها على ما ذكر من قصتها حبسب
تفاوت أخالقها وملكاهتا من أرض البدن قدّام القيامة الصغرى اليت هي من أشراطها
{تكلمهم} بلسان حياهتا وصفاهتا {أن َالناس َكانوا َبآياتنا} قدرتنا على البعث {لَ
يوقنون}َ .

ﱡ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅﲆ ﲇﲈﲉ ﲊﲋ ﲌ ﱠ

{ففزعَمنَ

{ويومَينفخَفيَالصور}َالنفخة األوىل نفخة اإلماتة يف القيامة الصغرى
في َالسماوات َومن َفي َاألرض} من العقالء اجملرّدين واجلهال البدنيني ،أو من القوى
الروحانية واجلسمانية {إلَمنَشاءَهللا} من املوحدين الفانني يف اهلل ،والشهداء القائمني
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باهلل {وكل َأتوه} إىل احملشر للبعث ،صاغرين ،أذالء ،ال قدرة هلم وال اختيار ،أو أتوه
منقادين قابلني حلكمه باملوت.
{وترى} جبال األبدان {تحسبهاَجامدةَ} ثابتة يف مكاهنا {وهيَتمرَ} وتذهب
وتتالشى بالتحليل كالسحاب لتجتمع أجزاؤها عند البعث يف اليوم الطويل {صنعَهللا}
أي :صنع هذا النفخ واإلماتة واإلحياء جملازاة العباد باألعمال صنعًا متقنًا يليق به {إنَهَ
خبيرَ َبما َتفعلون} َ{من َجاء َبالحسنة} أي :مبحو صفة من صفات نفسه بالتوبة إىل اهلل
عنها من قيام صفة إهلية مقامها{ .ومن َجاء َبالسيئة} باحتجابه بصفة من صفات نفسه
{فكبت َوجوههم} َبتنكيس بنائهم لشدّة ميلهم إىل اجلهة السفلية يف نار الطبيعة {هلَ
تجزون} إال بصور أعمالكم وجعل هيئاهتا صوركم.

{إنَما َأَمَرت َأن} ال ألتفت إىل غري احلق و {أعبد َربَ َهذه َالبلدة} أي :القلب
{الذيَحرَمها} محاها عن استيالء صفات النفس ومنعها من دخول أهل الرجس وآمنها
وآمن من فيها لئال ينكبّ وجهي يف نار الطبيعة {وله َكل َشيء} أي :حتت ملكوته
وربوبيته يعطي عابده ما شاء أن يعطيه ومينعه ما شاء أن مينعه ويدفع من غالبه {وأمرتَأنَ
أكون َمن َالمسلمين} الذين أسلموا وجوههم بالفناء فيه {وأن َأتلوا َالقرآن} أفضل
الكماالت اجملموعة يف إبرازها وإخراجها إىل الفعل يف مقام البقاء {وقل َالحمد َهلل}َ
باالتّصاف بصفاته احلميدة {سيريكم} صفاته يف مقام القلب {فتعرفونها} أو آيات
أفعاله وآثارها بالقهر يف مقام النفس فتعرفوهنا عند التعذب هبا أو {يومَينفخَفيَالصور}
بتجلي الذات يف القيامة الكربى{ ،ففزعَمنَفيَالسماواتَومنَفيَاألرض} بصعقة الفناء
والقهر الكليّ إال من شاء اهلل من أهل البقاء الذين أحيوا حلياته وأفاقوا بعد صعقة الفناء به
ﱡ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ [النمل ،اآلية ]87 :ساقطني عن درجة احلياة والوجود ،مقهورين.
وترى جبال الوجودات حتسبها جامدةً ثابتةً على حاهلا ظاهرًا وهي مترّ مرّ السحاب يف
احلقيقة زائلة.

سورة القصص
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽﲾﲿ ﱁﱂ ﱃ ﱄﱅﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍﱠ

{إنَ َفرعون} النفس األمّارة استعلى وطغى يف أرض البدن {وجعلَأهلها} فرقًا
خمتلفة متخالفة متعاديّة التّباعهم السبل املتفرّقة وجتافيهم عن طريق العدل والتوحيد
والصراط املستقيم {يستضع َطائفةََمنهم} هم أهل القوى الروحانية {يذبح} من ناسب
الروح يف التأثري والتعلي من نتائجها بإماتته وعدم امتثال داعيته وقهره {ويستحيي} ما
ناسب النفس يف التأثر والتسفل بتقويته وإطالقه يف فعله.
{ونريد َأن َنمنَ َعلى َالذين َاستضعفوا} باإلذالل واإلهانة واالستعمال يف األعمال
الطبيعية واالستخدام يف حتصيل اللذات البهيمية والسبعية وذبح األبناء واستحياء النساء،
فننجّيهم من العذاب {ونجعلهم} رؤساء مقدّمني {ونجعلهم} ورّاث األرض وملوكها
بإفناء فرعون وقومه {ونمكَن َلهم َفي َاألرض} بالتأييد {ونري َفرعون} النفس األمّارة
{وهامان} العقل املشوب بالوهم املسمّى عقل املعاش {وجنودهما} من القوى النفسانية
{ماَكانواَيحذرون} من ظهور موسى القلب وزوال ملكهم ورياستهم على يده.
ﱡ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙﲚﲛ ﲜﱠ

{وأوحينا َإلى َأمَ َموسى} َأي :النفس الساذجة السليمة الباقية على فطرهتا وهي
اللوامة {أنَأرضعيه} بلبان اإلدراكات اجلزئية والعلوم النافعة األوّلية {فإذاَخفتَعليه}
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من استيالء النفس األمّارة وأعواهنا {فألقيه} يف ميّ العقل اهليوالين واالستعداد األصليّ أو
يف ميّ الطبيعة البدنية باإلخفاء {ول َتخافي} من هالكه {ول َتحزني} من فراقه {إنَاَ
رادَوهَإليك} بعد ظهور التمييز ونور الرشد {وجاعلوهَمنَالمرسلين} إىل بين إسرائيل.

{فالتقطهَآلَفرعون} من القوى النفسانية الظاهرة عليه ،الغالبة على أمره ،فإنه ال
يصل إىل التمييز والرشد وال يتوقى إال مبعاونة التخّيل والوهم وسائر املدركات الظاهرة
والباطنة وإمدادها {ليكونَلهمَعدوَاَ َوحَزناَ} يف العاقبة ويعلم أن أعدى عدوّه النفس اليت
بني جنبيه فيقهرها وأعواهنا بالرياضة ويفنيها بالقمع والكسر واإلماتة.
{وقالت َامرأة َفرعون} أي :النفس املطمئنّة العارفة بنور اليقني والسكينة حالة
احملبة لصفائها له اليت تستويل عليها األمارة وتؤثر فيها بالتلوين {قرَة َعينَ َلي} بالطبع
للتناسب {ولك} بالتوسّط ورابطة الزوجية والتواصل .وقيل ،قال فرعون :لك ال يل.
وعاجلوا التابوت فلم ينفتح ،ففتحته آسية بعدما رأت نورًا يف جوفه فأحبّته {عسى َأنَ
ينفعنا} يف حتصيل أسباب املعاش ورعاية املصاحل وتدبري األمور بالرأي {أوَنتخذهَولداَ}
وينا {وهم َلَ
بأن يناسب النفس دون الروح ،ويتّبع اهلوى ،وخيدم البدن باإلصالح ،فيق ّ
يشعرون}َعلى أن األمر على خالف ذلك.

{وأصبح َفؤاد َأمَ َموسى} أي :النفس الساذجة اللوامة {فارغاَ} َعن العقل من
استيالء فرعون عليها وخوفها منه ملقهوريتها له {إن َكادت َلتبديَبه} أي :كادت تطيع
النفس األمّارة باطنًا وظاهرًا فال ختالفها بسرها وما أضمرته من نور االستعداد وحال
موسى املخفيّ لكونه بالقوة بعد {لولَأنَربطناَعلىَقلبها}َأي :صبّرناها وقوّيناها بالتأييد
الروحي واإلهلام امللكي {لتكونَمنَالمؤمنين} بالغيب لصفاء االستعداد.
ﱡ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻ ﲼﲽﲾﲿ ﳀﳁ
ﳂﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ

{وقالت َألخته} القوّة املفكرة {قَصَيه} أي :اتّبعيه وتفقدي حاله باحلركة يف
تصفح معانيه املعقولة وكماالته العلمية والعملية {فبصرتَبهَعنَجنبَ} أدركت حاله عن
بعد ألهنا ال ترتقي إىل حدّه وال تطلع عن مكاشفته وأسراره وما حيصل له من أنوار صفاته
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{وهمَلَيشعرون} أي :ال يطلعون على اطالع أخته عليه لقصور مجيع القوى النفسانية
عن حدّ املفكرة وبلوغ شأوه.
{وحرَمناَعليهَالمراضع} أي :منعناه من التقوّي والتغذي بلذات القوى النفسانية
وشهواهتا وقبول أهوائها وإعدادها {من َقبل} أي :قبل استعمال الفكر بنور االستعداد
وصفاء الفطرة {فقالتَهلَأدلكمَعلىَأهلَبيتَيكفلونهَلكم} بالقيام بتربيته باألخالق واآلداب
ويرضعونه بلبان املبادئ من املشاهدات والوجدانيات والتجريبات ،وما طريقة احلِسّ
واحلدس من العلوم {وهم َله َناصحون} يشدونه باحلكم العملية واألعمال الصاحلة،
ويهذبونه وال يغوونه بالومهيات واملغالطات ،ويفسدونه بالرذائل والقبائح.
{فرددناهَإلىَأمَه} النفس اللوّامة بامليل حنوها واإلقبال {كي َتقرَ َعينها} بالتنوّر
بنوره {ولَتحزن} بفوات قرة عينها وهبائها وتقويتها به {ولتعلم} حبصول اليقني بنوره
{أنَ َوعد َهللا} بإيصال كل مستعدٍّ إىل كماله املودع فيه وإعادة كل حقيقة إىل أصلها
{حقَولكنَأكثرَالناسَلَيعلمون} ذلك فال يطلبون الكمال املودع فيهم لوجود احلجاب
وطريان الشك واالرتياب.
{ولما َبلغ َأشدَه} أي :مقام الفتوّة وكمال الفطرة {واستوى} استقام حبصول
كماله مث بتجرّده عن النفس وصفاته {آتيناه َحكماَ َوعلماَ} أي :حكمة نظرية وعملية
{وكذلكَنجزيَالمحسنين}َاملتّصفني بالفضائل ،السائرين يف طريق العدالة.
ﱡ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ

{ودخل} مدينة البدن {على َحين َغفلةَ َمن َأهلها} أي :يف حال هدوّ القوى
النفسانية وسكوهنا حذرًا من استيالئها عليه وعلوّها {فوجد َفيها َرجلين َيقتتالن} أي:
العقل واهلوى {هذا} أي :العقل {منَشيعتهَوهذا} أي :اهلوى {منَعدوَه} من مجلة
أتباع شيطان الوهم وفرعون النفس األمّارة {فاستغاثه} العقل واستنصره على اهلوى
{فوكزه} ضربه هبيئة من هيئات احلكمة العملية بقوّة من التأييدات امللكية بيدِ العاقلة
العملية فقتله {قال َهذا} االستيالء واالقتتال {من َعمل َالشيطان} الباعث للهوى على
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التعدّي والعدوان {إنه َعدوَ َمضلَ َمبين} أو هذا القتل من عمل الشيطان ،ألن عالج
االستيالء باإلفراط ال يكون بالفضيلة اليت هي العدالة الفائضة من الرمحن بل إمنا يكون
بالرذيلة اليت يقابلها من جانب التفريط كعالج الشره باخلمود وعالج البخل بالتبذير
واإلسراف بالتقتري وكالمها من الشيطان {إنَيَظلمتَنفسي} باإلفراط والتفريط {فاغفرَ
لي} استر يل رذيلة ظلمي بنور عدلك {فغفر َله} صفات نفسه املائلة إىل اإلفراط
والتفريط بنوره ،فحصلت له العدالة {إنَه َهو َالغفور} َالساتر هيئات النفس بنوره
{الرحيم} بإفاضة الكمال عند زكاء النفس عن الرذائل.
{فلنَ

{قالَربَ َبماَأنعمتَعليَ} أي :اعصمين مبا أنعمت عليّ من العلم والعمل
أكون َظهيراَ} معاونًا {للمجرمين} املرتكبني الرذائل من القوى النفسانية {فأصبح} يف
مدينة البدن {خائفاَ} من استيالء القوى النفسانية بإشارة الدواعي واهلواجس وإلقاء
أحاديث النفس والوساوس يف مقام املراقبة {يستصرخه} أي :يستنصره العقل على أخرى
من قوى النفس وهي الوهم والتخيّل ألهنما يفسدان يف مقام الترقب ،ويثريان الوساوس
واهلواجس ويبعثان النوازع والدواعي وال ينكسران وال يفتران يف حال ما من أحوال
وجود القلب إال عند الفناء يف اهلل ،أال ترى إىل معارضته ومماراته له يف قوله{ :إنَتريدَإلَ
أن َتكون َجبَاراَ َفي َاألرض َوما َتريد َأن َتكون َمن َالمصلحين} .وإمنا نسب صاحبه الذي هو
العقل بقوله :إنّك لغويّ ،الفتتانه بالوهم وعجزه عن دفعه واحتياجه يف معارضته إىل
القلب ،وإمنا أراد أن يبطش وملا تيسّر له البطش ،ومانعه وأنكر فعله ،بقوله أتريد أن تقتلين
كما قتلت نفسًا باألمس؟ ،ألن القلب ما مل يصل إىل مقام الروح ومل يف َن يف مقام
الوالية ،ومل يتّصف بالصفات اإلهلية مل يذعن له شيطان الوهم ألنه من املنظرين إىل يوم
القيامة الكربى ،فما دام القلب يف مقام الفتوّة متّصفًا بكماالته يف القيامة الوسطى يطمع
هو يف إغوائه وال ينقهر وال ميتنع مبجرّد الكمال العلمي والعملي عن استعالئهَ .
ﱡ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚ

ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑﲒﲓ ﲔﲕ ﲖﲗ ﲘﱠ

{وجاء َرجل َمن َأقصى َالمدينة} هو احلبّ الباعث على السلوك يف اهلل الذي
يسمونه اإلرادة ،وإتيانه من أقصى املدينة :انبعاثه من مكمن االستعداد عند قتل هوى
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النفس {يسعى} إذ ال حركة أسرع من حركته حيذره عن استيالئهم عليه وينبّهه على
تشاورهم وتظاهرهم عند ظهور سلطان الوهم عليه ومقابلته ومماراته وجمادلته له على
هالكه باإلضالل {فأخرج} عن مدينتهم حدود سلطنتهم إىل مقام الروح {إني َلكَمنَ
الناصحين} َ{فخرج} باألخذ يف اجملاهدة يف اهلل ودوام احلضور واملراقبة {خائفاَ} من
غلبتهم ،ملتجئًا إىل اهلل يف طلب النجاة من ظلمهم.
{ولما َتوجَه َتلقاء َمدين} َمقام الروح ،غلب رجاؤه على اخلوف لقوّة اإلرادة
وطلب اهلداية احلقانية باألنوار الروحية والتجليات الصفاتية إىل سواء سبيل التوحيد
وطريقة السري يف اهلل.
{ولماَوردَماءَمدين} أي :مورد علم املكاشفة ومنهل علم السرّ واملكاملة {وجدَ
عليه َأمَة َمن َالناس} من األولياء والسالكني يف اهلل واملتوسطني الذين مشرهبم من منهل
املكاشفة {يسقون} قواهم ومريديهم منه ،أو العقول املقدسّة واألرواح اجمل ّردة من أهل
اجلربوت فإهنا يف احلقيقة أهل ذلك املنهل ،يسقون منه أغنام النفوس السماوية واإلنسية
وملكوت السماوات واألرض {ووجد َمن َدونهم} من مرتبة أسفل من مرتبتهم
{امرأتين} مها العاقلتان النظرية والعملية {تذودان} أغنام القوى عنه لكون مشرهبا من
العلوم العقلية واحلكمة العملية قبل وصول موسى القلب إىل املناهل الكشفية واملوارد
الذوقية وال نصيب هلا من علوم املكاشفة {ل َنسقي َحتى َيصدر َالرعاء} أي :شربنا من
فضلة رعاء األرواح والعقول املقدسة عند صدورها عن املنهل متوجّهة إلينا ،مفيضة علينا
فضلة املاء {وأبونا} الروح {شيخَ َكبيرَ} أكرب من أن يقوم بالسقي {فسقىَلهما} من
مشرب ذوقه ومنهل كشفه باإلفاضة على مجيع القوى من فيضه ،ألن القلب إذا ورد
منهالً ارتوى من فيضه يف تلك احلالة مجيع القوى وتنوّرت بنوره {ثمَتولَى} من مقامه
{إلىَالظلَ} أي :ظل النفس يف مقام الصدر مستحقرًا لعلمه املعقول بالنسبة إىل العلوم
الكشفية مستمدًّا من فضل احلق ومقامه القدسي والعلم اللدين الكشفي.
{فقالَربََإنَيَلماَأنزلتَإليََمنَخيرََفقير} أي :حمتاج سائل ملا أنزلت إيل من اخلري
العظيم الذي هو العلم الكشفي وهو مقام الوجد والشوق ،أي :احلال السريع الزوال
وطلبه حىت يصري ملكًا{ .فجاءته َإحداهما} َهي النظرية املتنوّرة بنور القدس اليت تسمّى
حينئذ القوّة القدسية {تمشيَعلىَاستحياءَ} لتأثرها منه وانفعاهلا بنوره {إنَأبيَيدعوك}
أشار به إىل اجلذبة الروحية بنور القوة القدسية واللمة امللكية {ليجزيكَأجرَماَسقيتَلنا}
أي :ثواب ارتواء القوى الشاغلة احلاجبة من استفاضتك وتنوّرها بنورك فإهنا إذا انفعلت
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بالبارق القدسي ،وارتوت بالفيض السرّي ،سهل الترقي إىل جناب القدس وقوي استعداد
القلب لالتصال بالروح لزوال احلجب أو زوال ظلمتها وكثافتها.
{فلماَجاءه} واتصل به وترقى يف مقامه ،وأطلع الروح على حاله {قالَلَتخ َ
نجوتَمنَالقومَالظالمين}َوهو صورة حاله.
ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ

ﳒﳓﳔﳕﳖﳗ ﱠ

{قالت َإحداهما َيا َأبت َاستأجره} أي :استعمله باجملاهدة يف اهلل واملراقبة حلاله يف
رعاية أغنام القوى حىت ال تنتشر فتفسد مجعيتنا وتشوّش فرقتنا ،وبالذكر القليب يف مقام
جتليات الصفات والسري فيها بأجره ثواب التجليات وعلوم املكاشفات {إنَ َخير َمنَ
استأجرت} هلذا العمل {القوي} على كسب الكمال {األمين} الذي ال خيون عهد اهلل
بالوفاء بإبرازها يف االستعداد من وديعته أو ال خيون الروح بامليل إىل بناته فيحتجب
باملعقول .وقد قيل :إن الرعاة كانوا يضعون على رأس البئر حجرًا ال يقله إال سبعة
رجال ،وقيل عشرة ،فأقله وحده وذلك قوته .وفيها إشارة إىل أن العلم اللدين ال حيصل
إال باالتّصاف بالصفات السبع اإلهلية أو العشر.
{قالَإنيَأريدَأنَأنكحكَإحدىَابنتيَ َهاتين} َأي :أجعلها حتتك ،حتظى عندك بنور
القدس وعلوم الكشف وتكون حبكمك وأمرك ال حتتجب عنك بقوهلا {علىَأنَتأجرنيَ
ثمانيَحجج} أي :تعمل ألجلي باجملاهدة حىت تأيت عليك مثانية أطوار هي أطوار الصفات
السبعة اإلهلية بالفناء عن صفاته يف صفات اهلل اليت آخرها مقام املكاملة مع طور املشاهدة
اليت يتم هبا الوصول املطلوبة بقوله :ﱡ ﲥﲦﲧﲨﲩﱠ [األعراف ،اآلية.]143 :
{فإنَأتممتَعشراَ} بالترقي يف طورين آخرين مها الفناء يف الذات والبقاء بعده
بالتحقق {فمن َعندك} فمن كمال استعدادك وقوّته وخصوصية عينك واقتضاء هويّتك
وهي الكماالت العشر اليت ابتلى هبا إبراهيم ربّه فأمتهن فجعله إمامًا للناس يف مقام
التوحيد واهلل أعلم{ .وما َأريد َأن َأشقَ َعليك} أمحل عليك فوق طاقتك وما ال يفي به
وسع استعدادك {ستجدني َإن َشاء َهللا َمن َالصالحين} املربني مبا يصلح للوصول من
اإلفاضات والعلوم ،اهلادين إىل ما يف أصل االستعداد من الكمال املودع يف عني الذات
باألنوار ،غري مكلفني ما مل يكن يف وسعك.
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{ذلكَبينيَوبينك} َذلك األمر الذي عاهدتين عليه قائم بيين وبينك ،يتعلق بق ّوتنا
واستعدادنا وسعينا ،ال مدخل لغرينا فيه {أيَماَاألجلينَقضيتَفالَعدوانَعلي} أميا النهايتني
بلغت فال إمث عليّ ،إذ ال عََليّ إال السعي .وأما البلوغ فهو حبسب ما أوتيت من االستعداد
يف األزل وإمنا تتقدّر قوّيت يف السعي حبسب ذلك واهلل هو الذي وكل إليه أمرنا ويف ذلك
شاهد عليه ،أي :ما أوتينا من الكمال املقدّر لنا أمر تولاه اهلل بنفسه وعينه من فيضه
األقدس ال ميكن ألحد تغيريه وال يطلع عليه أحد غريه ،وال يعلم قبل الوصول قدر
الكمال املودع يف االستعداد وهو من غيب الغيوب الذي استأثر به اهلل لذاته.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝﱞﱟ ﱠﱡ ﱢﱣ ﱤﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥﱠ

{وسارَ

{فلماَقضىَموسىَاألجل} َأي :بلغ حدّ الكمال الذي هو أقصر األجلني
بأهله} من القوى بأسرها إىل جانب القدس مُستصحِبًا للجميع حبيث مل ميانعه ومل
يتخلف عنه واحدة منها ،وحصل له ملكة االتصال للتدرّب يف اجملاهدة واملراقبة بال كلفة
{آنس َمن َجانب َالطور} طور السرّ الذي هو كمال القلب يف االرتقاء نار روح القدس
وهو األفق املبني الذي أوحى منه إىل من أوحى إليه من األنبياء {فيَالبقعةَالمباركة} أي:
مقام كمال القلب املسمّى سرًا من شجرة نفسه القدسية {أنَياَموسىَإننيَأناَهللا} وهو
مقام املكاملة والفناء يف الصفات فيكون القائل والسامع هو اهلل ،كما قال" :كنت مسعه
الذي به يسمع ،ولسانه الذي به يتكلم" .وإلقاء العصا واإلدبار وإظهار اليد البيضاء مرّ
تأويله يف سورة (النمل).
{واضمم َإليك َجناحك َمن َالرَهب} َأي :ال ختف من االحتجاب والتلوين عند
الرجوع من اهلل واربط جأشك بتأييدي آمنًا متحققًا باهلل .وقد مسعت شيخنا املوىل نور
الدين عبد الصمد قدس هلل روحه العزيز يف شهود الوحدة ومقام الفناء عن أبيه أنه كان
بعض الفقراء يف خدمة الشيخ الكبري شهاب الدين السهروردي يف شهود الوحدة ومقام
الفناء ذا ذوقٍ عظيمٍ ،فإذا هو يف بعض األيام يبكي ويتأسّف ،فسأله الشيخ عن حاله،
فقال :إين حُجبت عن الوحدة بالكثرة ،ورددت ،فال أجد حايل .فنبّهه الشيخ على أنه
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{فذانكَبرهانانَمنَربك}

ﱡ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷ

ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ﳊﳌﳍﳎﳏﳐ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌ
ﳋ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞ
ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻ ﱼ ﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﱠ

{وأخي َهارون} العقل {هو َأفصح َمني َلساناَ} ألن العقل مبثابة لسان القلب
ولواله مل يفهم أحوال القلب ،إذ الذوقيات ما مل تدرج يف صورة املعقول وتتن ّزل يف هيئة
العلم واملعلوم ،وتقرب بالتمثيل والتأويل إىل مبالغ فهوم العقول والنفوس مل ميكن فهمها
{ردءاَ َيصدَقني} عونًا يقرّر معناي يف صورة العلم مبصداق الربهان {إني َأخا َأنَ
يكذبون} لبعد حايل عن أفهامهم وبعدهم عن مقامي وحايل فال بدّ من متوسّط.

{سنشدَ َعضدك َبأخيك} نقوّيك مبعاضدته {ونجعل َلكما} غلبةً بتأثريك فيهم
بالقدرة امللكوتية وتأييدك العقل بالقوة القدسيّة ،وإظهار العقل كمالك يف الصورة العملية
واحلجّة القياسيّة {فأوقدَليَياَهامان} نار اهلوى على طني احلكمة املمتزجة من ماء العلم
وتراب اهليئات املادّية {فاجعلَلي} َمرتبةً عاليةً من الكمال ،من صعد إليها كان عارفًا.
وهو إشارة إىل احتجابه بنفسه ،وعدم جترّد عقله من اهليئات املادية لشوب الوهم .أي:
حاولت النفس احملجوبة بأنائيته من عقل املعاش احملجوب مبعقوله أن يبين بنيانًا من العلم
والعمل املشوبني بالومهيات ،ومقامًا عاليًا من الكمال احلاصل بالدراسة والتعلم ال بالوراثة
والتلقي ،من استعلى عليه توهم كونه عارفًا بالغًا حد الكمال ،كما ذكر يف الشعراء أهنم
كانوا قومًا حمجوبني باملعقول عن الشريعة والنبوّة ،متدرّبني باملنطق واحلكمة ،معتنني هبما،
معتقدين الفلسفة غاية الكمال ،منكرين للعرفان والسلوك والوصال {لعلَي َأطَلع َإلى َإلهَ
موسى} َبطريق التفلسف ،وإمنا ظنه من الكاذبني لقصوره عن درجة العرفان والتوحيد،
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واحتجابه بصفة األنائية والطغيان والتفرعن بغري احلق من غري أن يتّصفوا بصفة الكربياء
عند الفناء ،فيكون تكبّرهم باحلق ال بالباطل عن صفات نفوسهم.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑ

ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ
ﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮﱠ

{وماَكنتَبجانبَالغربي}َأي :جانب غروب مشس الذات األحدية يف عني موسى
واحتجاهبا بعينه يف مقام املكاملة ألنه مسع النداء من شجرة نفسه ،وهلذا كانت قبلته جهة
املغرب ودعوته إىل الظواهر اليت هي مغارب مشس احلقيقة خبالف عيسى { إذَ
قضيناَإلىَموسىَاألمر} أوحينا إليه بطريق املكاملة {وماَكنتَمنَالشاهدين} مقامه يف مرتبة
نقبائه وأولياء زمانه الذين شهدوا مقامه ،ولكن بعد قرنك من قرنه بإنشاء قرون كثرية
بينهما فنسوا فأطلعناك على مقامه وحاله يف معراجك وطريق صراطك ليتذكروا {وماَ
كنتَثاوياَ} مقيمًا {فيَأهلَمدين} مقام الروح {تتلواَعليهم} علوم صفاتنا ومشاهداتنا،
بل كنت يف طريقك إذ ترقيت من األفق األعلى فدنوت من احلضرة األحدية إىل مقام
قاب قوسني أو أدىن ،فأخربهتم بذلك عند إرسالنا إياك بالرجوع إىل مقام القلب بعد
الفناء يف احلق.
{وماَكنتَبجانبَالطور} مقام السرّ واقفًا {ولكنَرحمة} تامّة واسعة شاملة {منَ
ربك}َتدراكتك ورقتك إىل مقام الفناء يف الوحدة الذي تتدّرج فيه مقامات مجيع األنبياء
وصارت وصفك وصورة ذاتك عند التحقق به يف مقام البقاء واإلرسال لتعمّ نبوّتك خبتم
النبوّات و {لتنذرَقوماَ} بلغت استعداداهتم يف القبول حدًّا من الكمال ما بلغ استعدادات
آبائهم الذين كانوا يف زمن األنبياء املتقدّمني وتدعوهم إىل كمال مقام احملبوبني الذي مل
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{ما َأتاهم َمن َنذير َمن َقبلك}

يدعُ إليه أحد منهم أمته فـ
{لعلَهمَيتذكَرون} بالوصول إىل كمال احملبة.

يدعوهم إىل ما دعوت إليه

{الذين َآتيناهم} العقل القرآين والفرقاين {من َقبله َهم َبه َيؤمنون} لكمال
استعدادهم دون غريهم {إنَاَكناَمنَقبلهَمسلمين} وجوهنا هلل بالتوحيد ،منقادين ألمره.

{أولئك َيؤتون َأجرهم َمرتين} أوالً يف القيامة الوسطى من جانب األفعال
والصفات قبل الفناء يف الذات ،وثانيًا يف القيامة الكربى عند البقاء بعد الفناء من اجلّنات
الثالث {ويدرؤونَبالحسنة} املطلقة من شهود أفعال احلق والصفات والذات {السيَئة}
املطلقة من أفعاهلم وصفاهتم وذواهتم {ومماَرزقناهمَينفقون} بالتكميل وإفاضة الكماالت
على املستعدّين القابلني.
ﱡ ﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤ
ﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶ
ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰ
ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﱠ

{وإذا َسمعوا} لغوًا لفضول املانع من القبول مل يلحّوا وأعرضوا لكوهنم أولياء
موحّدين ال أنبياء {سالم َعليكم} سلمكم اهلل من اآلفات املانعة عن قبول احلق {لَ
نبتغي} صحبة {الجاهلين} املفقودين بالسفاهة واجلهل املركب ،فإهنم ال ينتفعون
بصحبتنا وال يقبلون هدايتنا{ .إنَكَلَتهديَمنَأحببت} هدايته الهتمامك حباله غري مطلع
على استعداده مبجرّد اجلنسية النفسية أو للقرابة البدنية دون األصلية ،أو الصحبة العارضّية
دون احلقيقة الروحية {ولكنَ َهللا َيهديَمنَيشاء} من أهل عنايته {وهو َأعلم َبالمهتدين}
القابلني للهداية الطالعه على استعدادهم وكوهنم غري مطبوع على قلوهبم.
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{فعميت َعليهم َاألنباء َيومئذ} أي :خفيت عليهم احلقائق والتبست يف القيامة
الصغرى لكوهنم حمجوبني ،واقفني مع األغيار كالعمي ،وقد رسخ جهلهم الشامل أوقات
النشأتني كقوله :ﱡ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ[اإلسراء ،اآلية{ ]72 :فهمَلَ
يتساءلون} لعجزهم عن النطق وكوهنم خمتومًا على أفواههم.

{فأمَا َمن َتاب} تنصّل عما غطى بصريته وغشى قلبه واستعداده من صفات
النفس ،وآمن بالغيب بطريق العلم {وعمل} يف التحلية واكتساب اخلريات والفضائل
{عمالَ َصالحاَ َفعسى َأنَيكون َمن َالمفلحين} الفائزين بالتجرّد عن مقام النفس مبقام القلب
والرجوع إىل الفطرة من حجاب النشأة.
{وربك َيخلق َما َيشاء} من احملجوبني واملكاشفني {ويختار} مبقتضى مشيئته
وعنايته هلم ما يريد {ماَكانَلهمَالخيرة} يف ذلك {سبحانَهللا} نزّهه عن أن يكون لغريه
اختيار مع اختياره فيكون شريكه.
{ل َإله َإل َهو} ال شريك له يف الوجود {له َالحمد} املطلق لثبوت مجيع
الكماالت الظاهرة على مظاهر األكوان ،والباطنة فيها وعنها له ،فيكون كل مجيل غينّ
قوي عزيز يف الدنيا جبماله وغناه وقوّته وعزّته مجيالً غنيًّا قوّيًا عزيزًا ،وكل كامل عامل
عارف به يف اآلخرة بكماله وعلمه ومعرفته كامالً عاملًا عارفًا {وله َالحكم} يقهر كل
شيء على مقتضى مشيئته وحيكم عليه مبوجب إرادته ،فيكون كل قبيحٍ فقريٍ ذليل ضعيف
يف الدنيا حبكمه ،وحتت قهره ،كذلك وكل حمجوبٍ خمذولٍ ،أسري ،مردود يف اآلخرة يف
قهره وحتت حكمه خمذوالً حمجوبًا أسريًا مردودًا {وإليهَترجعون} بالفناء يف وجوده أو
أفعاله وصفاته أو ذاته.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ

ﱓﱔﱕ ﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊﲋﲌ ﲍﲎ ﲏﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﱠ

{منَإلهََ

{إنَجعلَهللاَعليكم} ليل ظلمة النفس {سرمداََإلىَيومَالقيامة} الصغرى
غيرَهللاَيأتيكمَبضياء} من نور الروح {أفالَتسمعون} حال كونكم يف احلجاب ،فتفهمون
املعاين واحلكم فتؤمنون بالغيب {إن َجعل َهللا َعليكم} هنار نور الروح سرمدًا بالتجلي
الدائم دون االستتار {إلىَيومَالقيامة} الصغرى {منَإلهَ َغيرَهللاَيأتيكمَبليل} من أوقات
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{تسكنون َفيه}

الغفالت وغلبات صفات النفس وغشاوات الطبع
وراحات أبدانكم {أفالَتبصرون} بنور روح جتليات احلق.

إىل حقوق نفوسكم

{ومن َرحمته َجعل َلكم َالليل َوالنهار} بالغفلة واحلضور يف مقام القلب واالستتار
والتجلي يف مقام الروح {لتسكنوا} يف ظلمة النفس إىل نور البدن وترتيب املعاش
{ولتبتغوا} من فضل مكاشفاته وجتليات صفاته ومشاهداته {لعلَكم َتشكرون} نعمه
الظاهرة والباطنة واجلسمانية والروحانية يف أوالكم وأخراكم باستعماهلا لوجه اهلل فيما
وجب عليكم من طاعته يف كل مقام به وفيه وله.
{ونزعناَمنَكلَأمَةَشهيداَ} أي :خنرج يوم القيامة عند خروج املهدي من كل أمة
نبيّهم وهو أعرفهم باحلق {فقلنا} على لسان الشهيد الذي يشهد احلق بشهود الكل وال
حيتجب هبم عنه {هاتواَبرهانكم} على ما أنتم عليه أحقٌّ هو أم ال؟ فعجزوا عن آخرهم
وظهر برهان النيب {فعلموا َأن َالحق َهلل} أظهره مظهر الشهيد {وضل َعنهم} مفترياهتم
من املذاهب املختلفة والطرق املتشعّبة املتفرّقة .أو قلنا للشهداء{ :هاتواَبرهانكم} َبإظهار
التوحيد ،فأظهروا ،فعلموا أن احلقّ هلل.
ﱡ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕ

ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦ
ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﱠ

{إنََقارونَكانَمنَقومَموسى} عاملًا كبلعم بن باعوراء {فبغىَعليهم} الحتجابه
بنفسه وعلمه بالتكبّر واالستطالة عليهم ،فغلب عليه احلرص .وحمبة الدنيا ابتالء من اهلل
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لغروره واحتجابه برؤيته زينة نفسه بكماهلا ،فمال هواه إىل اجلهة السفلية ،فخسف به
فيها حمجوبًا ممقوتًا.
{تلك َالدار َاآلخرة} من العامل القدسي الباقي {نجعلها َللذين} ال حيتجبون
بنفوسهم وصفاهتا فتصري فيهم اإلرادة الفطرية الطالبة للترقي والعلو يف مساء الروح هوى
نفسانية تطلب االستعالء واالستطالة والتكبّر على الناس يف األرض ،ويصري صالحهم
بطلب املعارف واكتساب الفضائل واملعايل فسادًا يوجب مجع األسباب واألموال وأخذ
حقوق اخللق بالباطل {والعاقبة} َللمجرّدين الذين تزكت نفوسهم عن الرذائل املردية
واألهواء املغوية.
{إنَالذيَفرضَعليكَالقرآن} أوجب لك يف األزل عند البداية واالستعداد الكامل
الذي هو العقل القرآين اجلامع جلميع الكماالت وجوامع الكلم واحلكم {لرادَكَإلىَمعاد}َ
ما أعظمه ال يبلغ كنهه وال يُقدَّر قدره هو الفناء يف اهلل يف أحدية الذات والبقاء بالتحقق
به جبميع الصفات {قل َربي َأعلم َمن َجاء َبالهدى} أي :ال يعلم حايل وكنه هداييت وما
أوتيت من العلم اللدين املخصوص به إال ريب ال أنا وال غريي ،لفنائي فيه عن نفسي
واحتجاب غريي عن حايل {ومن َهو َفي َضالل َمبين} من هو حمجوبٌ عن احلق لعدم
االستعداد وكثافة احلجاب لكون غريي حمجوبًا عن حال استعدادي فما علمته بل هو
العامل به ال أنا ،لفنائي فيه وحتققي به.
{وماَكنتَترجوَأنَيلقىَإليكَالكتاب} كتاب العقل الفرقاين بتفصيل ما مجع فيك
لكونك يف حجب النشأة مغمورًا ،وعما أودع فيك حمجوبا {إلَ} أي :لكن ألقى إليك
لتجلي صفة الرمحة الرحيمية {من َربك} وظهور فيضها فيك شيئًا فشيئًا حىت صارت
وصفك {فالَتكوننَظهيراَ َللكافرين} احملجوبني باحتجابك هبا عن الفناء يف الذات ،فتظهر
أنائيتك برؤية كماهلا {ول َيصدنَك َعن َآيات َهللا} وجتليات صفته فتقف مع أنائيّتك
كوقوفهم مع الغري فتكون من املشركني بالنظر إىل نفسك وإشراكها باهلل يف الوجود
{وادع َإلى َربك} به ال إىل نفسك هبا ،فإنّك احلبيب ،واحلبيب ال يدعو إىل نفسه وال
يكون بنفسه بل إىل حبيبه حببيبه {لَإلهَإلَهو} فال تدع معه غريًا ال نفسك وال غريها.
فمن امتثال قوله :ﱡ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱠ حصل له وصف ما طغى ومن قوله{ :ول َتدع َمعَ
هللا} ،ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [النجم ،اآلية{ .]17 :كل َشيء َهالك َإل َوجهه} أي :ذاته ،إذ ال
موجود سواه {له َالحكم} َبقهره كل ما سواه حتت صفاته {وإليه َترجعون} بالفناء يف
ذاته.

سورة العنكبوت
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲑﲒ ﲓ ﲔﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝﱠ

{ألم} أي :الذات اإلهلية والصفات احلقيقية اليت أصلها وأوّهلا باعتبار النسبة إىل
الغري العلم واإلضافية اليت أوّهلا ومنشؤها املبدئية اقتضت أن ال ُيترك الناس على نقصاهنم
وغفلتهم واحتجاهبم مبجرّد أقواهلم املطابقة للحق وظواهر أعماهلم ،بل ُيفتنوا بأنواع
البليات وميتحنوا بالشدائد والرياضات حىت يظهر ما كمن يف استعداداهتم وأودع يف
غرائزهم .فإن الذات اإلهلية أحبّت أن تظهر كماالهتا املخزونة يف عني اجلمع فأودعها
معادن أعيان الناس ،وأوجدها يف عامل الشهادة ،كما قال تعاىل" :كنت كنزًا خمفيًّا"
احلديث .فتحبّب إليهم باالبتالء بالنعم والنقم ليعرفوه عند ظهور صفاته عليهم فيصريوا
مظاهرَ له يف االنتهاء إليه ،كما كانوا معادن وخزائن عند االبتداء منه ،فإن كونه منتهى
من لوازم كونه مبتدأ.
ﱡ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷﱸ
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ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍ

ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖﱠ

{ولقدَفتَناَالذينَمنَقبلهم} من أهل االستبصار واالستعداد بأنواع املصائب واحملن
والرياضات والفنت ،حىت يتميّز الصادق يف الطلب ،القابل للكمال بظهور كماله من
الكاذب املهوّس الضعيف االستعداد.
{من َكان َيرجو َلقاء َهللا} يف أحد املواطن سواء كان موطن الثواب واآلثار أو
موطن األفعال أو موطن األخالق أو موطن الصفات أو موطن الذات {فإنَأجلَهللا} يف
إحدى املقامات الثالث {آلتَ} أي :فليتيقن وقوع اللقاء حبسب حاله ورجائه عند
األجل املعلوم ،وليعمل احلسنات ليجد الكرامة يف جنة النفس من باب اآلثار واألفعال
عند املوت الطبيعي ،أو ليجتهد يف احملو بالرياضات واملراقبات ليشاهد يف جنة القلب من
جتليات الصفات ومقامات األخالق ما يشتهيه ويدّعيه عند املوت اإلرادي ،أو ليجاهد يف
اهلل حق جهاده بالفناء فيه ليجد روح الشهود وذوق اجلمال يف جنة الروح عند املوت
األكرب والطامّة الكربى.
{ومنَجاهد} يف أي مقام كان ألي موطن أراد {فإنماَيجاهدَلنفسه}{ .والذينَ
آمنوا} كل واحد من أنواع اإلميان املذكورة {وعملواَالصالحات} حبسب إمياهنم {لنكفرنََ
عنهم} َسيئات أعماهلم وأخالقهم ،أو صفاهتم أو ذواهتم بأنوار ذاته {ولنجزينَهم َأحسنَ
الذيَكانواَيعملون} من أعمالنا الصادرة عن صفاتنا بدل أعماهلم.
{ووصَيناَاإلنسان} إىل آخره ،جعل أوّل مكارم األخالق إحسان الوالدين إذ مها
مظهرا صفيت اإلجياد والربوبية ،فكان حقهما يلي حقّ اهلل بقرن طاعتهما بطاعته ألن
العدل ظل التوحيد ،فمن وحّد اهلل لزمه العدل وأول العدل مراعاة حقوقهما ألهنما أوىل
الناس ،فوجب تقدمي حقوقهما على حق كل أحد إال على حقه تعاىل ،وهلذا أوجبت
طاعتهما يف كل شيء إال يف الشرك باهلل.

ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
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ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅ ﳆ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ
ﱝ ﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥ ﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡ

ﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ

ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨﱠ

{إنماَاتَخذتمَمنَدونَهللا} شيئًا عبدمتوه مودودًا فيما بينكم {فيَالحياةَالدنيا} أو
أن كل ما اختذمت من دون اهلل شيئًا مودودًا فيما بينكم يف احلياة الدنيا ،أو أن كل ما
اختذمت أوثانًا مودودًا يف هذه احلياة أو ملودة بينكم يف هذه على القراءتني .واملعىن :أن
املودّة قسمان :مودّة دنيوية ومودّة أخروية ،والدنيوية منشؤها النفس من اجلهة السفلية،
واألخروية منشؤها الروح من اجلهة العلوية .فكل ما حيب ويودّ من دون اهلل ال هلل وال
مبحبة اهلل فهو حمبوب باملودة النفسية ،وهي هوى زائل كلما انقطعت الوصلة البدنية زالت
ومل تصل إىل إحدى القيامات فإهنا نشأت من تركيب البدن واعتدال املزاج ،فإذا احنل
التركيب واحنرف املزاج تالشت وبقي التضادّ والتعاند مبقتضى الطبائع كقوله تعاىل:
{ثمَيومَالقيامةَيكفرَبعضاَ َببعضَويلعنَبعضكمَبعضاَ} وهلذا شبّهها ببيت العنكبوت
يف الوهن يف قوله{ :مثلَالذينَاتخذواَمنَدونَهللاَأولياءَكمثلَالعنكبوت} إىل آخر اآلية .وأما
األخروية فمنشؤها الذات األحدية واحملبة اإلهلية ،وتلك املودّة هي اليت تكون بني األصفياء
واألولياء لتناسب الصفات وجتانس الذوات ال تتصفى غاية الصفاء وال تتجرّد عن الغطاء
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إال عند زوال التركيب والربوز عن حجب النفس والبدن يف مقام القلب الروح لقرهبا من
منبعها هناك فتصري يوم القيامة حمبّة صِرفة صافية اهليئة خبالف تلك.
ﱡ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ
ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱠ

{اتلَ َما َأوحي َإليك َمن َالكتاب َوأقم َالصالة} أي :فصّل ما أمجل فيك من كتاب
العقل القرآين بسبب الوحي ونزول كتاب العلم الفرقاين ،وأقم الصالة املطلقة على ترتيب
تفاصيل التالوة والعلوم .ومعناه :امجع بني الكمال العلمي والعمل املطلق ،فإن لك حبسب
كل علم صالة وكما أن العلوم إمّا نافعة تتعلق باآلداب واألعمال وإصالح املعاش وهي
علوم القوى من غيب امللكوت األرضية ،وإما شريفة تتعلق باألخالق والفضائل وإصالح
املعاد وهي علوم النفس من غيب الصدر والعقل العلمي ،وإما كليّة يقينية تتعلق بالصفات
وهي على نوعني :عقلية نظرية وكشفية سريّة ،وكالمها من غيب القلب والسر .وإما
حقيقية تتعلق بالتجليات واملشاهدات ،وهي من غيب الروح ،وإما ذوقية لدنية تتعلق
بالعشقيات واملواصالت وهي من غيب اخلفاء .وإما حقيّة من غيب الغيوب .وحبسب كل
علم صالة ،فاألوىل هي الصالة البدنية بإقامة األوضاع وأداء األركان ،والثانية صالة
النفس باخلضوع واخلشوع واالنقياد والطمأنينة بني اخلوف والرجاء ،والثالثة صالة القلب
باحلضور واملراقبة ،والرابعة صالة السرّ باملناجاة واملكاملة ،واخلامسة صالة الروح
باملشاهدة واملعاينة ،والسادسة صالة اخلفاء باملناغاة واملالطفة ،وال صالة يف املقام السابع
ألنه مقام الفناء واحملبة الصرفة الفناء يف عني الوحدة .وكما كان هناية الصالة الظاهرة
وانقطاعها بظهور املوت الذي هو ظاهر اليقني وصورته كما قيل يف تفسري قوله تعاىل:
ﱡﱲﱳﱴ ﱵﱶﱠ [احلجر ،اآلية ،]99 :فكذلك انتهاء الصالة احلقيقية بالفناء
املطلق الذي هو حق اليقني .وأما يف مقام البقاء بعد الفناء فيتج ّدد مجيع الصلوات الست
مع سابعة وهي صالة احلق باحملبة والتفريد.
{إن َالصَالة َتنهى َعن َالفحشاء َوالمنكر} َفالصالة البدنية تنهى عن املعاصي
والسيئات الشرعية ،وصالة النفس تنهى عن الرذائل واألخالق الرديئة واهليئات املظلمة،
وصالة القلب تنهى عن الفضول والغفلة ،وصالة السرّ تنهى عن االلتفات إىل الغري
والغيبة ،كما قال " :لو علم املصلي من يناجي ما التفت" .وصالة الروح عن
الطغيان بظهور القلب بالصفات كنهي صالة القلب عن ظهور النفس هبا ،وصالة اخلفاء
عن االثنينية وظهور األنائية ،وصالة الذات تنهى عن ظهور البقية بالتلوين وحصول
املخالفة يف التوحيد {ولذكرَهللاَأكبر} الذي هو ذكر الذات يف مقام الفناء احملض ،وصالة
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احلق عند التمكني يف مقام البقاء أكرب من مجيع األذكار والصلوات
تصنعون} يف مجيع املقامات واألحوال والصلوات.
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{وهللا َيعلم َماَ

{ول َتجادلوا َأهل َالكتاب َإل َبالتي َهي َأحسن} إمنا منع اجملادلة مع أهل الكتاب إال
بالطريقة اليت هي أحسن ألهنم ليسوا حمجوبني عن احلق بل عن الدين ،فهم أهل استعداد
ولطف ال أهل خذالن وقهر .وإمنا ضلوا عن مقصدهم الذي هو احلق يف الطريق ملوانع
وعادات وظواهر فوجب يف احلكمة مرافقتهم يف املقصد الذي هو التوحيد كما قال:
{وإلهنا َوإلهكم َواحدَ} ومرافقتهم يف الطريق ما استقام منها ووافق طريق احلق ،ال ما
اعوجّ واحنرف عن املقصد كاالنقياد واالستسالم للمعبود باحلق الواحد املطلق كما قال:
{ونحن َله َمسلمون} ليتحقق عندهم أهنم على احلق متوجّهون إىل مقصدهم سالكون
لسبيله ،فتطمئنّ قلوهبم .ومالطفتهم يف بيان كيفية سلوك الطريق بتصويب ما هو حق مما
هم عليه وتبصري ما هو باطل الحتجاهبم عنه بالعبادة ،كقوله{ :آمنَاَبالذيَأنزلَإليناَوأنزلَ
إليكم َوإلهنا َوإلهكم َواحد َونحن َله َمسلمون} ملناسبتهم ومشاركتهم إيّاهم يف اللطف،
فيستأنسوا هبم ويقبلوا قوهلم ويهتدوا هبداهم إال الذي ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون
فبطل استعدادهم وحُجبوا عن رهبم ،وهم الذين ظلموا منهم على أنفسهم بإبطال
استعداداهتم ونقص حقوقها من كماالهتا بتكديرها وتسويدها ،ومنعها عن القبول بكثرة
ارتكاب الفضول فإهنم أهل القهر ال يؤثر فيهم إال القهر وال تنجع فيهم املالطفة للمضادّة
بني الوصفني.
ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏﱐ ﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
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ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙﲚ ﱠ

{بل َهو َآياتَ َبيَنات َفي َصدور َالذين َأوتوا َالعلم} أي :القرآن علوم حقيقيّة ذوقية
بيّنة ،حملها صدور العلماء احملققني ،وهي املعاين النازلة من غيب الغيوب إىل الصدر ال
األلفاظ واحلروف الواقعة على اللسان والذكر ،وما جيحد هبا إال الكافرون احملجوبون
لعدم االستعداد ،أو الظاملون الذين أبطلوا استعدادهم بالرذائل والوقوف مع األضداد
{وإنَجهنَمَلمحيطةَ َبالكافرين} احملجوبني عن احلق لكوهنم مغمورين يف الغواشي الطبيعية
واحلجب اهليوالنية حبيث مل يبق فيهم فرجة إىل عامل النور فيستبصروا ويستضيئوا هبا
ويتنفسوا منها فيتروّحوا فيها.
{يومَيغشاهمَالعذابَمنَفوقهم}َحلرماهنم عن احلق واحتجاهبم عن النور واحتراقهم
حتت القهر {ومن َتحت َأرجلهم} حلرماهنم اللذات والشهوات واحتجاهبم عنها بفقدان
األسباب واآلالت ،وتعذهبم بإيالم اهليئات ونريان اآلثار وهم بني مبتلني شديدين
ومشوقني قويني إىل اجلهة العلوية مبقتضى الفطرة األصلية ،وإىل السفلية باقتضاء رسوخ
اهليئة العارضية مع احلرمان عنهما واحتباسهم يف برزخ بينهما نعوذ باهلل منه.
{والذينَجاهدوا} من أهل الطريقة {فينا} بالسري يف صفاتنا ،وهو السري القليبّ
ألن املبتدِئ الذي هو يف مقام النفس سريه باجلهاد إىل اهلل .واجملاهدة يف هذا السري
باحلضور واملراقبة واالستقامة إىل اهلل يف الثبات على حكم التجليات {لنهدينهم} إىل
طرق الوصول إىل الذات ،وهي الصفات ألهنا حجب الذات ،فالسلوك فيها باالتّصاف هبا
موصل إىل حقيقة االسم الثابت له تعاىل حبسب الصفة املوصوف هو هبا وهو عني الذات
الواحدية وهي باب احلضرة األحدية {وإن َهللا َلمع َالمحسنين} الذين يعبدون اهلل على
املشاهدة ،كما قال " :اإلحسان أن تعبد اهلل كأنّك تراه" ،فاحملسنون السالكون يف
الصفات واملتّصفون هبا ألهنم يعبدون باملراقبة واملشاهدة ،وإمنا قال" :كأنك تراه" ألن
الرؤية والشهود العيينّ ال يكون إال بالفناء يف الذات بعد الصفات.

سورة الروم
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪﲫﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖﱗ ﱘﱠ

{المَغلبتَالروم} الذات األحدية مع صفيت العلم واملبدئية كما ذكر ،اقتضت أن
روم القوى الروحانية تكون مغلوبة يف أقرب موضع من أرض النفس الذي هو الصدر،
ألن فيض املبدأ يوجب إظهار اخللق واحتجاب احلق به ،فكل ما كان أقرب إىل احلق كان
مغلوبًا بالذي هو أقرب إىل اخللق وذلك حكم االسم املبدِئ يف مظهر النشأة وجتليه تعاىل
به وبامسه الظاهر وامسه اخلالق ،ويف اجلملة :مبا يف حضرته املبدئية من األمساء {وهمَمنَ
بعد} كوهنم مغلوبني {سيغلبون} على فارس القوى النفسانية األعجمية احملجوبة
بالرجوع إىل اهلل ،وظهور الغلب.
{فيَبضعَسنين} من األطوار اليت يكون فيها الترقي إىل الكمال وأوقات احلضور
واملقامات والتجليات.
{هللَاألمرَمنَقبل} َحبكم امسه املبدِئ {ومنَبعد} حبكم امسه املعيد ،يدبر األمر
من السماء إىل األرض مث يعرج إليه {ويومئذَ} أي :يوم غلبة روم الروحانيات على
النفسانيات {يفرحَالمؤمنونَبنصرَهللا} وتأييده من امللكوت السماوية وإمدادهم باألمداد
القدسية {ينصر َمن َيشاء} من أهل عنايته املستعدّين هبا {وهو َالعزيز} القوي الغالب
على قهر الفارسيني احملجوبني {الرحيم} بإفاضة األمداد الكمالية واألنوار التأييدية
القدسية على الروميّني الغالبني.
{وعد َهللا} َيف تكميل املستعدّين من أهل عنايته {ل َيخل َهللا َوعده َولكنَ َأكثرَ
الناسَلَيعلمون} الحتجاهبم حيسبون أن هذه الغلبة بقوّهتم وكسبهم ،وأنه قد ميكن أنه ال
يبلغ املعىن به السّعي إىل الكمال لعدم السعي وال يعرفون أن ذلك املستعدّ أيضا من توفيقه
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وعالمة عنايته تعاىل به ،وعدم السعي من خذالنه وآية كونه غري معين به ،فإن أعمالنا
معرفات ال موجبات.
{يعلمون َظاهرا َمن َالحياة َالدنيا} وأن وجوه املكاسب منوطة بسعي العباد
وتدبريهم {وهم} عن الباطن وأحوال العامل الروحاين {همَغافلون} ال يفطنون أن وراء
هذه احلياة املنقطعة حياة سرمدية كما قال :ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ
[العنكبوت ،اآلية ،]64 :وأن وراء تدبري العباد وسعيهم هلل تعاىل تقديرًا وحكمًا.
ﱡ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐﲑ ﲒﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜﲝﲞﲟ ﲠ
ﲡﲢﱠ

{وماَ

{أولمَيتفكَرواَفيَأنفسهمَماَخلقَهللا} مساوات الغيوب السبعة وأرض البدن
بينهما} من القوى الطبيعية وامللكوت األرضية والروحانية ،وامللكوت السماوية والصفات
واألخالق وغريها إال باحلكمة والعدل وظهور احلق يف مظاهرهم بالصفات على حسب
استعداد قبوهلا لتجليه {وأجل َمسمى} هو غاية كمال كل منهم وفنائه يف اهلل مبقتضى
هوية استعداده األول حىت يشهدوا بقدر استعدادهم وإلقاء اهلل فيهم بصفاته وذاته {وإنَ
كثيراَ َمن َالناس َبلقاء َربهم َلكافرون} الحتجاهبم عنه ،فيتومهون أنه ال يكون إال باملقابلة
الصورية يف عامل آخر باندراج اهلوية يف اهلوية.
ﱡ ﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ

ﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦﱧﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼﱽ ﱾﱿ ﲀ
ﲁ ﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎﱠ

{هللاَيبدأَالخلق} بإظهار الفرس على الروم {ثمَيعيده} بإظهار الروم على الفرس
{ثمَإليهَترجعون} بالفناء فيه.
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{ويوم َتقوم َالساعة} َبوقوع القيامة الصغرى {يَبلس َالمجرمون} عن رمحة اهلل
وحتيّرهم يف العذاب ،غري قابلني للرمحة ،أو القيامة الكربى بظهور املهديّ وقهرهم حتت
سطوته وحرمانه من رمحته ،وحينئذٍ يتفرّق الناس بتميّز املؤمن عن الكافر.
{فسبحانَهللا} أن يكون غريه يف الوجود والصفة والفعل والتأثري {حينَتمسون}
بغلبة ظلمة الفرس على نور الروم {وحينَتصبحون} عند ظهور نورهم على ظلمة الفرس
{وله َالحمد} بظهور صفات كماله وجتليات مجاله يف مساوات الغيوب السبعة وقت
إصباح غلبة نور الروحانيات على ظلمات النفسانيات وقرب طلوع مشس الروح،
وبظهور صفات جالله يف أرض البدن عند إمساء غلبة ظلمة النفسانيات على نور
الروحانيات {وعشياَ} وقت فنائهم وغيبة مشس الروح يف الذات {وحينَتظهرون} يف
البقاء بعد الفناء عند االستقامة واالستواء.
{يخرج} حي القلب من ميّت النفس باإلعادة وقت اإلصباح و {يخرج} ميّت
النفس من حيّ القلب يف اإلبداء عند اإلمساء {ويحيي} أرض البدن حينئذٍ {وكذلكَ
تخرجون} يف النشأة الثانية.
{أنَ

{ومنَآياته}َأي :من أفعاله وصفاته اليت يتوصل هبا إىل ذاته معرفة وسلوكًا
خلقَلكمَمنَأنفسكمَأزواجاَ} أي :خلق لكم من النفوس أزواجًا لألرواح {لتسكنواَإليها}
وتركنوا ومتيلوا حنوها باملودّة والتأثري والتأثر {وجعل َبينكم} من اجلانبني املودة والرمحة
فتودّ النفس نور الروح وتأثريه بالقبول والتأثر ،فتسكن عن الطيش وتتصفى فريمحها اهلل
بولد القلب يف مشيمة االستعداد بِرًا هبا ،فتهتدي بربكته وتتخلق بأخالقه فتفلح ،وتود
الروح النفس بالتأثري فيها وإفاضة النور عليها فريمحه اهلل بالولد املبارك ِبرًا ،عطوفًا،
فريتقي بربكته ويظهر به كماله {إنَ َفيَذلكَآليات} صفات وكماالت {لقومَيتفكَرون}َ
يف أنفسهم وذواهتم وما جبلت عليها وأودعت فيها.

ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ
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ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼﱠ

{واختال َألسنتكم} َمن لسان النفس والقلب والسرّ والروح واخلفاء بكل مقال
يف كل مقام ،فإنه ال ينحصر وجوه اختالفات هذه األلسن {وألوانكم} تل ّوناتكم
وتلويناتكم يف السماوات السبع واألرض {آلياتَ} من جتليات الصفات واألفعال للعلماء
العارفني يف مراتب علومهم {منامكم} غفلتكم يف ليل النفس وهنار القلب بظهور صفاهتا
{وابتغاؤكمَمنَفضله} بالترقي يف الكماالت واكتساب األخالق واملقامات {يسمعون}
كالم احلق بسمع القلب ،فيفهمون معناه حبسب مقاماهتم يف األطوار.
{يريكم} برق اللوامع والطوالع يف البدايات ،خائفني من انقضاضها وخفوقها
وبقائكم يف الظلمة بفواهتا ،وطامعني يف رجوعها ومزيدكم هبا ،وين ّزل مياه الواردات
واملكاشفات بعدها من مساء الروح وسحاب السكينة ،فيحيي هبا أراضي النفوس
واالستعدادات اهلامدة بعد موهتا باجلهل {يعقلون} مبطاوعة نفوسهم للدواعي العقلية
معاين الواردات وما يصلحهم من احلكم واملعقوالت.
{وله َالمثل َاألعلى} َأي :الوصف األعلى بالفردانية يف الوجود والوحدة الذاتية،
وما أحسن قول جماهد يف معناه أنه :ال إله إال هو.
{فأقمَوجهك} لدين التوحيد وهو طريق احلق تعاىل ،ولذلك أطلق من غري إضافة
أي :هو الدين مطلقًا وما سواه ليس بدين النقطاعه دون الوصول إىل املطلوب ،والوجه
هو الذات املوجودة مع مجيع لوازمها وعوارضها ،وإقامته للدين جتريده عن كل ما سوى
احلق قائمًا بالتوحيد والوقوف مع احلق غري ملتفتٍ إىل نفسه وال إىل غريه فيكون سريه
حينئذٍ سري اهلل ودينه وطريقته اللذان هو عليهما دين اهلل وطريقته إذ ال يرى غريه موجودًا
{حنيفاَ} مائالً منحرفًا عن األديان الباطلة اليت هي طرق األغيار واألنداد ملن أثبت غريه
فأشركه باهلل {فطرةَهللا} أي :الزموا فطرة اهلل ،وهي احلالة اليت فطرت احلقيقة اإلنسانية
عليها من الصفاء والتجرّد يف األزل وهي الدين القيّم أزالً وأبدًا ،ال يتغيّر وال يتبدّل عن
الصفاء األول ،وحمض التوحيد الفطري .وتلك الفطرة األوىل ليست إال من الفيض
األقدس الذي هو عني الذات ،من بقي عليها مل ميكن احنرافه عن التوحيد واحتجابه عن
احلق ،إمنا يقع االحنراف واالحتجاب من غواشي النشأة وعوارض الطبيعة عند اخللقة أو
التربية والعادة .أمّا األول فلقوله  يف احلديث الرباين" :كل عبادي خلقت حنفاء
فاحتالتهم الشياطني عن دينهم وأمروهم أن يشركوا يب غريي" .وأما الثاين فلقوله :
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"كل مولودٍ يولد على الفطرة حىت يكون أبواه مها اللذان يهوّدانه وينصّرانه" ،ال أن تتغري
تلك احلقيقة يف نفسها عن احلالة الذاتية فإنه حمال ،وذلك معىن قوله{ :لَتبديلَلخلقَهللاَ
ذلكَالدينَالقيَمَولكنَأكثرَالناسَلَيعلمون} تلك احلقيقة.
ﱡ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ

ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲖﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡ
ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲗ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ

ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ ﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ ﱁﱂﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ
ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷ
ﱸﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ
ﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﱠ

{منيبينَإليه} حال من الضمري املتصل يف :الزموا املقدر ،أي :إلزموا تلك الفطرة
املخصوصة باهلل منيبني إليه من مجيع األغيار املتوهم وجودها من قبل شياطني الوهم
واخليال وأدياهنا الباطلة بالتجرّد عن الغواشي اجلبلية والعوارض البدنية واهليئات الطبيعية
والصفات النفسانية إىل احلق ودينه {واتَقوه} بعد اإلنابة إليه بتجريد الفطرة بالفناء فيه
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{وأقيمواَالصالة} الشهود الذايت {ولَتكونواَمنَالمشركين} ببقية الفطرة وظهور األنائية
يف مقامها {من َالذين} فارقوا دينهم احلقيقي بسقوطهم عن الفطرة واحتجاهبم حبجب
النشأة والعادة {وكانواَشيعاَ} فرقًا خمتلفة لوقوف كل أحد مع حجابه واختالف حجبهم
وتفريق الشيطان إياهم يف أودية صفات النفس ،فبعضهم على دين البهائم ،وبعضهم على
دين السباع ،وبعضهم على دين اهلوى ،وبعضهم على دين الشيطان خاصّة ،وأنواع
الشياطني ال تنحصر فكذا األديان.
{كل َحزب َبما َلديهم َفرحون} أي :من املفارقني الدين احلقيقيّ املتفرّقني شيعًا
خمتلفة كل حزب عند تكدّر الفطرة وتكاثف احلجاب يفرح مبا يقتضيه استعداده من
احلجاب لكونه مقتضى طبيعة حجابه ،فيناسب حاله من االستعداد الغالب والفرح إمنا
يكون باإلدراك املالئم من حيث هو مالئم وذلك مالئم يف احلال حبسب االستعداد
العارضي وإن مل يالئم يف احلقيقة حبسب االستعداد األصليّ ،وهلذا جيب به التعذيب عند
زوال العارض.

سورة لقمان
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ
ﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ
ﳣ ﳤ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ

ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ
ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩ

ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞﳟﳠ ﳡ ﳢﳣ ﳤ ﳥ ﱠ

{ومنَيسلمَوجههَإلىَهللا} أي :وجوده إىل اهلل بالفناء يف أفعاله أو صفاته أو ذاته
{وهوَمحسنَ} عابد له على مشاهدته حبسب مقامه يعمل يف األول بأعمال التوكل على
مشاهدة أفعاله تعاىل ،ويف الثانية بأعمال مقام الرضا على مشاهدة صفاته ،ويف الثالث
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{فقد َاستمسك}

باالستقامة يف التحقق به على شهود ذاته
العرى {وإلىَهللاَعاقبةَاألمور} بالفناء فيه وإليه انتهاء الكل.

بدين التوحيد الذي هو أوثق

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ

ﳕﳖﳗﳘﳙ ﱠ

{ألم َتر} َأن فلك البدن جتري يف حبر اهليوىل بإفاضة آثار صفاته من احلياة
والقدرة واإلدراك عليه وإعداده باآلالت {بنعمة َهللا} أي :لقبول الكماالت عليه
{ليريكم} هبذا اجلري واالستعداد من آيات جتليات أفعاله وصفاته {إنَ َفي َذلك َآليات}
من جتليات أفعاله وصفاته ،إذ ال تظهر إال على هذا املظهر {لكلَصبَار} يصرب مع اهلل يف
اجملاهدة عن ظهور أفعال نفسه وصفاهتا ألحكام مقام التوكل والرضا {شكور} يشكر
نعم التجليات بالقيام حبقها والعمل بأحكام مقام التوكل يف جتليات األفعال وأحكام مقام
الرضا يف جتليات الصفات ليكون على مزيد من جالله.
{وإذا َغشيهم َموجَ} من غلبات صفات النفس ومقتضيات الطبع {كالظلل}
كاحلجب الساترة ألنوار التجليات {دعوا َهللا َمخلصين َله َالدين} التجؤوا إىل اهلل
باإلخالص والقيام حبقه يف مقامهم لتنكشف احلجب بربكة الثبات على العمل
باإلخالص ،فإن السالك إذا حُجب بالتلوين عن املقام األعلى وجَبَ عليه التثبيت يف املقام
الذي دونه مما هو ملك له كاإلخالص بالنسبة إىل التوكل {فلماَنجاهم} بالتجلي الفعلي
إىل أبرّ مقام التوكل واألمن من الغرق يف حبر اهليوىل بغلبات النفس {فمنهمَمقتصدَ} ثابتٌ
على العدل يف القيام حبقوق التوكل والسري يف أفعاله تعاىل على التمكني {وما َيجحدَ
بآياتنا} بإضافة حقوق مقامه يف التجليات واحتجابه عنها يف التلوينات {إل َكل َختَارَ}َ
يغدر يف الوفاء بعقد العزمية وعهد الفطرة مع اهلل عند االبتالء بالفترة {كفور} ال يستعمل
ِن َعم اهلل يف مراضيه وال يقضي حقوق مقامه يف التجليات ،وال يعمل بأعمال أهل التوكل
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والرضا عند ظهور أنوار األفعال والصفات ،أو تلك الشريعة جتري مراكبها يف هذا البحر
إىل ساحل برّ النجاة وجنة اآلثار لرييكم من آيات جتليات األفعال.
{اتقوا َربَكم} َاحذروه يف الظهور بأفعالكم وصفاتكم وذواتكم بالفناء فيه عنها
{واخشواَيوماَ َلَيجزيَوالدَعنَولده} النقطاع الوصل عند بروزكم هلل املتجلي بالوحدة
والقهر وال يبقى وجود للوالد والولد ،فال جيزي بعضهم عن بعض شيئا {فالَتغرنَكمَالحياةَ
الدنيا} من احلياة القلبية اليت هي أقرب إليكم بأهنا حقيقة دائمة فإنه ال حياة ألحد حينئذٍ
{ولَيغرنَكمَباهللَالغرور} فتظهروا باألنائية وحتتجبوا بوسوسته فتقعوا يف الطغيان.
{إن َهللا َعنده َعلم َالساعة} الكربى لفناء الكل فيه حينئذٍ فكيف بعلومهم
{وينزل} غيث ذلك حبسب االستعدادات قبل الفناء {ويعلم َما َفي} أرحام االستعداد
من الكماالت أهي تامّة أم ال؟ أو يف أرحام النفوس من أوالد القلوب أهي رشيدة كاملة
أم ال؟ {وما َتدري َنفس َماذا َتكسب} من العلوم واملقامات يف الزمان املستقبل الحتجاهبا
عما يف استعدادها {وما َتدري َنفس َبأي َأرض} من أراضي املقامات {تموت} ويفىن
استعدادها النقضاء ما فيها من الكماالت ،ألن علم االستعدادات وحدودها مما استأثر به
اهلل تعاىل لذاته يف غيب الغيب ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة السجدة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨ ﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱠ

{تنزيل}

{ألم} أي :ظهور الذات األحديّة والصفات واحلضرات األمسائية هو
كتاب العقل الفرقاين املطلق على الوجود احملمديّ {منَربَ َالعالمين} بظهوره يف مظهره
بصورة الرمحة التامة {هللا َالذي َخلق َالسماواتَواألرض َوما َبينهما} باحتجابه هبا يف األيام
الستة اإلهلية اليت هي مدّة دور اخلفاء من لدن آدم  إىل دور حممد عليه الصالة
والسالم {ثمَاستوى} على عرش القلب احملمدي للظهور يف هذا اليوم األخري الذي هو
مجعة تلك األيام بالتجلي جبميع صفاته ،فإن استواء الشمس هو كمال ظهورها يف
اإلشراق ونشر الشعاع ،وهلذا قال ُ" :بعثت يف نسم الساعة" ،فإن وقت بعثته طلوع
صبح الساعة ووسط هنار هذا اليوم وقت ظهور املهديّ  ،وألمر ما استحبّ قراءة
هذه السورة يف صبح يوم اجلمعة{ .ماَلكمَمنَدونه} عند ظهوره {منَوليَ َولَشفيع}َ
لفناء الكل فيه {أفالَتتذكَرون} العهد األول من ميثاق الفطرة عند ظهور الوحدة.
ﱡ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉ

ﱊ ﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐ ﱑﱠ

{يدبر َاألمر} باإلخفاء واخلالقية من مساء ظهور الوحدة إىل أرض خفائها
وغروهبا يف األيام الستة {ثمَيعرجَإليه} بالظهور يف هذا اليوم السابع الذي كان {مقدارهَ
أل َسنةَمماَتعدونَذلك} َاملدبر {عالمَالغيب} وحكمة اخلفاء يف الستة {والشهادة} أي:
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الظهور يف هذا اليوم {العزيز} َاملنيع بستور اجلالل يف االحتجاب {الرحيم} بكشفها
وإظهار اجلمال {الذيَأحسن َكلَشيءَ َخلقه} بأن جعله مظاهر صفاته ،فإن احلسن خمتصّ
ص جبمال الذات وهلذا
بالصفات واألكوان كلها مظاهر صفاته إال اإلنسان الكامل فإنه خمت ّ
خصه بالتسوية أي :التعديل بأعدل األمزجة وأحسن التقومي ليستعدّ بذلك لقبول الروح
املخصوص به تعاىل {ونفخَفيهَمنَروحه} وهبذا النوع أهنى اخللق وظهر احلق.

{ملك َالموت} أي :النفس اإلنسانية الكلية اليت هي معاد النفوس اجلزئية ما مل
تسقط عن الفطرة بالكلية وإن احتجبت اهليئات الظلمانية والصفات النفسانية فإهنا ما مل
تبلغ إىل حدّ الرين وانغالق باب املغفرة تتوفاها النفس اليت هي مبثابة القلب للعامل ،وإن
بلغت فرقتها مالئكة العذاب فحسب ،وملا مل يبلغوا إىل هذا احلدّ وإن احتجبوا عن لقاء
الربّ وصفهم مع ميلهم إىل اجلهة السفلية املنكسة لرؤوسهم بسبب رسوخ هيئات
األجرام بالبصر والسمع ومتنّى الرجوع إذ لو مل يبق فيهم نور الفطرة وطمسوا بالكلية مل
يقولوا{ :ربَناَأبصرناَوسمعنا} ومل يتمنّوا الرجوع ،وهؤالء هم الذين ال يتخلدون يف النار
بل يعدلون حبسب رسوخ اهليئات مث يرجعون.
ﱡ ﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱞ ﱟﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅﱠ

{آلتينا َكل َنفس َهداها} َبالتوفيق للسلوك مع املساواة يف االستعداد ،ولكنّه ينايف
احلكمة لبقائهم حينئذٍ على طبيعةٍ واحدةٍ وبقاء سائر الطبقات املمكنة يف حيز اإلمكان مع
عدم الظهور أبدًا ،وخلوّ أكثر مراتب هذا العامل عن أرباهبا فال متشي األمور اخلسيسة
والدنيئة احملتاج إليها يف العامل اليت تقوم هبا أهل احلجاب والذلة والقسوة والظلمة ،البعداء
عن احملبة والرمحة والنور والعزّة ،فال ينضبط نظام العامل وال يتمّ صالح املهتدين أيضا
لوجوب االحتياج إىل سائر الطبقات ،فإن النظام ينصلح باملخايف وباملظاهر فلو كانوا
مظاهر كلهم أنبياء وسعداء الختل بعدم النفوس الغالظ وشياطني اإلنس القائمني بعمارة
العامل .أال ترى إىل قوله تعاىل" :إين جعلت معصية آدم سببًا لعمارة العامل" ،فوجب يف
احلكمة احلقة التفاوت يف االستعداد بالقوّة والضعف والصفاء والكدورة واحلكم بوجود
السعداء واألشقياء يف القضاء ليتجلى جبميع الصفات يف مجيع املراتب ،وهذا معىن قوله:
{ولكنَحقََالقولَمني} أي :يف القضاء السابق {ألمألنََجهنم} الطبيعة {منَالجنَة} أي:
النفوس األرضية اخلفيّة عن البصر {والناس َأجمعين} َ{فذوقوا َبما َنسيتم َلقاء َيومكم َهذا}
الحتجابكم بالغشاوات الطبيّعة واملالبس البدنية {إنَاَنسيناكم} باخلذالن عن الرمحة لعدم
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قبولكم إيّاها وإدباركم {وذوقواَعذابَالخلد} بسبب أعمالكم ،فعلى هذا التأويل املذكور
تكون اخللد جمازًا وعبارة عن الزمان الطويل ،أو يكون اخلطاب بذوقوا ملن حقّ عليهم
القول يف القضاء السابق من اجلنة والناس.
{إنَما َيؤمن} على التحقيق بآيات صفاتنا {الذين َإذا َذكَروا َبها َخرَوا} لسرعة
قبوهلم هلا بصفاء فطرهتم {سجَدا} فانني فيها {وسبَحواَبحمدَربَهم} أي :ج ّردوا ذواهتم
متّصفني بصفات ربّهم فذاك هو تسبيحهم ومحدهم له باحلقيقة {وهم َل َيستكبرون}
بظهور صفات النفس واألنائيّة.
ﱡ ﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ
ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﱁﱂﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﲸﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ

{تتجافىَجنوبهم} بالتجرّد عن الغواشي الطبيعية والقيام {عنَالمضاجع} البدنية
واخلروج عن اجلهات مبحو اهليئات {يدعونَربهم} بالتوجّه إىل التوحيد يف مقام القلب
خوفًا من االحتجاب بصفات النفس بالتلوين {وطمعاَ} يف لقاء الذات {ومما َرزقناهم}
من املعارف واحلقائق {ينفقون} على أهل االستعداد {فالَتعلمَنفس} شريفة منهم {ماَ
أخفي َلهم} من مجال الذات ولقاء نور األنوار الذي تقرّ به أعينهم فيجدون من اللذة
والسرور ما ال يبلغ كنهه وال ميكن وصفه {جزاءََبماَكانواَيعملون} من التجريد واحملو يف
الصفاء والعمل بأحكام التجليات {مؤمناَ} بالتوحيد على دين الفطرة.
{جنَاتَ

{كمن َكان َفاسقاَ} خبروجه عن ذلك الدين القيم حبكم دواعي النشأة
المأوى} حبسب مقاماهتم من اجلنان الثالث {كلماَأرادواَأنَيخرجواَمنها} بامليل الفطريّ
{أعيدوا َفيها} الستيالء امليل السفلي وقهر امللكوت األرضية بسبب رسوخ اهليئات
الطبيعية.

تفسيرَسورةَالسجدة َ

137

{ولنذيقنَهم َمن َالعذاب َاألدنى} الذي هو عذاب اآلثار ونريان خمالفات النفوس
والطباع يف البليّات والشدائد واألهوال {دون َالعذاب َاألكبر} الذي هو االحتجاب
بالظلمات عن أنوار الصفات والذات {لعلَهمَيرجعون} إىل اهلل عند تصفية فطرهتم بشدّة
العذاب األدىن قبل الرّين بكثافة احلجاب.
{ولقد َآتينا َموسى} كتاب العقل الفرقاين {فال َتكن َفي َمريةَ} من لقاء موسى
صة املعراج أنه لقيه يف السماء اخلامسة
عند بلوغك إىل مرتبته يف معراجك كما ذكر يف ق ّ
وهو عند ترقيه عن مقام السرّ الذي هو مقام املناجاة إىل مقام الروح الذي هو الوادي
املقدّس {يوم َالفتح} املطلق يوم القيامة الكربى بظهور املهديّ ال ينفع إميان احملجوبني
حينئذٍ ألنه ال يكون إال باللسان ،وال يفىن عنهم العذاب ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة األحزاب
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ
ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆﳇ ﱠ

{ول َتطعَ

{يا َأيها َالنبي َاتَقَ َهللا} بالفناء عن ذاتك بالكلية دون بقاء البقية
الكافرين} مبوافقتهم يف بعض احلجب لظهور األنائية {والمنافقين} بالنظر إىل الغري فتكون
ذا وجهني وباالنتهاء حبكم هذا النّهي وصف بقوله :ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ [النجم ،اآلية:
{ ]17إنَهللاَكانَعليماَ} يعلم ذنوب األحوال {حكيماَ} يف ابتالئك بالتلوينات فإهنا تنفع
يف الدعوة وإصالح أمر األمة إذ لو مل يكن له تلوين مل يعرف ذلك من أمّته فال ميكنه
القيام هبدايتهم {واتَبع} يف ظهور التلوينات {ما َيوحى َإليك َمن َربَك} من التأديبات
وأنواع العتاب والتشديدات حبسب املقامات كما ذكر غري مرّة يف قوله :ﱡﲼ ﲽ ﲾ ﱠ
[اإلسراء ،اآلية .]74 :وأمثاله {إنَهللاَكانَبماَتعملونَخبيراَ} يعلم مصادر األعمال وأهنا
من  -أي الصفات  -تصدر من الصفات النفسانية أو الشيطانية أو الرمحانية فيهديك إليها
ويزكيك منها ويعلمك سبيل التزكية واحلكمة يف ذلك {وتوكَل َعلى َهللا} يف دفع تلك
التلوينات ورفع تلك احلجب والغشاوات {وكفىَباهللَوكيالَ} فإهنا ال ترتفع وال تنكشف
إال بيده ال بنفسك وعلمك وفعلك ،أي :ال حتتجب برؤية الفناء يف الفناء فإنه ليس من
فعلك سواء كان يف األفعال أو الصفات أو الذات أو إزالة التلوينات فإهنا كلها بفعل اهلل
ال مدخل لك فيها وإال ملا كنت فانيًا.
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{النَبي َأولى َبالمؤمنين َمن َأنفسهم} ألنه مبدأ وجوداهتم احلقيقية ومبدأ كماالهتم
ومنشأ الفيضني األقدس االستعداديّ أوالً واملقدّس الكمايل ثانيًا ،فهو األب احلقيقي هلم
ولذلك كانت أزواجه أمّهاهتم يف التحرمي وحمافظة احلرمة مراعاة جلانب احلقيقة وهو
الواسطة بينهم وبني احلق يف مبدأ فطرهتم فهو املرجع يف كماالهتم وال يصل إليهم فيض
احلق بدونه ألنه احلجاب األقدس واليقني األول ،كما قال" :أوّل ما خلق اهلل نوري" ،فلو
مل يكن أحبّ إليهم من أنفسهم لكانوا جمجوبني بأنفسهم عنه ،فلم يكونوا ناجني ،إذ
جناهتم إمنا هي بالفناء فيه ألنه املظهر األعظم.
{وأولو َاألرحام َبعضهم َأولى َببعض َفي َكتاب َهللا َمن َالمؤمنين َوالمهاجرين} بعضهم
أوىل ببعض من غريهم لالتصال الروحاين واجلسماين واألخوة الدينية والقرابة الصورية وال
ختلو القرابة من تناسب ما يف احلقيقة التصال الفيض الروحاين حبسب االستعداد املزاجي،
فكما تتناسب أمزجة أويل األرحام وهياكلهم الصورية فكذلك أرواحهم وأحواهلم املعنوية
{إلَأنَتفعلواَإلىَأوليائكم} احملبوبني يف اهلل للتناسب الروحي والتقارب الذايت {معروفاَ}
إحسانًا مبقتضى احملبة واالشتراك يف الفضيلة زائدًا عمّا بني األقارب {كانَذلكَفيَالكتاب}
أي :اللوح احملفوظ {مسطوراَ}.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿﳀﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ
ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ
ﲷﲸ ﲹﲺﲻ ﲼﲽﱠ

{وإذ َأخذنا َمن َالنبيين َميثاقهم} وخصوصًا اخلمسة املذكورة الختصاصهم مبزيد
املرتبة والفضيلة ميثاق التوحيد والتكميل واهلداية بالتبليغ عند الفطرة وهو امليثاق الغليظ
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املضاعف بالكمال والتكميل ولذلك أضافه إليهم بقوله :ميثاقهم ،أي :امليثاق الذي ينبغي
هلم وخيتص هبم ،وقدم يف االختصاص بالذكر نبيّنا  بقوله منك ،لتقدّمه على الباقني
يف الرتبة والشرف {ليسأل} اهلل بسبب عهدهم وميثاقهم وبواسطة هدايتهم {الصادقين}
ﱣ ﱥ ﱦ ﱠ [األعراف،
ﱤ
الذين صّدقوا العهد األول وامليثاق الفطريّ يف قوله :ﱡ ﱢ
اآلية{ ،]172 :عن َصدقهم} بالوفاء والوصول إىل احلق بإخراج ما يف استعدادهم من
الكمال حبضور األنبياء كما قال تعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱠ
[األحزاب ،اآلية ]23 :فالسؤال إمنا كان مسبّبًا عن ميثاق األنبياء ألنه يسأهلم على
ألسنتهم وهم الشاهدون هلم آخرًا كما كانوا شاهدين عليهم أوالً.
ﱡ ﲾ ﲿﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍﳎﳏ ﳐﳑ

ﳒﳓﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡﳢ ﳣ ﱠ

{لقدَكانَلكمَفيَرسولَهللاَأسوةَ َحسنة} وجب على كل مؤمنٍ متابعة رسول اهلل
 مطلقًا حىت يتحقق رجاؤه ويتم عمله لكونه الواسطة يف وصوهلم والوسيلة يف
سلوكهم للرابطة النفيسة بينه وبينهم حبكم اجلنسية .وذكر الرجاء الالزم لإلميان بالغيب
يف مقام النفس وقرن به الذكر الكثري الذي هو عمل ذلك املقام ليعلم أن من كان يف
بدايته يلزمه متابعته يف األعمال واألخالق واجملاهدة واملواساة بالنفس واملال ،إذ لو مل
حيكم البداية مل يفلح بالنهاية .مث إذا جترّد وتزكى عن صفات نفسه فليتابعه يف موارد
القلب ،أي :الصدق واإلخالص ،والتسليم والتوكل ،كما تابعه يف منازل النفس ليحتظي
بربكة متابعته باملواهب واألحوال وجتليات الصفات يف مقامه كما احتظى باملكاسب
واملقامات وجتليات األفعال يف مقام النفس ،وكذا يف مقام السرّ والروح حىت الفناء .ومن
صحة املتابعة تصديقه يف كل ما أخرب به حبيث ال يعتَ ِو َر ُه الشك يف شيء من أخباره وإال
فترت العزمية وبطلت املتابعة ،فإن األصل والعمدة يف العمل االعتقاد اجلازم ،وهلذا مدحهم
بقوله{ :ولما َرأى َالمؤمنون َاألحزاب َقالوا َهذا َما َوعدنا َهللا َورسوله َوصد َهللا َورسوله} إذ
وعدهم االبتالء والزلزال حىت ينخلعوا عن أبداهنم ويتجرّدوا يف التوجه إليه عن نفوسهم
يف قوله :ﱡ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹﲺﲻﲼﲽ ﱠ [البقرة ،اآلية.]214 :
{وماَزادهم} أي :وقوع البالء باألحزاب {إلَإيماناََوتسليماَ} لقوّة اعتقادهم يف
البداية وصحة متابعتهم يف التسليم ففازوا مبقام الفتوة واالخنالع بالبالء وعن قيود النفس
لسالمة الفطرة ،فوصفهم بالوفاء الذي هو كمال مقام الفتوّة ،ومسّاهم رجال على احلقيقة
بقوله:
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ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽﱾ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ
ﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗﲘﲙﲚ
ﲛ ﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢ
ﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮ
ﲯﲰ ﱠ

{من َالمؤمنين َرجالَ َصدقوا َما َعاهدوا َهللا َعليه} أي :رجال أيُّ رجا ٍل ،ما أعظم
قدرهم لكوهنم صادقني يف العهد األول الذي عاهدوا اهلل عليه يف الفطرة األوىل بقوّة
اليقني وعدم االضطراب عند ظهور األحزاب ،فلم يتنحوا بكثرهتم وقوّهتم عن التوحيد
وشهود جتلي األفعال فيقعوا يف االرتياب وخيافوا سطوهتم وشوكتهم {فمنهم َمن َقضىَ
نحبه} بالوفاء بعهده والبلوغ إىل كمال فطرته {ومنهمَمنَينتظر} يف سلوكه بقوة عزميته
{وما َبدلوا َتبديالَ} باالحتجاب بغواشي النشأة وارتكاب خمالفات الفطرة مبحبة النفس
والبدن ولذاهتما وامليل إىل اجلهة السفلية وشهواهتا فيكونوا كاذبني يف العهد ،غادرين
{ليجزيَهللاَالصَادقينَبصدقهم} جنات الصفات {ويعذبَالمنافقين} الذين وافقوا املؤمنني
بنور الفطرة وأحبوهم بامليل الفطري إىل الوحدة ،وأحبوا الكافرين بسبب غواشي النشأة
واالهنماك يف الشهوة ،فهم متذبذبون بني اجلهتني ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ،وهبيئات
نفوسهم املظلمة {إنَشاء} لرسوخها {أوَيتوبَعليهم} لعروضها وعدم رسوخها {إنَ
هللاَكانَغفوراَ} يستر هيئات النفوس بنوره {رحيماَ} يفيض الكمال عند إمكان قبوله.
{يا َأيها َالنبي َقل َألزواجك} إىل آخره ،اخترب النساء هو إحدى خصال التجريد
وأقدام الفتوّة اليت جيب متابعته فيها ،فإنه  مع ميله إليهنّ لقولهُ " :حّبب إيل من
دنياكم ثالث" ،إذ شوشن وقته مبيلهن إىل احلياة الدنيا وزينتها خريهن وجرّد نفسه عنهن
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وحكمهن بني اختيار الدنيا ونفسه ،فإن اخترنه لقوة إمياهنن بقني معه بال تفريق جلمعيته
وتشويش لوقته بطلب الزينة وامليل إليها ،بل على التجرّد والتوجّه إىل احلق كقوى نفسه،
وإن اخترن الدنيا وزينتها متّعهن وسرّحهن وفرّغ قلبه عنهن مبثابة إماتة القوى املستولية.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ

ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄﳅ
ﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﳓﳔﳕﳖﳗﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉﱊﱠ

{وماَكانَلمؤمنََولَمؤمنةَ} اآلية ،من مجلة اخلصال اليت جتب طاعته ومتابعته فيها
وهو مقام الرضا والفناء يف اإلرادة لكونه  إذا فىن بذاته وصفاته يف ذات اهلل وصفاته
تعاىل أعطي صفات احلق بدل صفاته عند حتققه باحلق يف مقام البقاء بالوجود املوهوب
وكان حكمه وإرادته حكم اهلل وإرادته تعاىل كسائر صفاته .أال ترى إىل قوله تعاىل :ﱡ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [النجم ،اآليات ]4 - 3 :فمن لوازم متابعته الفناء يف
إرادة احلق ،فإرادته إرادة احلق فيجب الفناء يف إرادته وترك االختيار مع اختياره وإال
لكان عصيانًا و {ضاللََمبيناَ} لكونه خمالفة صرحية للحق.

{وإذَتقولَللذيَأنعمَهللاَعليه} إىل قوله{ :وتخشىَالناسَوهللاَأحقََأنَتخشاه} أحد
التأديبات اإلهلية النازلة يف تلوينه عند ظهور نفسه للتثبيت وتلك التلوينات هي موارد
التأديبات ،وهلذا كان خُ ْلقه القرآن.
{ياَأيهاَالذينَآمنواَاذكرواَهللا} باللسان يف مقام النفس ،واحلضور يف مقام القلب،
واملناجاة يف مقام السرّ ،واملشاهدة يف مقام الروح ،واملواصلة يف مقام اخلفاء ،والفناء يف
مقام الذات{ ،وسبَحوه} بالتجريد عن األفعال والصفات والذات {بكرةَ} وقت طلوع
فجر نور القلب وإدبار ظلمة النفس وليل غروب مشس الروح بالفناء يف الذات ،أي:
دائمًا من ذلك الوقت إىل الفناء السرمديّ.
{هو َالذي َيصلَي َعليكم} حبسب تسبيحكم بتجليات األفعال والصفات دون
الذات الحتراقهم هناك بالسبحات ،كما قال جربيل " :لو دنوت أمنلة الحترقت".
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{ليخرجكم} باإلمداد امللكويت والتجليّ األمسائيّ من ظلمة أفعال النفوس إىل نور
جتليات أفعاله يف مقام التوكل ،ومن ظلمة صفات النفوس إىل نور جتليات صفاته ومن
ظلمة األنائية إىل نور الذات {وكانَبالمؤمنينَرحيماَ} يرمحهم مبا يستدعيه حاهلم ويقتضيه
استعدادهم من الكماالت.
{تحيَتهم} أي :حتية اهلل إيّاهم وقت اللقاء بالفناء فيه تكميلهم وتسليمهم عن
النقص جبرب كسرهم بأفعاله وصفاته وذاته ،أو حتيته هلم بإفاضة هذه الكماالت وقت
لقائهم إياه باحملو والفناء هي سالمتهم عن آفات صفاهتم وأفعاهلم وذواهتم أو بسالمتهم،
ألن التحية بالتجليات والسالمة عن اآلفات تكونان معًا واألول يناسب إطالق اسم
السالم على اهلل تعاىل{ .وأعدَ َلهم َأجراَ َكريماَ} بإثابة هذه اجلنات عن أعماهلم يف
التسبيحات واملذاكرات.
ﱡ ﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ

ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾﱿ

ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﳎﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱠ

{إنَاَأرسلناكَشاهداَ} للحق يف اإلرسال إىل اخللق غري حمتجبٍ بالكثرة عن الوحدة
مطلقًا على أحواهلم وكماالهتم بنور احلق {ومبشَراَ} للمستعدّين الساملني فيه بالفوز
بالوصول {ونذيراَ} للمحجوبني والواقفني مع الغري بالعقاب واحلرمان واحلجاب
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سر اهلل له حبسب
{وداعياَ َإلى َهللا} كل مستعدّ حبسب حاله ومقامه {بإذنه} وما يَ ّ
استعداده {وسراجاَ َمنيراَ} بنور احلق النفوس املظلمة بغشاوات اجلهل وهيئات البدن
والطبع {وبشَرَالمؤمنين} املستبصرين بنور الفطرة {بأنَلهم} حبسب صفاء استعداداهتم
{منَهللاَفضالَ} بإفاضة الكماالت بعد هبة االستعدادات {كبيراَ} من جنّات الصفات.

{ولَتطعَالكافرينَوالمنافقين} يف التلوينات كما ذكر يف أول السورة فيتكدّر نور
سراجك {ودعَأذاهم} بنفسك لتنجو من آفة التلوين ورؤية فعل الغري فإهنم ال يفعلون ما
يفعلون باالستقالل بأنفسهم {وتوكَل َعلى َهللا} برؤية أفعاهلم وأفعالك منه {وكفى َباهللَ
وكيالَ} يفعل بك وهبم ما يشاء ،فإن آذاهم على مظهرك فهو القادر على ذلك مع براءتك
عن ذنب التلوين كما فعل عند التمكني وإال فهو أعلم بشأنه.

ﱡ ﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ
ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎ ﳏ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫﲬ ﲭﱠ

{إن َهللا َومالئكته َيصلَون َعلى َالنبي} باإلمداد والتأييدات واإلفاضة للكماالت
فاملصلي يف احلقيقة هو اهلل تعاىل مجعًا وتفصيالً بواسطة وغري واسطة ،ومن ذلك تعلم
صالة املؤمنني عليه وتسليمهم له فإهنا من حيّز التفصيل وحقيقة صالهتم عليه قبوهلم
هلدايته وكماله وحمبتهم لذاته وصفاته فإهنا إمداد له منهم وتكميل وتعميم للفيض إذ لو مل
ميكن قبوهلم لكماالته ملا ظهرت ،ومل يوصف باهلداية والتكميل فاإلمداد أعمّ من أن
يكون من فوق بالتأثري أو من حتت بالتأثر ،وذلك كقبول احملبة .والصفاء هو حقيقة الدعاء
يف صالهتم بقوهلم :اللهمّ صل على حممد .وتسليمهم جعلهم إياه بريئًا من النقص واآلفة
يف تكميل نفوسهم والتأثري فيها وهو معىن دعائهم له بالتسليم {لعنهم َهللا َفي َالدنياَ
واآلخرة} ألن النيب يف غاية القرب منه حبيث يتحقق به بفناء أنيته ومل تبق اثنينية هناك

تفسيرَسورةَاألحزاب َ

145

خللوص حمبّته ،فاملؤذي له يكون مؤذيًا هلل ،واملؤذي هلل هو الظاهر بأنية نفسه لعداوة اهلل له
فهو يف غاية البعد الذي هو حقيقة اللعن يف الدارين ظاهرًا وباطنًا وهو مقابل حلضرة
العزّة فيكون يف غاية اهلوان يف عذاب االحتجاب {وماَيدريكَلعلَ َالساعةَتكونَقريباَ} ملن
استعدّ هلا {لعنَالكافرين} لبعدهم عنه باالحتجاب.
{يومَتقلَبَوجوههمَفيَالنار} بتغيري صورهم يف أنواع العذاب وبراز احلجاب.

{اتَقوا َهللا} باالجتناب عن الرذائل والسداد يف القول الذي هو الصدق
والصواب ،والصدق هو مادّة كل سعادة وأصل كل كمال ألنه من صفاء القلب وصفاؤه
يستدعي قبول مجيع الكماالت وأنوار التجليات ،وهو وإن كان داخالً يف التّقوى املأمور
هبا ألنه اجتناب من رذيلة الكذب مندرج حتت التزكية اليت عرب عنها بالتقوى لكنه أفرد
بالذكر للفضيلة كأنه جنس برأسه كما خصّ جربيل وميكائيل من املالئكة.
{يصلح َلكم َأعمالكم} بإفاضة الكماالت والفضائل ،أي :زكوا أنفسكم لقبول
التحلية من اهلل بفيض الكماالت عليكم {ويغفر َلكم} ذنوب صفاتكم بتجليات صفاته
{ومن َيطع َهللا َورسوله} يف التزكية وحمو الصفات {فقد َفاز} بالتحلية واالتصاف
بالصفات اإلهلية وهو الفوز العظيم.
ﱡ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈ ﳉ ﳊﳋ
ﳌﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﱠ

{إنَا َعرضنا َاألمانة َعلى َالسماوات َواألرض َوالجبال} بإيداع حقيقة اهلويّة عندها
واحتجاهبا بالتعيّنات هبا {فأبين َأن َيحملنها} بأن تظهر عليهن مع عظم إجرامها لعدم
استعدادها لقبوهلا {وأشفقن َمنها} لعظمها عن أقدارها وضعفها عن محلها وقبوهلا
{وحملهاَاإلنسان} لقوّة استعداده واقتداره على محلها فانتحلها لنفسه بإضافتها إليه {إنَهَ
كان َظلوماَ} مبنعه حق اهلل حني ظهر بنفسه وانتحلها {جهولَ} ال يعرفها الحتجابه
بأنائيته عنها.
{ليعذَب َهللا َالمنافقين َوالمنافقات} الذين ظلموا مبنع ظهور نور استعدادهم بظلمة
اهليئات البدنية والصفات النفسانية ووضعوه يف غري موضعه فجهلوا حقه {والمشركينَ
والمشركات} الذين جهلوا الحتجاهبم باألنائية والوقوف مع الغري بغلبة الرّين وكثافة
احلجب اخللقية فعظم ظلمهم النطفاء نورهم بالكليّة وامتناع وفائهم باألمانة اإلهلية.

146

تفسيرَسورةَاألحزاب

{ويتوب َهللا َعلى َالمؤمنين َوالمؤمنات} الذين تابوا عن الظلم باالجتناب عن
الصفات النفسانية املانعة عن األداء وعدلوا بإبراز ما أخفوه من حق اهلل عند الوفاء وعن
اجلهل حبقه إذ عرفوه وأدّوا أمانته إليه بالفناء {وكان َهللا َغفوراَ} ستر ذنوب ظلمهم
وجهلهم عن التزكية والتصفية والتجريد واحملو والطمس بأنوار جتلياته {رحيماَ} رمحهم
بالوجود احلقاين عند البقاء بأفعاله وصفاته وذاته أو عرضنا األمانة اإلهلية بالتجلي عليها
وإيداع ما تطيق محلها فيها من الصفات جبعلها مظاهر هلا .أو :فأبني أن حيملنها خبيانتها
وإمساكها عندها واالمتناع عن أدائها ،وأشفقن من محلها عندها فأدّينها بإظهار ما أودع
فيها من الكماالت ومحلها اإلنسان بإخفائها بالشيطنة وظهور األنائية واالمتناع عن أدائها
بإظهار ما أودع فيه من الكمال وإمساكها بظهور النفس بالظلمة واملنع عن الترقي يف
مقام املعرفة ،واهلل أعلم.

سورة سبأ
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍﱎﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ

ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦﱧ ﱨﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰﱱﱲﱠ

{الحمد َهلل َالذي َله َما َفي َالسماوات َوما َفي َاألرض} جبعله مظاهر لصفاته الظاهرة
وكماالته الباهرة وظهوره فيها باحلجب اجلالليّة {وله َالحمد َفي َاآلخرة} بتجليه على
األرواح بالكماالت الباطنة والصفات اجلمالية ،أي :له احلمد بالصفات الرمحانية يف الدنيا
ظاهرًا ،وله احلمد بالصفات الرحيميّة يف اآلخرة باطنًا {وهوَالحكيم} الذي أحكم ترتيب
عامل الشهادة مبقتضى حكمته {الخبير} الذي نفذ علمه يف بواطن عامل الغيب لَِلطافته.

{وما َيخرجَ

{يعلم َما َيلج َفي َاألرض} من امللكوت األرضية والقوى الطبيعية
منها} بالتجريد من النفوس اإلنسانية والكماالت اخللقية {وما َينزل َمن َالسماء} من
املعارف واحلقائق الروحانية {وما َيعرج َفيها} من هيئات األعمال الصاحلة واألخالق
الفاضلة {وهو َالرحيم} بإفاضة الكماالت السماوية النورانية {الغفور} بستر اهليئات
األرضية الظلمانية.
{ويرى َالذين َأوتوا َالعلم} أي :العلماء احملققون يرون حقية ما أنزل إليك عيانًا
ألن احملجوب ال ميكنه معرفة العارف وكالمه ،إذ كل عارفٍ بشيء ال يعرفه إال مبا فيه
من معناه ،فمن مل يكن له حظ من العلم ونصيب من املعرفة ال يعرف العامل العارف
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وعلمه خللوه عما به ميكن معرفته {ويهديَإلى} طريق الوصول إىل اهلل {العزيز} الذي
يغلب احملجوبني ومينعهم بالقهر والقمع {الحميد} الذي ينعم على املؤمنني بأنواع اللطف
ولو مل يعترب تطبيق الصفتني على قوله :ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ [سبأ ،اآلية ]4 :إىل آخره،
واعترب التطبيق على قوله{ :ويرى َالذين َأوتوا َالعلم} لكان معىن {العزيز} القوي الذي
يغلب الواصلني باإلفناء {الحميد} الذي ينعم عليهم بصفاته عند البقاء.
ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ

ﲛﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ

{ولقدَآتيناَداود} الروح {منَاَفضالَ} بعلو الرتبة وتسبيح املشاهدة واملناغاة يف
احملبة مع مزيد العبادة والتفكر والكماالت العلمية والعملية ،بأن قلنا {ياَجبال} األعضاء
{أوَبي} أي :سبّحي {معه} بالتسبيحات املخصوصة بك من االنقياد والتم ّرن يف
الطاعات باحلركات والسكنات واألفعال واالنفعاالت اليت أمرناك هبا وطري القوى
الروحانية بالتسبيحات القدسية من األذكار واإلدراكات والتعقالت واالستفاضات
واالستشراقات من األرواح اجملرّدة والذوات املفارقة كل مبا أمر {وألَنَاَله} حديد الطبيعة
اجلسمانية العنصرية {أنَاعملَسابغاتَ} من هيئات الورع والتقوى فإن الورع احلصني يف
احلقيقة هو لباس الورع احلافظ من صوارم دواعي أعادي النفوس وسهام نوازع الشياطني
{وقدَر} باحلكمة العملية والصنعة املتقنة العقلية والشرعية يف ترغيب األعمال املزكية
ووصول اهليئات املانعة من تأثري الدواعي النفسية {واعملوا} أيها العاملون هلل باجلمعية يف
اجلهة السفلية إىل اجلهة العلوية عمالً صاحلًا يصعدكم يف الترقي إىل احلضرة اإلهلية
ويعدّكم لقبول األنوار القدسية .واخلطاب لداود الروح وآله من القوى الروحانية
والنفسانية واألعضاء البدنية.
{ولسليمان} القلب ريح اهلوى النفسانية {غدوَها َشهر} أي :جريها غداة
طلوع نور الروح وإشراق شعاع القلب وإقبال النهار سري طور يف حتصيل األخالق
والفضائل والطاعات والعبادات والصواحل اليت تتعلق بسعادة املعاد {ورواحها} أي:
جريها رواح غروب األنوار الروحية يف الصفات النفسية وزوال تأللؤ أشعّتها ،وإدبار هنار
النور سري طور آخر يف ترتيب مصاحل املعاش من األقوات واألرزاق واملالبس واملناكح وما
يتعلق بصالح النظام وقوام البدن{ .وأسلناَلهَعين} قطر الطبيعة البدنية اجلامدة بالتمرين
يف الطاعات واملعامالت {ومن} جن القوى الومهية واخليالية {من َيعمل َبين َيديه}
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حبضوره يف التقديرات املتعلقة بصالح العامل وعمارة البالد ورفاهية العباد والتركيبات
والتفضيالت املتعلقة بإصالح النفس واكتساب العلوم {بإذن َربه} بتسخريه إّياها له
وتيسريه األمور على أيديها {ومن َيزغ َمنهم َعن َأمرنا} مبقتضى طبيعته اجلنية وينحرف
عن الصواب والرأي العقلي بامليل إىل الزخارف النفسية واللذات البدنية {نذقهَمنَعذابَ
السعير} بالرياضة القوية وتسليط القوى امللكية عليها بضرب السياط النارية من الدواعي
العقلية القهرية املخالفة للطباع الشيطانية.
ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ

ﳂ ﳃﳄ ﳅﳆﱠ

{يعملون َله َما َيشاء َمن َمحاريب} املقامات الشريفة {وتماثيل} الصور اهلندسية
{وجفانَ َكالجواب} من ظروف األرزاق املعنوية واألغذية الروحانية مبحاكاة املعاين
بالصور احلسية وإيداع احلقائق يف األمثلة الصورية وإدراج املدركات الكلية والوارادات
الغيبية يف املالبس اللفظية واهليئات اجلزئية واسعة كاحلياض لكوهنا عريّة عن املواد
اهليوالنية ،وإن اكتفت باللواحق املادية والعوارض اجلسمانية {وقدورَ َراسياتَ} من هتيئة
االستعدادات بتركيب القياسات املستقيمة وإعداد موارد العلوم واملعارف باآلراء الصائبة
خرنا ،وأفضنا عليكم
والعزائم القوية الثابتة {اعملواَآلَداود} الروح مبا سخّرنا لكم ما س ّ
من نعم الكماالت ما أفضنا {شكراَ} باستعمال هذه النعم يف طريق السلوك والتوجّه إيل
وأداء حقوق العبودية بالفناء يف ال يف تدبري اململكة الدنيوية وإصالح الكماالت البدنية
{وقليلَ َمنَعباديَالشكور} الذي يعمل استعمال النّعم يف طاعة اهلل العمل اخلالص لوجه
اهلل.
ﱡ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱠ

{ما َدلهم َعلى َموته َإل َدابةَ

{فلما َقضينا َعليه َالموت} بالفناء يف يف مقام السر
األرض} أي :ما اهتدوا إىل فنائه يف مقام الروح وتوجهه إىل احلق يف حال السرّ إال حبركة
الطبيعة األرضية وقواها البدنية الضعيفة الغالبة على النفس احليوانية اليت هي ِمنسأتهُ إذ ال
طريق هلم إىل الوصول إىل مقام السر وال وقوف على حال القلب فيه وال شعور بكونه يف
طور وراء أطوارهم إال برابطة اتصال الطبيعة البدنية املتصلة به ،املقهورة بالقوى الطبيعية
لضعفها بالرياضة وانقطاع مدد القلب عنها حينئذٍ أي :ال يطلعون إال على حال الدابة
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اليت تأكل املنسأة باالستيالء عليها ألن النفس احليوانية عند عروج القلب ضعفت
وسقطت قواها ومل يبقَ منها إال القوى الطبيعية احلاكمة عليها {فلما َخرَ} من صعقته
املوسوية وذهل يف احلضور واالشتغال باحلضرة اإلهلية عن استعماهلا يف األعمال وإعماهلا
بالرياضات {تبيَنتَالجنَأنَلوَكانواَيعلمون} غيب مقام السر باالطالع على املكاشفات
لو كانوا جمرّدين {ما َلبثوا َفي َالعذاب َالمهين} من الرياضة الشاقة اليت متنعهم احلظوظ
واملرادات ومقتضيات الطباع واألهواء باملخالفات واإلجبار على األعمال املتعبة يف
السلوك واالقتصار هبا على احلقوق.
{لقد َكان َلسبأ} أهل مدينة البدن {في َمساكنهم} يف مقارهم وحماهلم {آية}
دالة هلم على صفات اهلل وأفعاله {جنتان} جنة الصفات واملشاهدات عن ميينهم من جهة
القلب والربزخ اليت هو أقوى اجلهتني وأشرفهما ،وجنة اآلثار واألفعال عن مشاهلم من
جهة الصدر والنفس اليت هي أضعف اجلهتني وأخسّهما {كلواَمنَرز َربكم} من اجلهتني
كقوله :ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ [املائدة ،اآلية{ ،]66 :واشكروا َله}
باستعمال نِ َع ِم مثراهتا يف الطاعات والسلوك فيه بالقربات {بلدة َطيبة} باعتدال املزاج
والصحة {وربَ َغفور} يستر هيئات الرذائل وظلمات النفوس والطباع بنور صفاته
وأفعاله ،فلكم التمكني من جهة االستعداد واألسباب واآلالت والتوفيق باإلمداد
وإفاضات األنوار.
ﱡ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ

{فأعرضوا} عن القيام بالشكر والتوسل هبا إىل اهلل بل عن األكل من مثراهتا اليت
هي العلوم النافعة واحلقيقية باالهنماك يف اللذات والشهوات واالنغماس يف ظلمات الطبائع
واهليئات{ .فأرسلنا َعليهم َسيل} الطبيعة اهليوالنية بنقب جرذان سيول الطبائع العنصرية
سكر املزاج الذي سدّته بلقيس النفس اليت هي ملكتهم .والعرم اجلرذ {وبدلناهمَبجنتيهمَ
جنتين} من شوك اهليئات املؤذية وأصل الصفات السيئة البهيمية والسبعية والشيطانية
{ذواتي َأكل َخمط} أي :مثرة مرَّة بشعة كقوله :ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [الصافات،
اآلية.]65 :
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{وشيء َمن َسَدر} بقاء الصفات اإلنسانية {قليل} {ذلك} العقاب
{جزيناهم} بكفراهنم النعم {وهل َنجازي} بذلك {إل َالكفور} الذي يستعمل نعمة
الرمحن يف طاعة الشيطان {وجعلنا َبينهم َوبين َالقرى َالتي َباركنا َفيها} من احلضرة القلبية
والسرية والروحية واإلهلية بالتجليات األفعالية والصفاتية واألمسائية الذاتية وأنوار
املكاشفات واملشاهدات {قرى َظاهرة} مقامات ومنازل مترائية متواصلة كالصرب
والتوكل والرضا وأمثاهلا {وقدرنا َفيها َالسير} إىل اهلل ويف اهلل مرتبًا يرحتل السالك يف
الترقي من مقام وينزل يف مقام {سيروا} يف منازل النفوس {ليالي} ويف مقامات
القلوب ومواردها {وأياماَآمنين} بني القواطع الشيطانية وغلبات الصفات النفسانية بقوة
اليقني والنظر الصحيح على منهاج الشرع املبني.
{فقالوا} بلسان احلال والتوجّه إىل اجلهة السفلية املبعدة عن احلضرة القدسية
وامليل إىل املهاوي البدنية والسري يف املهامة الطبيعية واملهالك الشيطانية {ربَنا َباعد َبينَ
أسفارنا َوظلموا َأنفسهم} باالحتجاب عن أنوار القرى املباركة بظلمات الربازخ املنحوسة
{فجعلناهم َأحاديث} وآثارا سائرة بني الناس يف اهلالك والتدمري {ومزقناهم} بالغرق
والتفريق.
ﱡ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫ

ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽ
ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
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ﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ
ﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ ﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿ

ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ
ﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍﲎﱠ

{ولقدَصد َعليهم} على الناس {إبليسَظنه} يف قوله:
 .....ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﱠ [النساء ،اآلية ]119 :وأمثال ذلك .والفريق املستثنون هم
املخلصون {وما َكان َله َعليهم َمن َسلطان} أي :ما سلطناه عليهم إال لظهور علمنا يف
مظاهر العلماء احملققني املخلصني وامتيازهم عن احملجوبني املرتابني ،فإن املستعد املوفق
الصايف القلب ينبع علمه من مَكمن االستعداد ويتفجر من قلبه عند وسوسة الشيطان
فريمجه مبصابيح احلجج النرية ويطرده بالعياذ باهلل عند ظهور مفسدته الغوية خبالف غريه
من الذين اسودت قلوهبم بصفات النفوس وناسبت جبهاالهتم مكايد الشيطان وأحوال
القيامة الكربى من اجلمع والفصل والفتح بني احملقّ واملبطل ومقاالت الظاملني كلها تظهر
عند ظهور املهدي .

ﱡ ﲠ  .....ﲢ

سورة فاطر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ
ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ
ﲪﲫﱠ

{جاعلَالمالئكةَرسالَأوليَأجنحة} عن جهات التأثري الكائنة يف امللكوت السماوية
واألرضية باألجنحة ،جعلها اهلل رسال مرسلة إىل األنبياء بالوحي وإىل األولياء باإلهلام وإىل
غريهم من األشخاص اإلنسانية وسائر األشياء بتصريف األمور وتدمريها ،فما يصل
بتأثريهم إىل ما يتأثر منه فهو جناح ،فكل جهة تأثري جناح مثال :أن العاقلتني العلمية
والنظرية جناحان للنفس اإلنسانية واملدركة واحملركة الباعثة واحملركة الفاعلة ثالثة أجنحة
للنفس احليوانية والغاذية والنامية واملولدة واملصورة أربعة أجنحة للنفس النباتية .وال
تنحصر أجنحتهم يف العدد بل هلم حبسب تنوعات التأثريات أجنحة .وهلذا حكى رسول
اهلل  أنه رأى جربيل  ليلة املعراج وله ستمائة جناح ،وأشار إىل كثرهتا بقوله
تعاىل{ :يزيدَفيَالخلقَماَيشاء}.
ﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
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ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ
ﲌ ﲍﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ

{ومنَكانَيريدَالعزةَفللهَالعزةَجميعا} أي :العزة صفة من صفات اهلل خمصوصة
به ،من أرادها فعليه بالفناء يف صفات اهلل تعاىل عن صفاته ،مث علم طريق التجريد وحمو
الصفات بقوله{ :إليهَيصعدَالكلمَالطيب} أي :النفوس الصافية الطيبة عن خبائث الطبائع
الباقية على نور فطرهتا ،الذاكرة مليثاق توحيدها {والعمل َالصالح} بالتزكية والتحلية
{يرفعه} أي :يرفع ذلك اجلنس الطيب إىل حضرته دون غريه فيتصف بصفة العزة
وسائر الصفات .أو إليه يصعد العلم احلقيقي من التوحيد األصلي الفطري الطيب عن
خبائث التومهات والتخيالت والعمل الصاحل مبقتضاه يرفعه دون غريه كما قال أمري
املؤمنني " :العلم مقرون بالعمل ،والعلم يهتف بالعمل ،فإن أجابه وإال ارحتل" ،أي:
سلم الصعود إىل احلضرة اإلهلية هو العلم والعمل ال ميكن الترقي إال هبما وال يكفي
التوحيد الذي هو األصل يف االتصاف بعزته وسائر صفاته ألن الصفات مصادر األفعال
فما مل يترك األفعال النفسية اليت مصادرها صفات النفس بالزهد والتوكل ومل يتجرد عن
هيئاهتا بالعبادة والتبتل مل حيصل استعداد االتصاف بصفاته تعاىل ،فكان العلم احلقيقي
الذي هو التوحيد مبثابة عضاديت السلم والعمل مبثابة الدرجات يف الترقي.
{والذينَيمكرونَالسيئات} بظهور صفات النفوس وإن كانوا عاملني {لهمَعذاب}
من هيئات األعمال القبيحة املؤذية {شديد}.
{إنماَيخشىَهللاَمنَعبادهَالعلماء} أي :ما خيشى اهلل إال العلماء ،العرفاء به ،ألن
اخلشية ليست هي خوف العقاب بل هيئة يف القلب خشوعية انكسارية عند تصور وصف
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العظمة واستحضاره هلا ،فمن مل يتصور عظمته مل ميكنه خشيه ،ومن جتلى اهلل له بعظمته
خشيه حق خشيته .وبني احلضور التصوري احلاصل للعامل الغري العارف وبني التجلي
الثابت للعامل العارف بون بعيد ،ومراتب اخلشية ال حتصى حبسب مراتب العلم والعرفان
{إنَهللاَعزيز} غالب على كل شيء بعظمته {غفور} يستر صفة تعظم النفس وهيئة
تكربها بنور جتلي عزته.
ﱡ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ

ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹ ﱠ

{إنَالذينَيتلونَكتابَهللا} الذي أعطاهم يف بدء الفطرة من العقل القرآين بإظهاره
وإبرازه ليصري فرقانا {وأقاموا} صالة احلضور القليب عند ظهور العلم الفطري {وأنفقواَ
مما َرزقناهم} من صفة العلم والعمل املوجب لظهوره عليهم {سرا} بالتجريد عن
الصفات {وعالنية} بترك األفعال {يرجون} يف مقام القلب بالترك والتجريد {تجارةَلنَ
تبور} من استبدال أفعال احلق وصفاته بأفعاهلم وصفاهتم {ليوفيهم َأجورهم} يف جنات
النفس والقلب من مثرات التوكل والرضا {ويزيدهم َمن َفضله} يف جنات الروح
مشاهدات وجهه يف التجليات {إنهَغفور} يستر هلم ذنوب أفعاهلم وصفاهتم {شكور}
يشكر سعيهم باإلبدال من أفعاله وصفاته.
{والذيَأوحيناَإليكَمنَالكتاب} الفرقاين املطلق {هوَالحق} الثابت املطلق الذي
ال مزيد عليه وال نقص فيه {مصدقا َلما َبين َيديه} لكونه مُشتمالً عليها ،حاويا ملا فيها
بأسرها {إن َهللا َبعباده َلخبير} يعلم أحوال استعداداهتم {بصير} بأعماهلم ،يعطيهم
الكمال على حسب االستعداد بقدر االستحقاق باألعمال.
{ثمَأورثنا} منك هذا {الكتابَالذينَاصطفيناَمنَعبادنا} احملمديني املخصوصني
من عند اهلل مبزيد العناية وكمال االستعداد بالنسبة إىل سائر األمم ألهنم ال يرثون وال
يصلون إليه إال منك وبواسطتك ألنك املعطي إياهم االستعداد والكمال فنسبتهم إىل سائر
األمم نسبتك إىل سائر األنبياء {فمنهم َظالم َلنفسه} بنقص حق استعداده ومنعه عن
خروجه إىل الفعل وخيانته يف األمانة املودعة عنده حبملها وإمساكها واالمتناع عن أدائها
الهنماكه يف اللذات البدنية والشهوات النفسانية {ومنهم َمقتصد} يسلك طريق اليمني
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وخيتار الصاحلات من األعمال واحلسنات ،ويكتب الفضائل والكماالت يف مقام القلب
{ومنهم َسابق َبالخيرات} اليت هي جتليات الصفات إىل الفناء يف الذات {بإذن َهللا}
بتيسريه وتوفيقه{ ،ذلكَهوَالفضلَالكبير}.
{جنات َعدن} من اجلنان الثالث {يدخلونها َيحلون َفيها َمن َأساور} صور
كماالت األخالق والفضائل واألحوال واملواهب املصوغة باألعمال من ذهب العلوم
الروحانية ولؤلؤ املعارف واحلقائق الكشفية الذوقية فلباسهم فيها حرير الصفات اإلهلية.
ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ
ﳫ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛ ﱠ

{وقالوا} بألسنة أحواهلم وأقواهلم عند اتصافهم جبميع الصفات احلميدة حالة
البقاء بعد الفناء {الحمدَهللَالذيَأذهبَعناَالحزن} الالزم لفوات الكماالت املمكنة حبسب
االستعدادات هببته لنا إياها يف هذا الوجود احلقاين {إنَربناَلغفورَشكور} جزاؤنا منه أوىف
وأبقى مما نستحقه بسعينا {الذي َأحلنا َدار} اإلقامة الدائمة اليت ال انتقال منها بوجه يف
هذا الوجود املوهوب من عطائه الصرف وفضله احملض {ل َيمسَنا َفيها َنصب} بالسعي
واالنتقال {ول َيمسنا َفيها َلغوب} بالسري والترحال{ .والذين َكفروا} احملجوبون منك
باإلنكار ،الذين ال يقبلون الكتاب وال يرثونه لبعدهم عنك يف احلقيقة ،فال تقارب وال
تواصل بينك وبينهم{ .لهمَنار} جهنم الطبيعة يعذبون فيها بأنواع احلرمان واآلالم دائمًا
{لَيقضىَعليهمَفيموتوا} ويسترحيوا {ولَيخف َعنهمَمنَعذابها} فيتنفسوا ،واهلل أعلم.

سورة يس
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥ ﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴﱠ

{يس} أقسم بالصنفني الدالني على كمال استعداده كما ذكر يف (طه).
{والقرآنَالحكيم} الذي هو الكمال التام الالئق باستعداده على أنه بسبب هذه األمور من
املرسلني على طريق التوحيد املوصوف باالستقامة وذلك أن (ي) إشارة إىل امسه الواقي و
(س) إىل امسه السالم الذي وقى سالمة فطرتك الساملة عن النقص يف األزل عن آفات
حجب النشأة والعادة والسالم الذي هو عينها وأصلها{ ،والقرآن َالحكيم} الذي هو
صورة كماهلا اجلامع جلميع الكماالت املشتمل على مجيع احلكم.
{إنك} بسبب هذه الثالثة {لمن َالمرسلين َ* َتنزيل َالعزيز َالرحيم} أي :القرآن
ال من َمكمن
الشامل للحكمة الذي هو صورة كمال استعدادك تنزيل بإظهاره مفصّ ً
اجلمع على مظهرك ليكون فرقانا من العزيز الغالب الذي غلب على أنائيتك وصفات
نشأتك وقهرها بقوته لئال تظهر ومتنع ظهور القرآن املكنون يف غيبك على مظهر قلبك
وصريورته فرقانا{ .الرحيم} الذي أظهره عليك بتجليات صفاته الكمالية بأسرها.
{لتنذرَقوما} بلغوا يف كمال استعدادهم ما مل يبلغ آباؤهم فما أنذروا مبا أنذرمت
به {فهم َغافلون} عما أويت إليهم من االستعداد البالغ حدًا مل يبلغه استعداد أحد من
األمم السابقة ،كما قال :ﱡ ﱖﱗﱘﱙﱚﱠ[فاطر ،اآلية.]32 :

ﱡ ﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭ ﲮﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﱠ
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{فهم َل َيؤمنون}

{لقد َحقَ َالقول َعلى َأكثرهم} يف القضاء السابق بأهنم أشقياء
ألنه إذا قويت االستعدادات عند ظهورك قوي األشقياء يف الشر كما قوي السعداء يف
اخلري.
{إناَجعلناَفيَأعناقهمَأغاللَ} من قيود الطبيعة البدنية وحمبة األجرام السفلية {فهيَ
إلى َاألذقان} متنع رؤوسهم عن التطأطؤ للقبول إذ عمّت األعناق اليت هي مفاصل
تصرفات الرؤوس وأطبقت املفاصل حىت جاوزت أعاليها وبلغت حد الرؤوس من قدام
فلم يبق هلم تصرف بالقبول وال تأثر باالنفعال وامليل إىل الركوع والسجود لالنقياد
والفناء ،فإن الكماالت اإلنسانية انفعالية ال حتصل إال بالتذلل واالنقهار {فهمَمقمحون}
ممنوعون عن قبوهلا بإمالة الرؤوس.
{وجعلنا َمن َبين َأيديهم} من اجلهة اإلهلية {سدَاَ} من حجاب ظهور النفس
والصفات املستولية على القلب منعهم من النظر إىل فوق ليشتاقوا للقاء احلق عند رؤية
األنوار اجلمالية {ومنَخلفهم} من اجلهة البدنية {سدا} من حجاب الطبيعة اجلسمانية
ولذاهتا املانعة المتثاهلم األوامر والنواهي فمنعهم من العمل الصاحل الذي يعدّهم لقبول
اخلري والصفات اجلاللية فانسدّ هلم طريق العلم والعمل فهم واقفون مع أصنام األبدان
حيارى يعبدوهنا ال يتقدمون وال يتأخرون {فأغشيناهم} باالنغماس يف الغواشي اهليوالنية
واالنغمار يف املالبس اجلسمانية {فهم َل َيبصرون} لكثافة احلجب من مجيع اجلهات
وإحاطتها هبم وإذا مل يبصروا ومل يتأثروا فاإلنذار وعدم اإلنذار بالنسبة إليهم سواء.
{إنما َتنذر} أي :يؤثر اإلنذار وينجع يف {من َاتبع َالذكر} لنورية استعداده
وصفائه فيتأثر به ويقبل اهلداية مبا يف استعداده من التوحيد الفطري واملعرفة األصلية،
فيتذكر وخيشى الرمحن بتصور عظمته مع غيبته من التجلي فيتبعه بالسلوك ليحضر ما هو
غائب عنه ويرى ما استضاء بنوره {فبشرهَبمغفرة} عظيمة من ستر ذنوب حجب أفعاله
وصفاته وذاته {وأجرَكريم} من جنات أفعال احلق وصفاته وذاته.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄ ﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍﱎﱏ

ﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ

{واضربَلهمَمثالَأصحابَالقرية} إىل آخر املثل ،ميكن أن يؤول أصحاب القرية
بأهل مدينة البدن والرسل الثالثة بالروح والقلب والعقل ،إذ أرسل إليهم اثنان أوال
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{فكذبوهما} لعدم التناسب بينهما وبينهم ،وخمالفتهم إيامها يف النور والظلمة ،فعززوا
بالعقل الذي يوافق النفس يف املصاحل واملناجح ويدعوها وقومها إىل ما يدعو إليه القلب
والروح فيؤثر فيهم.
وتشاؤمهم هبم :تنفرهم عنهم حلملهم إياهم على الرياضة واجملاهدة ومنعهم عن
اللذات واحلظوظ .ورمجهم إياهم :رميهم بالدواعي الطبيعية واملطالب البدنية .وتعذيبهم
إياهم :استيالؤهم عليهم واستعماهلم يف حتصيل الشهوات البهيمية والسبعية.
ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ

ﲜﲝﲞ ﲟ ﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭﲮﲯ

ﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀﳁﳂﳃ

ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ
ﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
ﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ
ﲗ ﲘﲙﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤﲥﲦﱠ

والرجل الذي جاء من أقصى املدينة ،أي :من أبعد مكان منها ،هو العشق
املنبعث من أعلى وأرفع موضع منها بداللة مشعون العقل ونظره إلظهار دين التوحيد
والدعوة إىل احلبيب األول وتصديق الرسل {يسعى} لسرعة حركته ويدعو الكل بالقهر
واإلجبار إىل متابعة الرسل يف التوحيد ،ويقول{ :وماَليَلَأعبدَالذيَفطرنيَوإليهَترجعون}
وكان امسه حبيبا وكان جنارا ينحت يف بدايته أصنام مظاهر الصفات من الصور الحتجابه
حبسنها عن مجال الذات وهو املأمور بدخول جنة الذات ،قائال{ :يا َليت َقومي}
احملجوبني عن مقامي وحايل {يعلمونَبماَغفرَليَربي} ذنب عبادة أصنام مظاهر الصفات
وحنتها {وجعلني َمن َالمكرمين} لغاية قريب يف احلضرة األحدية .ويف احلديث" :إن لكل
شيء قلبا ،وقلب القرآن يس" ،فلعل ذلك ألن حبيبا املشهور بصاحب يس آمن به قبل
بعثته بستمائة سنة وفهم سر نبوته ،وقال النيب " :سباق األمم ثالثة مل يكفروا باهلل
طرفة عني ،علي بن أيب طالب عليه السالم وصاحب يس ومؤمن آل فرعون".
ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉ
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ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ

{وآية َلهم َالليل} أي :ليل ظلمة النفس {نسلخ َمنه} هنار ونور مشس الروح
والتلوين {فإذاَهمَمظلمون} ومشس الروح {تجريَلمستقرَلها} وهو مقام احلق يف هناية
سري الروح {ذلكَتقديرَالعزيز} املتمنع من أن يصل إىل حضرة أحديته شيء ،الغالب على
الكل بالقهر والفناء {العليم} الذي يعلم حد كمال كل سيار وانتهاء سريه ،وقمر القلب
{قدرناه} أي :قدرنا مسريه يف سريه {منازل} من اخلوف والرجاء والصرب والشكر
وسائر املقامات كالتوكل والرضا {حتى َعاد} عند فنائه يف الروح يف مقام السر
{كالعرجون َالقديم} وهو بقرب استسراره فيه وإضاءة وجهه الذي يلي الروح قبل متام
فنائه فيه ،واحتجابه لنوريته عن النفس والقوى ،وكونه بدرا إمنًا يكون يف موضع الصدر
يف مقابلة مقام السر.
{لَالشمسَينبغيَلهاَأنَتدركَالقمر} يف سريه فيكون له الكماالت الصدرية من
اإلحاطة بأحوال العاملني والتجلي باألخالق واألوصاف {ول َالليل َسابق َالنهار} بإدراك
القمر الشمس وحتويل ظلمة النفس هنار نور القلب ألن القمر إذا ارتقى إىل مقام الروح
بلغ الروح حضرة الوحدة فال تدركه وتكون النفس حينئذ نرية يف مقام القلب ال ظلمة
هلا ،فلم تسبق ظلمتها نوره بل زالت مع أن القلب ونوره يف مقام الروح فلم تسبقه على
تقدير بقائها {وكل َفي َفلك} أي :مدار وحمل لسريه معني يف بدايته وهنايته ال يتجاوز
حديه املعينني {يسبحون} يسريون إىل أن مجع اهلل بينهما يف حدّ وخسف القمر هبا
وأطلع الشمس من مغرهبا فتقوم القيامة.
{وآيةَلهمَأناَحملناَذريتهمَفيَالفلكَالمشحون} وهو سفينة نوح فيه سرّ من أسرار
البالغة حيث مل يذكر آباءهم الذين كانوا فيها بل ذرياهتم الذين كانوا يف أصالهبم ،فالبد
من وجود الذريات حينئذ {وخلقنا َلهم َمن َمثله} أي :مثل سفينة نوح وهي السفينة
احملمدية {ماَيركبون}.
ﱡ ﱢ ﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ

ﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉ
ﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞ

ﲟﲠﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫ ﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
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ﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ ﳔﳕﳖﳗﳘﳙ

ﳚ ﳛﳜ ﱁﱂ ﱃﱄﱅ ﱆﱇﱈ ﱉﱊ ﱋﱌ ﱍﱎﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢﱠ

{اتقواَماَبينَأيديكم} من أحوال القيامة الكربى {وماَخلفكم} من أحوال القيامة
الصغرى ،فإن األوىل تأيت من جهة احلق والثانية تأيت من جهة النفس بالفناء يف اهلل يف
األوىل ،والتجرد عن اهليئات البدنية يف الثانية والنجاة منها .والصيحتان مها التنبّه عن
النفخة األوىل بوقوع مقدماهتا وانزعاج القوى كلها دفعة عن مقارها ،وعن الثانية
بوقوعها وانتباهتهم دفعة ،وانتشار القوى يف حمالها .واألجداث :األبدان اليت هي
مراقدهم.
{إن َأصحاب َالجنة َاليوم َفي َشغل} من أنوار التجليات ومشاهدات الصفات،
متلذذون هم ونفوسهم املوافقة هلم يف التوجه {في َظالل} من أنوار الصفات {علىَ
األرائك} املقامات والدرجات {متكئون َلهم َفيها َفاكهة} من أنواع املدركات وأصناف
الواردات واملكاشفات {ولهم} ما يتمنون من املشاهدات ،وهي{ :سالمَ} أعين
{قول} بإفاضة الكماالت وتربئتهم هبا من وجوه النقص اليت تنبعث منها دواعي
التمنيات صادرًا {منَربَرحيم} يرحم بتلك املشتهيات.
ﱡ ﱣ ﱤﱥﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬﱭ ﱮﱯ ﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ

ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱁ
ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆﲇﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇﳈ ﳉﳊ ﳋﳌ ﱠ

والعهد عهد األزل وميثاق الفطرة وعبادة الشيطان ،هو االحتجاب بالكثرة
المتثال دواعي الوهم والصراط املستقيم طريق الوحدة .وقال الضحاك يف وصف جهنم:
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"إن لكل كافر بئرًا من النار يكون فيه ال يرى وال يدري" ،وذلك صورة احتجابه .ومعىن
اخلتم على األفواه وتكليم األيدي وشهادة األرجل :تغيري صورهم وحبس ألسنتهم عن
النطق وتصوير أيديهم وأرجلهم على صور تدلُّ هبيئاهتا وأشكاهلا على أعماهلا وتنطق
بألسنة أحواهلا على ملكاهتا من هيئات أفعاهلا.
{إنماَأمره} عند تعلق إرادته بتكوين شيء ترتب كونه على تعلق اإلرادة به دفعة
معًا بال حتلل زماين {فسبحان} أي :نزه عن العجز والتشبه باألجسام واجلسمانيات يف
كوهنا وكون أفعاهلا زمانية {الذي} حتت قدرته ويف تصرف قبضته {ملكوتَكلَشيء}
من النفوس والقوى املدبّرة له {وإليهَترجعون} بالفناء فيه واالنتهاء إليه ،واهلل أعلم.

سورة الصافات
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ

ﱒﱓ ﱔ ﱕﱠ

{والصَافاتَصفَاَ} أقسم بنفوس السالكني يف سبيله طريق التوحيد ،الصافات يف
مقامهم ومراتب جتلياهتم ومواقف مشاهداهتم {صفا} واحدا يف التوجه إليه
{فالزاجرات} يف دواعي الشياطني ،وفوارغ التمنيات النفسانية يف األحايني {زجراَ}
باألنوار واألذكار والرباهني {فالتاليات} نوعا من أنواع األذكار حبسب أحواهلم باللسان
أو القلب أو السر أو الروح كما ذكر غري مرة على وحدانية معبودهم لتثبيتهم يف التوجه
عن الزيغ واالحنراف بااللتفات إىل الغري {رب} مساوات الغيوب السبعة اليت هم سائرون
فيها ،وأرض البدن {وماَبينهماَورب} مشارق جتليات األنوار الصفاتية ،وصفه بالوحدانية
الذاتية يف أطوار الربوبية الكاشفة عن وجوه التحوالت بتعدد األمساء ليتحفظوا عند تعدد
وجتليات الصفات وترتب املقامات من االحتجاب بالكثرة.
ﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ

ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ ﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱁ
ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇ
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ
ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪﱠ
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{إناَزيناَالسماءَالدنيا} أي :العقل الذي هو أقرب السماوات الروحانية بالنسبة
إىل القلب {بزينة} كواكب احلجج والرباهني ،كقوله :ﱡ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﱠ
[امللك ،اآلية.]5 :
{وحفظا} أي :وحفظناها {من َكل َشيطان} من شياطني األوهام والقوى
التخيلية عند الترقي إىل أفق العقل بتركيب املوهومات واملخيالت يف املغالطات
والتشكيكات {مارد} خارج عن طاعة احلق والعقل.

{لَيسمعونَإلىَالمألَ َاألعلى} من الروحانيات وامللكوت السماوية بتلك احلجج
{من َكل َجانب} من مجيع اجلهات السماوية ،أي :من أي وجه من وجوه املغالطة
والتخييل يركبون القياس ويرتقون به ،يقذفون مبا يبطله من الدحور والطرد ،أو مدحورين
مطرودين {ولهمَعذابَواصب} دائم الرياضات وأنواع الزجر يف املخالفات.

{إلَمنَخط َالخطفة} يف االستراق فموه كالمه هبيئة جلية وأوهم احلق بصورة
نورية استفادها من كلمة حقة ملكية {فأتبعه َشهاب َثاقب} من برهان نري عقلي ،أو
إشراق نور قدسي فأبطلها وطرد اجلين بنفي الصورة الومهية اليت أومهها.
{إلَعبادَهللاَالمخلصين} استثناء منقطع ،أي :لكن عباد اهلل املخصوصون به لفرط
عنايتهم به ،الذين أخلصهم اهلل عن شوب الغريية واألنائية والبقية واستخلصهم لنفسه
بفناء األنائية واإلثنينية.
ﱡ ﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽ

ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﳐﳑﳒ

ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤ ﱁﱂﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗ ﱘﱙ
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬﱭﱮ
ﱯ ﱰﱱ ﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹﱺ ﱻﱠ

{أولئك َلهم َرز َمعلوم}

املغذية ألرواحهم.

يعلمه اهلل دون غريه وهو معلومات اهلل املقوية لقلوهبم
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{فواكه} ملذة غاية التلذيذ ،إذ الفاكهة ما يتلذذ به ،أي :يتلذذون يف مكاشفاهتم
مبا حيضرهم من معلوماته تعاىل {وهم َمكرمون} يف مقعد صدق عند مليكٍ مقتدرٍ يف
اجلنات الثالث يتنعّمون بقرب احلق يف حضرته غاية اإلكرام والتنعّم.
{علىَسرر} مراتب ودرجات {متقابلين} يف الصف األول ،مترائني ال حيجب
بعضهم عن بعض وال يتفاضلون يف املقاعد {يطا َعليهم َبكأس َمن} مخر العشق
{معين} مكشوف ألهل العيان إذ دنّه املعاينة فكيف ال يعاين.
{بيضاء} نورية من عني األحدية الكافورية ،ال شوب فيها وال مزج من
التعينات {لذة َللشاربين َ* َل َفيها َغول} يغتال العقل ألهنم أهل صحو أخلصهم اهلل من
الشوائب واحلجاب فال ينكر هلم {ولَهمَعنهاَينزفون} بذهاب العقول وإال مل يكونوا
أهل اجلنات الثالث يف مقام البقاء.
{وعندهم َقاصرات َالطر } من أهل اجلربوت وامللكوت والنفوس اجملردة،
الواقفات حتت مراتبهم يف مقام جتليات الصفات وسرادقات اجلالل ،ويف جمايل مشاهداهتم
حتت قباب اجلمال يف روضات القدس وحضرة األمساء {عين} ألن ذواهتم كلها عيون
ال ميدون طرفا عنهم لفرط حمبتهم وعشقهم هلم ألهنم هم املعشوقون.
{كأنهن َبيض َمكنون} يف األداحي لغاية صفائها يف خدور القدس ونقائها من
مواد الرجس {يتساءلون} يتحادثون بأحاديث أهل اجلنة والنار ومذاكرة أحوال السعداء
واألشقياء ،مطلعني على كال الفريقني وما هم فيه من الثواب والعقاب ،كما ذكر يف
وصف أهل (األعراف).

ﱡ ﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌ
ﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠ
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳄﳅﳆ
ﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ ﱁﱂﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘ
ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱠ

{إنهاَشجرةَتخرجَفيَأصلَالجحيم} وهي شجرة النفس اخلبيثة احملجوبة النابتة يف
قعر جهنم الطبيعة ،املتشعّبة أغصاهنا يف دركاهتا القبيحة اهلائلة ،مثراهتا من الرذائل واخلبائث
كأهنا من غاية القبح والتشوه واخلبث بالتنفر {رؤوسَالشياطين} أي :تنشأ منها الدواعي
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املهلكة والنوازع املردية الباعثة على األفعال القبيحة واألعمال السيئة ،فتلك أصول
الشيطنة ومبادئ الشر واملفسدة ،فكانت رؤوس الشياطني{ .فإنهم َآلكلون َمنها}
يستمدّون منها ،ويغتذون ويتقوون ،فإن األشرار غذاؤهم من الشرور وال يلتذون إال هبا
{فمالئون َمنها َالبطون} باهليئات الفاسقة والصفات املظلمة ،كاملمتلئ غضبًا وحقدًا
وحسدًا وقت هيجاهنا.
{ثمَإنَلهمَعليهاَلشوباَمنَحميم} األهواء الطبيعية ،واملىن السيئة الرديئة ،وحمبات
األمور السفلية ،وقصور الشرور املوبقة اليت تكسر بعض غلة األشرار{ .ثمَإنَمرجعهمَإللىَ
الجحيم} لغلبة احلرص ،والشره بالشهوة ،واحلقد والبغض والطمع وأمثاهلا ،واستيالء
دواعيها مع امتناع حصول مباغيها.
ﱡ ﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
ﱳﱴ ﱵﱶ ﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈ
ﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇﱠ

وميكن تطبيق قصة إبراهيم عليه الصالة والسالم على حال الروح الساذج من
الكمال {إذَجاءَربه} بسابقة معرفة األزل والوصلة الثابتة يف العهد األول {بقلبَ} باقٍ
على الفطرة واستعداد صاف {سليم} عن النقائص واآلفات حمافظ على عهد التوحيد
الفطري ،منكر على احملتجبني بالكثرة عن الوحدة ،ناظر يف جنوم العلوم العقلية االستداللية
واحلجج والرباهني النظرية ،مدرك باالستبصار واالستدالل سقمه من جهة األعراض
النفسانية والشواغل البدنية احلاجبة ،فأعرض عنه قومه البدنيون املدبرون عن مقصده
ووجهته إلنكاره عليهم يف تقيد األكوان وطاعة الشيطان إىل عيدهم واجتماعهم على
اللذات والشهوات اليت يعودون إليها كل وقت {فراغ} أي :فأقبل خمفيًا حاله عنهم
على كسر آهلتهم بفأس التوحيد والذكر احلقيقي يضرهبم {ضرباَ} بيمني العقل فرجعوا
{إليه} غالبني مستولني عند ضعفه ،ساعني يف ختريب قالبه {فألقوه} يف نار حرارة
الرحم ،فجعلها اهلل عليه بردًا وسالمًا ،أي :روحًا وسالمة من اآلفات لبقاء صفاء
استعداده ونقاء فطرته ،وبىن عليه بنيان اجلسد وجعل اهلل أعداءه من النفس األمارة
والقوى البدنية امللقية إياه يف النار من األسفلني لتكامل استعداده ،فتوجه إىل ربه بالسلوك
{وقالَإنيَذاهبَإلىَربيَسيهدين} ودعا ربه بلسان االستعداد الكامل األصلي أن يهب له
ولد القلب الصاحل ،فبشّره به ورزقه.
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ﱡ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ
ﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋ

ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ

ﲔ ﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞﲟ ﲠﲡﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶ

ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﱁﱂ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ
ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ ﳉﳊ
ﳋﳌﳍﳎﳏﳐ ﳑ ﱁﱂﱃﱄﱅ ﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪﱫﱬ ﱭ ﱮﱯﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼﱽﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽ
ﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍﳎﳏ ﳐﳑ
ﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗﳘ ﱠ

{فلماَبلغَمعهَالسعي} بالسلوك يف طريق الكماالت اخللقية والفضائل النفسانية،
أوحى إليه أن يذحبه بالفناء يف التوحيد والتسليم لربه احلق بالتجريد من الصفات الكمالية.
فأخربه بذلك ،فانقاد وأسلم وجهه بالفناء يف ذاته عن صفاته ،ففدى على يد جربيل العقل
الفعال بذبح النفس الشريفة ،السمينة العلوم ،العظيمة األخالق وكماالت الفضائل،
فذحبت بالفناء فيه ،وأجنى إمساعيل القلب بالفناء احلقَّاين املوهوب املفدى من جهة اهلل،
وترك اهلل  يف العاملني املتخلفني عن مقامه الهتدائهم بنوره واقتدائهم بإميانه وهديه.
{وإن َيونس} القلب {لمن َالمرسلين} إىل أهل النقصان ،احملتجبني باألبدان،
املتبعني للشيطان ،املتظاهرين بالطغيان {إذ َأبق} إىل فلك البدن {المشحون} بالقوى
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البدنية وكماالهتا احلسية اجلاري يف حبر اهليوىل {فساهم} أي :فاقترع معهم يف احلظوظ
البدنية واختيارها باألفكار العقلية {فكان َمن َالمدحضين} احملجوبني ،املزلقني باحلجة
الربهانية اليقينية ألهنم بدنيون أهل البحر والسفينة ،وهو القدسي اجملرد من سكان احلضرة
اإلهلية ،اآلبق من سيده إىل السفينة ،امللقي بيده إىل التهلكة ،فألقي يف البحر ،فالتقمه
حوت الرحم كلقطة النطفة {وهوَمليم} مستحق للمالمة للتعلق باملالبس البدنية املوجبة
لوقوعه يف تلك البلية.
{فلول َأنه َكان َمن َالمسبحين} املنزهني لربه بالتقديس حالة التجريد والتوحيد
{للبث َفي َبطنه} كسائر القوى الطبيعية والنفسانية املنغمسة يف بطون حيتان الصور
النوعية اجلسمانية من الطبائع اهليوالنية {إلى َيوم َيبعثون} أي :يوم يبعث اجملردون عن
مراقد أبداهنم مع بقائه يف مرقده كسائر الغافلني ،أو يوم يبعث رفقاؤه البدنيون يف القيامة
الصغرى {فنبذناهَبالعراء} أي :بالفضاء من عرصة الدنيا بالوالدة {وهوَسقيم} ضعيف
ممنوّ باألعراض املادية واللواحق الطبيعية {وأنبتناَعليهَشجرةَمنَيقطين} ال تقوم على ساق
وتنسرح على وجه األرض تظلل عليه بأوراقها من الغواشي البدنية .وقد قيل يف التفاسري
الظاهرة :إنه قد ضعف بدنه يف بطن احلوت وصار كطفلٍ ساعةَ يولد {وأرسلناه} عند
الكمال {إلىَمائةَأل َأوَيزيدون} واهلل أعلم.

سورة ص
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ ﳗﳘﳙﳚﳛ ﳜﳝ
ﳞ ﳟﳠﳡﳢ ﱠ

{ص} أقسم بالصورة احملمدية ،والكمال التام املذكور بالشرف والشهرة ،بأنه
أمت الكماالت ،وهو العقل القرآين اجلامع جلميع احلكم واحلقائق من االستعداد التام
املناسب لتلك الصورة الشريفة ،كما روي عن ابن عباس(" :ص) جبل مبكة ،كان عليه
عرش الرمحن عاما" ،دل عليه قوله{ :في َعزة َوشقا } وحذف جواب القسم يف مثل
ذلك غري عزيز ،وهو أنه لَحقٌّ جيب أن يُّتبع ويُذعن له ويقبل خبضوع وذلة {بلَالذين}
ُحجبوا عن احلق بأنائيتهم وضادوه يف استكبار وعناد وجل وخالف لظهور أنفسهم
بباطلها يف مقابلة احلق.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣﱠ

وقوله{ :اصبر َعلى َما َيقولون} معناه :داوم استقامتك يف التوحيد ،وعارض
أذاهم بالصرب يف التمكني ،وال تظهر نفسك يف مقابلة أذاهم بالتلوين ،فإنك قائم باهلل
متحقق باحلق فال تتحرك إال به {واذكر} حال أخيك {عبدنا} املخصوص بعنايتنا
القدمية {داود َذا َاأليد} أي :القوة والتمكني واالضطالع يف الدين ،كيف زل عن مقام
استقامته يف التلوين فال يكن حالك يف ظهور النفس حاله .مث وصف قوة حال داود 
وكماله بقوله{ :إنهَأواب} رجاع إىل احلق عن صفاته وأفعاله بالفناء فيه.
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{إناَسخرنا} جبال األعضاء معه {يسبحن} باالنقياد والتمرن يف الطاعة أوقات
العبادة وقت عشي االستتار واحتجاب نور مشس الروح بظهور النفس وإشراق التجلي
وسلطان نور مشس الروح على النفس ال يتفاوت حاله يف العبادة بالفترة والعزمية يف
الوقتني لكمال مترين نفسه وبدنه يف الطاعة ،وطري القوى بأمجعها {محشورة} جمموعة،
متساملة هبيئة العدالة واالخنراط يف سلك الوحدة يف تسبيحاهتا املخصوصة بكل واحدة منها
{كلَلهَأواب} رجاع لتسبيحه بتسبيحه.
{وشددناَملكه} قويناه بالتأييد وإيتاء العزة واهليبة ،وإعطاء العز والقدرة الئتالف
نفسه بأنوار جتليات القهر والعظمة والكربياء والعزة واتصافه بصفاتنا الباهرة ،فَيَهابه كل
أحد وجيله ويُذعن لسلطنته ويبجّله {وآتيناه َالحكمة} التصافه بعلمنا {وفصل َالخطاب}
والفصاحة املبينة لألحكام ،أي :احلكمة النظرية والعملية واملعرفة والشريعة .وفصل
اخلطاب :هو املفصول ،املبني من الكالم املتعلق باألحكام.

ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗﳘﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟ ﳠ ﳡﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦﳧ ﱠ

مث بني تلوينه وظهور نفسه يف زلته ،وتبيينه احلق بالعتاب على خطيئته وتأديبه إياه
وتداركه بتوبته بقوله{ :وهل َأتاك َنبأ َالخصم َإذ َتسوروا َالمحراب} {وظن} أي :تيقن
{داودَأنما} ابتليناه بامرأة أوريا {فاستغفرَربه} بالتنصّل عن ذنبه باالفتقار وااللتجاء إليه
يف اجملاهدة وكسر النفس وقمعها باملخالفة {وخر} مبحو صفات النفس {راكعا} فانيا
يف صفات احلق {وأناب} إىل اهلل بالفناء يف ذاته {فغفرنا َله َذلك} التلوين بستر صفاته
بنور صفاتنا {وإن َله َعندنا َلزلفى} بالوجود احلقاين املوهوب حال البقاء بعد الفناء
{وحسن َمآب} التصافه حينئذ بصفاتنا ال بأنائيته ليلتحق بنا وحيكم بأحكامنا يف حمل
اخلالفة اإلهلية ،كما قال{ :يا َداود َإنا َجعلناك َخليفة َفي َاألرض َفاحكم َبين َالناس} باحلكم
{الحق} ال بنفسك ليكون عدال ال جورا {ولَتتبعَالهوىَ} بظهور النفس فتجور ضاال
عن سبيل احلق إىل سبيل الشيطان.
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ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏﱠ

{باطال}

{وما َخلقنا َالسماء َواألرض َوما َبينهما} خلقًا
حمتجبا بصورها ال وجود هلا بنفسها فتكون باطال حمضًا.
{ذلك َظن} احملجوبني عن احلق مبظاهر الكون {فويل} هلم من نار احلرمان
واالحتجاب والتقلب يف نريان الطبيعة واألنائية بأشد العذاب.
بل مل جنعل {الذينَآمنوا} بشهود مجاله يف مظاهر األكوان {وعملواَالصالحات}
من األعمال املقصودة بذاهتا ،املتعلقة بصالح العامل ،الصادرة عن أمسائه {كالمفسدين}
احملجوبني الفاعلني بأنفسهم وصفاهتم األفعال البهيمية والسبعية والشيطانية يف أرض
الطبيعة {أمَنجعلَالمتقين} اجملرّدين عن صفاهتم {كالفجار} املتلبّسني بالغواشي النفسانية
والشيطانية يف أعماهلم {ليدبرواَآياته} بالنظر العقلي ما داموا يف مقام النفس ،فينخلعوا
عن صفاهتم يف متابعة صفاته {وليتذكر} حال العهد األول والتوحيد الفطري عند التجرد
{أولو} احلقائق اجملردة الصافية عن قشر اخللقة.
ال حق فيها ،بل حقا

{نعمَ

مث ذكر تلوين سليمان وابتالءه تأكيدا لتثبيته ،وتقوية له يف استقامته ومتكينه
العبد} لصالحية استعداده للكمال النوعي اإلنساين وهو مقام النبوة {إنهَأوَاب} رجاع
إيل بالتجريد.
{إذَعرضَعليهَبالعشي} وقت قرب غروب مشس الروح يف األفق اجلسماين مبيل
القلب إىل النفس وظهور ظلمتها بامليل إىل املال واستيالء حمبة اجلسمانيات واستحساهنا،
كما قال اهلل تعاىل :ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [آل عمران ،اآلية ]14 :إىل قوله :ﱡﲜ
ﲝ ﲞ ﲟﱠ .فإن امليل إىل الزخارف الدنيوية واملشتهيات احلسية وهوى
اللذات الطبيعية واألجرام السفلية يوجب إعراض النفس عن اجلهة العلوية ،واحتجاب
القلب عن احلضرة اإلهلية {الصافنات َالجياد} اليت استعرضها واجنذب هبواها وأحبها
{فقال َإني َأحببت َحب َالخير} أي :أحببت منيبًا حب املال {عن َذكر َربي} مشتغال به
حملبيت إياه كما جيب ملثلي أن يشتغل بربه ذاكرًا حمبا له ،فاستبدلت حمبة املال بذكر ريب
وحمبته فذهلت عنه {حتى َتوارت} مشس الروح حبجب النفس {ردوها َعليَ َفطفق َمسحاََ
بالسو َواألعنا } أي :ميسح السيف مسحًا بسوقها يعرقب بعضها وينحر بعضها ،كسرًا

تفسيرَسورةَص

172

ألصنام :النفس اليت تعبدها هبواها وقمعا لسورهتا وقواها ،ورفعا للحجاب احلائل بينه وبني
احلق واستغفارا وإنابة إليه بالتجريد والترك.
ﱡ ﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﱠ

{ولقد َفتنا َسليمان} ابتليناه مرة أخرى مبا هو أشد من هذا التلوين وهو إلقاء
اجلسد على كرسيه ،وقد اختلف يف تفسريه على ثالثة أوجه ،أحدها :أنه ولد له ابن فهمّ
الشياطني بقتله خمافة أن يسخرّهم كأبيه ،فعلم بذلك فكان يغدوه يف السحابة فما راعه
إال أن ألقي على كرسيه ميتًا فتنبه على خطئه يف أن مل يتوكل فيه على ربه .والثاين :أنه
قال ذات يوم :ألطوفن على سبعني امرأة كل واحدة تأيت بفارس جياهد يف سبيل اهلل ،ومل
يقل :إن شاء اهلل ،فطاف عليهن ومل حتمل إال امرأة واحدة جاءت بشق رجل .فعلى
هذين الوجهني يكون ابتالؤه مبحبة الولد ،فظهور النفس مبيله إليه إما بشدة االهتمام
حبفظه وتربيته وصونه عن شياطني األوهام والتخيالت يف سحاب العقل العملي وتغذيته
باحلكمة العقلية واعتماده يف ذلك على العقل واملعقول واستحكام أهله لكماله دون
تفويض أمره فيه إىل اهلل واتكاله يف شأنه عليه ،فابتاله اهلل مبوته ،فتنبّه على خطئه يف شدة
حبه للغري وغلبة أهله ،وإما بظهور النفس يف االقتراح والتمين وغلبة احلسبان والظن
واالحتجاب عن االستيهاب بالعادة والفعل وبالتدبري عن التقدير والذهول عن أمر احلق
بغلبة صفات النفس ،فابتاله اهلل باملعلول البعيد عن املراد الذي تصوره يف نفسه وقدره،
فأناب الرجوع إىل احلق عند التنبه على ظهور النفس وتدارك التلوين باالستغفار
واالعتذار يف التقصري .والوجه الثالث :أنه غزا صيدون مدينة يف بعض جزائر البحر ،فقتل
ملكها وكان عظيم الشأن ،وأصاب بنتا له امسها جرادة من أحسن الناس وجها،
فاصطفاها لنفسه بعد أن أسلمت وأحبها وقد اشتد حزهنا على أبيها فأمر الشياطني فمثلوا
هلا صورة أبيها ،فكستها مثل كسوته وكانت تغدو إليها وتروح مع والئدها يسجدن هلا
كعادهتن يف ملكه ،فأخرب آصف سليمان بذلك ،فكسر الصورة وعاقب املرأة مث خرج
وحده إىل فالة وفرش لنفسه الرماد ،فجلس عليه تائبا إىل اهلل متضرعا .وكانت له أم ولد
يقال هلا :أمينة ،إذا دخل للطهارة أو إلصابة امرأة وضع خامته عندها ،وكان ملكه يف
خامته ،فوضعه عندها يوما وأتاها الشيطان صاحب البحر امسه صخر على صورة سليمان
فقال :يا أمينة ،خامتي! فتختم به وجلس على كرسي سليمان وغري سليمان على هيئته
فأنكرته وطردته ،فعرف أن اخلطيئة قد أدركته فأخذ يدور على البيوت يتكفف ،وإذا قال
أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه .مث عمد إىل السماكني خيدمهم ،فمكث على ذلك
أربعني صباحا مث طار الشيطان وقذف اخلامت يف البحر ،فابتلعته مسكة ووقعت السمكة يف
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يد سليمان ،فبقر بطنها فإذا هو باخلامت ،فتختم به وخر ساجدا ورجع إليه ملكه وجاب
صخرة لصخر فجعله فيها وقذفه يف البحر.
فإن صحت احلكاية يف مطابقتها للواقع كان قد اشتد تلوينه وابتلى مبثل ما ابتلي
به ذو النون وآدم عليهما السالم ،واحلكاية من موضوعات حكماء اليهود وعظمائهم
كسائر ما وضعت احلكماء يف متثيالهتم من حكايات إيسال وسالمان وأمثاهلا ،وتأويلها
واهلل أعلم بصحتها ووضعها :أن سليمان قصد مدينة صيدون البدن ،جزيرة يف حبر
اهليوىل ،وقتل ملكها النفس األمارة العظيم الشأن ظاهر الطغيان باجملاهدة يف سبيل اهلل،
وأصاب بنتا له امسها جرادة وهي القوى املتخيلة بالطيارة كاجلرادة ،جترد أشجار األجسام
واألشياء كلها بنزع صورها عن موادها مكتوفة بلواحقها حزينة ،وهي من أحسن الناس
صورة يف تزيينها وتسويلها نفسها وما ختيلته من مدركاهتا ،وأسلمت على يده ،أي:
انقادت للعقل ورجعت عن دين الوهم ،فصارت مفكرة ،فاصطفاها لنفسه وأحبها لتوقف
حصول كماله عليها ،وحزهنا على أبيها :ميلها إىل النفس بطبعها وتأسفها على فوات
حظوظها .وأمره للشيطان بتمثيل صورة أبيها وكسوهتا مثل كسوته هو إشارة إىل منشأ
تلوينه وابتالئه بامليل إىل النفس واغتراره بكماله واشتغاله حبظوظ النفس قبل أوانه ،كما
قال أمري املؤمنني " :نعوذ باهلل من الضالل بعد اهلدى".
وطاعة الشيطان له :تسخري القوة الومهية له يف إعادة النفس إىل اهليئة األوىل وإن
مل تكن على قوهتا األوىل ،وحياهتا من اهلوى :لكونه مصونا عن االحتجاب معنيا به يف
العناية ،وسجود جرادة ووالئدها له كعادهتن يف ملكه :تعبّد الفكرية وسائر القوى البدنية
للنفس باالنقياد واملراعاة واخلدمة وإيصال احلظوظ إليها كعادهتن يف اجلاهلية األوىل،
وإخبار آصف سليمان بذلك :تنبيه العقل للقلب على تلوينه عند قرب موته ،وكسر
الصورة وعقاب املرأة :ندامته وتوبته عن حاله ،وتنصله متضرعا إىل اهلل وكسره للنفس
بالرياضة وخروجه وحده إىل الفالة :جترده عن البدن عند سقوط قواه ،وفرش الرماد
وجلوسه فيه :تغري املزاج وترمد األخالط مع بقاء العالقة البدنية ،وأم الولد املسماة أمينة
هي :الطبيعة البدنية أم األوالد القوى النفسانية اليت يضع هو خامت بدنه عندها وقت
االشتغال باألمور الطبيعية والضروريات البدنية كالدخول يف اخللوة وإصابة املرأة وأمثاهلا،
وهي أمينة على حفظه .وكون ملكه يف خامته :إشارة إىل توقف كماله املعنوي والصوري
على البدن ،والشيطان الذي جاءها فأخذ منها اخلامت :هو الطبيعة العنصرية األرضية
صاحب حبر اهليوىل السفلية مسي صخرا مليله إىل السفل ومالزمته كاحلجر للثقل ،وختتمه
به :لبسه به بانضمامه إىل نفسه ،وجلوسه على كرسي سليمان :هو إلقاء اهلل تعاىل بدنه
ميتًا على موضعه وسرير سلطنته كما قال تعاىل{ :وألقينا َعلى َكرسيه َجسدا} وتغري
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سليمان عن هيئته بقاء اهليئات اجلسمانية واآلثار اهليوالنية من بقايا الصفات النفسانية عليه
بعد املفارقة البدنية وتغريه عن النورانية الفطرية واهليئة األصلية ،وإتيانه أمينة لطلب اخلامت:
ميله إىل البدن وحمبته له وشوقه إليه ،وإنكارها إياه وطردها له :عبارة عن عدم قبول
الطبيعة البدنية احلياة لبطالن املزاج ،ودوره على البيوت متكففا :ميله إىل احلظوظ
واللذات اجلسمانية واجنذابه إليها بالشوق للهيئات النفسانية ،وحثيهم التراب على وجهه
وسبّهم إياه عبارة عن :حرمانه من تلك احلظوظ واللذات وفقدان أسباب تلك الشهوات،
وقصده إىل السماكني وخدمته هلم :إشارة إىل امليل إىل قرارة األرحام املتعلق بالنطفة،
ومكثه أربعني يوما يف خدمة السماكني :إشارة إىل قوله عليه الصالة والسالم يف احلديث
الرباين" :مخرت طينة آدم بيدي أربعني صباحا" ،وطريان الشيطان :سريان الطبيعة
العنصرية يف التركيب ،وإلقاؤه اخلامت يف البحر :تالشي التركيب البدين يف البحر اهليوالين،
وابتالع السمكة إياه :جذب الرحم للمادة البدنية اليت هي النطفة ،ووقوع السمكة يف يد
سليمان :تعلقه يف الرحم هبا واستيالؤه على الرحم باالغتذاء منه والتصرف فيه ،وبقر
بطنها وأخذ اخلامت منه وختتمه به :فتح الرحم وإخراج البدن منه وتلبسه به وخروره
ساجدا ورجوع ملكه :حصول كماله به باالنقياد ألمر اهلل والفناء فيه ،وجعله لصخر يف
صخرة وإلقاؤه إياه يف البحر :إبقاء الطبيعة األرضية على حاهلا منطبعة حمبوسة يف باطن
اجلرم مالزمة للثقل ،وامليل إىل السفل يف حبر اهليوىل عند وجود الطبيعة البدنية وتركه إياه
فيه غري قادر على استيالء أمينة وأخذ اخلامت منها إىل حني{ .ثمَأناب} بعد اللتيا واليت إىل
اهلل بالتجريد والتزكية.
{قال َرب َاغفر َلي} ذنوب تعلقايت وهيئايت الساترة لنوري املظلمة املكدّرة
لصفائي بنورك {وهب َلي َملكا َل َينبغي َألحد َمن َبعدي} أي :كماالً خالصًا باستعدادي
يقتضيه هوييت ال ينبغي لغريي الختصاصه يب وهو الغاية اليت ميكنه بلوغها {إنك َأنتَ
الوهاب} جلميع االستعدادات وكل ما سئلت من الكماالت كما قال تعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ
ﱃﱄﱅﱆﱠ [إبراهيم ،اآلية.]34 :
ﱡ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ

{فسخرنا َله} ريح اهلوى {تجري َبأمره َرخاء} لينة طيعة منقادة ال تتزعزع
باالستيالء واالستعصاء {حيث} قصد وأراد {والشياطين} اجلنية الباطنة من القوى
النفسانية {كلَبناء} مقدر باهلندسة عامل ألبنية احلكم العملية وقواعد القوانني العدلية.
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{وغواص} يف حبور العوامل القدسية واهليوالنية ،خمرج لدرر املعاين الكلية
واجلزئية واحلكم العملية والنظرية {وآخرين} من القوى النفسانية والطبيعية {مقرنينَ
في} أصفاد القيود الشرعية وأغالل الرياضات العقلية واإلنسية الظاهرة من العمال
املسخرين يف األعمال ،والفساق والعصاة املقرنني يف األغالل.
{هذا َعطاؤنا} احملض {فامنن َأو َأمسك} أي :أطلق إرادتك واختيارك يف احلل
والعقد واإلعطاء واملنع عند الكمال التام والعطاء الصرف ،أي :الوجود املوهوب حال
البقاء بعد الفناء كما شئت {بغيرَحساب} عليك ،فإنك قائم بنا خمتار باختيارنا متحقق
بذاتنا وصفاتنا ،وذلك معىن قوله{ :وإنَلهَعندناَلزلفىَوحسنَمآب}.
ﱡ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

ﳠ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱠ

{واذكر َعبدنا َأيوب} يف ابتالئنا إياه عند ظهور نفسه يف التلوين بإعجابه بكثرة
ماله أو مداهنته لكافر النفس يف ظهورها وترك تغذيته إياها بالرياضة واجملاهدة لكون
ماشية قواه الطبيعية يف ناحيته أو عدم إغاثته ملظلوم العقل النظري والقوى القدسية عند
استقامته على اختالف الروايات يف التفاسري الظاهرة يف سبب ابتالئه ،وميكن اجلمع بينها
وابتالؤه باملرض والزمانة ،ووقوع ديدان القوى الطبيعية فيه ،واستئكاله وسقوطه على
فراش البدن حىت مل يبق منه إال القلب واللسان ،أي :الفطرة واالستعداد األصليان دون ما
اكتسب من الكماالت {إذ َنادى َربه} بلسان االضطرار واالفتقار يف مكمن االستعداد
{أنيَمسنيَالشيطانَبنصبَوعذاب} أي :استوىل عل ّي الوهم بالوسوسة فلقيت بسببه هذا
املرض والعذاب من األخالق الرديئة واالحتجاب.
{اركض َبرجلك} أي :اضرب بقوتك اليت تلي أرض البدن من العقل العملي
املسمى صدر أرض بدنك تنبع عينان من احلكمة العملية والنظرية {هذا َمغتسل} أي:
العملية املزكية للنفوس ،املط ّهرة من ألواث الطبائع ،املربّئة من أمراض الرذائل {بارد} ذو
روح وسالمة {وشراب} من النظرية ،أي :العلم املفيد لليقني الدافع ملرض اجلهل،
والزمانة عن السري ،فتغتسل وتشرب منه تربأ بإذن اهلل ظاهرك وباطنك وتصح وتقوى.
{ووهبناَلهَأهله} قيل :كان له سبعة أبناء وسبع بنات ،فاهندم عليهم البيت يف
االبتالء فهلكوا فأحياهم اهلل عند كشف الضر وإعادة أموال الكماالت عليه ،وهي إشارة
إىل الروحانية والنفسانية اهلالكة يف التلوين واستيالء الطبيعة البدنية أو البالغة يف التلوين
األعظم وخراب البدن واستئكال الديدان إيّاه حىت مل يبق منه إال القلب ولسان االستعداد
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الفطري ،فأحياهم عند اإلنابة والرجوع إىل حال الصحة والقوة وكشف املرض والزمانة
بالشرب والغسل من العينني املذكورتني {ومثلهم َمعهم} باكتساب امللكات الفاضلة
واألخالق احلميدة والصفات اجلميلة حىت صارت القوى الطبيعية النفسانية أيضا روحانية
يف النشأة الثانية وحدوث القوى البدنية الفانية {رحمةَ َمنا} بإفاضة الكماالت اليت سأهلا
استعداده {وذكرى} وتذكريا {ألولي} احلقائق اجملردة عن قشور املواد اجلسمانية الذين
يفهمون بسمع القلب حىت يعتربوا أحواهلم حباله ويتذكروا ما يف فطرهتم من العلوم.
ﱡ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜﱠ

{وخذ َبيدك َضغثا} قيل :إنه حلف يف مرضه ليضربن امرأته مائة إن بَ ِرئ،
واختلف يف سبب حلفه فقيل :أبطأت ذاهبة يف حاجة ،وقيل :أومهها الشيطان أن تسجد
له سجدة لريد أمواهلم الذاهبة ،وقيل :باعت ذؤابتني هلا برغيفني وكانتا متعلق أيوب عند
قيامه .وقيل :أشارت إليه ليشرب اخلمرة ،كلها إشارات إىل التلوين املذكور بظهور
النفس بإبطائها وتكاسلها يف الطاعات أو طاعة شيطان الوهم وانقيادها له يف متين احلظوظ
وترك ما يتعلق به القلب يف القيام عن مرقد البدن والتجرد عن اهليئات املنشطة املشجعة
من العلوم النافعة واألعمال الفضيلة ،واستبدال احلظوظ القليلة املقدار ،اليسرية الوقع،
واخلطر هبا ،أو املراءاة هبا ،الستجالب حظ النفس أو شرب مخر اهلوى وامليل إىل ما
خيالف العقل .وحلفه إشارة إىل نذره املخالفات والرياضات املتعبة واجملاهدات املؤملة أو ما
ركز يف استعداده يف حمبته التجريد والتزكية بالرياضة وعزمية تأديب النفس باألخالق
واآلداب باملخالفات املؤملة مبقتضى العهد األول وحكم ميثاق الفطرة وأخذ الضغث.
والضرب به إشارة إىل الرخصة والطريقة السهلة السمحة من تعديل األخالق باالقتصار
على األوساط واالعتداالت من الرياضات واملخالفات لصفاء االستعداد وشرف النفس
ونَجابة جوهرها دون اإلفراط فيها ،واألخذ بالعزائم الصعبة كما قال عليه الصالة
والسالمُ" :بعثت باحلنيفية السمحة السهلة".
{ولَتحنث} بترك التأديب بالكلية ونقص العزمية يف طلب الكمال ،وترك الوفاء
بالنذر الفطري {إنا َوجدناه َصابرا} يف بليته وطلبه للكمال ،فرمحناه ،وليس كل طالب
صابرا {نعمَالعبدَإنه} رجاع إىل اهلل بالتجرد واحملو والفناء.
ﱡ ﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ
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{واذكرَعبادنا} املخصوصني من أهل العناية {أوليَاأليديَواألبصار} أي :العمل
والعلم لنسبة األول إىل األيدي والثاين إىل البصر والنظر ،وهم أرباب الكماالت العملية
والنظرية.
{إناَأخلصناهم} صفيناهم عن شوب صفات النفوس وكدورة األنائية وجعلناهم
لنا خالصني باحملبة احلقيقية ليس لغرينا فيهم نصيب ،وال مييلون إىل الغري باحملبة العارضية ال
إىل أنفسهم وال إىل غريهم بسبب خصلة خالصة غري مشوبة هبم آخر هي {ذكرىَالدار}
الباقية واملقر األصلي ،أي :استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعامل القدس وإعراضهم
عن معدن الرجس مستشرفني ألنوارنا ال التفات هلم إىل الدنيا وظلماهتا أصال.
{وإنهم َعندنا} أي :يف احلضرة الواحدية {لمن} الذين اصطفيناهم لقربنا من
بين نوعهم {األخيار} املنزهني عن شوائب الشر واإلمكان والعدم واحلدثان {هذاَذكر}
أي :هذا باب خمصوص بذكر السابقني من أهل اهلل املخصوصني بالعناية {وإنَللمتقين}
اجملردين من صفات نفوسهم دون الواصلني إىل بساط القرب والكرامة الناظرين إليه يف
جنة الروح باملشاهدة {لحسن َمآب} يف مقام القلب من جنة الصفات {جنات َعدن}
خملدة {مفتحةَلهم} أبواهبا بالتجليات {يدخلونها} من طرق الفضائل اخللقية والكماالت
{متكئينَفيها} على آرائك املقامات {يدعونَفيهاَبفاكهةَكثيرة} من املكاشفات اللذيذة
{وشراب} احملبة الوصفية.

{وعندهم َقاصرات َالطر } من األزواج القدسية وما يف مراتبهم من النفوس
الفلكية واإلنسية {أتراب} متساوية يف الرتب {ليوم َالحساب} لوقت جزائكم من
الصفات اإلهلية على حساب فنائكم من الصفات البشرية {ما َله َمن َنفاذ} لكونه غري
مادي فال ينقطع.
ﱡﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ

{هذا} بابٌ يف وصف اجلنة وأهلها {وإن} للذين طغوا حدودهم بصفات
النفس وظهورها فنازعوا احلق علوّه وكربياءه باستعالئهم وتكربهم {لشر َمآب} إىل
جهنم الطبيعة اآلثارية ونريان الظلمات اهليوالنية {يصلونها} بفقدان اللذات ووجدان
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{هذا َفليذوقوه َحميم}

اآلالم
اجلسمانية.

اهلوى واجلهل

{وغسَا }

اهليئات الظلمانية والكدورات

{و} خزي وعذاب {آخر} من نوعه أو مذوقات أخر من مثله ،أصناف من
العذاب يف اهلوان واحلرمان {هذا َفوج} من أتباعكم وأشباهكم أهل طبائع السوء
والرذائل املختلفة {مقتحم َمعكم} يف مضايق املذلة ومداخل اهلوان .قال الطاغون{ :لَ
مرحبا} هبم لشدة عذاهبم وكوهنم يف الضيق والضنك واستيحاش بعضهم من بعض لقبح
املناظر وسوء املخابر {قالوا} أي :األتباع {بل َأنتم َل َمرحبا َبكم} لتضاعف عذابكم
ورسوخ هيئاتكم {أنتمَقدمتموهَلنا} بإضاللنا والتحريض على أعمالنا ،وهذه املقاوالت
قد تكون بلسان القال وقد تكون بلسان احلال ،والرجال الذين اختذوهم سخريًا هم
الفقراء املوحّدون والصعاليك احملققون عدوهم من األشرار يف الدنيا ملخالفتهم إياهم يف
اإلغراء عما سوى اهلل والتوجه إىل خالف مقاصدهم وترك عاداهتم ومطالبهم بل {زاغتَ
عنهم} أبصارهم لكوهنم حمجوبني بالغواشي البدنية واألمور الطبيعية عن حقائقهم اجملردة
وذواهتم املقدسة كما حجبوا بالعادات العامية والطرائق اجلاهلية عن طرائقهم وسريهتم
على أن أم منقطعة ،وإمنا كان ختاصم أهل النار حقا لكوهنم يف عامل التضاد وحمل العناد،
أسراء يف قيود الطبائع املختلفة وأيدي القوى املتنازعة واألهواء املمانعة ،وامليول املتجاذبة.
ﱡ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸﲹ ﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﱠ

ما أنا إال منذر ال أدعوكم إىل نفسي وال أقدر على هدايتكم ألين فانٍ عن نفسي
وعن قدري ،قائم يف اإلنذار باهلل وصفاته.
{وماَمنَإله} يف الوجود {إلَهللاَالواحد} بذاته {القهار} الذي يقهر كل من
سواه بإفنائه يف وحدانيته {رب} الكل الذي يرب كل شيء يف حضرة واحديته باسم
من أمسائه {العزيز} الذي يغلب احملجوب بقوته فيعذبه مبا حجب به يف سترات جالله
الستحقاقه فيض الربوبية من حضرة القهار املنتقم وسطوات العذاب احملتجب {الغفار}
الذي يستر ظلمات صفات النفس بأنوار جتليات مجاله ملن بقي فيه نور فطرته فيقبل نور
املغفرة لبقاء مسكة من نوريته {قل َهو} أي :الذي أنذرُتكم به من التوحيد الذايت
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والصفايت {نبأَعظيمَ*َأنتمَعنهَمعرضون} مث احتج على صحة نبوته باطالعه على اختصام
املأل األعلى من غري تعلم إذ ال سبيل إليه إال الوحي ،وفرق بني اختصام املأل األعلى
واختصام أهل النار بقوله يف ختاصم أهل النار :إن ذلك حلق ،ويف اختصام املأل األعلى
{إذَيختصمون} ألن ذلك حقيقي ال ينتهي إىل الوفاق أبدا ،وهذا عارضي نشأ من عدم
اطالعهم على كمال آدم  الذي هو فوق كماالهتم وانتهى إىل الوفاق عند قوهلم:
ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱠ [البقرة ،اآلية ،]32 :وقوله تعاىل :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﱠ [البقرة ،اآلية ]33 :على ما ذكر يف سورة (البقرة) عند تأويل هذه
القصة .وسجودهم آلدم  :تعظيمهم له وانقيادهم وخضوعهم النكشاف كماله
الذي هو فوق كماالهتم عليهم السالم ،وإباء إبليس واستكباره :عدم انقياد شيطان الوهم
وإذعانه الحتجابه عن حقيقته بانطباعه يف املادة ،وهلذا قال تعاىل :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ
[ص ،اآلية.]74 :
{لما َخلقت َبيدي} أي :خلقته بصفيت اجلمال واجلالل والقهر واللطف ومجيع
أمسائي املتقابلة املندرجة حتت صفيت القهر واحملبة لتحصل عند اجلمعية اإلهلية يف احلضرة
الواحدية خبالف حال املأل األعلى ،فإن من خُلق منهم بصفة القهر ال يقدر على اللطف
وبالعكس {استكبرت} أي :أعرض لك التكبّر واالستنكاف {أمَكنت} عاليا عليه ،زائدا
يف املرتبة؟ فأجاب احملجوب :بأنّي عال خري منه يف األصل لعدم اطالعه على حقيقته
اجملردة واطالعه على بشريته ،وال شك أن الروح احليواين الناري الذي خلق منه اللعني
أشرف من املادة الكثيفة البدنية ولكن االحتجاب عن اجلمعية اإلهلية واللطيفة الروحانية
بعث اللعني على اإلباء حىت متسك بالقياس وعصى اهلل يف سجود الناس.
ﱡ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐ ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ

ﳛﳜ ﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥ ﳦﳧﳨﳩﳪﳫ

ﳬﳭ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱠ

والرجيم واللعني من بَ ُع َد عن احلضرة القدسية املنزهة عن املواد الرجسية
باالنغماس يف الغواشي الطبيعية واالحتجاب بالكوائن اهليوالنية ،وهلذا وقت اللعن بيوم
الدين وحدد هنايته به ،ألن وقت البعث واجلزاء هو زمان جترد الروح عن البدن ومواده،
وحينئذ ال يبقى تسلطه على اإلنسان وينقاد ويذعن له يف الوقت املعلوم الذي هو القيامة
الكربى فال يكون ملعونًا كما قال " :إال أن شيطاين أسلم على يدي" .واإلنظار
لإلغواء واللعن ينتهيان إىل ذلك الوقت ،لكن الذين أخلصهم اهلل لنفسه من أهل العناية
عن شوب الكدورات النفسية وحجب البشرية واألنائية ،وصفى فطرهتم عن خلط ظلمة
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النشأة ال ميكنه إغواؤهم البتة يف البداية أيضا ،فكيف يف النهاية؟ واللعن إن ارتفع بإسالمه
وانقياده هناك لكن لزمه كونه جهنميا ملالزمته الطبيعة اهليوالنية واملادة اجلسمانية فال
يتجرد أصال وإن كان قد يرتقي إىل مساء العقل واألفق الروحانية بالوسوسة واإللقاء
ويتصل يف جنة النفس بآدم عند اإلغواء وال يزال يطرد عن ذلك اجلناب {فأخرج َمنهاَ
فإنكَرجيم}.
وإمنا أقسم على اإلغواء بعزته تعاىل ألنه مسبب عن تعززه بأستار اجلالل
وسرادقات الكربياء ،ومتنعه عن إدراك إبليس لفنائه بسحب األنوار .وأقسم اهلل تعاىل يف
مقابلته باحلق الثابت الواجب الذي ال يتغري على إمالئه جهنم منه ومن أتباعه لوجود ذلك
التعزز ومالزمة هؤالء جهنم دائما أبدا على حاله ال يتغري وال يتبدل ،ألن جترد اجملرد
بالذات وتعلق املتعلق بالطبع ،أمر تقتضيه الذوات واألعيان واحلقائق يف األزل غري عارض
فال يزال كذلك أبدا.
ﱢﱣﱠ

ﱡ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ

{قل َما َأسألكم َعليه َمن َأجر} وال غرض يل يف ذلك ،فإن أقوال الكامل احملقق
باحلق مقصودة بالذات غري معللة بالغرض {وما َأنا َمن َالمتكلفين} أي :املتصنعني الذي
ينتحلون الكماالت ويظهرون بأنفسهم وصفاهتا ،ويدعون كماالت اهلل ألنفسهم ،بل
فنيت عن نفسي وصفاهتا ،فاهلل القائل بلساين {ولتعلمن َنبأه َبعد َحين} عند القيامة
الصغرى أو الكربى لظهور تأويله حينئذ.

سورة الزمر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ

{منَهللا}

هذا {تنزيل} كتاب العقل الفرقاين بظهوره عليك من غيب الغيوب
وحضرته الواحدية {العزيز} احملتجب بسترات اجلالل يف غيب غيبه {الحكيم} ذي
احلكمة الكامنة هناك ،البارزة يف مراتب التنزيالت {بالحق} أي :أنزلناه بظهور احلق
فيك بعد كمونة {فاعبدَهللا} فخصصه بالعبادة الذاتية حني جتلى لك بذاته ومل يبق أحدا
من خلقه {مخلصا} ممحضًا {له َالدين} عن شوب الغريية واالثنينية ،أي :اعبده
بشهوده لذاته ومطالعة جتليات صفاته بعينه وتالوة كالمه به ،فيكون سريك سري اهلل
ودينك دين اهلل وفطرتك ذات اهلل.
{ألَهللَالدينَالخالص} عن شوب الغريية واألنائية ال لك لفنائك فيه بالكلية ،فال
ذات لك ،وال صفة ،وال فعل ،وال دين ،وإال ملا خلص الدين باحلقيقة فال يكون هلل
{والذين} احتجبوا بالكثرة عن الوحدة واختذوا الغري وليًا باحملبة للتقرب والتوسل به إىل
اهلل {إنَهللاَيحكمَبينهم} عند حشر معبوداهتم معهم فيما اختلفوا فيه من صفاهتم وأقواهلم
وأفعاهلم فيقرن كالً منهم مع من يتواله من عابد ومعبود ،ويدخل املبطل النار مع املبطلني
كما يدخل احملق اجلنة مع احملقني ،وجيزى كال بوصفه الغالب عليه وما وقف معه
واحتجب به مع اختالفهم يف األوصاف وما وقفوا معه {إن َهللا َل َيهدي} إىل النجاة
وعامل النور وجتليات الصفات والذوات {منَهوَكاذبَكفار} لبعده عنه واحتجابه بظلمة
الرذائل وصفات النفس عن النور وامتناعه عن قبوله {سبحانه} أي :نزهّه عن املماثلة
واجملانسة واصطفاء الولد لكون الوحدة الزمة لذاته وقهره بوحدانيته لغريه ،فال متاثل يف
الوجود ،فكيف يف الوجوب؟
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ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ

ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧﱨ ﱩﱠ

{خلقَالسماواتَواألرضَبالحق} بظهوره يف مظاهرها واحتجابه بصورها مصرفًا
للكل بقدرته وفعله {وسخرَالشمسَوالقمر} بسلطانه وملكه فال ذات وال صفة وال فعل
لغريه ،وذلك دليل وحدانيته {أل َهو َالعزيز} القوي الذي يقهر الكل بسطوة قهره
{الغفار} الذي يسترهم بنور ذاته وصفاته فال يبقى معه غريه أو العزيز املتمنع باحتجابه
عن خلقه بصور خملوقاته الغفار الذي يستر ملن يشاء ذنوب وجوده وصفاته فيظهر عليه
ويتجلى له بصفاته وذاته.
{خلقكمَمنَنفسَواحدة} هي آدم احلقيقي ،أي :النفس الناطقة الكلية اليت تتشعّب
عنها النفوس اجلزئية {ثمَجعلَمنهاَزوجها} النفس احليوانية {وأنزلَلكم} لكون صورها
يف اللوح احملفوظ ونزول كل ما وجد يف عامل الشهادة من عامل الغيب {خلقا َمن َبعدَ
خلق} خيلقكم يف أطوار اخللقة متقلبني {فيَظلماتَثالث} من الطبيعة اجلسمانية والنفس
النباتية واحليوانية {ذَلكم} اخلالق لصوركم ،املكورة ،أي :املصرّف بقدرته املسخّر
مبلكوته وسلطانه ،املنشئ للكثرة من وحدته بأمسائه وصفاته ،املنزل ملا قضى وقدر بأفعاله
هو الذات املوصوفة جبميع صفاته يربكم بأمسائه {لهَالملك} يتصرف فيه بأفعاله {لَإلهَ
إلَهو} يف الوجود {فأنىَتصرفون} عن عبادته إىل عبادة غريه مع عدمه.
ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎﱠ

{إن َتكفروا} وحتتجبوا بصفاتكم وذواتكم فإن اهلل ال حيتاج إىل ذواتكم
وصفاتكم يف ظهوره وكماله ،لكوهنا فانية يف نفس األمر ليست شيئًا إال به ،فضالً عن
احتياجه إليها وهو الظاهر بذاته لذاته والباطن حبقيقته ،املشاهد لكماله بعينه {ولَيرضىَ
لعباده} االحتجاب لكونه سبب هالكهم ووقوعهم يف أسر املالك والزبانية وال يتعلق هبم
الرضا ،وال يقبلون نوره فيدخلوا اجلنة {وإنَتشكروا} برؤية نعمه واستعماهلا يف طاعته
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لتستعدوا لقبول فيضه يرضى الشكر لكم بتجلي الصفات لتتصفوا هبا فتبلغوا مقام الرضا
وتدخلوا اجلنة ،فما تبعة الكفر إال عليكم وال مثرة الشكر إال لكم ،أهذا الكافر احملجوب
أفضل.
{أمن َهو َقانت} مطيع يف مقام النفس وأوقات ظلمة صفاهتا {ساجدا} بفناء
األفعال والصفات ،قائما بالطاعة واالنقياد ،عند ظهور النفس بصفاهتا وأفعاهلا {يحذر}
عقاب اآلخرة ويرجو الرمحة ،إذ السالك يف مقام النفس ال خيلو عن اخلوف والرجاء {قلَ
هلَيستوي} أي :ال يستويان ،وإمنا ترك املضمر إىل الظاهر ليبني أن املطيع يف مقام النفس
هو العامل والكافر هو اجلاهل .أما األول فإن العلم هو الذي رسخ يف القلب وتأصل
بعروقه يف النفس حبيث ال ميكن صاحبه خمالفته بل سيط باللحم والدم فظهر أثره يف
األعضاء ال ينفك شيء منها عن مقتضاه ،وأما املرتسم يف حيّز العقل والتخيّل حبيث ميكن
ذهول النفس عنه وعن مقتضاه فليس بعلم إمنا هو أمر تصوري وختيل عارضي ال يلبث بل
يزول سريعا ،ال يغذو القلب وال يسمن وال يغين من جوع .وأما الثاين فظاهر ،إذ لو علم
مل حيجب بالغري عن احلق {إنماَيتذكر} ويتعظ هبذا الذكر {أولو} العقول الصافية عن
قشر التخيل والوهم لتحققها بالعلم الراسخ الذي يتأثر به الظاهر .وأما املشوبة بالوهم فال
تتذكر وال تتحقق هبذا العلم وال تعيه ،بل تتلجلج فيه فيذهب.
ﱡ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ

ﳣﳤﳥﳦﳧ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ

{قل َيا َعباد} املخصوصني يف من أهل العناية {الذين َآمنوا} اإلميان العملي
{اتقواَربكم} مبحو صفاتكم {للذينَأحسنوا} أي :اتصفوا بالصفات اإلهلية فعبدوه على
املشاهدة {في َهذه َالدنيا َحسنة} ال يكتنه كنهها يف اآلخرة وهي شهود الوجه الباقي
ومجاله الكرمي.
{وأرض َهللا} أي :النفس املطمئنّة املخصوصة باهلل النقيادها له وقبوهلا لنوره
واطمئناهنا إليه ،ذات سعة بيقينها ال تتقيد بشيء وال تلبث يف ضيق من عادة ومألوف
وأمر غري احلق {إنما َيوفَى َالصابرون} الذين صربوا مع اهلل يف فناء صفاهتم وأفعاهلم
وسلوكهم فيه وسريهم يف منازل النفس الواسعة باليقني {أجرهم} من جنات الصفات

تفسيرَسورةَالزمر

184

{بغير َحساب} إذ األجر املوىف حبسب األعمال يف مقام النفس مقدر باألعمال يف جنة
النفوس ،متناهٍ لكونه من باب اآلثار حمصورا يف املواد .وأما الذي يوىف حبسب األخالق
واألحوال فهو غري متناه لكونه من باب جتليات الصفات يف جنة القلب وعامل القدس
جمردًا عن املواد {مخلصا َله َالدين} عن االلتفات إىل الغري والسري بالنفس {وأمرت َألنَ
أكون} مقدم {المسلمين} الذين أسلموا وجوههم إىل اهلل بالفناء فيه وسابقهم يف الصف
األول ،سائرًا باهلل ،فانيا عن النفس وصفاهتا.
{أخا َإنَعصيتَربي} بترك اإلخالص والنظر إىل الغري {عذابَيومَعظيم} من
االحتجاب واحلرمان والبعد {قل َهللا} أخص بالعبادة {مخلصا َله َديني} عن شوب
األنائية واالثنينية {قل َإن َالخاسرين} باحلقيقة ،الكاملني يف اخلسران ،هم الواقفون مع
الغري ،احملجوبون عن احلق {الذينَخسرواَأنفسهمَوأهليهم} بإهالك األنفس وتضييع األهل
من اجلواهر املقدسة اليت جتانسهم وتناسبهم يف عاملها الروحاين الحتجاهبم بالظلمات
اهليوالنية عنهم {ألَذلكَهوَالخسران} احلقيقي الظاهر البني.
{لهم َمن َفوقهم َظلل َمن َالنار َومن َتحتهم َظلل} النغمارهم يف املواد اهليوالنية
واستقرارهم يف قعر بئر الطبيعة الظلمانية ،فوقهم مراتب من الطبائع وحتتهم مراتب أخرى
وهم يف غمرات منها.

ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲢﲤ ﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲣ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝ
ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧﳨﳩ ﳪ ﱠ

{والذينَاجتنبوا} عبادة الغري {وأنابواَإلىَهللا} بالتوحيد احملض
باللقاء {فبشرَعبادَ} املخصوصني بعناييت.

{لهمَالبشرى}

{الذين َيستمعون َالقول} كالعزائم والرخص والواجب واملندوب يف قول احلق
والغري {فيتبعونَأحسنه} كالعزائم دون الرخص والواجب دون املندوب والقول حق يف
الكل ال غري {أولئكَالذينَهداهمَهللا} إليه بنور اهلداية األصلية {وأولئكَهمَأولوَاأللباب}
املميزون بني األقوال بألباهبم اجملردة فيتلقون املعاين احملققة دون غريها.
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{أفمنَحقَعليهَكلمةَالعذاب} أي :أأنت مالك أمرهم فمن سبق احلكم بشقاوته
فأنت تنقذه ،أي :ال ميكن إنقاذه أصال {لكن َالذين َاتقوا} أفعاهلم وصفاهتم وذواهتم يف
التجريد والتفريد من أهل التوحيد {لهم َغر َمن َفوقها َغر } أي :مقامات وأحوال
بعضها فوق بعض كالتوكل بفناء األفعال فوقه ،الرضاء بفناء الصفات فوقه الفناء يف
الذات {تجري َمن َتحتها} أهنار علوم املكاشفات {أنزل َمن َالسماء} الروح {ماء}
العلم {فسلكهَينابيع} احلكم يف أراضي النفوس حبسب استعداداهتا {ثم َيخرجَبه} زرع
األعمال واألخالق {مختلفا} أصنافه حبسب اختالف القوى واألعضاء {ثم َيهيج}
فينقطع عن أصله بأنوار التجليات {فتراه َمصفرا} الضمحالله وتالشيه بفناء أصوله،
القائم هو هبا من القوى والنفوس والقلوب {ثمَيجعلهَحطاما} بذهابه وانكساره وانقشاعه
عند ظهور صفاته تعاىل واستقرارها بالتمكني.
{إنَفيَذلكَلذكرىَألولي} احلقائق اجملردة من قشرة األنائية.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔﱕ
ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅﳆﳇ ﳈﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏﱠ

{أفمن َشرح َهللا َصدره َلإلسالم} بنوره حال البقاء بعد الفناء ونقى قلبه بالوجود
املوهوب احلقاين فيسع صدره احلق واخللق من غري احتجاب بأحدمها عن اآلخر فيشاهد
التفصيل يف عني الوحدة والتوحيد يف عني الكثرة ،واإلسالم هو الفناء يف اهلل وتسليم
الوجه إليه ،أي :شرح صدره يف البقاء إلسالمه وجهه حال الفناء {فهوَعلىَنورَمنَربه}
يرى ربه {فويل} للذين قست قلوهبم من قبول ذكر اهلل لشدّة ميلها إىل اللذات البدنية
وإعراضها عن الكماالت القدسية {أولئكَفيَضاللَمبين} عن طريق احلق {متشابهاَ} يف
احلق والصدق {مثاني} لتنزلها عليك يف مقام القلب قبل الفناء وبعده فتكون مكررة
باعتبار احلق واخللق ،فتارة يتلوها احلق وتارة يتلوها اخللق {تقشعرَمنهَجلود} أهل اخلشية
من العلماء باهلل النفعاهلا باهليئات النورانية الواردة على القلب النازل أثرها إىل البدن {ثمَ
تلين َجلودهم َوقلوبهم} وأعضاؤهم باالنقياد والسكينة والطمأنينة {إلى َذكر َهللا َذلك َهدىَ
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هللا} باألنوار اليقينية {يهديَبهَمنَيشاء} من أهل عنايته {ومنَيضللَهللا} حيجبه عن
النور فال يفهم كالمه وال يرى معناه {فماَلهَمنَهادَ*َأفمنَيتَقيَبوجههَسوءَالعذاب} مع
كونه أشرف األعضاء لكون سائر جوارحه مقيّدة هبيئات ال يتأتّى له التحرز هبا وال يتهيأ،
مغللة بأغالل ال يتيسر له هبا احلركة يف الدفع وال يتسىن كمن أمن العذاب.
{مثال} يف التوحيد والشرك {رجالَ َفيه َشركاء َمتشاكسون} سيئو األخالق ال
يتساملون يف شيء يوجهه هذا يف حاجة ومينعه هذا وجيذبه أحدمها إىل جهة واآلخر إىل ما
يقابلها ،فيتنازعون ويتجاذبون وهذا صفة من تستويل عليه صفات نفسه املتجاذبة
الحتجابه بالكثرة املتخالفة فهو يف عني التفرقة مهه شعاع وقلبه أوزاع {ورجالَ َسلماَ
لرجل} ال يبعثه إال إىل جهته ،وهذا مثل املوحد الذي تساملت له مشايعة السر إىل جناب
الرب ليس له إال هم واحد ومقصد واحد يف عني اجلمعية جمموع ناعم البال خافض
العيش واحلال.
ﱡ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲ ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘ
ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﱠ
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{إنكَميتَوإنهمَميتون} معناه :كل شيء هالك إال وجهه ،أي :فان يف اهلل ،وهم
يف شهودك هالكون معدومون بذواهتم.
{ثم َإنكم َيوم َالقيامة} الكربى {عند َربكم َتختصمون} الختالفكم يف احلقيقة
والطريقة لكوهنم حمجوبني بالنفس وصفاهتا ،سائرين هبا طالبني لشهواهتا ولذاهتا ،وكونك
دائما باحلق سائرا به طالبا لوجهه ورضاه {ليكفرَهللاَعنهمَأسوأَالذيَعملوا} من صفات
نفوسهم وهيئات رذائلهم {ويجزيهمَأجرهمَبأحسنَالذيَكانواَيعملون} من جتليات صفاته
وجنات مجاله ،فيمحو ظلمات وجوداهتم بنور وجهه.
{أليسَهللاَبكا َ َعبده} املتوكل عليه يف توحيد األفعال وهو منبع القوى والقدر
{ويخوفونكَبالذينَمنَدونه} الحتجاهبم بالكثرة عنه ،فينسبون التأثري والقدرة إىل ما هو
ميت بالذات ال حول له وال قوة ،فأنت أحق بأن يكفيك ربك شرهم {ومنَيضللَهللا}
حيجبه عنه {فماَلهَمنَهاد} إذ ال معقب حلكمه وال راد لقضائه.
{قل َهلل َالشفاعة َجميعا} لتوقفها على إرضائه للمشفوع له بتهيئته لقبوهلا ،وإذن
الشفيع بتمكينه منها والتهيئ من فيضه األقدس ،فالقبول والتأثري من جهته له امللك مطلقا
{وإليه} الرجوع دائما {ماَلمَيكونواَيحتسبون} مما يشاهدون من هيئات أعماهلم وصور
أخالقهم اليت ذهلوا عنها الشتغاهلم بالشواغل احلسية ،وأحصاه اهلل بإثباته يف كتبهم بل يف
الكتب األربعة من نفوسهم والسماء الدنيا واللوح احملفوظ وأم الكتاب.
ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ
ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷﲸﲹ
ﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ
ﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﱁﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱋﱌﱍﱎﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱲﱠ

{ل َتقنطوا َمن َرحمة َهللا} فإن القنوط عالمة زوال االستعداد والسقوط عن
الفطرة باالحتجاب ،وانقطاع الوصلة من احلق والبعد ،إذ لو بقيت فيه مسكةٌ من النور
األصلي ألدرك أثر رمحته الواسعة السابقة على غضبه بالذات فرَ َجا وصول ذلك األثر إليه،
وإن أسرف يف امليل إىل اجلهة السفلية وفرط يف جنب احلضرة اإلهلية التصاله بعامل النور
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بتلك البقية .وإمنا اليأس ال يكون إال مع االحتجاب الكلي واسوداد الوجه باإلعراض عن
العامل العلوي ،والتغشي بالغطاء اخللقي املادي.
{إنَهللاَيغفرَالذنوبَجميعاَ} بشرط بقاء نور التوحيد يف القلب وهو مستفاد من
اختصاص العباد إلفاضتهم إىل نفسه يف قوله :ﱡ ﲕ ﱠ [الزمر ،اآلية ،]53 :وهلذا قيل:
يغفر مجيعها لألمة احملمدية املوحّدين دون سائر األمم ،كما قال ألمة نوح  :ﱡ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [نوح ،اآلية ]4 :أي :بعضها{ .إنه َهو َالغفور} هليئات الرذائل من
اإلفراط والتفريط {الرحيم} بإفاضة الفضائل.

{وأنيبواَإلىَربكم} بالتنصّل عن هيئات السوء {وأسلمواَله} وجوهكم بالتجرد
عن ذنوب األفعال والصفات من قبل انسداد باب املغفرة بوقوع العذاب الذي تستحقونه
باملوت فال ميكنكم اإلنابة والتسليم لفقدان اآلالت وانسداد األبواب {يا َحسرتا َعلى َماَ
فرطت} بترك السعي يف طلب الكمال والتقصري يف الطاعة حني كنت يف جوار اهلل ،قريبًا
منه ،لصفاء استعدادي ومتكين من السلوك فيه بوجود اآلالت البدنية املعدة يل.
{ويومَالقيامة} الكربى {ترىَالذينَكذبواَعلىَهللا} من احملجوبني الذين يسوونه
باملخلوقات ،إذ جيسمونه وجيوزون عليه ما ميتنع عليه من الصفات الحتجاهبم باملواد
{وجوههم َمسودة} بارتكاب اهليئات الظلمانية ورسوخ الرذائل النفسانية يف ذواهتم
{أليس َفي َجهنم} الطبيعة اهليوالنية {مثوى َللكافرين} الذين احتجبوا بصفات نفوسهم
املستولية عليهم.
ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ

ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆﳇ ﱠ

{بمفازتهم}

{وينجي َهللا َالذين َاتقوا} الرذائل بتجردهم عن تلك الصفات
وأسباب فالحهم من هيئات احلسنات وصور الفضائل والكماالت {ل َيمسهم َالسوء}
لتجردهم عن اهليئات املؤملة املنافية {ول َهم َيحزنون} بفوات كماالهتم اليت اقتضتها
استعداداهتم.
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{له َمقاليد َالسماوات َواألرض} هو وحده ميلك خزائن غيوهبا وأبواب خريها
وبركتها ،يفتح ملن يشاء بأمسائه احلسىن ،إذ كل اسم من أمسائه مفتاح خلزانة من خزائن
جوده ال ينفتح باهبا إال به ،فيفيض عليه ما فيها من فيض رمحته العامة واخلاصة ونعمته
الظاهرة والباطنة.
{والذينَكفرواَبآياتَهللا} أي :حجبوا عن أنوار صفاته وأفعاله بظلمات طباعهم
ونفوسهم {أولئك َهم َالخاسرون} الذين ال نصيب هلم من تلك اخلزائن إلطفائهم النور
األصلي القابل هلا ،وتضييعهم االستعداد الفطري ،واالسم الذي يفتح به مقاليدها.
{قل َأفغير َهللا َتأمروني َأعبد} باجلهل ،فأحتجب عن فيض رمحته ونور كماله،
فأكون {منَالخاسرين} بل خصص العبادة باهلل موحّدًا فانيًا فيه عن رؤية الغري إن كنت
تعبد شيئًا {وكن َمن َالشاكرين} به له{ ،وما َقدروا َهللا َحق َقدره} أي :ما عرفوه حق
معرفته إذ قدروه يف أنفسهم وصوروه وكل ما يتصورونه فهو جمعول مثلهم {واألرضَ
جميعاَقبضته} أي :حتت تصرفه وقبضة قدرته وقهر ملكوته {والسماوات} يف طي قهره
وميني قوته يصرفها كيف يشاء ويفعل هبا ما يشاء ،يطويها ويفنيها عن شهود الشاهد يوم
القيامة الكربى ،والفناء يف التوحيد لفناء الكل حينئذ يف شهود التوحيد ،وكل تصرف
تراه بيمينه وكل صفة تراها صفته ،ويرى عامل القدرة بيمينه ،بل كل شيء عينه فال يرى
غريه بل يرى وجهه ،فال عني وال أثر لغريه {سبحانهَوتعالىَعماَيشركون} بإثبات الغري
وتأثريه وقدرته.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ

ﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱠ

{ونفخَفيَالصور} عند اإلماتة بسريان روح احلق وظهوره يف الكل وشهود ذاته
بذاته وفناء الكل فيه {فصعق} أي :هلك {منَفيَالسماواتَومنَفيَاألرض} حال الفناء
يف التوحيد وظهور اهلوية بالنفخة الروحية {إل َمن َشاء َهللا} من أهل البقاء بعد الفناء
الذين أحياهم اهلل بعد الفناء بالوجود احلقاين فال ميوتون يف القيامة كرة أخرى لكون
حياهتم به وفنائهم عن أنفسهم من قبل {ثم َنفخ َفيه َأخرى} عند البقاء بعد الفناء
والرجوع إىل التفصيل بعد اجلمع {فإذاَهمَقيام} باحلق {ينظرون} بعينه.
{وأشرقت} أرض النفس حينئذ {بنور َربها} واتصفت بالعدالة اليت هي ظل
مشس الوحدة واألرض كلها يف زمن املهدي  بنور العدل واحلق {ووضع َالكتاب}
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أي :عرض كتاب األعمال على أهلها ليقرأ كل واحد عمله يف صحيفته اليت هي نفسه
املنتقشة فيها صور أعماله املنطبع منها تلك الصور يف بدنه {وجيءَبالنبيينَوالشهداء} من
السابقني املطلعني على أحواهلم الذين قال فيهم :ﱡ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱠ [األعراف ،اآلية:
 ]46أي :أحضرو للشهادة عليهم الطالعهم على أعماهلم {وقضيَبينهمَبالحق} حيث
وزن أعماهلم مبيزان العدل ووَفى جزاء أعماهلم ال ينقص منها شيء {وهو َأعلم َبماَ
يفعلون} لثبوت صور أفعاهلم عنده.
ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶﲷ ﲸ ﱠ

{وسيق} احملجوبون {إلى َجهنم} بسائق العمل وقائد اهلوى النفسي وامليل
السفلي {فتحتَأبوابها} لشدّة شوقها إليهم وقبوهلا هلم ملا بينهما من املناسبة {وقالَلهمَ
خزنتها} من مالك والزبانية ،أي :الطبيعة اجلسمانية وامللكوت األرضية املوكلة بالنفوس
السفلية.
{وسيقَالذينَاتقوا} الرذائل وصفات النفوس {إلىَالجنة} بسائق العمل وقائد
احملبة {وفتحتَأبوابها} قبل جميئهم ألن أبواب الرمحة وفيض احلق مفتوحة دائما والتخلف
من جهة القبول ال من جهة الفيض خبالف أبواب جهنم ،فإهنا مطبقةٌ تنفتح هبم ومبجيئهم
إليها لكون املواد غري مستعدّة لقبول النفوس إال بآثارها {وقالَلهمَخزنتها} من رضوان
واألرواح القدسية وامللكوت السماوية {سالم َعليكم} أي :حتيتهم الصفات اإلهلية
واألمساء العلية بإفاضة الكمال عليهم وتربئتهم من اآلفة والنقص {طبتم} عن خبائث
األوصاف النفسانية واهليئات اهليوالنية ،فأدخلوا جنة الفردوس الروحانية مقدرين اخللود
لنزاهة ذواتكم عن التغريات اجلسمانية.
ﱡ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﱁﱂﱃ ﱄ ﱅﱆﱇ ﱈ ﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏ ﱐﱑ
ﱒﱓ ﱔﱠ

{الذيَ

{وقالواَالحمدَهلل} باالتصاف بكماالته والوصول إىل نعيم جتليات صفاته
صدقنا َوعده} بإيصالنا إىل ما وعدنا يف العهد األول وأودع فينا وأنبأنا عنه على ألسنة
رسله {وأورثنا} جنة الصفات {نتبوَأ} منها {حيث َنشاء} حبسب شرفنا ومقتضى
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حالنا {فنعمَأجرَالعاملين} الذين عملوا مبا علموا فأورثوا جنة القلب والنفس من األنوار
واآلثار {وترى} مالئكة القوى الروحانية يف جنة الصفات {حافين َمن َحول} عرش
القلب {يسبحون} بتجردهم عن اللواحق املادية ،حامدين رهبم بالكماالت الروحانية
{وقضي َبينهم َبالحق} بتساملهم واحتادهم يف التوجه حنو الكمال بنور العدل والتوحيد
واختصاص كل مبا حكم باحلق يف تسبيحه من غري ختاصم وتنازع {وقيل} على لسان
األحدية {الحمد} املطلق يف احلضرة الواحدية للذات اإلهلية املوصوفة جبميع صفاهتا {ربَ
العالمين} مربّيهم على حسب استعدادات األشياء وأحواهلا.
أو مالئكة النفوس واألرواح السماوية حافني يف جنة الفردوس من حول عرش
الفلك األعظم ،يسبحون حبمد رهبم باتصاف ذواهتم اجملردة بالكماالت الربانية{ .وقضيَ
بينهمَبالحق} باختصاص كل مبا حكم به احلق من األفعال والكماالت .وقيل على لسان
الكل :الكمال املطلق هلل رب العاملني ،وإن محلت القيامة على الصغرى فمعناه :وأرض
البدن مجيعا قبضته ،يتصرف فيها بقدرته ويقبضها عن احلركة وميسكها عن االنبساط
باحلياة وقت املوت ومسوات األرواح وقواها مطويات بيمينه ونفخ يف الصور عند النفس
اآلخر فصعق من يف السماوات من القوى الروحانية ومن يف األرض من القوى النفسانية
الطبيعية إال من شاء اهلل من احلقيقة الروحانية واللطيفة اإلنسانية اليت ال متوت ،مث نفخ فيه
أخرى يف النشأة الثانية بنور احلياة واالعتدال ووضع الكتاب .أي :لوح النفس املنتقِش فيه
صور أعماله فتنتشر بظهور تلك النفوس عليه وجيء بالنبيني والشهداء من الذين اطلعوا
على استعدادهم وأحواهلم بأن حيشروا معهم فيجازوا على حسب أعماهلم ،وقضي بينهم
بالعدل وهم ال يظلمون .وباقي التأويالت حباهلا إىل آخر السورة واهلل تعاىل أعلم.

سورة املؤمن وهي غافر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ
ﱩﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ

هذه {حم} أي :احلق احملتجب مبحمد فهو حق باحلقيقة ،حممد باخلليقة ،أحبه
فظهر بصورته فكان ظهوره به {تنزيل َالكتاب} احملمدي {منَهللا} أي :ذاته املوصوفة
قد جتمع صفاته {العزيز} بستور جالله حال كون الكتاب قرآنًا {العليم} الظاهر
بعلمه ،فيكون فرقانًا فقوله( :حم) معناه يف احلقيقة :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،أي:
احلق الباطن حقيقته الظاهر مبحمد هو تنزيل الكتاب الذي هو عني اجلمع اجلامع للكل
املكنون بعزته يف سرادقات جالله املتنزّل يف مراتب غيوبه ومظاهر علية يف الصورة
احملمدية اليت ظهر علمه هبا يف مظهر العقل الفرقاين.
{غافر َالذنب} بظهور نوره وستره لظلمات النفوس والطبائع {وقابل َالتوب}
برجوع احلقيقة اجملردة من غواشي النشأة إليه {شديد َالعقاب} للمحجوب الواقف مع
الغري بالشرك غري الراجع إليه بالتوحيد {ذي َالطول} أي :الفضل بإفاضة الكمال الزائد
على نور االستعداد األول على حسب قبوله {لَإلهَإلَهو} أوالً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا
معاقبًا ومتفضّال {إليه} مصري الكل على كل األحوال من الراجع التائب والواقف
املعاقب إما إىل ذاته أو صفاته أو أفعاله كيف كان ال خيرج عن إحاطته شيء فيكون
خارجا عن ذاته موجودا بوجود غري وجوده ،ﱡ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ
[فصلت ،اآلية.]53 :
ﱡ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁ
ﲂﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐﲑ ﲒﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﱠ
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{ما َيجادل َفي َآيات َهللا َإل} احملجوبون على احلق ألن غري احملجوب يقبلها بنور
استعداده من غري إنكار لصفاته .وأما احملجوب فلظلمة جوهره وخبث باطنه ال يناسب
ذاته آياته فينكرها وجيادل فيها {بالباطل} ليدحض جبداله آياته فيحق له العقاب.
{الذينَيحملونَالعرش} من النفوس الناطقة السماوية الاليت أرجلهم يف األرضني
السفلى بتأثريهم فيها وأعناقهم مرقت من السماوات العلى لتجردهم منها وتدبريهم إياها
أو األرواح اليت هي معشوقاهتا {ومن َحوله} من األرواح اجملردة القدسية والنفوس
الكوكبية {يسبحون َبحمد َربهم} ينزهّونه عن اللواحق املادية بتجرد ذواهتم حامدين له
بإظهار كماالهتم املستفادة منه تعاىل فكأهنم يقولون بلسان احلال :يا من هذه صفاته
وهباته {ويؤمنونَبه} اإلميان العياين احلقيقي {ويستغفرونَللذينَآمنوا} باألمداد النورية
واإلفاضات السبوحية ملناسبة ذواتِهم ذواتَهم يف احلقيقة اإلميانية {ربناَوسعتَكلَشيءَرحمةََ
وعلما} أي :مشلت رمحتك وأحاط بالكل علمك {فاغفر} بنورك {للذينَتابوا} إليك
بالتجرد عن اهليئات الظلمانية والظلمات اهليوالنية {واتبعوا َسبيلك} بالسلوك فيك على
متابعة حبيبك يف األعمال واملقامات واألحوال يتنصّلون عن ذنوب أفعاهلم وصفاهتم
وذواهتم {وقهم} بعنايتك {عذاب} جحيم الطبيعة.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏﲐﱠ

{التي َوعدتهم َومن َصلح}

{ربنا َوأدخلهم َجنات} صفاتك وحظائر قدسك
بالتجرد عن الغواشي املادية واستعد لذلك بالتزكية والتحلية من أقارهبم املتصلني هبم
للمناسبة والقرابة الروحانية {إنك َأنت َالعزيز} الغالب القادر على التعذيب {الحكيم}
الذي ال يفعل ما يفعل إال باحلكمة ومن احلكمة الوفاء بالوعد {وقهمَالسيئات} بتوفيقك
وحسن عنايتك وكالءتك.

{ومنَتقَالسيئات} فقد حقت له رمحتك {وذلكَهوَالفوزَالعظيم} ألن املرحوم،
سعيد ،واحملجوب ميقت نفسه حني تظهر له هيئاهتا املظلمة وصفاهتا املؤملة وسواد وجهه
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املوحش وقبح منظرها املنفر بارتفاع الشواغل احلسية اليت كانت تشغله عن إدراك ذاته
فينادى{ :لمقت َهللا َأكبر َمن َمقتكم َأنفسكم} إذ هو نور األنوار وكلما كان الشيء أشد
نورية وأكثر ضوءا فهو أبعد مناسبة من اجلوهر املظلم الكدر ،فيكون أشد مقتًا له ،ومقته
لنفسه أيضا ناشئ من النور األصلي االستعدادي النطباع حمبة النور يف األصل االستعدادي
النوري ،بل النور لذاته حمبوب والظلمة مبغوضة.
{إذَتدعونَإلىَاإليمانَفتكفرون} أي :كرب مقته إياكم وقت احتجابكم عنه وعدم
قبولكم للدعوة إىل اإلميان التوحيدي أو الحتجابكم وآبائكم عن الدعوة اإلميانية.
{قالوا َربنا َأمتنا َاثنتين} أي :أنشأتنا أمواتًا مرتني {وأحييتنا} يف النشأتني
{فاعترفناَبذنوبنا} عند وقوع العقاب املرتب عليها وامتناع احمليص عنه {ذَلكم} العذاب
السرمد واملقت األكرب بسبب شرككم واحتجابكم عن احلق بالغري {فالحكمَهلل} بعقابكم
األبدي ال للغري فال سبيل إىل النجاة لعلوه وكربيائه فال ميكن أحدًا ردّ حكمه وعقابه.
ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ
ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ

ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱍﱎ ﱏ ﱐﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠ

ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱ
ﱲﱳ ﱴﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚ

ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

تفسيرَسورةَغافر َ

195

ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻﱠ

{رزقا}

{هوَالذيَيريكم} آيات صفاته بتجلياته {وينزلَلكم} من مساء الروح
حقيقيًا ما أعظمه وهو العلم الذي حييا به القلب ويتقوى {وما َيتذكر} أحواله السابقة
بذلك الرزق {إل َمن َينيب} إليه بالتجرد وقطع النظر عن الغري فأنيبوا إليه لتتذكروا
بتخصيص العبادة به وإخالص الدين عن شوب الغريية وجتريد الفطرة عن النشأة ولو أنكر
احملجوبون وكرهوا.
{رفيع َالدرجات} أي :رفيع درجات غيوبه ومصاعد مساواته من املقامات اليت
يعرج فيها السالكون إليه {ذو َالعرش} أي :املقام األرفع املالك لألشياء كلها {يلقيَ
الروح} أي :الوحي والعلم اللدين الذي حتيا به القلوب امليّتة {من} عامل {أمرهَعلىَمنَ
يشاءَمنَعباده} اخلاصة به أهل العناية األزلية {لينذرَيوم} القيامة الكربى الذي يتالقى
فيه العبد والرب بفنائه فيه أو العباد يف عني اجلمع.
{يومَهمَبارزون} عن حجاب األنيات أو غواشي األبدان {لَيخفىَعلىَهللاَمنهمَ
شيء} مما ستروا من أعماهلم واستخفوا هبا من الناس تومهًا أنه ال يطلع عليهم لظهورها
يف صحائفهم وبروزها من الكمون إىل الظهور ،كما قال :ﱡ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﱠ [اجملادلة،
اآلية ،]6 :وقالوا :ﱡ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠ [الكهف ،اآلية:
 ،]49وال خيفى عليه منهم شيء لربوزهم عن حجب األوصاف إىل عني الذات.
{لمنَالملكَاليوم} ينادي به احلق سبحانه عند فناء الكل يف عني اجلمع فيجيب
هو وحده {هللَالواحد} الذي ال شيء سواه {القهار} الذي أفىن الكل بقهره {إنَهللاَ
سريع َالحساب} لوقوعه دفعة باقتضاء سيئاهتم املكتوبة يف صحائف نفوسهم تبعاهتا
وحسناهتا مثراهتا {وأنذرهم َيوم َاألزفة} أي :الواقعة القريبة وهي القيامة الصغرى {إذَ
القلوبَلدىَالحناجر} لشدّة اخلوف.
{كذلكَيضلَهللاَمنَهوَمسر َمرتاب} كقوله:
[غافر ،اآلية .]28 :أي :اإلضالل واخلذالن كل واحد منهما مرتََّب على الرذيلتني
العلمية والعملية .فإن الكذب واالرتياب كالمها من باب رذيلة القوة النطقية لعدم اليقني
والصدق واإلسراف عن رذيلة القوتني األخريني واإلفراط يف أعماهلا.
ﱡ ﲅ ﲆﲇﲈﲉ ﲊ ﲋﲌﱠ
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ﱡ ﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋ
ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ
ﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ

ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚ

ﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ

ﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣ

ﲤﲥﲦ ﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳﲴ

ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀﳁﳂ ﳃ ﳄﳅﳆﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑﱒﱓ ﱔﱠ

والصرح الذي أمر فرعون هامان ببنائه هو قاعدة احلكمة النظرية من القياسات
الفكرية ،فإن القوم كانوا منطقيني حمجوبني بعقوهلم املشوبة بالوهم غري املنورة بنور
اهلداية ،أراد أن يبلغ طرق مساوات الغيوب ويطلع على احلضرة األحدية بطريق الفكر دون
السلوك يف اهلل بالتجريد واحملو والفناء والحتجابه بأنائيته وعلمه قال{ :وإني َألظنه َكاذباَ
وكذلك} أي :مثل ذلك التزيني والصد {زينَلفرعونَسوءَعمله} الحتجابه بصفات نفسه
ورذائله {وصدَعنَالسبيل} خلطئه يف فكره ،أي :فسد علمه ونظره لشدة ميله إىل الدنيا
وحمبته إياها بغلبة اهلوى خبالف حال الذي آمن حيث حذر أوال من الدنيا بقوله{ :ياَقومَ
إنماَهذهَالحياةَالدنياَمتاعَوإنَاآلخرةَهيَدارَالقرار} لسرعة زوال األوىل وبقاء األخرى دائما
{أدعوكم َإلى َالنجاة} أي :التوحيد والتجريد الذي هو سبب جناتكم {وتدعونني} إىل
الشرك املوجب لدخول النار {وأشركَبهَماَليسَلي} بوجوده علم إذ ال وجود له {وأناَ
أدعوكمَإلىَالعزيز} الغالب الذي يقهر من عصاه {الغفار} الذي يستر ظلمات نفوس من
أطاعه بأنواره.
{ل َجرم} إىل آخره ،أي :وجب وحق {أن َما َتدعونني َإليه} ال دعوة له يف
الدارين لعدمه بنفسه واستحالة وجوده فيهما {النار َيعرضون َعليها َغدوا َوعشيا} أي:
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تصلى أرواحهم بنار اهليئات الطبيعية واحتجاب األنوار القدسية واحلرمان عن اللذات
احلسية والشوق إليها مع امتناع حصوهلا.
{ويومَتقومَالساعة} مبحشر األجساد أو ظهور املهدي  .قيل هلم :ادخلوا
{أشد َالعذاب} النقالب هيئاهتم وصورهم وتراكم الظلمات وتكاثف احلجب وضيق
احملبس وضنك املضجع على األول ،وقهر املهدي  إياهم وتعذيبه هلم لكفرهم به
وبعدهم عنه ومعرفته إياهم بسيماهم على الثاين.
ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚﱛﱜ ﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤ

ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ

ﲦ ﲧﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬﲭﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵ

ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮﱯ ﱰﱱﱠ

{إنا َلننصر َرسلنا َوالذين َآمنوا} بالتأييد امللكويت والنور القدسي يف الدارين.
{فاصبر َإن َوعد َهللا َحق} أي :احبس النفس عن الظهور يف مقابلة أذاهم ،واعلم أنك
صل عن أفعالك
ستغلب حال البقاء والتمكني ،إنا غالبون {واستغفر} لذنب حالك بالتن ّ
{وسبح} بالتجريد {بحمدَربك} موصوفا بكماله دائمًا ،أي :ما دمت يف حال الفناء ال
تأمن التلوين بظهور النفس وصفاهتا ،وجب عليك الصرب واالستغفار والتجريد عن
األوصاف اليت تظهر هبا النفس ،والتحقق باهلل وصفاته ،فإذا حصل لك مقام االستقامة
والتمكني حال البقاء بعد الفناء فذلك وقت الغلبة وظهور النفس والوفاء بالوعد.
{وقال َربكم َادعوني َأستجب َلكم} هذا دعاء احلال ،ألن الدعاء باللسان مع عدم
العلم بأن املدعو به خري له أم ال دعاء احملجوبني وقال اهلل تعاىل :ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱠ[الرعد ،اآلية ]14 :أي :ضياع .وأما الدعاء الذي ال تتخلف عنه االستجابة فهو
دعاء احلال بأن يهيئ العبد استعداده لقبول ما تطلبه وال تتخلف االستجابة عن هذا
الدعاء كمن طلب املغفرة ،فتاب إىل اهلل وأناب بالزهد والطاعة ،ومن طلب الوصول
فاختار الفناء ،وهلذا قال تعاىل{ :إن َالذين َيستكبرون َعن َعبادتي} أي :ال يدعونين
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{سيدخلون َجهنمَ

بالتضرع واخلضوع واالستكانة بل تظهر أنفسهم بصفة التكرب والعلو
داخرين} لدعائهم بلسان احلال مع القهر واإلذالل إذ صفة االستكبار ومنازعة اهلل يف
كربيائه تستدعي ذلك.

ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ
ﲃ ﲄ ﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎ ﲏﲐ ﲑﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳒﳓﳔﳕ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍ
ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮ ﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿﲀﲁ ﲂ ﲃﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﱠ

{ذَلكمَهللاَربكم} أي :ذٰلِكم املتجلي بأفعاله وصفاته اهلل املوصوف جبميع الصفات
ربكم بأمسائه املختصة بكل واحدة من أحوالكم {خالقَكلَشيء} باالحتجاب به {لَإلهَ
إلَهو} يف الوجود خيلق شيئا ويظهر بصفة {فأنىَتؤفكون} عن طاعته إىل إثبات الغري
وطاعته .مثل ذلك الضرب الذي ضربتم به الحتجابكم بالكثرة يؤفك اجلاحدون بآيات
اهلل حني مل يعرفوها إذ يسترها إىل الغري.
{الذينَكذبواَبالكتاب} لبعد مناسبتهم له واحتجاهبم بظلماهتم عن النور {فسو َ
يعلمون} وبال أمرهم {إذ} أغالل قيود الطبائع املختلفة {في َأعناقهم} وسالسل
احلوادث الغري املتناهية ممنوعني هبا عن احلركة إىل مقاصدهم {يَسحبونَفي} محيم اجلهل
واهلوى مث {يسجرون} يف نار األشواق إىل املشتهيات واللذات احلسية مع فقدها
ووجدان آالم اهليئات املؤذية بدهلا ،فاقدين ملا احتجبوا هبا ووقفوا معها من صور الكثرة
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اليت عبدوها قائلني {لم َنكن َندعو َمن َقبل َشيئا} الطالعهم على أن ما عبدوه وضيعوا
أعمارهم يف عبادته ليس بشيء فضال عن إغنائه عنهم شيئا.
{ذَلكم} العذاب بسبب فرحكم بالباطل الزائل الفاين يف اجلهة السفلية بالنفس
ونشاطكم به ملناسبة نفوسكم الكدرة الظلمانية البعيدة عن احلق له {ادخلوا َأبواب َجهنمَ
خالدين َفيها} لرسوخ رذائلكم واستحكام حجابكم {فبئس َمثوى َالمتكبرين} الظاهرين
برذيلة الكرب.
ﱡ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﱠ

{فلما َجاءتهم َرسلهم َبالبينات َفرحوا َبما َعندهم َمن َالعلم} أي :احملجوبون بالعقول
املشوبة بالوهم ومبعقوهلم اخلايل عن نور اهلداية والوحي ،إذ جاءهتم الرسل بالعلوم احلقيقية
التوحيدية واملعارف احلقانية الكشفية ،فرحوا بعلومهم وحجبوا هبا عن قبول هدايتهم
واستهزؤوا برسلهم الستصغارهم مبا جاؤوا به يف جنب علومهم ،فحاق هبم جزاء
استهزائهم وهلكوا عن آخرهم ،واهلل أعلم.

سورة حم السجدة ( فصلت )
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦﱧﱨﱩﱠ

{حم} ظهور احلق بالصورة احملمدية {تنزيل َمن َالرحمن َالرحيم َ* َكتاب} الكل
اجلامع جلميع احلقائق من الذات األحدية املوصوفة بالرمحة الرمحانية العامة للكل ،بإفاضة
الوجود والكمال عليه ،والرحيمية اخلاصة باألولياء احملمديني ،املستعدين لقبول الكمال
اخلاص العرفاين ،والتوحيد الذايت .وهو كتاب العقل الفرقاين الذي {فصلت َآياته}
بالتنزيل بعد ما أمجلت قبل يف عني اجلمع حال كونه {قرآنا} أي :فصلت حبسب ظهور
الصفات وحدوث االستعدادات يف حال كونه جامعا للكل {عربيا} لوجود نشأته يف
العرب {لقوم َيعلمون} حقائق آياته لقرب استعداداهتم منه وصفاء فطرهم {بشيرا}
للقابلني املستعدين للكمال ،املستبصرين بنوره باللقاء {نذيرا} للمحجوبني بظلمات
نفوسهم من العقاب {فأعرضَأكثرهم} الحتجاهبم باألغيار وبقائهم يف ظلمات االستتار
{فهمَلَيسمعون} كالم احلق لوقر مسع القلب كما قالوا{ :قلوبناَفيَأكنةَمماَتدعونا َإليهَ
وفي َآذاننا َوقر} ألن غشاوات الطبيعة وحجب صفات النفوس أعمت أبصار قلوهبم
وأصمت آذاهنا وجعلتها يف أغطية وأكنة وحجبت بينهم وبينه.
ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ
ﱻﱼ ﱽ ﱾﱿﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉﲊ ﲋﲌ ﲍﲎﱠ

{قل َإنما َأنا َبشر َمثلكم} أي :إين من جنسكم وأناسبكم يف البشرية واملماثلة
النوعية ،لتوجهه لإلنس واخللطة ،وأباينكم بالوحي املنبه على التوحيد املبني لطريق
السلوك ،فاتصلوا يب باملناسبة النوعية وجمانسة البشرية لتهتدوا بنور التوحيد والوحي املفيد
لبيان الدين ،وتسلكوا سبيل احلق الذي عرفنيه بقوله{ :أنماَإلهكمَإلهَواحد} ال شريك له
يف الوجود {فاستقيموا} بالثبات على اإلميان والسكينة واإليقان يف التوجه {إليه} من
200
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غري احنراف إىل الباطل والطرق املتفرقة وال زيغ بااللتفات إىل الغري وامليل إىل النفس
{واستغفروه} بالتنصل عن اهليئات املادية والتجرد عن الصفات البشرية ليستر بنور
صفاته ذنوب صفاتكم {وويل} للمحتجبني بالغري.
{الذين} ال يزكون أنفسهم مبحو صفاهتا لريتفع حجاب الغريية فتتحقق بالوحدة
{وهمَباآلخرةَهمَكافرون} لسترهم النور الفطري املقتضي الشوق إىل عامل القدس ومعدن
احلياة األبدية بظلمات احلس وهيئات الطبيعة البدنية.
ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲳﲴﲵ ﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼ ﲽﲾﲿ ﳀ ﱠ

{قلَأئنكمَلتكفرونَبالذيَخلقَاألرضَفيَيومين} أي :يف حادثني كما ذكر أن اليوم
معرب به عن احلادث لنسبته إليه يف قوهلم :احلوادث اليومية لتشاهبها يف الظهور واخلفاء،
ومها الصورة واملادة {وبارك َفيها} أي :أكثر خريها {وقدر َفيها} معايشها وأرزاقها
{في َأربعة َأيام} هي الكيفيات األربع والعناصر األربعة اليت خلق منها املركبات
بالتركيب والتعديل {سواء} مستوية باالمتزاج واالعتدال للطالبني لألقوات واملعايش،
أي قدرها هلم {ثمَاستوىَإلىَالسماء} أي :قصد إىل إجيادها ومث للتفاوت بني اخللقني يف
اإلحكام وعدمه ،واختالفهما يف اجلهة واجلوهر ال للتراخي يف الزمان إذ ال زمان هناك
{وهي َدخان} أي :جوهر لطيف خبالف اجلواهر الكثيفة الثقيلة األرضية {فقال َلهاَ
ولألرض َائتيا َطوعا َأو َكرها} أي :تعلق أمره وإرادته بإجيادمها فوجدتا يف احلال معا
كاملأمور املطيع إذ ورد عليه أمر اآلمر املطاع مل يلبث يف امتثاله ،وهو من باب التمثيل إذ
ال قول مثة.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ

ﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ

ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀﱠ
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{وأوحىَفي َكلَ

{فقضاهنَسبعَسمواتَفيَيومين} أي :املادة والصورة كاألرض
سماء َأمرها} أي :أشار إليها مبا أراد من حركتها وتأثريات ملكوهتا وتدبرياهتا وخواص
كوكبها وكل ما يتعلق هبا.
{وزينا َالسماء َالدنيا} أي :السطح الذي يلينا من فلك القمر {بمصابيح}
الشهب {و} حفظناها {حفظا} من أن تنخرق بصعود البخارات إليها ووصول القوى
الطبيعية الشيطانية إىل مالئكتها {ذلك َتقدير َالعزيز} الغالب على أمره كيف يشاء
{العليم} الذي أتقن صنعه بعلمه ،أو أئنّكم لتكفرون وحتتجبون بالغواشي البدنية عن
الذي خلق أرض البدن وجعلها حجاب وجهه يف يومني أي شهرين أو حادثني مادة
وصورة ،وجتعلون له أندادًا بوقوفكم مع الغري ونسبتكم التأثري إىل ما ال وجود له وال أثر،
ذلك اخلالق هو الذي يربّ العاملني بأمسائه وجعل فيها رواسي األعضاء من فوقها أو
رواسي الطبائع املوجبة للميل السفلي من القوى العنصرية والصور املادية اليت تقتضي ثباهتا
على حاهلا ،وبارك فيها بتهيئة اآلالت واألسباب واملزاجات والقوى اليت تتمّ هبا ملقته
وأفعاله وقدّر فيها أقواهتا بتدبري الغاذية وأعواهنا وتقدير جماري الغذاء وأمور التغذية
وأسباهبا وموادها يف تتمة أربعة أشهر ،أي :مجيع ذلك يف أربعة أشهر سواء متساوية أو يف
مواد العناصر األربعة ،مث استوى أي :بعد ذلك قصد قصدًا مستويا من غري أن يلوي إىل
شيء آخر ،إىل مساء الروح وتسويتها وهي دخان أي :مادة لطيفة من خبارية األخالط
ولطافتها مرتفعة من القلب .وقد جاء يف احلديث" :إن خَلق أحدكم جيمع يف بطن أمه
أربعني يوما نطفة ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يبعث اهلل إليه
ملكا بأربع كلمات ،فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ،مث ينفخ فيه الروح"
ويعضده حديث آخر يف أن نفخ الروح يف اجلنني يكون بعد أربعة أشهر من وقت احلمل.
فقال هلا وألرض البدن :ائتيا ،أي :تعلقت إرادته بتكوينهما وصريورهتما شيئا
واحدا وخلقا جديدا ،فتكونا على ما أراد من الصورة وهذا معىن خلق األرض قبل السماء
غري مدحوّة ودحوها بعده .فإن املادة البدنية وإن ختلقت بدنا قبل اتصال الروح وانتفاخه
فيها لكن األعضاء مل تنبسط ومل ينفتق بعضها من بعض إال بعده ،فقضاهن سبع مساوات،
أي :الغيوب السبعة املذكورة من القوى والنفس والقلب والسر والروح واخلفاء ،واحلق
الذي أدرج هويته يف هوية الشخص املوجود وتنزل بإجياده يف هذه املراتب واحتجب هبا
وإن جعلت السبعة من املخلوقات حىت خترج اهلوية من مجلتها فإحداها وهي الرابعة بني
القلب ،والسر العقل ،وهي السماء الدنيا باعتبار دنوها من القلب الذي به اإلنسان إنسانًا
يف يومني يف شهرين آخرين ،فتم مدة احلمل ستة أشهر أو مدة خلق اإلنسان ،وهلذا إذا
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ولد بعد متام الستة على رأس الشهر السابع عاش مستوي اخللق أو يف طورين جمرّدة وغري
جمردة أو حادثني روح وجسد واهلل أعلم{ .وأوحىَفيَكلَسماء} من الطبقات املذكورة
{أمرها} وشأهنا املخصوص هبا من األعمال واإلدراكات واملكاشفات واملشاهدات
واملواصالت واملناغيات والتجليات{ .وزينا َالسماء َالدنيا} أي العقل مبصابيح احلجج
والرباهني {وحفظناها} من استراق شياطني الوهم واخليال ،كالم املأل األعلى من
الروحانيات بالترقي إىل األفق العقلي واستفادة الصور القياسية لترويج أكاذيبها وختيالهتا
هبا.
ﱡ ﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﳏﳐﳑ

ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﱠ

{حتى َإذا َما َجاؤوها َشهد َعليهم َسمعهم َوأبصارهم َوجلودهم} أي :غريت صور
أعضائهم وصورت أشكاهلا على هيئة األعمال اليت ارتكبوها ،وبدلت جلودهم
وأبشارهم ،فتنطق بلسان احلال ،وتدل باألشكال على ما كانوا يعملون .ولنطقها هبذا
اللسان قالت{ :أنطقنا َهللا َالذي َأنطق َكل َشيء} إذ ال خيلو شيء ما من النطق ،ولكن
الغافلني ال يفهمون {وقيَضناَلهمَقرناء} أي :قدرنا هلم أخذانا وأقرانًا من شياطني اإلنس
واجلن من الوهم والتخيل لتباعدهم من املأل األعلى ،وخمالفتهم بالذات للنفوس القدسية
واألنوار امللكوتية بانغماسهم يف املواد اهليوالنية ،واحتجاهبم بالصفات النفسانية ،واجنذاهبم
إىل األهواء البدنية والشهوات الطبيعية ،فناسبوا النفوس األرضية اخلبيثة ،والكدرة املظلمة،
وخالفوا اجلواهر القدسية والذوات اجملردة ،فجعلت الشياطني أقراهنم وحجبوا عن نور
امللكوت {فزينواَلهمَماَبينَأيديهم} ما حبضرهتم من اللذات البهيمية والسبعية والشهوات
الطبيعية {وما َخلفهم} من اآلمال واألماين اليت ال يدركوهنا {وحق َعليهم َالقول} يف
القضاء اإلهلي بالشقاء األبدي كائنني {في َأمم َقد َخلت َمن َقبلهم َمن} املكذبني باألنبياء
واحملجوبني عن احلق من الباطنيني والظاهريني {إنهم َكانوا َخاسرين} خلسراهنم نور
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االستعداد األصلي ،وربح الكمال الكسيب ،ووقوعهم يف اهلالك األبدي والعذاب
السرمدي.
{ربنا َأرنا َالذين َأضالنا} أي :حنق احملجوبني واغتاظوا على من أضلهم من
الفريقني عند وقوع العذاب ومتنوا أن يكونوا يف أشد من عذاهبم وأسفل من دركاهتم لِما
لقوا من اهلوان وأمل النريان وعذاب احلرمان واخلسران بسببهم وأرادوا أن يشفوا صدورهم
برؤيتهم يف أسوأ أحواهلم وأنزل مراتبهم ،كما ترى من وقع يف البلية بسبب رفيق أشار
إليه مبا أوقعه فيها يتجرد عليه ويتغيّظ ويكاد أن يقع فيه مع غيبته ويتحرق.
ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩ ﱪﱫ ﱠ

{إن َالذين َقالوا َربنا َهللا} أي :وحدوه بنفي غريه وعرفوه باإليقان حق معرفته
{ثم َاستقاموا} إليه بالسلوك يف طريقه والثبات على صراطه خملصني ألعماهلم عاملني
لوجهه ،غري مُلتفتني هبا إىل غريه {تتنزل َعليهم َالمالئكة} للمناسبة احلقيقية بينهم يف
التوحيد احلقيقي واإلميان اليقيين والعمل الثابت على منهاج احلق واالستقامة يف الطريقة
إليه ،غري ناكثني يف عزمية وال منحرفني عن وجهه وال زائغني يف عمل كما ناسبت نفوس
احملجوبني من أهل الرذائل الشياطني باجلواهر املظلمة واألعمال اخلبيثة فتنزلت عليهم {ألَ
تخافوا} من العقاب لتنور ذواتكم باألنوار وجتردها عن غواسق اهليئات {ول َتحزنوا}
بفوات كماالتكم اليت اقتضاها استعدادكم {وأبشروا} جبنة الصفات {التي َكنتمَ
توعدون} حال اإلميان بالغيب أو قالوا{ :ربناَهللا} بالفناء فيه مث استقاموا به بالبقاء بعد
الفناء عند التمكني {تتنزلَعليهمَالمالئكة} للتعظيم عند الرجوع إىل التفصيل ،إذ يف حال
الفناء وال وجود للمالئكة وال لغريهم{ ،أل َتخافوا} من التلوين {ول َتحزنوا} على
االستغراق يف التوحيد ،فإن أهل الوحدة إذا ردوا إىل التفصيل ورؤية الكثرة غلب عليهم
احلزن والوجد يف أول الوهلة لفوات الشهود الذايت يف عني اجلمع واالحتجاب بالتفصيل
حىت يتمكنوا يف التحقق باحلق حال البقاء وانشراح الصدر بنور احلق فال حتجبهم الكثرة
عن الوحدة وال الوحدة عن الكثرة ،شاهدين يف تفاصيل الصفات عني الذات بالذات،
كما قال تعاىل لنبيه  يف هذه احلال :ﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [الشرح ،اآليات ]3 - 1 :وأبشروا جبنة الذات الشاملة جلميع مراتب
اجلنان اليت كنتم توعدوهنا يف مقام جتليات الصفات.
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{نحن َأولياؤكم} وأحباؤكم يف الدارين للمناسبة الوصفية واجلنسية األصلية بيننا
وبينكم ،كما أن الشياطني أولياء احملجوبني ملا بينهم من اجلنسية واملشاركة يف الظلمة
والكدورة {ولكم َفيها َما َتشتهي َأنفسكم} من املشاهدات والتجليات والروح والرحيان
والنعيم املقيم أي :إذا بلغتم الكمال الذي هو مقتضى استعدادكم فال شوق لكم إىل ما
غاب عنكم ،بل كل ما تشتهون وتتمنون فهو مع االشتهاء والتمين حاضر لكم يف اجلنان
الثالث {نزل} معدًّا لكم {من َغفور} ستر لكم بنوره ذنوب آثاركم وأفعالكم
وصفاتكم وذواتكم {رحيم} رمحكم بتجليات أفعاله وصفاته وذاته وإبدالكم هبا إياها.
ﱡ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ

ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ

{ومَنَ َأحَسن َقول} أي :حاال إذ كثريا ما يستعمل القول مبعىن الفعل واحلال
ومنه ،قالوا{ :ربناَهللا} أي :جعلوا دينهم التوحيد ،ومنه احلديث" :هلك املكثرون إال
من قال هكذا وهكذا "..أي :أعطى{ .ممن َدعا َإلى َهللا َوعمل َصالحا َوقال َإنني َمنَ
المسلمين} أي :ممن أسلم وجهه إىل اهلل يف التوحيد وعمل باالستقامة والتمكني ،ودعا
اخللق إىل احلق للتكميل ،فقدم الدعوة إىل احلق والتكميل لكونه أشرف املراتب
والستلزامه الكمال العلمي والعملي ،وإال ملا صحت الدعوة وإن صحت ما كانت إىل
اهلل ،أي :إىل ذاته املوصوفة جبميع الصفات ،فإن العالِم الغري العامل إن دعا كانت دعوته
إىل العليم ،والعامل الغري العالِم إىل الغفور الرحيم ،والعالِم العامل العارف الكامل صحت
دعوته إىل اهلل.
{ول َتستوي َالحسنة َول َالسيئة} لكون األوىل من مقام القلب جترّ صاحبها إىل
اجلنة ومصاحبة املالئكة ،والثانية من مقام النفس جترّ صاحبها إىل النار ومقارنة الشياطني
{ادفعَبالتيَهيَأحسن} إذا أمكنك دفع السيئة من عدوك باحلسنة اليت هي أحسن ،فال
تدفعها باحلسنة اليت دوهنا ،فكيف بالسيئة؟! ،فإن السيئة ال تندفع بالسيئة بل تزيد وتعلو
ارتفاع النار باحلطب ،فإن قابلتها مبثلها كنت منحطًا إىل مقام النفس ،متّبعًا للشيطان،
سالكا طريق النار ،ملقيا لصاحبك يف األوزار وجاعال له ولنفسك من مجلة األشرار،
متسببا الزدياد الشر معرضا عن اخلري .وإن دفعتها باحلسنة سكنتَ شرارتهُ وأزلتَ عدواته
وتثبّتَّ يف مقام القلب على اخلري ،وهُديتَ إىل اجلنة وطردتَ الشيطان ،وأَرضيتَ الرمحن
ت يف سلك امللكوت وحموتَ ذنب صاحبك بالندامة .وإن دفعتها باليت هي أحسن
واخنرط َ
ناسبت احلضرة الرحيمية بالرمحوت وصرت باتصافك بصفاته تعاىل من أهل اجلربوت
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وأفضت من ذاتك فيض الرمحة على صاحبك فصار {كأنهَوليَحميم} وألمرٍ ما قال النيب
عليه السالم" :لو جاز أن يظهر البارئ لظهر بصورة احللم" ،وال يلقي هذه اخلصلة
الشريفة والفضيلة العظيمة {إل َالذين َصبروا} مع اهلل ،فلم يتغريوا بزلة األعداء لرؤيتهم
منه تعاىل وتوكلهم عليه واتصافهم حبلمه أو طاعتهم ألمره {وماَيلقاهاَإلَذوَحظَعظيم}
من اهلل بالتخلق بأخالقه.
ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ

{وإماَينزغنكَمنَالشيطانَنزغ} ينخسنّك خنس باملقابلة بالسيئة وداعية باالنتقام
وهيجان من غضبك {فاستعذ َباهلل} بالرجوع إىل جنابه واللجوء إىل حضرته من شره
ووسوسته ونزغه بالرباءة عن أفعالك وصفاتك والفناء فيه عن حولك وقوّتك {إنه َهوَ
جسَ ببالك من أحاديث نفسك وأقوالك {العليم} بنيّاتك وما بطن من
السميع} ملا هَ َ
أحوالك{ .ومنَآياته} ليل ظلمة النفس بظهور صفاهتا الساترة للنور لتقعوا يف السيئات
وتستعدوا لقبول الوساوس الشيطانية وهنار نور الروح بإشراق أشعتها من القلب إىل
النفس ،فتباشروا احلسنات وتدفعوا السيئات هبا ومتتنعوا عن قبول الوساوس وتتعرضوا
للنفحات ومشس الروح وقمر القلب {ل َتسجدوا َللشمس} بالفناء فيه والوقوف معه
واالحتجاب به عن احلق {ولَللقمر} بالوقوف مع الفضائل والكماالت والنبوّ إىل جنة
الصفات {واسجدوا َهلل َالذي َخلقهن} بالفناء يف الذات {إن َكنتم} موحدين ،خمصصني
العبودية به دون غريه ال مشركني وال حمجوبني {فإن َاستكبروا} عن الفناء فيه بظهور
األنائية والطغيان واالستعالء بصفات النفس والعدوان {فالذين َعند َربك} من السابقني
الفانني فيه {يسبَحون َله} بالتجريد والتنزيه عن حجب ذواهتم وصفاهتم دائما بليل
االستتار يف مقام التفصيل وهنار التجلي يف مقام اجلمع {لَيسأمون} لكوهنم قائمني باهلل
ذاكرين باحملبة الذاتية.
{إنَالذينَيلحدونَفيَآياتنا} أي :مييلون ويزيغون فيها من طريق احلق إىل الباطل
فينسبوهنا إىل غري احلق الحتجاهبم عنه ويتلوهنا بأنفسهم فيفهمون منها ما يناسب صفاهتم
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{لَيخفونَعلينا} وإن خفينا عنهم {وإنهَلكتابَعزيز} منيع حممي عن أن ميسه وتفهمه
النفوس اخلبيثة احملجوبة فتغيّره ويطلع عليه املبطلة فتبطله لبعده عن مبالغ عقوهلم.
ﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ

ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ
ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼﱽﱾ ﱿ ﲀﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁﳂ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ
ﳛ ﳜﳝﳞ ﳟ ﱠ

وما اعتقدوه من باطلهم إذ {ل َيأتيه َالباطل َمن} جهة من اجلهات ال من جهة
احلق فيبطله مبا هو أبلغ منه وأشد إحكامًا يف كونه حقًا وصدقًا وال من جهة اخللق
فيبطلونه باإلحلاد يف تأويله ويغريونه بالتحريف لكونه ثابتا يف اللوح حمفوظا من جهة
احلق ،كما قال تعاىل :ﱡ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ [احلجر ،اآلية.]9 :
{قلَهوَللذينَآمنواَهدىَوشفاء} أي :هو للمؤمنني بالغيب هداية هتديهم إىل احلق
وتبصرهم باملعرفة وشفاء يزيل أمراض قلوهبم من الرذائل كالنفاق والشك أي :تبصرهم
بطريق النظر والعمل فتعلمهم وتزكيهم {والذين َل َيؤمنون} من احملجوبني ال يسمعونه
وال يفهمونه بل يشتبه عليهم ويلتبس الستيالء الغفلة عليهم وسد الغشاوات الطبيعة
واهليئات البدنية طرق أمساع قلوهبم وأبصارها فال ينفذ فيها وال يتنبّهوا هبا وال يتيقظوا
كالذي ينادي من مكان بعيد لبعدهم عن منبع النور الذي يُدرَك به احلق ويرى،
واهنماكهم يف ظلمات اهليوىل.
{سنريهمَآياتناَفيَاآلفا َوفيَأنفسهم} أي :نوفقهم للنظر يف تصاريفنا للممكنات
وأحواهلا {حتىَيتبينَلهم} بطريق االستدالل واليقني الربهاين {أنهَالحقَأوَلمَيك َبربك}
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للذين شاهدوه من أهل العيان {أنه َعلى َكل َشيء َشهيد} حاضر مطلع ،أي :مل يك ّ
ف
شهوده على مظاهر األشياء يف معرفته وكونه احلق الثابت دون غريه حىت حتتاج إىل
االستدالل بأفعاله أو التوسل بتجليات صفاته وهذا هو حال احملبوب املكاشف باجلذب
قبل السلوك ،واألول حال احملب السالك اجملاهد لطلب الوصول.
{أل َإنهم َفي َمرية َمن َلقاء َربهم} الحتجاهبم بالكون عن املكون واملخلوق عن
اخلالق {ألَإنهَبكلَشيءَمحيط} ال خيرج عن إحاطته شيء وإال مل يوجد ،إذ حقيقة كل
شيء عني علمه تعاىل ووجوده به ،وعلمه عني ذاته وذاته عني وجوده ،فال خيرج شيء
عن إحاطته إذ ال وجود لغريه وال عني وال ذات ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﱠ [القصص،
اآلية .]88 :كما قال تعاىل :ﱡ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮ ﱯﱠ[الرمحن ،اآلية:
.]27 – 26

سورة حم عسق ( الشورى )
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉﱊﱋ ﱌ ﱍﱎﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔ

ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪﲫ ﱠ

{حم َ* َعسق} أي :احلق ظهر مبحمد ظهور علمه بسالمة قلبه ،فاحلق حممد
ظاهرًا وباطنًا ،والعلم سالمة قلبه عن النقص واآلفة أي :كماله وبروزه عن احلجاب إذ
جترد القلب ظهور العلم {كذلك} مثل ذلك الظهور على مظهرك وظهور علمه على
قلبك {يوحي َإليك َوإلى َالذين َمن َقبلك} من األنبياء {هللا} املوصوف جبميع صفاته
{العزيز} املتمنّع بسرادقات جالله وستور صفاته {الحكيم} الذي يظهر كماله حبسب
االستعدادات ويهدي بالوسايط واملظاهر مجيع العباد على وفق قبول االستعداد.
{له َما َفي َالسماوات َوما َفي َاألرض} كلها مظاهر صفاته وصور مملكته وحمال
أفعاله {وهو َالعلي} عن التقيّد بصورها والتعيّن بأعياهنا {العظيم} الذي تضاءلت
وتصغرت يف سلطانه وتالشت وتفانت يف عظمته {تكاد َالسماوات َيتفطرن َمن َفوقهن}
لتأثرهنّ من جتليات عظمته ويتالشَني من علو قهره وسلطنته {والمالئكة} من العقول
اجملردة والنفوس املدبرة {يسبحون} ذاته بتجرد ذواهتم حامدين له بكماالت صفاهتم
{ويستغفرون َلمن َفي َاألرض} بإفاضة األنوار على أعياهنم ووجوداهتم بعد استفاضتهم
إياها من احلضرة األحدية {ألَإنَهللاَهوَالغفور} بستر ظلمات ذوات الكل من املالئكة
والناس بنور ذاته {الرحيم} بإفاضة الكماالت بتجليات صفاته على وجوداهتم ال غريه.
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{ولو َشاء َهللا َلجعلهم َأمة َواحدة} كلهم على الفطرة موحّدين بناءً على القدرة
ولكن بىن أمره على احلكمة فجعل بعضهم موحّدين عادلني وبعضهم مشركني ظاملني
كما قال :ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ[هود ،اآلية ]118 :لتتميز املراتب وتتحقق السعادة
والشقاوة ومتتلئ الدنيا واآلخرة واجلنة والنار وحيصل لكل أهل ويستتبُّ النظام وحيدث
االنتظام.
ﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲﲳ ﱠ

{أمَاتخذواَمنَدونهَأولياء} ال والية هلم يف احلقيقة إذ ال قدرة وال قوة وال وجود
{فاهلل َهو َالولي} دون غريه لتوليه كل شيء وسلطانه وحكمه {وهو} احمليي القادر،
فكيف تستقيم والية غريه {عليهَتوكلت} بفناء األفعال ،فال أقابل أفعالكم بفعلي {وإليهَ
أَنيب} بفناء صفايت ،فال أظهر بصفة من صفايت يف مقابلة صفات نفوسكم.
{ليسَكمثلهَشيء} أي :كل األشياء فانيةٌ فيه هالكة ،فال شيء مياثله يف الشيئية
والوجود {وهوَالسميع} الذي يسمع به كل من يسمع {البصير} الذي يبصر به كل
من يبصر مجعًا وتفصيالً يفين الكل بذاته ويبدئهم بصفاته ،بيده مفاتيح األرزاق وخزائن
امللك وامللكوت ،يبسط ويقدر مبقتضى علمه على من يشاء من خلقه حبسب مصاحلهم يف
الغىن والفقر.
{شرع َلكم َمن َالدين} املطلق الذي وصّى مجيع األنبياء بإقامته واجتماعهم عليه
وعدم تفرقهم فيه ،وهو أصل الدين ،أي :التوحيد والعدل وعلم املعاد املعرب عنه باإلميان
باهلل واليوم اآلخر دون فروع الشرائع اليت اختلفوا فيها حبسب املصاحل كأوضاع الطاعات
والعبادات واملعامالت ،كما قال تعاىل :ﱡ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ [املائدة ،اآلية:
 ،]48فالدين القيم هو املتعلق مبا ال يتغري من العلوم واألعمال ،والشريعة هي املتعلقة مبا
يتغري من القواعد واألوضاع {كَبَرَ َعلىَالمشركين} احملجوبني عن احلق بالغري {ماَتدعوهمَ
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إليه} من التوحيد لكوهنم أهل املقت ومظاهر الغضب والقهر ،وليسوا من احملبوبني الذين
اجتباهم اهلل مبحض عنايته وجمرد مشيئته وال من احملبني الذين وفقهم اهلل لإلنابة إليه
بالسلوك واالجتهاد والسري فيه بالشوق واالفتقار ،فهداهم إليه بنور وجهه ومجال ذاته،
فجذب احملبوبني إليه قبل السلوك والرياضة بسابقة االجتباء ،وخص احملبني بعد التوفيق
بالسلوك فيه والرياضة باالصطفاء وطرد احملجوبني عن بابه وأبعدهم عن جنابه بسابقة
كلمة القضاء عليهم بالشقاء.
ﱡ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ

ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ

ﳝﳞﳟ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ

{فلذلك} التفرّق يف الدين {فادعَ} إىل التوحيد {واستقم} يف التحقق باهلل
والتعبد حق العبودية وأنت على التمكني وال تظهر نفسك بصفة عند إنكارهم
واستمالتهم إياك يف موافقتهم {ول َتتبع َأهواءهم} املتفرّقة بالتلوين {فيضلوك} عن
التوحيد{ .وقل َآمنت َبما َأنزل َهللا َمن َكتاب} أي :اطلعت على كماالت مجيع األنبياء
ومجعت يف علومهم ومقاماهتم وصفاهتم وأخالقهم ،فكمل توحيدي وصرت حبيبًا لكمال
حمبيت ،ورسخت يف نفسي ،فتمّت عداليت وهذا معىن قوله{ :وأمرت َألعدل َبينكم َهللا َربناَ
وربكم} هو التثبيت يف مقام التوحيد والتحقيق {لناَأعمالناَولكمَأعمالكم} صورة االستقامة
والتمكني يف العدالة {ل َحجة َبيننا َوبينكم} كمال احملبة والصفاء القتضاء مقام التوحيد
النظر إليهم بالسواء {هللا َيجمع َبيننا} يف القيامة الكربى والفناء {وإليه َالمصير} يف
العاقبة للجزاء.
{والذين َيحاجَون َفي َهللا} الحتجاهبم بنفوسهم {من َبعد َما َاستجيب َله}
باالستسالم واالنقياد لدينه وقبول التوحيد بسالمة الفطرة {حجتهمَداحضة} لكوهنا ناشئة
من عند أنفسهم فال أصل هلا عند اهلل {وعليهم َغضب} الستحقاقهم لذلك بظهور
غضبهم {ولهمَعذابَشديد} حلرماهنم{ .هللاَالذيَأنزلَالكتابَبالحق} أي :العلم التوحيدي
باحملبة اليت اقتضت استحقاقه لذلك فكان حقًا له {والميزان} أي :العدل ،وإذا حصل
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العلم والتوحيد يف الروح واحملبة يف القلب والعدل يف النفس قَ ُربَ الفناء يف اهلل ووقوع
القيامة الكربى.
{هللا َلطي َبعباده} يلطف هبم يف تدبري إيصال كماالهتم إليه وهتيئة أسباهبا
وتوفيقهم لألعمال املقربة هلم إليها {يرز َمن َيشاء} العلم الوافر حبسب عنايته به يف
هيئة استعداده له{ ،وهوَالقوي} القاهر {العزيز} الغالب ،مينع من يشاء مبقتضى عدله
وحكمته ولكل أحد نصيب من اللطف والقهر ال خيلو أحد منهما وإمنا تتفاوت األنصباء
حبسب االستعدادات واألسباب واألعمال واألحوال.
ﱡ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱡ ﱠ

{من َكان َيريد َحرث َاآلخرة} بقوة إرادته وشدة طلبه لزيادة نصيب اللطف
وتوجهه وإقباله إىل احلق حليازة القرب {نزدَله} يف نصيبه ،فنصلح حال آخرته ودنياه
ألن الدنيا حتت اآلخرة وظلها ومثاهلا وصورهتا تتبعها {ومنَكانَيريدَحرثَالدنيا} وأقبل
هبواه إىل جهة السفل وتعلق مهه بزيادة نصيب القهر وبعد عن احلق {نؤتهَمنها} ما هو
نصيبه وما قسم له وقدر ال مزيد عليه {وماَلهَفيَاآلخرةَمنَنصيب} إلعراضه عنها وعقد
مهه باألدون ووقوفه معه وجعله حجابًا لألشرف وإدباره عن النصيب األوفر ،فال يتهيأ
لقبوله وال يستعد حلصوله إذ األصل ال يتبع الفرع.
{قَلَ َل َأسألكم َعليه َأجرا َإل َالمودة َفي َالقربى} استثناء منقطع ويف القرىب متعلق
مبقدر أي :املودة الكائنة يف القرىب .ومعناه :نفي األجر أصالً ألن مثرة مودة أهل قرابته
عائدة إليهم لكوهنا سبب جناهتم ،إذ املودة تقتضي املناسبة الروحانية املستلزمة الجتماعهم
يف احلشر ،كما قال عليه الصالة والسالم '' :املرء يُحشَر مع من أحب '' فال تصلح أن
تكون أجرًا له وال ميكن من تكدرت روحه وبعدت عنهم مرتبته حمبتهم باحلقيقة ،وال
ميكن من تنورت روحه وعرف اهلل وأحبه من أهل التوحيد أن ال حيبهم لكوهنم أهل بيت
النبوة ومعادن الوالية والفتوة حمبوبني يف العناية األوىل ،مربوبني للمحل األعلى فال حيبهم
إال من حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله ،ولو مل يكونوا حمبوبني من اهلل يف البداية ملا
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أحبهم رسول اهلل إذ حمبته عني حمبته تعاىل يف صورة التفصيل بعد كونه يف عني اجلمع
وهم األربعة املذكورون يف احلديث اآليت بعد ،أال ترى أن له أوالدا آخرين وذوي قرابات
يف مراتبهم كثريين مل يذكرهم ومل حيرّض األمة على حمبتهم حتريضهم على حمبة هؤالء
وخصَّ هؤالء بالذكر.
روي أهنا ملا نزلت قيل :يا رسول اهلل! من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا
مودهتم؟ قال" :علي وفاطمة واحلسن واحلسني وأبناؤمها" .مث ملا كانت القرابة تقتضي
املناسبة املزاجية املقتضية للجنسية الروحانية كان أوالدهم السالكون لسبيلهم ،التابعون
هلديهم يف حكمهم ،وهلذا حرض على اإلحسان إليهم وحمبتهم مطلقا وهنى عن ظلمهم
وإيذائهم ووعد على األول وهنى عن الثاين .قال النيب ُ " :ح ّرمت اجلنة على من ظلم
أهل بييت وآذاين يف عتريت ومن اصطنع صنيعة إىل أحد من ولد عبد املطلب ومل جيازِه
عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيين يوم القيامة" .وقال " :من مات على حبّ آل
حممد مات مغفورا له ،أال ومن مات على حب آل حممد مات تائبًا ،أال ومن مات على
حب آل حممد مات مؤمنًا ،أال ومن مات على حب آل حممد مات شهيدًا مستكمل
اإلميان ،أال ومن مات على حب آل حممد بشَّره ملك املوت باجلنة مث مُنكر ونَكري ،أال
ومن مات على حب حممد وآل حممد يزف إىل اجلنة كما تزف العروس إىل بيت زوجها،
أال ومن مات على حب آل حممد فتح له يف قربه بابان إىل اجلنة ،أال ومن مات على حب
آل حممد جعل اهلل قربه مزارَ مالئكة الرمحة ،أال ومن مات على حب آل حممد مات على
السنة واجلماعة ،أال ومن مات على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبًا بني عينيه:
آيس من رمحة اهلل ،أال ومن مات على بغض آل حممد مات كافرًا ،أال ومن مات على
بغض آل حممد مل يشمَّ رائحة اجلنة".
{ومن َيقتر َحسنة} مبحبة آل الرسول {نزد َله َفيها َحسنا} مبتابعته هلم يف
طريقتهم ألن تلك احملبة ال تكون إال لصفاء االستعداد وبقاء الفطرة ،وذلك يوجب
التوفيق حلسن املتابعة وقبول اهلداية إىل مقام املشاهدة ،فيصري صاحبها من أهل الوالية
ويُحشَر معهم يف القيامة {إنَهللاَغفور} بتنويره ظلمة صفات من أحب أهله {شكور}
لسعي من ناسبهم فيحبهم بتضعيف جزاء حسناته وإفاضة كماالته بتجليات صفاته
ليوافقهم.
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
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ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ
ﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ
ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ

{فإن َيشأ َهللا َيختم َعلى َقلبك} أي :ال يفتري على اهلل إال من هو خمتوم القلب
مثلهم {ويمحَهللاَالباطل} كالم مبتدأ ،أي :ومن عادة اهلل أن ميحو الباطل {ويحق َالحقَ
بكلماته} وقضائه إن كان افتراء ميحه ويثبت نقيضه وإن كان االفتراء ما يقولون فكذلك
{وماَعندَهللاَخيرَوأبقى} لكونه أشرف وأدوم {للذينَآمنوا} اإلميان اليقيين وال يتوكَّلون
إال على رهبم بفناء األفعال أي الذين علمهم اليقني وعملهم التوكل باالنسالخ عن
أفعاهلم.
{والذينَيجتنبونَكبائرَاإلثم} اليت هي وجوداهتم وهو أخسُّ صفات نفوسهم اليت
تظهر بأفعاهلا يف مقام احملو {وإذاَماَغضبوا} يف تلويناهتم {همَيغفرون} أي :األخصّاء
باملغفرة دون غريهم {والذين َاستجابوا َلربهم} بلسان الفطرة الصافية إذا دعاهم إىل
التوحيد بتجلي نور الوحدة {وأقاموا} صالة املشاهدة ومل حيتجبوا بآرائهم وعقوهلم بل
{أمرهمَشورىَبينهم} لعلمهم أن هلل مع كل أحد شأنًا وإليه نظرًا وفيه سرًّا ليس لغريه
ذلك الشأن والنظر والسر {ومماَرزقناهمَينفقون} بالتكميل {والذينَإذاَأصابهمَالبغيَهمَ
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ينتصرون} بالعدالة احترازًا عن الذلة واالنظالم لكوهنم يف مقام االستقامة ،قائمني باحلق
والعدل الذي ظله يف نفوسهم.
ﱡ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ

ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ
ﱬﱭﱮﱯ ﱠ

{وماَكانَلبشرَأنَيكلمهَهللاَإلَوحيا} أي :إال بثالثة أوجه ،إما بوصوله إىل مقام
الوحدة والفناء فيه مث التحقق بوجوده يف مقام البقاء فيوحي إليه بال واسطة كما قال اهلل
تعاىل :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [النجم ،اآليات– 8 :
{ .]10أوَمنَوراءَحجاب} بكونه يف حجاب القلب ومقام جتليات الصفات فيكلمه على
سبيل املناجاة واملكاملة واملكاشفة واحملادثة دون الرؤية الحتجابه حبجاب الصفات كما
كان حال موسى { أو َيرسل َرسول} من املالئكة فيوحي إليه على سبيل اإللقاء
والنَّ َفث يف الروع واإلهلام أو اهلتاف أو املنام كما قال " :إن روح القدس نفث يف
روعي أن نفسًا لن متوت حىت تستكمل رزقها"{ ،إنهَعليَ} من أن يواجه وخياطب ،بل
يفىن ويتالشى من يواجهه لعلوه من أن يبقى معه غريه وحيتمل شيء حضوره {حكيم}
يدبّر باحلكمة وجوه التكليم ليظهر علمه يف تفاصيل املظاهر ويكمل به عباده ويهتدوا إليه
ويعرفوه.
ومثل ذلك اإلحياء على الطرق الثالثة{ :أوحيناَإليكَروحا} حتيا به القلوب امليتة
{من} عامل {أمرنا} املنزه عن الزمان املقدس عن املكان {ماَكنتَتدريَماَالكتاب} أي
العقل الفرقاين الذي هو كمالك اخلاص بك {ولَاإليمان} أي :اخلفي الذي حصل لك
عند البقاء بعد الفناء حال كونك حمجوبًا بغواشي نشأتك وحال وصولك لفنائك
وتالشي وجودك {ولكن َجعلناه َنوراَ} عند استقامتك {نهدي َبه َمن َنشاء َمن َعبادنا}
املخصوصني بالعناية األزلية ،إما احملبوبني وإما احملبّني {وإنك} أيها احلبيب {لتهدي} بنا
من تشاء {إلىَصراطَمستقيم} ال يبلغ كنهه وال يدري وصفه{ .صراطَهللا} املخصوص
به ،أي :طريق التوحيدي الذايت الشامل للتوحيد الصفايت واألفعايل املسمّى توحيد امللك،
أعين سري الذات األحدية مع مجيع الصفات الظاهرة والباطنة مبالكيّة مساوات األرواح
وأرض اجلسم املطلق {ألَإلىَهللاَتصيرَاألمور} بالفناء فيه ،فينادي بذاته ﱡ ﳆ ﳇﳈﳉ ﱠ
[غافر ،اآلية ]16 :وجييب هو نفسه بقوله :ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﱠ [غافر ،اآلية ،]16 :واهلل
تعاىل أعلم.

سورة الزخرف
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿﲀ ﲁﲂﲃﱠ

أقسم بأول الوجود وهو احلق وآخره وهو حممد وما أجل َقسَ َمًا مبا هو أصل
الكل وكماله ،وهلذا كانت الشهادة هبما أساس اإلسالم وعماد اإلميان واجلمع بينهما هو
املذهب احلق وامللة القومية .فإن أحدية الوجود والتأثري هو اجلرب وإثبات التفصيل يف
الوجود والتأثري هو القدر ،واجلمع بينهما بقولنا :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،هو
الصراط املستقيم ،والدين املتني .أو مبا يناسب الكتاب وهو اَّللوح والقلم لقوله تعاىل:
ﱡﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [القلم ،اآلية ]1 :وقد يُكنَّى عن الكلمة بآخرها كما ُيكنَّى عنها
بأوهلا .فعلى الوجه األول ميكن أن يؤوّل الكتاب بنفس حممد لكونه مبينًا للحق مجعا
وتفصيالً وكونه منزالً من عند اهلل {قرآنا} أي :جامعًا جلميع تفاصيل الوجود ،حاصرًا
للصفات اإلهلية واملراتب الوجودية والكمالية {عربياَلعلكمَتعقلون} ما خناطبكم به.

{وإنه َفي َأمَ َالكتاب} أي :أصل الوجود يف الرتبة األوىل وأول نقطة الوجود
اإلضايف املمتاز بالتعيّن األول عن الوجود املطلق التايل للهوية احملضة املشار إليه بقوله:
{لديناَلعلي} رفيع القدر حبيث ال رِفعة وراءها {حكيم} ذو احلكمة إذ به ظهرت صور
األشياء وحقائقها أعياهنا وصفاهتا وترتيب املوجودات ونظامها على ما هي عليه .وأما
على الوجه الثاين فال يستقيم هذا التأويل ،بل هو القرآن املبني للتوحيد والتفصيل الدال
سم به إمجاال {وإنهَفيَأمَالكتاب} أي :الروح األعظم املُـشت ِمل على كل
عليهما ،املُـ ْق َ
العلوم بل كل األشياء لدينا قريبًا منا أقرب من سائر العلوم احلاصلة يف مراتب التنزالت.
فإن العلم اللدين هو الذي انتقش يف الروح الذي هو أول األرواح قبل تنزله يف املراتب،
وكون القرآن ذا احلكمة كونه مشتمالً على احلكمة النظرية املفيدة لالعتقادات احلقة من
التوحيد والنبوة وبيان أحوال املعاد وأمثاهلا ،فاحلكمة العملية من بيان أحكام أفعال
املكلفني كالشرائع وكيفية السلوك يف املراتب وأحوال املكاسب واملواهب.
216
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ﱡ ﲄﲅ ﲆﲇ ﲈﲉ ﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝ ﱞﱟ
ﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ
ﲬﲭﱠ

{أفنضرب َعنكم َالذكر} أي :أهنملكم ونصرف الذكر عنكم إلسرافكم وإمنا
كانت احلاجة إىل الذكر لإلسراف ،إذ لو كانوا على السرية العادلة والطريقة الوسطى ملا
احتيج إىل التذكري بل التذكري جيب عند اإلفراط والتفريط ،وهلذا بعث األنبياء يف زمان
الفترة .قال اهلل تعاىل :ﱡ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱠ [البقرة ،اآلية.]213 :
{وجعلوا َله َمن َعباده َجزءَا} أي :اعترفوا بأنه خالق السماوات واألرض
ومبدعهما وفاطرمها وقد جسّموه وجزّؤوه بإثبات الولد له الذي هو بعض من الوالد مماثل
له يف النوع لكوهنم ظاهريني جسمانيني ال يتجاوزون عن رتبة احلس واخليال وال
يتجردون عن مالبس اجلسمانيات ،فيدركون احلقائق اجملردة والذوات املقدسة فضالً عن
ذوات اهلل تعاىل ،فكل ما تصوروا وختيلوا كان شيئًا جسمانيًا وهلذا كذبوا األنبياء يف
إثبات اآلخرة والبعث والنشور وكل ما يتعلق باملعاد ،إذ ال يتعدّى إدراكهم احلياة الدنيا
وعقوهلم احملجوبة عن نور اهلداية أمور املعاش فال مناسبة أصالً بني ذواهتم وذوات األنبياء
إال يف ظاهر البشرية ،فال حاجة إىل ما وراءها .وملا مسعوا من أسالفهم قول األوائل من
احلكماء يف إثبات النفوس امللكية وتأنيثهم إياها إما باعتبار اللفظ ،وإما باعتبار تأثرها
وانفعاهلا عن األرواح املقدسة العقلية مع وصفهم إياها بالقرب من احلضرة اإلهلية تومهوا
أنوثتها يف احلقيقة اليت هي بإزاء الذكورة يف احليوان مع اختصاصها باهلل فجعلوها بنات،
وقلما يعتقدها العامي إال صور إنسية لطيفة يف غاية احلسن.
ﱡ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ ﱁﱂ

ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙ
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ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ

ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩ
ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞﱟﱠ ﱡﱠ

{وقالواَلوَشاءَالرحمنَماَعبدناهم} ملا مسعوا من األنبياء تعليق األشياء مبشيئة اهلل
تعاىل افترضوه وجعلوه ذريعة يف اإلنكار ،وقالوا ذلك ال عن علم وإيقان بل على سبيل
العناد واإلفحام ،وهلذا ردهم اهلل تعاىل بقوله{ :ماَلهمَبذلكَمنَعلم} إذا لو علموا ذلك
لكانوا موحّدين ال ينسبون التأثري إال إىل اهلل فال يسعهم إال عبادته دون غريه إذ ال يرون
حينئذ لغريه نفعًا وال ضرًا {إنَهمَإلَيخرصون} لتكذيبهم أنفسهم يف هذا القول بالفعل
حني عظموهم وخافوهم وخوفوا أنبياءهم من بطشهم كما قال قوم هود :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱠ [هود ،اآلية ،]54 :وملا خوفوا إبراهيم  كيدهم أجاب
بقوله :ﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﱠ [األعراف ،اآلية ]80 :إىل قوله:
ﱡﳀﳁﳂﳃﱠ [األعراف ،اآلية.]81 :
{وقالواَلولَنزلَهذاَالقرآن} إىل آخره ،ملا مل يكونوا أهل معىن والحظَّ هلم إال من
الصورة مل يتصوروا يف رسول اهلل  شيئًا يعظمونه به إذ ال مال له وال حشمة وال جاه
عندهم ،وعظم يف أعينهم الوليد بن املغرية وأضرابه كأيب مسعود الثقفي وغريه ملكان
حشمتهم وماهلم وخدمهم ،فاستخفوا برسول اهلل  وقالوا :ال يناسب حاله اصطفاء اهلل
إياه وكرامته عنده ،ولو كان هذا القرآن من عند اهلل الختار له رجالً عظيمًا كالوليد وأيب
مسعود فأنزل عليه لتناسب حاله عظمة اهلل ،فردهم اهلل ألهنم ليسوا بقامسي رمحة الدين
واهلداية اليت ال حظَّ هلم منها وال معرفة هلم هبا ،بل ليسوا بقامسي ما هم يعرفونه
ويتصرفون فيه من املعيشة واحلطام الدنيوي الذي يتهالكون على كسبه وال يقصدون إال
إياه ،فكيف مبا مل يشمّوا عرفه ومل يعرفوا حاله.
{ومن َيعـشَ َعن َذكر َالرحمن َنقيض َله َشيطانا} ق ِرئ :يعشُ بضم الشني وفتحها،
والفرق أن عشا يُستعمل إذا نظر نظر العشي لعارض أو متعمدًا من غري آفة يف بصره،
شيَ إذا أيف بصره .فعلى األول معناه :ومن كان له استعدادٌ صافٍ وفطرة سليمة
وعَ ِ
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إلدراك ذكر الرمحن أي :القرآن النازل من عنده وفهم معناه وعلم كونه حقًَّا فتعامى عنه
لغرض دنيوي وبغى وحسد أو مل يفهمه ومل يعلم حقيقته الحتجابه بالغواشي الطبيعية
واشتغاله بالَّلذات احلسية عنه ،أو الغتراره بدينه وما هو عليه من اعتقاده ومذهبه الباطل
نقيّض له شيطانا جنيا فيغويه بالتسويل والتزيني ملا اهنمك فيه من اللذات وحرص عليه من
الزخارف أو بالشبه واألباطيل املغوية ملا اعتكف عليه هبواه من دينه ،أو إنسيًا يغويه
ويشاركه يف أمره وجيانسه يف طريقه ويبعده عن احلق .وعلى الثاين معناه :ومن أيف
استعداده يف األصل وشقي يف األزل بعمى القلب عن إدراك حقائق الذكر وقصر عن فهم
معناه نقيّض له شيطانًا من نفسه أو من جنسه يقارنه يف ضاللته وغوايته.
ﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂ
ﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋ ﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽ

ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐ

ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒ ﳓ ﱠ

{وإنهم َليصدونهم} وإن الشياطني يصدون قرناءهم عن طريق الوحدة وسبيل
احلق {ويحسبون} اهلداية فيما هم عليه {حتى َإذا َجاءنا} أي :حضر عقابنا الالزم
العتقاده وأعماله والعذاب املستحقّ ملذهبه ودينه متىن غاية البعد بينه وبني شيطانه الذي
أضله عن احلق وزين له ما وقع بسببه يف العذاب واستوحش من قرينه واستذ ّمه لعدم
الوصلة الطبيعية أو انقطاع األسباب بينهما بفساد اآلالت البدنية.
{ولن َينفعكم} التمنّي وقت حلول العذاب واستحقاق العقاب إذ ثبت وصح
ظلمكم الشتراككم يف سببه ،أو :ولن ينفعكم كونكم مشتركني يف العذاب من شدته
وإيالمه.
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{وإنه َلعلم َللساعة} أي :أن عيسى  مما يعلم به القيامة الكربى وذلك أن
نزوله من أشراط الساعة .قيل يف احلديث" :ينزل على ثنية من األرض املقدسة امسها أفيق
وبيده حربة يقتل هبا الدجَّال ويكسر الصليب ويهدم البِيع والكنائس ويدخل بيت املقدس
والناس يف صالة الصبح ،فيتأخَّر اإلمام فيقدّمه عيسى  ويصلي خلفه على دين حممد
 ."فالثنية املسماة أفيق إشارة إىل مظهره الذي يتجسَّد فيه ،واألرض املقدسة إىل املادة
الطاهرة اليت يتكوَّن منها جسده ،واحلربة إشارة إىل صورة القدرة والشوكة اليت تظهر
فيها .وقتل الدجال هبا إشارة إىل غلبته على املتغلب املضل الذي خيرج هو يف زمانه.
وكسر الصليب وهدم البِيع والكنائس إشارة إىل رفعه لألديان املختلفة .ودخوله بيت
املقدس إشارة إىل وصوله إىل مقام الوالية الذاتية يف احلضرة اإلهلية الذي هو مقام القطب.
وكون الناس يف صالة الصبح إشارة إىل اتفاق احملمديني على االستقامة يف التوحيد عند
طلوع صبح يوم القيامة الكربى بظهور نور مشس الوحدة .وتأخّر اإلمام إشارة إىل شعور
القائم بالدين احملمدي يف وقته بتقدمه على الكل يف الرتبة ملكان قطبيته وتقدمي عيسى
 إياه واقتداؤه به على الشريعة احملمدية إشارة إىل متابعته للملة املصطفوية وعدم
تغيريه للشرائع وإن كان يُعلِّمهم التوحيد العياين ويعرفهم أحوال القيامة الكربى وطلوع
الوجه الباقي ،هذا إذا كان املهدي عيسى ابن مرمي على ما روي يف احلديث" :ال مهدي
إال عيسى ابن مرمي" ،وإن كان املهدي غريه فدخوله بيت املقدس :وصوله إىل حمل
املشاهدة دون مقام القطب واإلمام الذي يتأخر هو املهدي ،وإمنا يتأخر مع كونه قطب
الوقت مراعاة ألدب صاحب الوالية مع صاحب النبوة ،وتقدمي عيسى  إياه لعلمه
بتقدمه يف نفس األمر ملكان قطبيته وصالته خلفه على الشريعة احملمدية اقتداؤه به حتقيقًا
لالستفاضة منه ظاهرًا وباطنًا واهلل أعلم.
وإمنا قال{ :واتبعون َهذا َصراط َمستقيم} ألن الطريقة احملمدية هي صراط اهلل
لكونه باقيًا به بعد الفناء فدينه دين اهلل وصراطه صراط اهلل واتباعه اتباع اهلل ،فال فرق بني
قوله{ :واتبعون} ،وقوله :واتبعو رسويل .وهلذا كان متابعته تورث حمبة اهلل إذ طريقه هي
طريق الوحدة احلقيقية اليت ال استقامة إال هلا وهلذا مل يسع عيسى إال اتباعه عند الوصول
إىل الوحدة وارتفاع االثنينية يوجب احملبة احلقيقية.
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ﱡ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠ
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ
ﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ

{هل َينظرون َإل َالساعة َأن َتأتيهم} أي :ظهور املهدي دفعة وهم غافلون عنه
{األخالءَيومئذَبعضهمَلبعضَعدوَإلَالمتقين} اخلَِّلة ،إما أن تكون خريية أو ال ،واخلريية إما
أن تكون يف اهلل أو هلل ،والغري اخلريية إما أن يكون سببها اللذة النفسانية أو النفع العقلي.
والقسم األول هو احملبة الروحانية الذاتية املستندة إىل تناسب األرواح يف األزل لقرهبا من
احلضرة األحدية وتساويها يف احلضرة الواحدية اليت قال فيها :فما تعارف منها ائتلف،
فهم إذا برزوا يف هذه النشأة واشتاقوا إىل أوطاهنم يف القرب وتوجهوا إىل احلق وجتردوا
عن مالبس احلس ومواد الرجس ،فلما تالقوا تعارفوا وإذا تعارفوا حتابّوا لتجانسهم
األصلي ومتاثلهم الوضعي وتوافقهم يف الوجهة والطريقة ،وتشاهبهم يف السرية والغريزة
وجتردهم عن األغراض الفاسدة واألعراض الذاتية اليت هي سبب العداوة ،وانتفع كل
منهم باآلخر يف سلوكه وعرفانه وتذكره ألوطانه والتذَّ بلقائه وتص َّفى بصفائه وتعاونوا يف
أمور الدنيا واآلخرة فهي اخللة التامة احلقيقية اليت ال تزول أبدًا كمحبة األولياء واألنبياء
واألصفياء والشهداء .والقسم الثاين هو احملبة القلبية املستندة إىل تناسب األوصاف
واألخالق والسري الفاضلة ،ونشأته يف االعتقادات واألعمال الصاحلة كمحبة الصلحاء
واألبرار فيما بينهم وحمبة العرفاء واألولياء إياهم ،وحمبة األنبياء العامة أممهم .والقسم
الثالث هو احملبة النفسانية املستندة إىل اللذات احلسية واألغراض اجلزئية كمحبة األزواج
جملرد الشهوة وحمبة الفجار والفساق املتعاونني يف اكتساب الشهوات واجتالب األموال.
والقسم الرابع هو احملبة العقلية املستندة إىل تسهيل أسباب املعاش وتيسري املصاحل الدنيوية
كمحبة التجار والصنَّاع وحمبة احملسن إليه للمحسن ،فكل ما استند إىل غرض فانٍ وسبب
زائل زال بزواله وانقلب عند فقدانه عداوة لتوقع كل من املتحابني ما اعتاد من صاحبه
من اللذة املعهودة والنفع املألوف مع عدمه وامتناعه لزوال سببه ،وملا كان الغالب على
أهل العلم أحد القسمني األخريين أطلق الكالم وقال{ :األخالءَيومئذَبعضهمَلبعضَعدوَإلَ
المتقين} النقطاع أسباب الوصلة بينهم وانتفاء اآلالت البدنية عنهم وامتناع حصول اللذة
احلسية والنفع اجلسماين وانقالهبما حسراتٍ وآالمًا وضررًا وخسرانا قد زالت اللذات
والشهوات وبقيت العقوبات والتبعات ،فكل ميحق صاحبه ويبغضه ألنه يرى ما به من
العذاب منه وبسببه .مث استثىن املتقني املتناولني للقسمني الباقيني لقلتهم كما قال :ﱡ ﲬ
ﲭﲮﲯﱠ[ص ،اآلية ،]24 :ﱡ ﳂﳃﳄ ﳅﱠ[سبأ ،اآلية.]13 :
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ولعمري إن القسم األول أعزُّ من الكربيت األمحر وهم الكاملون يف التقوى
البالغون إىل هنايتها ،الفائزون جبميع مراتبها ،اجتنبوا أوال املعاصي مث الفضول مث األفعال مث
الصفات مث الذوات ،فما بقيت منهم بقايا حىت يتنافسوا فيها ويضنُّوا هبا عن حبيبهم
فيفسد حمبتهم ،بل ما بقي منهم إال نفس احلب .وأما الفريق الثاين فاقتصروا على الرتبة
األوىل وقنعوا بظاهر التقوى فرضوا من اآلخرة مبا أوتوا من النعيم وتسلوا عن الدنيا وما
فيها بالفضل اجلسيم فأبقى حمباهتم فيما بينهم لبقاء أسباهبا وهي الصفات املتماثلة واهليئات
املتشاهبة يف ابتغاء مرضاة اهلل وطلب ثوابه واجتناب سخط اهلل وعقابه ،فهم العباد
املرتضون أي كَِلا القسمني الشتراكهما يف طلب الرضا فلذلك نسبهم إىل نفسه بقوله :يا
عباد ال خوف على الفريقني ألمنهم من العقاب وال هم حيزنون على فوات لذَّات الدنيا
لكوهنم على ألذ منها وأهبج وأحسن حاال وأمجل ،وإن تفاوت حاهلم يف اللذة والسرور
والروح واحلبور مبا ال يتناهى ،وشتان بني حممد وحممد.
ﱡ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﱁ
ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹ ﱺﱠ

واجلنة اليت أمروا بدخوهلا هي جنة النفس الشتراك الفريقني فيها دون جنيت
الصفات والذات املخصوصتني بالسابقني بدليل قوله بعده{ :وتلكَالجنةَالتيَأورثتموهاَبماَ
كنتم َتعملون} وإمنا اجلنة اليت هي ثواب األعمال جنة النفس لقوله{ :وفيها َما َتشتهيهَ
األنفسَوتلذَاألعين}.

{ونادوا َيا َمالك} ُسمّي خازن النار مالكا الختصاصه مبن ملك الدنيا وآثرها
لقوله تعاىل :ﱡ ﲥﲦ ﲧ ﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ [النازعات ،اآليات- 37 :
 ]39كما سَ ّمى خازن اجلنة رضوانًا الختصاصه مبن رضي اهلل عنهم ورضوا عنه .وقيل:
الرضا بالقضاء باب اهلل األعظم وهو الطبيعة اجلسمانية املوكَّلة بأجساد العامل واهليوىل
الظلمانية أو النفس احليوانية الكلية املوكلة بالتأثري يف األجساد احليوانية املستعلية على
النفوس الناطقة احملبوسة يف قيود اللذات احلسية واملطالب السفلية ،وإمنا ال يتعذب بالنار
لكونه من جوهر تلك النار فهي له جنة ،وللجهنميني نارٌ لتنايف جواهرهم وجوهرها
وتباينهما .واختصاص ندائهم مبالك دون اهلل تعاىل الحتجاهبم وبُعدهم عن اهلل بالكلية
وتعبّدهم ملالك بالنية واألمنية ،وما ذلك النداء إال توجههم إليه وطلب املراد منه ودعوهتم
بقوهلم{ :ليقضَ َعلينا َربك} إشارة إىل متين زوال بقية االستعداد بالكلية وإماتة الغريزة
الفطرية لئلَّا يتأذوا باهليئات املؤذية والنريان املردية ،أو متين تعطُّل احلواس وعدم اإلحساس
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لشدة التأمل بالعذاب اجلسماين و {قال َإنكم َماكثون} إشارة إىل املكث املقدَّر حبسب
رسوخ اهليئات وارتكام الذنوب واآلثام إن كانت االستعدادات باقيةٌ واالعتقادات
صحيحة أو اخللود فيها إن مل تكن ،فإن املكث أعمَّ من املتناهي وغريه .وكذا اجملرم أعم
من الشقي األصلي وغريه ،وعلى هذا محل اخللود يف قوله :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱠ [الزخرف ،اآلية ]74 :على املكث الطويل األعم من املتناهي وغريه ،فإنه قد
يستعمل يف العرف مبعناه كثريًا جمازًا ،وإمنا جعلنا اجملرم شامالً للقسمني املذكورين من
األشقياء ملقابلته للمتقي الشامل للقسمني املذكورين من السعداء وإن خصصناه بالشقي
املردود املطرود يف األزل كان املكث يف قوله{ :إنكمَماكثون} عبارة عن األبد.

{بلىَورسلناَلديهمَيكتبون} كل ما خطر فينا بالبال من األشرار ينتقش يف النفوس
الفلكية كما ينتقش يف اإلنسانية التصاهلا هبا وانتقاشها كما هي ،إما يف القوى اخليالية إن
كانت جزئية وإما يف القوى العاقلة إن كانت كلية ،وكالمها يظهر على النفس عند
ذهوهلا عن احلِس ورجوعها إىل ذاهتا وما كانت تنساها تنعكس إليها من النفوس الفلكية
عند املفارقة فتذكرها دفعة وذلك معىن قوله :ﱡ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﱠ [اجملادلة ،اآلية]6 :
فالرسل الكاتبون هم النفوس الفلكية املناسبة لكل واحد واحد من األشخاص البشرية
حبسب الوضع املقارن التصال النفس بالبدن.

ﱡ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﲢ ﲣﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯ ﲰﲱﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ
ﳇ ﳈﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓﳔﳕﳖ ﳗ ﳘ ﱠ

{قلَإنَكانَللرحمنَولدَفأناَأولَالعابدين} أي :لذلك الولد ،وهو إما أن يدل على
نفي الولد عن اهلل بالربهان وإما أن يدل على نفي الشّرك عن الرسول باملفهوم ،أما داللته
على األول فلما دل قوله{ :سبحان َرب َالسماوات} إىل قوله{ :عماَيصفون} على نفي
التايل وهو عبادة الولد أي :أوحّده وأنزهّه تعاىل عما يصفونه من كونه مماثالً لشيء لكونه
ربا خالقًا لألجسام كلها فال يكون من جنسها ،فيفيد انتفاء الولد على الطريق الربهاين.
وأما داللته على الثاين :فإذا جعل قوله{ :سبحانَربَالسماوات} إىل آخره ،من كالم اهلل
تعاىل ال من كالم الرسول ،أي :نزَّه رب السماوات عما يصفونه فيكون نفيا للمقدم
ويكون تعليق عبادة الرسول من باب التعليق باحملال واملعلق بالشرط عند عدمه فحوى
بداللة املفهوم أبلغ عند علماء البيان من داللة املنطوق ،كما قال يف استبعاد الرؤية :ﱡ ﲱ
ﲲﲳﲴﲵﲶﱠ[األعراف ،اآلية ]143 :واهلل تعاىل أعلم.

سورة حم الدخان
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕﲖ ﲗﱠ

{إناَأنزلناهَفيَليلةَمباركة} الليلة املباركة هي بنية رسول اهلل  لكوهنا حادثة
مظلمة ساترةٌ لنورِ مشس الروح ،ووصفها باملباركة لظهور الرمحة والربكة من اهلداية
والعدالة يف العامل بسببها وازدياد رتبته وكماله هبا .كما مساها ليلة القدر ألن قدره 
معرفته بنفسه وكماله إمنا يظهر هبا ،أال ترى أن معراجه إمنا كان جبسده؟ ،إذ لو مل يكن
جسده مل يكن ترقيه يف املراتب إىل التوحيد وإنزال الكتب فيها إشارة إىل إنزال العقل
القرآين اجلامع للحقائق كلها ،والفرقاين املفصّل ملراتب الوجود ،املبيّن لتفاصيل الصفات
وأحكام جتلياهتا ،املميّز ملعاين األمساء وأحكام األفعال فيها وهو معىن قوله فيها{ :فيهاَ
يَفر َكلَأمرَحكيم} أو إىل إنزال الروح احملمدي الذي هو الكتاب املبني حقيقة يف صورهتا
أو القرآن {إناَكناَمنذرين} ألهل العامل بوجوده.
{أمراَ َمن َعندنا} خصَّ األمر احلكمي بكونه من عنده ألن كل أمر يبتين على
حكمة وصواب كما ينبغي من الشرائع واألحكام الفقهية إمنا يكون من عنده خمصوصًا به
مطلَقًا ملا يف نفس األمر وإال كان أمرًا مبنيًا على اهلوى والتشهي {إناَكناَمرسلينَ*َرحمةَ
من َربك} تامَّة كاملة على العاملني بإنزاله الستقامة أمورهم الدينية والدنيوية وصالح
معاشهم ومعادهم وظهور اخلري والكمال والربكة والرشاد فيهم بسببه أو مرسلني إيَّاك
لرمحة كاملة شاملة عليهم {إنهَهوَالسميع} ألقواهلم املختلفة يف األمور الدينية الصادرة
عن أهوائهم {العليم} بعقائدهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وأمورهم املخيلة ومعايشهم
الغري املنتظمة ،فلذلك رمحهم بإرسال الرسول اهلادي إىل احلق يف أمر الدين ،الناظم
224
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ملصاحلهم يف أمر الدنيا .املرشد إىل الصواب فيهما بتوضيح الصراط املستقيم وحتقيق
التوحيد بالربهان وتقنني الشرائع وسنن األحكام لضبط النظام.
{فارتقبَيومَتأتيَالسماءَبدخانَمبين} أي :وقت ظهور آيات القيامة الصغرى أو
الكربى فإن الدخان من أشراطها .فاعلم أن الدخان هو من األجزاء األرضية اللطيفة
املتصاعدة عن مركزها لتلطفها باحلرارة ،فإن فسَّرنا القيامة بالصغرى فالدخان هو السكرة
والغشية واالنقباضية العارضة لسماء الروح عند النزع بسبب هيئة التعلق البدين والفترة
املرتكبة على وجهها من مباشرة األمور السفلية وامليل إىل اللذات احلسية وهلذا قال 
يف وصفه" :أما املؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة ،وأما الكافر فهو كالسكران خيرج من
منخريه وأذنيه ودبره" .فإن املؤمن لقلة تعلقه باألمور البدنية وضعف تلك اهليئة املستفادة
من مباشرة األمور السفلية يقل انفعاله منها ويسهل زواله وخصوصا إذا اكتسب ملكة
االتصال بعامل األنوار .وأما الكافر فلشدة تعلقه وقوة حمبته للجسمانيات وركونه إىل
السفليات تغشاه تلك اهليئة فتحريه وتشمله حىت عمت مشاعره الظاهرة والباطنة وخمارجه
العلوية والسفلية فال يهتدي إىل طريق ال إىل العامل العلوي وال إىل العامل السفلي {هذاَ
عذاب َأليم} وملا كان الغالب عليه التمين والتندُّم فيتمنَّى ما كان فيه من احلياة والصحة
ويتندَّم على ما كان عليه من الفسوق والعصيان والفجور والطغيان ،قال بلسان احلال:
{ربناَاكش َعناَالعذابَإناَمؤمنون} أو بلسان املقال على ما ترى عليه حال بعض من وقع
يف النزع من العصاة من التوبة وموعدة الرجوع إىل الطاعة.
ﱡ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ

ﲩﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳﲴ ﲵﱠ

{وقد َجاءهم}

{أنىَلهمَالذكرى} أي :االتّعاظ واإلميان مبجرد انكشاف العذاب
ما هو أبلغ منه من الرسول املبني طريق احلق باملعجز والربهان ودعاهم إىل سبيله بالطرق
الثالثة من احلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة باليت هي أحسن {ثَمَ} أعرضوا ونسبوه إىل
اجلنون والتعليم املتنافِيَني لفرط احتجاهبم وعنادهم {إنا َكاشفوا َالعذاب َقليال} بتعطيل
احلواس واإلدراكات {إنكمَعائدون} إليه.
{يومَنبطشَالبطشةَالكبرى} أي :وقت متام الفراغ إىل إدراك العذاب املؤمل بتلك
اهليئات وحتقق اخللود {إناَمنتقمون} معذبون باحلقيقة أو بالرد إىل الصحة واحلياة البدنية،
إنكم عائدون إىل الكفر لرسوخه فيكم {يوم َنبطش َالبطشة َالكبرى} بزوال االستعداد
وانطفاء نور الفطرة بالرين احلاصل من ارتكاب الذنوب واالحتجاب الكلي املوجب
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للعذاب األبدي كما قال:
[املطففني ،اآليات ]15 - 14 :ننتقم منهم باحلقيقة باحلرمان الكلي واحلجاب األبدي
والعذاب السرمدي .وإن فسَّرنا القيامة بالكربى :فالدخان هو حجاب األنية الذي يغشى
الناس عند ظهور نور الوحدة بطغيان النفس النتحال صفات الربوبية وغلبة سكرة يوم
اجلمع املورثة لإلباحة إذ هو من بقية النفس األرضية اللطيفة بنور الوحدة املرتقبة إىل حمل
الشهود اليت تأيت هبا مساء الروح لتأثريه فيها بالتنوير إذ مل حتترق بالكلية بنار العشق بل
صفت وتلط َذفت وتصعدت .فأما املؤمن باإلميان احلقيقي املوحد التام االستعداد ،احملب
الغالب احملبة ،فيصيبه كهيئة الزكمة ،أي :السكرة اليت قال فيها أبو يزيد قدس اهلل روحه:
سبحاين ما أعظم شأين .وقال :أنا احلق .مث يرتفع عنه سريعًا ملزيد العناية اإلهلية وقوة
االستعداد الفطرية وشدة احملبة احلقيقية ،فيتنبّه لذلك ويتعذب به غاية التعذب ويشتاق إىل
االنطماس يف عني اجلمع غاية الشوق ،فيقول :هذا عذاب أليم ،ويطلب الفناء الصرف،
كما قال بعضهم قدس اهلل روحه:
ﱡ ﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ

بينيييييييييييييَوبينييييييييييييكَأنيييييييييييييَينييييييييييييازعني َ فييييييييارفعَبفضيييييييييلكَأنيييييييييَمييييييييينَالبيييييييييين َ
َ

َ

َ

ويدعو بلسان التضرع واالفتقار :ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ [الدخان ،اآلية:
 ]12باإلميان العيين عند كشف احلجاب اآلين{ ،أنى َلهم َالذكرى} من أين هلم ذكر
الذات واإلميان العيين يف مقام حجاب األنائية{ ،وقد َجاءهم َرسول َمبين} أي :رسول
العقل املبني لوجوداهتم وصفاهتم ،أي :إمنا احتجبوا حبجاب األنية لظهور العقل وإثباته
لوجوداهتم ،فكيف ذكرهم للذات تعجب من تذكرهم مع كوهنم عقالء مث بني كوهنم
عشاقًا مشتاقني بقوله{ :ثمَتولَواَعنه} لقوّة احملبة وفرط العشق {وقالواَمعلم} أي :من
عند اهلل بإفاضة العلم عليه {مجنون} مستور اإلدراك ،حمجوب عن نور الذات ،كما قال
جربيل " :لو دنوت أمنلة الحترقت"{ .إنا َكاشفوا َالعذاب} أي :عذاب احلجاب
واحلرمان إلعراضهم بقوة العشق عن الرسول قليال بطلوع نور الوجه الباقي وإشراق
َسُبحاتِه وإحراقها ما انتهى إليه بصره من خلقه {إنكمَعائدون} بالتلوين إىل احلجاب بعد
جتلي نور الذات لبقية اآلثار إىل وقت التمكني {يوم َنبطش َالبطشة َالكبرى} أي :وقت
الفناء الكلي واالنطماس احلقيقي حبيث ال عني وال أثر {إناَمنتقمون} أي :ننتقم بالقهر
األحدي واإلفناء الكلي من وجوداهتم وبقاياهم فيطهرون عن الشرك اخلفي بالوجود
األحدي .وأما الكافر ،أي :احملجوب عن نور الذات ،املمنو حبجب الصفات ،احملروم عن
الطمس عن عني اجلمع بتوهّم الكمال فيبقى يف مقام األنائية ويتفرعن وراء حجاب
األنائية كما قال اللعني :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ[النازعات ،اآلية ،]24 :ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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ﱰ ﱠ [القصص ،اآلية ،]38 :فيخلع عن عنقه رِْبقة الشريعة ويسري بسرية اإلباحة
ويتجسر على املخالفات ويتزندق بارتكاب املعاصي وتركه الطاعات ،فيكون من شرار
الناس الذين قال فيهم" :شر الناس من قامت القيامة عليه وهو حي" ،فهو يف عدم التمييز
والرجوع إىل التفصيل واالهنماك يف الدواعي الطبيعية والتعمّق يف اجلاهلية كالسكران
غلب اهلوى على عقله وأحاط به احلجاب من مجيع جهاته وظهر أثر الغي من مشاعره،
هذا عذابٌ أليم لكنه ال يشعر به لشدة اهنماكه يف تفرعنه وقوة شكيمته يف تشيطنه ،كلما
دعاه املوحّد القائم باحلق املهدي إىل نور الذات بالفناء املطلق املنصور من عند اهلل
بالوجود املوهوب املتحقق ونبهه على ما به من االحتجاب أىب واستكرب وطغى وجتبَّر
الستغنائه بنفسه وثباته يف غيّه حىت إذا وقع يف االرتياب وتفطن باحلجاب عند ارتتاج
الباب بتعني املآب وتيقن العقاب قال :ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ[الدخان ،اآلية:
 ]12كما قال فرعون حني أدركه الغرق :ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱠ[يونس ،اآلية{ ،]90 :أنى َلهم َالذكرى} أي :االتعاظ واإلميان احلقيقي وقد
عاندوا احلق وأعرضوا عن القائم باحلق ،فلعنوا وطردوا{ .إناَكاشفواَالعذاب} ريثما حتققوا
ما هم فيه من الوقوف مع النفس وتبيّنوا التفريط يف جنب احلق {إنكم َعائدون} لفرط
متكن اهلوى من أنفسكم وتشرّب قلوبكم مبحبة نفوسكم واستيالء صفاهتا عليكم وقوة
ُّ
الشيطنة فيكم{ .يوم َنبطش َالبطشة َالكبرى} بالقهر احلقيقي واإلذالل الكلي والطرد
واإلبعاد ننتقم منهم ملكان شركهم وعبادهتم ألنفسهم ومبارزهتم علينا بالظهور يف مقابلتنا
ومنازعتهم رداء الكربياء منَّا ،كما قلنا" :العظمة إزاري والكربياء ردائي ،فمن نازعين
واحدًا منهما قذفته يف النار" ،وأما حكاية قوم فرعون فاشتهيت تطبيقها على حالك
فافهم منها.
ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉ ﳊ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ
ﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ
ﳑ ﳒﳓﳔ ﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚ ﳛﳜ ﳝ ﱁ ﱂ ﱃﱄﱅﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏﱐﱑ ﱒﱓ ﱔﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛﱠ
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{وجاءهمَ

{ولقد َفتنا َقبلهم َقوم َفرعون} النفس األمارة من قبط القوى احليوانية
رسولَكريم} هو موسى القلب الشريف اجملرد {أنَأدواَإليَعبادَهللا} املخصوصني به من
القوى الروحانية املأسورين يف قيود طاعتكم ،املستضعفني باستيالئكم ،املستعبدين لقضاء
حوائجكم وحتصيل مراداتكم من اللذات احلسية والشهوات البدنية {إنيَلكمَرسولَأمين}
حبصول علم اليقني املأمون من تغريه.
{وأنَلَتعلواَعلىَهللا} بعصيانه وترك ما أدعوكم إليه واستكباركم {إنيَآتيكم}
حبجة واضحة من احلجج العقلية {وإني َعذت َبربي َوربكم َأن َترجمون} بأحجار اهليوىل
السفلية واألهواء النفسية والدواعي الطبيعية فتجعلوين حبيث ال حراك يف طلب الكماالت
الروحانية واألنوار الرمحانية وهتلكوين.
{وإنَلمَتؤمنواَلي} بطاعيت ومشايعيت يف التوجه إىل ريب وطلب كمايل والتنور
بأنواري {فاعتزلون} بعدم ممانعيت وترك حماجزيت ومعاوقيت يف سريي وسلوكي {فدعاَ
ربه} بلسان التضرع واالفتقار {أن َهؤلء َقوم َمجرمون} يف اكتساب املطالب اجلرمية
واللذات احلسية ،منهمكون فيها ،ال يرفعون منها رأسًا.
{فأسرَ} أي :فقال اهلل :أَ ْس ِر {بعبادي} الروحانيني من القوى العقلية والفكرية
واحلدسية والقدسية وصفاتك املخلصة إىل حضرة القدس وراء حبر اهليوىل {ليالَ} وقت
نعاس القوى احلسية وتعطل القوى البدنية {إنكم َمتبعون} مبطالبتهم إياكم بكماالت
احلس وجماذبتهم لكم عن جناب القدس {واترك} حبر اهليوىل واملواد اجلسمانية ساكنة
على قرارها ساجية عن أمواجها غري مزامحة إياكم باضطراب أحواهلا واحنراف مزاجها،
ومتسعة طرقها منفرجة لنفوذ تلك القوى وسرياهنا وتصرفها فيها {إنهم َجند َمَغرَقون}
هالكون بتموج البحر وطمسه إياهم عند خراب البدن.
ﱡ ﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪ
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ
ﲑ ﲒﲓﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ

{إنَشجرةَالزقومَ*َطعامَاألثيم} شجرة الزقوم هي النفس املستعلية على القلب يف
تعبّد الشهوة وتعود اللذات ،مسيت زقوما ملالزمتها اللذة ،إذ الزقم والتزقم عندهم أكل
الزبد والتمر ،ولكونه لذيذا نسبت تبعة اللذة إليه واشتق هلا اسم منه ،وال يطعم منها
ويستمد من قواها وشهواهتا إال املنغمس يف اإلمث املنهمك يف اهلوى {كالمهل} أي:
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دردي الزيت لثقلها وترسبها وسرعة نفوذها يف املسام للطافتها وحرارهتا الالزمة لطلبها ما
يهواها ،أو النحاس الذائب يف ميلها إىل اجلهة السفلية وإيذائها القلب بشدة الداعية وهلج
احلرص وهلب نار الشوق مع احلرمان {يغليَفيَالبطون} تضطرب وتقلق يف البواطن من
شدة حر التعب يف الطلب فتقلق القلوب وحترقها بنار اهلوى ومنافاة ظلمتها لنوريتها
وتسري فيها باألذى الستيالء هيئتها عليها ولطف هواها الذي هو روح النفس ورسوخ
حمبتها فيها ،وهلذا قيل :ذواق السالطني حمرقة الشفتني{ ،كغليَالحميم} الساري بِحرّه يف
املسام للطافته وقوله يف البطون كقوله :ﱡ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ [اهلمزة،
اآليات.]7 – 6 :
{ذ َإنكَأنتَالعزيزَالكريم} إشارة إىل انعكاس أحواهلا النتكاس فطرهتا ،فإن اللذة
والعزة اجلسمانية والكرامة النفسانية موجبة لألمل واهلوان والذلة الروحانية {إنَهذاَماَكنتمَ
بهَتمترون} حلسبانكم احنصار اللذات واآلالم يف احلسية واحتجابكم هبا عن العقلية.

{إنَالمتقين} الكاملني يف التقوى باجتناب البقايا {فيَجنات} عالية من اجلنان
الثالث {وعيون} من علوم األحوال واملعارف وغريها من املنافع احلقيقية {يلبسونَمنَ
سندس} لطائف األحوال واملواهب التصافهم هبا كاحملبة واملعرفة والفناء والبقاء
{وإستبر } فضائل األخالق كالصرب والقناعة واحللم والسخاوة {متقابلين} على رتب
متساوية يف الصف األول من صفوف األرواح ال حجاب بينهم لتجرد ذواهتم وبروزهم
إىل اهلل عن صفاهتم {كذلكَوزوجناهمَبحورَعين} أي :قرناهم مبا فيه قرة أعينهم واستئناس
قلوهبم لوصوهلم مبحبوهبم وحصوهلم على كمال مرادهم.
ﱡ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦﲧﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽﲾﲿ ﱠ

{آمنين}

{يدعونَفيهاَبكلَفاكهة} أي :كل ما يتلذذ به من لذائذ اجلنان الثالث
من الفناء واحلرمان عن تلك النعماء {لَيذوقونَفيهاَالموتَإلَالموتةَاألولى} أي :الطبيعة
اجلسمانية ال الفناء من األفعال والصفات والذات فإن كل فناء منها وإن كان موتًا إراديًا
لكنه حياة أصفى وألذ وأشهى وأهبج مما قبلها وكل منها يف جنة {ووقاهمَعذابَالجحيم}
أي :جحيم احلرمان بوجود البقية فضالً عن اخلذالن يف جحيم الطبيعة {فضالَمنَربك}
موهبة حمضة وعطاءً صرفًا من ربك بالوجود احلقاين عند تالشي اآلالت النفسانية {ذلكَ
هوَالفوزَالعظيم} واهلل أعلم.

سورة حم اجلاثية
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎﱏ ﱐﱑﱒ ﱓﱔ

ﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱠ

{حم} جواب القسم حمذوف لداللة {تنزيل َالكتاب} عليه ،أي :أقسم حبقيقة
اهلوية ،أي :الوجود املطلق الذي هو أصل الكل وعني اجلمع ،ومبحمد أي :الوجود
اإلضايف الذي هو كمال الكل وصورة التفصيل ألنزلن الكتاب املبني هلما أو جيعل {حم}
مبتدأ و {تنزيلَالكتاب} خربه على تقدير حذف مضاف أي :ظهور حقيقة احلق املفصلة،
{تنزيل َالكتاب} أي :إرسال الوجود احملمدي أو إنزال القرآن املبني الكاشف عن معىن
اجلمع والتفصيل يف غري موضع كما مجع يف قوله :ﱡ ﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱠ[آل عمران،
اآلية ]18 :مث فصل بقوله :ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ{ .من َهللا} من عني اجلمع
{العزيزَالحكيم} يف صورة تفاصيل القهر واللطف الَّلذَين مها .أما األمساء ومنشؤها الكثرة
يف الصفات إذ ال صفة إال وهي من باب القهر أو اللطف.
{إن َفي َالسماوات َواألرض} أي :يف الكل {آليات َللمؤمنين} بذاته ألن الكل
مظهر وجوده الذي هو عني ذاته {وفيَخلقكم} إىل آخره{ ،آياتَلقومَيوقنون} بصفاته
ألنكم ومجيع احليوانات مظاهر صفاته من كونه حيًا عاملًا مريدًا قادرًا متكلمًا مسيعًا
بصريًا ،ألنكم هبذه الصفات شاهدون بصفاته.
ﱡ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﱠ

{و} يف {اختال َالليل َوالنهار} إىل آخره{ ،آيات َلقوم َيعقلون} أفعاله ،فإن
هذه التصرفات أفعاله ،وإمنا فرَّق بني الفواصل الثالث باإلميان واإليقان والعقل ألن شهود
الذات أوضح وإن خَ ِف َي لغاية وضوحه والوجود أظهر واملصدقون به أكثر لكونه من
الضروريات ومشاهدة الصفات أدق وألطف من القسمني الباقيني فعرب عنها باإليقان،
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فكل موقن مؤمن بوجوده وال ينعكس وقد يوجد اإليقان بدون اإلميان بالذات لذهول
املؤمن بالوجود املوقن بالصفات عن شهود الذات الحتجابه بالكثرة عن الوحدة .وأما
األفعال فمعرفتها استدالل بالعقل إذ التغري يف األشياء ال ب َّد له من تغيري مغري عند العقل
الستحالة التأثُّر بدون التأثري عقالً .واألول فطري روحي ،والثاين عِلمي قليب ،أي :كشفي
ذوقي ،والثالث عقلي .فاحملبوب الباقي على الفطرة يؤمن أوالً بالذات مث يوقن بالصفات
مث يعقل األفعال .وأما احملب احملتجب عن الفطرة بالنشأة واملا ّدة فهو يف مقام النفس يعقل
أوالً أفعاله مث يوقن بصفاته اليت هي مبادئ أفعاله ،مث يؤمن بذاته وهلذا ملا سئل حبيب اهلل
َ :مب عرفت اهلل؟ قال" :عرفت األشياء باهلل".
{تلك} أي :آيات مساوات األرواح وأرض اجلسم املطلق ،أي الكل وآيات
األحياء من املوجودات وآيات سائر احلوادث من الكائنات {آياتَهللا} أي :آيات ذاته
وصفاته وأفعاله {فبأي َحديث َبعد َهللا} وآيات صفاته وأفعاله {يؤمنون} إذ ال موجود
بعدها إال حديثٌ بال معىن واسمٌ بال مسمى ،كما قال :ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [النجم،
اآلية ]23 :أي :بال مسمّيات {ويلَلكلَأفَاك} منغمس يف إفك الوجود املزخرف الباطل
املوهوم ،وإمث الشرك بنسبة األفعال لذلك الوجود {يسمعَآياتَهللا} من كل موجود قائل
بلسان احلال أو القال {تتلىَعليه} على لسان كل شيء إال على لسان النيب وحده {ثمَ
يَصرَ َمستكبرا} يف نسبتها إىل الغري الحتجابه بوجوده واستكباره وأنائيته لفرط تفرعنه أو
لغرته وغفلته {كأنَلمَيسمعها} لعدم تأثره هبا {فبشرهَبعذاب} احلجاب املؤمل واحلرمان
املوبق.
ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
ﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎﳏ ﱠ
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{أولئكَ

{وإذاَعلمَمنَآياتناَشيئاَاتخذهاَهزواَ} بنسبتها إىل من ال وجود له أص ً
ال
لهمَعذابَمهين} يف ذل اإلمكان {إنَفيَذلكَآلياتَلقومَيتفكرون} أي :يف تسخري ما يف
خر له هذه
السماوات وما يف األرض لكم دالئل ملن يتفكَّر يف نفسه من هو؟ وملاذا س ّ
األشياء؟ حىت امللكوت واجلربوت منه من جهته فريجع إىل ذاته ويعرف حقيقته وسرّ
وجوده وخاصيته اليت هبا شرف وفضل عليها وأ ّهلَ لتسخريها له فيأنف عن التأ ّخر عن
رتبة أشرفها فضالً عن أخسها ويترقى إىل غايته اليت يندب إليها.
{ثم َجعلناك َعلى َشريعةَ} طريقة من أمر احلق هي طريقة التوحيد {فاتبعها}
بسلوكها على بيّنة وبصرية {ول َتتبع} جهاالت أهل التقليد {الذين َل َيعلمون} علم
التوحيد {إنهمَلنَيغنواَعنكَمنَهللاَشيئا} أي :لن يدفعوا عنك ضرًّا بأفعاهلم لعدم تأثريهم
وال جهالة وحجابًا بأوصافهم لعدم قواهم وقدرهم وعلومهم ،إذ ال حول وال قوة إال باهلل
س لك إال باحلق
وال وحشة حبضورهم إذ ال مناسبة بينك وبينهم فتستأنس هبم بل ال أْن َ
وهم ال شيء حمض يف شهودك فال مواالة بينك وبينهم بوجه وإمنا مواالة الظاملني ليست
إال مع الظاملني ملا بينهم من اجلنسية واملناسبة يف االحتجاب {وهللا َوليَ َالمتقين} أي:
متولي أمور من اتقى أفعاله بالتوكُّل عليه يف شهود توحيد األفعال أو ناصر من اتقى
صفاته يف مقام الرّضا مبشاهدة جتليات الصفات أو حبيب من اتقى ذاته يف شهود توحيد
الذات إذ الويل يستعمل باملعاين الثالثة لغة.
{هذا} أي :هذا البيان {بصائر} أي :بينات لقلوب الذين طالعوا هبجة
الصفات ،يطالعون بكل بصرية جتلي طلعة صفته {وهدى} ألرواحهم إىل حمل شهود
الذات {ورحمة} لنفوسهم من عذاب حجاب األفعال {لقومَيوقنون} هذه البيانات.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ

{أفرأيتَمن َاتخذ َإلهه َهواه} اإلله املعبود وملا أطاعوا اهلوى فقد عبدوه وجعلوه
إهلًا ،إذ كل ما يعبده اإلنسان مبحبته وطاعته فهو إهله ولو كان حجرًا {وأضلَهَهللا} عاملا
حباله من زوال استعداده وانقالب وجهه إىل اجلهة السفلية أو مع كون ذلك العابد للهوى
عاملًا بعلم ما جيب عليه فعله يف الدين على تقدير أن يكون على علم حاالً من الضمري
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املفعول يف {أضله َهللا} ال من الفاعل وحينئذٍ يكون اإلضالل ملخالفته علمه بالعمل
وختلف القدم عن النظر لتشرب قلبه مبحبة النفس وغلبة اهلوى كحال بلعام بن باعورا
وأضرابه كما قال " :كم من عامل ضلَّ ومعه علمه ال ينفعه" أو على علم منه غري
نافع ،لكونه من باب الفضول ال تعلق له بالسلوك {وختمَعلىَسمعهَوقلبه} بالطرد عن
باب اهل دى واإلبعاد عن حمل مساع كالم احلق وفهمه ملكان الرين وغلظ احلجاب {وجعلَ
علىَبصرهَغشاوة} عن رؤية مجاله وشهود لقائه {فمنَيهديهَمنَبعدَهللا} إذ ال موجود
سواه يقوم هبدايته {أفال َتذكرون} أيها املوحّدون {ما َهي َإل َحياتنا َالدنيا} أي :احلسية
{نموت} باملوت البدين الطبيعي {ونحيى} احلياة اجلسمانية احلسية ال موتَ وال حياةَ
غريمها وال ينسبون ذلك إال إىل الدهر الحتجاهبم عن املؤثر احلقيقي القابض لألرواح
واملفيض للحياة على األبدان.
{قلَهللاَيحييكمَثمَيميتكم} ال الدهر {ثمَيجمعكم} إليه باحلياة الثانية عند البعث،
أو اهلل حيييكم ال الدهر باحلياة األبدية القلبية بعد احلياة النفسانية مث مييتكم بالفناء فيه مث
جيمعكم إليه بالبقاء بعد الفناء والوجود املوهوب لتكونوا به معه.
{وهللَملكَالسماواتَواألرض} ال مالك غريه يف نظر الشهود {ويومَتقوم} القيامة
الكربى {يخسر} الذين يثبتون الغري إذ كل ما سواه باطل ومن أثبته واحتجب به عنه
مبطل.
ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡ
ﳢﳣﳤﳥﳦ ﳧﳨﳩﳪﳫﳬﳭﳮﳯﳰﳱﳲ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ

{وترى} يا موحّـد {كل َأمَة َجاثية} ال حراك هبا إذ هي بنفسها ميّتة غري
قادرةٍ كما قال :ﱡ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [الزمر ،اآلية ]30 :أو تراها جاثية يف املوقف
األول وقت البعث قبل اجلزاء على حاهلا يف النشأة األوىل عند االجتنان وفيه سر.
{كلَأمةَتدعىَإلىَكتابها} أي :اللوح الذي أثبت فيه أعماهلا وجتسدت صورها
وانتقشت فيه على هيئة جسدانية فإن كتابة األعمال إمنا تكون يف أربعة ألواح أحدها:
اللوح السفلي الذي يدعى إليه كل أمة ويعطى بيمني من كان سعيدًا ومشال من كان
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شقّيًا ،والثالثة األخرى مساويّة علويّة أشري إليها فيما قبل .وإمنا قلنا هذا الكتاب هو اللوح
السفلي ألن الكالم ههنا يف جزاء األعمال لقوله{ :اليومَتجزونَماَكنتمَتعملون} وقوله:
{إناَكناَنستنسخَماَكنتمَتعملون} والناسخون هم امللكوت السماوية واألرضية مجيعا {فأماَ
الذين َآمنوا} اإلميان الغيبِي التقليدي أو اليقيين العلمي {وعملوا} ما صلح به حاهلم يف
املعاد اجلسماين من أبواب الرب {فيدخلهمَربهمَفي} رمحة ثواب األعمال يف جنة األفعال
{وأما َالذين َكفروا} احتجبوا عن احلق بالكفر األصلي واالنغماس يف اهليئات اجلرمانية
املظلمة باإلجرام بدليل قوله{ :اليوم َننساكم َكما َنسيتم َلقاء َيومكم َهذا} أي :نترككم يف
العذاب كما تركتم العمل للقائي يف يومكم هذا لعدم اعترافكم ،أو جنعلكم كالشئ
املنسيّ املتروك باخلذالن يف العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا بنسيان العهد األزيل.
{فلَله َالحمد} الكمال املطلق احلاصل للكل ببلوغ األشياء إىل غاياهتا وحصوهلا
على أجل ما ميكن من كماالهتا {ربَ َالسماوات} مكمل األرواح ومدبرها {وربَ
األرض} مدبر األجساد ومالكها ومصرفها {ربَ َالعالمين} موجه العاملني إىل كماالهتم
بربوبيته إياهم {وله َالكبرياء} أي :استعالء وهناية الترفع والكَِبر على كل شيء وغاية
العلو والعظمة باستغنائه عنه وافتقاره إليه ،فكل حيمده بإظهار كماله ومجيع صفاته بلسان
حاله ويكربه بتغريه وإمكانه واخنراطه يف سلك املخلوقات احملتاجة إليه الفانية بالذات
القاصرة عن سائر الكماالت غري ما اختص به {وهو َالعزيز} القوي القاهر لكل شيء
بتأثريه فيه وإجباره على ما هو عليه {الحكيم} املرتّب الستعداد كل شيء بلطف تدبريه،
املهّيئ لقبوله ملا أراد منه من صفاته بدقيق صنعته وخفيّ حكمته.

سورة حم األحقاف
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑﳒﱠ

{ما َخلقنا َالسماوات َواألرض َوما َبينهما َإل َبالحق} أي :بالوجود املطلق الثابت
األحدي الصمدي الذي يتقوم به كل شيء ،أو بالعدل الذي هو ظل الوحدة املنتظم به
كل كثرة ،كما قال :بالعدل قامت السماوات واألرض{ .و} بتقدير {أجلَ َمسمَى}
أي :كمال معني ينتهي به كمال الوجود وهو القيامة الكربى بظهور املهدي وبروز
الواحد القهار بالوجود األحدي الذي يفىن عنده كل شيء كما كان يف األزل {والذينَ
كفروا} باالحتجاب عن احلق {عماَأنذروا} من أمر هذه القيامة {معرضون}.

{قل َأرأيتم َما َتدعون َمن َدون َهللا} تسمّونه وتثبتون له وجودًا وتأثريًا أي شيء كان
{أروني} ما تأثريه يف شيء أرضي باالستقالل أو شيء مساوي بالشركة {ائتوني} على
ق أو عقلي من علم متقن {إنَكنتمَصادقين}{ ،ومنَأضلَ
ذلك بدليل نقلي من كتابٍ ساب ٍ
ممنَيدعوَمنَدونَهللا} أي شيء كان كدعاء املوايل للسادة مثالً إذ ال يستجيب له أحد
إال اهلل{ .وإذاَحشرَالناسَكانواَلهمَأعداء} ألن عبادة أهل الدنيا لسادهتم وخدمتهم إياهم
ال تكون إال لغرض نفساين وكذا استعباد املوايل خلدمهم فإذا ارتفعت األغراض وزالت
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العلل واألسباب كانوا هلم أعداء وأنكروا عبادهتم يقولون :ما خدمتمونا ولكن خدمتم
أنفسكم ،كما قيل يف تفسري قوله تعاىل :ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [الزخرف،
اآلية.]67 :
ﱡ ﳓﳔﳕﳖ ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠ ﳡﳢﳣ

ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲﱠ

{إن َالذين َقالوا َربنا َهللا} أي :جتردوا عن العالئق ورفضوا العوائق وانقطعوا إىل
اهلل عن كل ما سواه ورمحوا البصر عن طغواه فصدقًا {قالوا} :ربنا اهلل ،إذ لو بقيت
منهم بقايا ومل يأمنوا التلوينات يف عرصةِ الفناء مل يقولوا صادقني{ :ربنا َهللا} {ثمَ
استقاموا} بالتحقق به يف العمل والتحفُّظ به يف مراعاة آداب احلضرة عن الزلل واخلَطَل،
حبيث مل ينبض منهم عِ ْرق ومل يتحرك منهم شعرة إال باهلل وهلل {فالَخو َعليهم} إذ ال
حجاب وال عقاب {ولَهمَيحزنون} إذ ال مرغوب إال وهو حاصل هلم فلم يفت منهم
شيء وال يفوت كما قيل :إن يف اهلل عزاء لكل مصيبة ودركًا عن كل ما فات.
{أولئك َأصحاب َالجنة} املطلقة الشاملة للجنان كلها {خالدين َفيها َجزاء َبما َكانواَ
يعملون} يف حال السلوك حىت الوصول {حتى َإذا َبلغ َأشده َوبلغ َأربعين َسنة} ملا كانت
النفس ممنوّ ًة بتدبري البدن لتوقف استكماهلا عليه مشغولة عن كماهلا به يف أول النشأة مل
ف إدراكها ومل يتبني رشدها إال وقت بلوغ النكاح كما قال يف
تنفتح بصريهتا ومل يَصْ ُ
اليتامى :ﱡ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﱠ [النساء ،اآلية ]6 :وذلك
هو األشدُّ الصوري .أال ترى أن الطبيعة من وقت الطفولة إىل هذا احلد ال تتفرّغ إىل
حتصيل مادة النوع عن إيرادها ما يزيد يف األقطار من الغذاء زائدًا على بدل املتحلل من
البدن لضعف األعضاء وشدة االحتياج إىل النمو والتصلب ،فالنفس حينئذٍ منغمسة يف
البدن ،مستعملة للطبيعة يف ذلك العمل ،ذاهلة عن كماهلا إىل هذا األجل ،فلما قربت
اآلالت من حد كماهلا ووصلت إىل ما يصلح الستعماهلا يف تصرفاهتا وانتقص االحتياج
إىل ما يزيد يف أقطارها تفرَّغت الطبيعة إىل ذخرية مادَّة النوع من الشخص الستغنائها
بكمال الشخص عن مادته فتفرغت النفس إىل حتصيل كماهلا ،فانفتحت بصرية عقلها
وظهرت أنوارُ فطرهتا واستعدادها وتنبَّهت عن نومها يف مهدها ،وتيقَّظت عن سَِن ِة غفلتها
وتفطنت لقدس جوهرها وطلبت مركزها وغايتها ألمرين :صالحية اآلالت لالستعمال يف
االستكمال وفراغها عن ختصيص البدن باإلقبال لقلة األشغال ،لكنها ما دامت سن النمو
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باقية وزيادة اآلالف يف القوة والشدة ممكنة ما توجهت بالكلية إىل اجلهة العلوية وما
جترَّدت لتحصيل الكماالت العقلية واملطالب القدسية لالشتغال املذكور وإن قل وذلك إىل
منتهى الثلثني من السّن كما تبني يف علم الطب ،فلما جاوزهتا وأخذت يف سِ ّن الوقوف
أقبلت إىل عاملها وأشرقت أنوار فطرهتا فاشتدَّت يف طلب كماهلا لوقوع الفراغ هلا إليها،
فأخذ كافل األيتام احلقيقية الذي هو روح القدس أَ ْن آنس رشدها يف دفع أمواهلا اليت هي
احلقائق واملعارف والعلوم واحلكم إليها ،لبلوغها نكاح الغواين من املفارقات القدسية
ت سريها يف صفات اهلل إىل ذات اهلل حىت الفناء التام
والنورانيات اجلربوتية وذلك وَ ْق َ
باالستغراق يف عني اجلمع إلمكان السري يف أفعاله من وقت األشد الصوري إىل أشد هذا
األشد املعنوي الذي هنايته األربعون تقريبا .وهلذا قيل :الصويف بعد األربعني َأبذَّ ،إذ مل
يستعدّ بالتوجه والطلب والسري يف األفعال بالتزكية لقبول تلك األموال والتصرّف فيها فلم
يأنس روح القدس منه الرشد فلم يدفع إليه ،وإذا مت سريه يف اهلل عند ذلك األشد بالفناء
فيه كان وقت البقاء بعد الفناء وأوان االستقامة يف العمل.
ث نيب قط إال بعد األربعني سوى
وأشار إليها بقوله{ :ربََأوزعني} وهلذا مل يُبْ َع ْ
عيسى وحيىي ومع ذلك وقفا يف بعض السماوات .وملا كانت النعم أوابد جيب تقييدها
بالشكر استوزع الشكر على نعمة الكمال احلاصل املسبوق بالنعم الغري املتناهية حملافظتها
لئلَّا حيتجب برؤية الفناء فيترك الطاعة تربُّمًا حلاله واتّكاال على كماله ،فإن آفة مقام الفناء
رؤية الفناء واملبتلى هبا يقع يف التلوين وحيرم نعمة التمكني ،وهلذا قال " :أفال أكون
عبدًا شكورا" .فطلب حمافظة نعمة اهلداية والكمال عليه بإيقافه على الطاعات اليت هي
شكر نعمته اليت أنعم هبا عليه وعلى والديه اللذين مها السبب القريب لوجوده إذ لو مل
يكن فيهما خري وخُ ْلق حَسن وسر صاحل مل يظهر عليه ذلك الكمال ألنه سرمها وهلذا
وجب اإلحسان والدعاء بالوالدين وهلما {وأن َأعمل َصالحا} بتكميل املستعدّين فإن
الواجب على الكامل أوالً حمافظة كماله مث تكميل املستكملني ،إذ العمل إمنا هو من
األمور النسبية فرمبا كان صاحلًا بالنسبة إىل أحد سيئًا بالنسبة إىل غريه ،كما قال:
"حسناتُ األبرار سيّئات املقربني" .وهلذا قال{ :وأصلح َلي َفي َذريتي} أي :أوالدي
احلقيقية سواء كانوا صُلبيَّة أو ال ألن عمله الصاحل الذي هو التكميل وتربية املريدين ال
ينجع إال بعد هتيئ استعدادهم والصالح يف أعماهلم وأحواهلم وذلك من فيضه األقدس،
ولو مل يكن هذا الصالح والقبول التام الذي ال يكون إال من عند اهلل ملا كان لإلصالح
والتكميل واإلرشاد أثر كما قال :ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ [القصص ،اآلية .]56 :ومها،
أي :حمافظة الكمال بالشكر بالقيام حبق امللهم بالطاعات والتكميل باإلرشاد مالك العمل
يف االستقامة ووظيفة املتحقق بالوجود احلقاين يف مقام البقاء {إنيَتبتَإليك} من ذنب
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رؤية الفناء وهذه التوبة هي اليت تاب هبا موسى  عند اإلفاقة كما قال تعاىل:
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ [األعراف ،اآلية{ ]143 :وإني َمن َالمسلمين} املنقادين
املستسلمني يف سلك العباد ملكان االستقامة.
ﱡﳁ

ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﲯ
ﲰﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﱠ

{الذين َنتقبل َعنهم َأحسن َماَ

{أولئك} املوصوفون بتلك التوبة واالستقامة هم
عملوا} بظهور آثار تربيتهم وحسن هدايتهم يف مريديهم ألن التكميل أحسنُ أعماهلم،
أال ترى أن كل من مل يثبت على طريق املتابعة ومل يتشدّد يف حفظ السنَّة من الكمل مل
يكن له أتباع ومل يقم منه كامل خللله يف االستقامة واتكاله على حاله من الكرامة وذلك
عالمة عدم قبول عمله الصاحل .وهؤالء ملا قاموا بشكر نعمة الكمال َقِبلَ عملهم
{ونتجاوزَعنَسيئاتهم} اليت هي بقايا صفاهتم وذواهتم باحملو الكلي والطمس احلقيقي يف
مقام التمكني فال يقعون يف ذنب رؤية الفناء وال تلوين ظهور األنية واألنائية {فيَأصحابَ
الجنة} املطلقة {وعدَالصد َالذيَكانواَيوعدون} حيث قال :ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ
ﲀﲁﲂﲃﱠ[الطور ،اآلية.]21 :
ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ

ﳜﳝ ﱁ ﱂﱃﱄ ﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ ﱌﱍﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕ

ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜﱝﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫ
ﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ
ﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ

ﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ

ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ

ﳐﳑ ﳒ ﳓﳔﳕ ﳖ ﳗﳘﳙ ﳚ ﳛ ﱠ

{ولكلَدرجات} ملا ذكر السابقني وعقبهم بذكر من يقابلهم من املطرودين الذين
حق عليهم القول وبيّن أن الفريق األول يف عداد السعداء والفريق الثاين من مجلة
األشقياء .تناول الكالم األصناف السبعة املذكورة يف أول الكتاب للتصريح بذكر الصنفني
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{ولكلَدرجاتَ

اللذين مها األصل يف اإلميان والكفر ،والتعريض بذكر اخلمسة الباقية فقال:
مما َعملوا} أي :ولكل صنف من أصناف الناس درجات من جزاء أعماهلم من أعلى
عليني إىل أسفل سافلني ،وغلب الدرجات على الدركات بل لكل أحد من كل صنف
رتبة ومقام وموقع قدم من إحدى اجلنان أو طبقات النريان.
{أذهبتم َطيباتكم َفي َحياتكم َالدنيا} أنكر عليهم إذهاب مجيع احلظوظ يف لذَّات
الدنيا ألن لكل أحد حبسب استعداده األول كماالً ونقصًا يقابله ،وحبسب وقت تكوّنه يف
هذا العامل سعادة عاجلة وشقاوة تقابلها فله حبسب كل واحدة من النشأتني طيّبات
وحظوظ تناسب كال كماليه ،فمن أقبل بوجهه على طيبات الدنيا وحظوظها واالستمتاع
هبا وأعرض بقلبه عن طيبات األخرى ولذاهتا حرم الثانية أصالً النغماسه يف األمور
الظلمانية واحتجابه عن املطالب النورانية ،كما قال تعاىل :ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ [البقرة ،اآلية ،]200 :وذلك معىن قوله{ :أذهبتم َطيباتكم َفي َحياتكمَ
الدنيا} ألن حظوظ األخروية اليت تقتضيها هويته ذهبت يف هذه ،فكأن ما زاد يف النهار
نقص من الليل .وأما من أقبل بوجهه إىل األخرى وتنزه عن هذه بالزهد والتقوى ورغب
يف املعارف احلقيقية واحلقائق اإلهلية واللذات العلوية واألنوار القدسية اليت هي الطيبات
باحلقيقة فقد أويت منها حظه ومل ينقص من حظوظه العاجلة على قياس األول بل وفر منها
نصيبه كما قال :ﱡ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [الشورى ،اآلية ]20 :وذلك ألن االستغراق يف عامل القدس
والتوجه إىل جناب احلق يورث النفس قوة وقدرة تؤثر هبا يف عامل احلس ،فكيف إذا
اتصلت مبنبع القوى والقدر؟ أما ترى أن عامل امللكوت مؤثر يف عامل امللك متصرّف فيه،
قاهر له بإذن اهلل تعاىل؟ وتسخريه واالهنماك يف عامل احلس خيمد قوة الفطرة ويطفئ نور
القلب فال تبقى له قدرة وال قوة وال تأثري يف شيء ،وكيف وقد تأثَّرت عما من شأنه
التأثُّر احملض وتسخرت ملا من شأنه التسخّر الصرف واالنفعال املطلق؟ ،وهلذا قيل :الدنيا
كالظل تتّبع من أعرض عنها وتفوت من أقبل إليها .وقال أمري املؤمنني رضي اهلل عنه:
"من أقبل إليها فاتته ومن أعرض عنها أتته".
{فاليومَتجزونَعذابَالهون} أي :الذلة والصغار ملالزمتكم بالطبع للجهة السفلية
وتوجهكم بالعشق إىل املطالب الدنية ،فأنتم اخترمت الدناءة واالنقهار بالتجبُّر واالستكبار
وذلك معىن قوله{ :بماَكنتمَتستكبرون} أي :يف مقام النفس باستيالء القوة الغضبية اليت
شأهنا االستكبار {في َاألرض َبغير َالحق} إذ لو جت ّردوا عن اهليئات الغضبية والشهوية،
وترفَّعوا عن الصفات النفسية ونضوا جالبيب األنية واألنائية الستكربوا باحلق يف السماء
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واألرض ولكان تكربهم كربياء اهلل كما قال الصادق  ملن قال له :فيك كل فضيلة
خِلعَ عليّ كربياء اهلل" أو
وكمال إال أنك متكرب؟ ،فقال" :ال واهلل ،بل اخنلعت عن كربي فَ ُ
ما هذا معناه ،فهذا هو التكبُّر باحلق {وبما َكنتم َتفسقون} باستيالء القوة الشهوانية اليت
خاصيتها الفسق والفساد.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔﱠ

{وإذَصرفناَإليكَنفراَمنَالجن} اجلن نفوس أرضية جتسّدت يف أبدان لطيفة مركبة
من لطائف العناصر مساها حكماء الفرس الصور املعلقة ،ولكوهنا أرضية متجسّدة يف أبدان
عنصرية ومشاركتها اإلنس يف ذلك مسيا ثقلني ،وكما أمكن الناس التهدي بالقرآن
أمكنهم .وحكاياهتم من احملققني وغريهم أكثر من أن ميكن رد اجلميع وأوضح من أن
يقبل التأويل ،وإن شئت التطبيق فامسع .وإذ صرفنا إليك نفرًا من جن القوى الروحانية
من العقل والفكر واملتخيّلة والوهم حال القراءة يف الصالة ،أي :أملناهم حنوك واتبعناهم
سرك باإلقبال هبم إليك وصرفهم عن جانب النفس والطبيعة بتطويقهم إّياك وتسخريهم
لك حىت جيتمع مهك وال يتوزّع قلبك وال يتشوّش بالك حبركاهتم يف وقت حضورك عند
طلوع فجر نور القدس {يستمعون َالقرآن} الوارد إليك من العامل القدسي {فلماَ
حضروه} أي :حضروا العقل القرآين اجلامع للكماالت عند ظهور النور الفرقاين عليك
{قالوا َأنصتوا} أي :سكنوا وسكت بعضهم بعضًا عن كالمهم اخلاص هبم مثل
األحاديث النفسانية والتصورات واهلواجس والوساوس واخلواطر واحلركات الفكرية
واالنتقاالت التخيلية .والقول ههنا حايل كما ذكر غري مرة إذ لو مل يسكنوا ويُنصِتوا
مستمعني ملا يفيض عليهم من الواردات القدسية مل يبق من الوارد أثر ،بل مل يكن بتلقي
الغيب وال ورود املعىن القدسي وال تالوة الكالم اإلهلي كما ينبغي ،وهلذا قال :ﱡ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ[املزمل ،اآلية ]6 :وألمرٍ َما كان مبدأ الوحي منامات صادقة
وذلك كون هذه القوى ساكنة متعطلة عند النوم حىت قوي على عزهلا عن أشغاهلا
وتعطيلها يف اليقظة {فلماَقضي} أي :الوارد املعنوي والنازل القدسي الكشفي {ولَواَإلىَ
قومهم} القوى النفسانية والطبيعية ينذروهنم عقاب الطغيان والعدوان على القلب بالتأثري
فيهم بامللكات الفاضلة وإفاضات اهليئات النورية املستفادة من املعىن القدسي النازل
ومينعوهنم االستيالء على القلب بالتسخري واالرتياض.
ﱡ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
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ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗﳘ ﱠ

{قالوا َيا َقومنا َإنا َسمعنا َكتابا َأنزل َمن َبعد َموسى} أي :ما تأثرنا مبثل هذا التأثر
النوري يف الوجود احملمدي إال يف زمن موسى ومن بعده إىل هذا الزمان ما تلقينا هذا
املعىن ألن عيسى  ما مت معراجه وما بلغ حاله حال النبيني املذكورين ،موسى وحممد،
يف االخنراط يف سِلك القدس يف حياته ومشايعة مجيع قواه لسره وما كمل فناؤه ليتحقق
مجيع قواه بالوجود احلقاين ولذلك بقي يف السماء الرابعة واحتجب فيها خبالفهما وسيتبع
امللة احملمدية بعد النزول ليتمَّ حاله {مصدقاَلماَبينَيديه} لكونه مطابقًا له يف اهلداية إىل
التوحيد واالستقامة كما أشري إليه بقوله{ :يهديَإلىَالحقَوإلىَطريقَمستقيم} {ياَقومناَ
أجيبواَداعيَهللا} مبطاوعة القلب يف التوجه إىل اهلل والتأدُّب بآدابه واالستسالم ألحكامه
واالنقياد ألوامره ونواهيه يف طاعته {وآمنواَبه} بالتنور بنوره واالخنراط يف سلك عبادته
{يغفر َلكم َمن َذنوبكم} اهليئات الرذائل وامليل إىل اجلهات السفلية مبتابعة اهلوى وحجب
الصفات النفسانية دون التعلقات البدنية والشواغل الطبيعية المتناع جتريدها عن املادة،
وهلذا املعىن أورد من التبعيضية {ويجركم َمن َعذاب َأليم} بسبب النزوع واالجنذاب إىل
اللذات والشهوات مع احلرمان لفقدان اآلالت وما قال بعض املفسرين :إن اجلن ال ثواب
هلم وإمنا إسالمهم يدفع عقاهبم ،يف تفسري اآلية إن ثبت إشارة إىل أن هذه القوى البدنية
ال حظَّ هلا من املعاين الكلية العقلية واهليئات النورية واللذات القدسية لكن انقيادها
ومطاوعتها للسر يدفع آالمها احلسية والنزوعية واهلل أعلم.
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ﱡ ﱁﱂﱃ ﱄﱅ ﱆﱇ ﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒ
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ﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
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ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡﱢﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨﱩ
ﱪﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱠ

تطبيق {الذين َكفروا} على القوى النفسانية املانعة عن السلوك يف سبيل اهلل و
{الذينَآمنوا} على الروحانية املعاونة إىل آخر الكالم ظاهرٌ مما سبق فال نكرر.
ﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ
ﳓﳔﳕﳖ ﳗﳘﱠ

{التيَوعدَالمتقون}

{مثلَالجنة} أي :صفة اجلنة املطلقة املتناولة للجنان كلها
من األصناف اخلمسة املذكورة غري مرة {فيهاَأنهارَمنَماءَغيرَآسن} أي :أصناف من
العلوم واملعارف احلقيقية اليت حتيا هبا القلوب وتروى هبا الغرائز كما حتيا باملاء األرض
وتروي األحياء{ .غير َآسن} غري متغري بشوائب الومهيات والتشكيكات واختالف
االعتقادات الفاسدة والعادات وهي للمتقني اجملتبني من الصفات النفسانية الواصلني إىل
مقام القلب {وأنهارَمنَلبنَلمَيتغيرَطعمه} أي :من علوم نافعة متعلقة باألفعال واألخالق
خمصوصة بالناقصني املستعدين الصاحلني للرياضة والسلوك يف منازل النفس قبل الوصول
242
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إىل مقام القلب باالتقاء عن املعاصي والرذائل كعلوم الشرائع واحلكمة العملية اليت هي
مبثابة اللنب املخصوص باألطفال الناقصني{ ،لم َيتغير َطعمه} بشوب األهواء والبدع
واختالفات أهل املذاهب وتعصبات أهل امللل والنحل {وأنهار َمن َخمر} أي :أصناف
من حمبة الصفات والذات {لذةَ} أي :لذيذة {للشاربين} الكاملني البالغني إىل مقام
مشاهدة حسن جتليات الصفات وشهود مجال الذات ،العاشقني املشتاقني إىل اجلمال
املطلق يف مقام الروح واالستغراق يف عني اجلمع من املتقني عن صفاهتم وذواهتم {وأنهارَ
من َعسل} أي :حالوات الواردات القدسية والبوارق النورية واللذات الوجدانية يف
األحوال واملقامات للسالكني الواجدين لألذواق واملريدين املتوجهني إىل الكمال قبل
الوصول إىل مقام احملبة من الذين اتقوا الفضول ،فإن اآلكلني للعسل أكثر من الشاربني
للخمر ،وليس كل من ذاق حالوة العسل ذاق لذة اخلمر دون العكس {ولهمَفيهاَمنَكلَ
الثمرات} أي :أنواع اللذات من جتليات األفعال والصفات والذات بأسرها كما قال
الشاعر:
وكيييييييييييلَلذييييييييييييذةَقيييييييييييدَنليييييييييييتَمنيييييييييييه َ َ سييييييييييوىَملييييييييييذوذَوجييييييييييديَبالعييييييييييذاب َ
َ

َ

ألن شهود املعذب وجتلي صفات القهر له لذة خاصة مبن ذاقها يعرفها من يعرفها
وينكرها من ينكرها {ومغفرة َمن َربهم} بستر هيئات املعاصي وتكفري سيئات الرذائل
ألصحاب األلبان مث بستر األفعال أيضا ألصحاب املياه ،مث مبحو الصفات ألصحاب
العسل وبعض أصحاب اخلمر ،مث بطمس ذنوب األحوال واملقامات وإفناء البقيات
وإخفاء ظهورها باألنوار والتجليات ألهل الفواكه والثمرات مث بإفناء الذات باالستغراق
يف مجع األحدية واالستهالك يف عني اهلوية لشراب اخلمور الصرفة وكلهم أصناف املتقني
{كمنَهوَخالد} كمن هو يف مقابلتهم يف دركات جحيم الطبيعة وشرب محيم اهلوى.
ﱡ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠ

ﲡ ﲢﲣﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱠ

{فاعلمَأنهَلَإلهَإلَهللا} أي :حصّل علم اليقني يف التوحيد مث اسْلك طريقه إذ
االستغفار الذي هو صورة السلوك مسبوق باإلميان العلمي دون الظين ألن من مل يرزق
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ثبات اإلميان مل ميكنه السلوك ،والثبات ال يكون إال باليقني إذ االعتقاد التقليدي ميكن
تغريه وكل حجاب ذنب سواء كان باهليئات البدنية أو الصفات النفسانية أو القلبية أو
األنية كما قيل:
وجييييييييودكَذنييييييييبَلَيقيييييييياسَبييييييييهَذنييييييييب َ
َ

فاألمر بالعلم ها هنا هو احلثُّ على شهود الوحدة وباالستغفار لذنبه هو
التحريض على التنصل عن ذات ظهور البقية واألنائية {وللمؤمنين} بتكميلهم وإرشادهم
ودعوهتم إىل احلق وهدايتهم إىل سلوك طريق التوحيد ،وهذا وأمثاله مما يدل على أن أكثر
سلوكه يف اهلل إمنا كان بعد البعثة والنبوة {وهللاَيعلمَمتقلبكم} انتقاالتكم يف السلوك من
رتبة إىل رتبة ومن حال إىل حال {ومثواكم} ومقامكم الذي أنتم فيه فيفيض عليكم
األنوار وينزل األمداد على حسبها.
ﱡ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

ﲶﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ

ﳇ ﳈ ﱁ ﱂﱃ ﱄﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ

{فكي َإذا َتوفتهم َالمالئكة} تويف املالئكة خمصوص بالقاطنني يف مقام النفس
املنخرطني يف سلك امللكوت األرضية أي :ما حيلتهم أو كيف يعملون إذا توفتهم املالئكة
األرضية بقبض أرواحهم على الصفة املؤملة املؤذية من جهتهم باحلجب عن األنوار
القدسية من وجوههم واملنع عما مييلون إليه من اللذات احلسية من أدبارهم إذ وجه النفس
هو اجلهة اليت تلي القلب والضرب فيه هو اإليالم من جهته باحلجب عن أنواره وما فيه
قرة العني من جتليات الصفات والدبر هو اجلهة اليت تلي البدن والضرب فيه هو التعذيب
من جهته باحلجز عن اجلهة السفلية واللذات احلسية اليت اجنذبت إليها بامليل الطبيعي
واهلوى واحلجب عنها بأخذ اآلالت املوصلة إليها منهم {ذلك} أي :ذلك الضرب
واإليالم من اجلهتني {بـ} سبب {أنهم َاتبعوا َما َأسخط َهللا} من االهنماك يف املعاصي
والشهوات البدنية املبعدة عن جنابه ،فاستحقوا الضرب يف األدبار {وكرهوا َرضوانه}
الذي هو االنسالخ عن صفاهتم لالتصاف بصفاته والتوجه إىل جنابه املوجب ملقام الرضا
والقرب ،فاستحقوا الضرب يف الوجوه.
{أمَحسبَالذينَفيَقلوبهمَمرض} ملا كانت سراية هيئات النفس إىل البدن أسرع
من تعدّي هيئات البدن إىل النفس لكوهنا من امللكوت اليت من شأهنا التأثري وكون البدن
من عامل امللك الذي من شأنه االنفعال مل ميكن إخفاء األحوال النفسانية كما ترى من
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ظهور هيئات الغضب واملساءة واملسرَّة على وجوه أصحاهبا لكن اجلهل الذي هو من
أصعب أمراض القلوب يغرُّ صاحبه ويعميه فيحسب أن ما يف قلبه من الغل واحلقد
واحلسد خيفيه واهلل يظهرها على صفحات وجهه ويف فلتات لسانه كما قال النيب :
"ما أضمر أحد شيئا إال وأظهره اهلل يف فَلتَات لسانه وصفحات وجهه" .وذلك معىن قوله:
{فلعرفتهمَبسيماهم} {ولتعرفنهمَفيَلحنَالقول} وهلذا قيل :لو بات أحدٌ على معصية أو
طاعة يف مطمورة وراء سبعني باب مغلقة ألصبح الناس يتقاولون هبا لظهورها يف سيماه
وحركاته وسكناته وشهادة ملكاته هبا.
ﱡ ﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝ

ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄ

ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾﲿ ﳀﳁ ﳂﳃﳄ ﳅ ﳆﳇﳈ ﳉ ﳊﳋﳌﳍ ﳎ ﱠ

{ولنبلونكمَحتىَنعلم} علم اهلل تعاىل قسمان :سابق على معلوماته إمجاالً يف لوح
القضاء ،وتفصيالً يف لوح القدر ،وتابع إياها يف املظاهر التفصيلية من النفوس البشرية
والنفوس السماوية اجلزئية ،فمعىن {حتى َنعلم} حىت يظهر علمنا التفصيلي يف املظاهر
امللكوتية واإلنسية اليت يثبت هبا اجلزاء ،واهلل أعلم.

سورة الفتح
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂ ﱃﱄﱅ ﱆﱇ ﱈﱉﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﱓﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛﱠ

{إناَفتحناَلكَفتحاَمبينا} فتوح رسول اهلل  ثالثة :أوهلا :الفتح القريب املشار
إليه بقوله :ﱡ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [الفتح ،اآلية ]27 :وهو فتح باب القلب
بالترقي عن مقام النفس وذلك باملكاشفات الغيبية واألنوار اليقينية ،وقد شاركه يف ذلك
أكثر املؤمنني كما أشار إليه بقوله :ﱡ ﲿﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﱠ [الصف ،اآلية،]13 :
وقوله ﱡ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [الفتح ،اآلية ]18 :ويلزمه البشارة باألنوار
امللكوتية والتجليات الصفاتية كما قال :ﱡ ﱚﱛﱠ [األحزاب ،اآلية .]47 :وحصول
املعارف اليقينية وكشوف احلقائق القدسية املشار إليها بقوله :ﱡ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﱠ
[الفتح ،اآلية .]19 :وثانيها :الفتح املبني بظهور أنوار الروح وترقي القلب إىل مقامه
وحينئذٍ تترقَّى النفس إىل مقام القلب فتستتر صفاهتا الالزمة إياها السابقة على فتح القلب
من اهليئات املظلمة باألنوار القلبية وتنتفي بالكلية ،وذلك معىن قوله{ :ليغفر َلكَهللاَماَتقدمَ
منَذنبك} وكذا احلادثة املتأخرة عنه من اهليئات النورانية املكتسبة بالتنوُّر باألنوار القلبية
اليت تظهر هبا يف التلوينات وختفي حاهلا وهي الذنوب املشار إليها بقوله{ :وماَتأخر} وال
تنتفي هذه بالفتح القريب وإن انتفت األوىل به ألن مقام القلب ال يتمّ وال يكمل إال بعد
الترقي إىل مقام الروح واستيالء أنواره على القلب فيظهر تلوين القلب حينئذ وينتفي
تلوين النفس الذي كان يف مقام القلب بالكلية وتنقطع مادته وحيصل يف هذا الفتح مغامن
املشاهدات الروحية واملسامرات السرية .وثالثها :الفتح املطلق املشار إليه بقوله :ﱡ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [النصر ،اآلية ]1 :وهو فتح باب الوحدة بالفناء املطلق
واالستغراق يف عني اجلمع بالشهود الذايت وظهور النور األحدي ،فهذا الفتح املذكور ها
هنا هو املتوسط يترتب عليه أمور أربعة :املغفرة املذكورة وإمتام النعمة الصفاتية
واملشاهدات اجلمالية واجلاللية بكمال مقام القلب كما ذكر ،واهلداية إىل طريق الوحدة
الذاتية بالسلوك يف الصفات واخنراق حجبها النورية وانكشاف غيومها الرقيقة
246
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حىت الوصول إىل فناء األنية والنصرة العزيزة بالوجود املوهوب والتأييد احلقاين املوروث
بعد الفناء.
ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ
ﲁ ﲂﲃ ﲄﲅ ﲆﱠ

{هو َالذي َأنزل َالسكينة} السكينة نور يف القلب يسكن به إىل شاهده ويطمئن
وهو من مبادئ عني اليقني بعد علم اليقني كأنه وجدان يقيين معه لذة وسرور {ليزدادواَ
إيمانا} وجدانيًا ذوقيًا عينيًا {مع َإيمانهم} العلمي {وهلل َجنود َالسماوات} من األنوار
القدسية واألمداد الروحانية {واألرض} من الصفات النفسانية وامللكوت األرضية
كالقوى البشرية وغريها ،يغلب بعضها على بعض مبقتضى مشيئته كما غلب امللكوت
السماوية الروحية على األرضية النفسية يف قلوهبم بإنزال السكينة ،وغلب األرضية على
السماوية يف قلوب أعدائهم فوقعوا يف الشك والريبة {وكان َهللا َعليما} بسرائرهم
ومقتضيات استعداداهتم وصفات فطرة الفريق األول وكدورة نفوس الفريق الثاين
{حكيما} مبا يفعل من التغليب على مقتضى احلكمة والصواب {ليدخل َالمؤمنينَ
والمؤمنات} بإنزال السكينة {جنات} الصفات اجلارية من حتتها أهنار علوم التوكل
والرضا واملعرفة وأمثاهلا من علوم األحوال واملقامات واحلقائق واملعارف {ويكفَر َعنهمَ
سيئاتهم} من صفات النفوس {وكانَذلكَعندَهللاَفوزا} بنيل درجات املقربني {عظيما}
بالنسبة إىل جنات األفعال.
ﱡ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
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ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵﱶﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ

{ويعذب َالمنافقين َوالمنافقات} املبطلني الستعداداهتم ،املكدّرين لصفائها بأفعاهلم
وملكاهتم {والمشركين َوالمشركات} املردودين املطرودين عن جناب احلق من األشقياء
الذين ال ميكنهم موافقة املؤمنني ظاهرًا ملا بينهم من التضاد احلقيقي والتباغض الذايت
األصلي حبسب الفطرة {الظانينَباهللَظنَالسوء} ملكان الشك واالرتياب وظلمة نفوسهم
باالحتجاب {عليهم َدائرة َالسوء} بالتعذيب يف الدنيا بأنواع الوقائع كالقتل واإلماتة
واإلذالل {وغضب َهللا َعليهم} بالقهر واحلجب {ولعنهم} بالطرد واإلبعاد يف اآلخرة
{وأعد َلهم} أنواع العذاب {وهلل َجنود َالسماوات} كررها ليفيد تغليب اجلنود األرضية
على السماوية يف املنافقني واملشركني بعكس ما فعل باملؤمنني ،وب َّدل عليمًا بقوله :عزيز،
ليفيد معىن القهر والقمع ألن العلم من باب اللطف والعزة من باب القهر.
{إن َالذين َيبايعونك} هذه املبايعة هي نتيجة العهد السابق املأخوذ ميثاقه على
العباد يف بدء الفطرة وإمنا كانت مبايعته مبايعة اهلل ألن النيب قد يفىن عن وجوده وحيقق اهلل
ب إليه فقد صدر عن اهلل ونسب إليه،
س َ
يف ذاته وصفاته وأفعاله فكل ما صدر عنه ونُ ِ
فمبايعته مبايعة اهلل تعاىل ،وإمنا قلنا إهنا نتيجة ميثاق الفطرة إذ لو مل تكن جنسية ومناسبة
أصلية بينهم وبينه ملا وُ ِجدت هذه البيعة النتفاء اإللفة واحملبة املقتضية هلا بانتفاء اجلنسية،
فهي دليل سالمة فطرهتم وبقائها على صفائها األصلي {يدَهللا} الظاهرة يف مظهر رسوله
الذي هو امسه األعظم {فو َأيديهم} أي :قدرته البارزة يف يد الرسول فوق قدرهتم
البارزة يف صور أيديهم فيضرُّهم عند النكث وينفعهم عند الوفاء {فمن َنكث} العهد
بتكدير صفاء فطرته واالحتجاب هبيئات نشأته وتغليب ظلمة صفات نفسه على نور قلبه
املوجب ملخالفة العهد {فإنما َينكث َعلى َنفسه} أي :يعود ضرر نكثه عليه دون غريه
لسقوطه عن الفطرة األصلية واحتجابه يف الظلمات البدنية وحرمانه عن الَّلذات الروحانية
وتعذبه باآلالم النفسانية ،وهذا هو النّ َفاق احلقيقي {ومنَأوفى} باحملافظة على نور فطرته
{فسيؤتيهَأجراَعظيما} بأنوار جتليات الصفات ولذَّات املشاهدات وهلذا مسيت هذه البيعة
بيعة الرضوان ،إذ الرضا هو فناء اإلرادة يف إرادته تعاىل وهو كمال فناء الصفات.
ﱡ ﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
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ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ

ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇ
ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽ ﱠ

{لقدَرضيَهللاَعنَ

ولتحقيق هذا الثواب الطالع اهلل تعاىل على صفاء فطرهتم قال:
المؤمنينَإذَيبايعونكَتحتَالشجرةَفعلمَماَفيَقلوبهم} من الصدق والعزمية على الوفاء بالعهد
وحفظ النور املذكور {فأنزل َالسكينة َعليهم} بتأللؤ نور التجلي الصفايت الذي هو نورٌ
كمايل على نورٍ ذايت فحصل هلم اليقني {وأثابهم} الفتح املذكور ،فحصلوا على مقام
الرضا ورضوا عنه مبا أعطاهم من الثواب ،ولو مل يسبق رضا اهلل عنهم ملا رضوا {ومغانمَ
كثيرة} من علوم الصفات واألمساء {يأخذونهاَوكانَهللاَعزيزا} حيث كانت قدرته فوق
قدرهتم {حكيما} حيث خبَّأ يف صورة هذا القهر اجللي معىن هذا اللطف اخلفي ،إذ ظاهر
قوله{ :يد َهللا َفو َأيديهم} قهرٌ ووعيدٌ حصل منه معىن قوله{ :لقد َرضي َهللا َعنَ
المؤمنين} الذي هو لطف حمض.
{فعجَل َلكم َهذه َوك َ

{وعدكم َهللا َمغانم َكثيرة َتأخذونها} من علوم توحيد الذات
أيدي} ناس صفاتكم عنكم {ولتكونَآية} دالة ،شاهدة {للمؤمنين} على توحيد الذات
{ويهديكم} سلوك صراطه بعد العلم به {وأخرى} من علومه تعاىل اليت هي عني ذاته
بعد فنائكم فيه وحتققكم به حال البقاء بعد الفناء {لمَتقدرواَعليها} إذ ال تكون إال له
{قدَأحاطَهللاَبها} دون من سواه {وكانَهللاَعلىَكلَشيء} من معلوماته {قديرا} واهلل
أعلم.

سورة احلجرات
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ

ﱋﱌ ﱍﱎﱠ

{يا َأيها َالذين َآمنوا َل َتقدموا َبين َيدي َهللا َورسوله} طلب اجلمع بني أديب الظاهر
والباطن من أهل احلضور وهنى عن التقدمة املطلقة يف احلضرة اإلهلية واحلضرة النبوية
املتناولة للتقدم يف األقوال واألفعال وحديث النفس والظهور بالصفات والذات ،وحلضرة
كل اسم من أمساء اهلل تعاىل أدب جيب مراعاته على من جتلى اهلل له به ولكل مقام وحال
أدب جيب على صاحبه حمافظته .فالتقدمة بني يدي اهلل يف مقام الفناء هي الظهور باألنائية
يف حضرة الذات ،ويف مقام احملو الظهور بصفة تقابل الصفة اليت تشاهد جتليها يف حضرة
األمساء كالظهور بإرادته يف مقام الرضا ،ومشاهدة اإلرادة يف حضرة جتلي اسم املريد،
والظهور بعلمه باالعتراض يف مقام ،التسليم حبضرة العليم وبالتجلد يف مقام العجز،
ومشاهدة القادر وحتديث النفس يف مقام املراقبة وشهود املتكلم ،وبالفعل يف مقام التوكل
واالنسالخ عن األفعال يف حضرة الفعال ،وهذه كلها إخاللٌ بأدب الباطن مع اهلل تعاىل.
وأما اإلخالل بأدب الظاهر معه ،فـ :كترك العزائم إىل الرخص واإلقدام على الفضول
املباحة من األقوال واألفعال وأمثاهلما .وأما التقدمة بني يدي الرسول بإخالل أدب الظاهر
فهو :كالتقدم عليه يف الكالم ،واملشي ،ورفع الصوت ،والنداء من وراء احلجرات،
واجللوس معه واللبث عنده لالستئناس باحلديث ،والدخول عليه واالنصراف عنه بغري
االستئذان وأمثاله .وأما إخالل أدب الباطن معه فـ :كالطمع يف أن يطيعه الرسول يف
أمر ،وظن السوء يف حقه وأمثال ذلك .وأما املخالفات اليت تتعلق باألوامر والنواهي
واإلقدام على الشيء قبل معرفة حكم اهلل تعاىل وحكم الرسول فيه فهي من سوء أدب
أهل الغيبة ال احلضور الذي حنن فيه.
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{واتقواَهللا} يف هذه التقدمات كلها فإن من اتقى اهلل حق تقاته ال يصدر عنه
أمثال هذه التقدمات يف املواقع املذكورة {إنَهللاَسميع} للتقدمات القولية يف باب أدب
الظاهر ،وألحاديث النفس يف باب أدب الباطن {عليم} بالفعليات والوصفيات وبظهور
البقيات.
ﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹﱺﱻﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ

{واعلمواَأنَفيكمَرسولَهللا} اآلية ،ملا كان متين املؤمنني طاعة الرسول إياه معربا
عن ظهور نفسه بصفاته ،حمتجبًا عن فضل الرسول وكماله ،وذلك ال يكون إال لضعف
اإلميان وكدورة القلب هبوى النفس ،واستيالء النفس على القلب بامليل إىل الشهوات
واللذات لغلبة اهلوى عليها ،أورد لفظة {ولكن} بني قوله{ :لو َيطيعكم} وبني قوله:
{هللا َحبب َإليكم َاإليمان} لصفاء الروح وبقاء الفطرة على النور األصلي {وزينه َفيَ
قلوبكم} بإشراق أنوار الروح على القلب وتنويرها إياه واستعدادها لإلهلامات امللكية
املفيدة لالستسالم واالنقياد ألحكامه {وكرَه َإليكم َالكفر} أي :االحتجاب عن الدين
{والفسو } أي :امليل إىل اتباع الشهوات باهلوى ومتابعة الشيطان بالعصيان لتن َّور النفس
بنور القلب وانقيادها له واستفادهتا ملكة العصمة باالستسالم ألمره .والعصمة هيئةٌ نوريةٌ
يف النفس ميتنع معها اإلقدام على املعاصي كل ذلك لقوة الروح واستيالئه على القلب
والنفس بنوره الفطري كما أن أضداد ذلك يف الذين متنوا طاعة الرسول إياهم لقوة النفس
واستيالئها على القلب وحجبها إياه عن نور الروح {أولئك} املوصوفون مبحبة اإلميان
وتزيينه يف قلوهبم وكراهتهم املعاصي {همَالراشدون} الثابتون على الصراط املستقيم دون
من خيالفهم {فضالَمنَهللا} بعنايته هبم يف األزل املقتضية للهداية الروحانية االستعدادية
املستتبعة هلذه الكماالت يف األبد {ونعمة} بتوفيقه إياهم للعمل مبقتضى تلك اهلداية
األصلية وإعانته بإفاضة الكماالت املناسبة الستعداداهتم حىت اكتسبوا َمَل َك َة العصمة
املوجبة لكراهة املعصية {وهللاَعليم} بأحوال استعداداهتم{ ،حكيم} يفيض عليها ما يليق
هبا ويناسبها حبكمته.
ﱡ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
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ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ
ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱠ

{وإن َطائفتان َمن َالمؤمنين} إىل آخره ،االقتتال ال يكون إال للميل إىل الدنيا
والركون إىل اهلوى واالجنذاب إىل اجلهة السفلية والتوجه إىل املطالب اجلزئية ،واإلصالح
إمنا يكون من لوازم العدالة يف النفس اليت هي ظل احملبة اليت هي ظل الوحدة ،فلذلك أمر
املؤمنون املوحدون باإلصالح بينهما على تقدير بغيهما والقتال مع الباغية على تقدير بغي
إحدامها حىت ترجع لكون الباغية مضادة للحق دافعة له كما خرج عمار رضي اهلل عنه
مع كربه وشيخوخته يف قتال أصحاب معاوية ليعلم بذلك أهنم الفئة الباغية .وقيد
اإلصالح يف القسم الثاين وهو أن الباغية إحدامها بالعدل ألن بغي الطرفني يوغر الصدور
ويهيّج النفوس على الظلم فنهاهم عن ذلك إذ اإلصالح إمنا يكون فضيلة معتربة إذا مل
يكن بالنفس بل بالقلب على مقتضى العدالة احملضة إلزالة اجلور ال لغرض آخر كاحلماية
واحلميَّة ورعاية املصلحة الدنيوية وغري ذلك ،ولذلك قال{ :إنَهللا َيحبَالمقسطين} أي:
احملبة اإلهلية إمنا تترتب على العدالة ،فاإلصالح إذا مل يكن عن عدالة مل يكن عن حمبة،
وإذا مل يكن عن حمبة فال حيبهم اهلل لوجوب اقتضاء حمبة اهلل إياهم حمبتهم له ،واقتضاء
حمبتهم له العدالة وحمبة املؤمنني فلو أحبهم ألحبوه كما قال :ﱡﲗ ﲘﱠ [املائدة،
اآلية ]54 :ولو أحبوه ألحبوا املؤمنني ولزموا العدالة .مث بيَّن أن اإلميان الذي أقل مرتبته
التوحيد والعمل يقتضي األخوة احلقيقية بني املؤمنني للمناسبة األصلية والقرابة الفطرية اليت
تزيد على القرابة الصورية والنسبة الوالدية مبا ال يقاس القتضائه احملبة القلبية الالزمة
لالتصال الروحاين يف عني مجع الوحدة ال احملبة النفسانية املسببة عن التناسب يف اللحمة
فال أقل من اإلصالح الذي هو من لوازم العدالة وإحدى خصاهلا إذ لو مل يعدوا عن
الفطرة ومل يتكدروا بغواشي النشأة مل يتقاتلوا ومل يتخالفوا فوجب على أهل الصفاء
مبقتضى الرمحة والرأفة والشفقة الالزمة لألخوة احلقيقية اإلصالح بينهما وإعادهتما إىل
الصفاء.
{واتقواَهللا} يف تكدّر الفطرة والبعد عن النور األصلي مبقتضيات النشأة والرضا
باملفسدة وترك اإلصالح لضعف احملبة الدال على االحتجاب عن الوحدة {لعلكمَ
ترحمون} بإفاضة نور الكمال املناسب لصفاء االستعداد واملناهي املذكورة بعدها إىل
قوله{ :إن َأكرمكم َعند َهللا َأتقاكم} كلها من باب الظلم املقابل للعدالة الالزمة لإلميان
التوحيدي.
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ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﱠ

سب لتساوي الكل يف
قوله{ :إن َأكرمكم َعند َهللا َأتقاكم} معناه :ال كرامة بالنّ َ
البشرية املنتسبة إىل ذكر وأنثى واالمتياز بالشعوب والقبائل إمنا يكون ألجل التعارف
باالنتساب ال للتفاخر فإنه من الرذائل ،والكرامة ال تكون إال باالجتناب عن الرذائل الذي
هو أصل التقوى .مث كلما كانت التقوى أزيد رتبة كان صاحبها أكرم عند اهلل وأجل
قدرا .فاملتقي عن املناهي الشرعية اليت هي الذنوب يف عرف ظاهر الشرع أكرم من
الفاجر وعن الرذائل اخللقية كاجلهل والبخل والشره واحلرص واجلنب أكرم من اجملتنب عن
املعاصي املوصوف هبا وعن نسبة التأثري والفعل إىل الغري بالتوكل ،ومشاهدة أفعال احلق
أكرم من الفاضل املتدرب بالفضائل اخللقية املعتد بتأثري الغري ،احملجوب برؤية أفعال احلق
عن جتليات أفعال احلق وعن احلجب الصفاتية باالنسالخ عنها يف مقام الرضا وحمو
الصفات أكرم من املتوكل يف مقام توحيد األفعال احملجوب بالصفات عن جتليات صفات
احلق وعن وجوده املخصوص أي :أنيّته اليت هي أصل الذنوب بالفناء أكرم اجلميع {إنَ
هللاَعليم} مبراتب تقواكم {خبير} بتفاضلكم.

ﱡ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ
ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝﳞ ﳟﳠ ﳡﳢ ﳣ ﱠ

{إنماَالمؤمنون} إىل آخره ،ملا فرّق بني اإلميان واإلسالم وبني أن اإلميان باطين
قليب واإلسالم ظاهري بدين .أشار إىل اإلميان املعترب احلقيقي وهو اليقني الثابت يف القلب
املستقرُّ الذي ال ارتياب معه ال الذي يكون على سبيل اخلطرات ،فاملؤمنون هم املوقنون
الذين غلبت مََل َكة اليقني قلوهبم على نفوسهم ونورهتا بأنوارها فتأصلت فيها ملكة
القلوب حىت تأثرت هبا اجلوارح فلم ميكنها إال اجلري حبكمها والتسخر هليئتها وذلك
معىن قوله{ :وجاهدوا َبأموالهم َوأنفسهم َفي َسبيل َهللا} بعد نفي االرتياب عنهم ألن بذل
املال والنفس يف طريق احلق هو مقتضى اليقني الراسخ وأثره يف الظاهر {أولئك َهمَ
الصادقون} يف اإلميان لظهور أثر الصدق على جوارحهم وتصديق أفعاهلم وأقواهلم خبالف
املدعني املذكورين.

سورة ق
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽﱾﱿ ﲀ
ﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂﱠ

{ } إشارة إىل القلب احملمدي الذي هو العرش اإلهلي احمليط بالكل كما أن
(ص) إشارة إىل صورته على ما رمز إليه ابن عباس يف قوله( :ص) جبل مبكة كان عليه
عرش الرمحن حني ال ليلٌ وال هنارٌ ،ولكونه عرش الرمحن ،قال" :قلبُ املؤمن عرش اهلل"،
وقال" :ال يسعين أرضي وال مسائي ويسعين قلب عبدي املؤمن".
قيل } { :جبل حميط بالعامل وراءه العنقاء إلحاطته بالكل وكونه حجاب الرب
ال يعرفه من مل يصل إىل مقام القلب وإمنا يطَّلع عليه من طلع هذا اجلبل .أقسم به
وبالقرآن اجمليد أي :العقل القرآين الكامل فيه الذي هو االستعداد األويل اجلامع لتفاصيل
الوجود كله ،فإذا برز وصار إىل الفعل كان عقالً فرقانيًا وال خيفى جمده وشرفه هبذا
املعىن ،أو القرآن اجمليد النازل عليه الذي هو بعينه الفرقان البارز الذي أشرنا إليه مجعهما
سمِ لتناسبهما وجواب القسم حمذوف كما يف {ص} وغريها من السور ،وهو :إنه
يف القَ َ
حلقٌّ أو إنه ملعجز مدلول عليه بقوله{ :بلَعجبوا} اخل.
ﱡ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ

ﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱠ

وبقوله{ :أفعييناَبالخلقَاألول} أي :إما اهتدينا إىل إبداع احلقائق وإجياد األشياء
األولية كاألرواح والسماوات وأمثاهلا ،بل اعترفوا بذلك إمنا هم يف شبهة والتباس من
خلق حادث يتجدَّد كل وقت ،لبسَ عليهم الشيطان حىت قالوا ﱡ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱠ
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[اجلاثية ،اآلية .]24 :ونسبوا التأثري إىل الزمان واحتجبوا عن معىن قوله:
ﲀﱠ [الرمحن ،اآلية ،]29 :ولو عرفوا اهلل حق معرفته وكان اعترافهم بإجياده للخلق
األول عن علم ويقني لشاهدوا اخللق اجلديد يف كل آنٍ فلم ينكروا البعث وكانوا عبادًا
خملصني ليس للشيطان عليهم سلطان.
{ونحنَأقربَإليهَمنَحبلَالوريد} متثيل للقرب املعنوي بالصورة احلسية املشاهدة،
وإمنا كان أقرب مع عدم املسافة بني اجلزء املتّصل به وبينه ،ألن اتصال اجلزء بالشيء
يشهد بالبينونة واإلثنينية الرافعة لالحتاد احلقيقي ومعيّته وقربه من عبده ليس كذلك ،فإن
هويته وحقيقته املندرجة يف هويته وحتققه ليست غريه بل إن وجوده املخصوص املعني إمنا
هو بعني حقيقته اليت هي الوجود من حيث هو وجود ولواله لكان عدمًا صرفًا وال شيئًا
حمضًا .فحبل غاية القرب الصوري أي :االتصال باجلزئية الذي ال اتصال أشد منه يف
األجسام مع كونه سبب حياة الشخص ،هذا أمت منه لبقائه .مث بني أقربيته لينتفي القرب
مبعىن االتصال واملقارنة ،كما قال أمري املؤمنني " :هو مع كل شيء" ،ال مبقارنة إذ
الشيء به ذلك الشيء وبدونه ليس شيئًا حىت يقارنه.
ﱡﱼﱽﱾﱿ

ﱡ ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ

ﱥﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ

{إذَيتلقىَالمتلقيان} أي :يعلم حديث نفسه الذي يوسوس به نفسه وقت تلقي
املتلقيني مع كونه أقرب إليه منهما ،وإمنا تلقيهما للحجة عليه وإثبات األقوال واألعمال يف
الصحائف النورية للجزاء ،واملتلقي القاعد عن اليمني هو القوة العاقلة العملية املنتقشة
بصور األعمال اخلريية املرتسمة باألقوال احلسنة الصائبة ،وإمنا قعد عن ميينه ألن اليمني
هي اجلهة القوية الشريفة املباركة وهي جهة النفس اليت تلي احلق ،واملتلقي القاعد عن
الشمال هو القوة املتخيلة اليت تنتقش بصور األعمال البشرية البهيمية والسبعية واآلراء
الشيطانية الومهية واألقوال اخلبيثة الفاسدة .وإمنا قعد عن الشمال ألن الشمال هي اجلهة
الضعيفة اخلسيسة املشؤومة وهي اليت تلي البدن ،وألن الفطرة اإلنسانية خيّرة بالذات
لكوهنا من عامل األنوار مقتضية بذاهتا وغريزهتا اخلريات والشرور إمنا هي أمور عرضت هلا
من جهة البدن وآالته وهيئاته ،يستويل صاحب اليمني على صاحب الشمال ،فكلما
صدرت منه حسنة كتبها له يف احلال وإن صدرت منه سيئة منع صاحب الشمال عن
كتابتها يف احلال انتظارا للتسبيح أي :التنزيه عن الغواشي البدنية واهليئات الطبيعية
بالرجوع إىل مقرّه األصلي وسنخه احلقيقي وحاله الغريزي لينمحي أثر ذلك األمر
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العارضي بالنور األصلي واالستغفار ،أي :التنور باألنوار الروحية والتوجه إىل احلضرة
اإلهلية لينمحي أثر تلك الظلمة العرضية بالنور الوارد كما قال عليه الصالة والسالم:
"كاتب احلسنات على ميني الرجل ،وكاتب السيئات على يساره ،وكاتب احلسنات أمني
على كاتب السيئات ،فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمني عشرًا ،وإذا عمل سيئة قال
صاحب اليمني لصاحب اليسار :دعه سبع ساعات لعلَّه يسبّح أو يستغفر".
{وجاءت َسكرة َالموت} أي :شدته احملرية الشاغلة للحواس املذهلة للعقل
{بالحق} حبقيقة األمر الذي غفل عنه من أحوال اآلخرة والثواب والعقاب ،أي:
أحضرت السكرة اليت منعت احملتضر عن اإلدراكات اخلارجية أحواله الباطنة وأظهرت
عليه {ذلكَماَكنت} أيها احملتضر {منهَتحيد} أي :متيل إىل األمور الظاهرة وتذهل عنها.
ﱡ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙ
ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧﱠ

{ونفخ َفي َالصور} لألحياء ،أي :أحيي كل منهم يف صورة تناسبه يف اآلخرة
{ذلك} النفخ وقت حتقق الوعيد بشهود ما قدم من األعمال وما أ ِّخر.

{وجاءت َكل َنفس َمعها َسائق} من علمه {وشهيد} من عمله ألن كل أحد
ينجذب إىل حمل نظره وما اختاره بعلمه ،وامليل الذي يسوقه إىل ذلك الشيء إمنا نشأ من
شعوره بذلك الشيء وحكمه مبالئمته له سواء كان أمرا سفليا جسمانيا بعثه عليه هواه
وأغراه عليه ومهه وقواه ،أو أمرا علويا روحانيًا بعثه عليه عقله وحمبته الروحانية وحرضه
عليه قلبه وفطرته األصلية .فالعلم الغالب عليه سائقه إىل معلومه ،وشاهده بامليل الغالب
عليه واحلب الراسخ فيه والعمل املكتوب يف صحيفته يشهد عليه بظهوره على صور
أعضائه وجوارحه وينطق عليه كتابه باحلق وجوارحه هبيئات أعضائه املتشكلة بأعماله.
{لقد َكنت َفي َغفلة َمن َهذا} الحتجابك باحلس واحملسوسات وذهولك عنه
الشتغالك بالظاهر عن الباطن {فكشفناَعنك} باملوت {غطاءك} املادي اجلسماين الذي
احتجبت به {فبصركَاليومَحديد} أي :إدراكك ملا ذهلت عنه ومل تصدق بوجوده يقينا
قوي تعاينه {وقال َقرينه} من شيطان الوهم الذي غره بالظواهر وحجبه عن البواطن
{هذاَماَلدي} مهيأ جلهنم ،أي :ظهر تسخري الوهم إياه يف التوجه إىل اجلهة السفلية وإنه
ملكه واستعبده يف طلب اللذات البدنية حىت هيأه جلهنم يف قعر الطبيعة.
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{ألقيا َفي َجهنم} اخلطاب للسائق والشهيد اللذين يوبقانه ويلقيانه ويهلكانه يف
أسفل غياهب مهواة اهليوىل اجلسمانية وغيابة جبّ الطبيعة الظلمانية يف نريان احلرمان أو
ملالك .واملراد بتثنية الفاعل تكرار الفعل كأمنا قال :ألقِ ،الستيالئه عليهم يف اإلبعاد
واإللقاء إىل اجلهة السفلية ،ويقوي األول أنه عدد الرذائل املوبقة اليت أوجبت استحقاقهم
لعذاب جهنم ووقوعهم يف نريان اجلحيم وبني أهنا من باب العلم والعمل والكفران ومنع
اخلري كالمها من إفراط القوة البهيمية الشهوانية الهنماكها يف لذاهتا واستعماهلا نعم اهلل
تعاىل يف غري مواضعها من املعاصي واالحتجاب عن املنعم هبا ومن حقها أن تذكره
وتبعث على شكره وشدة حرصها ومكالبتها عليها لفرط ولوعها هبا فتمنعها عن
مستحقيها .وذكرمها على بناء املبالغة ليدل على رسوخ الرذيلتني فيه وغلبتهما عليه
وتعمقه فيهما املوجب للسقوط عن رتبة الفطرة يف قعر بئر الطبيعة ،والعتود واالعتداء
كالمها من إفراط القوة الغضبية واستيالئها لفرط الشيطنة واخلروج عن حد العدالة،
واألربعة من باب فساد العمل والريب والشرك كالمها من نقصان القوى النطقية
وسقوطها عن الفطرة بتفريطها يف جنب اهلل وقصورها عن حدة القوة العاقلة وذلك من
باب فساد العلم.
ﱡ ﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽ

ﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄ ﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏﱠ

{قالَقرينهَربناَماَأطغيته} هذه املقاوالت كلها معنوية مثلت على سبيل التخييل
والتصوير الستحكام املعىن يف القلب عند ارتسام مثاله يف اخليال ،فادعاء الكافر اإلطغاء
على الشيطان وإنكار الشيطان إياه عبارة عن التنازع والتجاذب الواقع بني قوتيه الومهية
والعقلية ،بل بني كل اثنتني متضادتني من قواه كالغضبية والشهوية مثالً ،وهلذا قال{ :لَ
تختصموا} .وملا كان األمران يف وجوده مها العقلية والومهية كان أصل التخاصم بينهما
وكذا يقع التخاصم بني كل متحاورين متخاوضني يف أمر لتوقع نفع أو لذة يتوافقان ما
دام مطلوهبما حاصالً ،فإذا حرما أو وقعا بسعيهما يف خسران وعذاب ،تدارءا أو نسب
كل منهما التسبب يف ذلك إىل اآلخر الحتجاهبما عن التوحيد وتربئ كل منهما عن ذنبه
حملبة نفسه ،ولذلك قال حارثة رضي اهلل عنه للنيب " :ورأيت أهل النار يتعاورون".
وصوَّب  قوله وقول الشيطان{ :ماَأطغيتهَولكنَكانَفيَضاللَبعيد} ،كقوله :ﱡ ﲁﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﱠ [إبراهيم ،اآلية .]22 :ألنه لو مل يكن يف ضالل عن
طريق التوحيد بعيد عن الفطرة األصلية بالتوجه إىل اجلهة السفلية والتغشي بالغواشي
املظلمة الطبيعية مل يقبل وسوسةَ الشيطان وقبل إهلام امللك ،فالذنب إمنا يكون عليه
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باالحتجاب عن نور الفطرة واكتساب اجلنسية مع الشيطان يف الظلمة ،والنهي عن
االختصام ليس املراد به انتهاؤمها بل عدم فائدته واالستماع إليه كأنه قال :ال اختصام
مسموع عندي.
وقد ثبت وصح تقدمي الوعيد حيث أمكن انتفاعكم به لسالمة اآلالت وبقاء
االستعداد ،فلم تنتفعوا به ومل ترفعوا لذلك رأسًا حىت ترسَّخت اهليئات املظلمة يف
نفوسكم ورانت على قلوبكم وحتقَّق احلجاب وحق القول بالعذاب ،فـ {ما َيبدلَالقولَ
لدي} حينئذ لوجوب العذاب حال وقوعه {وما َأنا َبظالَم} حيث وهبت االستعداد
وأنَْبأت على الكمال املناسب له وهديتكم إىل طريق اكتسابه ،بل أنتم الظلَّامون أنفسكم
باكتساب ما ينافيه وإضاعة االستعداد بوضع النور يف الظلمة واستبدال ما يفىن مبا يبقى.
{يومَنقولَلجهنمَهلَامتألت} أي :يوم يتكَّثر أهل النار حىت تستبعد الزيادة عليهم
وال تنتقص سعتها هبم وال يسكن كََلبها .ويف احلديث :ال تزال جهنم يلقى فيها وتقول:
هل من مزيد؟! حىت يضع ربُّ العزة فيها قدمه ،فتقول :قط قط بعزتك وكرمك'' ،أي:
ال يزال اخللق مييلون إىل الطبيعة بالشهوة واحلرص والطبيعة باقية على حاهلا ،جاذبةٌ ملا
يناسبها ،قابلةٌ لصورها املالئِمة هلا ،ملقية ملا قبلت إىل أسفل الدركات إىل ما ال يتناهى
حىت يصل إليها أثر نور الكمال الوارد على القلب فتتنوَّر به وتنتهي عن فعلها .وعرب عن
تشعشع النور اإلهلي من القلب على النفس بقدم رب العزة القوي على قهرها ومنعها عن
فعلها وإجبارها على موافقة القلب ،فتقول :قطين ،قطين.
ﱡ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢ

ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉ ﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏ ﱐﱠ

{منَ

{وأزلفتَالجنة} أي :جنة الصفات للذين اتقوا صفات النفس بدليل قوله:
خشيَالرحمنَبالغيب} ألن اخلشية ختتص بتجلي العظمة ولقوله{ :غيرَبعيد} أي :مكانا
غري بعيد لكون جنة الصفات أقرب من جنة الذات يف الرتبة دون الظهور ،إذ الذات
أقرب يف الظهور ألن يف عامل األنوار كل ما كان أبعد يف العلو واملرتبة من الشيء كان
أقرب إليه يف الظهور لشدة نوريته ولقوله{ :هذاَماَتوعدونَلكلَأواب} أي :رجاع إىل اهلل
بفناء الصفات {حفيظ} أي :حمافظ على صفاء فطرته ونوره األصلي كي ال يتكدر
بظلمة النفس من اتصف باخلشية وصارت اخلشية مقامه عند جتلي احلق يف صفة الرمحة
الرمحانية إذ هي أعظم صفاته لداللتها على إفاضة مجيع اخلريات والكماالت الظاهرة على
الكل وهي جالئل النعم وعظائمها {بالغيب} أي :يف حالة كونه غائبا عن شهود الذات،

تفسيرَسورةَ َ

259

إذ احملتجب بتجلي الصفات غائب عن مجال الذات {وجاءَبقلبَمنيب} إىل اهلل عن ذنوب
صفات النفس يف معارج صفات احلق دون الساكن يف مقام اخلشية الذي ال يقصد
التوقي.
{ادخلوها} بسالمة عن عيوب صفات النفس آمنني عن تلوينها {لهمَماَيشاؤونَ
فيها} من نعم التجليات الصفاتية وأنوارها حبسب اإلرادة {ولديناَمزيد} من نور جتلي
الذات الذي ال خيطر على قلوهبم.
{وكم َأهلكنا} قبل هؤالء املتقني باإلفناء واإلحراق بسبحات جتلي الذات {منَ
قرنَهمَأشدَمنهمَبطشا} أي :أولياء أقوى منهم يف صفات نفوسهم ألن االستعداد كلما
كان أقوى كانت صفات النفس يف البداية أقوى {فنقبواَفيَالبالد} أي :مفاوز الصفات
ومقاماهتا {هلَمنَمحيص} عن الفناء باالحتجاب ببعضها والتواري هبا عند إشراق أنوار
سبحات الوجه الباقي ،وكيف احمليص وال تبقى صفة هناك فضال عن تواريه هبا.
ﱡ ﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵ
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈ

ﲉ ﲊﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐﱠ

{إنَفيَذلك} املعىن املذكور لتذكريًا {لمنَكانَلهَقلب} كامل بالغ يف الترقي إىل
حد كماله {أوَألقىَالسمع} يف مقام النفس إىل القلب لفهم املعاين واملكاشفات للترقي،
وهو حاضر بقلبه ،متوجه إليه ،مفيض لنوره ،مترقّ إىل مقامه.
{ولقدَخلقناَالسماواتَواألرضَوماَبينهماَفيَستةَأيام} أي :ست جهات إنْ فسرنا
السماوات واألرض على الظاهر وإن أولنا السماوات باألرواح واألرض باجلسم ،فهي
صور املمكنات الست من اجلربوت وامللكوت وامللك اليت هي جمموع اجلواهر
واإلضافيات والكميات والكيفيات اليت هي جمموع األعراض ،فهذه الستة حتصر
املخلوقات بأسرها ،والستة اآلالف املذكورة اليت هي مدّة دور اخلفاء على ما ذكر يف
(األعراف).
{فاصبر َعلى َما َيقولون} بالنظر إليهم بالفناء وعدم تأثري أقواهلم باالنسالخ عن
األفعال وحبس النفس عن الظهور بأفعاهلا إنْ مل حتبسها عن الظهور بصفاهتا {وسبحَبحمدَ
ربك} بالتجريد عن صفات النفس حامدًا لربك باالتصاف بصفاته وإبراز كماالته
املكتوبة فيك يف مقام القلب {قبلَطلوع} مشس الروح ومقام املشاهدة {وقبلَالغروب}
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غروهبا بالفناء يف أحدية الذات {ومن َالليل} أي :يف بعض أوقات ظلمة التلوين فنزّهه
عن صفات املخلوقني بالتجرد عن الصفة الظاهرة بالتلوين {وأدبارَالسجود} ويف أعقاب
كل فناء ،فإن عقيب فناء األفعال جيب االحتراز عن تلوين النفس وعقيب الفناء عن
الصفات جيب التنزه عن تلوين القلب ،وعقيب فناء الذات جيب التقدس عن ظهور
األنائية.
{واستمعَيوم َينادي} اهلل بنفسه من أقرب األماكن إليك كما نادى موسى من
شجرة نفسه ،يوم يسمع أهل القيامة الكربى صيحة القهر واإلفناء باحلق من احلق {ذلكَ
يومَالخروج} من وجوداهتم.
ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ

{إنا َنحن َنحيي َونميت} أي :شأننا اإلحياء واإلماتة حنيي أوالً بالنفس مث منيت
عنها مث حنيي بالقلب مث منيت عنه مث حنيي بالروح مث منيت عنه بالفناء {وإلينا َالمصير}
بالبقاء بعد الفناء بل يف كل فناء إذ ال غري يصريون إليه.
{يومَتشقق} أرض البدن {عنهمَسراعا} إىل ما جيانسهم من اخللق {ذلكَحشرَ
عليناَيسير} حنشرهم مع من يتولونه باحملبة باجنذاهبم إليه دفعة بال كلفة من أحد {نحنَ
أعلمَبماَيقولون} إلحاطة علمنا هبم وتقدّمه عليهم وعلى أقواهلم {وماَأنتَعليهمَبجبار}
جتربهم على خالف ما اقتضى استعدادهم وحاهلم اليت هم عليها ،ﱡ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ
[الغاشية ،اآلية ]21 :فاصرب بشهود ذلك منّي واحبس النفس عن الظهور بالتلوين وذكر
بالقرآن مبا نزل عليك من العقل اجلامع جبميع املراتب {من} يتأثر بالتذكري فـ {يخا َ
وعيد} لكونه قابال للوعظ جمانسًا لك يف االستعداد قريبًا منّي دون املردودين الذين ال
يتأثرون به واهلل تعاىل أعلم.

سورة الذاريات
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ
ﳄﳅ ﳆ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅﱆ ﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌ ﱍ ﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪﱠ

{والذارياتَذرواَ} أي :النفحات اإلهلية والنسائم القدسية اليت تذرو غبار اهليئات
الظلمانية وتراب الصفات النفسانية {ذرواَ} {فالحامالت} أي :الواردات النورانية اليت
حتمل أوقار احلقائق اليقينية والعلوم الكشفية احلقيقية اليت هلا ثقل يف امليزان لبقائها دون
اليت ختفَ من األمور الفانية إىل قلوب أهل العرفان والنفوس القابلة املستعدة احلاملة لتلك
احلقائق واملعاين {فالجاريات َيسراَ} أي :النفوس اليت جتري يف ميادين املعامالت ومنازل
القربات بواسطة تلك النفحات والواردات يسرًا بال كلفة كما للمحرومني عن ذلك أو
القلوب اليت جتري يف أحبر الصفات بتلك النفحات يسرًا.
{فالمقسماتَأمراَ} أي :املالئكة املقرّبني من أهل اجلربوت وامللكوت اليت تقسم
بكل واحدة قسطًا من السعادة والرزق احلقيقي على حسب االستعدادات {إنماَ
توعدون} من حال القيامة الكربى وحصول الكمال املطلق {لصاد َ*َوإنَالدين} أي:
اجلزاء الذي هو الفيض الوارد حبسب السعي يف السلوك والعمل املعدّ للقبول أو احلرمان
والتعذب باحلجاب والتأذي باهليئات املؤذية املظلمة بسبب الركون إىل الطبيعة {لواقع}
ﱲ ﱴﱵ ﱶ
كما قال :ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﱠ [العنكبوت ،اآلية ،]69:وقال :ﱡ ﱳ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [املطففني،
اآليات .]16 - 14:أقسم باملعدّات والقوابل واملفيضات على أن مقتضى اجتماعها
واجب الوقوع.
{والسماء} أي :الروح {ذات} الطرائق من الصفات ،فإن من كل صفة طريقًا
إىل مساء الروح يصل إليها من يسلكها وكل مقام وحال بابًا إليها {إنكمَلفيَقولَمختل }
من حديث النفس وشجونه املتنوّعة املانعة عن احتاد الوجهة يف السلوك أو االعتقادات
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الفاسدة واملذاهب الباطلة املانعة عن الكمال من أنواع اجلهل املركب {يؤفكَعنه} أي:
بسبب ذلك القول املختلف الذي هو حديث النفس أو االعتقاد الفاسد {من َأفك} أي:
احملجوب احملكوم عليه يف القضاء السابق بسوء اخلامتة دون غريه أو يصرف عما توعدون
من الكمال من صرف بالشقاوة األزلية يف علم اهلل.
{قتل َالخراصون} أي :لعن الكذابون باألقوال املختلفة {الذين َهم َفي َغمرة}
أي :جهل يغمرهم ،غافلون عن الكمال واجلزاء {يسألون َأيان َيوم َالدين} لبعدهم عن
ذلك املعىن واستبعادهم لذلك وتعجبهم منه ملكان االحتجاب ،أي :مىت وقوع هذا األمر
املستبعد {يومَهم} أي :يقع يوم هم يعذبون على نار احلرمان يف ظلمات اهليئات بفساد
األبدان والوقوع يف اهلالك واخلسران مقوالً هلم.
{ذوقوا َفتنتكم} أي :عذابكم {الذي َكنتم َبه َتستعجلون} باالهنماك يف اللذات
البدنية واستئثار احلظوظ العاجلة والكماالت البهيمية والسبعية.
ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒ
ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏ ﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙ ﱚﱛ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱ ﲲﲳﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﳏﳐﳑﱠ

{إن َالمتقين} الذين جتردوا عن هيئات الطبيعة وصفات النفس يف جنات
الصفات وعلومها {آخذين} أي :قابلني {ما َآتاهم َربهم} من أنوار جتليات الصفات
راضني هبا {إنهمَكانواَقبلَذلك} أي :قبل الوصول إىل مقام جتليات الصفات {محسنين}
بشهود األفعال يف مقام العبادات واملعامالت كما قال " :اإلحسان أن تعبد اهلل
كأنك تراه".
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{كانوا َقليال} من ليل االحتجاب يف مقام النفس ما يغفلون عن السلوك
{وباألسحار} أي :أوقات طلوع أنوار التجليات وانقشاع ظلمة صفات النفس {همَ
يستغفرون} يطلبون التنور باألنوار وتستر صفات النفس وهيئات السوء هبا وحموها {وفيَ
أموالهم} أي :علومهم احلقيقية والنافعة {حق َللسائل} أي :املستعد الطالب
{والمحروم} القاصر االستعداد ،أو احملجوب عن نور فطرته بالغواشي البدنية والرسوم
العادية بإفاضة العلوم احلقيقية واملعارف اليقينية على األول ،والعلوم النافعة الباعثة على
الرياضة واجملاهدة على الثاين {وفيَاألرض} أي :ظاهر البدن {آيات} من ظواهر األمساء
والصفات اإلهلية {للموقنين} الذين يشاهدون صفات اهلل يف مظاهرها {وفي َأنفسكم}
من أنوار جتلياهتا{ .أفالَتبصرون} ويف مساء الروح {رزقكم} املعنوي من العلوم كما يف
مساء العامل رزقكم الصوري {وما َتوعدون} من األنوار وأحوال القيامة الكربى {إنهَ
لحق} أي :ما ذكر من آيات األرض واألنفس ووجوه الرزق وما وعد يف السماء حق
{مثل} نطقكم فإنه صفة من صفات املتكلم احلقيقي ظهر على لسانكم ويف أرض
أبدانكم وجتلى هبا املتكلم احلقيقي على قلوبكم إن حضرمت وشهدمت ونزل هبا الرزق
املعنوي الذي يندرج يف صورة األلفاظ من مساء روحكم عليكم إن كان نطقًا حقيقيًا ال
صوتا كأصوات احليوانات ،فإنه ال يسمى نطقا إال جمازا ،وحصل به كمالكم وأشرق
نوره عليكم لتهتدوا به إىل أحوال اآلخرة .وأما حديث ضيف إبراهيم وما نزلوا به فقد مر
حتقيقه يف سورة (هود).
ﱡ ﳒ ﳓﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅ
ﲆ ﲇﲈ ﲉﲊ ﲋﲌ ﲍ ﱠ

{ففرواَإلىَهللا} أي :انقطعوا إليه واستضيئوا بنوره واستمدوا من فيضه يف حماربة
النفس والشيطان ،وختلصوا إليه من عدواهنما وطغياهنما وال تلتفتوا إىل غريه وال تثبتوا ملا
سواه وجودا وتأثريًا فيستويل عليكم الشيطان ويسوّل عليكم طاعته وعبادته وال جتعلوا
معه هبوى النفس معبودا كالنفس وما هتواه فتشركوا وحتتجبوا به عنه فتهلكوا.
{وما َخلقت} جن النفوس وإنس األبدان أو الثقلني املشهورين {إلَ} ليظهر
عليهم صفايت وكمااليت فيعرفوين مث يعبدوين إذ العبادة بقدر املعرفة ومن مل يعرف مل
يعبد ،كما قال العارف احملقق " :ال أعبد ربا مل أره" ،أي :مل أخلقهم ليحتجبوا
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بوجوداهتم وصفاهتم عين فيجعلوا أنفسهم آهلةً معبودةً غريي أو حيتجبوا خبلقي وما هتوى
أنفسهم فيجعلوه إهلا غريي ويعبدوه.
{ماَأريدَمنهمَمنَرز } أي :خلقتهم بأنْ احتجبت هبم بذايت وصفايت ليظهروا
فيتخلقوا خبلقي فيحتجبوا يب ويستتروا بفناء األفعال والصفات وال ينسبوا الرزق واإلطعام
والتأثري إىل أنفسهم لظهورها باألفعال والصفات وانتحال أفعايل وصفايت هلا بالكذب
والطغيان {إن َهللا َهو َالرزا َذو َالقوة َالمتين} أي :ذاته املوصوفة جبميع الصفات هي
مصدر األفعال اللطيفة كالرزق والقهرية كالتأثري يف األشياء دون غريه.
{فإن َللذين َظلموا} بنسبة الفعل والتأثري إىل الغري من خملوقاته سواء كان ذلك
الغري أنفسهم أو غريهم نصيبًا وافرًا من عذاب اهلل {مثل} نصيب نظرائهم من احملجوبني
بالصفات {فالَيستعجلون} يف االستمتاع بأفعاهلم.

{فويل َللذين َكفروا} أي :حُجبوا عن احلق يف أي مرتبة كانت بأي شيء كان
{منَيومهمَالذيَيوعدون} يف القيامة الصغرى ،واهلل أعلم.

سورة الطور
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ

{والطور} الطور هو اجلبل الذي كلم عليه موسى ،وهو الدماغ اإلنساين الذي
هو مظهر العقل والنطق أقسم به لشرفه وكرامته ولكون الفلك األعظم الذي هو حم ّدد
اجلهات بالنسبة إىل العامل مبثابة الدماغ بالنسبة إىل اإلنسان ،ميكن أن يكون إشارة اليه،
وأقسم به لشرفه وكونه مظهر األمر اإلهلي وحمل القضاء األزيل.
والكتاب املسطور هو صورة الكل على ما هو عليه من النظام املعلوم املنتقشِ يف
لوح القضاء الذي هو الروح األعظم املشار إليه ها هنا بالرق املنشور وتنكريمها للتعظيم.
{والبيت َالمعمور} هو قلبُ العامل أي :النفس الناطقة الكلية ،وهو لوح القدر،
وعمرانه كثرة إطافة امللكوت به {والسق َالمرفوع} هو السماء الدنيا اليت تنزل الصور
واألحكام من لوح القدر الذي هو اللوح احملفوظ إليه مث تظهر يف عامل الشهادة حبلوهلا يف
املواد وهو لوح احملو واإلثبات مبثابة حمل اخليال يف اإلنسان {والبحرَالمسجور} هو اهليوىل
اململوءة بالصور اليت يظهر عليها مجيع ما أثبت يف األلواح املذكورة.
{إنَعذابَربكَلواقع} بظهور القيامة الصغرى .وعلى التأويل األول وهو تأويل
الطور بالدماغ يكون الكتاب املسطور إشارة إىل املعلومات املركوزة يف الروح اإلنساين
املسماة بالعقل القرآين ،والروح هو الرق املنشور ونشوره ظهوره وانبثاثه يف البدن والبيت
ش بالصور اجلزئية
املعمور هو القلب اإلنساين والسقف املرفوع هو مصعد اخليال املنتق ِ
والبحر املسجور هو مادّة البدن اململوءة بالصور واهلل أعلم.
{يوم َتمور َالسماء َمورا} أي :تضطرب الروح وجتيء وتذهب عند السكرات
ومفارقة البدن {وتسيرَالجبال} أي :تذهب العظام وترم وتصري هباءً منبثًا.
ﱡ ﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄ
ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎﱏ
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ﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏ ﲐ ﲑﲒﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗﲘﱠ

{فويل َيومئذ َللمكذبين} الذين احتجبوا بالدنيا عن اآلخرة فكذبوا باجلزاء
{الذين} خيوضون يف باطل الذات احلسية واالعتقادات الفاسدة واألقوال املزخرفة
ويتعمَّقون يف الَّلعب الذي هو احلياة الدنيا وزينتها السريعة الزوال.
{يومَيدعون} أي :جيرّون ويسحبون بالعنف {إلىَنار} احلرمان واآلالم يف قعر
بئر الطبيعة الفاسقة املنحوسة يف سالسل التعلقات وأغالل اهليئات اجلرمانية.
{إن َالمتقين} الذين اتقوا الرذائل وصفات النفوس {في َجنات} من جنات
الصفات ولذةٍ وذوق وتنعُّم فيها {فاكهين} متلذذين {بما َآتاهم َربهم} من أنوار
التجليات ومعارف الوجدانيات والكشفيات {ووقاهم َربهم َعذاب} جحيم الطبيعيات
واالحتجاب بالبهيميات والسبعيات من اهليئات.
ك ِم والعلوم احلقيقية اليت هي قوت القلوب {واشربوا}
{كلوا} من أرزاق احلِ َ
من مياه العلوم النافعة ومخور العشق واحملبة أكالً هنيئًا وشربًا {هنيئا} سائغا غري ذي
غصة {بماَكنتمَتعملون} بسبب أعمالكم يف الزهد والعبادة واجملاهدة والرياضة{ .متكئينَ
على َسرر} أي :مراتب ومقامات {مصفوفة} مترتبة كالتسليم والتوكل والرضا أو
متقابلة تتساوى يف مقاماهتم كقوله :ﱡ ﲴﲵﲶﲷ ﱠ[احلجر ،اآلية.]47 :
{وزوَجناهمَبحورَعين} أي :قرناهم مبا يف درجاهتم من الصور املقدسة واجلواهر
س َن وراء حسنها {وأمددناهم َبفاكهة} من الواردات
اجملردة من الروحانيات اليت ال حُ ْ
اللذيذة واملواجيد الذوقية واإلشراقات البهيجة {ولحم} من العلوم املقوية للقلوب
واحلكم احمليية هلا {مما َيشتهون} أي :يشتاقون إليه مبقتضى استعداداهتم وأحواهلم
{يتنازعون} يتعاطون ويتعاورون يف مباحثاهتم وحماوراهتم ومذاكراهتم {كأسا} مخرًا
لذيذًا من املعارف والعشقيات والذوقيات {ل َلغو َفيها} بسقط احلديث واهلذيان
والكالم مبا ال طائل حتته {ولَتأثيم} وال قول يأمث به صاحبه وينسب إىل اإلمث كالغيبة
والفواحش والشتم واألكاذيب.
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ﱡ ﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐ ﳑﳒﳓﳔﳕ
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ
ﳛﳜﳝﳞ ﳟ ﱠ

{ويطو َعليهمَغلمانَلهم} من امللكوت الروحانية أي :ختدمهم الروحانيات أو
أهل اإلرادة وصفاء االستعداد من األحداث الطالبني {كأنهم} لفرط صفائهم ونوريتهم
{لؤلؤَمكنون} حمفوظ من تغريات هوى النفس وغبار الطبائع خمزون من مالمسة ذوي
العقائد الرديئة والعادات املذمومة.
{وأقبلَبعضهمَعلىَبعضَيتساءلون} عن بداياهتم وأحوال رياضاهتم يف عامل النفس
ومأوى احلس الذي هو الدنيا {قالوا َإنا َكنا َقبل} أي :قبل الوصول إىل فضاء القلب
وروح الروح يف اآلخرة {في َأهلنا} من القوى البدنية وصفات النفس {مشفقين}
َو ِجلني من ذكر اهلل خائفني من العقاب {فمَنَ َهللا َعلينا} بتجليات الصفات ونعم
املكاشفات {ووقانا َعذاب} مسوم هوى النفس وجحيم الطبيعة {إنا َكنا َمن} قبل هذا
املقام {ندعوه} نذكره ونعبده {إنه َهو َالبر} احملسن مبن دعاه بإفاضة العلم والتحقيق
{الرحيم} ملن عبده وخافه باهلداية والتوفيق{ .واصبر} مبنع النفس عن الظهور
باالعتراض على احلكم {فإنكَبأعيننا} فإنا نراك ونرقبك فاحترز عن ذنب ظهور النفس
حبضورنا {وسبح} نزّه اهلل بالتجرد عن مالبس صفات النفس حامدًا لربك بإظهار
كماالتك اليت هي صفاته {حين َتقوم} يف القيامة الوسطى عن نوم غفلة مقام النفس
بالرجوع إىل الفطرة {ومنَالليل} ومن بعض أوقات الظلمة عند التلوين بظهور صفة من
صفاهتا {فسبحه} بالتجرد عنها والتنور بنور الروح {وإدبار} جنوم الصفات وغيبتها
بظهور نور مشس الذات وطلوع فجر بداية املشاهدة ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة النجم
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ

{والنجم َإذا َهوى} أقسم بالنفس احملمدية إذا فنيت وغربت عن حمل الظهور
وسقطت عن درجة االعتبار يف الظهور واحلضور {ماَضلَصاحبكم} بالوقوف مع النفس
واالحنراف عن املقصد األقصى بامليل هلا {وما َغوى} باالحتجاب بالصفات والوقوف
معها يف مقام القلب {وماَينطقَعنَالهوى} بظهور صفة النفس يف التلوين {إنَهوَإلَ
وحي َيوحى} إليه من وقت وصوله إىل أفق القلب الذي هو مساء الروح إىل انتهائه إىل
األفق األعلى الذي هو هناية مقام الروح املبني {علَمه} روح القدس الذي هو {شديدَ
القوى} قاهر ملا حتته من املراتب مؤثر فيها تأثريًا قويًا {ذوَمرة} ذو متانة وإحكام يف
علمه ال ميكن تغريه ونسيانه {فاستوى} فاستقام على صورته الذاتية والنيب باألفق األعلى
ألنه حني كون النيب باألفق املبني ال ينزل على صورته الستحالة تشكل الروح اجملرد يف
مقام القلب إال بصورة تناسب الصور املتمثلة يف مقامه وهلذا كان يتمثل بصورة دحية
الكليب وكان من أحسن الناس صورة وأحبهم إىل رسول اهلل  ،إذ لو مل يتمثل بصورة
ميكن انطباعها يف الصدر مل يفهم القلب كالمه ومل يرَ صورته .وأما صورته احلقيقية اليت
ُجِب َل عليها فلم تظهر للنيب  إال مرتني عند عروجه إىل احلضرة األحدية ووصوله مبقام
الروح يف الترقي وعند نزوله عنها ورجوعه إىل املقام األول عند سدرة املنتهى يف التديل.
{ثم َدنا} رسول اهلل  إىل اهلل وترقى عن مقام جربيل بالفناء يف الوحدة
والترقي عن مقام الروح ،ويف هذا املقام قال جربيل " :لو دنوت أمنلة الحترقت" ،إذ
وراء مقامه ليس إال الفناء يف الذات واالحتراق بالسبحات {فتدلى} أي :مال إىل اجلهة
اإلنسية بالرجوع من احلق إىل اخللق حال البقاء بعد الفناء والوجود املوهوب احلقاين
{فكان َقاب َقوسين} أي :كان  مقدار دائرة الوجود الشاملة للكل املنقسمة خبطٍ
موهومٍ إىل قوسني باعتبار احلق واخللق ،واالعتبار هو اخلط املوهوم القاسم للدائرة إىل
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نصفني .فباعتبار البداية والتداين يكون اخللق هو القوس األول احلاجب للهوية يف أعيان
املخلوقات وصورها واحلق هو النصف األخري الذي يقرب منه شيئًا فشيئًا وينمحي ويفىن
فيه ،وباعتبار النهاية والتديل فاحلق هو القوس األول الثابت على حاله أزالً وأبدًا واخللق
هو القوس األخري الذي حيدث بعد الفناء بالوجود اجلديد الذي وهب له {أوَأدنى} من
مقدار القوسني بارتفاع اإلثنينية الفاصلة املومهة التصال أحد القوسني باآلخر وحتقق
الوحدة احلقيقية يف عني الكثرة حبيث تضمحل الكثرة فيها وتبقى الدائرة غري منقسمة
باحلقيقة أحدية الذات والصفات.
ﱡ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁ
ﲂﲃﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈﲉ ﱠ

{فأوحى َإلى َعبده} يف مقام الوحدة بال واسطة جربيل { ما َأوحى} من
األسرار اإلهلية اليت ال جيوز كشفها لصاحب النبوة {ماَكذبَالفؤادَماَرأى} يف مقام اجلمع
والفؤاد هو القلب املترقي إىل مقام الروح يف الشهود املشاهد للذات مع مجيع الصفات
املوجود بالوجود احلقاين ،وهذا اجلمع هو مجع الوجود ال مجع الوحدة الذي ال فؤاد فيه
وال عبد لفناء الكل فيها املسمى باصطالحهم :عني مجع الذات ،وأما هذا اجلمع فيسمى
الوجه الباقي أي :الذات املوجودة مع مجيع الصفات.
{أفتمارونه} أفتخاصمونه على شيء ال تفهمونه وال ميكنكم معرفته وتصوره،
فكيف ميكنكم إقامة احلجة عليه؟ وإمنا املخاصمة حيث ميكن تصور األمر املختَلف فيه مث
االحتجاج عليه بالنفي واإلثبات فحيث ال تصور فال خماصمة حقيقية.
{ولقد َرآه} أي :جربيل يف صورته احلقيقية {نزلة َأخرى} عند الرجوع عن
احلق والنزول إىل مقام الروح {عند َسدرة َالمنتهى} قيل :هي شجرة يف السماء السابعة
ينتهي إليها علم املالئكة وال يعلم أحدٌ ما وراءها وهي هناية مراتب اجلنة يأوي إليها
أرواح الشهداء فهي الروح األعظم الذي ال تعني وراءها وال مرتبة وال شيء فوقها إال
اهلوية احملضة ،فلهذا نزل عندها وقت الرجوع عن الفناء احملض إىل البقاء ورأى عندها
جربيل  على صورته اليت جُِبلَ عليها {عندها َجنة َالمأوى} اليت يأوي إليها أرواح
املقربني.
ﱡ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎﳏﳐ ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ ﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤ
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ﳥ ﳦ ﳧ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥﲦﲧ ﲨ ﲩﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰﱠ

{إذاَيغشىَالسدرة} من جالل اهلل وعظمته {ماَيغشى} ألنه  كان يراها عند
حتققه بالوجود احلقاين بعني اهلل فرأى احلق متجليًا يف صورهتا ،فقد غشي السدرة من
التجلي اإلهلي ما سترها وأفناها فرآها بعني الفناء مل حيتجب هبا وبصورهتا وال جبربيل
وحقيقته عن احلق ،وهلذا قال{ :ماَزاغَالبصر} بااللتفات إىل الغري ورؤيته {وماَطغى}
بالنظر إىل نفسه واحتجابه باألنائية{ .لقدَرأىَمنَآياتَربهَالكبرى} أي :الصفة الرمحانية
الذي يندرج فيها مجيع الصفات بتجليه تعاىل فيها بل حضرة االسم األعظم الذي هو
الذات مع مجيع الصفات املعرب عنه بلفظة اهلل يف عني مجع الوجود ،حبيث مل حيتجب عن
الذات بالصفات وال بالصفات عن الذات.
{وكم َمن َملك َفي َالسماوات} إىل آخر اآلية ،الشفاعة من املالئكة :هي إفاضة
األنوار واإلمداد على املستشفع عند استفاضته بالتوسل بالشفيع الذي هو الوسيلة
والواسطة املناسبة بينهما واتصال فعلي ،هذا شفاعتهم يف حق النفوس البشرية ال تكون إال
إذا كانت مستعدة يف األصل ،قابلة لفيض امللكوت .مث تزكوا عن اهليئات البشرية
والغواشي الطبيعية بالتوجه إىل جناب القدس والتج ّرد عن مالبس احلس ومواد الرجس
فتستفيض من نورها وتستمدُّ من فيضها وتتصل هبا وتنخرط يف سلكها ،فتتقرب إىل اهلل
بواسطتها.
فاالستعداد القابل األصلي هو اإلذن يف الشفاعة والرضا هبا هو الزكاء والصفاء
احلاصل بالسعي واالجتهاد ،فإذا اجتمعا حصلت الشفاعة وإنْ مل يكن االستعداد يف
األصل أو كان وقد تغري بالعالئق والغواشي ومل تبق على صفائها فلم يكن إذن وال رضا
من اهلل فال شفاعة ،فقوله{ :ل َتغني َشفاعتهم َشيئا} معناه :عدم الشفاعة ال وجودها،
وعدم إغنائها الستحالة ذلك يف عامل امللكوت فهو كقوله :وال ترى الضب هبا ينحجر.

ﱡ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ ﳛ
ﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥ ﳦﳧﳨﳩﳪﳫﳬﳭﳮﳯﳰ

ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋﱌ ﱍﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱔ ﱕ ﱖﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

تفسيرَسورةَالنجم َ

271

ﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ

ﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ

{وإبراهيم َالذي َوفى} حق اهلل عليه بتسليم الوجود إليه حال الفناء يف التوحيد
بالقيام بأمر العبودية وتبليغ الرسالة والنبوة يف مقام االستقامة أو أمت الكلمات اليت ابتاله
اهلل هبا وهي ما ذكر من الصفات .وقرئ{ :وفى} ،خمففا ،أي :بعهده املأخوذ ميثاقه
عليه يف أول الفطرة بأن ثبت عليه حىت بلغ مقام التوحيد املشار إليه بقوله :ﱡ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ [األنعام ،اآلية{ ]79 :أل َتزرَوازرةَوزرَأخرى} ألن
العقاب يترتب على هيئاتٍ مظلمة رسخت يف النفس بتكرار األفاعيل واألقاويل السيئة
اليت هي الذنوب وكذلك الثواب إمنا يترتب على أضدادها من هيئات الفضائل ،كما قال
تعاىل{ :وأن َليس َلإلنسان َإل َما َسعى} خبالف احلظوظ العاجلة املقسومة املقدرة وإن
كانت تلك أيضا مستندة إىل قضاء من اهلل وقدر ،لكن املعترب هو السبب القريب املوجب
لكل منهما .النشأة األخرى تقع على أمور ثالثة:
األول :إعادة األرواح إىل األجساد للحساب واجلزاء املرتب على أعمال اخلري
والشر باملصري إىل النار أو جنة األفعال.
والثاين :هو العودة إىل الفطرة األوىل والرجوع إىل مقام القلب.
والثالث :هو العود إىل الوجود املوهوب احلقاين بعد الفناء التام.
واألول ال بد لكل أحد منه سواء كانت األجساد نورانية أو ظلمانية دون
ت على القيامة الصغرى فقرهبا ظاهر ،والكاشفة إما
الباقيني{ .أزفت َاآلزفة} إن حُ ِمَل ْ
املبينة لوقتها أو الدافعة وإن محلت على الكربى فقرهبا من وجهني :أحدمها القرب املعنوي
ألهنا أقرب شيء إىل كل أحد لكونه يف عني الوحدة وإن كان هو بعيدا عنها لغفلته وعدم
شعوره هبا ،والثاين :أن وجود حممد وبعثته  مقدمة دور الظهور وأحد أشراطه ،وهلذا
قال" :بعثت أنا والساعة كهاتني" ومجع بني السبابة والوسطى ،وتظهر بوجود املهدي
{ ليس َلها َمن َدون َهللا َكاشفة} أي :نفس مبينة المتناع وجود غريه وعلمه عندها
{فاسجدواَهلل} بالفناء {واعبدوا} بالبقاء بعده ،واهلل أعلم.

سورة القمر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊﳋ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱠ

{اقتربتَالساعةَوانشقَالقمر} إمنا كان انشقاق القمر آية قرب القيامة الكربى،
ألن القمر إشارة إىل القلب لكونه ذا وجهني :وجهٌ مظلم يلي النفس ،وآخر منور يلي
الروح ،والستفادته النور من الروح كاستفادة القمر النور من الشمس وانفالقه بتأثري نور
الروح فيه وظهور مشسه من مغرهبا أي :بروزها من حجاب القلب بعد كوهنا فيه عالمة
قرب الفناء يف الوحدة لكونه مقام املشاهدة املؤدّية إىل الشهود الذايت وإن ُحملت على
دور الظهور الذي هو زمان املهدي املبعوث يف نسمها .فانشقاق القمر انفالقه عن ظهور
حممد  لظهوره يف دور القمر وإن محلت على الصغرى فالقمر هو البَدن الستفادته
نور الشعور واحلياة من مشس الروح وظلمته يف نفسه ويقويه قوله{ :يومَيدعَالداع} أي:
يظهر مقتضى املوت ويدعو موجبه إىل شيء منكر فظيع تكرهه النفوس.
{خشَعاَ َأبصارهم} من الذلة والعجز واملسكنة واحلرمان {يخرجون} من أجداث
األبدان {كأنهم َجراد َمنتشر} شبهها باجلراد لكثرة النفوس املفارقة وذلتها وضعفها
وحرصها وهتالكها على حضرة الذات احلسية والشهوات الطبيعية وميلها إىل اجلهة
السفلية كما شبَّهها بالفراش لتهالكها إىل نور احلياة .وعلى األول يوم يدعو داعي الروح
والقلب النفوس إىل شيء منكر عندها من ترك احلظوظ العاجلة واللذات البدنية واحلسية
الذي هو املوت اإلرادي بالرياضة ومشايعة السّر يف التوجه إىل جناب احلق {خشَعاَ
أبصارهم} ،ذليلة منكسرة لقهر الداعي هلا واستيالئه عليها خيرجون من أجداث األبدان
بالتجرد واالخنالع عنها كأهنم جرادٌ لضعفها وطرياهنا يف شعاع نور مشس الروح.
ﱡ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ
ﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ
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ﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲ
ﲳﲴﲵ ﲶ ﲷﲸﲹﲺﱠ

{يقولَ

{مهطعين َإلى َالداع} على كال التأويلني النقيادها طوعًا وكرهًا
الكافرون} أي :احملجوبون عن الدين أو احلق {هذا َيوم َعسر} لنزوعهم إىل اللذات
والشهوات احلسية وشوقهم إليها وضراوهتم هبا ،فأما غري احملجوب فأيسرُ شيء عليه
املوت الطبيعي واإلرادي مجيعا.
ب إىل العامل السفلي بقوة ،أي :نكسنا
{ففتحنا َأبواب} مساء العقل بعلم مُنصَ ّ
عقوهلم بامليل إىل الدنيا واالشتغال بتدابري األمور اجلزئية وترتيب اللذات احلسية واالهنماك
يف أمر املعاش وصرف عملها فيه ووقوفها معها واحتجاهبا هبا عن األمور األخروية املؤدّي
إىل هالكهم ،فهو كقوله :ﱡ ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﱠ[اإلسراء ،اآلية .]16
{وفجَرنا} أرض النفس {عيونا} علومًا جزئيةً حسيةً متعلقة بكسب احلطام
ومجعه والتلذذ به والترفه فيه كأن نفوسهم كلها ذلك التدبري لشدة اجنذاهبا إليها وحرصها
فيها {فالتقى} العَلمان يف طلب الدنيا وجذهبا {على َأمر} قد قدره اهلل تعاىل وهو:
إهالكهم بسبب التورط يف الشهوات باجلهل .ومحلنا نوحًا على شريعة ذات أعمال
وعلوم ترتبط هبا األعمال أو أحكام ومعاقد تستند إليها األحكام {تجري َبأعيننا} أي:
تنفذ على حفظ منَّا يف جلة جهلهم الغالب الغامر إياهم ،فال يغلبها جهلهم فيبطلها
{جزاء} لنوح  الذي كان نعمة مكفورة من قومه بأن مل يعرفوه فيطيعوه ويعظموه
فينجوا به ،بل أنكروه فعصوه فهلكوا بسببه.
{ولقد َتركناها} أي :آثار تلك الشريعة والدعوة إىل يومنا هذا {آية} بينة ملن
يعترب هبا {فهل َمن} متَّ ِعظ ،فإن طريق احلق واحد واألنبياء كلهم متوافقون يف أصول
الشرائع.
ﱡ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﳍﳎ
ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ ﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡ ﱁﱂ
ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
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ﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖ

ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫ

ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ ﳕ
ﳖﳗ ﳘﳙ ﳚﱠ

{فكي َكان َعذابي} لقومه بإهالكهم يف ورطة اجلهل وحرمان احلياة احلقيقية
واللذة السرمدية وإنذاري على لسان نوح  .ووجه آخر وهو :تأول فتح السماء
بإنزال الرمحة والوحي على نوح ،أي :فتحنا أبواب مساء روح نوح بعلم كلي منصب
بقوة شاملة جلميع اجلزئيات وفجّرنا أرض نفسه عيونًا ،أي :علومًا جزئية ،كأن نفسه
كلها علوم ،فالتقى العلمان بانضمامها فصارت قياسات وآراء صحيحة بىن عليها شريعته
جا فيها
املؤسسة على العمليات والنظريات ،فحملناه عليها بالعمل هبا واالستقامة فيها فََن َ
وبقي قومه يف ورطة اجلهل ،فغرقوا يف تيار حبر اهليوىل وأموال اجلهاالت وهلكوا.
{إناَمرسلوا} ناقة نفسه ابتالء {لهم} ليتميز املستعد القابل السعيد ،من اجلاهل
املنكر الشقي {فارتقبهم} لتنظر جناة األول وهالك الثاين {واصطبر} على دعوهتم و
{نبئهمَأن} ماء العلم {قسمةَبينهم} هلا علم الروح الفائض عليها وهلم علم النفس ،أي:
هلا املعقوالت وهلم احملسوسات {كلَشربَمحتضر} هي حتضر شرهبا بالتوجه إىل الروح
وقبول العلوم احلقيقية والنافعة منها وهم حيضرون شرهبم باألوي إىل منبع اخليال والوهم،
وتلقي الومهيات واخلياليات منه.
{بل َالساعة َموعدهم} أي :القيامة الصغرى ووقوعهم يف العذاب األبدي بزوال
االستعداد وقلب الوجود إىل أسفل ،وهي أشد وأمرُّ من عذاب القتل واهلزمية.
{إن َالمجرمين} الذين أجرموا بكسب اهليئات املظلمة الرديئة اجلسمانية {فيَ
ضالل} عن طريق احلق لعمى قلوهبم بظلمة صفات نفوسهم {وسعر} أي :جنون ووله
الحتجاب عقوهلم عن نور احلق بشوائب الوهم وحريهتا يف الباطل.
{يوم َيسحبون َفي َالنار َعلى َوجوههم} حبشرها يف صور وجوهها إىل األرض
وتسخريها يف قهر امللكوت األرضية فيقهرها يف أنواع العذاب ويعذهبا بنريان احلرمان
يقال هلم{ :ذوقواَمسَسقر}.
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ﱡ ﳛﳜﳝﳞ ﳟﳠ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉ ﱊﱋ
ﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑ ﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞ
ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱠ

{وما َأمرنا َإل} كلمة {واحدة} أي :تعلق املشيئة األزلية املوجبة لوجود كل
شيء يف زمان معيَّن على وجه معلوم ثابت يف لوح القدرية املسمى يف الشرع :كن،
فيجب وجوده يف ذلك الزمان على ذلك الوجه دفعه {فيَالزبر} أي :ألواح النفوس.

{إنَالمتقين} على اإلطالق {فيَجنات} من مراتب اجلنان الثالث عالية رفيعة
{ونهر} علوم مرتَّبة حبسب مراتب اجلنان املذكورة {في َمقعد َصد } أي :خري وأي
خري هو مقام الوحدة {عندَمليك} يف حضرة األمساء حال البقاء بعد الفناء ومقام الفرق
بني الذات والصفات كائنني بالذات {في َمقعد َصد } وبالصفات {عند َمليك} مدبّر
مملكة الوجود على حسب احلكمة ومقتضى العناية على أحسن وجه وأمت نظام {مقتدرَ}
َي ْق ِدر على تصريف مجيع ما يف ملكه على حكم مشيئته وتسخريه على مقتضى إرادته ال
ميتنع عليه شيء.

سورة الرمحن
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈ
ﲉﲊﱠ

{الرحمن} اسم خاص من أمساء اهلل تعاىل باعتبار إفاضة أصول النعم كلها من
األعيان وكماالهتا األولية حبسب البداية ،وإمنا أوردها هنا لعموم وصفيّته الشاملة
لألوصاف اليت حتت معناه يف املبدئية ليسند إليه األصول املختلفة الواردة بعده.
{علم َالقرآن} أي :االستعداد الكامل اإلنساين املسمَّى بالعقل القرآين اجلامع
لألشياء كلها ،حقائقها وأوصافها وأحكامها إىل غري ذلك مما ميكن وجوده وميتنع بإبداعه
يف الفطرة اإلنسانية وركزه فيها وألن ظهوره وبروزه إىل الفعل بتفصيل ما مجع فيه.
وصريورته فرقانًا إمنا تكون حبسب النهاية ما ذكر الفرقان كما ذكره يف قوله :ﱡ ﲣ
ﲤﲥﲦﱠ [الفرقان ،اآلية ]1 :ألنه من باب الرمحة الرحيمية ال الرمحانية.
{خلق َاإلنسان} أي :ملا أبدع فطرته وأودع العقل القرآين فيها أبرزه يف هذه
النشأة خبلقه يف هذه الصورة العجيبة {علمهَالبيان} أي :النطق املمّيز إياه عن مجيع ما
سواه من املخلوقات ليخرب به عمَّا يف باطنه من العقل القرآين.
{الشمس َوالقمر} أي :الروح والقلب جيريان فيه ويسريان حبساب ،أي :قدر
معلوم من منازهلما ومراتبهما مضبوط ال جياوز أحدمها قدره ومرتبته اليت عيّنت له ،فلكل
منهما كماالت ومراتب حمدودة القدر معلومة الغاية تنتهي إليها {والنجم} أي :النفس
احليوانية النورانية بالشعور احلسي يف ليل اجلسم {والشجر} أي :النفس النباتية املنمية له.
{يسجدان} بتوجههما إىل أرض اجلسد ووضع جبهتهما عليها بامليل واإلقبال الكلي
حنوها لتربيتها وإمنائها وتكميلها.
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{والسماء} أي :مساء العقل {رفعها} إىل حمل مشس الروح ومثرِ القلب
{ووضع} أي :خفض ميزان العدل إىل أرض النفس والبدن .فإن العدالة هيئةٌ نفسانيةٌ
لوالها ملا حصلت الفضيلة اإلنسانية ومنه االعتدال يف البدن الذي لو مل يكن ملا وجد ومل
يبق وملا استقام أمر الدين والدنيا بالعدل ،واستتب كمال النفس والبدن به حبيث لواله
لفسدا .أمر مبراعاته وحمافظته قبل تعديد األصول بتمامها لشدة العناية به وفرط االهتمام
بأمره ،فوسط بينه وبني قوله :ﱡ ﲋﲌﲍﱠ[الرمحن ،اآلية.]10 :
قوله{ :ألَتطغواَفيَالميزان} باإلفراط عن حد الفضيلة واالعتدال ،فيلزم اجلور
املوجب للفساد {وأقيموا َالوزن َبالقسط} باالستقامة يف الطريقة ،ومالزمة حد الفضيلة
ونقطة االعتدال يف مجيع األمور وكل القوى {ول َتخسروا َالميزان} بالتفريط عن حد
الفضيلة .قال بعض احلكماء :العدل ميزان اهلل تعاىل ،وضعه للخلق ونصبه للحق.
ﱡ ﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚ
ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ
ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷﲸ ﲹ ﲺﱠ

{فيهاَ

{واألرض} أي :أرض البدن {وضعها} هلذه املخلوقات املذكورة
فاكهة} أي :ما تفيد اللذات احلسية من إدراكات احلواس واحملسوسات {والنخل} أي:
القوى املثمرة للذات اخليالية والومهية الباسقة من أرض اجلسد يف هوى النفس {ذاتَ
األكمام} أي :غلف الَّلواحق املادية {والحَب} أي :القوة الغاذية اليت منها لذة الذوق
واألكل والشرب {ذوَالعص } أي :الشعب واألوراق الكثرية املنبسطة على أرض البدن
من اجلاذبة واملاسكة واهلاضمة والدافعة واملغرية واملصورة املالزمة للبدن ،املقتضية خلواصها
وأفعاهلا وما تعدها وهتيئها وتصلحها حلفظ القوة واإلمناء مما يصري بدل ما يتحلَّل ويزيد يف
األقطار {والريحان} أي :املولدة ،املوجبة لذة الوقاع اليت هي أطيب اللذات اجلسمانية
وأسالف البذر بتوليد مادة النوع.
{فبأيَآلءَربكماَتكذبان} من هذه النعم املعدودة أيها الظاهريون والباطنيون من
الثقلني أبالنّعم الظاهرة أم الباطنة{ .خلقَاإلنسان} أي :ظاهره وجسده الذي يؤنس ،أي:
يبصر {من َصلصال} من أكثف جواهر العناصر املختلطة الذي تغلب عليه األرضية
واليبس {كالفخار} الصلب الذي يناسب جوهر العظم الذي هو أساس البدن ودعامته
{وخلق َالجان} أي :باطنه وروحه احليواين الذي هو مستورٌ عن احلس وهو أبو اجلن،
أي :أصل القوى احليوانية اليت أقواها وأشرفها الوهم أي :الشيطان املسمى إبليس الذي
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هو من ذريته {من َمارج} من هلب لطيفٍ صافٍ {من َنار} أي :من ألطف جواهر
العناصر املختلطة الذي يغلب عليه اجلوهر الناري واحلر ،واملارج هو الَّلهب الذي فيه
اضطراب ،وهذه الروح دائمة االضطراب والتحرّك.
{رب َالمشرقين َورب َالمغربين} أي :مشرقي الظاهر والباطن ومغربيهما بإشراق
نور الوجود املطلق على ماهيات األجساد الظاهرة وغروبه فيها باحتجابه مباهياهتا وتعينها
به فله يف ربوبيته لكل موجود شروق بإجياده بنور الوجود وظهوره به وغروب باختفائه
فيه وتستره به يربِّه هبما.
ﱡ ﱁﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚﱛ ﱜﱝﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥﱦﱧ ﱨﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎﲏﲐﱠ

{مرجَالبحرين} حبر اهليوىل اجلسمانية الذي هو امللح األجاج وحبر الروح اجملرد
ب الفرات {يلتقيان} يف الوجود اإلنساين {بينهما َبرزخ} هو النفس
الذي هو العذ ُ
احليوانية اليت ليست يف صفاء األرواح اجملردة ولطافتها وال يف كدورة األجساد اهليوالنية
وكثافتها {لَيبغيان} ال يتجاوز حدمها حده فيغلب على اآلخر خباصيته فال الروح جيرد
البدن وميزج به وجيعله من جنسه وال البدن جيمد الروح وجيعله ماديا ،سبحان خالق اخللق
القادر على ما يشاء.
{يخرجَمنهما} بتركيبهما والتقائهما لؤلؤ العلوم الكلية ومرجان العلوم اجلزئية،
أي :لؤلؤ احلقائق واملعارف ومرجان العلوم النافعة كاألخالق والشرائع.

{وله َالجوار} أي :أوضاع الشريعة ومقامات الطريقة اليت يركبها السالكون،
السائرون إىل اهلل يف جلة هذا البحر املريح ،فينجون ويعربون إىل املقصد .وتشبيهها
باألعالم إشارة إىل شهرهتا وكوهنا معروفة كما تسمى شعائر اهلل ومعامل الدين.
{المنشآت} أي :املرفوعات الشرع وشرعها األشواق واإلرادات اليت جتري عند ارتفاعها
وتعلقها بالعامل العلوي بقوة رياح النفحات اإلهلية سفينة الشريعة والطريقة براكبها إىل
مقصد الكمال احلقيقي الذي هو الفناء يف اهلل ،وهلذا قال عقيبه{ :كلَمنَعليهاَفان} أي:
كل من على اجلواري السائرة واصل إىل احلق بالفناء فيه ،أو كل من على أرض اجلسد
من األعيان املفصلة كالروح والعقل والقلب والنفس ومنازهلا ومقاماهتا ومراتبها ،فانٍ عند
الوصول إىل املقصود {ويبقىَوجهَربك} الباقي بعد فناء اخللق ،أي :ذاته مع مجيع صفاته
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{ذو َالجالل} أي :العظمة والعلو باالحتجاب باحلجب النورانية والظلمانية والظهور
بصفة القهر والسلطنة {واإلكرام} بالقرب والدنو يف صور جتليات الصفات وعند ظهور
الذات بصفة اللطف والرمحة.

{يسأله َمن َفي َالسماوات} من أهل امللكوت واجلربوت {ومن َفي َاألرض} من
اجلن واإلنس ،واملراد :يسأله كل شيء فغلب العقالء وأتى بلفظ من أي كل شيء يسأله
بلسان االستعداد واالفتقار دائما.

{كلَيومَهوَفيَشأن} بإفاضة ما يناسب كل استعداد ويستحقه فله كل وقت يف
كل خلق شأن بإفاضة ما يستحقه ويستأهله باستعداده ،فمن استعد بالتصفية والتزكية
للكماالت اخلريية واألنوار يفيضها عليه مع حصول االستعداد ،ومن استعد بتكدير جوهر
نفسه باهليئات املظلمة والرذائل ولوث العقائد الفاسدة واخلبائث للشرور واملكاره وأنواع
اآلالم واملصائب والعذاب والوبال يفيضها عليه مع حصول االستعداد .وهذا معىن قوله:
{سنفرغَلكمَأيَهَالثقالن} ألنه هتديد وزجر عن األمور اليت هبا يستحق العقاب ،ومسيا ثقلني
لكوهنما سفليني مائلني إىل أرض اجلسم.
ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈ

ﳉﳊ ﳋﳌ ﳍﳎﳏ ﱠ

{إنَاستطعتمَأنَتنفذواَمنَأقطارَ

{ياَمعشرَالجنَواإلنس} أي :الباطنيني والظاهريني
السماواتَواألرض} بالتجرد عن اهليئات اجلسمانية والتعلقات البدنية {فانفذوا} لتنخرطوا
يف سلك النفوس امللكية واألرواح اجلربوتية ،وتصلوا إىل احلضرة اإلهلية {ل َتنفذون َإلَ
بسلطان} حبجة بينة هي التوحيد والتجريد والتفريد بالعلم والعمل والفناء يف اهلل.
{يرسل َعليكما َشواظ َمن َنار} أي :مينعكما عن النفوذ من أقطارمها والترقي من
أطوارمها هلب صاف عن ممازجة الدخان ،أي :سلطان الوهم وأحكامه ومدركاته بإرساله
الومهيات إىل حيز العقل والقلب وممانعته إيامها عن الترقي دائما {ونحاس} دخان ،أي:
هيئة ظلمانية ترسلها النفس احليوانية بامليل إىل اهلوى والشهوات ،فالشواظ مانع من جهة
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العلم والنحاس من جهة العمل {فالَتنتصران} فال متتنعان عنهما وتغلبان عليهما فتنفذان
إال بتوفيق اهلل وسلطان التوحيد.

{فإذاَانشقتَالسماء} أي :السماء الدنيا وهي النفس احليوانية ،وانشقاقها انفالقها
عن الروح عند زهوقه إذ الروح اإلنساين نسبته إىل النفس احليوانية كنسبته إىل البدن.
فكما أن حياة البدن بالنفس فحياهتا بالروح فتنشق عنه عند زهوقه مبفارقة البدن {فكانتَ
وردة} أي :محراء ألن لوهنا متوسط بني لون الروح اجملرد وبني لون البدن ،ولون الروح
أبيض لنوريته وإدراكه اللذات ولون البدن أسود لظلمته وعدم شعوره باللذات ،واملتوسط
بني األبيض واألسود هو األمحر ،وإمنا وصفها يف سورة (البقرة) بالصفرة وها هنا باحلمرة
ألن هناك وقت احلياة والصفاء وغلبة النورية عليها وطراوة االستعداد وها هنا وقت
املمات والتكدر وغلبة الظلمة عليها وزوال االستعداد {كالدهان} كدهن الزيت يف لونه
ولطافته وذوبانه لصريورهتا إىل الفناء والزوال.

{فيومئذَلَيسئلَعنَذنبهَإنس} من الظاهريني {ولَجان} من الباطنيني الجنذاب
كل إىل مقره ومركزه وموطنه الذي يقتضيه حاله وما هو الغالب عليه باستعداده األصلي
أو العارضي الراسخ الغالب .وأما الوقف والسؤال املشار إليه يف قوله :ﱡ ﳕﳖ ﳗ
ﳘﱠ [الصافات ،اآلية ]24 :ونظائره ،ففي مواطن أخر من اليوم الطويل الذي كان
مقداره مخسني ألف سنة وهو يف حال عدم غلبة إحدى اجلهتني واستيالء أحد األمرين.
ففي زمان غلبة النور األصلي وبقاء االستعداد الفطري أو حصول الكمال والترقي يف
الصفات ،ويف وقت استيالء اهليئات الظلمانية وترسخ الغواشي اجلسمانية وزوال
االستعداد األصلي حبصول الرين ال يسئلون ،ويف وقت عدم رسوخ تلك اهليئات إىل حد
الرين وبقائها يف القلب مانعة ،حاجزة إياها عن الرجوع إىل مقرها ،يوقفون ويسئلون
حىت يعذبوا حبسب سيئاهتم على قدر رسوخها ،وقد يكون هذا املوطن قبل املوطن األول
يف ذلك اليوم على األمر األكثر كما ذكر وقد يكون بعده ،وذلك عند حبط األعمال
وغلبة األمر العارضي واستيالئه على الذايت إىل حد إبطال االستعداد بالكلية فيدافعه
االستعداد األصلي قليال قليال ويتجلى بصور التعذبات والبليات شيئا فشيئا ،حىت يتساوى
األمران كتربد املاء املسخن حني بلوغه إىل كونه فاترا ،فهذا الشخص مطرود يف أول
األمر عند قرب االستعداد إىل الزوال مث قد يوقف ويسئل عند قرب رجوع االستعداد إىل
احلالة األوىل وإمكان اتصاله بامللكوت .وأما األشقياء املردودون ،املخلدون يف العذاب،
والسعداء املقربون الذين يدخلون اجلنة بغري حساب ،فال يسئلون قط وال يوقفون
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للسؤال .فقوله :ﱡﳕﳖ ﳗ ﳘ ﱠ [الصافات ،اآلية ]24 :ونظائره خمصوص ببعض
املعذبني ،وهم األشقياء الذين عاقبتهم النجاة من العذاب.
ﱡ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱁ ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉ ﱊﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓ ﱔﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛﱜ
ﱝﱞﱟﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱠ

{يعر َالمجرمون} الذين غلبت عليهم اهليئات اجلرمانية باكتساب الرذائل
ورسوخها {بسيماهم} أي :بعالمات تلك اهليئات الظاهرة الغالبة عليهم {فيؤخذَ
بالنواصي} فيعذبون من فوق وحيجبون وحيبسون مقيّدين أ َس َراءَ من جهة رذيلة اجلهل
املركب ورسوخ االعتقادات الفاسدة {واألقدام} أي :يعذبون من أسفل ،وجيرون
ويسحبون على وجوههم ،ويردون إىل قعر جهنم كما قيل :يهوي أحدهم فيها سبعني
خريفًا لرسوخ اهليئات البدنية والرذائل العملية من إفراط احلرص والشره والبخل والطمع
وارتكاب الفواحش واآلثام من قبيل الشهوة والغضب.
{يطوفون َبينها َوبينَ

{هذه َجهنم} قعر بئر أسفل سافلني من الطبيعة اجلسمانية
حميم} قد انتهى حره وإحراقه من اجلهل املركب وهلذا قيل :يصب من فوق رؤوسهم
احلميم ،ألن العذاب املستحق من جهة العمل هو نارُ جهنم من حتت واملستحق من جهة
العلم هو احلميم من فوق.
{ولمنَخا َمقامَربه} أي :خاف قيامه على نفسه بكونه رقيبًا ،حافظًا ،مهيمنًا
عليه كما قال :ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﱠ [الرعد ،اآلية ]33 :أو خاف ربه كما
يقال :خدمت حضرة فالن أي :نفسه {جنتان} إحدامها جنة النفس ،والثانية جنة القلب
ألن اخلوف من صفات النفس ومنازهلا عند تنوّها بنور القلب {ذواتا َأفنان} لتفنُّن
شعبهما من القوى والصفات املورقة لألعمال واألخالق املثمرة للعلوم واألحوال ،فإن
األفنان هي املغصنات اليت تشعبت عن فروع الشجر عليها األوراق والثمار.

ﱡ ﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥ ﲦﱠ
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{فيهماَعينان} من اإلدراكات اجلزئية والكلية {تجريان} إليهما من جنة الروح
تنبتان فيهما مثرات املدركات وجتليات الصفات.

{فيهما َمن َكل َفاكهة} من مدركاهتا اللذيذة {زوجان} أي :صنفان ،صن ٌ
ف
جزئيٌّ معروف مألوف وصنف كلي غريب ألن كل ما يدركه القلب من املعاين الكلية
فله صورة جزئية يف النفس وبالعكس {متكئينَعلىَفرش} هي مراتب كماالهتا ومقاماهتا
{بطائنها َمن َإستبر } أي :جهتها اليت تلي السفل ،أعين :النفس من هيئات األعمال
الصاحلة من فضائل األخالق ومكارم الصفات وحماسن امللكات ،وظهائرها اليت تلي
الروح من سندس جتليات األنوار ولطائف املواهب واألحوال احلاصلة من مكاشفات
العلوم واملعارف كما هو يف سورة (الدخان).
{وجنى َالجنتين} مثراهتا ومدركاهتا {دان} قريب ،كلما شاؤوا حيث كانوا
ت يف احلال
على أي وضع كانوا قيامًا أو قعودًا أو على جنوهبم أدركوها واجتنوها وَنَب َ
مكاهنا أخرى من جنسها كما ذكر يف وصفها {فيهنَقاصراتَالطر } مما يتصلون هبا من
النفوس امللكوتية اليت يف مراتبها وما حتتها مساوية كانت أو أرضية ،مزكاة صافية مطهَّرة
ال جياوز نظرها مراتبهم وال تطلب كماال وراء كماالهتم لكون استعداداهتا مساوية
الستعدادهم أو أنقص منها ،وإال جاوزت جناهتم وارتفعت عن درجاهتم ،فلم تكن
قاصرات الطرف ومل تقنع بوصاهلم ولذات معاشراهتم ومباشراهتم {لمَيطمثهنَإنسَقبلهم}
من النفوس البشرية الختصاصها هبم يف النشأة ولتقدس ذواهتا وامتناع اتصال النفوس
املنغمسة يف األبدان هبا {ولَجان} من القوى الومهية والنفوس األرضية احملجوبة باهليئات
السفلية.
{كأنهن َالياقوت َوالمرجان} شبَّهت اللوايت يف جنة النفس من احلور بالياقوت
لكون الياقوت مع حسنه وصفائه ورونقه وهبائه ذا لونٍ أمحرَ يناسب لون النفس ،واللوايت
يف جنة القلب باملرجان لغاية بياضه ونوريته ،وقيل :صغار الدر أصفى وأبيض من كبارها.

ﱡ ﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
ﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈ
ﳉﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ
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{هلَجزاءَاإلحسان} يف العمل وهو العبادة مع احلضور {إلَاإلحسان} يف الثواب
حبصول الكمال والوصول إىل اجلنتني املذكورتني.

{ومن َدونهما} أي :من ورائهما من مكانٍ قريب منهما كما تقول :دونك
األسد ،ال من دوهنما بالنسبة إىل أصحاهبما فيكون مبعىن قدامهما بل مبعىن بعدمها أو من
غريمها ،كقوله :ﱡ ﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗﱠ[األنبياء ،اآلية.]98 :

{جنتان} للمقربني السابقني ،جنة الروح وجنة الذات يف عني اجلمع عند
الشهود الذايت بعد املشاهدة يف مقام الروح {مدهامتان} أي :يف غاية البهجة واحلسن
والنضارة.

{فيهماَعينانَنضاختان} أي :علم توحيد الذات وتوحيد الصفات أعين علم الفناء
وعلم املشاهدة فإهنما ينبعان فيهما ،بل العلمان املذكوران اجلاريان يف اجلنتني املذكورتني
منبعهما من هاتني اجلنتني ينبعان منهما وجيريان إىل تينك.
{فيهماَفاكهة} وأيُّ فاكهةٍ؟! فاكهةٌ ال يعلم كنهها وال يعرف قدرها من أنواع
املشاهدات واألنوار والتجليات والسبحات {ونخل} أي :ما فيه طعام وتفكه ،وهو
مشاهدة األنوار وجتليات اجلمال واجلالل يف مقام الروح وجنته مع بقاء نوى األنية املتقوّتة
منها املتلذذة هبا {ورمان} أي ما فيه تفكه ودواء يف مقام اجلمع وجنة الذات أي:
الشهود الذايت بالفناء احملض الذي ال أنية فيه فتطعم بل اللذة الصرفة ودواء مرض ظهور
البقية بالتلوين ،فإن يف الرمان صورة اجلمع مكنونة يف قشر الصورة اإلنسانية.

{فيهنَخيراتَحسان} أي :أنوار حمضة وسبحات صرفة ال شائبة للشر واإلمكان،
فيها حسان من جتليات اجلمال واجلالل وحماسن الصفات.
{حورَمقصوراتَفيَالخيام} أي :خمدرات يف حضرات األمساء بل حضرة الوحدة
واألحدية ال تربز منها باالنكشاف ملن دوهنا وليس وراءها حد ومرتبة ترتقي إليها وتنظر
إىل ما فوقها فهي مقصورة فيها.
ﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ

ﱯ ﱰﱱﱲ ﱠ

{متكئين َعلى َرفر َخضر} الرفرف نوع من الثياب عريض ،لطيف يف غاية
اللطافة ،واملراد :نور الذات الذي هو يف غاية البهجة واللطافة أو نور الصفات حال البقاء
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بعد الفناء واالستناد إىل صمدية الوجود املطلق والتحقق به {وعبقريَحسان} العبقري يف
اللغة :ثوب غريب منسوب إىل عبقر تزعم العرب أنه بلد اجلن ،أي :الوجود املوهوب
احلقاين الغريب املوصوف بصفاته املتجلية يف غاية احلسن الذي هو منسوب إىل عامل
الغيب بل غيب الغيب الذي ال يعلم أحد أين هو.

{تبارك} أي :تعاىل وتعاظم {اسم َربك} أي :االسم األعظم الذي به تزيد
وترتقي مرتبة السالكني من البداية إىل النهاية حىت الوصول إليه والفوز به {ذو َالجاللَ
واإلكرام} أي :اجلالل يف صورة اجلمال واجلمال يف صورة اجلالل اللذان ال حيجب
أحدمها عن اآلخر عند البقاء بعد الفناء للمحبوبني احملبني السابقني إىل غاية الدرجات
خبالف اجلالل واإلكرام املذكورين قبل ،فإهنما هناك حيجب أحدمها عن اآلخر لعدم حتقق
الفاين بالوجود احلقاين والرجوع إىل تفاصيل الصفات وشهودها يف عني اجلمع.

سورة الواقعة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﲁﲂ ﲃ ﲄﲅ
ﲆ ﲇﲈ ﲉﲊ ﲋﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗ
ﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫ ﲬﱠ

{إذاَوقعتَالواقعة} أي :القيامة الصغرى {ليسَلوقعتها} نفس تكذب على اهلل
أن البعث وأحوال اآلخرة ال تكون ،ألن كل نفسٍ تشاهد أحواهلا من السعادة والشقاوة
{خافضةَرافعة} ختفض األشقياء إىل الدركات وترفع السعداء إىل الدرجات.

{إذا َرَجَت} أي :حركت وزلزلت أرض البدن مبفارقة الروح حتريكًا خيرج به
مجيع ما فيها وينهدم معه مجيع أعضائه {وبَسَت} أي :فتَّتت جبال العظام بصريورهتا
رميمًا ورفاتا أو سيقت وأذهبت حىت صارت {هباءَمنبثاَ*َوكنتمَأزواجا َثالثة} السعداء
الذين هم األبرار والصلحاء من الناس ،واألشقياء الذين هم األشرار واملفسدون من الناس.
وإمنا مسى األولون أصحاب امليمنة لكوهنم أهل اليمن والربكة أو لكوهنم متوجهني
إىل أفضل اجلهتني وأقوامها اليت هي اجلهة العليا وعامل القدس ،ومسى اآلخرون أصحاب
املشأمة لكوهنم أهل الشؤم والنحوسة أو لكوهنم متوجهني إىل أرذل اجلهتني وأضعفهما
اليت هي اجلهة السفلى وعامل احلس.
{والسابقون} املوحدون الذين سبقوا الفريقني وجاوزوا العاملني بالفناء يف اهلل
{السابقون} أي :الذين ال ميكن مدحهم والزيادة على أوصافهم {أولئكَالمقربون} حال
التحقق بالوجود احلقاين بعد الفناء {في َجنات َالنعيم} من مجيع مراتب اجلنان {ثَلَة}
أي :مجاعة كثرية {منَاألولين} أي :احملبوبني الذين هم أهل الصف األول من صفوف
األرواح ،أهل العناية األوىل يف األزل {وقليل َمن َاآلخرين} أي :احملبني الذين تتأخر
مرتبتهم عن مرتبة احملبوبني أهل الصف الثاين ،ووُصفوا بالقليل ألن احملب قلما يدركه شأو
احملبوب ويبلغ غايته يف الكمال بل أكثرهم يف جنات الصفات واقفني يف درجات
285
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السعداء ،واحملبوبون كلهم يف جنة الذات بالِغني أقصى الغايات ،وهلذا قال رسول اهلل :
"الثنتان مجيعا من أميت" ،أي :ليس األولون من أمم املتقدمني واآلخرون من أمته ،
بل العكس أوىل أو ثلة من أوائل هذه األمة الذين شاهدوا النيب  وأدركوا طراوة الوحي
يف زمانه أو قاربوا زمانه وشاهدوا من صحبه من التابعني ،واآلخرون هم الذين طال
عليهم األمد فقست قلوهبم يف آخر دور الدعوة وقرب زمان خروج املهدي  ال
الذين هم يف زمانه ،فإن السابقني يف زمانه أكثر لكوهنم أصحاب القيامة الكربى وأهل
الكشف والظهور.
ﱡ ﲭ ﲮﲯ ﲰﲱ ﲲﲳ ﲴ ﱁﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆﱇﱈ
ﱉﱊ ﱋ ﱌﱍﱎ ﱏ ﱐﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖﱗ ﱘ ﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞ
ﱟ ﱠ ﱡﱢﱣﱤ ﱥ ﱦﱠ

{على َسرر َموضونة} أي :متواصلة متراصفة من الوجودات املوهوبة احلقانية
املخصوصة بكل أحد منهم ،كقوله " :على منابر من نور" أو على مراتب الصفات
{متكئين َعليها} متظاهرين فيها لكوهنا من مقاماهتم {متقابلين} متساوين يف الرتب ال
حجاب بينهم أصالً يف عني الوحدة لتحققهم بالذات وختريهم يف الظهور بأي صفة من
الصفات شاؤوا جبمعهم احملبة الذاتية ال حيتجبون بالصفات عن الذات وال بالذات عن
الصفات{ .يطو َعليهمَولدانَمخلدون} ختدمهم قواهم الروحانية الدائمة بدولة ذواهتم أو
األحداث املستعدون من أهل اإلرادة املتصلون هبم بفرط اإلرادة ،كما قال :ﱡ ﱹ ﱺ
ﱻﱼﱠ[الطور ،اآلية ]21 :أو امللكوت السماوية.
{بأكوابَوأباريق} من مخور اإلرادة واملعرفة واحملبة والعشق والذوق ومياه احلكم
والعلوم {لَيصدعونَعنها} أي :كلها لذة ال أمل معها وال مخار لكوهنم واصلني واجدين
لذة برد اليقني ،شاربني الشراب الكافوري .فإن حمبة الوصول خالصة عن أمل الشوق
وخوف الفقدان {ولَينزفون} ال يذهب متييزهم وعقلهم بالسكر وال يطفحون لكوهنم
أهل الصحو غري حمجوبني بالذات عن الصفات فيلحقهم السكر ويغلب عليهم احلال
{وفاكهة} من مواجيدهم وكشفيّاهتم الذوقية {مما َيتخيرون} يأخذون خريه ألهنم
واجدون مجيعها فيختارون أصفاها وأهباها وأشرفها وأسناها {ولحمَطيرََمماَيشتهون} من
لطائف احلكم ودقائق املعاين املقوية هلم {وحور َعين} من جتليات الصفات وجمردات
اجلربوت وما يف مراتبهم من األرواح اجملردة {كأمثالَاللؤلؤ} الرطب يف صفائها ونوريتها
{المكنون} يف األصداف أو املخزون لكوهنا يف بطنان الغيب وخزائنه مستورة عن
األغيار من أهل الظاهر {جزاءَبما َكانوا َيعملون} يف حال االستقامة من األعمال اإلهلية
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املقصودة لذاهتا املقارنة جلزائها ،أو مبا كانوا يعملون يف حال السلوك من أعمال التزكية
والتصفية.
ﱡ ﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢﲣ ﲤﲥﱠ

{ل َيسمعون َفيها َلغواَ} هذيانًا وكالما غري مفيد ملعىن لكوهنم أهل التحقيق
متأدّبني بني يدي اهلل بآداب الروحانيني {ولَتأثيما} من الفواحش اليت يؤمث هبا صاحبها
كالغيبة والكذب وأمثاهلما {إلَقيالَسالماَسالما} أي :قوالً هو سالم يف نفسه منزَّه عن
النقائص مربَّأ عن الفضول والزوائد ،وقوال يفيد سالمة السامع من العيوب والنقائص
ويوجب سروره وكرامته ويبني كماله وهبجته لكون كالمهم كله معارف وحقائق وحتاّبًا
ولطائف على اختالف وجهي اإلعراب.
{وأصحاب َاليمين َما َأصحاب َاليمين} أي :هم شرفاء عظماء كرماء يتعجب من
أوصافهم يف السعادة.
{في َسدر َمخضود} أي :يف جنة النفس املخضودة عن شوك تضاد القوى
والطبائع وتنازع األهواء والدواعي لتجردها عن هيئات صفاهتا بنور الروح والقلب أو
موقرة بثمار احلسنات واهليئات الصاحلات على اختالف التفسريين.
{وطلحَمنضود} أي :يف جنة القلب ألن الطلح شجرة املوز ومثرهتا حلوة دمسة
لذيذة ال نوى هلا كمدركات القلب ومعانيه اجملردة عن املواد واهليئات اجلرمية خبالف
السدر اليت هي شجرة النبق الكثرية النوى كمدركات النفس اجلزئية املقرونة باللواحق
ضدَ مثره من أسفله إىل أعاله ال ساق بارزة هلا لكثرة
املادية واهليئات اجلرمية منضود نُ ِّ
تكون مدركاته غري متناهية الكثرة.
{وظلَ َممدودَ} من نور الروح املروح {وماءَ َمسكوب} أي :علم يرشح عليهم
ويسكب من عامل الروح ،وإمنا سكب سكبًا ومل جير جريانا لقلة علوم السعداء بالنسبة
إىل أعماهلم ،إذ ثقل علومهم الروحانية من املواجيد واملعارف والتوحيديات والذوقيات
وإن كثرت علومهم النافعة.
{وفاكهةَكثيرة} من املدركات اجلزئية والكلية اللذيذة كاحملسوسات واملخيالت
واملوهومات واملعاين الكلية القلبية {ل َمقطوعة} لكوهنا غري متناهية {ول َممنوعة}
لكوهنا اختيارية كلما شاؤوا أين شاؤوا وجدوها {وفرشَ َمرفوعة} من فضائل األخالق
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واهليئات النورانية النفسية املكتسبة من األعمال احلسنة ،رفعت عن مرتبة اهليئات البدنية
واجلهة السفلية إىل حيز الصدر الذي هو اجلهة العليا من النفس املتصلة بالقلب ،أو حور
من النسوان أي :امللكوت املتصلة هبم املساوية يف املرتبة على اختالف التفسريين.
{إناَأنشأناهنَإنشاء} عجيبًا نورانيًا جمرّدة عن املواد ،مطهرة عن أدناس الطبائع
وألواث العناصر {فجعلناهن َأبكارا} أي :مل تتأثر مبالمسة األمور الطبيعية ومباشرة
الطبيعيني الظاهرين من أهل العادة واملخالطني للمادة من النفوس.
{عَرباَ} متحببة إليهم حمبوبة لصفائها وحسن جوهرها ودوام اتصاهلا هبم
{أترابا} لكوهنا يف درجة واحدة متساوية املراتب أزلية اجلواهر {ثلةَمن َاألولين} ألن
احملبوبني يدخلون على أصحاب اليمني جناهتم عند التداين والترقي يف الدرجات وعند
التدلي والرجوع إىل الصفات فيختلطون هبم وينخرطون يف سلكهم.
{وثلةَمنَاآلخرين} ألن احملبني أكثرهم أصحاب اليمني واقفون مع الصفات دون
حمبة الذات وإن فسرنا األولني واآلخرين بأوائل األمة احملمدية وأواخرها فظاهر لكثرة
أصحاب اليمني يف أواخرهم أيضا دون السابقني.
ﱡ ﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
ﳋ ﳌﳍ ﳎﳏﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔﳕﳖﳗ ﳘﳙﳚﳛﳜ ﱁﱂ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲁ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔ
ﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝ ﲞﲟ ﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼ ﲽﲾﱠ

{وأصحابَالشمالَماَأصحابَالشمال} أي :هم الذين يتعجب من أحواهلم وصفاهتم
يف الشقاوة والنحوسة واهلوان واخلساسة {في َسموم} من األهواء املردية واهليئات
الفاسقة املؤذية {وحميم} من العلوم الباطلة والعقائد الفاسدة.

{وظلَ َمنَيحموم} من هيئات النفوس املس ّودة بالصفات املظلمة واهليئات السود
الرديئة ألن اليحموم دخان أسود هبيم {لَباردَولَكريم} أي :ليس له صفتا الظل الذي
يأوي إليه الناس من الروح ونفع من يأوي إليه بالراحة بل له إيذاءٌ وإيالم وضر بإيصال
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التعب واللهب والكرب {إنهم َكانوا َقبل َذلك َمترفين} منهمكني يف اللذات والشهوات،
منغمسني يف األمور الطبيعية والغواشي البدنية ،فبذلك اكتسبوا هذه اهليئات املوبقة
والتبعات املهلكة.
{وكانوا َيصرون َعلى َالحنث َالعظيم} من األقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة اليت
استحقوا هبا العذاب املخلَّد والعقاب املؤبَّد {وكانوا َيقولون} أي :من مجلة عقائدهم
إنكار البعث {الضالون َالمكذبون} أي :اجلاهلون املصرون على جهاالهتم وإنكار ما
خيالف عقائدهم الباطلة من احلق.
{آلكلون َمن َشجرَمنَزقوم} أي :من نفس متعبّدة اللذات والشهوات ،منغمسة
فيها ،منجذبة إىل السفليات من الطبيعيات لتعودكم هبا وبفوائدها {فمالئونَمنها} ومن
ش َعة احملرقة اليت هي اهليئات املنافية للكمال املوجبة للوبال {البطون} لشدة
مثراهتا الوبية البَ ِ
حرصكم وهنمكم وضراوتكم هبا لشرهكم وسقمكم {فشاربون َعليه َمن َالحميم} من
الومهيات الباطلة والشبهات الكاذبة اليت هي من باب اجلهل املورط يف املهالك واملعاطب،
املسيغ لتلك األعمال الشيطانية واألعمال البهيمية الظلمانية {فشاربونَشرابَالهيم} أي:
اليت هبا اهليام من اإلبل وهو داء ال ري معه لشدة شغفكم وكلبكم هبا.
{نحن َخلقناكم} بإظهاركم بوجودنا وظهورنا يف صوركم {فلول َتصدقون َ*َ
أفرأيتمَماَتمنونَ*َأنتمَتخلقونه} بإفاضة الصورة اإلنسانية عليه {أمَنحنَالخالقونَ*َأفرأيتمَماَ
تحرثونَ*َأأنتمَتزرعونه} بإنزال الصور النوعية عليه {أمَنحنَالزارعونَ*َأفرأيتم} ماء العلم
الذي تشربونه بتعطش استعدادكم {أأنتم َأنزلتموه} من مزن العقل اهليوالين {أم َنحنَ
المنزلونَلوَنشاءَجعلناهَأجاجاَ} بصرفه يف تدابري املعاش وترتيب احلياة الدنيا {فلولَتشكرونَ
* َأفرأيتم} نار املعاين القدسية {التيَتورون} ِب َق ْدح زناد الفكر {أأنتم َأنشأتم َشجرتها}
أي :القوة الفكرية {أمَنحنَالمنشئون}.
ﱡ ﲿ ﳀ ﳁﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ
ﳐﳑﳒﳓ ﳔﳕ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ ﱌﱍﱎ
ﱏ ﱐﱑ ﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞ ﱟﱠﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶ
ﱷﱸﱠ

{نحنَجعلناهاَتذكرة} تذكريا للعهد األزيل يف العامل القدسي {ومتاعا} للذين ال
زاد هلم يف السلوك من العلم والعمل.
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{فال َأقسم َبمواقع َالنجوم} أي :أوقات اتصال النفس احملمدية املقدسة بروح
القدس وهي أوقات وقوع جنوم القرآن إليه ،فياهلا أوقاتًا شريفةً واتصاالت نورية ،أو
مساقط النجوم وهي أوقات غيبته عن احلواس وأفول حواسه يف مغرب اجلسد عند
تعطيلها بانغماس سره يف الغيب واخنراطه يف سلك القدس بل غيبته يف احلق واستغراقه يف
الوحدة {وإنهَلقسمَلوَتعلمونَعظيم} وأنَّى يعلمون ،وأين هم وعلم ذلك؟!

{في َكتابَ

{إنهَلقرآنَكريم} أي :علمٌ جمموعٌ له كرم وشرف قدمي وقدر رفيع
مكنون} هو قلبه املكنون يف الغيب عن احلواس وما عدا املقرّبني من املالئكة املطهرين ألن
العقل القرآين مودع فيه كما قال عيسى " :ال تقولوا العلم يف السماء من ينزل به،
وال يف ختوم األرض من يصعد به ،وال من وراء البحار من يعرب ويأيت به ،بل العلم جمعول
يف قلوبكم تأدَّبوا بني يدي اهلل بآداب الروحانيني يظهر عليكم" ،أو الروح األول الذي هو
حمل القضاء ومأوى الروح احملمدي ،بل هو هو {ل َيمسَه َإل َالمطهرون} من األرواح
اجملردة املطهرة عن دنس الطبائع ولوث تعلق املواد {تنزيل َمن َرب َالعالمين} ألن علمه
ظهر على املظهر احملمدي فهو منزل منه على مدرجته منجمًا.
{أفبهذاَالحديثَأنتمَمدهنون} متهاونون وال تبالون به وال تتصلبون يف القيام حبقه
وفهم معناه كمن يلني جانبه ويداهن يف األمر تساهالً وهتاونًا به {وتجعلون َرزقكم َأنكمَ
تكذبون} أي :قوتكم القليب ورزقكم احلقيقي تكذيبه الحتجابكم بعلومكم وإنكاركم ما
ليس من جنسه كإنكار رجلٍ جاهلٍ ما خيالف اعتقاده كأن علمه نفس تكذيبه ،أو
رزقكم الصوري أي :ملداومتكم على التكذيب كأنكم جتعلون التكذيب غذاءكم كما
تقول للمواظب على الكذب :الكذب غذاؤه.
{فلولَإذاَبلغتَالحلقوم} أي :فلوال ترجعون الروح عند بلوغها احللقوم {إنَكنتمَ
صادقين} يف أنكم غري مسوسني مربوبني مقهورين يعين أنكم جمربون عاجزون حتت قهر
الربوبية وإال ألمكنكم دفع ما تكرهون أشد الكراهية وهو املوت.
ﱡ ﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌ
ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﱠ

{فأماَإنَكانَمنَالمقربين} من مجلة األصناف الثالثة فله روح الوصول إىل جنة
الذات ورحيان جنة الصفات وجتلياهتا البهيجة املبهجة وجنة نعيم األفعال ولذَّاهتا {وأماَإنَ
كان} من السعداء واألبرار فله السرور واحلبور بلقاء أصحاب اليمني وحتيتهم إياه بسالمة
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{وأماَإنَ

الفطرة والنجاة من العذاب والرباءة عن نقائص صفات النفوس يف جنة الصفات
كان} من األشقياء واملعاندين للسابقني املنكرين لكماالهتم احملجوبني باجلهل املركب فلهم
عذاب هيئات االعتقادات الفاسدة وظلمات اجلهاالت املوحشة من فوق املشار إليه بقوله:
{فنزلَ َمن َحميم} وعذاب اهليئات البدنية وتبعات سيئاهتم العملية من حتت املشار إليه
بقوله{ :وتصلية َجحيم َ* َإن َهذا} املذكور من أحوال الفرق الثالث وعواقبهم {لهو}
حقية األمر وجلية احلال من معاينة أهل القيامة الكربى املتحققني باحلق يف يقينهم
وعياهنم ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة احلديد
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﱠ

{سبَحَهللَماَفيَالسماواتَواألرض} أظهر كل موجود تنزيهه عن اإلمكان وقبول
الفناء بوجوده اإلضايف وثباته {وهو َالعزيز} القوي الذي يقهرها وجيربها {الحكيم}
الذي يرتّب كماالهتا وعن العجز حبدوثه وتغريه وعن مجيع النقائص بإظهار كماالت كل
موجود ونظامها على ترتيب حكمي.
{هوَاألول} الذي يبتدئ منه الوجود اإلضايف باعتبار إظهاره {واآلخر} الذي
ينتهي إليه باعتبار إمكانه وانتهاء احتياجه إليه فكل شيء به يوجد وفيه يفىن ،فهو أوله
وآخره يف حالة واحدة باعتبارين {والظاهر} يف مظاهر األكوان بصفاته وأفعاله
{والباطن} باحتجابه مباهياته وبذاته {وهوَبكلَشيءَعليم} ألن عنيَ ماهيته صورةٌ من
صور معلوماته إذ صور األشياء كلها يف اللوح احملفوظ وهو يعلم اللوح مع تلك الصور
بعني ماهية اللوح املنقش بتلك الصور فعلمه هبا عني علمه بذاته.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﱠ

{خلقَالسماواتَواألرضَفيَستةَأيام} من األيام اإلهلية أي :اآلالت الستة اليت هي
من زمان آدم إىل زمان حممد عليهما السالم مجيع مدة دور اخلفاء ،أي :احتجب هبا فظهر
اخللق دونه إذ اخللق احتجاب احلق باألشياء وهذا الزمان زمان االحتجاب كما ذكر يف
(األعراف).
{ثمَاستوى} على عرش القلب احملمدي بالظهور يف مجيع الصفات غري مُحتجب
بعضها ببعض وال الذات بالصفات وال الصفات بالذات ،بل استوت كلها يف الظهور يف
اليوم السابع أو يف صور املراتب الست من اجلواهر واألعراض املذكورة يف (ق) ،مث
292
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استوى على عرش الروح األعظم بالتأثري يف مجيع األشياء يف الصورة الرمحانية بالسوية
والظهور باسم الرمحن {يعلم َما َيلج َفي} أرض العامل اجلسماين من الصور النوعية ألهنا
ص َو ُر معلوماته {وماَيخرجَمنها} من األرواح اليت تفارقها والصور اليت تزايلها عند الفناء
ُ
والفساد وهي اليت تنزل من السماء وتعرج فيها ،أو ما ينزل من مساء الروح من العلوم
واألنوار الفائضة على القلب وما يعرج فيها من الكليات املنتزعة من اجلزئيات احملسوسة
وهيئات األعمال املزكية {وهو َمعكم َأينما َكنتم} لوجودكم به وظهوره يف مظاهركم
{وهللا َبما َتعملونَبصير} لسبق علمه به وكونه منقوشًا يف أربعة ألواح يف عامل ملكوته
حبضرته {يولج} ليل الغفلة يف هنار احلضور {ويولج} هنار احلضور يف ليل الغفلة،
ويستر اجلمال باجلالل وحيجب اجلالل باجلمال {وهو َعليم} مبا أودع الصدور من
أسراره ودقائق الغفلة واحلضور وحكمتهما ولطائف التستُّر والتجلي وفائدهتما ال يعلمها
إال هو.
ﱡ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙﱠ

{آمنواَباهلل} اإلميان اليقيين بتوحيد األفعال {ورسوله} أي :ال حتتجبوا بأفعال
احلق يف إميانكم بتوحيد األفعال عن أفعال اخللق فتقعوا يف اجلرب وحرمان األجر ،بل
شاهدوا أفعال احلق باإلميان به مجعًا يف مظاهر التفاصيل حبكم الشرع ليحصل لكم
التوكل ويسهل عليكم اإلنفاق من مال اهلل الذي هو يف أيديكم وجعلكم مستخلفني فيه
بتمكينكم وإقداركم على التصرف فيه حبكم الشرع إذ األموال كلها هلل واختصاص نسبة
التصرف إمنا هو حبكمه يف شريعته{ ،فالذينَآمنواَمنكم} بشهود األفعال {وأنفقوا} عن
مقام التوكل {لهمَأجرَكبير} يف جنة األفعال.
{وما َلكم َل َتؤمنون َباهلل} وقد اعتضد السببان الداخلي واخلارجي املوجب
اجتماعهما لإلميان إجيابًا ذاتيًا .أما اخلارجي فدعوة الرسول الذي هو السبب الفاعلي،
وأما الداخلي فأخذ امليثاق األزيل وهو االستعداد الفطري الذي هو السبب القابلي وقوة
االستدالل {إنَكنتمَمؤمنين} بالقوة ،أي :إنْ بقي نور الفطرة واإلميان األزيل فيكم.
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{هوَالذيَينزلَعلىَعبدهَآياتَ َبينات} من بيان جتليات األفعال والصفات والذات
{ليخرجكم} من ظلمات صفات النفس واهليئات البدنية املستفادة من احلس إىل تنور
القلب ومن ظلمات صفات القلب إىل نور الروح ومن ظلمات وجوداتكم وإنباتكم إىل
نور الدين ،وهي الظلمات املشار إليها بقوله :ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ[النور ،اآلية]40 :
{وإن َهللا َبكم َلرؤو َرحيم} يدفع آفة النقصان عنكم بِ ِهَبة االستعداد وتوفيق اهلداية إىل
إزالة احلجب ببعث الرسول وتعليمه إياكم ،رحيم بإفاضة الكماالت مع حصول القبول
بتزكية النفوس وتصفية االستعدادات.
{ل َيستوي َمنكم َمن َأنفق َمن َقبل َالفتح َوقاتل} أي :بذلوا أمواهلم وأنفسهم قبل
الفتح املطلق الذي كان لرسول اهلل  باملعراج التام والوصول إىل حضرة الوحدة {أولئكَ
أعظم َدرجة َمن َالذين َأنفقوا َمن َبعد} لقوة استعدادهم وشدة أنوار باطنهم األصلية عرفوه
وألفوه بتسامّ الروح وظهرت عليهم كماالهتم من غري واسطة تأثريه فيهم وهم الذين
غلبت عليهم القوة القدسية اليت ﱡ ﲵﲶ ﲷﲸﲹ ﲺ ﲻﲼ ﱠ [النور ،اآلية ،]35 :وأما
{الذين َأنفقوا َمن َبعد} فلضعف استعداداهتم وقلة نوريتها احتاجوا إىل قوة تأثريه فيهم
وإخراج كماالهتم إىل الفعل {وكالَ َوعدَهللا} املثوبة {الحسنى} حلصول اليقني وظهور
الكمال كيف كان مع تفاوت الدرجات مبا ال حتصى ،إذ اآلخرون هم الذين حازوا
الكمال اخللقي يف مقام النفس الذين أقرضوا اهلل أمواهلم رغبة يف اإلضعاف من الثواب
وكرامة األجر ،واألولون هم السابقون الذين جتردوا عنها ابتغاء مرضاة اهلل وتثبيتا من
أنفسهم يف طريق احلق فهم املؤمنون الذين {يسعى َنورهم َبين َأيديهم} لكوهنم على
الصراط املستقيم متوجهني إىل وجه اهلل بتوحيد الذات ،واملتأخرون هم الذين يسعى
نورهم بإمياهنم لكوهنم أصحاب اليمني من املؤمنني واملؤمنات الكائنني يف مقام القلب
واليقني {بشراكمَاليوم} خطاب لِ َكال الفريقني مع تغليب السابقني لذكر اجلنات الثالث،
ووصف الفوز بالعِظَم إذ عِظَم الفوز إمنا هو للفرقة الثالثة ،وأما فوز من دوهنم من
أصحاب اجلنتني فموصوف بالكبري والكرمي.
ﱡ ﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓ
ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍﱠ
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{يوم َيقول َالمنافقون َوالمنافقات} أي :املستعدون األقوياء االستعداد والضعفاء
سق اآلثام
احملجوبون بصفات النفوس وهيئات األبدان ،املنغمسون يف ظلمات الطبائع وغَ َ
الذين قد بقي فيهم مِسْ َكة من نور الفطرة ومل تنظف بالكلية يشتاقون به إىل نور الكمال
احلاصل لفريق املؤمنني ويلتمسونه ويطلبونه يف حسرات وزفرات عند بروزهم عن
حجاب البدن باملوت وظهور احلرمان حمبوسني واقفني يف حضيض النقصان ،متندّمني عند
تبني اخلسران واملؤمنون ميرون كالربق اخلاطف ال يلتفتون إليهم.
{انظرونا َنقتبس َمن َنوركم} جبنسية االستعداد وظاهر اإلسالم {قيل َارجعواَ
وراءكم} إىل الدنيا وحمل الكسب ،فإن النور إمنا يكتسب باآلالت البدنية والقوى
اجلسمانية من احلواس الظاهرة والباطنة باألعمال احلسنة والعلوم احلقة {فضرب َبينهمَ
بسورَ} هو الربزخ اهليوالين الذي حيتجبون به على حسب اقتضاء هيئاهتم الظلمانية {لهَ
بابَ} هو القلب ،إذ ال يطلع من عامل القدس على عامل الرجس إال من طريق القلب
{باطنه} وهو عامل القدس {فيهَالرحمة} أي :النور والروح والرحيان وجنة النعيم من
املراتب املذكورة {وظاهره} الذي يلي النفس وهو عامل الرجس ومقر تلك النفوس
املظلمة من األشقياء {من َقبله} أي :من جهته {العذاب} الذي يستحقونه حبسب
هيئاهتم وتنوّعها وهذا الباب ال مفتح له من جهة ظاهره الذي إىل األشقياء بل هو مسدود
مغلق ال ينفتح أبدًا .وأما من جهة باطنه فكلما شاء أهل اجلنة من السابقني انفتح هلم
فاطلعوا على أهل النار وتعذباهتم ويدخلون عليهم فينطفئ هلب النار من نورهم بل حيرق
نورهم النار بالنسبة إليهم دون اجلهنميني فتقول جهنم :جُ ْز يا مؤمن فإن نورك أطفأ هليب.
{ألم َنكن َمعكم} يف الفطرة األوىل وعني مجع الصفات {قالوا َبلى َولكنكم َفتنتمَ
أنفسكم} ابتليتموها باللذات احلسية والشهوات البدنية والصفات البهيمية والسبعية
{وتربصتم} باستيالء التخيالت من اآلمال واألماين الغالبة بدواعي احلسد والطمع
{وارتبتم} باستيالء الومهيات على املعقوالت وغََلَبة األوهام على العقول {وغرتكمَ
األماني} بدواعي الوهم ومقتضى التخيّل {حتى َجاء َأمر َهللا} من املوت وحصول
العقاب{ .اعلمواَأنَهللاَيحييَاألرضَبعدَموتها} متثيلٌ لتأثري الذكر يف القلوب وإحيائها.
ﱡ ﳎﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ ﱁﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ
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ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﱠ

{ولهمَأجرََ

{إنَالمصدقينَوالمصدقات} من املؤمنني بالغيب يف مقام النفس لقوله:
كريمَ*َوالذينَآمنواَباهللَورسله} من أهل اإليقان يف مقام القلب لقوله{ :لهمَأجرهم} أي:
من جنة النفس ونورهم من جنة القلب بتجلي الصفات {أولئكَهمَالصدَيقون} بقوة اليقني
{والشهداء} أهل احلضور واملراقبة والذين حجبوا عن الذات والصفات يف مقابلتهم،
أي :ليسوا من أهل اإلميان بالغيب وال من أهل اإليقان {أولئكَأصحاب} جحيم الطبيعة.
ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳒﳓﳔ ﱠ

{سابقوا َإلى َمغفرة َمن َربكم} ملا حقَّر احلياة احلسية النفسية الفانية وصورها يف
صورة اخلضراء السريعة االنقضاء دعاهم إىل احلياة العقلية القلبية الباقية فقال{ :سابقواَإلىَ
مغفرةَمنَربكم} أي :تستر صفات النفس بنور القلب {وجنةَعرضها} العامل اجلسماين
بأسره إلحاطة القلب به وبصوره أو نفَّرهم عن احلياة البشرية ودعاهم إىل احلياة اإلهلية
أي :سابقوا إىل مغفرة تستر ذواتكم ووجوداتكم اليت هي أصل الذنب العظيم بنور ذاته
وجنة عرضها مساوات األرواح وأرض األجساد بأسرها ،أي :الوجود املطلق كله الشامل
للوجودات اإلضافية بأمجعها {أعدت َللذين َآمنوا َباهلل َورسله} اإلميان العلمي اليقيين على
األول واإلميان العيين واحلقي على الثاين.
{ماَأصابَمنَمصيبةَ} من احلوادث اخلارجية والبدنية والنفسانية {إل َفيَكتاب}
هو القلب الكلي املسمى باللوح احملفوظ .لتعلموا علمًا يقينًا أنه ليس من لكسبكم
وحفظكم وحذركم وحراستكم فيما آتاكم مدخل وتأثري ،وال لعجزكم وإمهالكم
وغفلتكم وقلة حيلتكم وعدم احترازكم واحتفاظكم فيما فاتكم مدخل ،فال حتزنوا على
فوات خري ونزول شر وال تفرحوا بوصول خري وزوال شر إذ كلها مقدرة {إنَهللاَلَيحبَ
كلَمختالَ} أي :مُتبخِْتر من شدة الفرح مبا آتاه {فخور} به لعدم يقينه وبعده عن احلق
حبب الدنيا واجنذابه إىل اجلهة السفلية مبنافاته للحضرة اإلهلية واحتجابه بالظلمات عن
النور.
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{الذينَيبخلون} لشدة حمبة املال {ويأمرونَالناسَبالبخل} الستيالء الرذيلة عليهم
{ومن َيتول} أي :يعرض عن اهلل بالتوجه إىل العامل السفلي واجلوهر الغاسق الظلماين
{فإنَهللاَهوَالغني} عنه الستغنائه بذاته {الحميد} الستقالله بكماله ،أي :خيذله وميهله.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ

{لقدَأرسلناَرسلناَبالبينات} باملعارف واحلكم {وأنزلناَمعهمَالكتاب} أي :الكتابة
{والميزان} أي :العدل ألنه آلته {وأنزلناَالحديد} أي :السيف ألنه مادته وهي األمور
اليت هبا يتم الكمال النوعي وينضبط النظام الكلي املؤدي إىل صالح املعاش واملعاد إذ
األصل املعترب واملبدأ األول هو العلم واحلكمة ،واألصل املعوَّل عليه يف العمل واالستقامة
يف طريق الكمال هو العدل ،مث ال ينضبط النظام وال يتمشَّى صالح الكل إال بالسيف
والقلم اللذان يتم هبما أمر السياسة ،فاألربعة هي أركان كمال النوع وصالح اجلمهور
وجيوز أن تكون البينات إشارةٌ إىل املعارف واحلقائق النظرية ،والكتاب إشارة إىل الشريعة
واحلكم العملية ،وامليزان إىل العمل بالعدل والسوية ،واحلديد إىل القهر ودفع شرور الربية.
وقيل :البيّنات العلوم احلقيقية والثالثة الباقية هي النواميس الثالثة املشهورة املذكورة يف
الكتب احلكمية ،أي :الشرع والدينار املعدل لألشياء يف املعاوضات وامللك وأّيًا ما كان
فهي األمور املتضمنة للكمال الشخصي والنوعي يف الدارين إذ ال حيصل كمال الشخص
إال بالعلم والعمل وال كمال النوع إال بالسيف والقلم .أما األول فظاهر وأما الثاين فَلِأن
اإلنسان مدين بالطبع حمتاج إىل التعامل والتعاون ال متكن معيشته إال باالجتماع ،والنفوس
إما خيّرة أحرار بالطبع منقادة للشرع وإما شريرة عبيد بالطبع آبية للشرع .فاألوىل
يكفيها يف السلوك طريق الكمال ،والعمل بالعدالة اللطف وسياسة الشرع .والثانية ال بد
هلا من القهر وسياسة امللك.
ﱡ ﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬ
ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋﱠ
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{ياَأيهاَالذينَآمنوا} اإلميان اليقيين {اتقواَهللا} بالتجرد عن صفاتكم والتنزّه عن
ذواتكم {وآمنواَبرسوله} باالستقامة يف أعمالكم وأحوالكم على طريق املتابعة {يؤتكمَ
كَفَلَينَمنَرحمته} يف جنة النفس {ويجعلَلكمَنورا} من أنوار الروح وجتليات الصفات يف
مقام القلب {تمشون َبه} تسريون به يف الصفات {ويغفر َلكم} ذنوب ذواتكم {وهللاَ
غفور} بإفناء البقيات {رحيم} ِبهبة الوجودات احلقانية بعد فناء األنيات {لئالَيعلمَأهلَ
الكتاب} أي :احملجوبون بالرين عن احلق أو بطريق الضاللة ودين الباطل عن الصراط
املستقيم ودين احلق {ألَيقدرونَعلىَشيءَمنَفضلَهللا} ألنه موهوب ال ميكن اكتسابه
{وأن َالفضل َبيد َهللا} أي :يف تصرفه وحتت ملكه وقدرته {يؤتيه َمن َيشاء} موهبة ال
كسبا منه {وهللاَذوَالفضلَالعظيم} الذي هو هناية الكمال ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة اجملادلة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ

ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ

{يومَيبعثهمَهللا} بإقامتهم عن مراقد األبدان {فينبئهمَبماَعملوا} النتقاش صور
أعماهلم يف ألواح نفوسهم {أحصاه َهللا} بإثباته يف الكتب األربعة املذكورة {ونسوه}
لذهوهلم عنه باشتغاهلم بالَّلذات احلسية واهنماكهم يف الشواغل البدنية {وهللاَعلىَكلَشيءَ
شهيد} حاضرٌ معه رقيب {ماَيكونَمنَنجوىَثالثةَ َإلَهوَرابعهم} ال بالعدد واملقارنة بل
بامتيازهم عنه بتعيناهتم واحتجاهبم عنه مباهياهتم وأنياهتم وافتراقهم منه باإلمكان الالزم
ملاهياهتم وهوياهتم وحتققهم بوجوبه الالزم لذاته واتصاله هبم هبويته املندرجة يف هوياهتم
وظهوره يف مظاهرهم وتستّره مباهياهتم ووجوداهتم املشخَّصة وإقامتها بعني وجوده
وإجياهبم بوجوبه ،فبهذه االعتبارات هو رابع معهم ،ولو اعتربت احلقيقة لكان عينهم وهلذا
قيل :لوال االعتبارات الرتفعت احلكمة .وقال أمري املؤمنني " :العلم نقطة كثرها
اجلاهلون".
ﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
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ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ
ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟﳠﳡ ﳢ ﳣﳤ ﳥ ﳦ ﱠ

{ألمَترَإلىَالذينَنهواَعنَالنجوى} إمنا هنوا ألن التناجي اتصال واحتاد بني اثنني يف
أمر خيتص هبما ال يشاركهما فيه ثالث ،وللنفوس عند االجتماع واالتصال تعاضد وتظاهر
يتقوى ويتأيّد بعضها بالبعض فيما هو سبب االجتماع خلاصية اهليئة االجتماعية اليت ال
توجد يف األفراد فإذا كانت شرّيرة يتناجون يف الشر ويزداد فيهم الشر ويقوى فيهم املعىن
الذي يتناجون به باالتصال واالجتماع ،وهلذا ورد بعد النهي{ :ويتناجونَباإلثم} الذي
هو رذيلة القوى البهيمية {والعدوان} الذي هو رذيلة القوى الغضبية {ومعصيةَالرسول}
اليت هي رذيلة القوة النطقية باجلهل وغََلَبة الشيطنة .أال ترى كيف هنى املؤمنني بعد هذه
اآلية عن التناجي هبذه الرذائل املذكورة وأمرهم بالتناجي باخلريات ليتقوّوا باهليئة
االجتماعية ويزدادوا فيها فقال{ :وتناجوا َبالبر} أي :الفضائل اليت هي أضداد تلك
الرذائل من الصاحلات واحلسنات املخصوصة بكل واحدة من القوى الثالث {والتقوى}
أي :االجتناب عن أجناس الرذائل املذكورة {واتقواَهللا} يف صفات نفوسكم {الذيَإليهَ
تحشرون} بالقرب منه عند التجرّد منها {فافسحواَيفسحَهللاَلكم} أي :أفسحوا من ضيق
التنافس يف اجلاه والنخوة فإنه من اهليئات النفسانية واستيالء القوة السبعية وركود النفس
يف ظلمة األنية واحتجاهبا عن األنوار القلبية والروحية ،فتنزَّهوا عنها {يفسح َهللا َلكم}
بالتجريد عن اهليئات البدنية واإلمداد باألنوار فتنشرحُ صدوركم وتنفسح ويتّسع مكانكم
يف فضاء عامل القدس {يرفعَهللاَالذينَآمنواَمنكم} اإلميان اليقيين {والذينَأوتواَالعلم} أي:
علم آفات النفس ودقائق اهلوى وعلم التنزُّه منها بالتجريد {درجات} من الصفات القلبية
واملراتب امللكوتية واجلربوتية يف عامل األنوار {وهللاَبماَتعملونَخبير} فيجازيكم ويعاقبكم
بتلك اهليئات.

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ

{إذا َناجيتم َالرسول َفقدَموا َبين َيدي َنجواكم َصدقةَ} ألن االتصال بالرسول يف أمر
خاص ال يكون إال لقرب روحاين أو مناسبةٍ قلبيةٍ أو جنسية نفسانية وأيًّا ما كان وجبت
الصدقة .أما األول والثاين فيجب فيهما تقدمي االنسالخ عن األفعال والصفات والتجرد
عن اخلارجيات من األسباب واألموال وقطع التعلقات املسمى بالترك مث حمو اآلثار
واهليئات الباقية منها يف النفس املسمى بالتجريد عندهم مث قطع النظر عن أفعاله وصفاته
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والترقي إىل مقام الروح يف األول وإىل مقام القلب يف الثاين حىت يصفو له مقام التناجي
الروحي مع النيب يف األسرار اإلهلية واملسارة القلبية يف األمور الكشفية .وهلذا قال ابن عمر
رضي اهلل عنه" :كان لعلي  ثالثٌ لو كانت يل واحدة منهن كانت أحب إىل من
محر النعم :تزوجيه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيرب وآية النجوى" .وأما الثالث فيجب فيه
تقدمي اخلريات ببذل األموال شكرًا لتلك النعمة حىت تبقى وتزيد.
{فإنَلمَتجدوا} يف األولني للتخلف عن املقامني بالوقوف مع النفس ،ويف الثالث
لشح النفس والفقر {فإن َهللا َغفورَ} للصفات النفسانية بأنوار صفاته {رحيمَ} بإفاضة
أنوار التجليات واملشاهدات واملعارف واملكاشفات املوجبة لوجدان تلك الصدقة يف
األولني أو {غفورَ} لرذيلة الشح وكربة الفقر{ ،رحيم} بالتوفيق الكتساب الفضيلة
وتيسريها وإعطاء املال يف الثالث وكذا اإلشفاق والتوبة إمنا يكونان ملا ذكر .مث أمر مبا
يزيل التخلف املذكور ورذيلة الشح وشدة الفقر إذ بصالة احلضور واملراقبة يف مقام القلب
حيصل األول ،وبزكاة الترك والتجريد حيصل الثاين ،وبطاعة اهلل ورسوله يف األعمال
اخلريية حيصل الثالث ألن اخلري عادة ،وبربكة الطاعة ينتفي الفقر حلصول االستغناء باهلل
قال اهلل تعاىل" :من أصلح أمر آخرته أصلح اهلل أمر دنياه".
ﱡ ﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻ ﱼ ﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆ ﲇﲈﲉ ﲊﲋ
ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ
ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ
ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸﱹ ﱠ

{ألم َتر َإلى َالذين َتولوا َقوما َغضب َهللا َعليهم َما َهم َمنكم َول َمنهم} ألن املواالة ال
تكون ثابتةً حقيقةً إال مع اجلنسية واملناسبة ،فإن كانت وجب إزالتها وإال وجب االحتراز
من سرايتها بالصُّحبة واملواالة وإمنا متكن املواالة مع عدمها إذا كانت بسببٍ خارجي من
نفع أو لذة زالت بزواله وإال ملا أمكنت ،وهلذا نفى املواالة احلقيقية بينهم بنفي موجبها
فقال{ :ما َهم َمنكم} إمنا هي حمضُ النفاق{ .استحوذ َعليهم َالشيطان} أي :الوهم
{فأنساهمَذكرَهللا} بتسويل اللذات احلسية والشهوات البدنية هلم وتزيني الدنيا وزبرجها
يف أعينهم.
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{يوادَونَمنَحادَهللاَورسولهَ

{لَتجدَقوماَيؤمنونَباهللَواليومَاآلخر} اإلميان اليقيين
ولوَكانواَآباءهم} إىل آخره ،ألن احملبة أمر روحاين فإذا أيقنوا وعرفوا احلق وأهله غلبت
قلوهبم وأرواحهم نفوسهم وأشباحهم فمسخت احملبة الروحانية .واملناسبة احلقيقية بينهم
وبني احلق وأهله احملبة الطبيعية املستندة إىل القرابة واتصال الُّلحمة ألن االتصال الروحاين
أشد وأقوى وألذ وأصفى من الطبيعي {كتبَفيَقلوبهمَاإليمان} بالكشف واليقني املذكر
للعهد األول الكاشف عنه {وأيدهمَبروحَمنه} التصاهلم بعامل القدس أو بنور جتلي الذات
{ويدخلهم َجنات} من اجلنان الثالث {تجري َمن َتحتها} أهنار علوم التوحيد والتشريع
{رضيَهللا َعنهم} مبحوِ صفاهتم بصفاته بنور التجلي {ورضوا َعنه} باالتصال بصفاته
{أولئك َحزب َهللا} السابقون الذين ال يلتفتون إىل غريه وال يثبتونه {هم َالمفلحون}
الفائزون بالكمال املطلق.

سورة احلشر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊﲋﲌ ﲍﲎ

ﲏ ﲐ ﲑﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶﱷﱠ

{وقذ َفي َقلوبهم َالرعب} أي :نظر بنظر القهر إليهم فتأثروا به الستحقاقهم
لذلك وخمالفة احلبيب ومشاقته ومضادته ولوجود الشك يف قلوهبم وكوهنم على غري
بصريةٍ من أمرهم وبينة من رهبم إذ لو كانوا أهل يقني ما وقع الرعب يف قلوهبم ولعرفوا
رسول اهلل  بنور اليقني وآمنوا به فلم خيالفوه.
ﱡ ﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟﲠ ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﳔﳕ ﱠ

{وماَآتاكمَالرسولَفخذوهَوماَنهاكمَعنهَفانتهوا} ألنه متحقق باهلل فكل ما أمر به
فهو أمر اهلل وما هنى عنه هني اهلل لقوله :ﱡ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [النجم،
اآليات{ .]4 – 3 :للفقراءَالمهاجرين} أي :التاركني اجملردين املهاجرين عن مقام النفس
{الذين َأَخرجوا} أي :أخرجهم اهلل ،إذ لو خرجوا بنفوسهم الحتجبوا هبا وبرؤية الترك
والتجريد فوقعوا يف مقام النفس مع حِجاب العجب الذي هو أشدُّ من الذنب {منَ
ديارهمَوأموالهم} من مواطنهم ومألوفاهتم أي :صفات نفوسهم ومعلوماهتم {يبتغونَفضالَ
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منَهللا} من العلوم والفضائل اخللقية {ورضوانا} من األحوال واملواهب السنية من أنوار
جتليات الصفات {وينصرونَهللاَورسوله} ببذل النفوس لقوة اليقني {أولئكَهمَالصادقون}
يف اإلميان اليقيين لتصديق أعماهلم دعواهم ،إذ عالمة وجدان اليقني ظهور أثره على
اجلوارح حبيث ال متكن حركاهتا إال على مقتضى شاهدهم من العلم {والذينَتبوَؤواَالدارَ
واإليمان} أي :املقر األصلي الذي هو الفطرة األوىل والعهد األول الذي هو حمل اإلميان
وموطنهِ وهلذا قرنه به ،فإن النفس موطن الغربة {من َقبلهم} أي :من قبل هجرة
املهاجرين من دار الغربة اليت هي النفسُ إليها ألن هذه الدار هي الدار األصلية املتقدمة
على ديارهم ،وهلذا قال " :حبُّ الوطن من اإلميان" .فهم الذين مل يسقطوا عن
الفطرة ومل حيتجبوا حبجاب النفس يف النشأة وبَقوا على صفائها خبالف األولني الذين
تكدروا وتغريوا مث رجعوا إىل الصفاء بالسري والسلوك {يحبون َمن َهاجر َإليهم} لوجود
اجلِنسية يف الصفاء وحتقق املناسبة األصلية والقرابة احلقيقية بالوفاء وتذ ُّكر العهد السابق
باملوافقة يف الدين واإلخاء {ول َيجدون َفي َصدورهم َحاجة َمما} أويت املهاجرون من
احلظوظ لسالمة قلوهبم عن آفات النفوس وطهارهتا عن دواعي احلرص وتنزهها عن حمبة
احلظوظ وتيقنها باألقسام.
{ويؤثرونَعلىَأنفسهم} لتجردهم وتوجههم إىل جناب القدس وترفعهم عن مواد
الرجس وكون الفضيلة هلم أمرًا ذاتيًا باقتضاء الفطرة وفرط حمبة اإلخوان باحلقيقة
واألعوان يف الطريقة {ولو َكان َبهم َخصاصة} فتقدميهم أصحاهبم على أنفسهم ملكان
الفتوّة وكمال املروءة ولقوة التوحيد واالحتراز عن حظ النفس وخوف الرجوع إىل
املطالب اجلزئية بعد وجدان الذوق من املطالب الكلية.
{ومنَيو َ َشَحَ َنفسه} بعصمة اهلل وكالءته ،فإن النفس مأوى كل شر ووصف
رديء ،وموطن كل رجس وخُلقٍ دينء ،والشح من غرائزها املعجونة يف طينتها ملالزمتها
اجلهة السفلية وحمبتها احلظوظ اجلزئية فال ينتفي منها إال عند انتفائها ولكن املعصوم من
تلك اآلفات والشرور من عصمه اهلل {فأولئكَهمَالمفلحون} بالكماالت القلبية.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ

ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ

ﱵ ﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
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ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱ ﲲ ﲳﲴﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽﱠ

{والذينَجاؤواَمن} بعد الذين هاجروا إىل الفطرة ،أي :أخذوا يف السلوك وقطع
منازل النفس متضرعني قائلني بلسان االفتقار{ :ربَنا َاغفر َلنا} هيئات الرذائل وصفات
النفوس بأنوار القلوب {وإلخواننا َالذين َسبقونا َباإليمان} ذنوب التلوينات بظهور تلك
الصفات والضاللة بعد اهلدى {ول َتجعل َفي َقلوبنا َغال} باالحتجاب باهليئات السبعية
والشيطانية ورسوخها يف قلوبنا {ربَنا َإنك َغفور} َتستُر تلك اهليئات بأنوار الصفات
{رحيم} بإفاضة الكماالت وإراءة التجليات.

{ألنتمَأشدَ َرهبةَفيَصدورهمَمنَهللا} الحتجاهبم باخللق عن احلق بسبب جهلهم
باهلل وعدم معرفتهم له إذ لو عرفوه لعلموا أن ال مؤثر غريه وشعروا بعظمته وقدرته فلم
يبقَ عظم اخللق وال أثرهم وقدرهم عندهم ،كما قال أمري املؤمنني َ " :عظم اخلالق
عندك يَصغَر املخلوق يف عينك".
{بأسهم َبينهم َشديد} لكوهنم غري مقهورين هناك بقهر اهلل وال واقعًا ظل قهر
الرسول وهيبتهِ وعكس نور تأييده وتنور نفسه باالتصال بعامل القدس عليهم {تحسبهمَ
جميعا} التفاقهم يف الظاهر {وقلوبهمَشتى} النتفاء اجلمعية احلقيقية بنور التوحيد عنها
وجتاذب دواعيها لتفنّن تعلقاهتا باألمور السفلية وتفرّقها عن احلق بالباطل الحتجاهبا
بالكثرة عن الوحدة {ذلكَبأنهمَقومَلَيعقلون} فيختارون طريق التوحيد العلمي ويتنحون
عن السُّبل املتفرقة الومهية ،فإن طريق العقل واحد وطرق شيطان الوهم متفرقة ،وتشتت
القلوب يوهن العزائم ويضعف القوى.
ﱡ ﲾ ﲿﳀ ﳁﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍﳎ

ﳏ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕﱖﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠﱠ

{كمثل َالشيطان} أي :مثل إخواهنم املنافقني يف إغوائهم كمثل الشيطان ،أي:
الوهم اإلنساين ،إذ زين لإلنسان حال كونه على الفطرة اللذات احلسية والشهوات البدنية
وحرضه على خمالفة العقل باهلوى واالحتجاب بالطبيعة ليقع يف الردى فلما احتجب هبا
عن احلق وانغمس يف ظلمة النفس تربَّأ منه بإدراك املعاين دونه ،والتقرب إىل جناب احلق
بالترقي إىل األفق العقلي واالطالع على بعض الصفات اإلهلية واستشعار اخلوف بإدراك
آثار العظمة والقدرة وأنوار الربوبية {فكان َعاقبتهما َأنهما َفي َالنار} لكوهنما جسمانيني
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مالزِ َمني للطبيعة ونرياهنا املتفنّنة وآالمها املتنوعة {وذلك َجزاء َالظالمين} الذين وضعوا
العبادة غري موضعها فعبدوا صنم اهلوى وطاغوت البدن ،واختذوا آهلتهم أهواءهم.
{يا َأيها َالذين َآمنوا} اإلميان الغيبِي التقليدي {اتقوا َهللا} يف اجتناب املعاصي
والسيئات والرذائل واكتساب احلسنات والطاعات والفضائل {ولتنظرَنفسَ َما َقدمتَلغد}
ملا بعد املوت من الصاحلات {واتقواَهللا} يف االحتجاب باألعراض واألغراض وتوسيط
احلق للمشتهيات {إنَهللاَخبيرَ} بأعمالكم ونياتكم فيجازيكم حبسبها ،كما قال :
"لكل امرئ ما نوى" .أو آمِنوا اإلميان التحقيقي واتقوا اهلل يف االحتجاب عنه بأفعالكم
وصفاتكم {ولتنظر َنفس َما َقدمت َلغد} من حمقرات األعمال والصفات ،فإهنا حجب
حاجزة ووسائل مردودةٌ مذمومةٌ ،واتقوا اهلل يف البقيات والتلوينات فإن اهلل خبري مبا
تعملون بنفوسكم وما تعملون به ال بنفوسكم.
ﱡ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌﱠ

{ول َتكونوا َكالذين َنسوا َهللا} باالحتجاب بالشهوات اجلسمانية واالشتغال
باللذات النفسانية {فأنساهم َأنفسهم} حىت حسبوها البدن وتركيبه ومزاجه فذهلوا عن
اجلوهرة القدسية والفطرية النورية {أولئك َهم َالفاسقون} الذين خرجوا عن الدين القيّم
الذي هو فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها وخانوا وغدروا وجاسوا ونبذوا عهد اهلل وراء
ظهورهم فخسروا.
{لَيستوي} الناسون الغادرون الذين هم {أصحابَالنارَو} املؤمنون املتحققون
املتّقون املوفون بعهدهم الذين هم {أصحاب َالجنة َأصحاب َالجنةَهم َالفائزون} واخلاسرون
لفرط غفلتهم وذهاب متييزهم كأهنم ال يفرقون بني اجلنة والنار وإال لعلموا مبقتضى
متييزهم {علىَجبل} أي :قلوهبم أقسى من احلجر يف عدم التأثر والقبول إذ الكالم اإلهلي
بلغ من التأثري ما ال إمكان للزيادة وراءه حىت لو فرض إنزاله على جبل لتأثر منه باخلشوع
واالنصداع.
ﱡ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ

ﳅﳆﱠ
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{هو َهللا َالذي َل َإله َإل َهو} ملا كان اإلسالم مبنيًّا على اجلمع والتفصيل كثر
تكرارمها يف املثاين ،أي :ال إله يف الوجود إال هو ،فجمع مث فصل بقوله{ :عالم َالغيبَ
والشهادة} والعلم مبدأ التفصيل إذ عامليته هي متيز احلقائق وأعيان املاهيات يف عني اجلمع
أي :صور املاهيات يف عامل الغيب عن عامليته ووجوداهتا يف عامل الشهادة هي بعينها
ظهرت يف مظاهر حمسوسة ال مبعىن االنتقال بل مبعىن الظهور والبطون كظهور الصورة
املعلومة على القرطاس بالكتابة ،فكل ما ظهر فعن علمه السابق ظهر.
{الرحمن} بإفاضة وجودات املاهيات وصورها النوعية على املظاهر باعتبار
البداية {الرحيم} بإفاضة كماالهتا يف النهاية .مث كرر التوحيد الذايت باعتبار اجلمع لينبّه
على أن هذه الكثرة املعتربة باعتبار تفاصيل الصفات ال تنايف وحدته الذاتية كاإلضافيات
والسلبيات املعدودة بعده {الملك} أي :الغين املطلق الذي حيتاج إليه كل شيء املدبّر
للكل يف ترتيب النظام ،احلكمي الذي ال ميكن كون أمت وأكمل منه {القدَوس} اجملرد
عن املادة وشوائب اإلمكان يف مجيع صفاته فال يكون شيء من صفاته بالقوة ويف وقتٍ
دون وقت {السالم} أي :املربَّأ عن النقائص كالعجز {المؤمن} ألهل اليقني بإنزال
السكينة {المهيمن} احلافظ ملن أمنه على حالة األمن من كل مَخوف {العزيز} القوي
الذي يغلب وال يغلب {الجبَار} الذي جيرب كل أحد على ما أراد {المتكبَر} املتعايل عن
أن يصل إليه غريه ويقارنه يف الوجود {سبحانَهللاَعماَيشركون} بإثبات الغري {الخالق}
املقدر للمظاهر على حسب ما أراد ظهوره من أمسائه وصفاته {البارئ} املفصّل املميز
بعضها عن بعض باهليئات املتميزة يف عني ذاته {المصور} لصورة تفاصيل مظاهر صفاته
{له} هذه {األسماء َالحسنى} الظاهرة يف صور املخلوقات املصورة الباطنة يف صور
املبدعات املغيبة ليسبح ذاته على لسان أمسائه وصفاته واهلل أعلم.

سورة املمتحنة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽﱾ ﱿﲀﲁﱠ

عدو اهلل هو الذي خالف عهده وأعرض بقلبه عن جنابه ،فبالضرورة يكون
مشركا مبحبة الغري وعدوًّا لكل موحد ينفي الغري لكون كل منهما يف عدوة حينئ ٍذ وهلذا
قال{ :عدوي َوعدوكم} وأشار إىل كون املواالة بينهما عرضيًا ال ذاتيًا بقوله{ :تلقونَ
إليهمَبالمودة} مث بني امتناع كونه ذاتيا ببيان املنافاة الذاتية بينهما وعدم املناسبة واجلنسية
من مجيع الوجوه بقوله{ :وقدَكفروا} إىل آخره ،مث أشار إىل أن وقوعها ال يكون إال عند
اجلنسية وحدوث امليل إىل الشرك ،فإن وقعت فال بدَّ منهما بقوله{ :ومنَيفعلهَمنكمَفقدَ
ضلََسواءَالسبيل} أي :طريق الوحدة.
ﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪ

ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ

مث أشار إىل أن العرضية ال جيوز أن خيتارها أهل التحقيق ألن السبب املوجب هلا
أمورٌ فانيةٌ ال يبقى نفعها إال يف الدنيا والعاقل جيب أن خيتار األمور الباقية دون الفانية
بقوله{ :لنَتنفعكمَأرحامكمَولَأولدكم} أي :ال نفع ملن اخترمت مواالة العدو احلقيقي ألجله
ألن القيامة الصغرى مفرقة بينكم تفريقًا أبديًا لعدم االتصال احلقيقي الباقي بعد املوت
بينكم ،وهذا معىن قوله{ :يومَالقيامةَيفصلَبينكم} أي :يفصل اهلل بينكم وبني أرحامكم
وأوالدكم ،كما قال :ﱡ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [عبس ،اآليات:
.]36 – 34
308

تفسيرَسورةَالممتحنة َ

309

مث علمهم طريق التوحيد بالتأسّي باملوحد احلقيقي السابق إبراهيم النيب 

وأصحابه {ألستغفرنَلك} أي :ألطلنبَّ لك الغفران مبحو صفاتك وسيئات أعمالك بالنور
اإلهلي {وماَأملك} إال الطلب.
وأما وجود ذلك فأمر متعلقٌ مبشيئة اهلل وعنايته كما قال :ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﱠ [القصص ،اآلية.]56 :
{ربنا َعليك َتوكلنا} باخلروج عن أفعالنا بشهود أفعالك {وإليك َأنبنا} مبحو
صفاتنا مبطالعة صفاتك {وإليك َالمصير} بفناء ذواتنا ووجوداتنا يف ذاتك وهو التوحيد
التام.
{ربناَلَتجعلناَفتنةََللذينَكفروا} أي :إنا ال خنافهم وال نرى هلم تأثريًا وال وجودًا
ولكنا نعوذ بعفوك من عقابك حىت ال تعاقبنا هبم وال تبلينا بأيديهم بسبب ما فرط منا من
السيئات والظهور بالصفات {واغفرَلنا} ذنوب تفريطاتنا بالعفو ال بالعقوبة.

{إنك َأنت َالعزيز} القوي على عقابنا هبم وعلى دفعهم عنَّا وقمعهم وقهرهم
{الحكيم} ال يفعل أحد األمرين وال خيتاره إال مبقتضى احلكمة مث كرَّر وجوب التأسي
بإبراهيم وأصحابه وأثبته ملن كان يف بداية التوحيد يف مقام الرجاء وتوقع الكمال.

ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ
ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱆ ﱇ ﱈﱉﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑﱒﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ

{عسىَهللاَأنَيجعلَبينكمَوبينَالذينَعاديتمَمنهمَمودة} برفع موجب العداوة الذي
هو الكفر ،إذ االحتجاب ليس أمرًا فطريًا بل اإلميان مبقتضى الفطرة األصلية والتحابّ
وإمنا حدث الكفر عند االحتجاب بالنشأة واالنغمار يف الغواشي الطبيعية {وهللا} قادر
على رفعها ،وإذا ارتفعت ظهرت املودة احلقيقية بنور الوحدة الذاتية ومقتضى األخوة
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اإلميانية {وهللا َغفور} يستر تلك اهليئات املظلمة احلاجبة بنور صفاته {رحيم} يرحم
أهل النقصان فيجربه بإفاضة كماالته {إنَهللاَيحبَالمقسطين} ألن العدالة هي ظلُّ احملبة
واحملبة ظل الوحدة فما ظهرت العدالة يف مظهر إال وقد تعلقت حمبة اهلل به أوالً إذ ال ظل
بغري الذات واهلل تعاىل أعلم.

سورة الصف
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ ﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘ ﲙﲚ ﲛﲜﱠ

{يا َأيها َالذين َآمنوا َلَمَ َتقولون َما َل َتفعلون} من لوازم اإلميان احلقيقي الصدق
وثبات العزمية ،إذ خلوص الفطرة عن شوائب النشأة يقتضيهما ،وقوله{ :لمَتقولونَماَلَ
تفعلون} حيتمل الكذب وخلف الوعد ،فمن ادعى اإلميان وجب عليه االجتناب عنهما
حبكم اإلميان وإال فال حقيقة إلميانه ،وهلذا قال{ :كبرَمقتاَعندَهللا َأن َتقولوا َماَلَتفعلون}
ألن الكذب ينايف املروءة اليت هي من مبادئ اإلميان فضالً عن كماله إذ اإلميان األصلي
هو الرجوع إىل الفطرة األوىل والدين القيم وهي تستلزم أجناس الفضائل جبميع أنواعها
اليت أقل درجاهتا العفة املقتضية للمروءة ،والكاذب ال مروءة له فال إميان له حقيقة .وإمنا
قلنا :ال مروءة له ألن النطق هو اإلخبار املفيد للغري املعىن املدلول عليه باللفظ واإلنسان
خاصته اليت متيزه عن غريه هي النطق فإذا مل يطابق اإلخبار مل حتصل فائدة النطق ،فخرج
صاحبه عن اإلنسانية وقد أفاد ما مل يطابق من اعتقاد وقوع غري الواقع فدخل يف حد
الشيطنة فاستحق املقت الكبري عند اهلل بإضاعة استعداده واكتساب ما ينافيه من أضداده.
وكذا اخلَ ْلف ألنه قريب من الكذب وألن صدق العزم وثباته من لوازم الشجاعة اليت هي
إحدى الفضائل الالزمة لسالمة الفطرة وأول درجاهتا ،فإذا انتفت انتفى اإلميان األصلي
بانتفاء ملزومه فثبت املقت من اهلل.
ﱡ ﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏﱐ ﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ
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{إنَهللاَيحبَالذينَيقاتلونَفيَسبيلهَصفاَ} ألن بذل النفس يف سبيل اهلل ال يكون
إال عند خلوص النفس يف حمبة اهلل إذ املرء إمنا حيب كل ما حيب من دون اهلل لنفسه،
فأصل الشرك وحمبة األنداد حمبة النفس فإذا مسح بالنفس كان غري حمب لنفسه وإذا مل حيب
نفسه فبالضرورة مل حيب شيئا من الدنيا وإذا كان بذله للنفس يف اهلل ويف سبيله ال للنفس
كما قال" :ترك الدنيا للدنيا" ،كانت حمبة اهلل يف قلبه راجحة على حمبة كل شيء فكان
من الذين قال فيهم :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱠ [البقرة ،اآلية ،]165 :وإذا كانوا كذلك
يلزم حمبة اهلل إياهم لقوله :ﱡ ﲗ ﲘ ﱠ [املائدة ،اآلية .]54 :وباحلقيقة ال تكون حمبة
اهلل إال منه.
{فلماَزاغوا} عن مقتضى علمهم لفرط اهلوى وحب الدنيا {أزاغَهللا َقلوبهم}
عن طريق اهلدى وحَجبَهم عن نور الكمال إلقباهلم على اجلهة السفلية وميلهم عن
مقتضى الفطرة األصلية {وهللاَلَيهديَالقومَالفاسقين} اخلارجني عن مقتضى الفطرة اليت
هي الدين القيم إىل نور الكمال لزوال االستعداد وعدم القابل.
{ومن َأظلم َممن َافترى َعلى َهللا َالكذب} إذ وضع نوره يف الظلمة وصرف بضاعة
البقاء ،أي :االستعداد الفطري يف متاعِ الفناء مع وجود الداعي اخلارجي الذي هو النيب
إىل اإلسالم الذي هو مقتضى ذلك النور األصلي {وهللاَلَيهدي} املوصوفني هبذه الصفة
إىل النور الكمايل أي :نور ذاته وسبحات وجههِ ملا ذكر يف الفاسقني.
ﱡ ﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡ

ﲢﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊﱠ

{ياَأيهاَالذينَآمنوا} اإلميان التقليدي ألن التجارة املنجية من العذاب األليم اليت
دعاهم إليها إمنا تكون للمحتجبني عن نور اهلل بصفات النفوس وهيئاهتا {تؤمنون َباهللَ
ورسوله} حتقيقًا ويقينًا استدالليًا {و} بعد صحة االستدالل وقوة اليقني {تجاهدونَفيَ
سبيل َهللا َبأموالكم َوأنفسكم} ألن بذل املال والنفس يف سبيل اهلل ال يكون إال عن يقني
{ذَلكم َخيرَ َلكم} ألهنما ستصريان إىل الفناء فإذا بعتمومها بالباقيات من اللذات املستعلية
عليهما كان خريًا لكم {إنَكنتمَتعلمون} علمًا يقينيًا.
{ويدخلكمَجنات}

{يغفرَلكم} ذنوب سيئات أعمالكم وهيئات نفوسكم املظلمة
من جنات النفوس ألهنم كانوا تاجرين باذلني األنفس واألموال لألعواض ،عاملني بقوله:
ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﱠ [التوبة ،اآلية{ ]111 :تجريَ
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{ومساكنَ

من َتحتها} أهنار علوم التوكل وتوحيد األفعال وعلوم الشرائع واألخالق
طيبة} كمقام التوكل وسائر منازل النفوس ومقاماهتا {ذلكَالفوزَالعظيم} بالنسبة إىل من
ليس له هذه املقامات يف تلك اجلنات ال العظيم املطلق.
{وأخرىَتحبونها} وجتارة أخرى أربح منها وأجل حمبوبة إليكم هي {نصر َمنَ
هللا} بالتأييد امللكويت والكشف النوري {وفتحَقريب} بالوصول إىل مقام القلب ومطالعة
جتليات الصفات وحصول مقام الرضا ،وإمنا قال {تحبونها} ،ألن احملبة احلقيقية ال تكون
إال بعد الوصول إىل مقام القلب وإمنا مساها جتارة الستبداهلم صفات اهلل تعاىل مكان
صفاهتم.
ﱡ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

ﳠﳡ ﳢ ﳣﳤ ﳥ ﳦ ﳧﳨﳩ ﳪﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﱠ

احلواريون هم الذين خلصوا عن ظلمة النفوس وسواد اهليئات الطبيعية بالوصول
إىل مقام القلب وتنوّروا بنور الفطرة األصلية ،فابيضت وجوههم احلقيقية بالتصفية {منَ
أنصاري َإلى َهللا} أي :من معي متوجّها إىل نصرة اهلل بالسلوك يف صفاته {قالَ
الحواريون} الصافون {نحن َأنصار َهللا} ننصره بإظهار كماالت صفاته يف مظاهرنا
فسلكوا يف صفاته وأظهروا أنوارها حىت بلغوا الكمال القليب والتكميل بالتأثري {فآمنتَ
طائفةَ} هبم وبتأثري صحبتهم لقبول استعداداهتم {وكفرت َطائفةَ} الحتجاهبم بصفاهتم
{فأيدنا َالذين َآمنوا َعلى َعدوهم} بالتأييد النوري {فأصبحوا َظاهرين} غالبني عليهم
باحلجج النرية والرباهني الواضحة ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة اجلمعة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

ﱔ ﱕ ﱖﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣﱤﱥ

ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ

ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱠ

{إذاَنوديَللصالةَمنَيومَالجمعة} كل وضع ال تطلع العقول البشرية على سببه
فهو من طور وراء العقل املشوب بالوهم المتناع وقوع التخصيص من غري خمصص
كوضع حروف التهجي وأيام األسابيع ،بل وضع اللغات كلها ،فإن يف كل بقعة من بقاع
األرض لغة ال شك يف أن أول التكلم هبا أمر توقيفي اقتضاه استعداد خاص باجتماع أمور
سفلية وعلوية ال ميكننا ضبطها ،ولو قلنا باالصطالح لكان ال خيلو أيضا من سبب يوجب
االصطالح على ذلك الوضع املخصوص ،فأيام األسبوع وضعت بإزاء األيام اإلهلية اليت
هي مدة الدنيا وقد اشتهر فيما بني الناس يف مجيع األعصار أن مدة الدنيا سبعة آالف سنة
على عدد الكواكب السبعة ،فكل ألف سنة يوم من أيام اهلل لقوله :ﱡ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [احلج ،اآلية .]47 :وتفيد مدة الدنيا بالسبعة هو أن مجيع مدة
دور اخلفاء املطلق ستة آالف سنة ويبتدئ الظهور يف السابع مع ظهور حممد  كما
قالُ" :بعثتُ أنا والساعة كهاتني" ،ومجع بني السبابة والوسطى .ويزداد إىل متام سبعة
آالف سنة من لدن آدم  أول األنبياء إىل زمان املهدي  ،وينقضي اخلفاء
بالظهور التام لقيام الساعة ووقوع القيامة الكربى وعند ذلك يظهر فناء اخللق والبعث
والنشور واحلساب ويتميز أهل النار وأهل اجلنة ويرى عرش اهلل بارزًا كما حكى حارثة
رضي اهلل عنه عن شهوده وهي يف اآلخرة .فالستة منها هي اليت خلق فيها السماوات
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واألرض ألن اخللق حجاب احلق ،فمعىن خلق اختفى هبما فأظهرمها وبطن ،واليوم السابع
هو يوم اجلمع وزمان االستواء على العرش بالظهور يف مجيع الصفات ،وابتداء يوم القيامة
الذي طلع فجره ببعثة نبينا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله ،فاحملمديون أهل اجلمعة وحممد
صاحبها وخامت النبني ،وإمنا مسي يوم اجلمع ألنه وقت الظهور يف صورة االسم األعظم
جلميع الصفات ووقت استوائه يف الظهور جبميعها حبيث ال خيتلف بالظهور واخلفاء .وهلذا
السر ندبت الصالة يوم اجلمعة وقت االستواء وكرهت يف سائر األيام ،ويسمى هذا
الظهور عني اجلمع الجتماع الكل فيه وهلذا املعىن مسيت اجلمعة مجعة .واتفق أهل امللل
غ من خلق السماوات واألرض يف اليوم السابع ،إال أن
كلها من اليهود وغريهم أن اهلل فَ ِر َ
اليهود قالوا :إنه السبت ،وابتداء اخللق من األحد .وعلى ما أولنا يكون هو يوم اجلمعة.
وكون األحد ابتداء اخللق مؤوّل بأن أحدية الذات منشأ الكثرة وإن جعلنا األحد أول
األيام ووقت ابتداء اخللق كان دور النبوة دور اخلفاء .ويف السادس ابتداء الظهور وازداد
يف اخلواص حىت ينتهي إىل متام الظهور وارتفاع اخلفاء يف آخره عند خروج املهدي ،ويعمُّ
الظهور يف السابع الذي هو السبت .وملا كان هذا اليوم  -أي يوم اجلمعة  -موضوعا
جب كلها
بإزاء هذا املعىن ،ندب الناس فيه إىل الفراغ من األشغال الدنيوية اليت هي ُح ُ
واحلضور واالجتماع يف الصالة وأوجب السعي إىل ذكر اهلل فيه وترك البيع لكي تتظاهر
النفوس هبيئة االجتماع يف صالة احلضور املعد للوصول إىل حضرة اجلمع عسى أن يتذكر
أحدهم بالفراغ عن األشغال الدنيوية التجرد عن احلجب اخللقية ،وبالسعي إىل ذكر اهلل،
السلوك يف طريقه ،والصالة مع االجتماع :الوصول إىل حضرة اجلمع ،فيفلح{ .ذَلكم َخيرَ
لكمَإنَكنتمَتعلمون} سر ذلك وحقيقته.
ﱡ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ

ﱾﱿ ﱠ

{فإذاَقضيتَالصالةَفانتشروا} األمر باالنتشار {فيَاألرض} وابتغاء الفضل بعد
انقضاء الصالة إشارة إىل الرجوع إىل التفصيل بعد الفناء يف اجلمع بالصالة احلقيقية ،فإن
الوقوف مع اجلمع حجاب احلق عن اخللق وبالذات عن الصفات .فاالنتشار هو التقلب
يف الصفات حال البقاء بعد الفناء بالوجود احلقاين والسري باهلل يف اخللق وابتغاء فضل اهلل
هو طلب حظوظ جتليات األمساء والصفات والرجوع إىل مقامِ أرض النفس وتوفية
حظوظها باحلق {واذكرواَهللاَكثيرا} أي :احضروا الوحدة اجلمعية الذاتية يف صورة الكثرة
الصفاتية حبيث مل حتتجبوا بالكثرة عن الوحدة فتضلوا بعد اهلداية والزموا طريق االستقامة
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يف توفية حقوق احلق واخللق معًا ومراعاة اجلمع والتفصيل مجيعا {لعلكمَتفلحون} بالفالح
األعظم الذي هو حكمة وضع اجلمعية {وإذاَرأواَتجارةََأوَلهوا} إىل آخره ،أي :أين هم
وهذا املعىن؟ وأنَّى هلم هذه املعاملة؟ لقد بعدوا فذهلوا واحتجبوا فلهوا {قل َما َعند َهللاَ
خير} أي :إن مل تربَ ْأ فطرتكم هبمتكم إىل هذا املعىن فاعملوا لألعواض الباقية عند اهلل
فإهنا خري من األمور الفانية اليت عندكم وفوضوا أمر الرزق إليه بالتوكل فإن اهلل هو {خيرَ
الرازقين} واهلل تعاىل أعلم.

سورة املنافقون
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ

{المنافقون} هم املتذبذبون الذين جيذهبم االستعداد األصلي إىل نور اإلميان
واالستعداد العارضي الذي حدث برسوخ اهليئات الطبيعية والعادات الرديئة إىل الكفر،
وإمنا هم كاذبون يف شهادة الرسالة ألن حقيقة معىن الرسالة ال يعلمها إال اهلل والراسخون
يف العلم الذين يعرفون اهلل ويعرفون مبعرفته رسول اهلل ،فإن معرفة الرسول ال متكن إال بعد
معرفة اهلل وبقدر العلم باهلل يعرف الرسول فال يعلمه حقيقة إال من انسلخ عن علمه وصار
عاملًا بعلم اهلل وهم حمجوبون عن اهلل حبجب ذواهتم وصفاهتم وقد أطفؤوا نور استعداداهتم
بالغواشي البدنية واهليئات الظلمانية فأنّى يعرفون رسول اهلل حىت يشهدوا برسالته.
ﱡ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ

ﲴ ﲵﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿﳀ ﳁ ﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﱁﱂ ﱃﱄﱅﱆ ﱇ ﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊﲋﲌﱠ

{ثمَ

{ذلك َبـ} سبب {أنهم َآمنوا} باهلل حبسب بقية نور الفطرة واالستعداد
كفروا} أي :ستروا ذلك النور حبجب الرذائل وصفات نفوسهم {فطبع َعلى َقلوبهم}
برسوخ تلك اهليئات وحصول الرين من املكسوبات فحُجبوا عن رهبم بالكلية {فهم َلَ
يفقهون} معىن الرسالة وال علم التوحيد والدين.
{وإذا َرأيتهم َتعجبك َأجسامهم} ألن التناسب يف أشكاهلم وحُسنِ مناظرهم
وروائهم وكمال صباحتهم ووسامتهم دل على استعدادهم من جهة الفراسة ومن بنور
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فطرهم ،وهلذا مسع رسول اهلل  لقوهلم :واستمع إىل كالمهم .فإن الصباحة وحسن
املنظر ال يكون إال من صفاء الفطرة يف األصل .وملا رأى غلبة الرين على قلوهبم وانطفاء
نور استعدادهم وإبطال اهليئات البدنية العارضية خواصهم األصلية آيسَ منهم وتعجب من
حاهلم بقوله{ :أنىَيؤفكون} أي :يصرفون عن النور إىل الظلمة وعن احلق إىل الباطل.
وروي عن بعض احلكماء أنه رأى غالمًا حسنًا وجهه ،فاستنطقه لظنه ذكاءه وفطنته فما
وجد عنده معىن فقال :ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن ،وهذا معىن قوله{ :كأنهمَ
خشبَ َمَسنَدة} أي :أجرام خالية عن األرواح ال نفع فيها وال مثر كاألخشاب املسندة إىل
اجلدران عند اجلفاف وزوال الروح النامية عنها ،فهم يف زوال استعداد احلياة احلقيقية
والروح اإلنساين مبثابتها {يحسبونَكلَصيحةَعليهمَهمَالعدو} ألن الشجاعة إمنا تكون من
اليقني ،واليقني من نور الفطرة وصفاء القلب ،وهم منغمسون يف ظلمات صفات النفوس
حمتجبون باللذات والشهوات أهل الشك واالرتياب ،فلذلك غلبهم اجلنب واخلور
فاحذرهم فقد بطل استعدادهم فال يهتدون بنورك وال تؤثر فيهم صحبتك {لوواَ
رؤوسهم} لضراوهتم باألمور الظلمانية واعتيادهم بالكماالت البهيمية والسبعية فال يألفون
النور وال يشتاقون إليه وال إىل الكماالت اإلنسانية ملسخ الصورة الذاتية {ورأيتهمَ
يصدَون} يعرضون الجنذاهبم إىل اجلهة السفلية والزخارف الدنيوية فال ميل يف طباعهم إىل
اجلهة العلوية واملعاين األخروية {وهم َمستكبرون} لغلبة الشيطنة واستيالء القوة الومهية
واحتجاهبم باألنائية وقصور اخلريية {لن َيغفر َهللا َلهم} لرسوخ اهليئات الظلمانية فيهم
وزوال قبول استعداداهتم للهداية لفسقهم وخروجهم عن دين الفطرة القيم.
{يقولونَلَتنفقواَعلىَمنَعندَرسولَهللاَحتىَينفضَوا} الحتجاهبم بأفعاهلم عن رؤية
فعل اهلل ومبا يف أيديهم عما يف خزائن اهلل فيتومهون اإلنفاق منهم جلهلهم وكذا تومهوا
العزة والقدرة وألنفسهم الحتجاهبم بصفاهتم عن صفات اهلل فقالوا{ :ليخرجنَاألعزَمنهاَ
األذل} ومل يشعروا أن العزة والقوة والقدرة كلها أنوار ذات اهلل تعاىل وصفاته الالزمة
لذاته فبقدر القرب منه والفناء فيه واحملو يف صفاته تظهر على املظاهر اإلنسية وال أقرب
إليه من رسول اهلل  مث املؤمنني احملققني املوقنني فال أعز منه  من مجيع اخللق مث
الذين يلونه من املؤمنني {ولكنَالمنافقينَلَيعلمون} ملكان احتجاهبم وشدة ارتياهبم .ولقد
قيّض من نفس من تكلم هبذا الكالم من أخرجه وحبسه ومل يدعه يدخل املدينة حىت أقر
بأن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني .روي أن القائل لذلك هو عبد اهلل بن أيب ،فلما رجعوا
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إىل املدينة سل ابنه السيف ومنع أباه من الدخول ،فلم يزل حبيسا يف يده حىت أذن له
رسول اهلل  وشهد هو بعزة اهلل ورسوله واملؤمنني.
ﱡ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝﲞ ﲟﲠﲡ ﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ

{لَتلهكمَأموالكمَولَأولدكمَعنَذكرَهللا} إن صدقتم يف االميان ،فإن قضية اإلميان
غلبة حب اهلل على حمبة كل شيء فال تكن حمبتهم وحمبة الدنيا من شدة التعلق هبم
وباألموال غالبة يف قلوبكم على حمبة اهلل فتحتجبوا هبم عنه فتصريوا إىل النار فتخسروا نور
االستعداد الفطري بإضاعته فيما يفىن سريعًا ،وجتردوا عن األموال بإنفاقها وقت الصحة
واالحتياج إليها ليكون فضيلة يف أنفسكم وهيئة نورية هلا ،فإن اإلنفاق إمنا ينفع إذا كان
عن مََل َكة السخاء وهيئة التجرد يف النفس .فأما عند حضور املوت فاملال للوارث ال له فال
ينفعه إنفاقه وليس له إال التحصر والتندم ومتىن التأخري يف األجل باجلهل فإنه لو كان
صادقا يف دعوى اإلميان وموقنا باآلخرة لتيقَّن أن املوت ضروري وأنه مقدر يف وقت معني
قدَّره اهلل فيه حبكمته فال ميكن تأخره {وهللاَخبير} بأعمالكم ونياتكم فال ينفع اإلنفاق يف
ذلك الوقت وال متين التأخري يف األجل ،ووعد التصدق والصالح لعلمه بأنه ليس عن
َمَل َكة السخاء وال عن التجرد والزكاء بل من غاية البخل وحب املال كأنه حيسب أنه
ض الكذب وحمبة العاجلة لوجود اهليئة املنافية
يذهب به معه وبأن ذلك التمين والوعد مَحْ َ
للتصدق والصالح يف النفس وامليل إىل الدنيا ،كما قال اهلل تعاىل :ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐﱑﱠ [األنعام ،اآلية ،]28 :واهلل أعلم.
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{فقالواَأبشرَ َيهدوننا} ملا حجبوا بصفات نفوسهم عن النور الذي هو به يفضل
عليهم مبا ال ُيقاس ومل جيدوا منه إال البشرية أنكروا هدايته ،فإن كل عارفٍ ال يعرف
معروفه إال باملعىن الذي فيه فال يوجد النور الكمايل إال بالنور الفطري وال يعرف الكمال
إال الكامل ،وهلذا قيل :ال يعرف اهلل غري اهلل .وكل طالب وجد مطلوبه بوجه ما داال ملا
أمكن به التوجه حنوه ،وكذا كل مصدّق بشيء فإنه واجد للمعىن املصدق به مبا يف نفسه
من ذلك املعىن ،فلما مل يكن فيهم شيء من النور الفطري أصالً مل يعرفوا منه الكمال
فأنكروه ومل يعرفوا من احلق شيئا فيحدث فيهم طلب فيحتاجوا إىل اهلداية فأنكروا اهلداية
{فكفروا} مطلقًا أي :حجبوا عن احلق والدين والرسول وأعرضوا بالتوجه إىل ما وجدوا
من احملسوسات عن املعقول {و} قد {استغنى َهللا} بكماله ألنه واجد كماله مشاهد
لذاته عرفوا أو مل يعرفوا {وهللا َغني} بذاته عن إمياهنم ال يتوقف كمال من كماالته
عليهم وال على معرفتهم له {حميد} كامل يف نفسه بكماالته الظاهرة يف مظاهر ذرّات
الوجود خصوصًا على أوليائه وإن مل يظهر عليهم ،أي :إن مل يبصروه وإن مل حيمدوه
بتلك الكماالت الحتجاهبم عنها فهو محيد من كل موجود بكماله املخصوص به.
ﱡ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
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{ذلك َيوم َالتغابن} أي :ليس التغابن يف األمور الدنيوية فإهنا أمور فانيةٌ سريع ٌة
الزوال ،ضرورية الفناء ،ال يبقى شيء منها ألحد ،فإن فات شيء من ذلك أو أفاته أحد
ولو كان حياته فإمنا فات أو أفيت ما لزم فوته ضرورة فال غََبن وال حيف حقيقة وإمنا
الغنب والتغابن يف إفاتة شيء لو مل يفته لبقي دائما وانتفع به صاحبه سرمدًا وهو النور
الكمايل واالستعدادي فتظهر احلسرة والتغابن هناك يف إضاعة الربح ورأس املال يف جتارة
الفوز والنجاة كما قال :ﱡ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ [البقرة ،اآلية ]16 :فمن
أضاع استعداده ونور فطرته كان مغبونًا مطلقًا كمن أخذ نوره وبقي يف الظلمة ،ومن
بقي نور فطرته ومل يكتسب الكمال الالئق به الذي يقتضيه استعداده أو اكتسب منه شيئًا
ومل يبلغ غايته كان مغبونًا بالنسبة إىل الكامل التام فكأمنا ظفر ذلك الكامل مبقامه ومرامه
وبقي هذا متحيّرًا يف نقصانه {ومنَيؤمنَباهلل} حبسب نور استعداده {ويعمل َصالحا}
مبقتضى إميانه فإن العمل إمنا يكون بقدر النظر {يكفَر َعنه َسيئاته} اليت اتقى اهلل فيها
بعمله {ويدخله َجنات} على حسب درجات أعماله ،فإن آمن تقليدًا واجتنب املعاصي
وعملَ بالطاعات يكفر عنه سيئات ذنوبه ويدخله جنات النفس على حسب درجات
عمله وتقواه ،وإن آمن حتقيقًا واجتنب صفاته وعمل بالسلوك يف صفات اهلل ومرضاته
يكفر عنه سيئات صفات نفسه ويدخله جنات القلب على قدر مراتبه يف األعمال
واملقامات ،وإن آمن إميانًا عينيًا وعمل باملشاهدة واتقى اهلل يف وجوده يدخله جنات
الروح بتكفري سيئات وجود قلبه وصفاته ،وإن آمن إميانا حقيقيا واتقى يف آنيته ورؤية
فنائه يكفر عنه سيئات بقيته وتلوينه بظهور أنائيته ويدخله جنات الذات.
{والذينَكفروا} ُحجبوا يف مقابلة املؤمنني ومراتبهم {أولئكَأصحاب} نار الطبقة
اليت حجبوا هبا معذبني.
{ما َأصاب َمن َمصيبةَ} من هذه املصائب احلاجبة وغريها {إل َبإذن َهللا} أي:
بتقديره ومشيئته على مقتضى حكمته {ومنَيؤمنَباهلل} أحد اإلميانات املذكورة {يهدََ
قلبه} إىل العمل مبقتضى إميانه حىت جيد كمال مطلوبه الذي آمن به ويصل إىل حمل نظره
{وهللا َبكل َشيءَ َعليم} فيعلم مراتب إميانكم وسرائر قلوبكم وأحوال أعمالكم وآفاهتا
وخلوصها من اآلفات.
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{وأطيعوا َهللا َوأطيعوا َالرسول} على حسب معرفتكم باهلل وبالرسول فإن أكثر
التخلف من الكمال والوقوع يف اخلسران والنقصان إمنا يقع من التقصري يف العمل وخور
القدم ال من عدم النظر.
ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹﲺﲻﲼ ﱠ

{إن َمن َأزواجكم َوأولدكم} أي :بعضهم الحتجابكم هبم ووقوفكم معهم باحملبة
وشدة العالقة فتشركوهنم باهلل يف احملبة بالتساوي يف احملبتني وتعبدوهنم من دون اهلل
بإيثارهم عليه {فاحذروهم} أي :احفظوا أنفسكم عن حمبتهم وشدّة التعلق هبم
واالحتجاب ،وعاقبوهم عند التماسهم ذلك ،أي :إيثار حقوقهم على حقوق اهلل يف كل
شيء من احملبة وغريها {وأن َتعفوا} باملداراة {وتصفحوا} عن جرائمهم باحللم
{وتغفروا} جناياهتم بالرمحة ،فال ذنب وال حرج إمنا الذنب يف االحتجاب هبم وإفراط
احملبة وشدة التعلق ال يف مراعاة العدالة والفضيلة ومعاشرهتم حبسن اخللق فإنه مندوبٌ بل
اتصاف بصفات اهلل {فإنَهللاَغفورَرحيم} فعليكم التخلُّق بأخالقه.
{وهللاَعندهَأجرََعظيم}

{أنماَأموالكمَوأولدكمَفتنة} ابتالء وامتحان من اهلل إياكم
ملن صرب يف مقام االبتالء وراعى حق اهلل فيه وتدارك ما قصر مما جيب هلم عليه فأساء
اخللق وخالف أمر اهلل مبا أمسك من املال ومجع ومنع حق اهلل فارتكب رذيلة البخل
والعصيان ،وما أفرط يف حمبتهم ومراعاهتم فأضاع حق اهلل واحتجب هبم وكذا يف حمبة
املال فوضع يف املقت واخلسران وما أسرف فيه وأنفقه يف املعاصي فكَ َفر بنعمة اهلل ،وقعد
عن القيام بشكرها ،وإن أصاب ماال وولدا موافقا شكر وما بطر من شدة الفرح وما
استغىن فطغى وإن فاته شيء من ذلك صربَ وما جزع من شدة احلزن فهلك وغوى.
{فاتقوا َهللا} يف هذه املخالفات واآلفات يف مواضع البليات {ما َاستطعتم} حبسب
مقامكم ووسعكم على قدر حالكم ومرتبتكم {واسمعوا َوأطيعوا} أي :افهموا هذه
األوامر واعملوا هبا {وأنفقوا} أموالكم اليت ابتالكم اهلل هبا يف مراضيه وَْأُتوا خريا لكم
أي :اقصدوا يف األموال واألوالد ما هو خري لكم {ومنَيو } بعصمة اهلل هذه الرذيلة
املعجونة يف طينة النفس {فأولئكَهمَالمفلحون} الفائزون مبقام القلب وثواب الفضيلة.
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ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ

{ومنَيتَقَهللا} حبسب مقتضى مقامه واجتنب ذنب حاله {يجعلَلهَمخرجا} من
ضيق املقام واملكاسب إىل سعة روح احلال واملواهب فمن يتقيه يف معاصيه جيعل له خمرجًا
من مضايق اهليئات املظلمة وعقوبات نريان الطبيعة {ويرزقه} ثواب جنة النفس وأنوار
الفضائل من عامل الغيب {منَحيثَلَيحتسب} لعدم وقوفه منها ومن يتّقيه يف أفعال نفسه
جيعل له خمرجًا إىل مقام التوكل ويرزقه جتليات األفعال من حيث ال حيتسب ،ومن يتقيه
يف صفات نفسه جيعل له خمرجا إىل مقام الرضا ويرزقه روح اليقني ومثرات جتليات
الصفات اإلهلية يف جنة القلب من حيث ال حيتسب لعدم شعوره هبا ،ومن يتّقيه يف وجوده
والتنزه عنه جيعل له خمرجا من ضيق أنائيته إىل فسحة الوجود املطلق ويرزقه الوجود
املوهوب من حيث ال حيتسب وال خيطر بباله {ومن َيتوكَل َعلى َهللا} بقطع النظر عن
الوسائل واالنقطاع إليه من الوسايط {فهوَحسبه} كافيه يوصل إليه ما قدّر له ويسوق
إليه ما قسم ألجله من أنصبة الدنيا واآلخرة {إنَهللاَبالغََأمره} أي :يبلغ ما أراد من أمره
ال مانع له وال عائق ،فمن تيقَّن ذلك ما خاف أحدا وال رجا ،وفوض أمره إليه وجنا {قدَ
جعلَهللاَلكلَشيءَقدرا} أي :عيَّن لكل أمر حدًا معينًا ووقتًا معينًا يف األزل ال يزيد بسعي
ساع وال ينقص مبنع مانع وتقصري مقصر وال يتأخر عن وقته وال يتقدم عليه ،واملتيقن هلذا
الشاهد له متوكل باحلقيقة.
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{ومنَيتقَهللا} يف مراعاة وقته واالجتناب عن ذنب حاله {يجعلَله} من أمر
سر له
سلوكه {يسرا} أي :مىت راعى آداب مقامه واجتنب ذنوب حاله يف املواطن تي َّ
الترقي منه إىل أعلى.
ﱡ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜ
ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ
ﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪ ﳫﱠ

{ذلك} اليسر املرتَّب على التقوى يف كل مرتبة.

{أمر َهللا} وشأنه املخصوص به وهو التوفيق على حسب االستعداد والفيض
بقدر القبول {أنزلهَإليكم} مث كرر املبالغة تفصيل ما أمجل فقال{ :ومنَيتقَهللاَيكفَرَعنهَ
سيئاته} أي :موانعه وهيئات نفسه احلاجبة عن الفيض ،املانعة للمزيد {ويعظمَله َأجراَ}
بإفاضة ما يناسب حاله حبسب القبول واالستعداد اجلديد من الكمال {فاتقواَهللا َياَأوليَ
األلباب} أي :اعتربوا حبال األمم املاضني من املنكرين املعاندين وما نزل هبم من العذاب
والوبال فاتقوا اهلل يف أوامره ونواهيه إنْ خلصت عقولكم من شوب الوهم ،فإن الُّلب هو
العقل اخلالص من شوائب الوهم وذلك خبلوص القلب من شوائب صفات النفس
والرجوع إىل الفطرة ،وإذا خلص العقل من الوهم والقلب من النفس كان اإلميان يقينيًا
فلذلك وصفهم :ب {الذينَآمنوا} أي :اإلميان التحقيقي.
{قدَأنزلَهللاَإليكمَذكراَ} أي :فرقانًا مشتمِالً على ذكر الذات والصفات واألمساء
واألفعال واملعاد {رسول} أي :روح القدس الذي أنزله به فأبدل منه بدل االشتمال ألن
إنزال الذكر هو إنزاله باالتصال بالروح النبوي وإلقاء املعاين يف القلب {يتلوَعليكمَآياتَ
هللا} أي :جيلي عليكم صفاته ويكشف لكم توحيدها {مبيناتَ} متجليات أو جمليات
ألنوار الذات {ليخرج َالذين َآمنوا} اإلميان اليقيين من ظلمات صفات القلب إىل نور
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الروح ومقام املشاهدة {ومنَيؤمنَباهلل} اإلميان العيين باملشاهدة {ويعملَصالحا} بالسري
يف اهلل باهلل {يدخلهَجنات} من مشاهدات جتليات صفاته ومطالعات أنوارها {تجريَمنَ
تحتها} أهنار علوم توحيد األفعال والصفات والذات {قد َأحسن َهللا َله َرزقاَ} من تلك
العلوم.
{هللاَالذيَخلقَسبعَسمواتَومنَاألرضَمثلهنَ} إنْ أخذنا السموات مبعناها الظاهر،
فاألراضي السبعة هي طبقات العناصر املشهورة فإهنا قوابلٌ بالنسبة إىل املؤثرات فهي
أرضها اليت تنزل عليها منها الصور الكائنة وهي النار الصرفة والطبقة املمتزجة من النار
واهلواء املسماة ك َرة األثري اليت تتولد فيها الشهب وذوات األذناب والذوائب وغريها،
وطبقة الزمهرير وطبقة النسيم وطبقة الصعيد واملاء واملشمولة للنسيم الشاملة للطبقة
الطينية اليت هي السادسة وطبقة األرض الصرفة عند املركز وإن محلناها على مراتب
الغيوب السبعة املذكورة من غيب القوى والنفس والعقل والسرّ والروح واخلفاء وغيب
الغيوب أي :عني مجع الذات ،فاألرضون هي األعضاء السبعة املشهورة {يتنزَل} أمر اهلل
باإلجياد والتكوين وترتيب النظام والتكميل {بينهن} واهلل تعاىل أعلم.
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ﱁ ﱂﱃ

ﱄ
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ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱹ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ
ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱺ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
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ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﱠ

{قَواَأنفسكمَوأهليكمَناراَ} األهل باحلقيقة هو الذي بينه وبني الرجل تعل ٌق روحاين
واتصال عشقي سواء اتصل به اتصاالً جسمانيًا أو ال ،وكل ما تعلق به تعلقًا عشقيًا
فبالضرورة يكون معه يف الدنيا واآلخرة فوجب عليه وقايته وحفظه من النار كوقاية نفسه
فإنه زكى نفسه عن اهليئات الظلمانية وفيه ميلٌ وحمبة لبعض النفوس املنغمسة فيها مل
يزكها باحلقيقة ألنه بتلك احملبة تنجذب إليها فيكون معها يف اهلاوية حمجوبًا هبا سواء هي
قواها الطبيعية الداخلة يف تركيبه أو نفوس إنسانية منتكَسة يف عامل الطبيعة خارجة عن
ذاته وهلذا جيب على الصادق حمبة األصفياء واألولياء ليحشر معهم فإن املرء حيشر مع من
أحبّ{ .نارا َوقودهاَالناسَوالحجارة} أي :نارًا خمصوصة من بني النريان بأن ال تتّقد إال
بالناس واحلجارة لكوهنا نارًا روحانية من صفات قهر اهلل تعاىل مستولية على النفوس
املرتبطة باألمور السفلية املقترنة باألجرام اجلاسية األرضية بسلسلة احملبة الروحانية ،فلما
قرنت تلك النفوس أنفسها هبا حبًا وهوى حُشرت معها يف اهلاوية {عليها} أي :يلي
أمرها {مالئكةَغالظ} أعزاء جافية غالظ األجرام وهي القوى السماوية وامللكوت الفعالة
يف األمور األرضية اليت هي روحانيات الكواكب السبعة والربوج االثنا عشر املشار إليها
بالزبانية التسعة عشر غري مالك الذي هو الطبيعية اجلسمانية املوكلة بالعامل السفلي ومجيع
القوى وامللكوت املؤثرة يف األجسام اليت لو جترّدت هذه النفوس اإلنسانية ترقَّت من
مراتبها واتصلت بعامل اجلربوت وصارت مؤثرة يف هذه القوى امللكوتية ولكنها ملا
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انغمست يف األمور البدنية وقَ َرنت أنفسها باألجرام اهليوالنية املعرب عنها باحلجارة صارت
متأثرة منها حمبوسة يف أسرها معذبة بأيديها {شداد} أي :أقوياء ال لني وال رأفة وال
رمحة فيهم ألهنم جمبولون على القهر ال لذة هلم إال فيه {ل َيعصون َهللا َما َأمرهم}
لتسخرهم وانقيادهم ألمره وطاعتهم وإذعاهنم له ألهنم وإن كانوا قهارين مؤثرين بالنسبة
إىل ما حتتهم من أجرام هذا العامل وقِواها فإهنم مقهورون ومتأثرون بالنسبة إىل احلضرة
اإلهلية ،ولو مل يكن انقيادهم لألمر اإلهلي طبعًا ملا كان هلم تأثري يف هذا العامل {ويفعلونَماَ
يؤمرون} لدوام تأثريهم وعدم تناهي قواهم وقدرهم.
{ل َتعتذروا َاليوم} إذ ليس بعد خراب البدن ورسوخ اهليئات إال اجلزاء على
األعمال المتناع االستكمال مثة.

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻ ﱼ ﱽﱾﱠ

{يا َأيها َالذين َآمنوا َتوبوا َإلى َهللا} بالرجوع إليه يف كل حال من أحوالكم فإن
مراتب التوبة كمراتب التقوى فكما أن أول مراتب التقوى هو االجتناب عن املنهيات
الشرعية وآخرها االتقاء عن األنائية والبقية فكذلك التوبة أوهلا الرجوع عن املعاصي
وآخرها الرجوع عن ذنب الوجود الذي هو من أمَّهات الكبائر عند أهل التحقيق {توبةََ
نصوحاَ} أي :توبة ترقع اخلروق وترتق الفتوق وتصلح الفاسد وتسد اخللل ،فإن خََللَ كل
مقام وفساده ونقصانه ال ينسد وال ينصلح وال ينجرب إال عند التوبة عنه بالترقي إىل ما هو
فوقه فإذا تاب عنه بالترقي وبرز عن حجاب رؤية ذلك املقام اجنرب نقصه ومتَّ .وهو من
النصح مبعىن اخلياطة أو توبة خالصة عن شوب امليل إىل املقام الذي تاب عنه والنظر إليه
بعدم االلتفات وقطع النظر عنه من النصوح مبعىن اخللوص {عسى َربكم َأن َيكفَر َعنكمَ
سيئاتكم} من ذنوب املقام الذي تبتم إليه عنه وحجبه وآفاته والنظر إليه أو االعتداد به
وامليل إليه ورؤيته أو التلوين الذي حيدث بعد الترقي عنه كالتلوين بظهور النفس يف مقام
القلب وبظهور القلب يف مقام الروح وبظهور األنائية يف مقام الوحدة {ويدخلكمَجنات}
مترّتبة على مراتب التوبة {يومَلَيخزيَهللاَالنبيَوالذينَآمنواَمعه} بظهور احلجاب يف مقام
القرب {نورهم َيسعى َبين َأيديهم} أي :الذي هلم حبسب النظر والكمال العلمي
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{وبأيمانهم} أي :الذي هلم حبسب العمل وكماله إذ النور العلمي من منبع الوحدة
والعملي من جانب القلب الذي هو ميني النفس أو نور السابقني منهم يسعى بني أيديهم
ونور األبرار منهم يسعى بأمياهنم {يقولون َربنا َأتمم َلناَنورنا} أي :يعوذون به ويلوذون
إىل جنابه من ظهور البقية ،فإهنا ظلمة يف شهودهم فيطلبون إدامة النور بالفناء احملض ،أو:
أدم علينا هذا الكمال بوجودك ودوام إشراق سبحات وجهك .يقولون ذلك عن فرط
االشتياق مع الشهود كقوله:
ويبكيييييييييييَإنَدنييييييييييواَخييييييييييو َالفييييييييييرا َ
َ

{واغفر َلنا}

ظهور

أو يقول بعضهم ،وهم الذين مل يصلوا إىل الشهود الذايت
البقايا بعد الفناء أو وجود اإلثبات قبله.
{جاهدَالكفارَوالمنافقين} للمضادة احلقيقية بينك وبينهم {واغلظَعليهم} لقوتك
باهلل منبع القوى والق َدر ومعدن القهر والعزة ،عسى أن تنكسر صالبتهم وتلني شكيمتهم
وعريكتهم فتنقهر نفوسهم وتذل وختضع فتنفعل عن النور القهري وهتتدي فتكون صورة
القهر عني اللطف {ومأواهم َجهنم َوبئس َالمصير} ما دام هُم هم ،أي :ما داموا على
صفتهم أو دائما أبدا لزوال استعدادهم أو عدمه.
ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟ

ﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲ

ﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁ

ﳂ ﳃﳄﳅ ﳆ ﱠ

مث بني أن الوصل الطبيعية واالتصاالت الصورية غري معتربةٍ يف األمور األخروية بل
احملبة احلقيقية واالتصاالت الروحانية هي املؤثرة فحسب ،والصورية اليت حبسب الُّلحمة
الطبيعية واخللطة واملعاشرة ال يبقى هلا أثر فيما بعد املوت وال تكون إال يف الدنيا بالتمثيلني
املذكورين ،وإن املعترب يف استحقاق الكرامة عند اهلل هو العمل الصاحل واالعتقاد احلق
كإحصان مرمي وتصديقها بكلمات رهبا وطاعتها املعدة إياها لقبول نفخ روح اهلل فيها.
وقد يلوح بينهما أن النفس اخلائنة اليت ال تفي بطاعة الروح والقلب وال حبُس ِن معاشرهتما
وال تطيعهما بامتثال أوامرمها ونواهيهما وال حتفظ أسرارمها وتبيح خمالفتهما وتسري بسري
اإلباحة باستراق كلمة التوحيد والطغيان بانتحال الكمال داخله يف نار احلرمان وجحيم
اهلجران مع احملجوبني وال تُغين هداية الروح أو القلب عنها شيئا من اإلغناء يف باب
العذاب وإن أغنت عنها يف باب اخللود ،وإن القلب املقهور حتت استيالء النفس األمارة
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الفرعونية الطالب للخالص بااللتجاء إىل احلق الذي قويت قوة حمبة اهلل لصفائه وضعفت
قوة قهره للنفس والشيطان لعجزه وضعفه ال يبقى يف العذاب خملدًا وخيلص إىل النجاة
ويبقى يف النعيم سرمدا ،وإن تعذب مبجاورهتا حينًا وتأمل بأفعاهلا بُ ْر َهةً .وأن النفس املتزينة
بفضيلة العفة املشار إليها بإحصان الفرج هي القابلة لفيض روح القدس ،احلاملة بعيسى
القلب ،املتنورة بنور الروح ،املصدقة بكلمات الرب من العقائد احلكمية والشرائع اإلهلية
املطيعة هلل مطلقًا علمًا وعمال وسرا وجهرا ،املنخرطة يف سلك التوحيد مجعا وتفصيال
باطنًا وظاهرا واهلل تعاىل أعلم.

سورة امللك
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ

ﱕﱖﱗ ﱠ

{تبارك َالذي َبيده َالملك} امللك عامل األجسام كما أن امللكوت عامل النفوس،
ولذلك وصف ذاته باعتبار تصريفه عامل امللك حبسب مشيئته بالتبارك الذي هو غاية
العَ َظمة وهناية االزدياد يف العلو والربكة ،وباعتبار تسخريه عامل امللكوت مبقتضى إرادته
بالتسبيح الذي هو التنزيه كقوله :ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ [يس ،اآلية]83 :
كلًا مبا يناسبه ،ألن العظمة واالزدياد والربكة تناسب األجسام ،والتنزه يناسب اجملردات
عن املادة .فمعىن تبارك :تعاىل وتعاظم الذي يتصرف يف عامل امللك بيد قدرته ،ال يتصرف
فيه غريه ،فبيده كل ما وجد من األجسام ال بيد غريه يصرفها كما يشاء {وهو} القادر
على كل ما عدم من املمكنات يوجدها على ما يشاء ،فإن قرينة القدرة ختص الشيء
باملمكن إذ تعلل القدرة به فيقال :إنه مقدوره ألنه ممكن.
{الذيَخلقَالموتَوالحياة} املوت واحلياة من باب العدم وامللكة ،فإن احلياة هي
اإلحساس واحلركة اإلرادية ولو اضطرارية كالتنفس واملوت عدم ذلك عما من شأنه أن
يكون له وعدم امللكة ليس عدما حمضا بل فيه شائبة الوجود وإال مل يعترب فيه احملل القابل
لألمر الوجودي فلذلك صح تعلق اخللق به كتعلقه باحلياة وجعل الغرض من خلقهما بالء
اإلنسان يف حسن العمل وقبحه ،أي :العلم التابع للمعلوم الذي يترتب عليه اجلزاء وهو
العلم الذي يظهر على املظاهر اإلنسانية بعد وقوع املعلوم ،فإنه ليس إال علم اهلل الكامن
يف الغيب الظاهر بظهور املعلوم ألن احلياة هي اليت يتمكن هبا على األعمال واملوت هو
الداعي إىل حسن العمل الباعث عليه وبه يظهر آثار األعمال كما أن احلياة يظهر هبا
أصوهلا وهبما تتفاضل النفوس يف الدرجات وتتفاوت يف اهلالك والنجاة .وقدَّم املوت على
احلياة ألن املوت يف عامل امللك ذايت واحلياة عرضية.
{وهو َالعزيز} الغالب الذي يقهر من أساء العمل {الغفور} الذي يستر بنور
صفاته من أحسن.
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ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ

ﲂﲃ ﲄﲅﱠ

{الذيَخلقَسبعَسماواتََطباقاَ} هناية كمال عامل امللك يف خلق السموات ال ترى
أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقًا منها .وأضاف خلقها إىل الرمحن ألهنا من أصول النعم
الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية ،وسلب التفاوت عنها لبساطتها واستدارهتا ومطابقة
بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها ،ونفي الفطور المتناع خرقها والتئامها وإمنا قال:
{ثمَارجعَالبصرَكرتين} ألن تكرار النظر وجتوال الفكر مما يفيد حتقق احلقائق وإذا كان
ذلك فيها عند طلب اخلروق والشقوق ال يفسد إال اخلسوء واحلسور حتقق االمتناع ،وما
أتعب من طلب وجود املمتنع.
{ولقدَزيناَالسماءَالدنيا} من السموات املعنوية ،أي :العقل اإلنساين {بمصابيح}
احلجج والبينات {وجعلناها َرجوماَ} لشياطني الوهم واخليال {وأعتدنا َلهم َعذاب} سعري
االحتجاب يف قعر الطبيعة واهلوي يف هاوية العامل اجلسماين والربزخ الغاسق الظلماين أو
السماء احملسوسة اليت هي أقرب إلينا من السماء العقلية مبصابيح الكواكب{ ،وجعلناها}
حبيث ترجم هبا النفوس البعيدة عن عامل النور لظلمة جواهرها مبالزمة الغواسق اجلسمانية
املخالفة جبواهرها اخلبيثة عن اجلواهر املقدسة اليت غلبت عليها ظلمة الكون وشدة الرين
وتكدرت مبباشرة الشهوات الطبيعية وتلوثت بألواث التعلقات اجلسمانية وامتزجت هبا
فترسخت فيها اهليئات املظلمة وتغريت عن طباعها فتأثرت بتأثريات األجرام العلوية كلما
اشتاقت بسنخها إىل عاملها ،رمجتها روحانيات الكواكب وطردهتا إىل جحيم العامل
السفلي وألزمتها جماورة اهلياكل املناسبة هليئاهتا ومالزمة الربازخ املشاكلة لطباعها وألقتها
يف عذاب تضاد الطبائع وسعري استيالء طبائع تلك الغواسق.
ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒ ﱓﱠ

{وللذين} حجبوا عن رهبم عامة سواء الشياطني الذين هم يف غاية البعد واملنافاة
وقوة الشر وغريهم من الضعفاء احملجوبني الذين ليسوا يف غاية الشرارة {عذاب َجهنم}
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أي :العامل السفلي الغاسق املضاد بطبعه لعامل النور {وبئسَالمصير} ذلك املهوى املظلم
املهني احملرق {إذا َألقوا َفيها َسمعوا} ألهلها األصوات املنكرة املنافية ألصوات األناسي
والروحانيني أو ألنفسهم فإهنم يصطرخون فيها بأصوات احليوانات القبيحة املنظر املنكرة
الصوت {وهيَتفور} تغلي عليهم وتستويل وتعلو.

{تكاد َتميز َمن َالغيظ} أي :تتفارق أجزاؤها من شدة غلبة التضاد عليها وشدة
مضادهتا جلواهر النفوس .ولعمري إن شدة منافرة الطباع بعضها بعضًا تستلزم شدة
العداوة والبغض املقتضية لشدة الغيظ واحلنق ،فتلك املهواة لشدة منافاهتا بالطبع لعامل النور
واجلوهر اجملرد وأصل فطرة النفس يشتد غيظها عليها وحترقها بنار غضبها أعاذنا اهلل من
ذلك.
واخلزنة هم النفوس األرضية والسماوية املوكلة بعامل الطبيعة السفلية وسؤاهلم
اعتراضهم ومنعهم إياها عن النفوذ من اجلحيم حبجة تكذيب الرسل ومنافاة عقائدها ملا
جاءت به ومعاندهتا إياهم وعدم معرفتها باهلل وكالمه وصممها عن احلق وانتفاء مساعها
وعدم عقلها عن اهلل معارفه وآياته ودالئل توحيده وبيناته فإهنم لو مسعوا وعقلوا لعرفوا
احلق وأطاعوا فنجوا وخلصوا إىل عامل النور وجوار احلق فما كانوا يف أصحاب السعري.
{إن َالذين َيخشون َربهم} بتصور عظمته غائبني عن الشهود الصفايت يف مقام
النفس بتصديق االعتقاد {لهمَمغفرة} من صفات النفس {وأجرَكبير} من أنوار القلب
وجنة الصفات أو الذين خيشون رهبم مبطالعة صفات العظمة يف مقام القلب غائبني عن
الشهود الذايت هلم مغفرة من صفات القلب وأجر كبري من أنوار الروح وجنة الذات {إنهَ
عليم َبذات َالصدور} لكون تلك السرائر عني علمه ،فكيف ال يعلم ضمائرها من َخَل َقها
وسوَّاها وجعلها مرائي أسراره {وهو َاللطي } الباطن علمه فيها ،النافذ يف غيوهبا
{الخبير} مبا ظهر من أحواهلا ،أي :احمليط ببواطن ما خلق وظواهره بل هو هو باحلقيقة
باطنًا وظاهرًا ال فرق إال بالوجوب واإلمكان واإلطالق والتقييد واحتجاب اهلوية باهلذية
واحلقيقة بالشخصية.
ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲗﲘﱠ
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{هوَالذيَجعلَلكم} أرض النفس {ذلولَفامشوا} بأقدام الفطرة يف أعايل صفاهتا
وأعز أطرافها وجهاهتا وأقهروها مذللة {وكلواَمنَرزقه} الذي ينال من جهتها أي :العلم
املأخوذ من احلس وهو األكل من حتت األرجل املشار إليه بقوله :ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝﱞ ﱠ [املائدة ،اآلية{ ]66 :وإليه َالنشور} بالعروج إىل مقام الوالية وحضرة
اجلمع.
{أأمنتم} الذي قهر سلطانه مساء الروح وبَ َهرَ نوره مشس العقل بالتأثري والتنوير
{أن َيخس َبكم} أرض النفس بأن حيركها ويقلبها عليكم فتقهركم وتستويل عليكم
فتذهب بنوركم وهتلككم وجتعلكم أسفل سافلني {فإذاَهي} تضطرب عالية طياشة ال
قرار هلا وال طمأنينة بالسكينة ملا يف طباعها من الطيش واالضطراب {أم َأمنتم} ذلك
العايل القهار {أن َيرسل َعليكم} حاصب صفات النفس ولذاهتا وشهواهتا املستعلية بريح
اهلوى على القلب يف جو األماين واآلمال فيهلككم هالك املكذبني الذين حتركت نفوسهم
بقهر من اهلل فاحتجبوا بظلماهتا عن نور هداية الرسل فخسفوا ومسخوا وكان من حاهلم
ما يتعجب منه ،وعاينوا ما أنذروا به من املنكر الفظيع.
{أو َلم َيروا َإلى} طري املعارف واحلقائق واإلشراقات النورية واملعاين القدسية
{فوقهم} يف مساء الروح {صافات} أنفسهن مترتبة متناسقة فيها {ويقبضن} عن
النزول إىل القلب {ماَيمسكهنَإلَالرحمن} املسوي لالستعداد ،املهيئ لقبوهلا ،املودع إياها
فيها ،املرتب هلا بسعة رمحته الواسعة الشاملة لكل ما خلق وقدر ،املعطية كل شيء خلقه.
وما يرسلهن إال الرحيم املفيض لكل ما قدر من الكمال حبسب االستعداد املظهر لكل ما
دبر يف الغيب من املعاين والصفات {إنهَبكلَشيءَبصير} يف مكمن غيبه فيعطيه ما يليق
به ويسويه حبسب مشيئته ويودع فيه ما يريده مبقتضى حكمته مث يهديه إليه بتوفيقه.
ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ
ﳚﳛﳜﳝ ﳞﳟﳠﳡ ﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﳬﳭ ﱁﱂﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ
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{أمن َهذا َالذي َهو َجند َلكم} أي :من يشار إليه ممن يستعان به من األغيار حىت
اجلوارح واآلالت والقوى وكل ما ينسب إليه التأثري واملعونة من الوسايط فيقال{ :هوَ
جندَلكمَينصركمَمنَدونَالرحمن} فريسل ما أمسك من النعم الباطنة والظاهرة أو ميسك ما
أرسل من النعم املعنوية والصورية أو حيصل لكم ما منع ومل يقدر لكم أو مينع ما أصابكم
به وقدر عليكم {إن} احملجوبون الذين ستروا نور فطرهتم {إلَفيَغرور} بالوسايط.
{رزقه}

{أمن} يشار إليه منها فيقال{ :هذا َالذي َيرزقكم َإن َأمسك} الرمحن
املعنوي أو الصوري {بلَلجواَفيَعتو} أي :عناد وطغيان ملضادهتم احلق بالباطل الذي
أقاموا عليه ومنافاهتم النور بظلمة نفوسهم {ونفور} أي :شراد لبعد طباعهم ونبوّها عنه.

{أفمن َيمشي َمَكَبَاَ َعلى َوجهه} متنكسا بالتوجه إىل اجلهة السفلية وحمبته للمالذ
احلسية واجنذابه إىل األمور الطبيعية {أهدىَأمَنَيمشيَسوياَ} منتصبا على صراط التوحيد
املوصوف باالستقامة التامة اليت ال يبلغ كنهها وال يقدر قدرها وملا فرق بني الفريقني
الضالني واملهتدين املوحدين .أشار إىل توحيد األفعال بقوله{ :قلَهوَالذيَأنشأكم} وذكر
من أفعاله اإلبداء واإلعادة وبني أن احملجوبني مع اعترافهم باإلبداء منكرون لإلعادة فال
جرم يسوء وجوههم رؤية ما ينكرونه ،ويعلوها الكآبة ويأتيهم من العذاب األليم ما ال
يدخل حتت الوصف وال جيريهم منه ما احتجبوا به من احلق ونسبوا التأثري إليه لعجزه
وانتفاء قدرته وال الرمحن ألهنم مل يتكلوا عليه برؤية مجيع األفعال منه ونفي التأثري عن
الغري فلم يؤمنوا به اإلميان احلقيقي ولذلك عرَّض بكفرهم وشركهم بقوله{ :هوَالرحمنَ
آمناَبهَوعليهَتوكلنا} أي :مل نتوكل على غريه ألنا شاهدنا احلضرة الرمحانية اليت تصدر
عنها األشياء كلها فمنعنا ذلك اإلميان احلقيقي نسبة الفعل إىل الغري فهو جيرينا دونكم،
واهلل أعلم.

سورة القلم
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎﲏﱠ

{ن} هو النفس الكلية {والقلم} هو العقل الكلي واألول من باب الكناية
باالكتفاء من الكلمة بأول حروفها ،والثاين من باب التشبيه إذ تنتقش يف النفس صور
املوجودات بتأثري العقل كما تنتقش الصور يف اللوح بالقلم {وما َيسطرون} من صور
األشياء وماهياهتا وأحواهلا املقدرة على ما يقع عليها ،وفاعل ما يسطرون الكتبة من
العقول املتوسطة واألرواح املقدسة وإن كان الكاتب يف احلقيقة هو اهلل تعاىل ،لكنْ ملا
كان يف حضرة األمساء نُسبَ إليها جمازا ،أقسم هبما ومبا يصدر عنهما من مبادئ الوجود
وصور التقدير اإلهلي ومبدأ أمره وخمزن غيبه لشرفهما وكوهنما مشتملني على كل الوجود
يف أول مرتبة التأثري والتأثر ومناسبتهما للمُقسَم عليه.
{ما َأنت َبنعمة َربك َبمجنون} أي :ما أنت مبستور العقل خمتل اإلدراك يف حالة
كونك منعما عليك بنعمة االطالع على هذا املسطور هبما فإنه ال أعقل ممن اطلع على سر
القدر وأحاط حبقائق األشياء يف نفس األمر.
{وإن َلك َألجراَ} من أنوار املشاهدات واملكاشفات من هذين العاملني {غير}
مقطوع لكونه سرمديًا غري مادي فال يتناهى وهم ماديون حمجوبون عنه ،متضادون إياك
يف احلال والوجهة ،فلهذا ينسبونك إىل اجلنون الحنصار عقوهلم وأفكارهم يف املاديات.
{وإنكَلعلىَخلقَعظيم} لكونك متخلقًا بأخالق اهلل متأيدًا بالتأييد القدسي فال
تتأثر مبفترياهتم وال تتأذى مبؤذياهتم إذ باهلل تصرب ال بنفسك كما قال :ﱡ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁﳂﱠ [النحل ،اآلية.]127 :
ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭ ﲮﲯ ﲰﲱ ﲲﲳﲴ ﲵﲶ
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ﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌ ﳍ
ﳎﳏﳐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ

ﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪ
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
ﳊﳋﳌﳍﳎ ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ ﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡ
ﳢ ﳣﳤﳥﳦ ﳧ ﳨﳩﳪﳫﳬﳭﳮﳯﳰ ﱠ

{فستبصر َويبصرون} عند كشف الغطاء باملوت أيَّكم اجملنون باحلقيقة ،أأنت
الذي كوشفت بأسرار القدر وأوتيت جبوامع الكَِل ْم أم هم الذين حجبوا عما يف أنفسهم
من آيات اهلل والعرب وفتنوا بعبادة الصنم.
{إن َربك َهو َأعلم َبمن} جنَّ يف احلقيقة ف {ضل َعن َسبيله} واحتجب عن
الدين ومبن عقل فاهتدى إليه ،أي :ال يعلم أحد كنهَ جنوهنم وضالهلم إال اهلل لكونه يف
الغاية وكذا كنهُ اهتدائك واهتداء من اهتدى هبداك فال توافقهم يف الظاهر كما ال
توافقهم يف الباطن .فإن موافقة الظاهر أثر موافقة الباطن وكذا املخالفة وإال كان نفاقًا
سريع الزوال ومصانعة وشيكة االنقضاء ،وأما هم فالهنماكهم يف الرذائل وتعمّقهم يف
التلوين واالختالف لتشعب أهوائهم وتفرق أمانيهم وميول قِواهم وجهات نفوسهم
يصانعون ويضمُّون تلك الرذيلة إىل رذائلهم طمعا يف مداهنتك معهم ومصانعتك إياهم،
فال يفتنَّنك كثرة أموال من كان أغناهم وكثرة قومه وتبعه فتطيعه وتصانعه مع كثرة
رذائله ،ودُ ْم على توافق الظاهر والباطن مستغنيًا باهلل مستظهرًا به مصادقًا ملن صدقك
مصافيا ملن وافقك مصاحبًا لصعاليك املؤمنني الزاهدين يف الدنيا.
{سنسمه َعلى َالخرطوم} أي :نغيّر وجهه يف القيامة الصغرى وجنعل آلة حرصه
مشاكال هليئة نفسه كخرطوم الفيل مثالً ،ونبدّل أعز أعضائه مبا فيه عالمة غاية الذل خلسة
نفسه املنجذبة إىل ما يف جهة السفل اجلاذبة ملواد الرجس.
{يومَيكش َعنَسا َ} أي :اذكر يوم يشتد األمر وتتفاقم شدته حبيث ال ميكن
وصفها مبفارقة املألوفات البدنية واملالذ احلسية وظهور األهوال واآلالم النفسية باهليئات
املوحِشة والصور املؤذية {ويدعون} على لسان امللكوت للجنسية األصلية واملناسبة
الفطرية {إلى} سجود اإلذعان واالنقياد لقبول األنوار اإلهلية واإلشراقات السبوحية
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{فال َيستطيعون} االنقياد واإلذعان لقبوهلا لزوال استعدادهم األصلي باهليئات املظلمة
واحتجاهبم بالغواشي اجلسمانية واملالبس اهليوالنية.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾ ﱿ

ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞ ﱠ

{خاشعةََأبصارهم} ذليلة متحيّرة لذهاب قوهتا النورية وعدم قدرهتا على النظر إىل
عامل النور وبعدها عن إدراك الشعاع مفيد السرور {ترهقهمَذلة} الركون إىل السفليات
والركود إىل خساسة االنفعاليات ومالزمة الطبيعيات {وقد َكانوا َيدعون} عند بقاء
االستعداد ووجود اآلالت {إلى} سجود االنقياد بتهيئة االستعداد لقبول اإلمداد من عامل
األنوار {وهمَسالمون} االستعداد متمكنون على إحراز السعادة يف املعاد.

{فاصبرَلحكمَربك} بسعادة من سعد وشقاوة من شقي وجناة من جنا وهالك من
هلك وهداية من اهتدى وضالل من ضل {ولَتكنَكصاحبَالحوت} يف استيالء صفات
النفس عليه وغلبة الطيش والغضب واالحتجاب عن حُكم الرب حىت رُ َّد عن جناب
القدس إىل مقر الطبع {فالتقمه} حوت الطبيعة السفلية يف مقام النفس وابتلي باالجتنان
يف بطن حوت الرحم {إذ َنادى} ربه لقهر قومه وإهالكهم لفرط الغضب عن مقام
النفس ال بإذن احلق {وهو} ممتلئ غيظًا {لول َأن َتداركه َنعمة} كاملة {من َربه}
باهلداية إىل الكمال لبقاء سالمة االستعداد وعدم رسوخ اهليئة الغضبية والتوبة عن فرطات
النفس والتنصُّل عن صفاهتا {لنبذ َبالعراء} أي :بظاهر عامل احلس وطرد من جناب
القدس بالكلية وترك يف وادي النفس {وهوَمذموم} موصوف بالرذائل مستحق لإلذالل
واخلذالن ،حمجوب عن احلق ،مبتلى باحلرمان ،ولكنه اجتباه {ربه} برمحته ملكان سالمة
فطرته وبقاء نوره األصلي فقرَّبه إليه ومجعه إىل ذاته بإلقاء كلمة التوحيد إليه وإيصاله إىل
مقام اجلمع {وجعلهَمنَالصالحين} ملقام النبوة باالستقامة حال البقاء بعد الفناء يف عني
اجلمع ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة احلاقة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍﳎﳏﳐ ﱠ

{الحاقة} هي الساعة الواجبة الوقوع اليت ال ريب فيها إن أريد هبا القيامة
الصغرى أو اليت حتق فيها األمور ،أي :تُعرف ،وحتقق إنْ أريد هبا الكربى .واملعىن :أن
الساعة ما هي وما أعلمك أي شيء هي ،أي :ال يعرف شدهتا وهَوهلا وما يظهر فيها من
األحوال على املعىن األول ،أو ال يعرف حقيقتها وارتفاع شأهنا وإنارة برهاهنا وما يبدو
فيها أحد إال اهلل .وكلتا القيامتني تقرع الناس وهتلكهم وتفنيهم وتستأصلهم بالشدة
والقهر ،وأما تكذيبهم باألوىل فإلقباهلم من الدنيا وترك العمل هلا وغفلتهم وغرورهم
باحلياة احلسية .وأما بالثانية فلعدم وقوفهم عليها وإنكارهم هلا واحتجاهبم عنها ،وقد
يطابق مثل املكذبني مبثل املفرطني أي :املقصرين والغالني بأن يقال{ :فأما َثمود} وهم
أهل املاء القليل أي :أهل العلم الظاهر احملجوبون عن العلوم احلقيقية {فأهلكواَبالطاغية}
أي :احلالة الكاشفة عن الباطن وعامل التجرد اليت تطغى على علومهم فتفنيها وهي خراب
البدن.
{وأما َعاد} الغالون اجملاوزون حد الشرائع بالتزندق واإلباحة يف التوحيد
{فأهلكواَبريح} هوى النفس الباردة جبمود الطبيعة وعدم حرارة الشوق والعشق العاتية
أي :الشديدة الغالبة عليهم الذاهبة هبم يف أودية اهلالك.
{سخرها} اهلل {عليهم} يف مراتب الغيوب السبعة اليت هي لياليهم الحتجاهبم
عنها .والصفات الثمانية الظاهرة هلم كاأليام وهي الوجود واحلياة والعلم والقدرة واإلرادة
والسمع والبصر والتكلم ،أي :على ما ظهر منهم وما بطن تقطعهم وتستأصلهم {فترىَ
القوم َفيها َصرعى} موتى ال حياة حقيقية هلم ألهنم قائمون بالنفس ال باهلل كما قال:
ﱡﲸ ﲹ ﲺﲻ ﱠ [املنافقون ،اآلية{ ،]4 :كأنهم َأعجاز َنخل} أي :أقوياء حبسب
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الصورة ال معىن فيهم وال حياة ،ساقطون عن درجة االعتبار والوجود احلقيقي إذ ال
يقومون باهلل {فهلَترىَلهمَمنَباقية} أي :بقاء أو نفس باقية ألهنم فانون من أسرهم.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱮﱯﱠ

{والمؤتفكات}

{وجاءَفرعون} النفس األمارة {ومنَقبله} من قواها وأعواهنا
من القوى الروحانية املنقلبة عن طباعها بامليل إىل الظاهر واالنقالب عن املعقول إىل
احملسوس {بالخاطئة} باخلصلة اليت هي خطأ وهي اجملاوزة عن البواطن إىل الظواهر.
{فأخذهم}

{فعصوا َرسول َربهم} أي :العقل اهلادي إىل احلق
اهليوىل ورجفة اضطراب مزاج البدن وخرابه {أخذة} زائدة يف الشدة{ .إناَلماَطغى}
ماء طوفان اهليوىل {حملناكم} يف جارية الشريعة املركبة من الكمال العلمي والعملي
{لنجعلهاَلكمَتذكرة} لعامل القدس وحضرة احلق اليت هي مقركم األصلي ومأواكم احلقيقي
{وتعيهاَأذنَواعية} أي :حتفظها أذن حافظة ملا مسعت من اهلل يف بدء الفطرة باقية على
حاهلا الفطرية غري ناسية لعهده وتوحيده ،وما أودعها من أسراره بسماع اللغو يف هذه
النشأة وحفظ الباطل من الشيطان واإلعراض عن جناب الرمحن ،وهلذا ملا نزلت قال النيب
 لعلي " :سألت اهلل أن جيعلها أذنك يا علي" ،إذ هو احلافظ لتلك األسرار كما
قال" :ولدت على الفطرة وسبقت إىل اإلميان واهلجرة".
{فإذاَنفخَفيَالصور} هي النفخة األوىل اليت لإلماتة يف القيامة الصغرى إذ مينع
محله على الكربى قوله :ﱡ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ[احلاقة ،اآلية ]19 :وما بعده من
التفصيل .وهذا النفخ عبارة عن تأثري الروح القدسي بتوسط الروح االسرافيلي الذي هو
موكل باحلياة يف الصورة اإلنسانية عند املوت إلزهاق الروح فيقبضه الروح العزرائيلي
وهو تأثري يف آن واحد ،فلذلك وصفها بالوحدة.
{وحملت} أرض البدن وجبال األعضاء {فدكتا َدكة َواحدة} وجعلتا أجزاء
عنصرية متفرقة.
بالغرق يف حبر

ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃﲄﲅﲆ ﲇ ﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﱠ
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{وانشقت} مساء النفس احليوانية وانقشعت لزهوق الروح بانفالقها عنه
يومئذَواهية} ال تقدر على الفعل وال تقوى على التحريك واإلدراك حالة املوت.

{فهيَ

{والملك} أي :القوى اليت متدها وتأوي إليها وتعتمد عليها يف اإلدراك وجتتمع
مدركاهتا عندها أو تدرك بواسطتها أو تظهر هبا مدركاهتا {علىَأرجائها} أي :جوانبها
من الروح والقلب والعقل واجلسم ،فافترقت عنها وتشعبت إىل جهاهتا الناشئة منها أوال
{ويحملَعرشَربك} أي :القلب اإلنساين {فوقهمَيومئذََثمانية} منهم هي األنوار القاهرة
أرباب األصنام العنصرية من الصور النوعية حتمله باالجتماع من الطرفني العلوي والسفلي
الفاعل واحلامل عند البعث والنشور من كل طرفٍ أربعة .وهلذا قال النيب " :هم اليوم
أربعة ،فإذا كان يوم القيامة أيدهم اهلل بأربعة آخرين فيكونون مثانية" ،ولكن تلك األمالك
خمتلفة احلقائق حبسب اختالف أصنافها العنصرية قال بعضهم :إهنا خمتلفة الصور ولكوهنا
مستولية مستعلية على تلك األجرام شُّبهت باألوعال ،وقيل :هم على صور األوعال
تشبيهًا ألجرامها باجلبال ولكوهنا شاملة لتلك األجرام بالغة إىل أقصاها حيث ما بلغت.
قال بعضهم :مثانية أمالك أرجلهم يف ختوم األرض السابعة والعرش فوق رؤوسهم وهم
مطرقون مسبحون واهلل أعلم حبقائق األمور.
{يومئذ َتعرضون} على اهلل مبا يف أنفسكم من هيئات األعمال وصور األفعال
{ل َتخفى َمنكم َخافية َ* َفأما َمن َأوتي َكتابه} أي :اللوح البدين الذي فيه صور أعماله
{بيمينه} أي :جانبه األقوى اإلهلي الذي هو العقل فيفرح به وحيب االطالع على
أحواله من اهليئات احلسنة وآثار السعادة وهو معىن قوله{ :هاؤمَاقرؤواَكتابيهَ*َإنيَظننت}
إين تيقنت {أنيَمال َ َحسابيه} إلمياين بالبعث والنشور واحلساب واجلزاء {فهوَفيَعيشةََ
راضية} أي :حياة حقيقية أبدية سرمدية {فيَجنة} من جنان القلب والروح {عالية َ*َ
قطوفها} من مدركات القلب والروح من املعاين واحلقائق {دانية} كلما شاؤوا نالوها.
ﱡ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ
ﳛ ﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦ ﳧﳨﳩﳪﳫﳬﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿﲀ ﲁﲂﲃ ﲄ ﲅﲆﲇ ﲈﲉ ﲊﲋ ﲌﲍﲎ
ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﱠ
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{وأما َمن َأوتي َكتابه َبشماله} أي :جانبه األضعف النفساين احليواين ،فيتحسر
ويتندم ويتوحش من تلك الصور واهليئات السمجة والقبائح اليت نسيها وأحصاها اهلل
ب بوجهه عليه
ويتنفر منها ويتمنّى املوت عندها ويتيقن أن الذي صرف عمره فيه وأك ّ
من املال والسلطنة واجلاه ما كان ينفعه بل يضره ،وهو معىن قوله{ :يا َليتني َلم َأوتَ
كتابيه} إىل آخره ،وينادى على لسان العزة والقهر امللكوت املوكل بعامل الكون والفساد
من النفوس السماوية واألرضية أن {خذوهَفغلوه} أي :قيدوه مبا يناسب هيئات نفسه من
الصور واحبسوه يف سجّني الطبيعة مبا مينع احلركات على وفق اإلرادة من األجرام {ثم}
جحيم احلرمان ونريان اآلالم {صلوه َ* َثمَفيَسلسلة} احلوادث الغري املتناهية {فاسلكوه}
ليتعذب بأنواع التعذيبات .والسبعون يف العرف عبارة عن الكثرة الغري احملصورة ال العدد
املعيَّن {إنه َكان َل َيؤمن َباهلل} أي :كل ذلك بسبب كفره واحتجابه عن اهلل وعظمته
وشحّه حملبة املال {فليسَلهَاليومَهاَهناَحميم} الستيحاشه عن نفسه فكيف ال يستوحش
غريه عنه وهو متنفر عن كل أحد حىت عن نفسه؟{ ،ولَطعامَإلَمن} غساالت أهل النار
وصديدهم وقد شاهدناهم يأكلوهنا عيانا.
{فالَأقسم} بالظاهر والباطن من العامل اجلسماين والروحاين ،الوجود كله ظاهرا
وباطنا {وإنهَلحقَاليقين} أي :حمض اليقني وهو الكالم الوارد من عني اجلمع ،إذ لو نشأ
من مقام القلب لكان علم اليقني ،ولو نشأ من مقام الروح لكان عني اليقني .فلما صدر
من مقام الوحدة كان حق اليقني ،أي :يقينًا حقًا صرفًا ال شوب له بالباطل الذي هو
غريه .نسب القول أوالً إىل الرسول مث إىل احلق ليفيد التوحيد الذايت ،مث قال{ :فسبحَباسمَ
ربك َالعظيم} أي :نزه اهلل وجرده عن شوب الغري بذاتك الذي هو امسه األعظم احلاوي
لألمساء كلها بأن ال يظهر يف شهودك تلوين من النفس أو القلب فتحتجب برؤية االثنينية
أو األنائية وإال كنت مشبّهًا ال مسبحًا ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة املعارج
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮ
ﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ

{ذي َالمعارج} أي :املصاعد وهي مراتب الترقي من مقام الطبائع إىل مقام
املعادن باالعتدال ،مث إىل مقام النبات ،مث إىل احليوان ،مث إىل اإلنسان يف مدارج االنتقاالت
املترتبة بعضها فوق بعضٍ ،مث يف منازل السلوك كاالنتباه واليقظة والتوبة واإلنابة إىل آخر
ما أشار إليه أهل السلوك من منازل النفس ومناهل القلب ،مث يف مراتب الفناء يف األفعال
والصفات إىل الفناء يف الذات مما ال حيصى كثرة .فإن له تعاىل بإزاء كل صفة مصعدًا بعد
املصاعد املتقدمة على مقام الفناء يف الصفات.
{تعرج َالمالئكة} من القوى األرضية والسماوية يف وجود اإلنسان {والروح}
اإلنساين إىل حضرته الذاتية اجلامعة يف القيامة الكربى {في َيوم َكان َمقدارهَ َخمسين َأل َ
سنة} أي :يف األدوار املتطاولة والدهور املتمادية من األزل إىل األبد ال املقدار املعني .أال
ترى إىل قوله يف مثل هذا املقام يف عروج األمر :ﱡ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﱠ[السجدة ،اآلية.]5 :
{فاصبر َصبراَ َجميالَ} فإن العذاب يقع يف هذه املدة املتطاولة يوم {يرونه}
الحتجاهبم عنه {بعيداَ َ* َونراه َقريباَ} حاضرا واقعا يتومهه احملجوبون متأخرًا إىل زمان
منتظر لغيبتهم عنه وحنن نراه حاضرًا.
{يومَتكون} مساء النفس احليوانية متذائبة متفانية {كالمهل} على ما مر يف قوله:
ﱡ ﲺﲻ ﱠ [الرمحن ،اآلية{ ]37 :وتكون} جبال األعضاء هباء منبثًَّا على اختالف
ألواهنا {كالعهنَ*َولَيسئلَحميمَحميماَ} لشدة األمر وتفاقم اخلطب وتشاغل كل أحد مبا
ابتلي به من هيئات نفسه وأهوال ما وقع فيه مع ترائيهم.
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ﱡ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈ
ﲉﲊﲋﱠ

{كالَ} ردع عن متين االفتداء واإلجناء فإنه هبيئة أجرامه استحقَّ عذابه ومبناسبة
نفسه للجحيم اجنرَّ إليها.
أال ترى إىل قوله{ :تدعوا َمن َأدبر َوتولى} فإن لظى نار الطبيعة السفلية ما
استدعت إال املدبِر عن احلق املعرض عن جناب القدس وعامل النور املقبل بوجهه إىل
معدن الظلمة املؤثر مبحبته اجلواهر الفاسقة السفلية املظلمة فاجنذب بطبعه إىل مواد النريان
الطبيعية واستدعته وجذبته إىل نفسها للجنسية فاحترق بنارها الروحانية املستولية على
األفئدة ،فكيف ميكن اإلجناء منها وقد طلبها بداعي الطبع ودعاها بلسان االستعداد.
{إنَاإلنسانَخَلَقَ َهلوعاَ} أي :النفس بطبعها معدن الشر ومأوى الرجس لكوهنا
من عامل الظلمات ،فمن مال إليها بقلبه واستوىل عليه مقتضى جبلته وخلقته ناسب األمور
السفلية واتصف بالرذائل اليت أردؤها اجلنب والبخل املشار إليهما بقوله{ :إذا َمسه َالشرَ
جزوعاَ*َوإذاَمسَهَالخيرَمنوعاَ} حملبته البدن وما يالئمه وتسببه لشهواته ولذاته وإمنا كانت
أردأ جلذهبما القلب إىل أسفل مراتب الوجود ،قال النيب عليه الصالة والسالم" :شر ما يف
الرجل شُ ٌّح هالع وجُنبٌ خالع".
{إلَالمصلين} أي :اإلنسان مبقتضى خلقته وطبيعة نفسه معدن الرذائل إال الذين
جاهدوا يف اهلل حق جهاده وجتردوا عن مالبس النفس وتنزهوا عن صفاهتا من الواصلني
الذين هم أهل الشهود الذايت {الذينَهمَعلىَصالتهمَدائمون} فإن املشاهدة صالة الروح،
غابوا يف دوام مشاهدهتم عن النفس وصفاهتا وعن كل ما سوى مشهودهم.
واجملردين الذين جتردوا عن أمواهلم الصورية واملعنوية من العلوم النافعة واحلقيقية
وفرقوها على املستحق املستعد الطالب وعلى القاصر املمنو بالشواغل عن الطلب.

ﱡ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞﲟ
ﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢ ﳣ ﳤ
ﳥﳦﳧ ﳨﳩﳪﳫﳬﳭﳮﳯﱁﱂﱃﱄﱅ ﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ
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{والذين َيصدقون} من أهل اليقني الربهاين واالعتقاد اإلمياين بأحوال اآلخرة
واملعاد وهم أرباب القلوب املتوسطون.
{والذينَهمَمنَعذابَربهمَمشفقون} أي :أهل اخلوف من املبتدئني يف مقام النفس
السائرين عنه بنور القلب ال الواقفني معه أو املشفقني من عذاب احلرمان واحلجاب يف
مقام القلب من السالكني أو يف مقام املشاهدة من التلوين فإنه ال يؤمَن االحتجاب ما
بقيت بقيته كما قال{ :إنَعذابَربهمَغيرَمأمونَ*َوالذينَهمَلفروجهمَحافظون} من أهل
العفة وأرباب الفتوّة.
{والذين َهم َألماناتهم} اليت استودعوها حبسب الفطرة من املعارف العقلية
{وعهدهم} الذي هو أخذ اهلل ميثاقه منهم يف األزل {راعون} أي :الذين سلمت
فطرهتم ومل يدنسوها بالغواشي الطبيعية واألهواء النفسانية {والذينَهم َبشهاداتهمَقائمون}
أي :يعملون مبقتضى شاهدهم من العلم فكل ما شهدوه قاموا حبكمه وصدروا عن حكم
شاهدهم ال غري {والذينَهمَعلىَصالتهم} أي :صالة القلبِ وهي املراقبة {يحافظون} أو
صالة النفس على الظاهر {أولئكَفيَجناتَمَكرمون} على اختالف طبقاهتم ،فالفرقة األوىل
يف جنات من اجلنان الثالث ،واملتوسطون من أرباب القلوب يف جنات من جنتني منها
والباقون يف جنات النفوس دون الباقيتني.
{فال َأقسم َبربَ َالمشار َوالمغارب} من املوجودات اليت أوجدها بشروق نوره
عليها وغروبه فيها بتعينه هبا أو أعدمها بشروق نوره منها وأوجدها بغروبه فيها {إناَ
لقادرون َ* َعلى َأن} نطلع نورنا منهم فنهلكهم وجنعله غاربًا يف آخرين {خيراَ َمنهم}
فنوجدهم {يومَيخرجون} من أجداث األبدان {سراعاَ} إىل مقا ّر ما يناسب هيئاهتم من
الصور ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة نوح 
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ
ﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱠ

{أنَاعبدواَهللا} باجملاهدة والرياضة يف سبيله {واتقوه} بالتجرد عما سواه حىت
صفاتكم وذواتكم {وأطيعون} باالستقامة {يغفر َلكم} ذنوب آثار أفعالكم وصفاتكم
وذواتكم {ويؤخركمَإلىَأجل} معيَّن ال أجل بعده ،وهو الفناء يف التوحيد {إنَأجل َهللا}
الذي هو توفيه إياكم بذاته {إذاَجاءَلَيؤخَر} بوجود غريه بل يفىن كل ما عداه {لوَ
كنتمَتعلمون} {قالَربَإنيَدعوتَقومي} يف مقام اجلمع بني الظلمة والنور إىل التوحيد
{فلم َيزدهم َدعائي َإل َفرارا} ألهنم كانوا بدنيني ظاهريني ال يرون النور إال للضوء
اجلسماين وال الوجود إال للجواهر اجلسمانية الغاسقة ،فينفروا عن إثبات نور جمرد
أنوارهم بالنسبة إليه ظلمات.
{وإنيَكلماَدعوتهمَلتغفرَلهم} وتسترهم بنورك تصامُّوا عنه لعدم فهمهم وقصور
حفوا هبا لشدة ميلهم إليها
استعدادهم أو زواله {واستغشواَثيابهم} وتستروا بأبداهنم والتَ َ
وتعلقهم هبا واحتجاهبم {وأصرَوا} على ذلك ومل يعزموا التجرد {واستكبروا} الستيالء
صفات نفوسهم واستعالء غضبهم {ثم َإني َدعوتهم َجهاراَ} نزلت عن مقام التوحيد
ودعوهتم إىل مقام العقل وعامل النور {ثمَإنيَأعلنتَلهم} باملعقوالت الظاهرة {وأسررتَ
لهم} يف مقام القلب باألسرار الباطنة ليتوصَّلوا إليها باملعقوالت.
{فقلت َاستغفروا َربكم} أي :اطلبوا أن يستركم ربكم بنوره فتتنوَّر قلوبكم
وتكاشفوا باحلقائق اإلهلية واألسرار الغيبية {يرسل} مساء الروح {عليكمَمدراراَ} بأمطار
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املواهب واألحوال {ويمددكم َبأموال} املكاسب واملقامات {وبنين} التأييدات القدسية
من عامل امللكوت {ويجعلَلكمَجنات} الصفات يف مقام القلب وأهنار العلوم.

{ماَلكمَلَترجونَهللَوقاراَ} أي :تعظيمًا يوقركم بالترقي يف الدرجات إىل عامل
األنوار {وقدَخلقكمَأطواراَ} كل طور أشرف مما قبله وكان حالكم فيه أحسن وشرفكم
أزيد مما تقدمكم ،فما بالكم ال تقيسون الغيب على الشهادة واملعقول على احملسوس
واملستقبل على املاضي فترتقون إىل مساء الروح بسلم الشريعة والعلم والعمل كما ارتقيتم
بسلم الطبيعة واحلكمة والقدرة يف أطوار اخللقة.
ﱡ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬ

ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀ

ﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕ ﲖﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﱠ

{ألم َتروا َكي َخلق َهللا َسبع َسماوات َطباقاَ} من مراتب الغيوب السبعة املذكورة
ذات طباق بعضها فوق بعض {وجعل} قمر القلب {فيهنَنورا} زائدًا نوره على نور
النفس وجنوم القوى {وجعل} مشس الروح {سراجاَ} باهرًا نوره.

{وهللا َأنبتكم} من أرض البدن {نباتا َ* َثم َيعيدكم َفيها} مبيلكم إليها وتلبُّسكم
بشهواهتا ولذاهتا وهبيئات نفوسكم اجلسمانية وغواشيكم اهليوالنية {ويخرجكم} بالبعث
منه يف مقام القلب عند املوت اإلرادي {وهللا َجعل َلكم} تلك {األرض َبساطا َ* َلتسلكواَ
منها} سُُبل احلواس {فجاجا} خروقًا واسعة أو من جهتها سبل مساء الروح إىل التوحيد،
كما قال أمري املؤمنني " :سلوين عن طرق السماء فإين أعلم هبا من طرق األرض"،
أراد الطرق املوصلة إىل الكمال من املقامات واألحوال كالزهد والعبادة والتوكل والرضا
وأمثال ذلك ،وهلذا كان معراج النيب  بالبدن.
{واتبعواَمنَلمَيزدهَمالهَوولدهَإلَخسارا} من رؤسائهم املتبوعني أهل املال واجلاه
احملجوبني عن احلق اهلالكني الذين خسروا نور استعدادهم باالحتجاب هبما وباألوالد
واألتباع أو احملجوبني بأموال العلوم احلاصلة بالعقل الشيطاين املشوبِ بالوهم ونتائج
فكرهم املقتضية حملبة البدن واملال {لَتذرنَآلهتكم} أي :معبوداتكم اليت عكفتُم هبواكم
عليها من ود البدن الذي عبدمتوه بشهواتكم وأحببتموه وسواع النفس ويغوث األهل
ويعوق املال ونسر احلرص.
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ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ

ﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ
ﳖ ﳗ ﳘﳙﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠﱠ

{مما َخطيئاتهم} أي :من أجل أعماهلم املخالفة للصواب
اهليوىل{ ،فأدخلوا} نار الطبيعة.

{أغرقوا}

يف حبر

جر
{إنك َإن َتذرهم َيضلوا َعبادك َول َيلدوا َإل َفاجرا َكفاراَ} َمل عن دعوة قومه وضَ ِ
واستوىل عليه الغضب ودعا ربه لتدمري قومه وقهرهم وحكم بظاهر احلال أن احملجوب
الذي غَلب عليه الكفر ال يلد إال مثله ،فإنَّ النطفة اليت تنشأ من النفس اخلبيثة احملجوبة
وتترىب هبيئتها املظلمة ال تقبل إال نفسًا مثلها ،كالبذر الذي ال ينبت إال من صنفه وسنخه.
وغفل أن الولد سرُّ أبيه ،أي :حاله الغالبة على الباطن فرمبا كان الكافر باقي االستعداد،
صايف الفطرة ،نَقي األصل حبسب االستعداد الفطري وقد استوىل على ظاهره العادة ودين
آبائه وقومه الذين نشأ هو بينهم فدان بدينهم ظاهرًا وقد سلم باطنه فيلد املؤمن على حاله
النورية كوالدة أيب إبراهيم إياه فال جَرم تولد من تلك اهليئة الغضبية الظلمانية اليت غلبت
على باطنه وحجبته يف تلك احلالة عمَّا قال مادة ابنه كنعان ،فكان عقوبة لذنب حاله.
{رب َاغفر َلي} أي :استرين بنورك بالفناء يف التوحيد ولروحي ونفسي اللذين
مها أبوا القلب {ولمن َدخل َبيتي} أي :مقامي يف حضرة القدس {مؤمناَ} بالتوحيد
العلمي وألزواج الذين آمنوا يب ،أي :ونفوسهم فبلغهم إىل مقام الفناء يف التوحيد {ولَ
تزدَالظالمين} الذين نقصوا حظَّهم باالحتجاب بظلمة نفوسهم عن عامل النور {إلَتبارا}
هالكًا بالغرق يف حبر اهليوىل وشدة االحتجاب ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة اجلن
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ

ﱗﱘﱙ ﱠ

قد مرَّ أنَّ يف الوجود نفوسًا أرضية قوية ال يف غلظ النفوس السبعية والبهيمية
وكثافتها وقلة إدراكها وال على هيئات النفوس اإلنسانية واستعدادهتا ليلزم تعلقها
باألجرام الكثيفة الغالب عليها األرضية وال يف صفاء النفوس اجملردة ولطافتها لتتّصل
بالعامل العلوي وتتجرّد أو تتعلق ببعض األجرام السماوية متعلقة بأجرام عنصرية لطيفة
غلبت عليها اهلوائية أو النارية أو الدخانية على اختالف أحواهلا .مساها بعض احلكماء:
الصور املعلقة ،وهلا علومٌ وإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتنا .وملا كانت قريبة بالطبع
إىل امللكوت السماوية أمكََنها أن تتلقى من عاملها بعض الغيب فال تستبعد أن ترتقي إىل
أفق السماء فتسترق السمع من كالم املالئكة أي :النفوس اجملردة ،وملا كانت أرضية
ضعيفة بالنسبة إىل القوى السماوية تأثرت بتأثري تلك القوى فرُمجت بتأثريها عن بلوغ
شأوها وإدراك مداها من العلوم ،وال تنكر أن تشتعل أجرامها الدخانية بأشعة الكواكب
فتحترق وهتلك أو تنزجر من االرتقاء إىل األفق السماوي فتتسفَّل ،فإهنا أمور ليست
خبارجة عن اإلمكان ،وقد أخرب عنها أهل الكشف والعيان الصادقون من األنبياء واألولياء
خصوصًا أكملهم نبينا حممد .
وإن شِئتِ التطبيق ،فاعلم :أن القلب إذا استعدَّ لتلقي الوحي وكالم الغيب
استَمَ َع إليه القوى النفسانية من املتخيلة والوهم والفكر والعاقلة النظرية والعملية ومجيع
املدركات الباطنة اليت هي جِن الوجود اإلنساين ،وملا مل يكن الكالم اإلهلي الوارد على
القلب بواسطة روح القدس من جنس الكالم املصنوع املتلقف بالفكر والتخيل أو
املستنتج من القياسات العقلية واملقدمات الومهية والتخيّلية ،قالوا{ :إناَسمعناَقرآناَعجباَ*َ
يهدي َإلى َالرشد} أي :الصواب وذلك هو تأثرها بنور الروح وانتعاشها مبعاين الوحي
وتنورها بنوره وتأثريها يف سائر القوى من الغضبية والشهوية ومجيع القوى البدنية {فآمناَ
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به} تنوّرنا بنوره واهتدينا إىل جناب القدس {ولنَنشركَبربناَأحداَ} أي :لن منثله مبثال
من جنس مدركاتنا فنشبّه به غريه ،بل نشايع السرّ يف التوجه إىل جناب الوحدة ،ولن
ننزوي إىل عامل الكثرة لنعبد الشهوات هبوى النفس وحتصيل مطالبها من عامل الرجس
فنعبد غريه.
ﱡ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﱠ

{وأنهَتعالى} عظمة {ربنا} من أن نتصوره مدركة فتكيّفه فيدخل حتت جنس
فيتخذ {صاحبة} من صنف حتته أو {ولداَ} من نوع مياثله {وأنه َكان َيقول َسفيهنا}
الذي هو الوهم {علىَهللاَشططاَ} بأنْ كان يتومهه يف جهة وجيعله من جنس املوجودات
احملفوفة باللواحق املادية فيماثل املخلوقات صنفًا أو نوعًا {وأنا َظننا َأن َلن َتقول} إنس
احلواس الظاهرة وال جن القوى الباطنة {على َهللا َكذبا} فيما أدركوا منه فتوهّمنا أن
البصر يدرك شكله ولونه واألذن تسمع صوته والوهم واخليال يتومهه ويتخيله حقًا مطابقًا
ملا هو عليه قبل االهتداء والتنور ،فعلمنا من طريق الوحي أن ليست يف شيء من إدراكه
بل هو يدركها ويدرك ما تدركه وال تدركه.
{وأنهَكانَرجالَ َمنَاإلنسَيعوذون} أي :تستند القوى الظاهرة إىل القوى الباطنة
وتتقوى هبا {فزادوهم} غشيان احملارم وإتيان املناهي بالدواعي الومهية والنوازغ الشهوية
والغضبية واخلواطر النفسانية{ .وأنهمَظنواَكماَظننتم} قبل التنوّر بنور اهلدى {أنَلنَيبعثَ
هللا} عليهم العقل املنور بنور الشرع فيهذهبم ويزكيهم ويؤدهبم باآلداب احلسنة فيأتون ما
يشتهون مبقتضى طباعهم ويعملون على حسب غرائزهم وأهوائهم ويتركون ُس ًدى بال
رياضة ويهملون مهال بال جماهدة.
{وأناَلمسنا} أي :طلبنا مساء العقل لنستفيد من مدركاته ما نتوصل به إىل لذاتنا
ونسترق من مدركاته ما يعني يف حتصيل مآربنا كما كان قبل التأدب بالشرائع {فوجدناهاَ
ملئتَحرساَشديدا} معاين حاجزة عن بلوغنا مقاصدنا وحكمًا مانعةً لنا عن مشتهياتنا قوية
{وشهبا} وأنوار قدسية وإشراقات نورية متنعنا من إدراك املعاين اليت صفت عن شوب
الوهم والوصول إىل طور العقل املنور بنور القدس ،فإنَّ العقل قبل اهلداية كان مشوبًا
بالوهم ،قريبا من أفق اخليال والفكر ،مقصورا على حتصيل املعاش مناسبا للنفس وقواها.
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ﱡ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ

فلما تنوَّر بنور القدس بَ ُع َد عن منازل القوى ومبالغ علمها وإدراكها .وهذا معىن
قوله{ :وأناَكناَنقعدَمنهاَمقاعدَللسمعَفمنَيستمعَاآلنَيجدَلهَشهاباَرصدا} أي :نورًا ملكوتيًا
وحجة عقلية تطردنا عن األفق العقلي وحتفظ العقل عن أن مييل إىل النفس فتختلط بنا
وتنزل إىل ما ارتقينا إليه من املقاعد فنكتسب منه اآلراء القياسية املؤدية إىل موافقات البدن
وأمان النفس.
{وأناَلَندريَأشرَ َأريدَبمنَفيَاألرض} أرض البدن من القوى فتبقى يف اجملاهدة
والرياضة ،ممنوعة من لذاهتا ،حمجوبة عن مشتهياهتا وما هتواها {أم َأراد َبهم َربهم}
باألحكام الشرعية واملناهي الدينية واألوامر التكليفية {رشدا} استقامةً وصوابًا وما
يوجب صالحها ،فإن مقصد الشرع وكمال النفس أمر وراء مبالغ إدراك هذه القوى.
{وأنَا َمنا َالصالحون} كالقوى املدبرة لنظام املعاش وصالح البدن {ومنا َدونَ
ذلك} من املفسدات كالوهم والغضب والشهوة العاملة مبقتضى هوى النفس واملتوسطات
كالقوى النباتية الطبيعية {كنا} ذوي مذاهب خمتلفة لكل طريقة ووجهة مما عيَّنه اهلل
ووكله به {وأناَظننا} أي :تيقنا أن اهلل غالب علينا لن نعجزه ،كائنني يف أرض البدن
وال هاربني إىل مساء الروح لعجز كل أحد منا عن فعل اآلخر ،فكيف عن فعل مبدأ
القوى والقدر {الهدى} أي :القرآن تنوّرنا {به} وصدقناه بامتثالنا أوامره ونواهيه كما
س حق
قال " :لكل أحد شيطان ،إال أن شيطاين أسلَ َم على يدي"{ .فالَيخا } َبخْ َ
من حقوقه وكماالته اليت أمكنت له وحظوظه أيضا ،فإن النفس وإن اطمأنت وتنورت
قواها حبيث ال تزاحم السر وال تعلو القلب مل تُمنَع من احلظوظ بل وفرت عليها لتتقوى
هبا هي وقواها على الطاعة وتنشط على األفعال اإلهلية حالة االستقامة كتمتيع نفسه 
بنكاح تسع نسوة وغريه من التمتَّعات ،وال رهق ذلة وقهر بالرياضة أو خبس كمال ورهق
رذيلة من الرذائل أو حلوق هيئة معذبة موجبة للخسوء والطرد.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﲋ ﲌﱠ
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{ومناَ

{منَا َالمسلمون} املذعنون لطاعة القلب وأمر الرب بالطبع كالعاقلة
القاسطون} اجلائرون عن طريق الصواب كالوهم {فمن} انقاد وأذعن {فأولئك}
قصدوا الصواب واالستقامة {وأما} اجلائرون {فكانوا} حطبًا جلهنم الطبيعة اجلسمانية
{وأنَلوَاستقاموا} من مجلة املوحى ال من كالم اجلن ،أي :لو استقام اجلن كلهم على
طريق التوجه إىل احلق والسلوك يف متابعة السرّ السائر إىل التوحيد {ألسقيناهمَماءَ َغدقاَ}
أي :لرزقناهم علما مجًَّا كما ذكر يف إنباء آدم للمالئكة.
{لنفتنهمَفيه} لنمتحنهم هل يشكرون بالعمل به وصرفه فيما ينبغي من مراضي
اهلل أم ال؟ كما قال :ﱡ ﲕ ﲖ ﱠ [األعراف ،اآلية{ ]168 :ومنَيعرضَعنَذكرَ
ربه} فيبخل بنعمته أو يصرفها فيما ال ينبغي من األعمال وينسى حق نعمته {يسلكهَعذاباَ
صعداَ} بالرياضة الصعبة واحلرمان عن احلظ حىت يتوب ويستقيم أو باهليئة املنافية املؤملة
ليتعذب عذابا شديدا شاقًا غالبًا عليه.
{وأن َالمساجد} أي :مقام كمال كل قوة وهو هيئة إذعاهنا وانقيادها للقلب
الذي هو سجودها أو كمال كل شيء حىت القلب والروح {هلل} أي :حق اهلل على
ذلك الشيء ،بل صفة اهلل الظاهرة على مظهر ذلك الشئ {فال َتدعو َمع َهللا َأحدا}
بتحصيل أغراض النفس وعبادة اهلوى وطلب اللذات والشهوات مبقتضى طباعكم،
فتشركوا باهلل وعبادته.
{وأنه َلما َقام َعبد َهللا} أي :القلب املتوجّه إىل احلق اخلاشع املطيع {يدعوه}
باإلقبال إليه وطلب النور من جنابه ويعظمه ويبجّله {كادواَيكونونَعليهَلَبدا} يزدمحون
عليه باالستيالء وحيجبونه بالظهور والغلبة{ .قلَإنماَأدعواَربي} أوحده وال ألتفت إىل ما
سواه فأكون مشركا.
{قلَإنيَلَأملكَلكمَضراَولَرشدا} أي :غيًّا وهدًى ،إمنا الغواية واهلداية من اهلل إن
سلطين عليكم هتتدوا بنوري وإال بقيتم يف الضالل ليس يف قويت أن أقسركم على اهلداية.
ﱡ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ
ﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆ ﳇ ﳈﳉﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐ
ﳑ ﳒﳓﳔ ﳕﳖ ﳗﳘﳙﳚ ﳛﳜﳝ ﳞﳟ ﳠﳡﳢﳣ
ﳤﳥﳦ ﳧ ﱠ
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{قل َإني َلن َيجيرني} اعتراض مؤكد لنفي االستطاعة والقدرة عليهم ،أي :لن
جيريين أيضا {منَهللاَأحد} إن أرادين اهلل بضر أو غواية فيسلطكم أو غريكم علي {ولنَ
أجدَمنَدونهَملتحدا} ملجأً ومالذًا ومهربًا وحميصًا إن أهلكين أو عذبين على أيديكم أو
غريكم ،وإذ ال أملك النفع والضر واهلداية والغواية لنفسي فكيف أملك لكم شيئا منها؟
{إلَبالغا} أي :أن أبلغكم بالغًا صادرًا من اهلل {و} أبلغكم {رسالته} من
معاين الوحي وأحكام احلق ،أي :ال أملك إال التبليغ والرساالت فهو استثناء من معمول
أملك.
وقوله{ :ومنَيعصََهللاَورسوله} منكم فلم يقبل نوره ومل يسمع ما يبلغه رسول
العقل {فأن َله َنار} الطبيعة احملرقة باستيالئها عليه أبدًا {حتى َإذا َرأوا} أي :يكونون
عليه لبدا يستولون عليه باالزدحام حىت إذا رأوا {ماَيوعدون} يف الرساالت من وقوع
القيامة الصغرى باملوت أو الوسطى بظهور نور الفطرة واستيالء القلب عليها ،أو الكربى
بظهور نور الوحدة فسيظهر ضعفهم وقلة عددهم ومخود نارهم وانطفاؤها وكاللة حدهم
وشوكتهم بإحدى األحوال الثالث وال ينصر بعضهم بعضًا النقهارهم وعجزهم وفنائهم
فيعلمون {أنهم َأضع َناصراَ} من القلب {وأقل َعدداَ} وإن كادوا أن يقهروه بالكثرة
واستقلوه بالنسبة إىل عددهم فإن الواحد املؤيد من عند اهلل أقوى وأكثر ﱡ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ [الصافات ،اآليات ،]172 - 171 :ﱡ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯﱰﱱﱲﱠ [آل عمران ،اآلية.]160 :
{قل َإن َأدري َأقريب َما َتوعدون} يف القيامة الصغرى من الفناء والدخول يف نار
الطبيعة عند البعث لعدم الوقوف على قدر اهلل أو يف األخريني من املوت اإلرادي والفناء
احلقيقي لعدم الوقوف على قوة االستعداد وضعفه فيقع عاجالً ،أم ضرب اهلل له غاية
وأجال هو {عالمَالغيب} وحده {فال} يطلع {علىَغيبهَأحداَ*َإلَمنَارتضىَمنَرسول}
أي :أعده يف الفطرة األوىل وزكاه وصفاه من رسول القوة القدسية {فإنهَيسلكَمنَبينَ
يديه} أي :من جانبه اإلهلي {ومنَخلفه} وجهته البدنية {رصدا} حفظة أما من جهة
اهلل اليت إليها وجهه فروح القدس واألنوار امللكوتية والربانية ،وأما من جهة البدن
فامللكات الفاضلة واهليئات النورية احلاصلة من هياكل الطاعات والعبادات حيفظونه من
ختبيط اجلن وخلط كالمهم من الوساوس واألوهام واخلياالت مبعارفها اليقينية ومعانيها
القدسية والواردات الغيبية والكشوف احلقيقية.
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{ليعلم َأن َقد َأبلغوا} ليظهر علمه تعاىل يف مظاهر الرسل مما كان مكنونًا يف
استعدادهم فيكملوا ويكملوا مبا أمكنهم محله من رساالته وإبالغه {وأحاطَبماَلديهم} من
العقل الفرقاين واملعاين املكنونة يف فطرهتم أزالً فأظهرها {وأحصىَكلَشيء} أي :ضبط
كل شيء بالعقل الفرقاين وإبراز الكمال التام مجلةً وتفصيال كليًا وجزئيًا ،أو ضبط عدد
كل شيء مطلقا يف القضاء والقدر كليًا وجزئيًا ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة املزمل
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱠ

{ياَأيهاَالمزمَل} أي :املتلفف يف غواشي البدن ومالبسه {قم} من نوم الغفلة
سائرا يف سبيل اهلل ،سالكًا مسالك بيداء النفس ومراحل مفازة القلب إىل اهلل ،ليل مقام
النفس واستيالء الطبع {إل َقليالَ} حبكم الضرورة لالستراحة واألكل والشرب ومصاحل
البدن ومهماته اليت ال ميكن التعيّش بدوهنا وذلك هو نصفه ،أي :نصف كونه يف مقام
الطبيعة من الزمان بأسره ليكون الربع من الدورة التامة اليت هي أربع وعشرون ساعة
لالستراحة والربع لضروريات البدن {أوَانقصَمنهَقليالَ} إن كنت من األقوياء حىت يبقى
الثلث فيكون السدس لالستراحة والسدس لضروريات املعاش.
{أو َزد َعليه} قليال إن كنت من الضعفاء حىت يصري إىل الثلثني فيكون الثلث
لالستراحة والثلث للضروريات والثلث لالشتغال باهلل والسري يف طريقه{ .ورتَلَالقرآن}
أي :فصّل ما يف فطرتك من املعاين واحلقائق جمموعة ،ويف استعدادك مكنونة بإظهارها
وإبرازها بالتزكية والتصفية.
ﱡ ﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫ
ﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽ ﱾﱿﲀﲁ
ﲂ ﲃ ﲄﲅﲆ ﲇ ﲈﲉﲊ ﲋﱠ

{إناَسنلقيَعليك} بتأييدك بروح القدس وإفاضة نوره عليك حىت خيرج ما فيك
بالقوة إىل الفعل من املعاين واحلِ َكم {قولَ َثقيالَ} ذا وزن واعتبار {إنَناشئةَالليل} أي:
النفس املنبعثة من مقام الطبيعة ومَ ِقيل الغفلة {هي َأشد} موافقة للقلب وأصوب ،قوال
صادرا من العلم ال من التخيّل والظن والوهم {إنَلك} يف هنار مقام القلب وزمان طلوع
مشس الروح {سبحاَ} أي :سريًا وتصرفًا وتقلبًا يف الصفات اإلهلية ومقامات الطريقة
{طويال} بال أمد وهناية.
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{واذكر َاسم َربك} الذي هو أنت ،أي :اعرف نفسك واذكرها وال تنساها
فينساك اهلل ،واجتهد لتحصيل كماهلا بعد معرفة حقيقتها {وتبتَل} وانقطع إىل اهلل
باإلعراض عما سواه انقطاعا تامًا معتدًا به {رب َالمشر َوالمغرب} أي :الذي ظهر
عليك نوره فطلع من أفق وجودك بإجيادك ،واملغرب الذي اختفى بوجودك وغرب نوره
فيك واحتجب بك {لَإله} يف الوجود {إلَهو} أي :ال شيء يف الوجود يعبد غريه،
هو األول واآلخر ،والظاهر والباطن {فاتخذهَوكيالَ} أي :انسلخ عن فعلك وتدبريك برؤية
مجيع األفعال منه فيكون أمرك موكوالً إليه يدبّر أمرك ويفعل بك ما يشاء فكنت متوكال.
{واصبر َعلى َما َيقولون} واحبس نفسك عن الطيش واالضطراب واحلركة يف
طلب الرزق واالهتمام به على ما توسوس إليك قوى نفسك وتلقي إليك من خواطر
الوهم ودواعي الشهوة ونوازغ اهلوى فتبعثك وتُْت ِعبك يف حوائجك {واهجرهم}
باإلعراض عنهم {هجرا} مبنيا على العلم الشرعي والعقلي ال على اهلوى والرعونة
{وذرني} وإياهم فإهنم املكذبون مبقام التوكل وتكفلي حبوائجك الحتجاهبم مبا أنعمت
عليهم من نعمة اإلدراك والشعور والقدرة واإلرادة عين فال يشعرون إال بقواهم وقدرهم
وال يصدّقون قويل {ومهَلهم َقليال} ريثما أسلب عنهم القوى والقدرة بتجلي الصفات
فيظهر عجزهم.
ﱡ ﲌﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓﲔ ﲕﲖﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛﲜﲝ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑﲒ ﲓﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙﱠ

{إنَلدينا} قيودا شرعية وتكاليف مانعة هلم عن أفعاهلا {وجحيما} من حرّ نار
التعب يف الطلب {وطعاما َذا َغصةَ} من خمالفات طباعهم وحقوقهم بدل حظوظهم
{وعذاباَأليماَ} من أنواع الرياضة واجملاهدة.
{يومَترج } أرض النفس باستيالء إشراقات أنوار التجليات يف القلب فتقشع ّر
وتضطرب ،وجبال هيئاهتا وصفاهتا فتنْ َدك.
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{وكانتَالجبالَكثيباَمهيال} فتنمحى وتذهب .أو ريثما يهيج أعصري احنراف املزاج
وغلبة بعض الكيفيات بعضا إن لدينا أنكاال من اهليئات املنكرة والصور املعذبة املؤذية
وجحيما من نريان الطبيعة وطعاما ذا غصّة مما ال تستلذه من أنواع الغِسلني والزقوم
والضريع ،وعذابا أليما بتلك النريان والصور يوم ترجف أرض البدن بزهوق الروح
وسكرات املوت وجبال األعضاء فتتفتَّت وتصري كثيبًا مهيالً ،واهلل أعلم.

سورة املدثر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ

ﲮﲯ ﱠ

{يا َأيها َالمدثر} أي :املتلبس بدثار البدن ،احملتجب بصورته {قم} عن ما
ركنت إليه وتلبست به من أشغال الطبيعة وانتبه عن رقدة الغفلة {فأنذر} نفسك وقواك
ومجيع من عداك عذاب يوم عظيم {وربكَفكبر} أي :إن كنت تكبّر شيئًا وتعظم قدره
فخصص ربك بالتعظيم والتكبري ال يعظم يف عينك غريه ويصغر يف قلبك كل ما سواه
مبشاهدة كربيائه {وثيابك َفطهر} أي ظاهرك طهّره أوال قبل تطهري باطنك عن مدانس
األخالق وقبائح األفعال ومذامّ العادات ورِ ْجز اهليوىل املؤدي إىل العذاب {فاهجر} أي:
ج ّرد باطنك عن اللواحق املادية واهليئات اجلسمانية الغاسقة والغواشي الظلمانية اهليوالنية
{ول َتمنن َتستكثر} وال تعطي املال عند جتردك عنه مستغزرًا طالبًا لألغواض والثواب
الكثري به ،فإن ذلك احتجابٌ بالنعمة عن املنعم وقصور مهة ،بل خالصًا لوجه اهلل افعل ما
تفعل صابرا على الفضيلة له ال لشيء آخر ،وهذا معىن قوله:
{ولربك َفاصبر} أو ال تعطِ ما أعطيت يف الزهد والطاعة والترك والتجريد
مستكثرًا رائيا إياه كثريا فتحتجب برؤية فضيلتك وتبتلى بالعُجب فيكون ذنب رؤية
الفضيلة أعظم من ذنب الرذيلة ،كما قال " :لو مل تذنبوا خلشيت عليكم أشد من
الذنب ،العجب العجب العجب" ،بل اصرب على الفضيلة خالصًا لوجه ربك ال لغرض
آخر هاربًا عن الرذيلة بالطبع ال فضيلة هلا أصالً ،فال تبتهج برؤية زينتها بالفضيلة بل
بفضل اهلل عليك فتتذلَّل وختضع ال تتعزّز وتستكثر.
ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ
ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱘ

ﱙ ﱚﱛﱜ ﱝﱞ ﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮ ﱠ
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{فإذاَنقرَفيَالناقور} أي :نزع الروح عن اجلسد فتنقر اهليئات الروحانية وحماسن
الصور واملالذ واإلدراكات عنه ويؤثر بالتفريق والتبديد يف ذلك املنقور ،وذلك عبارة عن
النفخة األوىل لإلماتة أو يُنقر يف البدن املبعوث فتنتقش فيها اهليئات املكتسبة املردية
املوجبة للعذاب أو احلسنة املنجية املوجبة للثواب ،فيكون عبارة عن النفخة الثانية اليت
س َره
لإلحياء وهو األظهر ،فال خيفى عُسر ذلك اليوم على احملجوبني على أحد وإن خفي يُ ْ
على غريهم إال على احملققني من أهل الكشف والعيان.
{سأصليهَسقر} بدل من قوله :ﱡ ﳜ ﳝ ﱠ [املدثر ،اآلية ]17 :والصعود:
عقبة شاقة املصعد ،عن النيب " :جبل من نار يصعد فيه سبعني خريفًا مث يهوي فيه
كذلك أبدا" وهو واهلل أعلم إشارة إىل طور النفس الذي هو أعظم أطوارها أي :أفقها
الذي يلي الفطرة اإلنسانية يصعد إليه سنني متطاولة يف صور التعذيب وبرازخ االحتجاب
يهلك وحيترق فيها كما قال " :يكلف أن يصعد عقبة يف النار كلما وضع يده عليها
ذابت فإذا رفعها عادة وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت ويهوي فيه إىل أسفل
سافلني" .كذلك ينتقل دركةً دركة يف برازخ متنوعةٍ أبدًا فذلك الصعود هو سقر الطبيعة
من أعلى طبقاهتا إىل أسفلها سأصليه إياها ال تبقى فيها شيئًا إال أهلكته وأفنته وإذا هلك
مل تذره هالكًا حىت يعاد فأهلكته مرة أخرى هكذا دائما.
ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅ ﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳﱠ

{لوَاحةَللبشر} مغيّرة لظواهر األجساد إىل لون سوادِ خطاياهم وهيئات سيئاهتم
وذلك من خاصية تلك النار كما تغري النار اجلسمانية األلوان واهليئات {عليها َتسعةَ
عشر} هي امللكوت األرضية اليت تالزم املادة من روحانيات الكواكب السبعة والربوج
االثين عشر املوكلة بتدبري العامل السفلي املؤثرة فيه تقمعهم بسِياط التأثري وتردهم يف
مهاويها.
{وماَجعلناَأصحابَالنارَإلَمالئكةَ} لتغلبهم وتقهرهم فإن عامل امللك يف قهر عامل
امللكوت وتسخريه {وما َجعلنا َعدَتهم َإل} البتالء احملجوبني وتعذيبهم وزيادة احتجاهبم
وارتياهبم.
{ليستيقنَالذينَأوتوا} كتاب العقل الفرقاين {ويزدادَ َالذينَآمنوا} اإلميان اليقيين
العلمي {إيماناَ} بالكشف والعيان فال يرتابوا كما ارتاب اجلاهلون باجلهل البسيط
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احملجوبون .أو ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من املقلدين ويزداد احملققون حتقيقهم وال
يرتابوا كما ارتاب اجلاهلون الذين ال اعتقاد هلم حتقيقًا وال تقليدًا {وليقولَالذينَفيَقلوبهمَ
مرض} نفاقٌ وشكٌّ من اجلاهلني باجلهل البسيط {والكافرون} احملجوبون باعتقاداهتم
الفاسدة من اجلاهلني باجلهل املركب {ماذا َأراد َهللا َبهذا َمثالَ} أي :شيئا عجيبًا كاملثل
املستغرب املتعجب منه أي :ما ذكرنا عدهتم وما جعلناها كذلك إال ليكون سببًا لظهور
ضالل الضالني وهداية املهتدين كسائر األسباب املوجبة لضالل من ضل وهداية من
اهتدى مثل ذلك املذكور {يضل َهللا َمن َيشاء} من أهل الشقاوة األصلية {ويهدي َمنَ
يشاء} من أهل السعادة األزلية {وما َيعلم َجنود َربك} عددها وكمّيتها وكيفيّتها
صل
وحقيقتها إال هو إلحاطة علمه باملاهيات وأحواهلا {وما َهي} أي :وما سَ َقر متّ ِ
بقوله :سأصليه سقر من تتمة أوصافه.
وقوله{ :وما َجعلنا} إىل قوله{ :إل َهو} اعتراض لبيان حال الزبانية {إلَ}
تذكرة للبشر.
ﱡ ﲴ ﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞﳟﳠ ﳡ ﳢﳣ ﱠ

{كال} إنكار أن يكون تذكريا هلم مطلقا ،فإن أكثرهم غري مستعدين مطبوع
على قلوهبم حمكوم بشقاوهتم فال يتعظون به ،مث أقسم بالقمر أي :بالقلب املستعد الصايف
القابل لإلنذار املتّعظ به املنتفع بتذكريه تعظيمًا له وبليل ظلمة النفس {إذ َأدبر} أي:
ذهب بانقشاع ظلمتها عن القلب بانشقاق نور الروح عليه وتأللؤ طوالعه وبصبح طلوع
ذلك النور إذا أسفر فزالت الظلمة بكليتها وتنوَّر القلب {أنها} أي :سقر الطبيعة
{إلحدى} الدواهي {الكبر} العظيمة أوحدية منها فردة ال نظري هلا من مجلتها كقولك:
إنه أحد الرجال وإهنا إلحدى النساء تريد فردًا منهم ،منذرة {للبشر} أو إنذارا أي :فردا
يف اإلنذار هلم ال لكلهم بل للمستعدين القابلني الذين إن شاؤوا تقدموا باكتساب
الفضائل واخلريات والكماالت إىل مقام القلب والروح وإن شاؤوا تأخروا بامليل إىل البدن
وشهواته ولذاته فوقعوا فيها.
{كل َنفس} مبكسوهبا {رهينة} عند اهلل ال فكاك هلا الستيالء هيئات أعماهلا
وآثار أفعاهلا عليها ولزومها إياها وعدم انفكاكها عنها {إلَأصحابَاليمين} من السعداء
الذين جتردوا عن اهليئات اجلسدانية وخلصوا إىل مقام الفطرة ففكوا رقاهبم عن الرهن هم
{في َجناتَ} من جنات الصفات واألفعال يسأل بعضهم بعضًا عن حال اجملرمني
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الطالعهم عليها وما أوجب تعذيبهم وبقاءهم يف سقر الطبيعة ،فأجاب املسؤولون بأنَّا
سألناهم عن حاهلم بقولنا{ :ماَسلككمَفيَسقر}.
ﱡ ﳤﳥﳦﳧ ﳨﳩﳪﳫﳬﳭﳮﳯﳰﳱ ﳲﳳﳴﳵﳶﳷ
ﳸ ﳹ ﳺ ﳻ ﳼ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱠ

{قالوا} بلسان احلال أو القال :إنا كنا موصوفني هبذه الرذائل من اختيار
الراحات البدنية وحمبة املال وترك العبادات البدنية واحلالية والرياضات واخلوض يف الباطل
واهلزؤ واهلذيانات والتكذيب باجلزاء وإنكار املعاد اليت هي رذائل القوى الثالث املوجبة
لإلنغمار يف نار الطبيعة اهليوالنية {حتى َأتانا َاليقين} أي :املوت فرأينا به ما كَّنا ننكره
عيانًا {فماَتنفعهمَشفاعة} شافع من نيب أو ملك لو قدر على سبيل فرض احملال ألهنم غري
قابلني هلا ،فال إذن يف الشفاعة فلذلك فال شفاعة فال نفع فإن الشفاعة هناك إفاضة النور
وإمداد الفيض وال ميكن إال عند قبول احملل بالصفاء .مث بني امتناع قبوهلم لذلك وانتفاعهم
بالشفاعة بإعراضهم عن التذكرة وبالدة قلوهبم كقلوب احلمر ومتنياهتم الباطلة لعنادهم
وجلاجهم وعدم خوفهم من اآلخرة لعدم اعتقادهم وكل ذلك مبشيئة اهلل وقدره ،واهلل
تعاىل أعلم.

سورة القيامة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ

ﲎﲏ ﲐﱠ

{لَأقسمَبيومَالقيامةَ*َولَأقسمَبالنفسَالَلوامة} مجع بني القيامة والنفس اللوامة يف
القسم هبما تعظيما لشأهنما وتناسبًا بينهما ،إذ النفس اللوامة هي املصدقة هبا ،املقرّة
بوقوعها ،املهيّئة ألسباهبا ألهنا تلوم نفسها أبدًا يف التقصري والتقاعد عن اخلريات وإن
أحسنت حلرصها على الزيادة يف اخلري وأعمال الرب تيقنًا باجلزاء فكيف هبا إن أخطأت
ذف جواب القسم لداللة قوله{ :أيحسبَ
وفرطت وبدرت منها بادرة غفلة ونسيانا .وحُ ِ
اإلنسانَألَنَنجمعَعظامه} عليه وهو :لتبعثن .واملراد بالقيامة ها هنا الصغرى هلذه الداللة
بعينها {بلى} أي :بلى جنمعها {قادرين َعلى} تسوية بَنانه اليت هي أطراف خلقته
ومتامها بأن نعدهلا كما كانت .وقيل يف بعض التفاسري الظاهرة :على أن نضمّها فنجعلها
مسوَّاة شيئًا واحدا كحافر احلمري وخف البعري.
ﱡ ﲑ ﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥ

ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽﲾﲿ

ﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐ ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ

ﳙﳚﳛﳜ ﱠ

{بل َيريد َاإلنسان} ليدوم على الفجور بامليل إىل اللذات البدنية والشهوات
البهيمية غارزًا رأسه فيها فيما بني يديه من الزمان احلاضر واملستقبل ،فيغفل عن القيامة
لقصور نظره عنها كونه مقصورًا على الَّلذات العاجلة وفرط هتالكه عليها واحتجابه هبا
عن اآلجلة سائال عنها متعنّتا مستبعدًا إياها بقوله{ :أيانَيومَالقيامة} {فإذاَبر َالبصر}
أي :حتيّر ودهش شاخصًا من فزع املوت {وخَس } قمر القلب لذهاب نور العقل عنه
{وجَمع} مشس الروح وقمر القلب بأن جعال شيئا واحدا طالعًا عن مغرب البدن ال يعترب
له رتبتان كما كان حال احلياة بل احتدا روحًا واحدًا {يقولَاإلنسانَيومئذَأينَالمفر} أي:
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{إلى َربكَ

يطلب مهربا وحميصا {كال} ردع له عن طلب املفر {ل َوزر} ال ملجأ
يومئذ} خاصة مستقر من نار أو جنة مفوض إليه ال إىل غريه وال إىل اختياره أو إليه
خاصة استقراره ورجوعه كقوله :ﱡ ﲧﲨﲩﲪﱠ[العلق ،اآلية.]8 :
{ينبأ َاإلنسان َيومئذ َبما َقدم} من عمله الذي يوجب جناته وثوابه من اخلريات
والصاحلات {وأخر} ففرّط وقصر فيه ومل يعمله {بل َاإلنسان َعلى َنفسه َبصيرة} حجَّة
بينة يشهد بعمله لبقاء هيئات أعماله املكتوبة عليه يف نفسه ورسوخها يف ذاته وصريورة
صفاته صور أعضائه ،فال حاجة إىل أن ينبأ من خارج {ولو َألقى َمعاذيره} أي :أرخى
ُستوره فاختفى هبا عند ارتكاب تلك األعمال .أو وََلو ألقى أعذاره جمادال عن نفسه بكل
معذرة.
{ل َتحرَك َبه َلسانك} أي :اإلنسان عجولٌ بالطبع كما قال :ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖﱗ ﱠ [األنبياء ،اآلية .]37 :فلذلك اختار العاجلة واحتجب هبا عن اآلجلة .أال ترى
أنك مع وُفورِ سكينتك وكمال وقارك باهلل تعجل عند إلقائنا الوحي إليك فتظهر نفسك
لتتلقَّفه وهو ذنب حالك وحجاب وجودك ،وهو معىن قوله{ :بلَتحبونَالعاجلةَ*َوتذرونَ
اآلخرة} فال تفعل وال حترك لسانك به ،فظهور نفسك واضطراهبا عجلة به ولتكن قواك
هادية ونفسك غائبة عن مورد الوحي وقلبك ساملًا عن صفاهتا خالصًا يف التوجه آمنا عن
حركة النفس.
{إنَ َعلينا َجمعه َوقرآنه} إن علينا مجعه فيك وقرآنه أي :ليكن مجعه يف مقام
الوحدة وقراءتك إياه بنا فانيا عن ذاتك ويف عني اجلمع حيث مل يكن لك وجود وال بقية
وال عني وال أثر {فإذاَقرأناه} أوجدناه حال فنائك فينا {فاتبعَقرآنه} بالرجوع إىل مقام
البقاء بعد الفناء وظهور القلب والنفس يف ،مث عند كونك يف مقام التفصيل {إنَ َعليناَ
بيانه} وإظهار معانيه يف حيز قلبك ونفسك مفصلة مشروحة.
ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﱠ

{بل َتحبون َالعاجلة}

{كال} ردعٌ له عن العجلة
البشرية ومقتضى الطبيعة والنفس الطياشة.

سواء حالك وحاهلم حبكم
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{وجوهَيومئذَناضرةَ} للتنوّر بنور القدس واالتصال بعامل النور والسرور والنعيم
الدائم متبجّحة بزينة معارفها وهيئاهتا ،مبتهجةٌ ببهجة ذواهتا منخرطة يف سلك امللكوت
واجلربوت {إلىَربها َناظرة} أي :إىل حضرة الذات خاصة متوجّهة متوقعة للرمحة التامة
يف مقام أنوار الصفات أو ناضرة بنوره إىل وجهه خاصة ،ناظرةٌ مشاهدة إياه ال تَلتفت إىل
ما سواه مشاهدة جلمال ذاته وسبحات وجهه أو مطالعة حلسن صفاته ال تشتغل بغريه
{باسرة} كاحلةٌ جلهامِ ِة هيئاهتا وظلمة ما هبا من اجلحيم والنريان ومساجة ما تراه مما هناك
من األهوال وأنواع العذاب واخلسران {تظن َأن َيفعل َبها} داهية تفصل فِ َقار الظهر
لشدهتا وسوء حاهلا ووباهلا ،وشتَّان ما بني املرتبتني ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

سورة اإلنسان
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲫﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿ
ﳀ ﳁﱠ

{شيئاََمذكوراَ}

{هلَأتى} أي :قد أتى {علىَاإلنسانَحينَمنَالدهرَلمَيكن} فيه
أي :على وجه التقرير والتقريب ،أي :كان شيئًا يف علم اهلل بل يف نفس األمر لقدم روحه
ولكنه مل يذكر فيما بني الناس لكونه يف عامل الغيب وعدم شعور من يف عامل الشهادة به.

ﱡ ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﳕ
ﳖﳗﳘﳙ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒ ﱓﱔﱕ ﱖ ﱗﱘﱠ

{إنا َهديناه} سبيل احلق بأدلة العقل والسمع يف حاليت كونه شاكرًا مهتديًا
مستعمال لنعم املشاعر واآلالت والوسايط فيما ينبغي أن يستعمل من الطاعات متوصال هبا
إىل املنعم {أوَكفورا} حمتجبًا بالنعم عن املنعم مستعمالً هلا يف غري ما حيب أن يستعمل
من املعاصي {إنا َأعتدنا َللكافرين} احملتجبني بالنعم {سالسل} امليول واحملبات إىل
املشتهيات اجلسمانية املوجبة لتقيّدهم هبا واحلرمان عن املقاصد احلقيقية يف النريان وأغالل
الصور واهليئات املانعة عن احلركة يف طلب املراد وسعري التعذيب يف قعر الطبيعة وقهر
احلرمان.
{إن َاألبرار} أي :السعداء الذين برزوا عن حجاب اآلثار واألفعال واحتجبوا
حبجب الصفات غري واقفني معها بل متوجّهني إىل عني الذات مع البقاء يف عامل الصفات
وهم املتوسطون يف السلوك {يشربونَمنَكأس} حمبة حسن الصفات ال صِرفًا بل كان يف
شراهبم مزج من لذة حمبة الذات وهي العني الكافورية املفيدة للذة برد اليقني وبياض
النورية وتفريح القلب احملترق حبرارة الشوق وتقويته ،فإنَّ للكافور خاصية التربيد والتفريح
والبياض .والكافور عني {يشرب َبها} صرفة {عباد َهللا} الذين هم خاصته من أهل
الوحدة الذاتية املخصوص حمبتهم بعني الذات دون الصفات ،ال يفرقون بني القهر واللطف
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والرفق والعنف والبالء والشدة والرخاء بل تستقر حمبتهم مع األضداد وتستمر لذَّاهتم يف
النعماء والسراء والرمحة والزمحة كما قال أحدهم:
هيييييييوايَلييييييييهَفيييييييرضََتعطيييييييي َأمَجفييييييييا َ ومشييييييييييربهَعيييييييييييذبَتكيييييييييييدرَأمَصيييييييييييفا
وَكليييييييتَإليييييييىَالمحبيييييييوبَأميييييييريَكليييييييه َ فيييييييإنَشييييييياءَأحييييييييانيَوإنَشييييييياءَأتلفيييييييا َ
َ

َ

َ

َ

وأما األبرار فلما كانوا حيبون املنعم واللطيف والرحيم مل تبقَ حمبتهم عند جتلي
القهار واملبلِي واملنتقم حباهلا وال لذهتم بل يكرهون ذلك {يفجرونهاَتفجيرا} ألهنم منابعها
ال إثنينية مثة وال غريية ،وإال مل يكن كافور الظلمة حجاب األنائية واالثنينية وسواده.
{يوفونَبالنذر} أي :األبرار يوفون العهد الذي كان بينهم وبني اهلل صبيحة يوم
األزل بأهنم إذا وجدوا التمكن باآلالت واألسباب أبرزوا ما يف مكامن استعداداهتم
وغيوب فطرهتم من احلقائق واملعارف والعلوم والفضائل وأخرجوها إىل الفعل بالتزكية
والتصفية {ويخافون} يوم جتلي صفة القهر والسخط واالنتقام لكوهنم وصفيني {يوماََ
كان َشره} فاشيا منتشرًا بالغًا أقصى املبالغ باستيالء اهليئات املظلمة واحلجب الساترة
للنور من صفات النفس على القلب وهو هناية مبالغ الشر.
{ويطعمونَالطعامَعلىَحبه} أي :يتجرّدون عن املنافع املالية ويزكون أنفسهم عن
الرذائل خصوصا عن الشح لكون حمبة املال أكثَف احلجب فيتصفون بفضيلة اإليثار
ويطعمون الطعام يف حالة احتياجهم إليه لسدّ خلة جوع من يستحقه ،ويؤثرون به غريهم
على أنفسهم كما هو املشهور من قصة علي وأهل بيته عليهم الصالة والسالم يف شأن
نزول اآلية من اإليثار بالفطور على املستحقني الثالثة والصرب على اجلوع والصوم ثالثة
أيام أو يزكون أنفسهم عن رذيلة اجلهل فيطعمون الطعام الروحاين من احلكم والشرائع
مع كونه حمبوبا يف نفسه على حبّ اهلل املسكني الدائم السكون إىل تراب البدن واليتيم
املنقطع عن تربية أبيه احلقيقي الذي هو روح القدس واألسري احملبوس يف أسرِ الطبيعة
وقيود صفات النفس.
ﱡ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ

{إنماَنطعمكمَلوجهَهللا} أي :قائلني يف أنفسهم ذلك ،ناوين باإلطعام رِضا اهلل،
فإن األبرار يقصدون اخلريات مراضي اهلل ال الثواب لكوهنم بارزين عن حجاب األفعال
إىل الصفات أو لذات اهلل وحمبتها إذ الوجه عبارةٌ عن الذات مع الصفات لكوهنم سالكني
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سائرين يف بيداء الصفات إىل مقصد الذات ،غري واقفني معها {لَنريدَمنكمَجزاء} مكافأة
{ولَشكورا} وثناءً لعدم احتجابنا باألغراض واألعراض.

{إناَنخا َمنَربنا} يوم جتلي السخط والغضب وظهوره يف صفة العبوس والقهر
{فوقاهم َهللا َشر َذلك َاليوم} بتجليه يف صورة الرضا والُّلطف {ولقاهم} نضرة الرضوان
وسرور النعيم الدائم {وجزاهم} بصربهم عن اللذات النفسانية والتزيينات الشيطانية يف
جنان األفعال مع أنوار الصفات جنة الذات وحرير مالبس الصفات اإلهلية النورانية
اللطيفة.
{متَكئين} يف تلك اجلنة على أرائك األمساء اليت هي الذات مع الصفات حبسب
مقاماهتم ومراتبهم ودرجاهتم منها {لَيرونَفيها} مشس حرارة الشوق إليها مع احلرمان
وال زمهرير برودة الوقوف مع األكوان ،فإن الوقوف مع الكون بردٌ قاسِ ٌر وثق ٌل عاصر.
{ودانيةَعليهم} ظالل الصفات قريبة منهم ساترة إياهم التصافهم هبا وكوهنم يف
روحها {وذللت} هلم {قطوفها} من مثار علوم توحيد الذات وتوحيد الصفات
واألحوال واملواهب {تذليالَ} تاما كلما شاؤوا جنوها وتلذذوا وتفكهوا هبا.
ﱡ ﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞ ﲟﲠﲡ

ﲢ ﲣﲤ ﲥﲦﲧ ﲨﱠ

{ويطا َعليهم َبآنيةَ َمن َفضة} هي مظاهر حُسن الصفات من حماسن الصور
وكوهنا من فضة نوريتها وبياضها وزينتها وهباؤها {وأكواب} من صور أوصاف اجملردات
اللطيفة واجلواهر املقدسة لكوهنا بال عُرى التعلق باملواد فال ميكن قبضها بالعُ َرى من غري
االتصال بذواهتا ولكوهنا من عامل الغيب مل تكن مكشوفة الرأس كاألواين {كانتَقوارير}
لصفائها وتأللؤ نور الذات من ورائها ،وكما قال يف تشبيه القلب بالزجاجة :ﱡ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ [النور ،اآلية ]35 :أي :يف صفاء الزجاجة وضياء الكوكب فكذلك ها
هنا قال{ :قواريرَ َمنَفضة} أي :هي يف صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة وبريقها
{قدَروهاَتقديرا} أي :على حسب استعداداهتم ومبالغ ريّهم على قَدر أشواقهم وإرادهتم
كما قدروا يف أنفسهم وجدوها كما قيل :ال تَغيض وال تفيض.
{ويسقونَفيهاَكأساَكانَمزاجها} زجنبيل لذة االشتياق ،فإهنم ال شوقَ هلم ليكون
شراهبم الزجنبيل الصرف الذي هو غاية حرارة الطلب لوصوهلم ،ولكن هلم االشتياق للسري
يف الصفات وامتناع وصوهلم على مجيعها فال تصفو حمبتهم من لذة حرارة الطلب كما
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ت لذة حمبة املستغرقني يف عني مجيع الذات فكان شراهبم العني الكافورية الصرفة
ص َف ْ
َ
{عيناَ} بدل من زجنبيالً أي :هو عني يف اجلنة لكون حرارة الشوق عني احملبة الناشئة من
منبع الوحدة مع اهلجران {تسمى َسلسبيال} لسالستها يف احللق وذوقها .فإن العشاق
املهجورين الطالبني السالكني سبيل الوصال يف ذوقٍ وسكرٍ من حرارة عشقهم ال يقاس
به ذوق.
ﱡ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒﳓﱠ

{ويطو َعليهم َولدانَمخلدون} من فيوض األمساء اإلهلية املتجلية عليهم يف عامل
القدس وهي األنوار امللكوتية واجلربوتية املنكشفة عليهم يف حضرات الصفات وجناهتا.
ولو كانت جناهنم من جنان األفعال لطافت عليهم احلور مكان الولدان ،ألن األمساء
مؤثرة يف األفعال والصفات مصادرها ومبادئ اآلثار واهليئات وكوهنم خملدين بقاؤهم
على التجرد أبدا {إذاَرأيتهمَحسبتهمَلؤلؤاََمنثوراَ} لنوريّتهم وصفائهم وبساطة جواهرهم.

{عاليهم َثياب َسندس َخضر} أي :تعلوهم مالبس سندس األحوال واملواهب
اللطيفة من أنوار الصفات البهيجة .واخلضرة عبارة عن البهجة والنضرة وإستربق األخالق
اإلهلية {وحَلَوا َأساور َمن َفضة} أي :زينوا بزينة املعاين املعقولة املنورة بنور الوجدان
{وسقاهم َربهم َشراباَ َطهوراَ} من لذة حمبة الذات والعشق احلقيقي الصرف الصايف عن
كدر الغريية واثنينية الصفات الطاهر عن دنس ظهور األنائية والبقية.
{إنَ َهذا} املذكور من اجلنة واألواين والولدان والشراب {كان َلكم َجزاء}
لقيامكم حبق جتليات الصفات {وكان َسعيكم} من األعمال القلبية يف مقامها كاخلشية
واهليبة عند جتلي العظمة واخلضوع واألنس عند جتلي صفة الرمحة واإلخالص يف طلب
جتلي الوحدة وأمثال ذلك {مشكوراَ} هبذا اجلزاء.
ﱡ ﳔ ﳕﳖﳗﳘﳙ ﳚﳛﳜﳝ ﳞﳟ ﳠﳡ ﳢﳣﳤﳥ ﳦﳧ

ﳨﳩﳪ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱛ ﱜﱠ

{إنَا َنحن َنزلنا َعليك َالقرآن} بذاتنا دون من عدانا {فاصبَر َلحكم} التجلي
األحدي الذايت يف مقام الفناء مع بالء ظهور األنائية والبقية ،فإن الربَّ يف مقام نزول
الصفات هو الذات وحدها {ولَتَطَعَمنهمَآثما} حمتجبًا بالصفات واألحوال أو بذاته عن
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{أو َكفورا}

حمتجبًا باألفعال واآلثار واقفا

الذات وبصفات نفسه وهيئاهتا عن الصفات
معها بأفعاله ومكسوباته عن األفعال فتحتجب مبوافقتهم.
{واذكر َاسم َربك} أي :ذاتك الذي هو االسم األعظم من أمسائه بالقيام حبقوقه
وإظهار كماالته {بكرةَ َوأصيالَ} يف املبدأ واملنتهى بالصفات الفطرية من وقت طلوع
النور اإلهلي بإجيادها يف األزل وإيداع كماالته فيها وغروبه بتعيينها واحتجابه هبا
وإظهارها مع كماالهتا{ .ومن َالليل} وخصّص مقام النفس أو القلب حال البقاء بعد
الفناء والرجوع إىل اخللق للتشريع بسجود الفناء والعبادة احلقانية فإن الدعوة ال متكن إال
حبجاب القلب ووجود النفس {فاسجدَله} سجود الفناء برؤية بقاء نفسك باحلق وفناء
البشرية بالكلية فتكون موجودًا به ال هبا ،ونزّهه عن املعيّة واالثنينية واألنائية وظهور البقية
{ليالَطويال} بقاءً دائما أبديًا ما دمت يف ذلك املقام.
{إنَهؤلء} أي :احملتجبني باآلثار واألفعال أو الصفات {يحبونَالعاجلة} أي:
شاهدهم احلاضر من الذوق الناقص {ويذرون َوراءهم} يوم التجلي الذايت ،أي :القيامة
الكربى الشاق املعترب الذي ال حيتمله أحد.
{نحن َخلقناهم} بتعيني استعداداهتم {وشددنا َأسرهم} قوّيناهم بامليثاق األزيل
سلب أفعاهلم بأفعالنا ومنحو صفاهتم
واالتصال احلقيقي {وإذا َشئنا َبدلنا َأمثالهم} بأن نَ ْ
بصفاتنا ،ونفين ذواهتم بذواتنا فيكونوا أبداال.
ﱡ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸﱹﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ

{وماَ

{إنَهذه} تذكري لسلوك طريقي والسري يف {فمنَشاءَاتخذ} سبيالً إيل
ني إراديت
تشاؤونَإل} مبشيئيت بأن أريدهم فرييدوين فتكون إرادهتم مسبوقة بإراديت ،بل ع ُ
الظاهرة يف مظاهرهم {إن َهللا َكان َعليماَ} مبا أودع فيهم من العلوم {حكيماَ} بكيفية
إيداعها وإبرازها فيهم باظهار كماهلم.
{يَدخَل َمن َيشاء َفي َرحمته} بإفاضة ذلك الكمال املودع فيه عليه وإظهاره
{والظالمين} الباخسني حقهم الناقصني حظهم منها باالحتجاب عنها ،أو الواضعني نور
فطرهتم الذي هو النور اإلهلي األصلي احلاصل من امسه املبدئ يف غري موضعه من حمبة
األنداد واالحتجاب باآلثار وعبادة األغيار {أعدَلهمَعذاباَ} بالوقف على الرب لوقوفهم
مع الغري مث على النار لوقوفهم مع اآلثار مؤملًا إيالمًا شديدا.

سورة املرسالت
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ

ﲒﲓﲔ ﲕﲖ ﲗﱠ

{والمرسالتَعرفا} أقسم سبحانه بأنوار القهر واللطف املوجبة للكمال والوقوف
على أحوال القيامة فقال{ :والمرسالت} ،أي :األنوار القاهرة اليت أرسلت إىل النفوس
اإلنسانية {عرفا} أي :متتاليةً متتابعة بواده ولوائح ولوامع وطوالع من قوهلم :جاؤوا
عرفا ،مث تشتد وتقوى كالرياح العاصفة فتعصف بالصفات النفسانية والقوى البدنية
س َر العرف
والروحانية بتجليات صفات العظموت واجلربوت فتقهرها وتذريها .وإن ف ّ
بالذي هو ضد النكر فمعناه :واملرسالت لإلحسان فإن هذا القهر يف ضمنه لطف خفي
كما قال" :سبقت رمحيت غضيب" .وقال أمري املؤمنني  :واتسعت رمحته ألوليائه يف
شدة نقمته.
{والناشرات} واألنوار اليت تنشر وحتيي ما أهلكته وأفنته العاصفات من جتليات
صفات احملبة والرمحوت ،فتفرق بينها بإقامة كلٌّ يف مقامها ليتميز بعضها من بعض
وتفصل بني احلق والباطل من أفعاهلا ،فتلقي الذكر أي :العلم واحلكمة ألن العلم يستدعي
دعاء وجوديًا ظاهرًا فال ميكن فيضانه يف حال الفناء بالتجلي القهري وال قبله وإال لكان
فكريًا مستنبطا بالعقل املشوب بالوهم فكان شيطنة وشُبهًا خمتلطًا فيها احلق بالباطل.
{عذراَ َأو َنذراَ} كالمها بدل من ذكرا أي :عذرا للمستغفرين املتصلني وحموا
لسيئاهتم وهيئات نفوسهم وصفاهتم وإنذارا للمنغمسني يف مالبس الطبيعة والبدن
احملجوبني بغواشيها ولذاهتا وشهواهتا عن احلق أو مفعول هلما أي :حملو سيئات األولني
وذنوب صفاهتم وأفعاهلم وإنذار اآلخرين أو حاالن أي :فيلقني ذكرًا عاذراتٍ ومنذراتٍ.
ﱡ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦ

ﲧﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱﲲﲳ ﲴﱠ
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{إنماَتوعدون} من أحوال القيامة الصغرى والكربى {لواقعَ*َفإذاَالنجوم} أي:
احلواس {طَمست} وحميت باملوت {وإذا َالسماء} أي :الروح احليوانية {فرجت}

وشققت وانفلقت من الروح اإلنسانية {وإذاَالجبال} أي :األعضاء {نسفت} أي :فنيت
وأذريت {وإذا َالرسل} أي :مالئكة الثواب والعقاب {أقَتت} عينت وبلغت ميقاهتا
الذي عني هلا ،إما إليصال البشرى والروح والراحة وإما إليصال العذاب والكرب والذلة
{أليَيومَأجلت} أي :ليوم عظيم أ ّخرت عن معاجلة الثواب والعقاب يف وقت األعمال
أو رسل البشر وهم األنبياء ،عينت وبلغت ميقاهتا الذي عُّي َن هلم للفرق بني املطيع
والعاصي والسعيد والشقي فإن الرسل يعرفون كال بسيماهم.
{ليوم َالفصل} بني السعداء واألشقياء ،وإن فسرت القيامة الكربى فإذا جنوم
القوى النفسانية مُحيت بالعاصفات ،وإذا مساء العقل فرجت وشقت بتأثري نور الروح
فيها ،وإذا جبال صفات النفس نُسفت بالتجليات الوصفية يف القيامة الوسطى ،بل جبال
النفس والقلب والعقل والروح وكل ما عليها بالتجلي الذايت ،وإذا الرسل الناشرات
باإلحياء يف حال البقاء بعد الفناء عُّيَنت لوقت الفرق بعد اجلمع وهو حال البقاء أي وقت
الرجوع من اجلمع إىل التفصيل املسمى يوم الفصل أخرت من وقت اجلمع الذي هو
الفناء إىل ذلك الوقت.
ﱡ ﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄ

ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﱁﱂﱃﱄﱅ ﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏﱐﱑﱒ
ﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨﱩﱪﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿ ﲀﲁﲂﲃ ﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫﲬﱠ

{ويلَيومئذَللمكذبين} بإحدى القيامتني احملجوبني عن اجلزاء ،وقوله:
للمكذبين} وما بعده يدل على أن املراد مبا توعدون هو القيامة الصغرى.

{ويلَيومئذَ

{انطلقوا َإلى َظل َذي َثالث َشَعب} أي :ظل شجرة الزقوم وهي النفس اخلبيثة
امللعونة اإلنسانية إذا احتجبت بصفاهتا وانقطعت عن نور الوحدة بظلمة ذاهتا فبقيت
راسخة يف أرض البدن نابتةً ناشئة يف نار الطبيعة متشعّبة إىل شعب النفوس الثالث
البهيمية والسبعية والشيطانية وهي القوة امللكوتية املغلوبة بالوهم العاملة مبقتضى هوى
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النفس {لَظليل} كظل شجرة طوىب ،أي :حاهلا يف إفادة الروح والراحة خبالف حال
تلك وهي النفس الطيبة املتنورة بنور الوحدة الوحدانية يف أفعاهلا الصادرة عن العقل الغري
املتشعبة إىل الشعب املختلفة املتضادّة {ولَيغني} من هلب نار اهلوى وتعب طلب ما ال
يبقى.
{إنها َترمي َبشررَ} الدواعي العظيمة والتمنيات الباطلة كاجلبال النارية مع
احلرمان عن املتمنيات.
{هذاَيومَلَينطقون} لفقدان آالت النطق وعدم اإلذن فيه باخلَتم على األفواه فال
يعتذرون ألهنم ال يتمكنون من االعتذار وذلك اليوم يوم طويل ال هناية لطوله واملواقف فيه
خمتلفة ففي بعض املواقف ال ينطقون ويف بعضها ميكنهم النطق.
{هذاَيومَالفصلَجمعناكم} باحلشر العام يف عَيْ ِن مجع الوجود مع األولني مث فرقنا
بني السعداء منكم واألشقياء أو فصلنا بينكم بتمييزكم من السعداء ومجعناكم مع األولني
من األشقياء املتوفني قبلكم يف النار {فإنَكانَلكمَكيدَفكيدون} تعجيزٌ هلم وبيان ملقهوريتهم
وعدم حيلتهم يف رفع العذاب.
ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ
ﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﳏﳐﳑﳒﳓ

ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﳙﳚﳛﳜ ﳝ ﳞﳟﳠ ﱠ

{إن َالمتقين} املتزكني عن صفات النفوس وهيئات األعمال املتجردين عنها
{في َظالل} من الصفات اإلهلية {وعيون} من العلوم واملعارف واحلكم واحلقائق
املستفادة من جتلياهتا.
{وفواكه} من لذَّات احملبات واملدركات {مما َيشتهون} على حسب إرادهتم
مقوال هلم {كلوا َواشربوا} أي :كلوا من تلك الفواكه واشربوا من تلك العيون أكالً
هنيئًا وشربًا هنيئًا سائغًا رافهًا {بماَكنتمَتعملون} من األعمال الزكية والرياضات القلبية
والقالبية.
{إناَكذلكَنجزيَالمحسنين} الذين يعبدون اهلل يف مقام مشاهدة الصفات والذات
من ورائها لقوله" :اإلحسان أنْ تعبدَ اهلل كأنك تراه".
{وإذاَقيلَلهمَاركعوا} اخنفضوا واخشعوا باالنكسار وتواضعوا لقبول الفيض بترك
التجرب واالستكبار ال يقبلون وال ينقادون وذلك إجرامهم املوجب هلالكهم.

سورة النبأ
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱩﱪﱫ ﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂﲃ ﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﲎ ﱠ

{عمَيتساءلونَ*َعنَالنبأَالعظيم} النبأ العظيم هو القيامة الكربى ،ولذلك قيل يف
أمري املؤمنني علي :
هيييييييييوَالنبيييييييييأَالعظييييييييييمَوفَليييييييييكَنيييييييييوح َ
َ

أي :اجلمع والتفصيل باعتبار احلقيقة والشريعة لكونه جامعًا هلما.
{إن َيوم َالفصل} أي :يوم يفصل بني الناس ويفرق السعداء من األشقياء وبني
كل طائفة من الفريقني باعتبار تفاوت اهليئات والصور واألخالق واألعمال وتناسبها
{كان} عند اهلل ويف علمه وحكمه {ميقاتا} حدا معينًا ووقتًا موقتًا ينتهي اخللق إليه.

{يوم َينفخ َفي َالصور} باتصال األرواح باألجساد ورجوعها هبا إىل احلياة
{فتأتون َأفواجا} فرقا خمتلفة كل فرقة مع إمامهم على حسب تباين عقائدهم وأعماهلم
وتوافقها.
وعن معاذ رضي اهلل عنه أنه سأل عنه رسول اهلل  فقال" :يا معاذ! سألتَ عن
أمر عظيم من األمور" مث أرسل عينيه وقال" :حيشر عشرة أصناف من أميت بعضهم على
صورة القردة وبعضهم على صورة اخلنازير وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم
يسحبون عليها ،وبعضهم عميًا وبعضهم صما بكما وبعضهم ميضغون ألسنتهم فهي
مدالة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أهل اجلمع ،وبعضهم مقطعةٌ
أيديهم وأرجلهم ،وبعضهم مصلبون على جذوع من نار ،وبعضهم أشد نَْتنًَا من اجليف،
وبعضهم ملبسون جبابا سابغة من قطران الزقة جبلودهم .فأما الذين على صورة القردة
فالقَتات من الناس ،وأما الذين على صورة اخلنازير فأهل السُّحت ،وأما املنكسون على
372
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وجوههم فأَ َكَلة الربا ،وأما العمي فالذين جيورون يف احلكم ،وأما الصم والبكم فاملعجبون
صاص الذين خالف قوهلم أعماهلم،
بأعماهلم ،وأما الذين ميضغون ألسنتهم فالعلماء والق ّ
وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون اجلريان ،وأما املصلبون على جذوع
من نار فالسعاة بالناس إىل السلطان ،وأما الذين هم أشد نتنًا من اجليف فالذين يتبعون
الشهوات واللذات ومنعوا حق اهلل يف أمواهلم ،وأما الذين يلبسون اجلباب فأهل الكِرب
والفخر واخليالء" ،صدق رسول اهلل .
ﱡ ﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞ ﲟ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵ
ﲶﲷﲸ ﲹﲺ ﲻﲼ ﲽﲾ ﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄ ﳅ ﳆﳇ ﱠ

{وفتحت} مساء الروح عند العود إىل البدن بأبواب احلواس الظاهرة والباطنة
{فكانتَأبوابا} أي :ذات أبواب كثرية هي طرق الشعور كأنَّ كلها أبواب لكثرهتا.

{وسيرت} جبال احلجب الساترة هليئاهتم وصفاهتم عن األعني احلاجزة عن
ظهورها من األبدان واألعضاء العارضة دون تلك اهليئات اليت ظهرت يف احملشر {فكانتَ
سراباَ} كقوله تعاىل :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ [الواقعة ،اآلية ]6 :أي :صارت شيئًا كال شيء
يف انبثاثها وتفرق أجزائها{ .إن َجهنم} الطبيعة {كانت َمرصاداَ} حدًا يرصد فيه كل
أحد ،يرصدهم عندها املالئكة ،أما السعداء فلمجاوزهتم وممرهم عليها لقوله تعاىل :ﱡ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [مرمي ،اآليات.]72 – 71 :
وعن الصادق  أنه سئل عن اآلية فقيل له :أنتم أيضا واردوها؟ فقال" :جزناها وهي
خامدة" .وأما األشقياء فلكوهنا مآهبم كما قال{ :للطاغينَمآبا} وكقوله :ﱡ ﲏ ﲐ
ﲑﲒﱠ[مرمي ،اآلية.]72 :
{لبثينَفيهاَأحقاباَ} أزمنة متطاولةً متتابعة إمّا غري متناهية إن كانت االعتقادات
باطلة فاسدة أو متناهية حبسب رسوخ اهليئات إن كانت األعمال سيئة مع عدم االعتقاد
أو مع االعتقاد الصحيح{ .لَيذوقونَفيهاَبرداَ} روحا وراحة من أثر اليقني {ولَشرابا}
من ذوق احملبة ولذهتا {إل َحميماَ} من أثر اجلهل املركب {وغسَاقا} من ظلمة هيئات
حمبة اجلواهر الفاسقة وامليل إليها {جزاءَ} موافقا ملا ارتكبوه من األعمال وقدموه من
العقائد واألخالق.
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{إنهم َكانوا َل َيرجون َحسابا} أي :ذلك العذاب ألهنم كانوا موصوفني هبذه
الرذائل من عدم توقع املكافآت والتكذيب باآليات والصفات أي :لفساد العمل والعلم
فلم يعملوا صاحلًا رجاء اجلزاء ومل يعلموا علمًا فيص ّدقوا باآليات.
{وكلَشيء} من صور أعماهلم وهيئات عقائدهم ضبطناه ضبطًا بالكتابة عليهم
يف صحائف نفوسهم وصحائِف النفوس السماوية.
{فذوقواَفلنَنزيدكمَإلَعذاباَ} أي :بسببها ذوقوا عذابًا يوازيها ال مزيد عليه فإهنا
بعينها معذبة لكم دون ما عداها .واملعىن :فذوقوا عذاهبا فإننا لن نزيدكم عليها شيئا إال
التعذيب هبا الذي ذهلتم عنه.
ﱡ ﱁﱂ ﱃﱄﱅ ﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ

{إن َللمتقين} املقابلني للطاغني املتعدّين يف أفعاهلم حد العدالة مما عينه الشرع
والعقل وهم املتزكون عن الرذائل وهيئات السوء من األفعال {مفازاَ} فوزًا وجناة من
النار اليت هي مآب الطاغني {حدائق} من جنان األخالق {وأعناباَ} من مثرات األفعال
وهيئاهتا {وكواعبَ} من صور آثار األمساء يف جنة األفعال {أتراباَ} متساوية يف الرتب
{وكأسا} من لذة حمبة اآلثار مترعة ممزوجة بالزجنبيل والكافور ألن أهل جنة اآلثار
واألفعال ال مطمح هلم إىل ما وراءها فهم حمجوبون باآلثار عن املؤثر وبالعطاء عن املعطي
{عطاءَحسابا} كافيًا يكفيهم حبسب مهمهم ومطامح أبصارهم ألهنم لقصور استعداداهتم
ال يشتاقون إىل ما وراء ذلك فال شيء ألذ هلم حبسب أذواقهم مما هم فيه.
ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈﲉﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎﲏﲐ ﲑ ﱠ

{ربَ َالسماوات َواألرض َوما َبينهما َالرحمن} أي :رهبم املعطي إياهم ذلك العطاء
هو الرمحن ألن عطاياهم من النعم الظاهرة اجلليلة دون الباطنة الدقيقة ،فمشرهبم من اسم
الرمحن دون غريه {لَيملكونَمنهَخطابا} ألهنم مل يصلوا إىل مقام الصفات فال حظَّ هلم
من املكاملة.
{يومَيقومَالروح} اإلنساين ومالئكة القوى يف مراتبهم صافني أي :مرتّبة كلٍّ يف
مقامه كقوله :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ [الصافات ،اآلية{ ]164 :لَيتكلمونَإلَمنَأذنَلهَ
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الرحمن} يسر له بأن هيأ له استعداد املكاملة يف األزل ووفقه إلخراج ذلك االستعداد إىل
الفعل بالتزكية {وقالَصوابا} قوال حقا ال باطال.
{إناَأنذرناكمَعذابا} هو عذاب اهليئات الفاسقة من األعمال الفاسدة دون ما هو
أبعد منه من عذاب القهر والسخط وهو ما قدمت أيديهم ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة النازعات
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠﱠ

َأقسَم بالنفوس املشتاقة اليت غلب عليها النزوع إىل جناب احلق ،غريقة يف حبر
الشوق واحملبة اليت تنشط من مقرّ النفس وأثر الطبيعة أي :خترج من قيود صفاهتا وعالئق
البدن كقوهلم :ثورٌ ناشط إذا خرج من بلد إىل بلد ،أو من قوهلم :نشط من عقاله .واليت
تسبح يف حبار الصفات فتسبق إىل عني الذات ومقام الفناء يف الوحدة فتدبر بالرجوع إىل
الكثرة أمر الدعوة إىل احلق واهلداية وأمر النظام يف مقام التفصيل بعد اجلمع ،وبالكواكب
السيارة اليت تنزع من املشرق إىل املغرب مفرقة يف سريها إىل أقصى املغرب وخترج من
برج إىل برج وتسبح يف أفالكها فيسبق بعضها بعضًا يف السري وتدبّر أمر العامل فيما نيط
هبا وبسريها ،أو باملالئكة من النفوس الفلكية اليت تنزع األرواح البشرية من األجساد
إغراقًا يف النزع من أقاصي البدن ،أنامله وأظفاره ،واليت خترجها من األبدان من قوهلم:
نشط الدلو من البئر ،إذا أخرجها .واليت تسبح يف جريها فيما أمرت به فتسبق إليه فتدبّر
املأمور به على الوجه الذي أمر به .واملقسم عليه حمذوف كما ذكر غري مرة أي :لتبعثن.
ﱡ ﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﱠ

ويدل عليه قوله{ :يوم َترج َالراجفة} أي :تقع الواقعة اليت ترجف هلا أرض
اجلسد وجبال األعضاء وهي النفخة األوىل أو وقتَ زهوقِ الروح {تتبعها َالرادفة} أي:
النفخة الثانية وهي اإلحياء بالبعث.
{قلوبَ َيومئذَ} أي :وقت وقوع الرجفة يف حال النزع {واجفة} مضطربة
{أبصارهاَخاشعة} ذليلة {يقولون} احملجوبون املنكرون البعث على سبيل اإلنكار {أئناَ
لمردودون} يف الطريقة األوىل من احلياة بعد صريورتنا عظامًا بالية فنحن إذا خاسرون إن
صح ذلك {فإنما َهي} أي :الرادفة اليت هي الرجفة إىل احلياة بالبعث {زجرةَ} أي:
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صيحة {واحدة} هي تأثري الروح اإلسرافيلي يف تعلق هذه الروح املفارقة باملادة القابلة هلا
دفعة فتحيا وذلك يوم القيامة الصغرى.
{فإذا َهم} أي :فاجؤوا احلصول {بالساهرة} وقت هذه النفخة أي :النفخ
والكون بالساهرة يف آن واحد ،والساهرة أرض بيضاء مستوية أي :عامل الروح اإلنساين
املفارق الغري الكامل ،فإهنا أرض بالنسبة إىل أمساء عامل القدس الذي هو مأوى الكمَّل،
مسيت بالساهرة لنوريتها وبساطتها أو الروح احليواين التصال األرواح اإلنسية الناقصة هبا
عند البعث فتلبثها هبا ضرورة اجنذاهبا إىل املادة وميكن أن يكون إشارة إىل احملل الذي
تتصل به الروح عند البعث لبياضه واستواء أجزائه.
ﱡ ﳉﳊﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﱁﱂﱃﱄﱅﱆ ﱇﱈﱉﱊﱋﱌ

ﱍ ﱎﱏ ﱐﱑ ﱒﱓ ﱔﱕﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝﱞ ﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐ

ﲑ ﲒﲓ ﲔﱠ

{وإذ َناداه َربه َبالواد َالمقدس} الوادي املقدس هو عامل الروح اجملرد لتقدّسه عن
التعلق باملواد وامسه {طوى} النطواء املوجودات كلها من األجسام والنفوس حتته ويف
طيه وقهره وهو عامل الصفات ومقام املكاملة من جتلياهتا ،فلذلك ناداه هبذا الوادي .وهناية
هذا العامل هو األفقُ األعلى الذي رأى رسول اهلل  عنده جربيل على صورته {طغى}
أي :ظهر بأنائيته ،وذلك أن فرعون كان ذا نفسٍ قوية حكيمًا عاملًا سلك وادي األفعال
وقطع بوادي الصفات واحتجب بأنائيته وانتحل صفات الربوبية ونسبها إىل نفسه وذلك
تفرعنه وجربوته وطغيانه فكان ممن قال فيه " :شر الناس من قامت القيامة عليه وهو
حي" لقيامه بنفسه وهواها يف مقام توحيد الصفات وذلك من أقوى احلجب.
{هلَلكَإلىَأنَتزكى} بالفناء عن أنائيتك {وأهديكَإلى} الوحدة الذاتية باملعرفة
احلقيقية {فتخشى} وتلني أنائيتك فتفىن.

{فأراه َاآلية َالكبرى} أي :اهلوية احلقيقية بالتوحيد العلمي واهلداية احلقانية فلم
يرها لقوة حجابه ورسوخ تومهه فكذبه يف أن وراء ما بلغ من املقام رتبة {وعصى} أمره
لتفرعنه وعتوه {ثمَأدبر} عن مقام توحيد الصفات الذي هو فيه لذنب حاله وتوجَّه إىل
مقام النفس بالكلية لعناده واستيالء نفسه وشدة ظهورها بالدعوى {يسعى} يف دفع
موسى باملكايد الشيطانية واحليل النفسانية فَ ُر َّد عن جناب القدس مطرودا وازداد حجابه
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فتظاهر بقوله{ :أنا َربكم َاألعلى} أو نازع احلق لشدة ظهور أنائيته رداء الكربياء فقهر
وقذف يف النار ملعونا كما قال تعاىل" :العظمة إزاري والكربياء ردائي فمن نازعين واحدا
منهما قذفته يف النار" .ويروى :قصمته ،وذلك القهر هو معىن قوله{ :فأخذهَهللاَنكالَاآلخرةَ
واألولىَ*َإنَفيَذلكَلعبرةَلمنَيخشى} فيخشع وتلني نفسه وتنكسر فال تظهر.
ﱡ ﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ

ﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿ

ﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﳓﳔ
ﳕﳖﳗﳘ ﳙﳚ ﳛﳜﳝﳞ ﳟ ﱠ

{فإذا َجاءت َالطامة َالكبرى} أي :جتلى نور الوحدة الذاتية الذي يطم على كل
شيء فيطمسه وميحوه{ .يوم َيتذكر َاإلنسان} سعيه يف األطوار من مبدأ فطرته إىل فنائه
وسلوكه يف املقامات والدرجات حىت وصل إىل ما وصل فيشكره.
{وبَرَزتَالجحيم} أي :نار الطبيعة اآلثارية {لمنَيرى} ممن بصر بنور اهلل وبرز
من احلجاب هلل دون العمي احملجوبني الذين حيترقون بناره وال يرونه ،فيومئذٍ يصري الناس
يف شهوده قسمني{ .فأماَمنَطغى} أي :تعدى طور الفطرة اإلنسانية وجاوز حد العدالة
والشريعة إىل الرتبة البهيمية أو السبعية وأفرط يف تعدّيه {وآثر َالحياة} احلسية على
احلقيقية مبحبة اللذات السفلية {فإنَالجحيم} مأواه ومرجعه.

{وأما َمن َخا َمقام َربه} بالترقي إىل مقام القلب ومشاهدة قيوميته تعاىل على
نفسه {ونهى َالنفس} خلوف عقابه أو قهره {عن} هواها {فإن َالجنة} مأواه على
حسب درجاته {إلى َربك َمنتهاها} أي :يف أي شيء أنت من علمها ،وذكرها إمنا إىل
ربك ينتهي علمها فإن من عرف القيامة هو الذي امنحى علمه أوّ ًال بعلمه تعاىل مث فنيت
ذاته يف ذاته فكيف يعلمها وال علم له وال ذات ،فمن أين أنت وغريك من علمها بل ال
يعلمها إال اهلل وحده.
{إنماَأنتَمنذرَمنَيخشاها} إلميانه هبا تقليدًا {لمَيلبثواَإلَعشيةَأوَضحاها} أي:
وقتَ غروبِ نور احلق يف األجساد أو وقت طلوعه من مغربه ،أي :وقت رؤيتهم القيامة
بالفناء يف الوحدة تيقنوا أن مل يكن هلم وجود قط إال تومها باللبث يف عامل األجسام
واالحتجاب باحلس أو يف عامل األرواح واالحتجاب بالعقل ومها املراد بقول من قال:
خطوتني وقد وصلت ،أي :إذا جزت هذين الكونني فقد وصلت ،واهلل أعلم.

سورة عبس
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ

{عبس َوتولى} كان  يف حجر تربية ربه لكونه حبيبا فكلما ظهرت نفسه
بصفة حجبت عنه نور احلق حىت حترك بنفسه ال باهلل .عوتب وأ ّدب كما قال" :أدبين ريب
فأحسن تأدييب" ،إىل أن ختلق بأخالقه تعاىل .فإن التخلُّق بأخالقه كان بعد الوصول
والفناء والتحقق به حال البقاء وهو االستقامة وقت التمكني وانتفاء التلوين ،فلما نظر
بظاهر احلال إىل الكرباء وعَظ َم يف عينه غىن األغنياء وأعرض عن الفقري اعتناءً بالقوم
وتقوى اإلسالم هبم إن آمنوا ،واحتقارًا للفقري وإميانه ،نبه بأن مثلك ال ينبغي أن ينظر إىل
ظاهر احلال فيتشاغل عن املستعد الطالب الضعيف بالغين القوي بل جيب أن يكون نظرك
مقصورا على االستعداد وقبول اإلميان فتعترب ذلك دون غريه وال حتتجب بالظاهر عن
الباطن عسى أن يكون الفقري املتلهى عنه عامالً بالتزكية والتحلية بالغا حد الكمال ،فيصري
مهديا هاديًا لغريه .والغين املتصدَّى له مل يؤمن لعدم استعداده أو الستكباره وعناده.
ﱡ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭﲮﲯ ﲰﲱ ﲲﲳ

ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂ ﳃ ﳄﱠ

{وماَعليك} بأس يف امتناعه عن اإلسالم {كالَ} ردع له عن ذلك ،وهلذا روي
أنه ما تعبَّس بعد نزول هذه اآلية يف وجه فقري قط ،وال تصدَّى لغين {فيَصح َمكرمة}
عند اهلل هي ألواح النفوس السماوية اليت نزل القرآن إليها أوالً من اللوح احملفوظ كما
ذكر {مرفوعة} القدر واملكان {مطهَرة} عن دنس الطبائع وتغرياهتا.
{كرام}

{بأيدي َسفرة} أي :كتبة هي العقول املقدّسة املؤثرة يف تلك األلواح
لشرفها وقرهبا من اهلل {بررة} أتقياء لتقدّسها عن املواد ونزاهة جوهرها عن التعلقات.
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مث ملا بني أن القرآن تذكرة للمتذكرين تعجب من كفران اإلنسان واحتجابه حىت حيتاج
إىل التذكري وعدم النّعم الظاهرة اليت ميكن هبا االستدالل على املنعم باحلسن من مبادىء
خلقته وأحواله يف نفسه وما هو خارج عنه مما ال ميكن حياته إال به وق ّرر أنه مع اجتماع
الدليلني أي النظر يف هذه األحوال املوجب ملعرفةِ املوجِد املنعم والقيام بشكره ومساع
الوعظ والتذكري بنزول القرآن {لمَا َيقضَ} يف الزمان املتطاول {ما َأمره} اهلل به من
شكر نعمته باستعماهلا يف إخراج كماله إىل الفعل والتوصُّل هبا إىل املنعم ،بل احتجب هبا
وبنفسه عنه.
ﱡ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ
ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﱁﱂ

ﱃﱄﱅﱆﱇ ﱈﱠ

{فإذا َجاءت َالصاخَة} أي :النفخة األوىل املذهبة للعقل واحلواس {يوم} يهتم
كل أحدٍ بأمر نفسه ال يتفرّغ إىل غريه لشدّة ما به واشتغاله مبا يظهر عليه من أحوال
نفسه ،انقسم الناس قسمني :السعداء املسفرة وجوههم املضيئة املتهللة بنورية ذواهتم
وصفائها املستبشرة مبا لقوا من هيئات أعماهلم ونعيم جناهنم ،واألشقياء املسودة وجوههم
بسواد كفرهم وظلمة ذواهتم املغربة بغبار هيئات فجورهم وقتام آثار أعماهلم.
{أولئكَهمَالكفرةَالفجرة} أي :اجتماع كفرهم وفجورهم هو السبب يف اجتماع
السواد والغربة على وجوههم.

سورة التكوير
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣ ﱤﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫ ﱬﱠ

{إذاَالشمسَكورت} أي :إذا كوّرت مشس الروح بطيء ضوئها الذي هو احلياة
وقبضها عن البدن وإزالتها ،وإذا انكدرت جنوم احلواس بذهاب نورها ،وإذا سريت جبال
األعضاء بتفتيتها وجعلها هباء ،وإذا عُطلت عِشار األرجل املنتفع هبا يف السري عن
االستعمال يف املشي وترك االنتفاع هبا أو األموال النفيسة املنتفع هبا فإن العشار أنفس
أموال العرب ،وإذا حشرت وحوش القوى احليوانية بأن هلكت وأفنيت من قوهلم:
جرت أي:
حشرهتم السنة إذا بالغت يف إهالكهم أو حشرت باإلحياء عند البعث .وإذا سُ ّ
ُملئت حبار العناصر بأن فجر بعضها إىل بعض واتصل كل جزء بأصله فصار حبرا واحدا،
وإذا زوجت النفوس بأن حتشر كل نفس إىل ما جتانسه وتشاكله من صنف فصنفت
أصنافا من السعداء واألشقياء كل مع قرنائه ،وإذا سُئلت موؤودة النفس الناطقة اليت
أثقلتها وائدة النفس احليوانية يف قرب البدن وأهلكتها {بأيَذنب َقتلت} أي :طلب إظهار
الذنب الذي به استولت النفس احليوانية على الناطقة من الغضب أو الشهوة أو غريمها
فمنعتها عن خواصها وأفعاهلا وأهلكتها فأظهر فكنَّى عن طلب إظهاره بالسؤال ،وهلذا
قال " :الوائدة واملوؤودة يف النار" ،ألن النفس الناطقة يف العذاب مقارِنة للنفس
احليوانية .ويف احلديث سر آخر ليس هذا موضع ذكره.
ﱡ ﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻ ﱼﱽﱾ ﱿ
ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐ ﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖ
ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﱠ

{وإذا َالصح َنشرت} أي :صحائف القوى والنفوس اليت فيها هيئات األعمال
تطوى عند املوت وتكوّر مشس الروح وتنشر عند البعث والعود إىل البدن.
{وإذاَالسماء} أي :الروح احليوانية أو العقل {كَشَطَت} أزيلت وأذهبت.
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{وإذاَالجحيم} أي :نار آثار الغضب والقهر يف جهنم الطبيعة {سعرت} أوقدت
للمحجوبني.
{وإذاَالجنة} أي :نعيم آثار الرضا واللطف {أَزلَفت} قربت للمتقني {علمت}
كل {نفس} ما أحضرته ووقفت عليه بعد نسياهنا وذهوهلا عنه.

{فالَأقسمَبالخَنَس} أي :الرواجع من الكواكب السيارة {الكنس} اليت تدخل يف
بروجها كالوحوش يف كناسها أو النفوس الرواجع إىل األبدان اجلارية الداخلة مواضعها.
{والليل} أي :ليل ظلمة اجلسد امليت {إذا َعَسَعَس} أي :أدبر بابتداء ذهاب
ظلمته بنور احلياة عند تعلق الروح به وطلوع نور مشسه عليه.
{والصبح} أي :أثر نور طلوع تلك الشمس {إذا َتنفس} وانتشر يف البدن
بإفادة احلياة {إنَهَلقولَرسولَكريم} أي :روح القدس النافث يف روع اإلنسان.
ﱡ ﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ

{ولقدَرآهَباألفقَالمبين} أي :هناية طور القلب الذي يلي الروح وهو مكان إلقاء
النافث القدسي {وماَهوَعلىَالغيبَبضنين} أي :ما هو مبتَّهم على ما يُخِبر به من الغيب
المتناع استيالء شيطان الوهم وجنّ التخيل عليه فيخلط كالمه وميتزج املعىن القدسي
بالومهي واخليايل ألن عقله ما ستر بل صفى عن شوب الوهم {وما َهو} من إلقاء
شيطان الوهم املرجوم بنور الروح فيكون كله ومهيًّا ملا ذكر.
{فأينَتذهبون} أي :بعد هذا الكالم من إلقاء الوهم ومزجه وصاحبه من اجلنة
مبا ال خيفى على أحد ،فمن سلك هذه الطرق ونسبه إىل أحد األمور الثالثة فقد بعد عن
الصواب مبا ال يُضبَط وال تَقرَّب إليه بوجه ،كمن سلك طريقًا يبعده عن سَ ْمت مقصده
فيقال :أين تذهب.
{لمنَشاءَمنكم} من مجلة العاملني االستقامة يف طريق السلوك ،والصراط املستقيم
هو الطريق الذي عليه احلق لقوله{ :إن َربيَعلىَصراطَمستقيم} ،فما يشاء أحد سلوكها
إال مبشيئة اهلل فإن طريقه ال يسلك إال بإرادته ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة االنفطار
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞﲟﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﱠ

{إذاَالسماءَانفطرت} أي :إذا انفطرت مساء الروح احليوانية بانفراجها عن الروح
اإلنساين وزواهلا.
{وإذاَالكواكب} أي :احلواس {انتثرت} باملوت وذهبت.

{وإذاَالبحار} أي :األجسام العنصرية {فَجَرت} بعضها يف بعض بزوال الربازخ
احلاجزة عن ذهاب كل إىل أصله وهي األرواح احليوانية املانعة عن خراب البدن ورجوع
أجزائه إىل أصلها.
{وإذا َالقبور} أي :األبدان {بَعثرت} حبثت وأخرج ما فيها من األرواح
والقوى.
{ما َغرَك} إنكار للغرور بكرمه ،أي :إن كان كونه كرميا يسوّغ الغرور
ويسهله لكن له من النعم الكثرية واملَِن ِن العظيمة والقدرة الكاملة ما مينع من ذلك أكثر من
جتويز الكرم إياه ،والكرام الكاتبون هم النفوس السماوية والقوى الفلكية املنتقشة مبا
يصدر عنهم من األفعال ،أي :ارتدعوا عن الغرور بالكرم بل إمنا عصياهنم للتكذيب
باجلزاء أصالً الذي هو أعظم من الغرور .وإن الكرام األشراف اليت كَ ُرمت عن الكون
والفساد حيفظون أفعالكم ويكتبوهنا عليكم فضالً عن امللكني املوكلني بكم ،كما قال
تعاىل :ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [ق ،اآلية ]17 :فكيف جتترئون على املعاصي وقد
ُتكتَب عليكم يف السماء واألرض ،واهلل تعاىل أعلم.
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سورة املطففني
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ
ﲸ ﲹ ﲺﱁﱂ ﱃﱄﱅ ﱆ ﱇﱈﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑﱒﱓ ﱔﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ ﱠ

{ويلَللمطففين} الباخسني حقوق الناس يف الكيل والوزن ،ميكن أن حيمل بعد
الظاهر على التطفيف يف امليزان احلقيقي الذي هو العدل ،واملوزونات به هي األخالق
واألعمال ،واملطففون هم الذين إذا اعتربوا كماالت أنفسهم متفضّلني {على َالناسَ
يستوفون} يستكثروهنا ويزيدون على حقوقهم يف إظهار الفضائل العلمية والعملية أكثر مما
هلم عُجبًا وتكربًا.
{وإذا} اعتربوا كماالت الناس بالنسبة إىل كماالهتم أخسروها واستحقروها ومل
يراعوا العدالة يف احلالني لرعونة أنفسهم وحمبة التفضل على الناس كقوله تعاىل :ﱡ ﱞ
ﱟﱠﱡﱢﱣﱠ[آل عمران ،اآلية.]188 :
{ألَيظنَأولئك} املوصوفون هبذه الرذيلة اليت هي أفحش أنواع الظلم ،أي :ليس
يف ظنّهم {أنهمَمبعوثون} فيظهر ما يف أنفسهم من الفضائل والرذائل ،أو حيا َسب عليه
ويرتدع فضال عن العلم {ليوم َعظيم} ال يقدر أحد فيه أن يظهر ما ليس فيه وال أن
ل رذيلته{ .يومَ
يكتم ما فيه النقالب باطنه ظاهره وصفته صورته فيستحيي ويذوق وبَا َ
يقومَالناس} عن مراقد أبداهنم {لربَالعالمين} بارزين له ال خيفى عليه منهم شيء.

{كالَ} ردع عن هذه الرذيلة {إنَ َكتاب َالفجار} أي :ما كتب من أعمال
املرتكبني للرذائل الذين فجروا خبروجهم عن حد العدالة املتفق عليها الشرع والعقل {لفيَ
سجين} يف مرتبةٍ من الوجود مسجون أهلها يف حبوسٍ ضيقةٍ مظلمةٍ يزحفون على
ساء يف أسفل مراتب الطبيعة ودركاهتا
بطوهنم كالسالحف واحليات والعقارب أذالء أخِ ّ
وهو ديوان أعمال أهل الشر ولذلك فسر بقوله{ :كتابَمرقوم} أي :ذلك احملل املكتوب
فيه أعماهلم كتابٌ مرقومٌ برقوم هيئات رذائلهم وشرورهم.
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ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓﲔﲕﲖ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽﲾﱠ

{وماَيكذبَبهَإلَكلَمعتدَ} جماوز طور الفطرة اإلنسانية بتجاوزه حد العدالة إىل
اإلفراط والتفريط يف أفعاله {أثيم} حمتجبٌ بذنوب هيئات صفاته.

{كال} ردع عن هاتني الرذيلتني {بلَرانَعلىَقلوبهمَماَكانواَيكسبون} أي :صار
صدأٌ عليها بالرسوخ فيها وكدر جوهرها وغريها عن طباعها ،والرّين حد من تراكم
الذنب على الذنب ورسوخه حتقق عنده احلجاب وانغلق باب املغفرة ،نعوذ باهلل منه
ولذلك قال{ :كال} أي :ارتدعوا عن الرين {إنهم َعن َربهم َيومئذ َلمحجوبون} المتناع
قبول قلوهبم للنور وامتناع عودها إىل الصفاء األول الفطري كاملاء الكربييت مثالً ،إذ لو
روّق أو صعد ملا رجع إىل الطبيعة املائية املربدة الستحالة جوهرها خبالف املاء املسخَّن
الذي استحالت كيفيته دون طبيعته ،وهلذا استحقوا اخللود يف العذاب وحُ ِكم عليهم
بقوله{ :ثمَإنهمَلصالواَالجحيم}.

{إن َكتاب َاألبرار َلفي َعليَين} أي :ما كتب من صور أعمال السعداء وهيئات
نفوسهم النورانية وملكاهتم الفاضلة يف عليني وهو مقابل للسجّني يف علوه وارتفاع درجته
وكونه ديوان أعمال أهل اخلري كما قال{ :كتاب َمرقوم} أي :حملٌ شريفٌ ُرقِ َم بصور
أعماهلم من جرم مساوي أو عنصري إنساين {يشهده َالمقربون} أي :حيضر ذلك احملل
أهل اهلل اخلاصة من أهل التوحيد الذايت.
{إن َاألبرار} السعداء األتقياء عن دون صفات النفوس {لفي َنعيم} من جنان
الصفات واألفعال {على َاألرائك} اليت هي مقاماهتم من األمساء اإلهلية يف حِجال عامل
القدس اخلفي عن أعني اإلنس {ينظرون} إىل مجيع مراتب الوجود ويشاهدون أهل اجلنة
والنار وما هم فيه من النعيم والعذاب ال حتجب حِجاهلم عنه شيئا وحتجب أغيارهم عنهم
{تَعر َفيَوجوههمَنَضرةَالنعيم} هبجته ونوريته وآثار سروره {يسقونَمنَرحيق} مخر
صرف من احملبة الروحانية الغري املمزوجة حبب النفس للجواهر اجلسمانية {مختوم} خبتم
الشرع لئلَّا متتزج به النجاسات الشيطانية من احملبات الومهية احملرمة والشهوات النفسانية
املهيئة.
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{ختامهَمسك} هو حكم الشرع باملباحات املطيبة للنفوس املقوية للقلوب.

{وفي َذلك} أي :يف شربِ رحيقِ احملبة الروحانية الصرفة املقيدة بقيد الشريعة
ولذهتا الصافية {فليتنافسَالمتنافسون} فإنه أعزُّ من الكربيت األمحر.
ﱡ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ
ﳒﳓ ﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ ﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤ
ﳥﳦ ﳧﳨﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ﱎﱏﱐﱑﱒ ﱠ

{ومزاجه َمن َتسنيم} أي :مزاجُ مخرِ األبرار من تسنيمِ العشق احلقيقي الصِرف
وهو حمبة الذات املعرب عنها بالكافور باعتبار اخلاصية حال اجلمع عرب عنها بالتسنيم باعتبار
املرتبة حال التفصيل فإنه يف أعلى رتب الوجود وجيري كما قيل يف غري أخدود لتجرّده
عن احملل والتعني بصورة وصفه ،أي :هلم مع حمبة الصفات يف مقامها حمبة الذات الصرفة
بل ممزوجة بشراهبم ملشاهدهتم الذات من وراء حُجب الصفات.
{عيناَ َيشرب َبها َالمقربون} أي :التسنيم عنيٌ يشرب هبا املقربون صِرفة وهم
الكاملون الواصلون إىل توحيد الذات من أهل التمكني القائمني باهلل يف مقام التفصيل
باالستقامة ،ففرَّق بني أهل االستقامة يف مقام التفصيل وأهل االستغراق يف مقام اجلمع
مساهم مقربني
باختالف امسهم واسم شراهبم مع إجياد حقيقتهم وحقيقة شراهبم بأنْ َّ
لإلشعار بالفرق مع القرب ،ومسى شراهبم التسنيم لإلشعار بعلو الرتبة بالنسبة إىل سائر
الرتب ،ومسى أهل االستغراق بعباد اهلل لإلشعار باملقهورية مع االختصاص املؤذنة بالفناء،
ومسى شراهبم بالكافور لإلشعار بالوحدة الصرفة والبياض اخلالص بال نسبة وفرق.

سورة االنشقاق
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦ ﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺﱻ ﱼ ﱽﱾﱿ ﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏ ﲐﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ

{إذا َالسماء َانشقت} كقوله :انفطرت {وأذنت َلربها} أي :انقادت ألمره
بانفراجها عن الروح اإلنساين انقياد السامع املطيع آلمره املطاع {وحقت} أي :حق هلا
ووجب أن تنقاد ألمر القادر املطلق وال متتنع وهي حقيقة بذلك.
{وإذا} أرضُ البدن {مَدَت} وبسطت بنزع الروح عنها {وألقتَماَفيها} من
الروح والقوى {وتخلت} تكلفت يف اخللو عن كل ما فيها من اآلثار واألعراض كاحلياة
واملزاج والتركيب والشكل بتبعيَّة خلوها عن الروح.
{إنكَكادحَ َإلىَربك} ساع جمتهد يف الذهاب إليه باملوت ،أي :تسري مع أنفاسك
سريعا كما قيل :أنفاسك خطاك إىل أجلك ،أو جمتهدٌ جمد يف العمل خريا أو شرا ذاهبا
إىل ربك {فمالقيه} ضرورة ،والضمري إما للرب وإما للكدح.

{فأماَمنَأوتيَكتابهَبيمينه} بأن جعل من أصحاب اليمني يف الصورة اإلنسانية
آخذا كتاب نفسه أو بدنه بيمني عقله ،قارئًا ما فيه من معاين العقل القرآين {فسو َ
يحاسب َحساباَ َيسيراَ} بأن تُمحى سيئاته ويعفى عنه ويثاب حبسناته دفعة واحدة لبقاء
فطرته على صفائها ونوريتها األصلية {وينقلبَإلىَأهله} ممن جيانسه ويقارنه من أصحاب
اليمني مسرورًا فرحًا بصحبتهم ومرافقتهم ومبا أويت من حظوظه.
{وأماَمنَأوتيَكتابهَوراءَظهره} أي :جهته اليت تلي الظلمة من الروح احليوانية
واجلسد ،فإنَّ وجه اإلنسان جهته اليت إىل احلق وخلفه جهته اليت إىل البدن الظلماين بأنْ
ُر َّد إىل الظلمات يف صور احليوانات.
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{فسو َيدعو َثبورا} لكونه يف ورطة هالك الروح وعذاب البدن
سعيرا} أي :سعري نار اآلثار يف مهاوي الطبيعة.

{ويصلىَ

{إنهَكانَفيَأهلهَمسرورا} أي :ذلك ألنه كان بَ ِطرًا يف أهله بالنعم حمتجبا هبا عن
املنعم ،ظانا أنه لن يرجع إىل ربه أو إىل احلياة بالبعث العتقاده أنه حييا وميوت وال يهلكه
إال الدهر.
{بلى} ليحورن {إنَربهَكانَبهَبصيراَ} فيجازيه على حسب حاله.

ﱡ ﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
ﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉﱊ ﱠ

{فالَأقسمَبالشفق} أي :النورية الباقية من الفطرة اإلنسانية بعد غروهبا واحتجاهبا
يف أفق البدن املمزوجة بظلمة النفس عظَّمها باإلقسام هبا إلمكان كسب الكمال والترقي
يف الدرجات هبا.
{والليل} أي :وليل ظلمة البدن {وما} َج َم َع ُه من القوى واآلالت
واالستعدادات اليت ميكن هبا اكتساب العلوم والفضائل والترقي يف املقامات ونيل املواهب
والكماالت.
{والقمر} أي :قمر القلب الصايف عن خسوف النفس {إذاَاتسق} أي :اجتمع
ومتَّ نوره وصارَ كامال.
{لتركبن َطبقاَ َعن َطبق} أي :مراتب جماوزة عن مراتب وطبقات وأطوار مرتبة
باملوت وما بعده من مواطن البعث والنشور {فماَلهمَلَيؤمنون} هبا.

{وإذاَقَرئَعليهمَالقرآن} بتذكري هذه األطوار واملراتب ال خيضعون وال ينقادون
{بل} احملجوبون عن احلق حمجوبون بالضرورة عن الدين{ .وهللا َأعلم َبما َيوعون} يف
وعاء أنفسهم وبواطنهم من االعتقادات الفاسدة واهليئات الفاسقة.
{فبشَرهم َبعذاب َأليم} من نريان اآلثار وحرمان األنوار مؤمل غايةَ اإليالم لكنْ
{الذينَآمنوا} اإلميان العلمي بتصفية قلوهبم عن كدر صفات النفس وتزكيتها {وعملواَ
الصالحات} باكتساب الفضائل {لهمَأجرَ} ثواب اآلثار والصفات يف جنة النفس والقلب
غري مقطوعٍ لرباءته عن الكون والفساد وجترده عن املواد واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

سورة الربوج
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ
ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱠ

{والسماءَذاتَالبروج} أي :الروح اإلنساين ذات املقامات يف الترقي والدرجات
{واليومَالموعود} أي :القيامة الكربى اليت هي آخر درجاته من كشف التوحيد الذايت
{وشاهدَ} أي :الذي َش ِهد الشهود الذايت يف عني اجلمع {ومشهودَ} أي :الذات
األحدية ومعىن التنكري التعظيم ،أي :شاهدٌ ال يعرفه أحد وال يقدر قدره إال اهلل لفنائه فيه
وانتفاء عينه وأثره فكيف يُعرف؟! ،ومشهود ال يعلمه أحد إال هو .ولعمري إنه عني
الشاهد ال فرق إال باالعتبار وجواب القسم حمذوفٌ مدلول عليه بقوله{ :قتل} أي:
لتحجنب أو لتلعنن.
{قتل َأصحاب َاألخدود} أي :ل ِعن البدنيون احملجوبون بصفات النفس يف شقوق
أرض البدن وأوهادها {النارَذاتَالوقود} بدل االشتمال من األخدود ملالزمتها إياه وهي
الطبيعة اآلثارية احملرقة أرباهبا بالشهوات واألماين {إذ َهم َعليها} أي :على تلك النار
{قعود} عاكفون مالزمون ال يربحون فيتنفَّسوا يف فضاء القدس ويذوقوا روح النفحات
اإلهلية {وهم َعلى َما َيفعلون َبالمؤمنين} املوحدين أهل الكشف والعيان من االزدراء
واالستحقار واالستهزاء واالستنكار {شهود} يشهد بعضهم على بعض بذلك.
ﱡ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋﲌ ﲍﱠ

{وما َنقمواَمنهم} أي :وما أنكروا منهم {إلَ} اإلميان {باهلل َالعزيز} الغالب
على أعدائه بالقهر واالنتقام واحلجب واحلرمان {الحميد} املنعم على أوليائه باهلداية
واإليقان.
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{الذيَلهَملكَالسماواتَواألرض} حيتجب هبما عن األشقياء ويتجلَّى فيهما على
األولياء {وهللاَعلىَكلَشيءَشهيد} حاضرٌ يظهر ويتجلى على أوليائه على كل ذرة ،فلهذا
آمن من آمن وأنكر من أنكر.
{إن} احملجوبني {الذين َفتنوا َالمؤمنين َوالمؤمنات} من قلوب أهل الشهود
ونفوسهم باإلنكار واالحتقار {ثم َلم َيتوبوا} أي :بقوا يف احلجاب ومل يستبصروا
فريجعوا {فلهمَعذابَجهنم} أي :من تأثري نار الطبيعة السفلية {ولهمَعذاب} حريق القهر
من نار الصفات فوق نار اآلثار وذلك لشوقهم عند خراب البدن إىل أنوار الصفات يف
عامل القدس وحرماهنم وطردهم بقهر احلق فعُذبوا بالنارين مجيعًا.
ﱡ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉﳊﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﱠ

{إنَالذينَآمنوا} اإلميان العيين احلقي {وعملواَالصالحات} يف مقام االستقامة من
األفعال اإلهلية املقتضية لتكميل اخللق وضبط النظام {لهم َجنَات} من اجلنان الثالث
{تجري َمن َتحتها} أهنار علوم توحيد األفعال والصفات والذات وأحكام جتلياهتا {ذلكَ
الفوزَالكبير} التام الذي ال فوز أكربَ منه.
{إنهَ

{إنَ َبطشَربك} بالقهر احلقيقي واإلفناء {لشديد} ال يبقي بقية وال أثرا
هوَيبدئ} البطش {ويعيد} أي :يكرره ،يبدئ أوالً بإفناء األفعال مث يعيد بإفناء الصفات
مث بالذات {وهو َالغفور} يستر ذنوب وجودات احملبني وبقاياهم بنوره {الودود}
للمحبوبني بإيصاهلم إىل جنابه وتنعيمهم وإكرامهم بكماالته من غريِ رياضةٍ {ذوَالعرش}
أي :املستوي على عرش قلوب أحبائه من العرفاء {المجيد} ذو العظمة املتجلي بصفات
الكمال من اجلمال واجلالل {فعَالَ َلما َيريد} على مظاهرهم الستقامتهم فيختارون
اختياره يف أفعاهلم أو حيجب من يريد جبالله كاملنكرين ويتجلى ملن يريد جبماله
كالعارفني.
{هل َأتاك َحديث} احملجوبني إما باألنائية كفرعون ومن يدين بدينه أو باآلثار
واألغيار كثمود ومن يتصل هبم {بلَالذينَكفروا} ُحجبوا مطلقًا يف أي مقام كان وبأي
شيء كان {في َتكذيب} ألهل احلق لوقوفهم مع حاهلم {هللا َمن َورائهم} فوق حاهلم
وحجاهبم {محيط} يسَ ُع كل شيء وهم حصروه يف شاهدهم وما شاهدوا إحاطته
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{بلَهو}

أي :هذا العلم

{قرآن}

جامعٌ لكل العلوم

{مجيد}

لعظمته

{فيَلوحَ} هو القلب احملمدي {محفوظ} عن التبديل والتغيري وإلقاء الشياطني
بالتخييل والتزوير هذا إذا حل اليوم املوعود على القيامة الكربى ،فأما إذا أ ّولَ بالصغرى
فمعناها :الروح ذات األبدان فإن األبدان لألرواح كاألبراج أو احلواس فإهنا خترج منها
كاحلمام من الربوج وشاهدٌ لعلمه وما عمل .وجواب القسم ليهلكن البدنيون{ ،قَتَلَ
أصحاب َاألخدود} ،أي :أهلك القوى النفسانية املالزمة ألخدود البدن إذ هم عليها
عاكفون وهم على ما يفعلون مبؤمين القوى الروحانية من االستيالء عليهم وحجبهم عن
مقاصدهم الشريفة وكماالهتم النفيسة واستعبادهم يف أهوائهم وشهواهتم شهود بألسنة
أحواهلم وما أنكر هذه القوى احملجوبة عن الكماالت املعنوية من الروحانيني إال اإلميان
باهلل اجملرد عن األين واجلهة الغالب على احملجوبني بالقهر احلميد املنعم على املهتدين
باهلداية احملتجب بظواهر ملك السماوات واألرض الشهيد الظاهر على كل شيء .إنَّ
هؤالء الفاتنني باالستيالء واالستخدام ملؤمين العقول ومؤمنات النفوس مث مل يرجعوا
بالرياضة واكتساب امللكات الفاضلة واالنقياد هلم فلهم عذاب جهنم اآلثار والطبيعة
وعذاب حريق الشوق إىل املألوفات مع احلرمان عنها .إن الذين آمنوا اإلميان العلمي من
الروحانيني وعملوا الصاحلات من الفضائل واألخالق احلميدة هلم جنات من جنان
األفعال والصفات وهي جنات النفوس والقلوب .ذلك الفوز أي :النجاة من النار
والوصول إىل املقصود الكبري بالنسبة إىل احلالة األوىل{ ،إن َبطش َربك} أي :أخذه
للمحجوبني باإلهالك والتعذيب لشديد ،فإنه هو يبدئهم ويهلكهم مث يعيدهم للعذاب
وهو الغفور للتائبني املؤمنني من الروحانيني يستر هلم ذنوب هيئات السوء بنور الرمحة
الودود هلم باحملبة األزلية فيكرمهم بإفاضة الكماالت والفضائل ،ذو العرش املستويل على
القلب اجمليد املنور بنوره مجيع القوى ،فعال ملا يريد ،املتجلي باألفعال على مظاهر امللك
للقلب فيصحح مقام التوكل بالفناء يف توحيد األفعال ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة الطارق
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ
ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎ ﱠ

{والسماء َوالطار } أي :والروح اإلنساين والعقل الذي يظهر يف ظلمة النفس
وهو النجم الذي يثقب ظلمتها وينفذ فيها فيبصر بنوره ويهتدي به كما قال :ﱡ ﱏ
ﱐﱑ ﱠ[النحل ،اآلية.]16 :
{إن َكل َنفس َلما َعليها َحافظ} مهيمنٌ رقيبٌ حيفظها وهو اهلل تعاىل ،إن أريد
بالنفس اجلملة وان أريد هبا النفس املصطلح عليها من القوة احليوانية فحاِفظها الروح
اإلنساين {إنه} أي :إن اهلل على رجع اإلنسان يف النشأة الثانية لقادر كما قدر على
إبدائه يف النشأة األوىل.
{يومَتَبلىَالسرائر} تظهر وتعرف خفيات الضمائر باملفارقة عن األبدان وجعل
الباطن ظاهرا {فماَلهَمنَقوة} يف نفسه ميتنع هبا على قدرته {ولَناصر} مينعه وينصره
على االمتناع.
{والسماء َذات َالرجع} أي :والروح ذات الرجع يف النشأة الثانية {واألرض}
أي :والبدن {ذاتَالصدع} باالنشقاق عن الروح وقت زهوقه أو الشق وقت اتصاله به.
{إنه} أي :القرآن {لقولَ َفصل} فارقٌ بني احلق والباطل بني أي عقل فرقاين
ظهر بعدما كان قرآنيًا {وماَهوَبالهزل} بالكالم الذي ليس له أصل يف الفطرة وال معىن
يف القلب واهلل القادر ،واهلل أعلم.
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سورة األعلى
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢﲣ ﱠ

{سبحَاسمَربكَاألعلى} امسه األعلى واألعظم هو الذات مع مجيع الصفات ،أي:
نزّه ذاتك بالتجرد عما سوى احلق وقطع النظر عن الغري ليظهر عليها الكماالت احلقانية
بأسرها ،وهو تسبيحه اخلاص به يف مقام الفناء ألن االستعداد التام القابل جلميع الصفات
اإلهلية مل يكن إال له ،فذاته هو االسم األعلى عند بلوغ كماله ولكل شيء تسبيح خاص
يسبح به امسا خاصا من أمساء ربه.
ت مبزاجه
{الذيَخلق} أنشأ ظاهرك {فسوى} أي :عدَّل بُنيتك على وجهٍ قِبَل ْ
اخلاص الروح األمت املستعد جلميع الكماالت.
{والذيَقدر} فيك الكمال النوعي التام {فهدى} إىل إبرازه وإظهاره وإخراجه
إىل الفعل بالتزكية والتصفية.
{والذي َأخرج َالمرعى} أي :زينة احلياة الدنيا ومنافعها ومآكلها ومشارهبا فإهنا
مرعى النفس احليوانية ومرتع هبائم القوى.
{فجعله َغثاءَ َأحوى} أي :سريع الفناء وشيك الزوال كاهلشيم واحلطام البايل
املسود فال تلتفت إليه وال تشتغل به فيمنعك عن تسبيحك اخلاص من تنزيه ذاتك
وجتريدها فتحتجب به عن كمالك املقدر فيك وال تعدُ عيناك عنه إليه ،فإنه الفاين وذلك
هو الباقي أبدا ال يزال.
ﱡ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻﲼﲽ ﲾ ﱁﱂ ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱠ

{سنقرئك} جنعلك قارئًا ملا يف كتاب استعدادك الذي هو العقل القرآين من
القرآن اجلامع للحقائق فتذكره وال تنساه أبدا {إلَماَشاءَهللا} أن ينسيك ويذهلك عنها
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في ّدخر للمقام احملمود إذا بعثت فيه {إنهَيعلمَالجهر} أي :ما ظهر فيك من الكمال
يخفى} بعد بالقوة.

{وماَ

{ونيسَرك َلليسرى} أي :نوفقك للطريقة اليسرى أي :الشريعة السمحة السهلة
اليت هي أيسر الطرق إىل اهلل وهو عطف على سنقرئك أي :نكملك بالكمال العلمي
والعملي التام وفوق التام الذي هو التكميل وهي احلكمة البالغة والقدرة الكاملة.
{فذكر َإن َنفعت َالذكرى} أي :كمّل اخللق بالدعوة إن كانوا قابلني مستعدّين
لقبول التذكرة فتنفعهم ،يعين :أن التذكري وإن كان عامًَّا ال ينفع اخللق كلهم بل هو
ل يف قوله{ :إنَ
مشروط بشرط االستعداد ،فمن استعد قبل انتفع به ،ومن ال فال ،أجْ َم َ
نفعتَالذكرى} ،مث فصل بقوله{ :سيذكرَمنَيخشى} أي :يتذكر ويتعظ وينتفع به من كان
لني القلب سليم الفطرة مستعدا لقبوله يتأثر به لنوريته وصفائه.
{ويتجنبها َاألشقى} أي :يتحاماه احملجوب عن الرب ،العدمي االستعداد ،النائي
القلب الذي هو أشقى من املستعدّ الذي زال استعداده واحتجب بظلمة صفات نفسه
{الذي َيصلى َالنار َالكبرى} اليت هي نارُ احلجاب عن الرب بالشرك والوقوف مع الغري،
ونار القهر يف مقام الصفات ونار الغضب والسخط يف مقام األفعال ونار جهنم اآلثار يف
املواقف األربعة من موقف امللك وامللكوت واجلربوت وحضرة الالهوت أبد اآلبدين فما
أكرب ناره .وأما الثاين فال يصلى إال بنار اآلثار.
ﱡ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱟﱠﱡﱢ ﱣ ﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪ ﱫﱬ ﱠ

{ثمَلَيموتَفيها} المتناع انعدامه {ولَيحيى} باحلقيقة هلالكه الروحاين أي:
يتعذب دائمًا سرمدًا يف حالة يتمىن عندها املوت وكلما احترق وهلك أعيد إىل احلياة
وعذب ،فال يكون ميتًا مطلقًا وال حيًا مطلقا.
{قد َأفلح َمن َتزكى} أي :فاز وظفر من تطهر عن صفات نفسه وظلمات بدنه
بعد حصول استعداده {وذكرَاسمَربه} أي :االسم اخلاص الذي يربّه به بإفاضة كماله
الذي يسأل ربه بلسان استعداده كالعليم للجاهل واهلادي للضال والغفار للمذنب وهو يف
احلقيقة عني ذاته اليت غَ ِفل هو عنها حبجاب اآلثار واهليئات وصفات النفس وسائر
الظلمات ،كما قال تعاىل ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱠ [احلشر ،اآلية .]19 :وذكره تعرفه
وطلب كماله املخصوص به بالتأييد الرباين والتوفيق اإلهلي {فصلَى} فعبد معبوده الذي
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هو احلق املتجلي له يف صورة ذلك االسم اخلاص الذي يعرف ربه به بعد رؤيته بكماله
املقدر له.
{بل َتؤثرون َالحياة َالدنيا} أي :تغفلون وحتتجبون عن ذكر ذلك االسم وصالة
الرب باحلياة احلسية وطيباهتا وزخارفها لعدم التزكية وتؤثروهنا باحملبة على احلياة احلقيقية
الدائمة الروحانية وهي أفضل وأدوم.
{إن َهذا} املعىن من انتفاع املستعدّ بالتذكري وعدم انتفاع العدمي االستعداد
وتعذبه بالنار الكربى وفالح أهل التزكية والتحلية من املستعدّين وهالك املؤثرين للحياة
احلسية منهم {لفي َالصح } القدمية املنزهة عن التبديل والتغيري احملفوظة عند اهلل من
األلواح النورية اجملردة اليت اطلع عليها النبيّان املذكوران ونزل عليهما الظهور على
مظاهرها والسالم ،واهلل أعلم.

سورة الغاشية
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ
ﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﱠ

{الغاشية} الداهية اليت تغشى الناس بشدائدها أي :القيامة الكربى اليت تغشى
الذوات وتفنيها بنور التجلي الذايت ،فينكشف الناس يوم إذ غشيت على من غشيته
منقسمني أشقياء وسعداء ،والصغرى اليت تغشى العقل بشدة السكرات وتلبس املغشي
أهواهلا فيكون الناس يوم إذ غشيتهم إما أشقياء وإما سعداء.
{وجوهَيومئذ} أي :ذوات {خاشعة} أي :ذليلة خائفة {عاملةَناصبة} تعمل
دائبًا أعماالً صعبة تتعب فيها كاهلوي يف دركات النار واإلرتقاء يف عقباهتا ومحل مشاقّ
الصور واهليئات املتعبة املثقلة من آثار أعماهلا أو عاملة من استعمال الزبانية إياها يف أعمال
شاقةٍ فادحةٍ من جنس أعماهلا اليت ضربت هبا يف الدنيا وإتعاهبا فيها من غري منفعة هلم منها
إال التعب والعذاب {تصلىَنارا} من نريان آثار الطبيعة {حامية} مؤذية مؤملة حبسب ما
تزاوهلا يف الدنيا من األعمال {تسقىَمنَعينَآنية} من اجلهل املركب الذي هو مشرهبم
واالعتقاد الفاسد املؤذي.
{ليس َلهم َطعام َإل َمن َضريع} الشبه والعلوم الغري املنتفع هبا املؤذية كاملغالطات
واخلالفيات والسفسطة وما جيري جمراها {لَيسمن} أي :ال يقوي النفس {ولَيغنيَمنَ
جوع} وال يسكن داعية النفس ونَهِم احلرص على تعلمها واملباحثة عنها وميكن أن حيشر
بعض األشقياء على صور طعامهم الشربق اليابس كالزقوم لبعضهم والغسلني لبعضهم.
{وجوه َيومئذ َناعمة} تظهر عليها نضرة النعيم من اللطافة والنورية لتجردهم
{لسعيها} وجدها يف طريق الرب واكتساب الفضائل والسري يف اهلل {راضية} شاكرة ال
تندم وال تتحسر وال تتجرد عما فعلت كاألوىل {فيَجنة} من جنان الصفات وحضرة
القدس {عالية} رفيعة القدر من علو املكانة {لَتسمعَفيهاَلغية} ألن كالمهم احلكمة
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{فيها َعين َجارية}

واملعرفة والتسبيح والتحميد
والكشف والوجدان والتوحيد.

من عيون مياه علوم املعارف والذوق

ﱡ ﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ

ﱎ ﱏ ﱐﱑﱒ ﱓﱠ

{فيها َسرر َمرفوعة} من مراتب األمساء اإلهلية اليت بلغوها باالتصاف بصفاته
رفعت قدرها عن مراتب اجلسمانية {وأكواب} من أوصاف الذوات اجملردة وحماسنها اليت
هي ظروف مخور احملبة {موضوعة} لثباهتا على حاهلا يف حماهلا {ونمار } من مقاماهتم
ومقاعدهم يف مراتب الصفات ،فإن لكل صفة من ابتداء جتليها وطوالع أنوارها وكوهنا
حاال إىل كمال االتصاف هبا وكوهنا ملكا ومقاما مواضع أقدام ومقاعد فإذا استوىف
السالك حظه منها حبسب استعداده وبلغ غاية مبلغه حىت مت سريه فيها وصارت ملكا له
كان مقامه منها منرقة على تلك األريكة اليت هي موضع ذلك الوصف مع الذات
{مصفوفة} مرتبة {وزرابي} من مقامات جتليات األفعال اليت حتت مقامات الصفات
كالتوكل حتت الرضا {مبثوثة} مبسوطة حتتهم.
{أفالَينظرون} إىل اآلثار الظاهرة باحلس فيعتربون ويعربون عنها إىل جتلي الوصل
إىل جتلي الصفات.
{فذكر} عسى أن يكون فيهم مستعد يتذكر ويتعظ فيترقى يف السلم املنخلعة إىل
جناب احلق ال من أعرض واحتجب هبذه اآلثار عن املؤثر {فيعذبهَهللاَالعذابَاألكبر} وهو
النار الكربى املشار إليها يف سورة (األعلى) املعدة للمحجوب املطلق يف مجيع مراتب
الوجود وقوله{ :إنماَأنتَمذكرَ*َلستَعليهمَبمصيطر} اعتراض أي :ما إليك إال التذكري ال
الغلبة والقهر كقوله :ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ [القصص ،اآلية ،]56 :ﱡ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫﲬﱠ [ق ،اآلية.]45 :
{إن َإلينا َإيابهم َ* َثم َإن َعلينا َحسابهم} أي :خاصة إلينا إياهبم ال إىل غرينا ،فإنا
حناسبهم ونعذهبم بالعذاب األكرب فإن القهر والغلبة لنا ال لك.

سورة الفجر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱠ

{وليالَ

أقسم بابتداء ظهور نور الروح على مادة البدن عند أول أثر تعلقه به
عشر} وحمال احلواس العشرة الظاهرة والباطنة اليت تتعني عند تعلقه به لكوهنا أسباب
حتصيل الكمال وآالهتا {والشفع} أي :الروح والبدن عن اجتماعهما ومتام وجود
اإلنسان الذي ميكن به الوصول {والوتر} أي :الروح اجملرد إذا فارق.

{والليل َإذا َيسر} أي :ظلمة البدن إذا ذهبت وزالت بتجرد الروح فيكون
اإلقسام باملبتدأ واملنتهى أو بالقيامة الكربى وآثارها أي :والفجر الذي هو مبتدأ طلوع
نور احلق وتأثريه يف ليلة النفس وليال عشر من احلواس الراكدة اهلادئة املظلمة املتعطلة عن
أشغاهلا عند جتلي النور اإلهلي والشفع الذي هو الشاهد واملشهود قبل جتلي الفناء التام
حال املشاهدة يف مقام الصفات ،والوتر أي :الذات األحدية عند الفناء التام وارتفاع
االثنينية ،والليل أي :ظلمة األنائية إذا ذهبت وزالت بزوال البقية أو بالقيامة الصغرى أي:
فجر ابتداء ظهور نور الشمس الطالعة من مغرهبا{ .وليالَعشر} أي :احلواس املتكدرة
املظلمة عند املوت{ ،والشفع} أي :الروح والبدن{ ،والوتر} أي :الروح املفارق إذا
جترد{ ،والليلَإذاَيسر} ،والبدن إذا انقشع ظالمه عن الروح وزال باملوت.
{هلَفيَذلكَقسمَلذيَحجر} استفهام يف معىن اإلنكار ،أي :هل عاقل يهتدي إىل
اإلقسام هبذه األشياء ووجه تعظيمها بالقسم هبا وحكمة انتظامها يف قس ٍم واحدس
وتناسبها فإن عقول أهل الدنيا املشوبة بالوهم ال هتتدي إىل ذلك.
ﱡ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ

ﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ

ﲔﲕﱠ

وجواب القسم ليعذبن احملجوبون لداللة قوله{ :ألم َتر َكي َفعل َربك َبعاد} إىل
قوله{ :لبالمرصاد} عليه أو يف معىن التقرير أي :إمنا يهتدي إىل ذلك أولو األلباب
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الصافية اجملردة عن شوب الوهم ،وجواب القسم :ليثابن العقالء املعتربون حبال احملجوبني
دوهنم.
ﱡ ﲖ ﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱁ ﱂ
ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛ ﱠ

{فأما َاإلنسان َإذا َما َابتاله َربه} أي :اإلنسان جيب أن يكون يف مقام الشكر أو
الصرب حبكم اإلميان لقوله" :اإلميان نصفان ،نصف صرب ونصف شكر" ،ألن اهلل تعاىل ال
خيلو من أن يبتليه إما بالنعم والرخاء فعليه أن يشكره باستعمال نعمته فيما ينبغي من
إكرام اليتيم وإطعام املسكني وسائر مراضيه وال يكفر نعمته بالبطر واالفتخار فيقول :إن
اهلل أكرمين الستحقاقي وكراميت عنده ،ويترفه يف األكل وحيتجب مبحبة املال ومينع
املستحقني ،أو بالفقر وضيق الرزق فيجب عليه أن يصرب وال جيزع وال يقول :إن اهلل
أهانين ،فرمبا كان ذلك إكرامًا له بأن ال يشغله بالنعمة عن املنعم وجيعل ذلك وسيلة له يف
التوجه إىل احلق والسلوك يف طريقه لعدم التعلق كما أن األول رمبا كان استدراجا منه.
{إذاَدَكتَاألرض} أي :البدن باملوت {دكاََدكاَ} متفتتًا {وجاءَربك} أي :ظهر
يف صورة القهر ملن برز عن حجاب البدن باملفارقة {والملك َصفاَ َصفاَ} أي :ظهر تأثري
املالئكة من النفوس السماوية واألرضية املترتبة يف مراتبهم يف تعذيبه بعدما كان حمتجبا
عنهم بشواغل البدن.
{وجيءَيومئذَبجهنم} أي :برزت نار الطبيعة وأحضرت للمعذبني.

{يومئذ َيتذكر َاإلنسان} خالف ما اعتقده يف الدنيا وصار هيئة يف نفسه من
مقتضيات فطرته فإن ظهور الباري بصفة القهر واملالئكة بصفة التعذيب ال يكون إال ملن
اعتقد خالف ما ظهر عليه مما هو يف نفس األمر كاملنكر والنكري {وأنى َله} فائدة
{الذكرى} ومنفعته فإن االعتقاد الراسخ مينع نفع هذا التذكري.
ﱡ ﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ

ﱫﱬ ﱠ

{يا َأيتها َالنفس َالمطمئنة} اليت نزلت عليها السكينة وتنورت بنور اليقني
فاطمأنت إىل اهلل من االضطراب {ارجعيَإلىَربك} يف حال الرضا ،أي :إذا متَّ لك كمال
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الصفات فال تسكين إليه وارجعي إىل الذات يف حال الرضا الذي هو كمال مقام الصفات
والرضا عن اهلل ال يكون إال بعد رضا اهلل عنها ،كما قال :ﱡ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢ ﱠ
[املائدة ،اآلية.]119 :
{فادخلي َفي َعبادي} يف زمرة عبادي املخصوصني يب من أهل التوحيد الذايت
{وادخليَجنتي} املخصوصة يب أي :جنة الذات وقرئ يف عبدي وقرئ يف جسد عبدي
أي :حالة البعث والنشور ورد األرواح إىل األجساد ،واهلل أعلم.

سورة البلد
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ

ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍﲎﲏ ﲐﲑ ﲒ ﱠ

أقسم بالبلد احلرام الذي هو البلد القدسي النازل به رسول اهلل  وهو األفق
األعلى والوادي املقدس {وأنت َحَلَ} مطلق {بهذا َالبلد} تفعل به ما تشاء غري مقيدٍ
بقيود صفات النفس والعادات {ووالد َوما َولد} أي :روح القدس الذي هو األب
احلقيقي للنفوس اإلنسانية كقول عيسى " :إين ذاهب إىل أيب وأبيكم السماوي"،
وقوله" :تشبَّهوا بأبيكم السماوي ونفسك اليت ولدها هو" أي :بروح القدس ونفسك
الناطقة.
{لقد َخلقنا َاإلنسان َفي} مكابدةٍ ومشقَّ ٍة من نفسه وهواه أو مرض باطن وفساد
قلب وغلظ حجاب إذ الكبد يف اللغة غلظ الكبد الذي هو مبدأ القوة الطبيعية وفساده
وحجاب القلب وفساده من هذه القوة فاستُعري غلظ الكبد لغلظ حجاب القلب ومرض
اجلهل.
{أيحسب} لغلظ حجابه ومرض قلبه الحتجابه بالطبيعة {أنَلنَيقدرَعليهَأحدَ*َ
يقول َأهلكت َمالَ َلبداَ} كثريًا ،أي :يف املكارم لالفتخار واملباهاة كقول العرب :خسرت
عليه كذا ،إذا أنفق عليه يتفضَّل على الناس بالتبذير واإلسراف وحيسبه فضيل ًة الحتجابه
عن الفضيلة وجهله وهلذا قال{ :أيحسبَأنَلمَيرهَأحد} أي :أحيسب أن مل ي َّطلع اهلل تعاىل
على باطنه ونيّته حني يُنفق ماله يف السمعة والرياء واملباهاة ال على ما ينبغي يف مراضي اهلل
وهي رذيلة على رذيلةٍ فكيف تكون فضيلة.
ﱡ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉﱊﱋﱠ
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{ألمَنجعلَلهَعينين} أمل نُنعم عليه باآلالت البدنية اليت يتمكن هبا من اكتساب
الكمال ليبصر ما يعترب به ويسأل عما ال يعلم ويتكلم فيه {وهديناه} إىل طريقي اخلري
والشر.
{فال َاقتحم َالعقبة} أي :عقبة النفس وهواها احلاجبة للقلب بالرياضة واجملاهدة،
وأي عقبة كؤود هي ال يدري كْنه مشقَّتها {فكَرقبة} أي :العقبة اليت جيب اقتحامها
ختليص رقبة القلب األسري يف قيد هوى النفس وفكها عن أسرها بالتجريد عن امليول
الطبيعية بالكلية فإن مل يكن الفك بالكلية بالرياضة وإماتة القوى وقهر النفس فتكلُّف
الفضائل والتزام سلوك طريقها واكتساهبا حىت يصري التطبع طباعًا وهو معىن قوله:
{أو َإطعام َفي َيوم َذي َمسغبة} إىل قوله{ :وتواصوا َبالمرحمة} فإن اإلطعام
خصوصًا وقت شدة االحتياج للمستحق الذي هو وُضع يف موضعه من باب فضيلة العفة
بل أفضل أنواعها واإلميان من فضيلة احلكمة وأشرف أنواعها وأجلها وهو اإلميان العلمي
اليقيين والصرب على الشدائد من أعظم أنواع الشجاعة وأخَّره عن اإلميان المتناع حصول
فضيلة الشجاعة بدون اليقني ،واملرمحة أي :التراحم والتعاطف من أفضل أنواع العدالة
فانظر كيف عدد أجناس الفضائل األربع اليت حيصل هبا كمال النفس .بدأ بالعفة اليت هي
أوىل الفضائل وعرب عنها مبعظم أنواعها وأخصّ خصاهلا الذي هو السخاء ،مث أورد اإلميان
الذي هو األصل واألساس وجاء بلفظة مثَّ لبعد مرتبته عن األوىل يف االرتفاع والعلو وعبَّر
عن احلكمة به لكونه أم سائر مراتبها وأنواعها مث رتَّب عليه الصرب المتناعه بدون اليقني
وأخّر العدالة اليت هي هنايتها واستغىن بذكر املرمحة اليت هي صفة الرمحن عن سائر أنواعها
كما استغىن بذكر الصرب عن سائر أنواع الشجاعة.
{أولئك َأصحاب َالميمنة} أي :املوصوفون هبذه الفضائل هم السعداء أصحاب
اليمني وسكان عامل القدس {والذينَكفرواَبآياتنا} أي :حُجبوا عن هذه الصفات اليت هي
آيات اهلل احلقيقية اليت تُعرف هبا ذاته {هم َأصحاب} الشؤم وسكان عامل الرجس
{عليهم} تستويل نار الطبيعة اآلثارية مطبقة عليهم أبواهبا حمبوسني فيها ممنوعني عن
الروح واملراتب أبدا اآلبدين ،واهلل أعلم.

سورة الشمس
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱌ ﱍﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﱝ
ﱞ ﱟﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪ ﱠ

{والشمس} َأقسَم بشمس الروح وضوئها املنتشر يف البدن الساطع على النفس.

{والقمر} أي :قمر القلب إذا تلى الروح يف التنوُّر هبا وإقباله حنوها واستضاءته
بنورها ومل يتبع النفس فينخسف بظلمتها.
{والنهار} وهنار استيالء نور الروح وقيام سلطاهنا واستواء نورها {إذاَجالها}
وأبرزها يف غاية الظهور كالنهار عند االستواء يف جتلية الشمس.
{والليل َإذا َيغشاها} أي :ليل ظلمة النفس إذا سترت الروح فإن وجود القلب
الذي هو حملُّ املعرفة وعرش الرمحن ال يكون إال بامتزاج نور الروح وظلمة النفس كأنه
موجود مركب منهما متولد من اجتماعهما ولوال ظلمة النفس مل تستَنب املعاين يف القلب،
فلم تضبط كما يف حيز الروح لغاية صفائها ونوريتها وإن كانت الثالثة حقيقة واحدة
ختتلف أمساؤها حبسب اختالف مراتبها.
{والسماء} أي :الروح احليوانية اليت هي مساء هذا الوجود والقادر الذي بناها.
{واألرض} أي :البدن واخلالق الذي طحاها.

{ونفس} أي :القوة احليوانية املنطبعة يف الروح احليوانية املسمَّاة باصطالح أهل
الشرع والتصوف النفس مطلقا أو اجلملة أو النفس الناطقة واحلكيم الذي {سوَاها}
عدهلا بني جهيت الربوبية والسفالة ال يف ظلمة اجلسم وكثافته وال يف ضوء الروح ولطافته
كما قال :ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ [النور ،اآلية ]35 :على األول ،وعدل مزاجها وتركيبها
على الثاين ،وأعدها لقبول الكمال ووسطها بني العاملني على الثالث.
{فألهمها َفجورها َوتقواها} أي :أفهمها إيامها وأشعرها هبما باإللقاء امللكي
والتمكني من معرفتهما وحُسنِ التقوى وقْبحِ الفجور بالعقل اهليوالين.
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ﱡ ﱫ ﱬ ﱭﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷﱸ ﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾ
ﱿﲀ ﲁ ﲂﲃﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏ ﲐ ﱠ

{قد َأفلح} بالوصول إىل الكمال وبلوغ الفطرة األوىل {من َزكَاها} وطهرها.
{وقد َخاب َمن َدسَاها} وأخفاها يف تراب البدن عن نور احلق ورمحته وجواب القسم
حمذوف ،أي :ليهلكن احملجوبون املكذبون للنيب بطغياهنم كما أهلكت مثود لتكذيبهم
نبيهم بطغياهنم لعدم قبول ذلك اإلهلام وبقائهم على الفجور واحتجاب العقل واستيالء
ظلمة النفس وقد مر تأويل الناقة وسقياها واهلل تعاىل أعلم.

سورة الليل
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲧﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﱠ

أقسم بليل ظلمة النفس إذا ستر نور الروح وبنهار نور الروح {إذاَتجلى} فظهر
من اجتماعهما وجود القلب الذي هو عرش الرمحن فإن القلب يظهر باجتماع هذين له
وجه إىل الروح يسمى الفؤاد يتلقَّى به املعارف واحلقائق ووجه إىل النفس يسمى الصدر
حيفظ به السرائر ويتمثل فيه املعاين والقادر العظيم القدرة احلكيم الباهر احلكمة الذي
{خلقَالذكر} الذي هو الروح {واألنثى} اليت هي النفس فولد القلب.
{إنَسعيكمَلشتى} أشتات خمتلفة الجنذاب بعضكم إىل جانب الروح والتوجُّه إىل
اخلري لغلبة النورية وميل بعضكم إىل جانب النفس واالهنماك يف الشر لغلبة الظلمة
وتفصيل ذلك يف قوله{ :فأماَمن َأعطىَواتقى} أي :آثر الترك والتجريد فرفض ما يشغله
عن احلق وتركه بالسهولة واتقى عن هيئات النفس فجرَّدها عن امليل إىل ما رفض
وااللتفات حنوه {وصدَ } بالفضيلة {بالحسنى} اليت هي مرتبة الكمال باإلميان العلمي
إذ لو مل يتيقن بوجود كمال كامل مل ميكنه الترقي {فسنيسره َلليسرى} أي :فسنهيئه
ونوفقه للطريقة اليسرى اليت هي السلوك يف اهلل لقطع عالئقه وقوة يقينه.

ﱡ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉﱊ ﱋ ﱌﱍ
ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡ ﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱠ

{وأما َمن َبخل َواستغنى} آثر حمبة املال ومجعه ومنعه واستغىن به عن كسب
الفضيلة الحتجابه به عن احلق {وكذب َبالحسنى} بوجود مرتبة الكمال والفضيلة
الستغنائه باحلياة الدنيا واحتجابه هبا عن عامل النور واآلخرة {فسنيسَرهَللعسرى} فسنهيئه
باخلذالن للطريقة العسرى اليت هي االحنطاط عن رتبة الفطرة إىل قعر الطبيعة ودركات
أسفل سافلني مأوى احلشرات والديدان واحليلولة بينه وبني شهواته باحلرمان.
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{وماَيغنيَعنهَماله} الذي تعب يف حتصيله وأفىن عمره يف حفظه
إذا وقع يف قعرِ بئرِ جهنم وعمق اهلاوية وهلك.

{إذاَتردَى}

{إن َعلينا َلَلَهدى} باإلرشاد إلينا بنور العقل واحلس واجلمع بني األدلة العقلية
والسمعية والتمكني على االستدالل واالستبصار.

{وإنَلناَلآلخرةَواألولى} أي :نعطيهما من توجّه إلينا فال حنرم التارك اجملرد عن
ثواب الدنيا مع ثواب اآلخرة فإن من آثر األشرف يكون األخس حتت قدمه بالضرورة
كقوله :ﱡ ﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱠ [املائدة ،اآلية.]66 :

{فأنذرتكمَناراَتلظى} أي :نارًا عظيمة يبلغ لظاها مجيع مراتب الوجود وهي النار
الكربى الشاملة للحجاب والقهر والسخط والتعذيب باآلثار ،وهلذا قال{ :لَيصالهاَإلَ
األشقى} العدمي االستعداد ،اخلبيث اجلوهر ،املشرك باهلل يف املواقف األربعة.
{وسيجنبهاَ

{الذي َكذَب} باهلل لشركه {وتولَى} وأعرض عن الدين لعناده
األتقى} أي :يتحاماها ويبعد عنها يف مجيع مراتبها {الذي} اتقى ما عدا اهلل من ذاته
وصفاته وأفعاله وكل شيء من األغيار واآلثار باالستغراق يف عني اجلمع وهو األتقى
املطلق الذي مل يقف مع غري اهلل فيوقف على اهلل ويعذب ببعض النريان .وأما التقي فقد ال
جينب مجيع مراتبها كاملتجرّد من اهليئات واألفعال ،الواقف مع الصفات فإنه وإن كان
مغفورًا ذنوبه فقد حرم عن روح الذات ولذة املقربني يف حجاب وجوده.
{الذيَيؤتيَمالهَيتزكى} الذي يعطيه يف حالة كونه مُتطهرًا عن لوث حمبة األنداد
وتعلق األغيار وااللتفات إىل ما سوى اهلل واالشتغال به مُزكيًا نفسه عن الشرك اخلفي.
ﱡ ﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷ ﱸ ﱠ

{إل َابتغاءَوجهَ

{وماَألحدَعندهَمنَنعمةََتجزى} أي :ال يؤتيه للمكافأة واملعارضة
ربه} باجتناب ما عداه ولكونه على أعلى مراتب التقوى ألن اهلل تعاىل حبسب كل اسم
له وجه يتجلَّى به ملن يدعوه بلسان حاله بذلك االسم ويعبده باستعداده والوجه األعلى
هو الذي له حبسب امسه األعلى الشامل جلميع األمساء وإن جعلته وصفًا لربه ،فالرب هو
ذلك االسم.
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{ولسو َ َيرضى} بالوصول إليه يف عَني اجلمع والشهود الذايت مث مشاهدة ذلك
الوجه يف مقام التفصيل حال البقاء بعد الفناء الستدعاء الرضا وجوده مع الوصف ،واهلل
تعاىل أعلم.

سورة الضحى
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁ ﲂﲃ ﲄ ﱠ

أقسم بالنور والظلمة الصرفة القارّة على حاهلا الذين مها أصل الوجود اإلنساين
ع يف عامل النور وحضرة القدس مع بقاء
ك ترْك مودّ ٍ
ومجاع الكونني على أن ربك ما تركَ َ
احملبة والشوق يف مقام الصفات حمجوبا عن الذات ،فإن املودّع ال بد له من حمبة وشوق
{وماَقلى} أي :وما قالك يف عامل الظلمة والوقوف مع الكون بال حمبةٍ وشوقٍ يف مقام
النفس حمجوبًا عن الرب وصفاته وأفعاله ترك قال مبغض وذلك أن احملبوب الذي يسبق
كشفه اجتهاده إذا كوشف بالتوحيد الذايت ورفع غطاؤه ليعشق رُ َّد إىل احلجاب وسد
طريقه إىل حضرة جتلي الذات ليشتد شوقه ويلطف سره وتذوب أنائيته بنار الشوق مث
فتح طريقه ورفع حجابه بالكلية وكوشف باحلق الصرف ليكون ذوقه أمت وكشفه أكمل،
وكان  يف هذا االحتجاب يصعد اجلبال لريى بنفسه فإذا نفذت طاقته رفع احلجاب
ونزل.
ﱡ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ
ﲪﲫ ﱠ

{ولآلخرة} أي :وللحالة اآلخرة اليت هي التجلي بعد االحتجاب واشتداد
الشوق {خيرَ َلكَمن} احلالة {األولى} ألمنك يف احلالة الثانية عن التلوين بوجود البقية
وظهور األنائية {ولسو َيعطيكَربك} الوجود احلقاين هلداية اخللق والدعوة إىل احلق بعد
هذا الفناء الصرف {فترضى} به حيث ما رضيت بالوجود البشري والرضا ال يكون إال
حال الوجود.
{ألمَيجدكَيتيماَ} منفردًا حمجوبًا بصفات النفس عن نور أبيك احلقيقي الذي هو
روح القدس منقطعًا عنه ضائعًا {فآوى} أي :فأواك إىل جنابه وربَّاك يف حجر تربيته
وتأديبه وكفلك أباك ليعلمك ويزكيك {ووجدكَضال} عن التوحيد الذايت عند كونك يف
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{ووجدك َعائالَ}

عامل أبيك حمتجبًا بالصفات عن الذات فهداك بنفسه إىل عني الذات
فقريًا عدميا فانيا فيه بالفقر الذي هو سواد الوجه يف الدارين الذي هو الفناء احملض بعد
الفقر الذي هو فخره أي :فناء الصفات كما قال '' :الفقر فخري '' فأغناك مبا أعطاك من
الوجود املوهوب املوصوف بصفات الكمال احلقاين املتخلق باألخالق الربانية ،فإذا متَّ
كمالك فتخلق بأخالقي وافعل بعبادي ما فعلت بك لتكون عبدًا شكورًا أي :قائمًا
بشكر نعميت.
{فأما َاليتيم} أي :املنفرد املنكسر القلب ،املنقطع عن نور القدس ،احملتجب
حبجاب النفس {فالَتقهر} والطف به باملداراة والرفق وآوه إىل نفسك بالدعوة باحلكمة
واملوعظة احلسنة كما آويتك {وأما َالسائل} أي :املستعد احملجوب الضال عن طريق
مقصده الطالب إياه {فالَتنهر} وال متنعه عن السؤال واهده كما هديتك {وأما َبنعمةَ
ربك} من العلم واحلكمة الفائض عليك يف مقام البقاء {فحدَث} بتعليم الناس وإغنائهم
باخلري احلقيقي كما أغنيتك ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة االنشراح
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳﲴﱁﱂﱃ ﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊ
ﱋﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐﱑﱒ ﱓﱔ ﱕﱖ ﱗﱘ ﱙﱚ ﱠ

{ألمَنشرحَلكَصدرك} استفهام مبعىن إنكار انتفاء الشرح ليفيد ثبوته ،أي :شرحنا
لك صدرك وذلك ألن املوحد يف مقام الفناء حمجوب باحلق عن اخللق لفنائه وضيق الفاين
عن كل شيء إذ العدم ال يقبل الوجود كما كان قبل الفناء حمجوبًا باخللق عن احلق
لضيق وعائِه الوجودي وامتناع قبول وجود التجلي الذايت اإلهلي ،فإذا ُر َّد إىل اخللق
بالوجود احلقاين املوهوب ورجع إىل التفصيل وسع صدره احلق واخللق لكونه وجودًا
حقيًا وذلك انشراح الصدر أي:
شرحناه بنورنا للدعوة والقيام حبقائق األنباء والوزر الذي حيمل ظهره على
النقيض وهو صوت الكسر ،أي :يكسره بثقله هو وِزر النبوة والقيام بأعبائها ألنه يف مقام
الشهود مل جيد للخلق وجودا فضال عن الفعل ومل يفرق بني فعل وفعل لشهوده ألفعاله
تعاىل ،فكيف يثبت خريًا وشرًا ويأمر وينهى وهو ال يرى إال احلق وحده فإذا رد إىل مقام
النبوة عن مقام الوالية وحُجب حبجاب القلب ثَقل ذلك عليه وكاد أن يقصم ظهره
الحتجابه عن الشهود الذايت حينئذ ،فوهب التمكني يف مقام البقاء حىت مل حيتجب
بالكثرة عن الوحدة وشاهد اجلمع يف عني التفصيل ،ومل يغب عن شهوده بالدعوة وذلك
هو شرح الصدر وهو بعينه وضع الوزر املذكور ورفع الذكر ألن الفاين يف اجلمع ال
يكون شيئًا فضالً عن أن يكون مذكورًا ،ولو بقي يف عني اجلمع ملا صحّ حممد رسول اهلل
 بعد قولنا :ال إله اال اهلل لفنائه وملا مت اإلسالم لصحته هبما.
{فإنَمعَالعسر} أي :االحتجاب األول باخللق عن احلق {يسرا} وأي يسرٍ هو
كشف الذات ومقام الوالية {إن َمع َالعسر} أي :االحتجاب الثاين باحلق عن اخللق
{يسرا} وأي يسر هو شرح الصدر بالوجود املوهوب احلقاين ومقام النبوة.
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{فإذا َفرغت} عن السري باهلل ويف اهلل وعن اهلل {فانصب} يف طريق االستقامة
والسري إىل اهلل واجتهد يف دعوة اخللق {فارغب} إليه خاصة يف الدعوة إليه ،أي :ال
ترغب إال إىل ذاته دون ثواب أو غرض آخر لتكون دعوتك وهدايتك به إليه وإال ملا
كنت قائمًا به مستقيمًا إليه به بل زائغًا عنه قائمًا بالنفس ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة التني
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦ ﱧﱨ ﱩﱪ ﱫﱬﱭ
ﱮ ﱯ ﱰﱠ

{والتين} أي :املعاين الكلية املنتزعة عن اجلزئيات اليت هي مدركات القلب،
شبهها بالتني لكوهنا غري مادية معقولة صرفة مطابقة جلزئياهتا مقوية للنفس لذيذة كالتني
ب كله مشتمل على حبات كاجلزئيات اليت هي يف ضمن
الذي ال نوى له بل هو ل ٌّ
الكليات ،مُسمنٌ للبدن فيه غذائية وتفكه {والزيتون} أي :املعاين اجلزئية اليت هي
مدركات النفس شبهها بالزيتون لكوهنا مادية مُعدّة للنفس إلدراك الكليات كالزيتون
الذي له نوى وهو دابغ آلالت الغذاء مثله {وطورَسينين} أي :الدماغ الذي هو معدن
احلس والتخيل املرتفع من أرض البدن كاجلبل {وهذاَالبلدَاألمين} أي :القلب احلافظ ما
فيه من املعاين الكلية أو املأمون فساده وفناؤه لتجرّده عن اختالف االشتقاق من األمانة
واألمن.
أقسَ َم مبا حيصل به كمال اإلنسان ووجوده من املعاين الكلية واجلزئية والقلب
والنفس أي :املدركني ومدركاهتما تعظيما لإلنسان وإظهارا لشرفه وتكرميا على أنه خلق
اإلنسان.
{في َأحسن َتقويم} أي :تعديل من مجع الظلمة والنور فيه واجلمع بني األضداد
واملوافقة بينها وجعله واسطة بني العاملني جامعًا هلما ،وتسوية خلقه وخلقه وحتسني
صورته ومعناه :يف أعدل مزاجٍ وأكمل نوع وأفضل خملوق.
{ثم َرددناه} الحتجابه بالظلمة عن النور والوقوف مع رذائل األخالق
واإلعراض عن الفضائل {أسفل} من سفل خلقًا ورتبة من أهل الدركات ،وأقبح من
قبح صورة وتركيبا وأشوهه خلقة وشكالً ومنظرًا وهم أصحاب النار يف سجني الطبيعة.
ﱡ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
ﲃﲄ ﱠ
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{إل َالذين َآمنوا} بتغليب نور القلب على ظلمة النفس والكلي على اجلزئي،
وكسبوا الفضائل واخلريات أي :حصلوا الكمال العلمي والعملي فإهنم يف درجاتٍ عاليةٍ
من عامل القدس {فلهمَأجرَ} من ثواب جنات القلوب والنفوس {غيرَممنونَ} التصال
مدده من عامل القدس وبراءته عن الكون والفساد وأبدية وجوده ،فما جيعلك كاذبا بسبب
اجلزاء أيها اإلنسان بأن تكذب به فتكون كاذبًا بعد وقوفك على هذا اخللق العجيب
اجلامع ملراتب الوجود أسفلها وأعالها احلاصر لكماالت الكونني أشرفهما وأخسهما.
{أليسَهللاَبأحكمَالحاكمين} فيحكم عليه بالوقف يف أي مرتبة من املراتب شاء يف
أعالها فيثيبه أو أسفلها فيعاقبه.

سورة العلق
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱠ

{اقرأَباسمَربك} نزلت يف أول رتبة رده  عن اجلمع إىل التفصيل وهلذا قيل:
هي أول سورة نزلت من القرآن ،ومعىن الباء يف باسم :االستعانة كما يف قوله :كتبتُ
بالقلم ،ألنه إذا رجع إىل اخللق عن احلق كان موجودًا بالوجود احلقاين بعد الفناء عن
وجوده موصوفًا بصفاته ،فكان امسا من أمسائه ألن االسم هو الذات مع الصفة ،أي :اقرأ
بالوجود الذايت الذي هو امسه األعظم فهو اآلمر باعتبار اجلمع واملأمور باعتبار التفصيل
وهلذا وصف الرب ب {الذيَخلق} أي :احتجب بصورة اخللق ،يعين ظهرت بصورتك
َفق ْم يب يف صورة اخللق وارجع عن احلقية إىل اخللقية وكن خلقًا باحلق .وملا رده إىل
اخللقية يف صورة اجلمعية اإلنسانية وأمره باالحتجاب هبا لتمكن الوحي والتنزيل والنبوة
خصَّ اخللق بعد تعميمه باإلنسان فقال{ :خلقَاإلنسانَمنَعلق}.
ﱡ ﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥ ﲦﲧ ﲨﲩﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹ ﲺ
ﲻ ﲼﲽ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱠ

{اقرأ} باسم {وربكَاألكرم} أي :البالغ إىل النهاية يف الكرم الذي ال ميكن فوق
غايته كرم جلوده بذاته وصفاته وَ َهبَ لك ذاته وصفاته فهو أكرم من أن يدعك فانيًا يف
عني اجلمع فال يعوض وجودك بنفسك شيئًا ولو أبقاك على حال الفناء مل يظهر له صفة
فضالً عن الكرم ،ومن قضية أكرميته أنه الذي آثرك بأشرف صفاته الذي هو العلم وما
ادخَّر عنك شيئا من كماالته ،فلهذا وصف األكرم ب {الذي َعلَم َبالقلم} أي :القلم
األعلى الذي هو الروح األول األعظم أي :علم بسببه وواسطته مث ملا كان يف أول حال
البقاء ومل يصل إىل التمكني أراد أن ميكنه وحيفظه عن التلوين بظهور أنائيته وانتحال صفة
اهلل فقال{ :علَم َاإلنسان َما َلم َيعلم} أي :مل يكن له علم فعلمه بعلمه ووهب له صفة
عامليته لئال يرى ذاته موصوفة بصفة الكمال فيطغى بظهور األنائية وهلذا ردعه عن مقام
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الطغيان بقوله{ :كالَ َإنَاإلنسانَليطغىَ*َأنَرآهَاستغنى} أي :بسبب رؤيته نفسه مُستغنيًا
بكماله {إنَإلىَربكَالرجعى} بالفناء الذايت فال ذات لك وال صفة فارتدع ُ متأدّبًا
بأدب حاله وقال :لست بقارئ ،أي ما أنا بقارئ إمنا القارئ أنت.
{أرأيتَالذي} أي :احملجوب اجلاهل املستغين حباله وماله وقومه عن احلق {ينهىَ
* َعبدا} أي عبد عن صالة احلضور والعبادة يف مقام االستقامة بطغيانه {إن َكان َعلىَ
الهدىَ*َأوَأمرَبالتقوى} يف شركه ودعوته إىل الشرك فرضًا وتقديرًا كما زعم أو {إنَ
كذب} باحلق لكفره وأعرض عن الدين املستقيم لعناده وطغيانه كما هو يف نفس األمر
{ألمَيعلمَبأنَهللا} يراه يف احلالتني فيجازيه.
ﱡ ﱌﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖﱗﱘ ﱙ ﱚﱛﱜ ﱝﱞ

ﱟ ﱠﱡﱢﱣ ﱤ ﱠ

{كالَ} ردعٌ عن النهي عن الصالة وإثبات للقسم الثاين من الشرطية بنفي القسم
األول بالوعيد عليه {لئن َلم َينتهَ} عنه وعن نسبة الكذب واخلطأ إليه على أبلغ وجه
وآكده ،وبيان احتجابه بقومه واتكاله على قوهتم وغفلته عن قهر احلق وسخطه بتسليط
امللكوت السماوية واألرضية الفعالة يف عامل الطبيعة عليه اليت ال ميكن أحدًا مقاومتها.
{كالَلَتَطعه} أي :ال توافقه ودُ ْم على ما أنت عليه من خمالفته مبالزمة التوحيد
{واسجد} سجود الفناء يف صالة احلضور {واقترب} إليه بالفناء يف األفعال مث يف
الصفات مث يف الذات أي :دُ ْم على حالة فنائك التام يف مقام االستقامة والدعوة حىت
تكون يف حالة البقاء به فانيًا عنك وال يظهر فيك تلوين بوجود بقية من إحدى الثالث،
وهلذا قرأ  يف هذه السجدة" :أعوذ بعفوك من عقابك" أي :بفعلٍ لك من فعلٍ لك،
"وأعوذ برضاك من سخطك" أي :بصفة لك من صفةٍ لك" ،وأعوذ بك منك" أي:
بذاتك من ذاتك وهو معىن اقترابه بالسجود ،ويف احلديث" :أقرب ما يكون العبد إىل ربّه
إذا سَجد" ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة القدر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱥﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ

{إنا َأنزلناه َفي َليلة َالقدر} ليلة القدر هي البنية احملمدية حال احتجابه  يف
مقام القلب بعد الشهود الذايت ألن اإلنزال ال ميكن إال يف هذه البنية يف هذه احلالة،
والقدر هو خطره  وشرفه إذ ال يظهر قدره وال يعرفه هو إال فيها ،مث عظَّمها بقوله:
{وماَأدراكَماَليلةَالقدر} أي :أي شيء عرفت كنهَ قدرها وشرفها.
{خيرَ َمن َأل َشهر} قد مر أن اليوم يُعرب به عن احلادث كقوله:
ﲨ ﲩﲪ ﱠ [إبراهيم ،اآلية ]5 :فلكل كائن يوم ،وإذا بىن على هذه االستعارة كان كل
نوع شهرا الشتماله على األيام والليايل اشتمال النوع على األشخاص ،وكل جنسٍ سنة
الشتماهلا على الشهور اشتمال اجلنس على األنواع.
ﱡﲧ

ﱡ ﱸﱹﱺ ﱻﱼ ﱽﱾ ﱿﲀﲁ ﲂﲃ ﲄﲅﲆ ﲇ ﱠ

واأللف هو العدد التام الذي ال كثرة فوقه إال بالتكرار واإلضافة ،فيكنَّى به عن
الكل ،أي :هذا الشخص وحده خريٌ من كل األنواع .مث بني وجه تفضيله وسببَ خرييته
فقال{ :تنزلَالمالئكةَوالروحَفيهاَبإذنَربهم} أي :القوة الروحانية والنفسانية بل امللكوت
السماوية واألرضية والروح {منَكلَأمر} أي :من جهة كل أمرٍ هو معرفة مجيع األشياء
ووجوداهتا وذواهتا وصفاهتا وخواصها وأحكامها وأحواهلا وتدبريها وتسخريها.
{سالمَ َهي} سالمة عن مجيع النقائص والعيوب {حتى} وقت طلوع فجر
الشمس الطالعة من مغرهبا وقرب املوت ،فحينئذٍ ال تكون سالمة أي ساملة أو سالم يف
نفسها لكثرة السالم عليها من اهلل واملالئكة والناس أمجعني.
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سورة البينة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍﲎﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ

{لمَيكنَالذينَكفروا} أي :حُجبوا إما عن الدين وطريق الوصول إىل احلق كأهل
الكتاب وإما عن احلق أيضًا كاملشركني {منفكَين} عما هم فيه من الضاللة {حتىَتأتيهمَ
البينة} أي :احلجة الواضحة املوصلة إىل املطلوب وذلك أن الفرق املختلفة احملتجبة
بأهوائهم وضالالهتم من اليهود والنصارى واملشركني كانوا يتخاصمون ويتعاندون
ويدعي كل حزب حقية ما عليه ويدعو صاحبه إليه وينسب دينه إىل الباطل ،مث يتفقون
على أنّا ال ننفكُّ عما حنن فيه حىت خيرج النيب املوعود يف الكتابني املأمور باتباعه فيهما
فنتبعه ونتفق على احلق على كلمة واحدة كما عليه اآلن بعينه حال هؤالء املتعصبني من
أهل املذاهب املتفرقة وانتظارهم خروج املهدي يف آخر الزمان ووعدهم على اتباعه
متفقني على كلمة واحدة .وال أحسب حاهلم إال مثل حال أولئك إذا خرج ،أعاذنا اهلل
من ذلك ،فحكى اهلل قوهلم وبني أهنم ما تفرقوا تفرقًا قويًا وما اشتدَّ اختالفهم وتعاندهم
إال من بعدما جاءهتم البيّنة خبروجه ألن كل فرقة ،بل كل شخص ،تو ّهم أنه يوافق هواه
ويصوب رأيه الحتجابه بدينه ،فلما ظهر خالف ذلك ازداد كفره وعناده واشتدت
َش ِكيمته وضَغينته.
ﱡ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱧ ﱨﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱠ

{رسول َمن َهللا َيتلواَ

{رسول} بدل من البينة أي :احلجة القائمة الواضحة
صحفا} من ألواح العقول والنفوس السماوية التصاله هبا بتجرّده {مطهرة} من دنس
الطبائع وكدر العناصر ودنس املواد وحتريف العباد {فيهاَكتبَ َقيمة} أي مكتوبات ثابتة
أبدية مستقيمة ناطقة باحلق والعدل ال تتغري وال تتبدل أبدًا هي أصول الدين القيم.
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{وما َأَمروا} أي :أهل الكتابني احملجوبون بأهوائهم عن الدين مبا أمروا فيهما
ألن خيصّصوا العبادة باهلل {مخلصين َله َالدين} عن شَوبِ الباطل وااللتفات إىل

{حنفاء} عن كل طريق غري موصل إليه وعن كل ما سواه ويتوصَّلوا إليه
بالعبادات البدنية واملالية ،أي :ما أمروا مبا أمروا إال لاللتزام بأصولٍ ثالثةٍ التوحيد على
اإلخالص وقطع النظر عن الغري يف الطاعة واإلعراض عما سواه والقيام بالعبادات البدنية
من األعمال املزكية كالصالة اليت هي العُمْدَة يف باهبا كقوله " :الصالة عماد
الدين" ،والقيام حبقائق الزهد من الترك والتجريد كالزكاة اليت هي أساسها وذلك بعينه
دين الكتب القيمة اليت يتلوها هذا الرسول .فامللَّة احلقيقية احلنيفية واحدة من لَ ُدن آدم إىل
يومنا هذا ،وهي مالزمة التوحيد وسلوك طريق العدالة الشاملة لألصلني اآلخرين فلو مل
حيتجبوا بأهوائهم ومل حيرفوا كتبهم ويتعصبوا بظهور نفوسهم السبعية ومل يقفوا مع
شهواهتم ومل حيتجبوا بتومهاهتم وتصوراهتم بظواهر أوضاعهم وعاداهتم وأمانيهم ومراداهتم
عن حقائق ما يف كتبهم لكان دينهم هذا الدين بعنيه .فاحلاصل أن احملجوبني من أي
الفرق كانوا هم شرُّ الربية يف نار جهنم اآلثار قعر بئر الطبيعة واملوحدين بالتوحيد العلمي
العاملني على قانون العدالة يف اكتساب الفضائل {همَخيرَالبرية} يف جنان اخللد حبسب
درجاهتم من جنات األفعال والصفات وأعلى درجاهتم مقام كمال الصفات الذي هو
الرضا {ذلكَلمنَخشيَربه} أي :ذلك املقام خمصوصٌ مبن علته اخلشية الربانية عند جتليه
بصفة العظمة ألنه إذا جتلى الرب على القلب بصفة العظمة استولت اخلشية على العبد
وذلك ليس هو اخلوف املنايف ملقام الرضا بل هو حكم التجلي وأثره يف النفس ،وكما
أثبت القدر املشترك للمحجوبني من النار دون النار الكربى اليت لألشقني أثبت القدر
املشترك للموحدين من اجلنة دون اجلنة العليا اليت للعارفني األتقني فلذلك كان أعلى
درجاهتا الرضا والسالم.

سورة الزلزلة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱵﱶ ﱷ ﱸﱹﱺﱻ ﱼ ﱽﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄﲅﲆ ﲇ

ﲈﲉﲊﲋﱠ

{إذا َزلزلت} أرض البدن عند نزع الروح اإلنساين باضطراب الروح احليواين
والقوى {زلزالها} الذي استوجبته يف تلك احلالة املؤذِنة خبراهبا وانتقاض بنيتها.

{وأخرجتَاألرضَأثقالها} أي :متاعها اليت هي هبا ذات قدرٍ من القوى واألرواح
وهيئات األعمال واالعتقادات الراسخة يف القلب مجع ثقل وهو متاع البيت.
{وقال َاإلنسان َما َلها} أي :ما هلا زلزلت واضطربت ما طبُّها ،ما داؤها؟
أالحنراف املزاج أم لغلبة األخالط.
{يومئذَتحدثَأخبارها} بلسان حاهلا {بأنَربك} أشار إليها وأمرها باالضطراب
واخلراب وإخراج األثقال عند زهوق الروح وحتقق املوت.
ﱡ ﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

ﲞﲟﲠ ﱠ

{يومئذَيصدرَالناس} عن مراقدهم وخمارج أبداهنم إىل مواثيقهم ومواطن حساهبم
وجزائهم {أشتاتا} متفرقني سعداء وأشقياء {ليروا َأعمالهم} أي :جزاءها مبا أثبت يف
صحائف نفوسهم من صورها وهيئاهتا.
{فمنَيعمل} من السعداء {مثقالَذرةَخيراَيرهَ*َومنَيعمل} من األشقياء {مثقالَ
ذرةَشراَيره} واملخصص لعموم من يف ،فمن يعمل يف املوضعني .قوله أشتاتا ألن خريات
األشقياء حمبطة بالكفر واالحتجاب وشرور السعداء معفوّة باإلميان والتوبة وغلبة اخلريات
وسالمة الفطرة.
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سورة العاديات
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲡﲢ ﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯ

ﲰ ﲱﱠ

{والعاديات} أي :النفوس اجملتهدة السائرة يف سبيل اهلل اليت تعدو من شدة سريها
ورياضتها وجدّها يف سعيها كاخليل العادية تتنفس الصعداء من برحاء الشوق.
{فالمورياتَقدحا} فتوري نارًا بقداح النتائج واالشتغال بنور العقل الفعال بقدح
زناد النظر وتركيب املعلومات بالفكر.
{فالمغيرات َصبحا} أي :اليت تغري ما يتعلق هبا مما يف ظواهرها وخارجها من
املاليات ،ومما يف بواطنها وداخلها من هيئات صفات النفوس وآثار األفعال وميول
الشهوات واللذات ووساوس الوهم واخليال بنور صبح التجلي اإلهلي وأثر الطوالع
ومبادئ الوصول تركا وجتريدًا.
{فأثرن َبه} بنور ذلك التجلي وصبح يوم القيامة الكربى ونقع تراب البدن
بإهناكه وتلطيفه وتنحيفه بالرياضة ومنع احلظوظ لشدة التوجه إىل احلق واإلقبال إليه
بالعشق وانزعاج القوى يف مشايعة القلب والروح عن جانب البدن واشتغاهلا عنه بتلقي
األنوار كما يقال :أثار عنه الغبار ،أي :أفناه وأهلكه وجعله كالغبار يف التالشي.
{فوسطنَبه} أي :بذلك الصبح ونوره مجع عني الذات فاستغرقن فيه أي :ل َّطفن
كثافة تراب البدن حىت يصري كالنقع يف اللطافة ،فوسطن بذلك النقع مجع الذات فإن
الوصول إمنا يكون باألبدان كمعراجه  فإنه كان بالبدن ،أي :العاملات العامالت
التاركات اجملردات بنور التجلي املنهكات لألبدان بالرياضة فالواصالت.
ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ
ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱡﱢ ﱣ ﱠ
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{إن َاإلنسان َلربه َلكنود} أقسم حبرمة الشاكرين ألنعمه الواصلني إليه بتوصلها
على أن اإلنسان لكفور لربه باحتجابه بنعمه عنه ووقوفه معها وعدم استعماله هلا فيما
ينبغي ليتوصل هبا إليه.
{وإنه َعلى َذلك َلشهيد} لعلمه باحتجابه وشهادة عقله ونور فطرته أنه ال يقوم
حبقوق نعم اهلل ويقصر يف جنب اهلل بكفرانه.
{وإنه َلحب َالخير َلشديد} أي :وإنه حلب املال لقوي أو ألجل حب املال خبيل،
فلذلك حيتجب به غارزًا رأسه يف حتصيله وحفظه ومجعه ومنعه مشغوالً به عن احلق
معرضا عن جنابه ،أو أنه حلب اخلري املوصل إىل احلق منقبض غري هش منبسط.
{أفال َيعلم} أي :أبعد هذا االحتجاب وخمالفة العقل ال يعلم بنور فطرته وقوة
عقله {إذا َبعثر} أي :بعث ما يف قبور أبداهنم من النفوس واألرواح {وحصَل} ما يف
صدورهم أي :أظهر ما يف قلوهبم من هيئات أعماهلم وصفاهتم وأسرارهم ونياهتم املكتومة
فيها {إن َربهم َبهم َيومئذ َلخبير} عامل بأسرارهم وضمائرهم وأعماهلم وظواهرهم
فيجازيهم على حسبها.

سورة القارعة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ
ﱴﱵﱶﱷﱸﱠ

{القارعة} الداهية اليت تقرع الناس وهتلكهم وهي إما القيامة الكربى أو
الصغرى ،فإن كانت الكربى فمعناها احلالة اليت تفين املقروع من جتلي الذات األحدية
وإفناء البشرية بالكلية وهي حالة ال يعرف كنهها وال يقدر قدرها ،تقرعهم.
{يوم َيكون َالناس َكالفراش} أي :يكونون يف ذلك الشهود يف الذلة وتفرق
الوجهة كالفراش املنتثر وأحقر وأذل ألنه ال قدر وال وقع هلم يف عني املوحد كقوله :لن
يكمل إميان املرء حىت يكون الناس عنده كاألباعر أو كالفراش {المبثوث} إذا احترق
وانبثَّ بالنار لنظره إليهم بعني الفناء.
{وتكونَالجبال} أي :األكوان ومراتب الوجود على اختالف أصنافها وأنواعها
{كالعهن َالمنفوش} لصريورهتا هباءً منبثًَّا وانتقاعها وتالشيها بالتجلي وإن كان املراد
بالناس املقروعني من أهل الكربى فمعناها :كالفراش املبثوث احملترق بنور التجلي املتالشي
ال غري ،وتكون اجلبال أي :ذواهتم وصفاهتم مع اختالف مراتبها وألواهنا {كالعهنَ
المنفوش} يف التالشي ،إال أن قوله :ﱡ ﱹ ﱺﱻﱼﱽﱠ ﱡ ﲃﲄﲅﲆﲇﱠ ال
يساعده النتفاء التفصيل هناك .واعلم أن ميزانَ احلق خبالف ميزان اخللق ،إذ صعود
املوزونات وارتفاعها فيه هو الثقل وهبوطها واحنطاطها هو اخلفَّة ألن ميزانه تعاىل هو
العدل واملوزونات الثقيلة أي :املعتربة الراجحة عند اهلل اليت هلا قدر ووزن عنده هي
الباقيات الصاحلات وال ثقل أرجح من البقاء األبدي ،واخلفيفة اليت ال وزن هلا وال قدر
وال اعتبار عند اهلل هي الفانيات الفاسدات من الَّلذات احلسية والشهوات .وال خفة أخفُّ
من الفناء الصرف.
ﱡ ﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋ
ﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒ ﱠ
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{فأما َمن َثقلت َموازينه} بأن كانت من العلوم احلقيقية والفضائل النفسانية
والكماالت القلبية والروحانية {فهوَفيَعَيشةَ} ذات رضا ،أي :حياة حقيقية يف جنان
الصفات فوق جنان األفعال.
{وأماَمنَخفَتَموازينه} بأن كانت من األعمال السيئة والرذائل النفسانية {فأمَهَ
هاوية} أي :مأواه قعر بئر جهنم الطبيعة اجلسمانية اليت هتوي فيها أهلها {وماَأدراك}
حقيقتها وكنه حاهلا إهنا {نار} آثارية {حامية} بالغةٌ إىل هناية اإلحراق .ويكون معىن:
أمه هاوية ،إنه هالكٌ ،وما أدراك ما الداهية اليت يهلك هبا نار حامية وإن كانوا من أهل
الصغرى فمعناها احلالة اليت تقرع الناس بشدهتا وهي املوت يوم يكون الناس بفراقهم عن
األبدان وانبعاثهم من مراقدها وقصدهم إىل ضوء عامل النور وذلتهم وخشوعهم وتفرق
مقاصدهم وحتريهم حبسب تفرق عقائدهم وأهوائهم كالفراش املبثوث وتكون جبال
األعضاء يف اختالف ألواهنا وأصنافها وتفرق أجزائها وتفتتها وصريورهتا هباء كالعهن
املنفوش والباقي حباله كما ذكر ،واهلل أعلم.

سورة التكاثر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢﱠ

{ألهاكم َالتكاثر} أي :شغلتكم الَّلذات احلسية واخليالية الفانية من نعيم احلياة
الدنيا اليت احتجبتم هبا وحبستم كمالكم فيها وأذهبتم طيباتكم من نور االستعداد وصفاء
الفطرة والعقل واملعقوالت فيها عن الَّلذات العقلية والكماالت املعنوية الباقية من نعيم
اآلخرة وذهب بكم املفاخرة واملباهاة هبذه األمور الفانية من كثرة األموال واألوالد
وشرف اآلباء واألجداد كل مذهبٍ {حتى} ما اكتفيتم باملوجودات منها وارتكبتم
املفاخرة باملعدومات السالفة من العظام البالية لشدة احلجاب وغلبة لذة اخليال وسلطنة
شيطان الوهم أو حىت متم وأفنيتم عمركم فيها وما تنبهتم طول عمركم على ما هو سبب
جناتكم.
{كالَ} ردعٌ عن االشتغال هبا وتنبيهٌ على وَخَامة عاقبتها {سو َتعلمون} عند
خراب األبدان وكشف غطاء األكوان حني ال ينفعكم العلم النعدام األسباب واآلالت
اليت ميكن هبا االستكمال باملوت وَ َخامَة عاقبة االشتغال هبذه احلسيات والومهيات السريعة
الزوال العظيمة الوبال لبقاء تبعاهتا وتعذبكم هبيئاهتا واستيالء نار آثارها {ثم َكال َسو َ
تعلمون} تكرارا للوعيد.
ﱡ ﲣ ﲤﲥ ﲦﲧ ﲨﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳﲴﲵ ﲶ ﱠ

{كال َلو َتعلمون َعلم َاليقين} أي :لو ذقتم اللذات احلقيقية من العلوم اليقينية
واإلدراكات النورية املستعلية على هذه احلسيات واخلياليات الفانية لكان ما ال يدخل
حتت الوصف من الندم والتحسُّر على فوات العمر العزيز فيها والذهول عنها هبا {لترونَ
الجحيم} أي :واهلل لتروَّن بسبب احتجابكم هبذه احملسوسات نار جحيم الطبيعة اآلثارية.
{ثم َلتسئلنَ َيومئذ َعنَ

{ثم} لتذوقنها عيانًا يقينيًا بالذوق والوجدان فوق العلم
النعيم} أي :شيء هو الدنيوي ولذاته الفانية الذي هذه عاقبتهُ ومآله وتبعته ،أم األخروي
الباقي أبدًا على حاله الذي كنتم تنكرونه .وجيوز أن يكون قوله{ :لترونََالجحيم} ،سادًّا
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مسدَّ جواب لوال أن القسم والشرط إذا اجتمعا احتدَّ جواهبما معىن وخص بالقسم لفظا
سادًّا مسدَّ جواب الشرط كقوله :ﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [األنعام ،اآلية ]121 :أي:
واهلل لو علمتم علم اليقني ووصلتم إىل مرتبتهِ لرأيتم نار جحيم الطبيعة املخصوصة
باحملجوبني هبذه الرذائل من االنغماس يف الشهوات والَّلذات الومهية واخليالية والكماالت
احلسية والبدنية اليت غرزمت رؤوسكم فيها وهتالكتم عليها فانتهيتم عنها االنتهاء البالغ مث ما
وقفتم على مرتبة العلم اليقيين لوجدانكم ذوقه ومعرفتكم لذته وبقاءه وحسنه وشرفه
وهباءه وبقاء تبعة ما أنتم اآلن فيه وفنائه وقبحه وخسّته ووبَاله ،فترقيتم إىل رتبة العيان
واملشاهدة ،فعاينتم احلقائق على ما هي عليه من األنوار القدسية والصفات اإلهلية فشاهدمت
بنور العيان حقيقة اجلحيم ووبال هذه اللذات وما هلا من آالم اهليئات وعذاب النريان
واحلرمان{ .ثمَلتسلئنَيومئذَعنَالنعيم} أي شيء هو ،أهذا الذي أنتم اآلن فيه من النعيم
األخروي أم ذاك النعيم الدنيوي؟ أو لو تعلمون العلم اليقيين أيها احملجوبون هبذه
الزخارف واخلرافات لترونَّ اجلحيم من شدّة الشوق واستيالء نار العشق ،مث لترقون بذلك
الشوق إىل رتبة عني اليقني واملشاهدة فترون حقيقة نار العشق عيانًا ،مث لتسئلن بعد هذا
الذوق عن النعيم الذي هو حق اليقني ما هو ،أي :مث لتجدن ذوق الوصول وأثر مرتبة
حق اليقني فيمكنكم اإلخبار عنها ،واهلل تعاىل أعلم.

سورة والعصر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏ

ﱐﱑ ﱠ

أقسم بالعصر أي :بامتداد بقاء الزمان وما فيه وما حيدث معه مببدعه وعلته الذي
هو الدهر .الناس يضيفون تغيّرات األمور واألحوال إليه وجيعلونه مؤثرًا فيه عقوهلم :ﱡ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱠ [اجلاثية ،اآلية .]24 :واملؤثر باحلقيقة هو اهلل تعاىل كما قال " :ال
تسبُّوا الدهر فإن اهلل هو الدهر" ،تعظيما له لظهوره تعاىل بصفاته وأفعاله يف مظهره على
أن احملجوب به عنه يف خُسر وهو اإلنسان خلسارته برأس ماله الذي هو نور الفطرة
واهلداية األصلية من االستعداد األزيل باختيار احلياة الدنيا واللذات الفانية واالحتجاب هبا
وبالدهر وإضاعة الباقي يف الفاين.
{إلَالذينَآمنوا} باهلل اإلميان العلمي اليقيين وعرفوا أن ال مؤثر إال اهلل وبرزوا عن
حجاب الدهر {وعملوا َالصالحات} الباقيات من الفضائل واخلريات ،أي :اكتسبوها
فرحبوا بزيادة النور الكمايل على النور االستعدادي الذي هو رأس ماهلم {وتواصواَ
بالحق} أي :الثابت الدائم الباقي على حاله أبدا من التوحيد والعدل ،أي :التوحيد الذايت
والوصفي والفعلي فإنه احلق الثابت فحسب {وتواصوا َبالصبر} معه وعليه عن كل ما
سواه بالتمكني واالستقامة ،فإن الوصول إىل احلق سهلٌ .وأما البقاء عليه والصرب معه
باالستقامة يف العبودية فأعزُّ من الكربيت األمحر والغراب األبيض ،فالفحوى أن نوع
اإلنسان يف خسر إال الكاملني يف العلم والعمل ،املكملني هبما .وجيوز أن يُؤخذ العصر
مبعىن املصدر من عصر يعصر أي :وعصر اهلل اإلنسان بالبالء واجملاهدة والرياضة حىت
تصفو نقاوته ،إن اإلنسان الباقي مع الثفل الواقف مع حجاب البشرية يف خُسرٍ إال الذين
اتصفوا بالعلم والعمل وتواصوا باحلق الثابت الذي هو االعتقاد اليقيين الالزم للصفاوة
الباقية بعد ذهاب الثفل وتواصوا بالصرب على العصر واالنعصار بالبالء والرياضة ،وهلذا
قال " :البالء موكلٌ باألنبياء مث األولياء مث األمثل فاألمثل" ،وقال "البالء سوطٌ من
ِسياط اهلل يسوق به عباده إليه".
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سورة اهلمزة
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ

{ويلَلكلَهمزةَ َلَمزةَ} أي :الذي تعود بالرذيلتني وضَري هبما ،فإن هذه الصيغة
للعادة .واهلمز أي :الكسر من أعراض الناس ،والَّلمز أي :الطعن فيهم ،رذيلتان مركبتان
من اجلهل والغضب والكرب ألهنما يتضمنان اإليذاء وطلب الترفع على الناس وصاحبهما
يريد أن يتفضَّل على الناس وال جيد يف نفسه فضيلة يترفع هبا فينسبُ العيب والرذيلة إليهم
ليظهر فضله عليهم وال يشعر أن ذلك عني الرذيلة وأن عدم الرذيلة ليس بفضيلة ،فهو
خمدوعٌ من نفسه وشيطانه موصوف برذيليت القوة النطقية والغضبية.
مث أبدل منه الوصف برذيلة القوة الشهوانية بقوله{ :الذيَجمع َمال َوعدده} ويف
{عدده} إشارةٌ أيضا إىل اجلهل ألن الذي جعل املال عدة للنوائب ال يعلم أن نفس ذلك
املال جيرُّ إليه النوائب القتضاء حكمة اهلل تفريقه بالنائبات فكيف يدفعها وكذا يف قوله:
{أيحسبَأنَمالهَأخلده} أي :ال يشعر أن املقتنيات املخلَّدة لصاحبها هي العلوم والفضائل
النفسانية الباقية ال العروض والذخائر اجلسمانية الفانية ولكنه خمدوعٌ بطولِ األمل مغرو ٌر
بشيطان الوهم عن بغتة األجل ،واحلاصل أن اجلهل الذي هو رذيلةٌ القوة امللكية أصل
مجيع الرذائل ومستلزم هلا فال جرم أنه يستحق صاحبها املغمور فيها العذاب األبدي
املستويل على القلب املبطل جلوهره.
ﱡﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱠ

{كال} ردعٌ عن حسبان وقوع املمتنع {لينبذن} أي :ليسقطن عن مرتبة فطرته
إىل رتبة الطبيعة الغالبة وهي احلطمة اليت عادهتا كَسر كل ما وقع يف رتبتها باستيالء قوهتا
عليه وهي النار الروحانية املنافية جلوهرِ القلب املؤملة له إيالمًا ال يوصف كنهه املستعلية
عليه النافذة يف أشرف وجهه وباطنه ،وأعاله الذي هو الفؤاد املتَّصل بالروح.
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{إنهاَعليهمَمؤصدة} أي :مطبقةٌ مغلقة األبواب الحتجاب القلب يف حملها باملواد
اجلسمانية واستحكام اهليئات املظلمة واللواحق اهليوالنية والصور البهيمية والسبعية
والشيطانية فيه ،وامتناع ختلصه منها إىل عامل القدس {في َعمدَ َممددة} من حميط فلك
القمر إىل املركز وهي الطبائع العنصرية اليت صار مربوطًا هبا بالتعلق وسالسل امليل واحملبة،
واهلل أعلم.

سورة الفيل
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ

{ألم َتر َكي َفعل َربك َبأصحاب َالفيل} قصة أصحاب الفيل مشهورة وواقعتهم
كانت قريبة من عهد رسول اهلل  وهي إحدى آيات قدرة اهلل وأثر من سخطه على من
اجترأ عليه هبتك حرمه وإهلام الطيور والوحوش أقرب من إهلام اإلنسان لكون نفوسهم
ساذجة وتأثري األحجار خباصية أودعها اهلل تعاىل فيها ليس مبستنكر ،ومن اطَّلع على عامل
القدرة وكشف له حجاب احلكمة عرف ملية أمثال هذه ،وقد وقع يف زماننا مثلها من
استيالء الفأر على مدنية ابيورد وإفساد زروعهم ورجوعها يف الربية إىل شط جيحون
وأخذ كل واحدة منها خشبة من األيكة اليت على شط هنرها وركوهبا عليها وعبورها هبا
من النهر وهي ال تقبل التأويل كأحوال القيامة وأمثاهلا.
وأما التطبيق فاعلم أن أبرهةَ النفس احلبشية ملا قصد ختريب كعبة القلب الذي هو
بيت اهلل باحلقيقة واالستيالء عليها وأراد أن يصرف حجّاج القوى الروحانية إىل قلس
الطبيعة اجلسمانية اليت بناها وأراد تعظيمها فخرأ فيها قرشي العاقلة العملية بإلقاء فضلة
الغذاء العقلي فيها من صور التأديب املخصوص باألمور الطبيعية كالعادات اجلميلة
واآلداب احملمودة أوقع فيها شرارًا من نار الشوق اليت أوقدها عِري قريش القوى الروحانية
فأحرقها بالرياضة فساق جنوده وعبّى جيوشه من جنس القوى النفسانية وصفاهتا
الظلمانية بالطبع كالغضب والشهوة وأمثال ذلك ،وقدم فيل شيطان الوهم الذي ال ينهزم
عن جنود العقل ويعارضه يف احلرب والشيطان أكثر ما يتشكل يكون بصورة الفيل كما
رآه معاذ يف زمن رسول اهلل  ،وهلذا قال " :إن الشيطان ليضع خرطومه على
قلبِ ابن آدم فإذا ذكر اهلل خنّس".
ﱡ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘ ﱠ

جعل اهلل كيدهم يف تضييع{ .وأرسل َعليهم} طيورَ األفكار واألذكار بيضاء
منورةً بنور الروح {أبابيل} أي :خرابق مجاعات كصور القياسات وكثرة األذكار
{ترميهم َبحجارة َمن َسجَيل} أي :رياضة مما سجّل وخص بكل واحد منهم كتب على
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كل واحدٍ منها اسم املرمي هبا بقلم الشرع والعقل وعني أن هذه الرياضة مزجرة للقوة
الفالنية مهلكة هلا كاالنقهار والتسخّر للغضب والصوم للشهوة والضعة للتكبُّر والذلة
للتجرب وأمثال ذلك {فجعلهم} هلكى هامدة ال حراك هبا {كعص َ َمأكول} أي :كقوى
نباتية أميتت وذهبت قوهتا وخاصيتها ووقفت عن فعلها لضعفها بالرياضة ،واهلل تعاىل
أعلم.

سورة قريش
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎ
ﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕ ﱠ

{إليال َقريش} القوى الروحانية وإيقاع مؤالفتها وموافقتها ومساملتها يف
اكتساب الفضائل واحتادها يف التوجه حنو الكمال يف الرحلتني {رحلةَالشتاء} وبعد مشس
ت رؤوسهم واألوي إىل غور البدن وترتيب مصاحل املعاش وإصالح أحوال
الروح عن سَ ْم ِ
البدن والقيام بضرورياته وعمارته ورحلة صيف قرب تلك الشمس من مست رؤوسهم
والرقي إىل أجناد عامل القدس والتلقي لروح اليقني.
{فليعبدواَربَ َهذاَالبيت} بالتوحيد وختصيص العبادة به والتوجه حنوه بعد معرفته
{الذي َأطعمهم} أطعمة املعاين اليقينية واملعارف احلقيقية واحلقائق اإلهلية {من َجوعَ}
داعية االستعداد وتقاضي الفطرة يف سنة اجلهل البسيط {وآمنهمَمنَخو } استيالء حبشة
القوى النفسانية وختطفهم إياهم ومنعهم عن االنقياد والسعي يف ختريب الديار واألسر عن
االختيار واالستئصال بالدمار والبوار واهلل املوفق .والسورتان كانتا يف مصحف أيب سورةٌ
واحدةٌ وبعض كبار الصحابة قرأمها يف ثانية املغرب معا والسالم.

431

سورة املاعون
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱤﱥ ﱠ

{أرأيتَالذيَيكذبَبالدين} أي :هل عرفت اجلاهل احملجوب عن اجلزاء من هوان
مل تعرفه {فذلك} هو املرتكب مجيع أصناف الرذائل ،املنهمك فيها ألن اجلهل
واالحتجاب الذي هو رذيلة القوة النطقية أصل مجيعها {الذيَيدعَاليتيم} يؤذي الضعيف
ويدفعه بعنف وخشونة الستيالء النفس السبعية وإفراطها {ولَيحض} أهله {علىَطعامَ
المسكين} ومينع املعروف عن املستحق الستيالء النفس البهيمية وحمبة املال واستحكام
رذيلة البخل يف نفسه.
ﱡ ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳ
ﱴﱵ ﱠ

{فويل} هلم :أي :للموصوفني هبذه الصفات الذين إن صلوا غفلوا عن صالهتم
الحتجاهبم عن حقيقتها جبهلهم وعدم حضورهم ،واملصلني من باب وضع الظاهر موضع
املضمر للتسجيل عليهم بأن أشرف أفعاهلم وصور حسناهتم سيئات وذنوب لعدم ما هي
به معتربة من احلضور واإلخالص .وأورد على صيغة اجلمع ألن املراد بالذي يكذب هو
اجلنس.
{الذينَهمَيراؤون} الحتجاهبم باخللق عن احلق {ويمنعونَالماعون} الذي يعان
به اخللق ويصرف يف معونتهم من األموال واألمتعة وكل ما ينتفع به لكون احلجاب
حاكما عليهم باالستئثار باملنافع وحرماهنم عن النظر التوحيدي واحتجاهبم باملطالب
اجلزئية عن الكلية وعدم اعتقادهم باجلزاء ،فال حمبة هلم للحق للركون إىل عامل التضاد
واهلبوط إىل طبيعة الكون والفساد واالحتجاب عن حقيقة االحتاد وال عدالة يف أنفسهم
لالتصاف بالرذائل والبعد عن الفضائل وال خوف وال رجاء لغفلتهم عن الكمال واجلهل
باملعاد فال يعاونون أحدا فلن يفلحوا أبدا ،واهلل أعلم.
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سورة الكوثر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁﲂ ﱠ

{إناَأعطيناكَالكوثر} أي :معرفة الكثرة بالوحدة وعلم التوحيد التفصيلي وشهود
الوحدة يف عني الكثرة بتجلي الواحد الكثري والكثري الواحد وهو هنرٌ يف اجلنة من شرب
منه مل يظمأ أبدا {فصلَلربك} أي :إذا شاهدت الواحد يف عني الكثرة فصل باالستقامة
الصالة التامة بشهود الروح وحضور القلب وانقياد النفس وطاعة البدن بالتقلب يف
هياكل العبادات فإهنا الصالة الكاملة الوافية حبقوق اجلمع والتفصيل {وانحر} بدنة
أنائيتك لئال تظهر يف شهودك بالتلوين وتسلبك مقام التمكني ،وكن مع احلق بالفناء
الصرف ،باقيًا ببقائه أبدا ،فال تكون أبتر يف وصولك وحالك واتصال أمتك الذين هم
ذريتك بك {إن} مبغضك الذي على خالف حالك املنقطع عن احلق {هوَاألبتر} ال
أنت ،فإنك الباقي ببقائه الدائم املتصل بك ذرياتك احلقيقية من أهل اإلميان أبد اآلبدين
املذكور فيهم دهر الداهرين وهو الفاين باحلقيقة اهلالك الذي ال يوجد وال يذكر وال
ينسب إليه ولد حقيقة ،واهلل أعلم.
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سورة الكافرون
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅ ﱆﱇﱈﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ

ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘﱙ ﱚﱛ ﱜﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱠ

{قلَياَأيهاَالكافرون} الذين ستروا نور استعدادهم األصلي بظلمة صفات النفوس
وآثار الطبيعة ،فحجبوا عن احلق بالغري {لَأعبد} أبدًا وأنا شاهد للحق بالشهود الذايت
{ما َتعبدون} ما اآلهلة اجملعولة هبواكم ،املصورة خبيالكم واملمثلة املعينة بعقولكم ملكان
حجابكم.
{ولَأنتمَعابدون} أبدا وأنتم أنتم أي :على حالكم وما أنتم عليه من احتجابكم
{ما َأعبد} المتناع معرفة احلق من الذين طبع على قلوهبم بالرين {ول َأنا} قط
{عابد} يف الزمان املاضي قبل الكمال والوصول التام حبسب االستعداد األول والفطرة
األوىل أي :الذات اجملردة وحدها {ما َعبدتم} فيه حبسب استعداداتكم األولية قبل
االحتجاب والرين لكمال استعدادي يف األزل وتوجهه إىل احلق يف الفطرة ونقصان
استعداداتكم أزال {ولَأنتمَعابدون} حبسب ذلك االستعداد {ماَأعبد} أي :وال ميكنكم
عبادة معبودي حبسب الفطرة لنقصها الذايت ،واحلاصل إن عباديت معبودكم وعبادتكم
معبودي على احلال اليت حنن فيها من االستعداد الثاين الذي هو كمايل واحتجابكم كالمها
حمال يف احلال واالستقبال ،وكذا قبل هذا االستعداد حال االستعداد األويل أيضا حبسب
الذوات واألعيان أنفسها كان غري ممكن يف األزل لوفور استعدادي وقصور استعداداتكم،
ومعناه :سلب اإلمكان االستقبايل والوصفي والذايت واألزيل ليفيد ضرورة السلب األزلية.
{لكم َدينكم} من عبادة معبوداتكم {ولي َدين} من عبادة معبودي أي :ملا مل
ميكن الوفاق بيننا تركتكم ودينكم فاتركوين وديين ،واهلل أعلم.
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سورة النصر
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

ﱰﱱ ﱲﱳ ﱴﱵ ﱶﱷ ﱠ

{إذا َجاء َنصر َهللا} أي :املدد امللكويت والتأييد القدسي بتجليات األمساء
والصفات {والفتح} املطلق الذي ال فتح وراءه وهو فتحُ باب احلضرة األحدية والكشف
الذايت بعد الفتح املبني يف مقام الروح باملشاهدة.
{ورأيتَالناسَيدخلونَفيَدينَهللا} أي :التوحيد والسلوك على الصراط املستقيم
بتأثري نورك فيهم عند فراغك من تكميل نفسك {أفواجاَ} جمتمعني كأهنم نفس واحدة
تستفيض من فيض ذاتك قائمة مقام نفسك وهم املستعدون الذين كانت بني نفسه 
وأنفسهم عالقةٌ مناسبةٌ ورابطةٌ جنسيةٌ توجب اتصاهلم به بقبول فيضه.
{فسبَح} أي :نزه ذاتك من االحتجاب مبقام القلب الذي هو معدن النبوة بقطع
عالقة البدن والترقي إىل مقام حق اليقني الذي هو معدن الوالية {بحمدَربك} أي :حامدًا
له بإظهار كماالته وأوصافه التامة عند التجريد باحلمد الفعلي {واستغفره} واطلب ستره
ذاتك بذاته كما كان حال الفناء قبل الرجوع إىل اخللق أبدًا {إنه َكان َتواباَ} قابالً
لرجوع من رجع إليه بإفناءه بنوره ،وملا كَ ُمل الدين واستقرت دعوته اليت كانت بعثته
ألجلها أمره بالرجوع إىل مقام حق اليقني الذي ال يستمرُّ إال بعد املوت ،ولذلك ملا نزلت
فقرأها رسول اهلل  استبشر األصحاب وبكى ابن عباس فقال " ما يُبكيك؟" قال:
نعيت إليك نفسك! فقال " :لقد أويت هذا الغالم علمًا كثريًا" .وروي أهنا ملا نزلت
خطب رسول اهلل  فقال" :إن عبدًا خيَّره اهلل بني الدنيا وبني لقائه فاختار لقاء اهلل"،
وعنه أنه دعا فاطمة عليها السالم فقال" :يا بنتاه! نعيت إيلَّ نفسي" فبكت ،فقال" :ال
تبكي فإنك أول أهلي حلوقا يب" ،فضحكت .وتسمى هذه السورة (سورة التوديع)،
وروي أنه عاش بعدها سنتني ونزلت يف حجة الوداع.
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سورة تبت
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉﲊ ﲋ

ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﱠ

{تبَتَيداَأبيَلهبَوتب} أي :هَلك ما هو سبب عمله اخلبيث الذي استحق به
اجلهنمي املالزم لنار اهلالك وهلك ذاته اخلبيثة الستحقاقها حبسب استعدادها ،أي :استحق
النار بذاته وبوصفه نارًا على نار ولذلك ذكره بكنيته الدالة على لزومه إياها {ماَأغنىَ
عنهَمالهَوماَكسب} أي :ما نفعه ماله األصلي من العلم االستعدادي الفطري وال مكسوبه
لعدم مطابقة اعتقاده ملا يف نفس األمر كالمها متعاونان يف تعذيبه وما يُجدي له أحدمها.
{سيصلى َناراَ} عظيمةً الحتجابه بالشرك {ذات َلهب} زائدٌ على أصله خلبث
أعماله وهيئاهتا فيصلى باالعتقاد الفاسد والعمل السيّء هو {وامرأته} متقارنني فيها
{حمالة َالحطب} أي :اليت حتمل أوزار آثامها وهيئات أعماهلا اخلبيثة اليت هي وقود نار
جهنم وحطبها.
سد ،أي :فِت َل فتالً قويا من سالسل النار حملبتها
{في َجيدها َحبل} قويٌّ مما مَ َ
الرذائل والفواحش فربطت هيئاهتا وآثامها بذلك احلبل إىل عنقها تعذيبا هلا مبا جيانس
خطاياها ،واهلل أعلم.

436

سورة اإلخالص
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱠ

{قلَهوَهللاَأحد} قل ،أمرٌ من عني اجلمع وارد على مظهر التفصيل هو عبارةٌ عن
احلقيقة األحدية الصرفة أي :الذات من حيث هي بال اعتبار صفة ال يعرفها إال هو ،واهلل
بدلٌ منه وهو اسم الذات مع مجيع الصفات دال باإلبدال على أن صفاته تعاىل ليست
بزائدة على ذاته بل هي عنيُ الذات ال فرق إال باالعتبار العقلي وهلذا مسيت سورة
(اإلخالص) ألن اإلخالص متحيص احلقيقة األحدية عن شائبة الكثرة ،كما قال أمري
املؤمنني " :كمال اإلخالص له نفيُ الصفات عنه" ،لشهادة كل صفةٍ أهنا غري
املوصوف وشهادة كل موصوفٍ أنه غري الصفة ،وإياه عىن من قال :صفاته تعاىل ال هو
وال غريه ،أي :ال هو باعتبار العقل وال غريه حبسب احلقيقة .وأحد :خرب املبتدأ ،والفرق
بني األحد والواحد أن األحد هو الذات وحدها بال اعتبار كثرةٍ فيها أي :احلقيقة احملضة
اليت هي منبع العني الكافوري بل العني الكافوري نفسه وهو الوجود من حيث هو وجود
بال قيد عموم وخصوص وشرط عروض وال عروض ،والواحد هو الذات مع اعتبار كثرة
الصفات وهي احلضرة األمسائية لكون االسم هو الذات مع الصفة فعبَّر عن احلقيقة احملضة
الغري املعلومة إال له ب "هو" ،وأبدل عنها الذات مع مجيع الصفات داللة على أهنا عني
الذات وحدها يف احلقيقة وأخرب عنها باألحدية ليدلَّ على أن الكثرة االعتبارية ليست
بشيء يف احلقيقة وما أبطلت أحديته وما أثَّرت يف وحدته ،بل احلضرة الواحدية هي
بعينها احلضرة األحدية حبسب احلقيقة كتوهم القطرات يف البحر مثال.
ﱡ ﱆﱇ ﱈﱉﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒﱓ ﱠ

{هللا َالصمد} أي :الذات يف احلضرة الواحدية حبسب اعتبار األمساء هو السند
املطلق لكل األشياء الفتقار كل ممكن إليه وكونه به فهو الغينُّ املطلق احملتاج إليه كل شيء
كما قال :ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﱠ [حممد ،اآلية .]38 :وملا كان كل ما سواه موجودًا
بوجوده ليس بشيء يف نفسه ألن اإلمكان الالزم للماهية ال يقتضي الوجود فال جيانسه
وال مياثله شيء يف الوجود.
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{لم َيلد} إذ معلوالته ليست موجودة معه بل به فهي به هي وبنفسها ليست
شيئًا {ولم َيولد} لصمديته املطلقة ،فلم يكن حمتاجًا يف الوجود إىل شيء وملا كانت
هويته األحدية غري قابلة للكثرة واالنقسام ومل ميكن مقارنة الوحدة الذاتية لغريها إذ ما
عدا الوجود املطلق ليس إال العدم احملض فال يكافئه أحد{ .ولمَيكنَلهَكفواَأحد} إذ ال
يكافئ العدم الصرف الوجود احملض ،وهلذا مسيت سورة األساس ،إذ أساس الدين على
التوحيد بل أساس الوجود .وعن أنس عن النيب  أنه قال" :أ ّسست السماوات السبع
واألرضون السبع على قل هو اهلل أحد" وهو معىن صمديَّته.

سورة الفلق
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨ ﱩﱪﱫ ﱬﱭﱮ ﱯ ﱠ

{قل َأعوذ َبرب َالفلق} أي :ألتجئ إىل االسم اهلادي وألوذ به باالتصاف به
واالتصال بروح القدس يف احلضرة األمسائية ألن الفلق هو نورُ الصبح املقدَّم على طلوع
الشمس ،أي :بربِّ نور صبح جتلي الصفات الذي هو مقدمة طلوع نور الذات ،ورب
نور صبح الصفات هو االسم اهلادي وكذا معىن كل مستعيذ بربه من شرّ شيء فإنه
يستعيذ باالسم املخصوص بذلك الشيء كاستعاذة املريض مثالً بربّه فإنه يستعيذ بالشايف،
وكاستعاذة اجلاهل من جهله بالعليم.
{من َشر َما َخلق} أي :من شر االحتجاب باخللق وتأثريهم فيه فإن من اتَّصل
بعامل القدس يف حضرة األمساء واتصف بصفاته تعاىل أثَّر يف كل خملوق ومل يتأثر من أحد
ألهنم يف عامل اآلثار ومقام األفعال وقد ارتقى هو عن مقام األفعال إىل مباديها من
الصفات{ .ومن َشر َغاسق َإذا َوقب} أي :من شر االحتجاب بالبَدن املظلم إذا دخل
ظالمه كل شيء واستوىل وأثر بتغريات أحواله واحنراف مزاجه يف القلب حملبة القلب له
وميله إليه واجنذابه حنوه.
{ومنَشرَالنفاثات} أي :القوى النفسانيّة من الوهم والتخيّل والغضب والشهوة
وحنوها اليت تنفث يف عقد عزائم السالكني بإيهاهنا بالدواعي الشيطانية وحلها ونكثها
بالوساوس واهلواجس{ .ومن َشر َحاسد َإذا َحسد} َأي :النفس إذا حسدت تنوّر القلب
فانتحلت صفاته ومعارفه باستراق السمع ،فطغت وظهرت عليه وحجبته وذلك هو
التلوين يف مقام القلب .وجيوز أن يكون الغاسق هو النفس املستولية احلاجبة بظلمة صفاهتا
للقلب واحلاسد هو القلب إذا ظهر يف مقام الشهود ،فإن تلوين مقام الشهود بوجود
القلب كما أن تلوين مقام القلب بوجود النفس وختصيص هذه الثالثة باالستعاذة منها بعد
االستعاذة من املخلوقات عموما إمنا كان ألن أكثر االحتجاب منها دون ما عداها من
املخلوقات عمومًا التصاهلا به وتعلقه هبا ،واهلل تعاىل أعلم.
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سورة الناس
ﱁ ﱂﱃ

ﱄ

ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ
ﱿ ﲀ ﲁﲂﲃﲄ ﲅ ﲆﲇﲈ ﲉ ﱠ

{قلَأعوذَبربَالناس} ربّ الناس هو الذات مع مجيع الصفات ألن اإلنسان هو
الكون اجلامع احلاصر جلميع مراتب الوجود فربه الذي أوجده وأفاض عليه كماله هو
الذات باعتبار مجيع األمساء حبسب البداية املعرب عنها باهلل ،وهلذا قال تعاىل :ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﱠ [ص ،اآلية ]75 :باملتقابلني من الصفات كاللطف والقهر واجلمال
واجلالل الشاملني جلميعها تعوّذ بوجهه بعدما تعوذ بصفاته وهلذا تأخرت هذه السورة عن
املعوذة األوىل إذ فيها تعوذ يف مقام الصفات بامسه اهلادي فهداه إىل ذاته.
مث بيَّن رب الناس مبلك الناس على أنه عطف بيان ألن امللك هو الذي ميلك
رقاهبم وأمورهم باعتبار حال فنائهم فيه من قوله :ﱡ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ [غافر،
اآلية ]16 :فامللك باحلقيقة هو الواحد القهار الذي قهر كل شيء بظهوره مث عطف عليه
{إلهَالناس} لبيان حال بقائهم بعد الفناء ألن اإلله هو املعبود املطلق وذلك هو الذات
مع مجيع الصفات باعتبار النهاية .استعاذ جبنابه املطلق ففين فيه فظهر كونه ملكًا مث رده
إىل الوجود ملقام العبودية فكان معبودًا دائما فتمَّ استعاذته به.
{من َشر َالوسواس} ألن الوسوسة تقتضي حملًا وجوديًا كما قال{ :الذيَ
يوسوسَفيَصدورَالناس} وال وجود يف حال الفناء فال صدور وال وسواس وال موسوس
بل إن ظهر هناك تلوين بوجود األنائية فقل :أعوذ بك منك ،فلما صار معبودًا بوجود
العابد ظهر الشيطان بظهور العابد كما كان أوالً موجودًا بوجوده .والوسواس اسم
للوسوسة مسي به املوسوس لدوام وسوسته كأن نفسه وسواس ،وإمنا استعاذ منه باإلله
دون بعض أمسائه كما يف السورة األوىل ألن الشيطان هو الذي يقابل الرمحن ويستويل
على الصورة اجلمعية اإلنسانية ويظهر يف صور مجيع األمساء ويتمثل هبا إال باهلل ،فلم تكفِ
االستعاذة منه باهلادي والعليم والقدير وغري ذلك فلهذا ملا تعوَّذ من االحتجاب والضاللة
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تعوذ برب الفلق وها هنا تعوذ برب الناس ومن هذا يفهم معىن قوله " :من رآين فقد
رآين فإن الشيطان ال يتمثَّل يب" .اخلَّناس ،أي :الرجَّاع ألنه ال يوسوس إال مع الغفلة
وكلما تنبَّه العبد وذكر اهلل خنس فاخلنوس عادة له كالوسواس .عن سعيد بن جبري :إذا
ذكر اإلنسان ربه خنَّس الشيطان وولى ،وإذا غفل وسوس إليه.
قوله{ :من َالجنة َوالناس} بيان للذي يوسوس ،فإن املوسوس من الشياطني
جنسانِ :جّني غري حمسوس كالوهم ،وإنسيٌّ حمسوس كاملضلني من أفراد اإلنسان أما يف
صورة اهلادي كقوله تعاىل :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ [الصافات ،اآلية ]28 :وأما يف
صورة غريه من صور األمساء فال يتمُّ أيضا االستعاذة منه إال باهلل ،واهلل العاصم.
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