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دلا دلالت خيرت كم براه جات » مكن بفسقماهات وزهد هممفروش

فملى العاقل انيحتهد فيطريق الصدق فانالصدق بعذ الايمان بجر الى الاحسان وقبل
الامان الى الايمال  كحمكاى ب اعبنراهم الخواض قدسسزء اكنان اذااراد,سفرا 00

احدا وهيذ .كه واتماياخذ يكونة وكشى :قال عامدالاسود فندنا من معة فىمسحن إذتناول
ركوته ومشىفاتبعته فلماوافيا القادسية قاللىياحامد الى اينقلت ياسدى خرجتخروجك
قال انااريد مكة ازشاءالله تعالى قلت وانااريد مكة انشاءالله تعالى فلما كان بعد اياماذابشاب
قدانضم الينافى يوماولليالةيمسعنجادلله تعالى سجدة فقربت من ابراهم وقلت انهذا

الغلام لايصلى خلس وقال ياغلام مالك لاتصلى والصلاة اوجب علنك من الج فقال ياش خ
ماع منلاة قلت الست عمل قال لاقلت فأئتى"انت:قالتصرا لكي آقازى افلضدراتة
لبي التوكل وادعت نفسى انها احكمت حال التوكل فلماصدقها فياادعت حتى الخرجتها الى
هذه الفلاةالتىليسفيها موجود غيرالمعبود اثير ساكنى وامتحن خاطرى فقام ابراهم |
ومثى وقال دعه معك فلميزل سائرا معنا حتى وافينا بطنمروفقامابراهم ونع خلقانه

فطهرها بالماء ثمجلس وقالله مااسمك قال عبدالمسيح فقال ياعبدالمسيح هذا دها.زمكةيعنى
الحرم وقد حرمالله على امثالك الدخول اليه قالالله تعالى ا(ما المشركون نجس فلاشّربوا

المسجدالحرام بعدعامهم هذا » والذىاردت انتكشف مننفسك قدبانلك فاحذر انتدخل
نانا(ك اعيككةرّنا لاك قال بحامد ,فتركناء وويخلنا مكة ودريجناالى الموقئف فيدما
يةف
مك
ف
قتى
وس ح
نحن جاوس بعرفات اذابه قادقبل ع“لثوهيان وهو محرم يتصفح وجوه النا

علينا فاكبعلى ابراهم فقبل رأسه فقالله ماوراءك ياعبد المسيح فقالله هيهات انا اليوم
عبد من المسسح عبده فقالله ابراهم 0

حد شك »قار كلست حكاى <تى اقلمت قافلة

لمتحا فقمت وتشكرت فيزى المسلمين كأنى حرم فساعة وقعت عنى على الكعبة اضميحل
عندى كل:دين سوى دين الاسلام:فاسلمت فاغتسلت واحرفت .وها انااطليك يوئفالتفت

الى ابراهبم وقال ياحامد انظر الى بركة الصدق افلىنصرانية كيف هداه ال
بامنثامء
حاسل
صاىل
حتى مات بيناافقراء رحمدالله س.ح<انه وتعالى

سلام على السادات من كل صادق * سلام على ذى الوجد من كل عاشق
سلام عذلىىالصحو منسكر غفلة * سلام على .اللاجين من كل كلفة

سلام على من مات من قبل مونه س*لام على من فات من قبل فوته
الهم اجعلنا املنناجين :فاننا زممنية الحتاجين آمين يامعين
تمت سورة المائدة مع مافيها من الفاكة والمدلله على نعمه المتوافرة والصلاة على رسوله
واله صلاة متكائرة وذلك فىاليوم الثالث منشهرالله الحم المننظم فىسلك
سنةالف ومائة ويتلوها سودة الانعام انشاء اللتعالى
مت الجلد الثانى منتفسير روح الببان 
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المكمم  #اى فلاجز والساتقباح فانك القادر والقوى ع التوال العقان «الذئلا شك
ولا يلعاب اللا عن 5+
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ففضل *'فان قلت مغفرةالمشراءك قطعه الاسفاء علدن با الوجودوتعذسمه تطمى الوجود
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ن.حال الصادقين الذن هواقى لهم  0هذا  4اىنوم القامة وهو مهدا وخيره
ْ لقة  0لوم مقع الصادقن صدقهم “1المراد الذنتدق ىالدماءفان اناف ماكاقٌ حال

التكليف فالخانى المعترى باولمقيامة مجنايته لاسفعه اعترافه وصدقه وكذا! الاق المدترف
ف الدننا مخنابتة لاتتفعة نومئنا اعترافة وصدقة فانه لشن المراد كل من سدق فى أى 'ث*.
ك|ان بل .فى الامور الدينئة التى معظمها التوحين الذئ محن يصهده والشرائع والاسكاة

.المتعلقةبهوالصادقون الرسل  00بالصدق الداعون الى ذلوكالاتم 1
 8+لهم ات
ْ المعتقدون بهم عقدا وعملا 5

لبك

حرق من ما الاممار خالد ن فمأ ابدا يدكأنه

قل مالهم عالننفع فقئل اهمناد وثواب خالد وهوالفوز الكبر :قوله ابذا اى الى

الا اكد اد

دن زمان بود اإيشان نايت ندارد] هف رضىالله عنم كه

بالطاعة عق يي

 4شل  1امه والرضوان 0زايد على الحنات لاغاية وراءه

ولذلك قال تعالى م

ز العظم  1ااىلحاة الؤافرة

ذلك د اى مل الرضوان 06#

| وحققةالفوز نيا 42وانما عظم الفوز لعظم شأن 8
الرضى الذى
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للهملك السكةوات والارض وما فون  41ال

كل)دت النصضارى وفساد مازعنوا فى <ق المسبح وامه اىله تعالى خاصة ملك
وه عل

السموات والارض وما فهما من العقلاء وغيرهم يتصرف أنها كنف بشاء ادا واعداما

فاإفاعة :ورايخاتواطل' زولا بعل غير انإوكون الت

عنالاشاء .مخل ف ذلك ا وهوعلى

انلعحز والضعف ومقدس تيارك وتعالى وتقدس
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لست خلتفك  31كال ونال اوه كوتس و
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| واعم انالا"به علقتاستواضيت
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قال فى التأوبلات اللحمهالانات

بعدالاستفهام

ظ

ثىبات ,
انن
لرال
|وأاظي
نىك اان التنىباعلادستفهام اثبات كقوله( آلست .ربكم)اى :انا ربكمف
توله تعالى ( ءماعلاهلله ) اى ليسمعاللهله قتا م]هاكا اانلثتاق الخد  ]10اناالمسين |١
ظولله 0
من دا

مجهلهم قبادلغوا فى تعظيمك حتى اطروك وحاوؤوا حدك فاىلمدح

' ولهذا قال الى عله السلام ل(اتطروق م أطرتالاصارى عيسى ابن مسبم ) انتهى» فان |
قل ماوجه هذا السؤال مع علمه تعالى ان عسى عليه الصلاة والسلام لسَملِه * قبل ذلك

*ل ابوروق اذا سدع عيسى هذا الخطاب ارتعدت
لتوبيخ قومه وتعظم امس هذه المقالة قا
مفاصله وانفجرت من اضل كل شعرة من جسده عين من دم وهذا الخطاب وان كان |

ول ككان حقيقة معالامة لان الله ان لايكلماسان القيامةولا |
عدى
طاهرم ب
|يينظرالهم© قال  6كانه قبل فاذا شول عسى حيئذ فقيل يولها سبحانك  85عم ظ
ا نسح

وك
اى اازهك تنزيها لا أشَايك من أن اقول ذلك اومنان َال ىَ

ذلك ْ

|ا مايكونلى ان اقول ماليسلى بحق #ه اى ماستئتقم وما ينبنىلى ان اقول قولا لايحقلى |
ظان اقوله عي 2

قلته 6ه اى هذا القول  5فقد علمته يه يذو لااقنار جل :ادا لتاق |

الا بتانوجده فى وتكونة شولك كن فصيدوره عى' مسبتان م لعلمك به قطعا فحسث انتى ظ

العلمانتنى الصدور حمّا ضرورة ان عدم اللازم مستلز ا الملزوم ١ع تعم مافىنفى  ظ
لىا اعم متاخفهمن ١
فدق  6تلممااعلنهِل ولا اعل مافى نفسك )و ا
اي هالحضة ع
| معلوماتك فعير عما ةيه اللهمن معلوماته وله مافى نفسك للمشاكلة لوقوعه فى حة '

قوله ماقي فان معلوؤمات :الانسان محتفة فنىفسه بععتى كوآن صورها مرتسمة فها '
لحلاف معلومات الله تعالىفان عاءه تعالى حضورى لاسقطع صودرة الىلبا فى ذانه فلا
ْ لصح ان حمل اليمير] عل للعو المتادر

4ه ماكان وكيك
انك الت علاءالغبوب ي

ما ثلت لهم :الابما امن ئ  35تصريح بنتى المستفهم عنه بعد تقد مايدل عليه اى ما ١

امستهم الا ما امستى به واعا قبل ماقلت لهم نزولا على قضية حسن الادب ومراءاةلماوردى
ظ الاستفهام  0ان اعيدوا الله ربى ودبكم  3شبير للضمير فى به وق ارت ,معق القوك

| ولسن تفسيرا لمانى قوله ما اصتى لانه مفعول لصراح القول والتقدير الامااصتى به
| بلفظهوقولك ان اعبدوا الله ربى ودبكم  #8وكنت علهم شهيدا  6رقسا اراعى لاله
ظواحملهم على العمل يموجب امرك وامنعهم اعلنْخالفة او مشاهدا لاحوالهم من وكفانعان

ف مادمت فيهم  اى مدة دوا فيا سهم  #4فلما توفتى »:اى .قبضتى اليك مننيم
| ودفعتنى الى السماء : 6#:اننتتالرقب.علبهم. :اي انت  005اتلحافظ لاعمالهم
| اناق هقشعت س_نازدرط عصلته بعل الخالفةبالارشاد الى الدلائل والتنسه 3
ظاسوك ا
وخذلت من خذلت من الضالين فقالوا ماقالوا 0 68

|ثى" شبيد 4مطلع عليه مراقبله فعنى متعلقة بشهمد والتقديم لمراعاة الفادلة ا©نتعذ
|نهم عبادك يك اى فانك تعذبعبادك والعاتراض علىالمالك المطلقيففياعل ل ٠وقه |
فا

0ك

( نيه

656

هم

-ورة

المابدة

منالكباين م انالحج المبرور يكفر ذثوب تلك السنة اىاللحجة الاخرى*وقد روى اذا أ
سلمت اجئعة سلمت الايام ٠ واماالعيدان اللذان يتكرران فىكل ام انما يأى كل واجد أ
مهما مرة واحدة فاحدها عيد الفطر من صوم رمضان وهو مرتب على ١كال الصام وهو ؤ

الركن الثالث من اركان الاسلام ومانيه فاذا استكمل المسلمون صيام شهبرهم المفروض |
علمهم استوجبوا منالله المغفرة والعتق املننار فان صيامه «وجب مغفرة ماتقدم مالنذنوى |

| واخره عتق منالنار والعيد الثانلى عبدالنحر وهو اكير العبدين وافضلهما وهو متوتى
على ١كال المج وهو الركن الرابع من اركان الاسلام ومبانيه فاذا١ كل المسلمون ححتهم |
غفرلهم وانمايكملالج بومعسفه والوقوف لعرفة ركناحج الاعظم -ودوى انسرضى

الله عنه انه صلى الله علي وهسل قدم المدينة ولهم نومان لعرون فهما فقال قد ابدلكماللّبهما |
خيرا منهءا الفطر والاحى واجتمعت الامة على هذا من لدن رسولالله دإ الله عله وسل |

ابلومىنا هذا بلا تكيرمنكرفهذه اعناد الدنياتذكر اعباد الآخرة وقد قبل كل بوم كان
للمسلمين عبدا فى الدثيا فهو عند لهم فىانة مجتمعون فه على زيارة رلهم وجل لهم فه |

فوم امعة فى المنة  .يدعى يوم المزيد ويوم الفطر والاضمى جتمع اهل المعة فيهها لازيارة
هذا لعوام اهل المنة واما خواصهم فكل يوم لهم عبد زورون ربهم كل نوم مرتين بكرة
وعشا والخواص كانت اايلادمئيا كلهالهم اعيادا فصارت أيامهم فالاصر كلها امف! ام

النهاء  6اىمائدة الاسرار والحقائق الى تزلها منسماء العناية عليها اطعمة الهداية تإكون

نا يعنى لاهل اواقربابٍالصدق (إعيدا  6نفرح بها لإلاولنا واخرنا» اى لاول انفاسنا |
وآخرها فان اربابالحقيقة يراقبون الانفاس اولها آوخرها لتصعد معالله وتهوى معالله فنى |

ضعود النفس معاللهيكون عبدا لهم وفىهويه معالله عبدا لهم :كا قال بالفارسية د[وفان |
دردمى دوعد

نيحو  0واد قال الله ياعسى إن  3 6-3اى اذكرا ياد اناس

وقت

قول الله تعالى لعيسى عالليهسلام فى الآآخرة تويخا الكفرة وتسكيتالهم باقراره عله السلاء
على رؤوس الاشهاد بالعسودية وامره لهم بعبادته تعالى ء#8انت قلت للناس اتخذوى واعى |
المين يهمفعول كانه للإخاذ  3من دو نالله  3خالل من فاعل دون الاايه شل صيروى

ية الله تعالى ومعبوديته والمراد اخاذها بطريق
وهعن
لزين
اجاو
واى اأمبين اى معبودين مت
اشترا كهمابه سحانه كمفىقوله تعالى ومن الناس من  -من دو نالله اندادا » لات اأكحيا

منهم يلذهب الى القول بلهاية عيبى وميم مالعقول بننى ١لهبةاللتهعالى ولماليكن |
المقصود انكار نفس القول بل قنصودسِخ من قال بهولىحرف الاستفهام المتدا ولمشل |

ل نقفسول  +قال المولى ابوالسعود رحمه الله لبس مدار اصل الكلام ان |
اكار
كذالانه يفيد ات

القول متبقن والاستفهام لتعيين القائل كم هو المتبادر من ايلاء الهمزة المبتدأ على الاستعمال .
الفاشى وعليه قوله تعالى لاءانت فعلت هذا بالهوتنناظ6اهره بعللى ان المتنقن هوالانحخاذ |

والاستفهام لتسين انه بامسهعليهالسلام ااونمنفتلسقاهءم  فىقولهتعالى (ءاتم اضللتم |

ا2لديويحان  فى ©
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|

| وألسهم الصور من حقائق صفاتهم فسحوا خنازير لعتبر الخلق وتحقق لهم ان الناس ١
محثسرون على صور صفاتهم بوم تبلى السرائز بوم تبيض وجوه وتسود وجوه كاقالعليو| .
السلام (يمموت الناس على ماعاشوافيه ح
وشر ون على ماماتوا علله) يعنى حشرون علىصورة |
صفاتهم التى مانوا عللها  :وفى المثنوى

ه خيالى
كوكنه در دل .وطن * روز حشر صورى .خواهد شدن [؟]

زانكه حشر حاسدان ركوززند * فكىان بصرودت كركان كنند []9
حشير بر ح
وزمصروخ
دسارحوار

* #سورت

تلإجباياار كتديو انذلم:ندنشجان عت

خوى بود روز شار

كر ايلقا هق _كتدى دهان

سيرنى كاندر وجودت فالبست * هم بران تصوير حشرت واجدست

*قال القاضى فى نفسيره وعن بعض الصوفة المادة عبارة عن حقائق المعارق فائها غذاء

الروح م ان الاطعمة غذاء البدن وعلى هذا فلعل الخال انهم رغ
يبوا
سفى
تحقا
عئق
دلم
وا
للوقوف عليهاوقاللهمعيسى ان حصلتم الايمان فاستعماوا التقوى حت
اىت
لمكانوا
طم
لناع

د5
ي:3٠.2
ح1س2ا6
.2ن

عليهافلبمَلعوا عنالسؤال والجواب فيهافسأل لاجل اقتراحهم فبينالل تهعالى اانزناله

ورهمو
نولد
ممنعمي
جواجازوخماخ
زييكن فيه خطر وخوف عاقبة فان الشالك اذا اتكشفإه ماهو اعلىمن مقامه لعله
ظلا.حمله ولاستقرله فيضل به ضلالا بعسدا انتهى كلام القاضى * قال حضرة الشيخ الشهير

بافتاده افندى قدس سره اقنوم عسى عليهالسلام عصوا مرة فرفعت المائدة وانانعصى
| فىكل وقت مع ان نماللهتعالى مترادفة وذلك لان المائدة التى .نزلت عليهم من مرتية
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|إردينا اتزل علينا مائدة) الارية .والعيد الرابععيد امة عمد عليهالسلام وهوثلاثة عيمتدكرر
كل ا-مبوع وعبدان يتان فنك عام مرة هن غير 9

ف السنة فاما العند التكري فهو

ْ يوم اجمعة وهو عيد الاسبوع وهو مرتب على ١كال الصلوات المكتوبات لانالل فرض

على المؤمنين فى اليوم .واللبلةحمس صلوات وان الدنيا تدور عسليىعة ايافمكلما كل دور
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عوبتدقاومولاذلسلاكعةنهفىيعهنوافففرها الاجماع عسلمىاع الذكر والموعظه وصلاة اللجعة وجمل ذلك لهم |

ده بالسوم وشفهىود الجنعة شبهمنالمج ويروى اناهلامحسجاكين ظ
«وقال سعيد بنالمسيب شهود المعة احب الىمنححة نافلة والتكبيرفيها يقوم مقامالهدى على ١
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من شرفها وقبل العيد السرور العائد ولذلك سمى
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أنه منزلها عليكم

0

م©نكم ل

0

احابة الىسؤالكم  82من يكفر إعد  3ائ تعد انبلزها

مج
م
ص
و
0
ح
ا
مم
س
ب
م
و
ا
ل
ع
1
س
م

قانىاعذيه يه كه زه بعد لمطائة عدمالا به

الناهىة  3عذايا  3اسممصدر ععنى التعديب ١ى اتلعدسا  ©3لااعذيه م

صغة "#العذاباواالضميراه

 6اى اعذبه تعذيبا لااعذب ذلك التعذيب اى مثل ذلك التعذيب  8احدا من العالمين »ب
نمى
اعىاهل

يمعذن
زمالهم او من العالمين ضمعا فانهم مسخوا قردة وختازير ول

غيرهم .-روى-

عبى
أن

مُلذلك

عليه السلام اعتسل ولس المح وصلى رركمتن فطأ طأّ05

وغض يصره ثدمعا فنزلت سفرة حمراء بتيانمتين وهم ينظرون حتى سقطت بين ابدبهم

فعىليعيهساىلصلاة والسلام وقال اللهم اجعانى منالشا كرين اللهم اجعلها رحمة للعالمين
ولامجعلها مثلة وعقوبة ثمقاموتوضا وصلى وى ثمكشف المنديل الذى عليها وقال بسمالل
خيرالرازقين فاذا سمكة مشوية بلا فلوس ولاشوكة يسبل دسمها وعند رأسها ملح وعند

حىد
اعل
وغفة
ذنتها"خك” وتخوالهام.م-ن انواع البقول ماخلا الكراث واذاحمسة ار

منهازيتون

وعلى الثاى عسل وعلىالثالث سمن وعلى الرابع جينوعلى الخاسين قديد فقال شمعون
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رأس الحواريين ياروحالله أمنطعامالدنيا امان الالشرف+فاك المنل” مقيما ج
اخترعهالله شدرته كلو١ا ماسألم واشك ا  38-5الله ويزدك من فضله فقالوا ياروح الله
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لوأريتنا من هذدالابة ابة اخرئى :ققالة ياسمكة احىباذن ا فاضطر بت ثمقال لها عودى

اكت“ قعاذت منشوايةفلسةالمادة يما واخدا فأكل مناكل منهاثمم و

جه

ذلك الوم وقبلكانت تأنيهماربعيننوما غنا اى تنزل وما ولاتتزل بوما مجتمع علمها الفقراء

والاغنباء والصغار والكبار يأكلون حتى اذافاء الفى”طارت وهم ينظرون فظىلها
ويا كلمنها فقير الاح لكقر

ولاسيت اد

رمض
ول

ابدا ثماوحى الله

اعلىسى ان اجعل ماابدلنىففقىراء والمرضى داولناغشاء الاحاء فاضطرب الناس يذلك
اى تعاظم علىالاغنياء والاحاء حتىشكوا وشككوا الناسفىشأنالمائّدة وتزولها منالسماء

لنطفرىقات والكناسات ويأكلون
اعو
حقيقة فسخ منهم من مسخ فاصبحوا خنازير يس

كىوا على الممسوخين فلما
بنس
وى ع
العذرة فىالحشوش فلرمأاى_الناش ذلك فزعوا ال
ابصرت
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تا وجعلت تطوى بوهجعل بدعوهم باسمالهم واحدا بعد واحد

سلادويا |
*باالسكدلياةم فأعابشوا ثرلاوثةودايامه8ثلملكووداهيوتموا
| فسكسوننوبشيجردوناا,رقؤسعهمد افللاس يتسقدلرعون ععل اى

تا  154دم

الجزء السابم
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ااا

الالقدلك هه انوابى » ائ بوحدابتى ف الرسلة والالوهية ف وبرسولى »» اؤاوأو دكالة ا

ظرسولى ولاتزيلوه عن حيزه حطا ولارفعا  35قالوا

كانه شل فاذا قالواحين اوحى اليهم ,

|ذلك فقيل قالوا هه أمنا واشهد باننامسلمون  #اى مخلصون فى اانا بهناسلم وجههللله

اى اخلص  8اذقال الحواريون  64منصوب باذكر  8ياعيسى ابن مريم هل يستطع ريك
| ان ينزل علا مائدة املنسماء كه هذاالسؤال كان فى ابتداء امرهم قبل ان إستحكم معرقتهم
الله ولذلك اساؤًا الادب مععيسى علمه الصلاة والسلام حدث المشَولوا يارسول الله اوياروح
 .الله وخاطوه باسمه ونسوه الى امه ولو وققوا للادب لقَالوا يادروح الله ونسبوه الى اللهشم
ا
أ

أ

رفضوا الادب معالله وقالوا هل يستطيع ربك كالمتشكك فى استطاعته وكال قدرته على

اا مإيشاء كنف يشاء ثاظمهروا دناءة همتهم وخساسة همتهم اذ طلبوا بواسطة مثل عيسى
ظاملنله تعالى مائدة دسوية فانية ومارغنوا فاىئدة دينة باقة ولو رغنوا فى الفاطة الدرشة |
| لنالوا المائدة الدنيوية ايضا قال الله تعالى لمن كانأزيد رت الاخرة لادله .ىحريهاوضن
ك|ان بريد حرث الدنما نؤته 'متها ؤماله فاىلا خرة من نصل» والمائدة الخوان الذى عله
لا لطعام هن ماده اذا اعطاه
ظ2

السرعه

قال

ه قولهم شحرة مدآعمة
ورقده كأنها تمد من تقدم النهسا ونظيره

بع الطعام على الارض
وضع

احب

الى رسول

اللهصلىاللهعاو
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عليه

ثمعلاى السفرة ومن عل الارض والا كل ععالى الخوان فعل الملولة اى اداب المارين ئلا

يتطأطأوا عندالاكل وعلى 'المنديل فعل العحم اى اهل فارس من المتكيرين وعلى الدغرة
فعل

العرب
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قُّ الحخضياة

طعام بتكدة امناو للسفر ثمسوى ,بها الحاد المديك

الاوك

هو فبه يِلقال كه كآنه قل فاذا قال لهم عيسى عليه السلام حين قالوا ذلك فقبل قال
| ظ اتقوا الله  6#اى من امثال هذا السؤال « اكننم مؤمنين 64ابكىمال قدرته تعالى
ظ أو نصحة 9

 0قالوا برام ل لكل منها © مهد عدر وسان لا دعاهم الى لفاك لاأاد

| بالسؤال ازالة شهتنا فى قدرته تعالى على تنزيلها او فىصحةنيوتك حتىبشدح ذلك فى الايمان

وَالتقوى بل" نرتينة اننأ كلها  12اكل #زله'يتقكى بتدتها ستالنا" ولخطوعخ :باهكاتاؤنا
ظ وستغتى بها فقراؤنا وقّل مرادهم اكل احتياج لانهم قالوا ذلك فى زمن اللمجاعة والحط

|  #وتطمتن قاوبنا د لكمال قدته تعالى بانضام عل المشاهدة الى عم الاستدلال هق ونعل يه
علما بها يه ان  6مخففة اى انه  8قدصدقتنا ه فدىعوى اللسوة أن لشافلا لق

وان كنا عالمين بذلك من قبل  88ونكون علمهامن الشاهدين »#نشهد عليها عندالذين لم

يحضروها من تن اسرائيل ليزداد المؤمئون مهم بشهادتنا طمأنينة ويقينا ويؤمن بسببها
كفارهم او من الشاهدن للعكن دون السامعين للخير سٍِقال عسى اءن صم  1لمأ 75

علنهالسلام ان لهمغرضا حا فىذلك ل لاشلعون عنه ازمع عالسىتدعائها واستنزالها
وارد ان بازمهم المحةيك الها

اللهم 6يه اى باالله والمم عوض
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سورة الماندة

نورهوار شد  +جند جانت بىيم و ازارشا

وان احلرجمونى باذنى  6اى تحى الموتى وتخرجهم من قورحم احياء قيل اخرجسام
د

ورجلين وخادية كاسيق تغصباه يسورة العمران  +ق!دالكلىكانعينىعيدالسادم ْ

فى ليت ساحى وياقيوم وهو الاسم الاعظم عند العلما :الحقق ن## :واذ كففت

تعن| بسن

 6-0اى .معت البهود الذى ارادوا لك المودعنالتمرضربك © اذجتهم ينات 3

بالمعخزات الواحة طرف لكففت
فقال .الذين كفروا منهم.ان هذا الاسحر مبين 4
اى ماهذا الذى جَنت به الاسحر ظاص ردا وانكازا فبقوا على مرض الكفر ويعلالحوا

بعلاج الايمان على يادلحكم الالهى الحاذق ب حكى ب عن التسبلى انه اعتل مل إل
البيارستان وكتب على .بن عسى الوزير الى الخليفة فى ذلك فارسلالخليفة اله مقدم الاطاء
لبداويه فاا جحت مداوايه قال الطيب للتسلى والله لوعلمت ان مداواتك  7قطعة ِّ 3

جسدى .ماعسر .على ذلك قال الشيلى دواتى فما دون ذلك قااللطيب وما هو قمالَطعك |
شهد ان محمدا رسول الله فاخير الخللفة بذلك |
وااالله
الزئار فقال الطبب اشهد ان لااله ال
فى وقال نشدنا طبضا الىمرنض وماعلمنا انا نفذنا مريضا الى طبس * قال الافبى هذا هو

| الطييب الحاذق وحكمته مانلحكمة التى بها العلل تزول وفبه اقول

اذاماطتيي:القلت!! ابم تجسمه * .عشلا ,قن ,ذا للطيب :طبيب
فقل :هم اولوا .علب للاتى اوحكينة _*,البيية  ايشيق  .بذاك" :قلون
مدل فهوعيسى وقت *ه فان قلتاناواااءاللهاهطماء.حققة ومن شأنالطيب
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|راهم بن |
| فىبرية اراد ان سليمنه ابه فسقطنا * قلت اما دعا١و على اللصبالعمى وهدعاب

حنم اعضنارلبذىهباإنة لخانوااص شهدملنالالصيانتةوب الابعدالعقوبة فرأىالعقوية أ
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 5م غصلت المراكة |
اصلحله وابنادهم لشهد نوبةا لظام وعقويته فتفضل عليه بالدعاء ود مهرد .
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|عتذرافقالله ابراهم نا الذى محتاسا لىالاعتدار
مستغفر م
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نكالله تعالى امد
لخ وقدكان الاساء يدعون مطلقابحسب الاحوال والمصال وبكالذذل
ظدعاتهم فاون عن انائنيات وجودثم لأبددر من لسالهم الا حقٌ مطابق للواقع والحكمة ْ

لمشوى
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ْ والاولماء تلولهم ذلك ولكن الناس,لايعلمون  :و

جون يباطن بنكرى دعوى كاست * اوو دعوى بيش ان سلطان قناست
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سددرافورتنمارواخر

لشف اطلل يه
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اوزدوى لفظا محوى فاعلست * ورنه او مفعول وموتش قائلست

فلواذاو<يت الاىلحواريين يآجعحوارى بعالفلان حوادى فلاناى صفوته وخالصته منالمور |
وهوالساضالخالص

سمى بهاكاب

عسى عليه| |لسلام لخُاوص سألهم و نقاء 20رع

وك/ل لعصضهم هن

الملوكوبعضهممنصبادى السمك وبعضهم املنقصارين و بعضهممن الصباغين ادكرياجمدوقتان |
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فىحق امه لانها ندل على نراءة ساحتها ئم ناسبوها اليه واتمموهابه وحمل مريم ماكان من
©نالتى احصت فرجها,
الرجالكسائر النساء وانما كان بروح منهم قال .تعالى لاو .ماينةرا
قفا فيهمنروحنا  6فهذه نعمة خاصة هرم وكذلك ولادة عسنى وخلفته ماكانت فن
ته ألقاها الى مريم وروح منه فهذه ثعمة خاصةبعيسى.والكهل ١
ك كلان
نطفت" الخال واتبما

من الرجال الذى حاوز الثلاثين ووخطه الشسبب اى خالطه وقبلالمراد بتكلمه كهلا ان
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زرمان شاء على انهرفعق
|يلكلنماس بعد ان ينازللسهمناء فاى.لآخ
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 .فشكونقولهتعالى ب(وكهلا» دلبلا علىتزوله  -ورؤى  :ان الله تعالى ارسله وهو ابن ثلاثينَ
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كثهمل
يسن
فىرسالته ثلاثين شهرا ثمرفعهاتللعهالى البه وينزل على هذا ال
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| #إواذ علءتك الكتابٍ والحكمة والتودية والاصحصل» اى اذ
لايمى
تتى
وكرقنعم
عكم
تعل

|

لك جنس الكتب المازلة وخض :الكتابان بالذكر معدخولهما فاىلجنس اظهارا لشسرفهما '

لمكاانه والمراد بالحكمة العلم والفهم لمعانى الكتبٍ المنزلة واسرارها واقبسلتهكىمالٍ الفى أ
لذق من الطين كهيئة الطير  5اتىصور منه هيئة
توا
بالعلم بوهبالعمل يمقتضاها هف

ماثلة لهيئة الطير بياقذنى ب.تاسنهيلى وتيسيرى  8فتنفخ فيها 6أى فىالهيئة المصورة
و كون  #اى تلك الهيئة ه طيراباذنى  6فالخلق حقدقة للهتعالى ظاه على بده

عليه السلام عند مباشرة الاسباب  5انالنفخ فىمسم كان من جبريل والخلق املنله تعالى

شناا .واجملفه :دوا انكنت
الق
نلوخالفهاخ
نث فقا
ل عتلىعوجه
الام
سألوا مه عليهالس
| صادقا فىمقالتك فاخذ طننا وجعل منه خفانا ثمنفخ فنهفاذا يهطوير ببنالسماء والارض
5275

واعا طلبوا منه خلق خفاش لانه اب مسنائر الخلق ومن تائيه انه حلمودم يطير

بغيرريش ويلدم يالدحيوان ولاسيض م سض سائر الطيور وله ضرع يخرج منه اللبن
-
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ودب
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غعتن
ولاسضر وضوء النهار ولافى ظلمة اللبل واعا برى فسا

الشمبن ساعة

وفر
وبعد طلوع الفجر ساعة قبل ان س
يجد
ضاحك» يضحك الانسان ويحيض كانحيض

للع قلماتزأوا ذلك منه ضحكوا وقالوا هذا سحر و9تبرى” الاكه والابرص باذتى6

ينن
مقكا
الاكلة الدع ولد اعبرم والاابرةطى أعك الفح ب امن .اقل نان بافل ول

اذا

نمز بابرة لابخرج منه الدم لابقبل العلاج ولذا خصا بالذكر وكلاها ما اعبى الاطباء :
اولفمثنوى
مر]1
[ىس
ع؟يكوي
*2عإ

طُنوامعةغيقق "لد خوان اهل دل  +هان وهان اى متلا اين درمهل ][١

جع كشتتدى زه اطراف خلق * ازضرير وشل ولنك واهل دلق

اوجوفازغ كثتى أز اؤزاد “خويئن  » حاكفتك يرونشدى ان خكوش

الس دعا كردئ وكنفى ازخدا * حاجت

ومقصود :حمله شدروا

حون زؤانَ بهوتاذ نانوتان (إلى-ازت وغاى 2ياو:ا!ست نان ليلووالين

ماوزدق" 2توتسوة “للاطقاتس” ,خ دويش  +ديانيق بدت

ازين >شداهان .كنثن
ْ
طاقسا 3008عرو متيسظزا:تتالاهنسالس الل ..
ج(ند)

سورة هد

حجر /اهع هم

يمدااناالله لمان قولها فىاعملة بعتالت فى تالف لحعاك ااكلين
فيمنه
فىايديهما  8ومااعتدينا  5عطف على جواب القسم او مامجاوزنا فشهاشهادة الحق  1مااعتدينا |

' عليهما بابطال حقهما هق انا اذا * #اىاذا اعتدينافى ينناهولالمظنالمين يه مولت عراظها !
لسخطالله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمةاسمالله تعالى اولمن الواضعين الحق غير موضعه
ج--.ح

لسسسه اودينهفانم

 ١ومعنى النظم الكريم أل  265إشتى إن ويد ع وصتتهعد لين من ذوى

| بيجدها بازكان ففسفر فاآخرين من غيرهم ثانموقع ارتياب بهما اقما على انهما ماكم
تكةغشلأيظ فىالوقت فان اطلع بعد ذلك عكلذىبهما بان ظهر
لتر
بامان ال
املنشهادة ول
إيديهماثى” املنتركة وادعباتملكه مجنهة المتحاف الورنة وتملباممانهم واتما اانلتقعلمين'
الىالاولاء لانالوصيين ادعا انهما ابتاعاه والوصى اذا اخدششامنمالالمت ول انه اوجوينة |

| فحاللوارث اذا اتكرذلك وتحليفالمكر لس منسوخ  8ذلك كه ائ#ان1لك الذى تقدم أ
-

' شصيله  0ادبى انياأنوا بالشهادة على وجهها  4اى اقرب اللىان تؤدىالشهود الشهادةعلى

' وجههاالذى نحملوها عله منغير تحرف .ولاخانةخوفا املنعذابٍ الاخروى هذا تري
| شحكرمعةيةالتحليف بالتغارظ المذكور ف اونخافوا ازترد ايعان يعدايمانهم 6ه بيان لكمة
شرعيةردالعين علىالورثة معطوف

 5بالشهادة
نو
ان -5

عاىى مقدر يشئ عنة المقاءكانهكالذلكادى

ْ على وجهها ونحافوا عذاب لاا لهب العينالكاذية اوحافو | الا وضع على ر ؤس الاشهاد

صل
حقع
بابطال اعائهم والعمل باعان الورثة فتزجروا عنالخمانةالمؤّدية النه فاى اخحُوفين و
المقدودالذى هوالا مان بالشهادة على وجهها  0واوا الله  3كُّشهادتك فلاحرفو ها

وفىايماتكم فلانحلفوا اانا كاذبة وفىاماناتكم فلاحونوهاوفيا بنهالله منالاحكام فلاتخالفوا

ظ حكمه © واسمعوا  64ماتوعظون بهكاننا ماكان سطماععة وقول والله لايهدى
| القوءالفاسقين  الخارجين عالنطاعة اى فانمنتقوا ولمتسمعوا كنم فاسقينوالل لايهدى |
القومالفاسقين اىالى طريقالمنة او الى مافه نفعهم و»اعل ازالشهادة فىالشرع الاخار
1

1

1

عاس حضره الشهود وشاهدوه
ن

0

.٠

سيا

7-3

اما معاسة كالافعال محوالقتل والزبى اوسماعا كالعقو

والاقرارات فلانموزله انيشهد الابما حضره وعلمه وسمعه ولهذا لاجوزله اداء الشهاد /ة
حتىتذ كر الحادثة وفىالحديث (اذا علمت مثل .الشمس قاشهد والافدع ) وفىالشهادة| ٍ
حقوق الناس وصون العقود ع ناكيداحد وحفظالاموال على اربابها وفىالخديث للك
شهود؟ فان الله ستحرج لهم المت
تضدع الحقوق الاانشوم

الامتشاع دنقاسم

ايت

لحمل

الحق لغبره للديكية

قالصك

لانسعه ان ركسع إذا طلب لمافهمن
سواه

من

|

اشوم اق به فحورزله أ

بامتناعه وهوخيرى| دود بانالشهادة والسترلان أقامه الحدود |

حسية :والان عن المسلمحسية كد

(متنرعلى عا مستره اللهعلمهق الدنما
امتلوف لنذية س

د  1اليعيين الفاجرة ا.تلقديار بلاقع وخبنى لطالب الآخرة اينتنب
ا
أ
عانلكذب لطمع الدنياوانيختارالصدق فكىل ريل ق:ال الحافظ
طريق ضددَة بياموز ازاب صاقدل * برا 7ستى طلب ا زادكى

ا

3

القع
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السايم

ع

6

ا

اللدان فاك7ق الماناجم  . 7-0لواحت لان

ندر جما ودب
واد سك

١

1

الاين بزمان ولامكان

0
ان ادتيتم© شرطية حذوفة الحواب وم

| خالا  79والتحائيف محال ااا اىانارباب فبهماالوارث مْكمحمانه انون

نالركة فاحسوها وحلفوه|باللك  88لانشترىبه نا يهججووابالقسم أى مقسم علمه ؤانقوله

فقسمان سّضدن سما مضمرا شنه0 .

عىاخذها بدلامنه ثماستعير
اسشدال العففييناأ

لاخذثى” بازالة ماعنده عا كان اومعنى علوىجه الرغية فىالمأخوذ والاعىاض عانلزائل

 7 1فالمستعا مه والضمير فءدلله  .والمعنى لانأخذ لانفسنابدلامنالله اىمن حرمته
ضا م انلدنيا بان نهتكها ونزيلها بالحلف الكاذب اى لانحل باللهكاذيينلائجلامواطلمع

جل ولوكان كه اى المقسمله المدلول عليه بشفحوى الكلام وهوالميت هوذاقربى * اى
قربا منافىالرحم تأكد لتبرئهم مناملف كاذناومالغة افلتنز هك نهما قالا تلأاخذلانفسنا
رمه ا
حن
بدلا م

لقالا ولوانضم اليه رعاية حانب الاقرباء فقد انضم اللها ماهو اقوى

| منها وادعى الىالحلف كاذبا وهىصانة حظ انفسهما فلاحقق ماقصداه املنمبالغة فالتازه
يثة زلغال
عسيد
شها ل
عنه والتبرىمنه .قلت صيانةانفسهما وانكانت اهم منرظابة الاإقونار'يكيد

بلراجعة اله © ولاتكتم شهادتالله  #معطوف على لانشترىبه داخل معه فىحكم القدم
ظ وشهادةالله منصوب علىانها مفعول باهاضضفت الله تعالى لانه هوالا مى.ها ومحفظها وعدم
ك|كانها.وتضسعها وو انالقا» اى.اكذتمناها

2انعثر 6
لمانلا مين وه اى العاصين ف

ظاىاطلع بعدالتحليف ه عللىانهما استحقا امايكة فاعىلا مابوجب اثما نمحنريف وكم بان
لان
راان #ر6جاى
خف
ليو باندنب:6وتشخ انك وادعااستحقاقهماله بوجه منالوجوه ف
ظاكوا وهرمتداً خبره 8ش#ومان مقامهما  5ماقىاماللذين عخثيرعالنىتهما ويس المراد
ظقامهما مقام اداء الشهادة اتىتولماهاولم لعا كاتا ري

اماوالتحليفعلاىلوجه

|لذكور لانظهسار لمق هلامنالذين  6حال من فاعل يقومان اى من اهل الت الذبن
ظال
استحقعليهم الاو نا منينهم االىاتربان الىالميتالوارثانلهالاحقانبالشهادةاى
بالعين ومفعول استحق محدوف اىاستحق عليهمان حردوها للقيام بالشهادة ويظهروا بهما

| كناب الكاذيين وهافى الحققة الآ خران القامان مام الاولين على واضلعمظهر مقام المضمر

ظاستحق مبى للفاعل والاولان فاعلة وهوتائنةالاولى بالفتيح بمنىالاقرب .وقرى” على البناء
ف
لمت وعشيرته
| للمفعول وهوالاظهر اى منالذيناستحق علءهم الاثم اى جنى عليهم وهم ااهل

| فالاولبان مرفوع علىانه خبر حذوف كانه قلى ومن هم فقيل الاوايان  9فيقسمان بالله 64
| عطف عشلُىومان 8#لشهادتنامه المراد بالشهادة العين كافىقوله تعالى (فشهادة احدهماربع

6لعيننا على تنماكاذبان فما ادعبا من الاستحقاق معكوذها علقة الاق
! شهادات بالله اى

هنما مع ؟وذها كاذية فىنفسها لماانه|
نىم
فىنفسها هقاحق  #بالقنول فمنشهادتهءا 6ه ا
/بب ٠ والربيفةضيغةالتفضيل
فدظهر للنانس استتحقاقهما للائم 1دامةا عدعنا ر

اده

00

ا

جز 6 884م

|ههذذههااللآآية اشكلمافىالقرأناقك اناوانظلنا ( كا

سورة المايدة

شهادة نكم؟ اىشهادة الخصومات أ

لمظلرف
الجادية بينكم فين ظرف اضيف اليه شهادة عظرليىقالاتساع فالىفاروف باانح
عل اليه علىطريق اضائته ىااللمفمول نحو يإسارة
ل ذفلك
اضاف
كأنه مفعول للافلعولاقع فبه فن
الليلة اى ياسارق فىاللدلة وارتفاع الشهادة على انها مبتدا  #اذا حضر احدى المتو » اى |

شسارفه وظهرت علاتمه ظرف للشهادة ج84حين الوصية  6بدل منالظرف وف ابداله منه |
صكة
وَاان
لعَلن
انة-
تنب

ينعار

ان لاشى ان 'نتهاون.بهنا المسر وبذخل.عنهنا أ

يلن عالىمعنى 10-0
عحم
للزم
اا ي
© اثنان  6خبرللمستداً .بتقدير المضاف ثثل
حائذ لنهاد انيي اوفاغق ا

ا كمعلىان خبرها محذوف اى فيا نزل علمكم ان

يشهد بتكم انان * واختلفوا احذاري 0م  .فقال قوم هاالشاهدانياللذان يشهدان |
لنوهضاان لاالنآية تزلت فنهما ولانه قالتحسونهما |
على وصة الموصى و.قال آاخرو
للاة فقسمان ولا يازم الشاهدين الانصاء وانصح الىى واحد الا انه ورد فالا به أ
مانلبصعد

.على هذا تكون الشهادة بعنى |
الاصاء االثىنين احتياطا واعتضادا لاحدها بالآخر ف
الحضور كقولك شدهةة وصة فلان ععنى حضرت والشهد الذى حضرنه الوفاة فىالغزو

ىسمىشهبيدا لاالنوفاة لمنحضره قالغزو م ذوا |
حتى لومضىعله وقت صلاة وهو حلا

عدل منكم © ها صفتان للاثنان اى صاحا امانة وعقل مناقاربكم لانهم اعمباحوال |

إلك ةولذ" ؤافرت الى تمرك مأحو :ادلم له“أؤهن-احل»ديسكم وامشهرالمو تين “وعنه |

فحشر والسفر « اوآخران مغينرك * |
خلةتثامة اول حك التلهادة عل الوضّة ال
عظف عالثىنان اوشهادة عدلينآخرين منغير؟ اىمن الاجانب اومنغير اهل ديتكم اى |
لهذلمة وقدكانذلك فىبدء الاسلام لعزة وجودالمسلمين لاسما فىالسفر ْم نسخ عوله ظ
مان ا

تعالى((واشهدواعذدولىمنكم  6فلاقبلشهادة الذى على الل لعدم ولايته عليه والشهادة ظ
منباب الولاية وتقبلشهادةالذىى على الذعى لازاهل الذمة بعضهم اولباء بعص اناتم ضرتم

فالىارض يدا سرتةوساففنهرتامتةاصابتكم مصيدةالموت 6#عطف علىالشرط وجو ابدحذ وف
لدلالة ماقبلهعليه اى ازسافرتم فقار بكم الاجل حنئذ وما معكم املناقارب اومن ااهللاسلام
منتنولى :لام الشهادة ماهو الغا المعتاد فىالاسفار فشهادة ,ينككمشهادة آخرءابونفانهبشهد

.اخران فقولها وان[ سر تقد لقوله (ااخوران

0

بحويسونهما » |ظ

بعا عما نشأ مناشتراط العدالةكأ نه قبل فكيف تصنع انارتينا بالشاهدين فقيل
وافاوق
اسجتسّ
نحسونهما اى تقفونهما وتصيرونهما التحايف  #3من بعدالصلوة
الخارحى اى بعد صلاة

من صلة واللام للعهد

العصر لتعئهها عندهم  للتحلئف يعدها لانه وقت اجماع |

اللناس وتصادم ملائكة اللئل وملاتلكة الكتاوزا ولاق جمع اهل الايمان يعظمون ظ

ويحتنون شهيالخلئف الكاذب وقدروى انالنى عله السلام وقتئذ حلف محنلف

» قال |

الشافى الايمانتغلظ افلدماء والطلاق والعتاق والمال اذا بلغ مائتى درهم.بالزمان والمكان |
فتحلف بعد صلاةا لعصر يمكةبايلنركن والمقام وف المديئةعند المنيروفىب تالمقدس عنقااص يا |

 6.خ م

المزواعع

ظعاق الل اوتامتورعر

بان له ادلقه فهلكان بها فالواجب 7لالظالدباليم1

ظاحنمسك بذيل ارادةصاحب دولة فىهذا المان مسنلك "كامل واإسنسل للاحكام ولا بلتفت ظ

را  0اليطهالمون(
ضل
بهالك
| الىحكثرةالهالكن فانه لانهلك علالله الا

من ضل )منالمغرقان

بىه (إالىاللهمسجعكمحميعا)اايلهطاالبون بامجلذعبانتايةعلى طريقالهداية
مم)قال
لهتدت
اذاا
(ا
| والمضلون بتلاسل القهى واعخذلان عل ظرتق المكز والعصيان إفينيتكم بماكنتم تعملون»
| اى فبذيشكم لذة واب اعمالكم او المعقوبة اعمالكم والمعنى لليلسظالت ان يلتفت فىاثناء
دى
قنهتشخ
يتربا
]| شلوكة الىاحد مانهل الصدق والارادة بان ,شبله ليربيه ويغ

1

باهلى ان

 007ولاصل ثمان يرئ شيخه اانلهوشتسيةخوخة فنثبته

|باشارة التحقققمقاء الترنة ودعوة الخلقفحكت مجؤدٌ لهاننيهكاودنا منشدا المريذين
| باحتياط وافر فقّد قال تعالى (ولكل قوم هاد) فاما فى زماننا هذا فقدال الامى الى انمنلم
يكن مريدا قظ بدعى الشخوخة ويخير بالشذوخة الجهال والضلال مجهنالته وضلالته

تحرص لانتقاءدات كرحأوظلل هه كفيتاء راعلومفروقة بعبادا نالعال العظم والثناء الجسم

لدت الشلتان جك المسعلاق مس ناشركوززيه كلاجميانت/أوها ميدع

انتوق أله

هلخرقومترانكر ذاوبينهزلونه منازل المشالغ فهذه
مقامةصَغيار كأن اذكيراولبسون من ا
مصدة قدت ولعل هذه طرشة قذاعت فاندارست :١ثارلها و الله ل باخبارها الى ههنا

اوه
اسان مج
و
الفط

اللجمية ؤي ايه الذين امنوا يه فقن باحلرنفداء والتنسه

+اتسكؤسة رزو د أن عم بن اوسن ايفاك وعدى بن زيد خرحا الى

الشام للتحارة وكانا حبنئذ نصرانيين ومعهما بديل بن ابى مي هولى جمرو بن العاص وكان

مَتَنَلْمَا قلمًا قداها” آل" الشناء“عترضن دين كتف كتايا فيه اسماء جميع مامعه وطرحه فدىرج
الاب ولميخبرها بذلك واوضى اليهما بانيدفعا متاعه االهىله ومات ففتشاه فوجدا فيهاناء

من فضةونه ثلابمائة مثقال منقوشا بالذهب فغسباه ودفعا المتاع الى اهله فاصابوا فيه الكتاب
| فقالوا لهماهل باع صاححكما شيأ منمتاعه قالالاقالوافهل طال مضه فانفق شيأعلى نفسه
ض ان ور بلبث ان مات قالوا فانا وجدنا فى متاعه صفة فيهانسممة
ينما
علا ا
قالا
متاعه وقها اناء هنقوث ن موه بالذاهت وزنه ثلاعائة مثقال قالاماندرى اما اوضئ:الننا يف '
وام نا ان ندقعه  1ففعلنا وما لا بالاناء منعم ذرفعوه| الورسول اللهصل اللهتعاىعليهوس

لك يا انهاالذياتومفاستحافهما بعدضلاةالعصر عندالمنبر بالله الذى لاله الاهو انهما
مبيلهما ثمانه وحجدالاناء ظ
حونا ف مادقع ولاكمًا <9لفا على ذلك ؤ<لى صلىالله عليه وس!ل س
-١9ست

وق

لاوم رداب اعماجممموعدى وقيل لما طا!تالمدة اظهراه فبلغ ذلك بىسهل ظ

اولباء بديل فطلبوه منهما فقالا كنااشتريناهمن بديل فقالوا المتقل لكما هل باع سنك ||

منمتاعه شيا فقلتّالا قالاماكانلنابينةقكرهنا ان نقربه فرفعوها الىرسولالله صلىالل
فبهنوزسل قوله تعالى فلاإن عثرال6آية فقام مرو بالنعاص والمطلب بونادباىعة ١
عل
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ظالسهءيان فحلفا بإللهبعدالعصر انهما كذباوخانا فدفع الاناء اليهيها* واتفق العلماء على ان |

00

عجر ةع )هم

ياايها الذين سم عليكم انفكم »

سورة المامدة

جمبا |7
وم
ااىالذموا اصلاح الفسكي وحيفظها

سخط الله وعذاب إل خرة 18بضركم 6ضلال  28منضل  0الفارسى د
شهارا فى راه” اي

كر قرا شد]  0اذا اهتدم  3اذا كلتممهتدين  6والاابة لت

١

لماكان المؤنون بحسرون عاللىكفرة ونون ايمانهموفيهم منالضلال بحيث لايكادون
كم  6رجوعكم نومالقامة
عم
ج9
ااحاد سواه
ىاهلهله 6ل ل
لهى
الن
يزعووزعنه بالامن وا
/ديد مال مسا

و 6 0نمتسمون 58قالديا من اعمالالهداءة

د جات الا ني بح لوم اتن
|السلااى
«

در اناي 102
الي ق

ْاحدا لايؤاخد لعءلى غيره ولابتوهمن أن قعالار نة رمية و يه الامن بالمعروف واللنهى
ان

ع :انالمسنتكرطماععتهما كفت لااولمانحهجمتلةداء ان يكر عل المذكرحس الطاقة
الكل اولك نأينا وحاهست فال

جىاعوض ينعننى كاه ©
و

وفىالحديث (منرافى مد لاعكراا اناستطاع انيغيره فلغيره سده فان م سطع فبلسانه ذان 1

يستطعفبقابه) وقدزاونئالصديق قال نوما على المنبريا إيهاالناس:انكم تقرأون هذه |
الآية وتضعوتها غير موضعها ولا تدرون ماص واما سمعت رسول الله صلى الله عله وسلم

يقول( انالناس اذا رأوا مشكراف يمغيروهحمهماللبمقاب)فام و باالمعروف وانهوا عنالك
د

حنج

لين يم

و

* .وأوقيللرجل0

ي ..وألله لتأمرن
ليق تشم

 4قل

4ت
س

اؤةلى لراجل[ .فلائرا اضمعر و كن ].فقال [ ماسوا|جهكرده است] اوقال [ من ا 8
[با ابن فضولى جككار ي]خاى عله الكفر فىهذه الصور  :قال المولوى
ام  ]:اموقسالا.
قدس سعره

فسست
ري
كياى
شكيم
توزيكفتار :تعالوا  5مكن  »*
0001002

اينسخن

زكنتارت شير »*كيميارا هنج ازوى وامكير

فالاهمس بالمعروف والنهى عن المدكر فض لباتقطظ الاعند العجز عن ذلك وكان السلف

|

لعاضزمان فىترك الانكار باليد واللسان
مغدورين فاى ب
دمدى
بان  1عائد يخال * بهمت عاتيد م
حو ذينك و

رحال

واللاسلن ان/غهنا تلك يابنتلاى الاشخاص والاحوال والاوقات فمل الحس ان لخااو ز! |

سىبدارانراورسئلطميلد
صادكجسرداملفرهاروي

اعلنحد ويراعى حكم الوقت فان لزكملان دولة ورجالا و والاشارة إيا ايه الذينامنوا© /

اى ابمانالطاليين الموقنين بانالوجدان فالىطلب كا قال تعالى (ا
ولاجمنط
دلبننىى) إعليكم
0

بتركتها فانه قادفلح من زكاها وقد خابٍ من دستاهشاتفغلالوا قبل

تزكيتها  3 1شوس ان ولا تغتروا بارادة الخلق وشولهم وحسن صنهم فكم وش رلهم

الك فانها الطالب سم الساعة وان مثل السالك الحتاج الىالمسلك  6بدعى ارادته |
ايه

كينغمريق,فالبخيرع اجاليساي كامل فيسنته انه من لغرى فعشيوة

وعهلح-لدلمولذهياميهنل

ارلاخ

سمت 74 .دم

الجزه السابع

12
لل
5111771122221

0

لل-212222

َه اسمالفاعلاى كافيناالذى وجدناعلءه اباءنا #3أولوكان | باؤهملابعلمون شيأولايهتدون»؛

 1الواد للعطف على شرطية اخرى مقدرة قبلها والتقدير أبحسبهم ذلك اى أيكفيهم وجدان

| ابائهم على هذا المقال او أشّولون هذا القول ولوكان اباؤهم لايعلمون شيااملندين ولا

تسم
سم

بهتدون للصواب والمعنى ا(الاقتداء انما يكون يمن عل انه عالممهتد وذلكه لايعرف الابالحجة

* قال المسين الواعظ فتفسيره ي[عنى ايشان جاهل وكراه بودند تقليد اإيشان نافعنيست”
مد ] قال جلالالدين روى قدس سره فىالمنوى
ا١
جقيق
بلك تقليد عالم مىبايد ناكار ,ح
از مقلد تاحقق فرقهاست * اين يككوهست وان دبكر صداست []1
ولي

در ونازن 5

اموا

,دسبيبكت

در كورى ََّ  125جاه [*]

ص]مجرمم
سبعجر|
سج*قال الشسخ على دده فىاسئلةالحكم اما ماورد افلىاحاديث|لنبوية فىحق الدحاجلة وظهورها
ببنالامه فلاشك عند اهل العم ان الدحاجلة همالائمة المضلون لاسما من متصوفة الزمان او

متشيخيهم وقد شاهدناهم فىعصرنا هذا قاتلهماللة حيماكانواانتبى* قال بعضهم قلت لمنشيه

بالصوفية ظاه! بعنى جبتك لما علم من احواله فقال اذا باع الصباد شبكته فبأى يثى” نتصيد
رافق ودرنا اح قيا سويل شا وواتحس  7-51باخدا در نوانى فروخت

بزديك

هن

ششنيرو

راهزن *» بهاز فاسق

بارسا

وسيرهن

ظو©الاشارة انالشطان كلاسلط على قوم اغراهم عاللىتصرف فانعام اجسامهم ونفوسهم
عكب
ي؟ر
م
ق
)و
ا
ى
0
بو
“
3ى
ْممتدعاين غير متبعين وهم بزحمون ان هذه التصرفات لله اولله وفى قوله م(اجعءلالله من

|ايخيرة) اشارة الىمنيتصرف عا لميؤض به كن شق اذنه :اويثقنها وحمل فنها الحلقةمن الجديد
| اويثقب صدره اوذكره ويجعل عليه القفلاويجعل فعنقه الغفل اويحلق ته مثاليفعل

| هؤلاء القلندرية قال الحافظ قدسسره
فلندرى نه بريشست

7بصغ

وموى ياابرو * حساب راه قلندر بدانكر هوى عكوست

الكنتان أ مواق" لونوداوعة رلطاولت لد ححياوفية ااي زملى ابكدازي قتياتوت

| :ول(اساسة ) وهم الذين يدرون فالبلاد مسنببين خلييى العذار يرتعون فىمراتع البهيمية
والحوانية بلا لام الشمريعة وقيد الطرقة وهم يدعون الهم أفل لفق قدلعب الشيطانبهم
فائكذوا الههم هواهم غ0ولاوصماة  4وهمالدين سحون الخريناك وستحلون ارمات
| ويتصلون بالاحانب مهن طريق الاخوة والاهوة كالاياحة والزنادقة فغتر به ويظن انه بلغ

ٌْمقام الوحدة وا
انه
لمح
نمىقعن
صان بكل حال ولايضره مخالفات الشسريعة اذهو بلغ مقام
ظالحقةة فهذا كله مونساوس الشيطان وهو اجس النفس مااميالله إشى امونلكي .ولا

|رخص لاحد فيهفهؤلاء الذين وضعوا هذه الطريقة وابتدعوها لايعلمون شيا من
|الشريعة والطرّة ويلهاتدون الى اللقيقة فائهم اهل الطببعة وارباب الخديعة ولقد شاعت
ا
ظفى الآ فاق فتلهم وكلت فهم عستهم ومالهم من دافع ولا مالع ولا وازع على ان الخرق ١ا

| قداتسع على الراقع

ظ

اذئ الف يان لايقوم .بهادم * .فكينف .بيانخلقه الف اهادم

أ

ا|
ا

ا
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-ت  2:0١هم

)ير الى انتمل العاللدنىبالمالافاصىحبة والتابعة والتسليم
|عن شى” بعدها فلاتصاحبى يش
لا القالوالشؤال اولفسئوال الانقطاع عنالصحبة فافهم جدا فلما عاد فىالثالثة الىالسؤال

ش(ئت لاتخذت عليهاجرا قا هلذا فرق بينى ويينك )ث قمال (إعنا اللعنهها ) اى
االول
وق
ليقف ابوتالواح يبي  1ب شل نزول هذه الآية ( والله غفو,ذ ) لمن نان |

ودع الىاللهفطلب علوم الحقائق بالقال والسؤال ( حلم 6لمنيطلب بالخال يحل علهم /
فىاسناء مايصدر منهم ثيمناافى امس الطل الى ان يوفقهم للا بوافق الطلب قال <( مَدَخاليا ْ

قوم من قبلكم  6يعنى منقدى الفلاسفة فقد شرعوا فى طلبالعلوم الاكمبة بالقال ونظر /
بنهات الوتقىعوا ١
الغقل فوقعوا بى اودية الشبهات ( ثماصبحوا بهاكافرين ) اى باسبلش

فيها بتتبع القيل والقال وكثرة السؤالوترك متابعة الانساء عليهم السلام كذا فالتأويلات |
النغلية! ماجعل الله 5هو الجعل التشرى وستعدى الى :واجد اى هماشرع وما وضع ْ
أيدالى فز بير 61 6ن اهل الجاحلة اذا تحت اثاة أ
وماسن ومن  6مزيدةانك

حمسة ابطن البو خااغكضنواؤا اذنها أىشقوها وحرموا ركوبها ودرها ولاتطرد عمناء |

بةحر وهو الشق يمعنى المفعولة هَلولا سائة 6هكانالرجل منهم |
لعيل
اىف
نفه
معى
ولا مر
شول اذا قدمت من سفرى او برئت هن مرضى فناقتى سائية وجعلها كالبحيرة فى تحريم |
الانتفاع بهافهى فاعلة من قولهم ساب الماء سيب سيبا اذا جرى علىوجه الارض وغال

ايضا سابت الفلايةلسائة هىالتى تركت حتى تسيب حبث شاءت  88ولا وصباة 6هكانوا اذا

وادت الشاة الثى فهىلهموان ولدت ذكرا فلهوهلتآهم وان ولدت ذكرا واانى قلوا
وصلت اخاها واستحيوا الذكر هناجل الاتى فلايذح للآهتهم  .فعنى الآية ماجعل الله
هنوا اذا تحتمن
امنثحىلل كذرا محرما عندالانفراد فهى فعيلة بمعنى فاعلة 68ولاحام كا
حامل عليه ويلمانع من ماء
صلب الفحل عشرة ابطن قلوا قدحمى ظهره فلايركب ول
ولامرعى فهو اممفاعلمنحمىبحمى اى منع قال حماهحميهاحذفاظه  8ولكن الذين
كفروا يفترون علىالله الكذب 6ه ايكىذبون عمدا حيث يفعلون مايفعلون وغولون الله
ك
مملمن
امنا بهذا وامامهم مرو بنلى الخزاعى فاكناهن اقد

مكة وكان اول من غير

ديناسماعيل فانخذالاصنام بواتصلاوثان وشرعالبحيرة والساشة والوصاةوالحاتى  روى -

اله علهالسلام قال فىحقه ( ريت عمرو بنلى الخزاعى محر قصبه افلىنار يَؤدى اهل النار
برع قصبه) والقصب المى هذا شأن رؤسائهم وكارهحم ف واكثرهم 

وهم اراذلهم |

الذين يوقعوتهم فومعاصى زسولالله صلى عليه وسلٍ فلإلابعقلون  6انه اقتزاء باطل حتى

يخالفوهم ويهتدوا الى الحق بانفسهم فقون فىاسر التقليد و واذا قبللهم #اى للاكثر
على سبل الهداية والارشاد ت©عالوا الى ماانزل الله 6ه من الكتاب المين للحلال والحرام |
لارلىسول  5الذى انزل هو عله لتقفوا على حقيقة الخال و بميزوا الحرام من الخلال /
او
دانا عليه اباءناوه يان لعنادهم واستعصائهم علىالهادى الى اق
جين
واحس
الو
يموقا
.حسسا منتّد وم اننا خبره وهو فىالاصل مصدر والمر
لىال و
لىضال
اداع
اللعادسض لل

الجزء السابع
ام

ب م تسشخصسي ب

جه

مخز 06+

هدم

“د
ل
بحصت لسسع ممتلد
وقالصمت زين للحلى وابما »* صفه لن المرء ان سكلما

سهد

وفىالخديث ( حت هن بى دم وملكاه على ناه فلسانه قلمهما ورهه مدادها كف شكلم

| فيا لابه ) و والاشازة فالآبتين نالل تعالى نهى ااهللابمان ان يتعلموا العلوم اللدنية ١
وم الخال فقال
عىامن
وحقائق الاشاء بطريق السؤال لانها ليست من علوم القال وائما ه

( انهاالذينآمنوا لاتسألوا عن اشياء  6اى عحقنائق اشياء ( ان تبدلكم  6بيانها
| بطريق القال ت(سؤم ) اذ +تهتدوا الى الحقائق بان القال فتقع عقولكم المشوية بفات
| الهوى والوهم والخال فىالشهات فتنها لكوا فىاودبتها ماكان حال طوائف الفلاسفة اذ

|

|ليوا علوم حقائق الاشاء بطريقالقال والبراهين المعقولة 'فاكانت منها مندزجة تحت نظر |
ط
أ العقوّلٍ الحردة عنشوائب الوم وامال اصابوها وماضاق تطاقالعقول دعرنكها استزلهم

| الشبطان عندالبحث عنالصراط المستقم واوقعهم فىاودية الشبهات وبوادى الهلكات
فهلكوا واهلكوا خلقاعظما بتصائيفهم فالعلوم الالهبة وبعضهم خلطوها بعلمالاصول
وقرروا شبهاتهمفيها فضلوا واضاوا عن سواء السببل وما علموا اتنعم علومالقائق بالقال
محال وان تعلمها انما حصل

بالخال م كان حال الانداء معالله فقد علمهم علوم الحقائق

بالاراءة لابالرؤاية فقال تعالى (وكذلك نرى ابراهم ملكوت السموات والارض ») وقال فى
قننا
ل ل(قد رأى مآنيات ربه الكبزى  6وقال
ونآيا
ا6
حقالنبى عليهالسلام لن(زبه م
علهالسلام ا(رنا الاشاءكاهى )وكا كان حال الامة معالنى عليه السلام كانيعلمهم الكتاب
بالقال والحكمة بالحال بطزيق الصحة وتزكة نفوسهم عننوات" قات النفار:وخلذاقها

كقوله تعالى بت(لوا عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وقال تعالى فيمن
تحقق لهفوائد الصحة على مواد المتابعة س(تريهم اياتنا فىالا فاق وفى انفسهم حتى شين

ظ لهم اندالحق) ثمقال (إوان تسألوًا عنها حين ينزل القرآن نبدلكم) اى وان كانلابدلكم
منالسوآل عَنَ حقائق الأشباء فاسألوا عنها بعد نزول القرآن :اى منالنقان للخبر؟ عن
| حقائقها علىقدر عقولكم .اماالعوام مْكم فََؤْسُون متشابهات القران فانها بيانحقائق |

الاشاء وقولون كل من عند ربنا ولايتصرفون فبها بيقولهم طلبا للتأويل فانه لا؛
| تأويلها الاالله والراسخون فالعلم وهم الخواص .واما اخص الخواص فيفهمون ميمشاير
القرآن اله حمقنائق الاشاء بالرموز والاشارات والمتشابهات مالابغهم غيرهم كماشار |
قن و الال انتعمالعم اللدتى انيمكاون بالحال فالىصحبة والمتابعة والتسلم

وترله الاعتراض عاللىصاحب البماعللقاال ولا بالتؤال لقؤلةتغالى'ع<ل اتلك عنذان

تعلءن ما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معى صبرا  6يعنى فالمتابعة وترك الاعتراض
قلا(ل ستجدتى ان شاالءله صائرا ولااعغصى لك اعس! قال فااتنبعتق فلاتسأنى عشنى” )
يعنى ان منشرط المتابعة ترك السؤال عنافعال المعلموغيرها فلل+مياستطع هوسى مصعبهرا
ليتعم بالحال وفتح باب القال والسؤال فقال اخرقتها لتغرق اهلها اقتلت نفسا زكة ها
واساه الخضر وقال ( الماقل لكانكلنتستطيعمعى صبراقال) يعنىموسى ١ ان سألتك
( عن )

حجر 955

2
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هم

وداللنسب]  +فلداايغعرانمنكانااقلعشيهطوانابلكتثقزوةى اوهوااللكس؛يبوااوللنجاىدكهوواولفارجةانموقالاسخلناابلائصكاوابدجدواندكافلاسصلب
0

220002205

البوك الماء الطيب الصافى ايللخهترعاجلاىلميت منالى 9يانهاألذين.امنوا لاتسألوا عاشاء أ
انتبداكم  71وان تسألوا عنهاحين نز القران تبدلكم,ي ..روى .انه لنمزالت

و(لله علىالناس حاجللبت © قال سراقة بنمالك كل عام فاعض عنه راسوللله صلى الله
عليهوس حتى اعاد ثلانا فلقا
الو(
لوقات هاووجدت واووجبت لمااستطعم فا2

لك

ٌْ فاماهااك من كان قلكم  8 81سؤالهم واختلافهم على 1دالهم فاذا 2
باص فخدوا
عنوما أنه
د فاجتشوه ) فتزلت كن أبن عبلين 4
و

فقال لااسأل

علنهالسلام كانمخطب ذات .بوم غضبان من كثرةمايسألون 4

عن شق' الااجبت فال رحال اين الىفقال ( قالنار ) وقال ل ورهن ١بى فقلال 27

وكا اح انيرم قتزلت إن ل الشرطة وماعطفٍ علليها صفتان الاشناء.والمحامة]
غلقة بالايداء والابداء معلق .بالسؤال  .فلمعنى لاتسألوا عن اشساء انتسألوا عنها فيزمان
الوجى اشهرلكم وانتظهر [كم تغمكم والعاقل لابفعل مايغمه ق.ال اليغوى ذفان من سأل
عن المج لمبأمن انيام به 0

عن سه

عام فلسوءه وهنال

ل+يأمن انيلحقه .لغيرد ف  6حَ

| ع©فالله عنها © استثتاى موق لبان اننههم عنهالميكن ج صرمداتتهم عنالمساءة باللانما
ف نفسها معصية مساشع ةة للمؤاخذة وقد عفاعنها وف 4من حممعلى الحد 9كنالا.سياء عهامالا حى
وضويرعما للمسألة المدلول علا بالا  0وا اى عفاالله عنسياتي

التالقة

عليكم احج فودكل عام جزاء كسالتك ونحساوز عنعقوسكم الآخرويه

حمث

شر ص

لسلب مسألتي

فلاتعودوا الى مثلها #8:واللتغفور حلم  41اى مبالغ فىمغغرة الذنوب والاغضاء عنالمعاصى

ولذلك عفاعنكم وليؤاخذ؟ بعقوبة مافرط منكم جلت ل[كشن د إنمشر لعفوشال
ن لاعنبابل مثلها فى كونها محظورةومستشعة
 00قدسألها :قوم 6لك

اوبالوعدم التصرعاملللبالغةافلىتحذير يمن قسلكم6ه متعلق يسألها فاصثبمحوا بها كه
اعاسيهها «كفرين © فانبى اسراملكنوا ي

وذاا
م فا
اششاء
خيام فىا

تركوها

 0222قوم تمود صالحًا الناقة وسأل قومعسى مائدة * قال ابوثعلة ازالله فرض
فرائض فلاتضمعوها ونهى عانششماء فلا تيك ها وحد حدودا فلاتعتدوها وعفا عن اشماء

غمينز :كشسلنان بفلاتحثوا بعنها قال انين الواعظ الكاشى .فسىيره [ :يس مكحت
[انستكه از حال ديكران عبرت كيردمول وفعلفضولى اشتغال ايد ودرين بكافبته اند]
مكلو ارب كفن ضرورت شود * دكر

كنتههارا

فرو ددر

جاى ار فعلى كه لازم بود  +زافعال بحىاصل اندر كذر
تا ويل السكوت فقال له .وما مالك لإسَكلم |
ل#فكانة جل حصيو:مجلساالواءيوينب .اثر

اؤلاتشأك معسنالة قال اخبزتى ايها القاضى متى يغطر الصاتم فال اذا غابت الشمس قال فان |
| ل تمغب الى نصف الليل فتسم ومثل,بيت جرير

وس

سر

هري

الجزء السابع

حم مم ؟  6جهم

اا اللغرويما اليل مااثفق فىوجوه الفساد والطيب مااتفق وجوه الطاءات والطب
١

١نجرا

املناموال ماوافق نافلفعقراء فىاوقات الضرورات والخييث مادخل عليهم فىوقتاستغنائهم

1د)ا وإشتغلت خواطرهم بها ٠ ومنها المؤّْمن والكافر والعادل والفاسق فالمؤمن كالعسل والكافر
[
ا كالسم والعادل كشجرة القْرةوالفاسق ك
| 2ب

شجرة الشوك فيلساتويان علىكل حال  .ومنها

الاخلاق الطسة والاخلاق الحيثة فثل التواضع والقناعة والتسلم والشكر مقبول ومثل

الكبر والحرص والجزع والكفران مردود لان الاول منصفات الروح والثانى منصفات
النفس والروح طبب عاؤى والافس خلافه  :وفىالمنوى

هين مرواندر بى نفسى جوذاغ  +كو بكورستان برد نه سوى باغ []9
لحبجبد

نفس| كرحه

ان

 5قله اش دسحاستث اوراصدهددان ؟]

ومناخلاق النفس خب المال والكبار قدعدوا المال الطيب ابا فاظنك بايث مفنلهابد

اايإبيإييس
ب
س
ب
ي
س
يس
س
يي
يس

| منتصفية الباطن وتخليته عنحب ما.وىاللتعالى  .ومنها العلومالنافعة واالعلاومن االقفيرعة

ظ فالنافعةكعلوم الشريعة وغير النافعةكعلوم الفلاسفة  :وفالمتوى

عل دين فقهست وتفسير وحديث
* هراك خوايد غير ازين كرددخييث *]

ظومنهاالامال الصالحة والاعمال الغير الصالحة فهااريديه وجداللةتعالى فهإوصاط ومااريديهالرياء
والسمعة فهو غير صا

عبادت باخلاص نيت نكوست * وكرنه جهأيدزبىمغز بوست

| ق*ال فالىتأويلاتالتجمية اخبيث مايشغلكعناللهوالطب مابوضلك الىالله  .ؤايضاالطب

ك
5؟بجدهىرع
عبج
جا
عملزاوم6
هر هوالله الواحد والندث ماسواه ويه كثرة © ولواجك كرة ال
احبليثو©
او لعطاف

ا و | الشفراطية ء! ,مثلها المقدر اى اوليح
ك كثرة  6255ولو احجمتك وكلتاها فى موضع الخال

' من فاعل لايستوى اى لايستويان كامنين على كل حال مفروض وجواب لو>ذوف والمعنى
والتقدير انالحييث ولواجتك كثرتهيمتنع انيكون مساويا الطب فاالنعيرة بالحودة والرداءة

دون القلةوالكزة فانالحمود القليل خيرمنالمذموم الكثير بلكلا كث اليثكاناخث

'ت94١ى3ئ| 4عي_وللمكعنلى واالحادتجابمن السرور بمايتعجب منه يقال يمجبى امسكذا اى يسرى والخطابٍ فاىيك

الذين امس الى علهالسلام بخطابهم 8ه فاتقوا الله “ #فىتحرى الحندث

وان كثروا آثروا الطبب وانقل ا«وليىاالالباب) ياذوىالعقول الصافة وعم فىاللقةة

0وك مخنلصت قاوبهم وادواحهم من قشور الابدان والنفوس  89لعلكم تفلحون ر6ا*جين
انثنالوا الفلاح وهوسعادة الآخرة * ثم انالتقوى على مراتب * قال ابن عطاء التقوى
فىالظاهم مخالف
ة الحدود وفىالباطن السة والاخلاص وقال فىقوله تعالى ( اتقوا الله حق

نشانه) و
وهصدق
ضو,مععك
'عل)
0

[11١
|“
>©

قاوللكهلاالا الله ولس فىقلنبك ش
"ى
سواه * ومن وصاياحضرةالمولوى قل

وفاته [ اوصيكم بتقوىالله فىالسر والعلانية وبقلةالطعام وقلةالمناموقلةالكلام وهجرالمعاصى

وا
لآ ناموترك الشهوات على الدوام واحمال الفا من مع الانام وترك مجالسة السفهاء
وا
ظلعوام
ودوام مصاحة الصالحين الكرام فانخير الناس منينفع :الناس وخير الكلام ماقل
تش ممه

مص
سوير 1 6 0

0و2

4
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ا

الييت الحرام لير انهببتاللهغلى الحقيقة وحرام انيسكن فغيهيره فيراقبه عنذ كر ماسوى ظ
الحق وحبه وطلبه الى انيفتحاللهابواب فضله ورحمته والشهر الخرام هوايام الطلب والسير |

الى الله حرام على الطالب فيها مخالطة الخلق وملاحظة ماسوى الحق والهدى هوالنفس

اللهيمية تساق الىكعبةالقلب مع القلائد اوهرىكان الشريعة فتذيح على عتبة القلب بسكين

آداب الطريقة عنشهواتها ولذاتها الموانية وفىقوله تعالى ( ذلك لتعلمون ) الآآية اشارة
الى انالعسد اذا وصل الى كسة القلب فيرى بستالله ويشاهد انوار اعمال والجلال فيلك

الانواد يشاهد ماالفسموات وما الارضلانهينظربنورالله عم على الاتحنقيقال(له .
يعممافىالسموات ومافىالارض واالنله بكل ثى” عليم اعلموا ازالله شديد العقاب ي)سدل

الحجاب لغيرالاحباب ثمن ركنوا الى الدنياواغتروا بزينتهاوشهواتها ( واناللة غفوررحم )
لطالبيه وقاصدى حضرته شتح الابواب ورفم الحجاب م(اعلى الرسول الاالبلاغ ) بالقال
(لله يعم ماتيدون > .من الامان باقدار اللسان وعمل الاركان ( وماتكتمون )
والحال وا
يالا
واون
اسايق الثان ادالتكديع سويدق المتوهرو رض الت فطلي انلىاكذ
#ت فىحاج العامة لماهم المسلمون انبوقعوا
زل
نطبب
توى الخييث وال
ايةيسقل
لتجم
ال
بهم يسبب اكناهن فبهم الحطم وقد الى المدينة افلىسنة السابقة واستاق سرح المدينة فخرج '

فىالعام القابل وهو عام عمرة القضاء حاجا فبلغ ذلك اصعاب السرح فقالوا لنبى عليهالسلاء
هذا الحطم خرج حاجا ممعاج العامة فخل بيننا وبينه فقال عليهالسلام ( انه قاد الهدى )
ولميأذنلهم فىذلك بسبب استحقاقهم انلباتمقليد الهدايا فنزات الآ.ية تصديقاله عليهالسلام
فىنهسه اياهم عن تعرض الحجاج وانكانوا مشركين وقد مضت هذه القصة فىاول السورة

عند قوله تعالى ( ايها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله © الآآية وبق حكم هاذلهآنية الى |
انن'زلت سورة البراءة فنسخ بنزولها لانه قدكان فنها (ا٠تما المشركون نجس فلا شَرنوا |

لاو(ا المسركين  6فنسخ حكم الهدى والقلائد |
تفيه
المسجد اكرام بععادمهم هاذاق6و
ظوالشهر ارام والاحرام وامنهمبها بدون الاسلام وسبب ازول وانكان خاصا لحككن.ه |
لردى وبين اليد قضه ترغب فىالحد ونحذير عن الردى |
عامفىننى المساواة عند الله باين

ويتناول الحميث والطب امورا كثيرة .فنها الخرام والخلال قال محبنةالخلال ارجح
عندالته منملى” الدثيامن الحرام لانالحرام خيدثمردود والحلال طببمقبول فهمالايستويان |
ميث خيث وطالب الطب طبب واللهتعالى سوق الطب
امباداانطالبهما كذلك اذااطلالحل
يلثاات للخيثن والحيشون للخيثات |
لثخكأنقال
الوالطب ك انهيسوق الْنيث الى الاخني
والطسات للطسين والطبون للطبات »© والطيب عند سإدات الصوفة قدس الله اسرارهم

مكان بلا فكروحركة نفسانية سواء سبق منطرف صا اوفاسق لانه رزق من حيث
لانحتدب وهو مقبول وخلافه مردود ولابعد ىهذا لان حسنات الابرار سات المقرين

وبينهما بون بعبد وايضا الحييث مالناموال مابلخمرج منها حقالله والطيب مااخرجت مله |

الجزءالا
افد اس

 512كم
1825لا

ما ا

ظومنهيعرف ازالمقصود املنقربان دفعحاجة الفقراء واذابستحب للمضحى اينتصدق
بأكثر اضحيته بل بكلها
هد+قلع٠از ءعمت.والائ :خوشن »* سود برد اودر خور كالاى خويش

وللحجاج بومعبدالقربان مناسك الذهابٍ منمنى الىالمسجد ارام فلغيرهم الذهاب االلىمصلى
ةت)
الي
لفبا
صلطوا
موافقة لهم والطواف فلغيرهم صلاة العسد لقوله علمهالسلام (ا

©

واقامة

*] )7السنن منالحلق وقصالاظفار ونحوها فلغيرهم ازالة البدعة واقامة السئة والقربان فلغيرهم
3

اصلنحة الرب ولأكل قلب يصلح لمعرفة الرب ولا كل
زي
خمال
لسكل
|ابضا ذلك ولكن لب
نتفصسلح لخدمة الرب  :وفالمشنوى

نوكل كو فاون تر ا» تتا لدللىد بببثيتيت كيجنتهادثل) ذا

فعكوضرج

ةكوع لبالب لقان يراتا
أآنلاكرناشرقنحوق كلتك الزيا علدب ل
لماعدة وه ماغّلدبه الهدى
للاهئد ايضا قباما للناس وقهى
 2والقلايد  6اى واجعللقال

منعنل اوحاء شجرليع به انه هدى فلاسّعرض له بركوب اوحمل والمراد بالقلائد ذوات

القلائ .اوهلىلدن اولنهاقةوالبقرة بماجوز وفااىللهداىضاحى وخصت بالذكر لانالثواب
فها أوكبثرهاء الحجبهااظهر واذا ضجىتمر رضىالله علهنجسبة طلبت مبنثلهاثمائة دينار

لقولهتعالى( و(من يعظم شعائرالل فانها منتقوى القاوب  6ووجه كون القلائد سيبا لقيام
الناس ان من قإد هديا ل+بتعرضله احد وربماكانوا بقلدون رواحلهم اذا رجعوا منمكة

رم فنأُسْون .ذلك وكان اهل الجاهلية يأكل الواحد منهم القضيب والشجر
منطاء شاجر
من البوع وهو يرى الهدى والقلائد فلابتعرض لهتعظها له© ذلك ا#شارة الى المعل
منصوب بفعل مقدر اىشرع الله ذلك و ين* 8لتعلموا ازالله يعمماالفسىموات

وماافىلارض 68

| فانتششربعهذهالشرائع المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعها وجلب المنافع
الاولوية والاخروية من اوضح الدلائل على حكمة الشارع وعلى عدم خروج شئ من علمه

الحيطف وان الله ككل ثىعامم ت6عميم بخعخدصيص للتأكيدهقاعلموا اناللةشديدالعقاب »6
وعد لمنانتهك محارمه و اصر عذلىلك  8وازالله غفوررحم  #وعد لمنحافظعلىمراعاة

اتبليغ الرسالة .
حرمانه تعالى اوانقطع اعلنانتهاك بعدتعاطبه #وماعلى الرسول الاالبلاغ  #ى
| عالليهتمتنليغ بمالامزيد عليه وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة فلاعذرلكم مبنعد
ف اىلتفريط #8واللهبعلمتمبادون وماتكتمون  6#اىماتظهرون من القولوالعمل ومائخفون
ظ فبؤاخذ »8ذلك نقيرا وقطميرا  :قال السعدى قدس سره
.

بروعلم بك ذره بوشيده بست مذكان نيكنانا و نذا لراش

كفي

» والاشارة فالآ بةازالله تعالى كاجعلا لكعة فىالظاهى قاما للعوام والخواص بلوذونءه
| ويستتجحون بالتضرع والابتهال هناك حاجاتهمالدنيو يه والاخروية كذلك جع لكسةالقلبفى

| الباطنقناماالخواص وخواص الخواص لياوذوابه بطريقدوامالذكرالخووناقطربالكليةواثيات
( الحق )
0

جز  612صم

-ورة المايدة

قدريمة وتلك الكتابة املنمرمة الذانية عالنحدقيقة > واقدج
لاءتففىباءض
سير فىقوله تعالى'

ال2-

(اشاطوعا اوكرها قالتا انينا طائعين» انه لبه بهذه المقالة منالارض الا ارض ارم

فياك خم ابنية10ة بودي اك تال ن اما حرم دمه وعىضه ومالهبطاعته لربه فارض |

ارم لماقالت اننا طائعين حرم صيدها وشحرها وخلاها فلاحرمةالا لذى طاعة وفىاخخر
 ١ليأ كلالمتان الكناصرغارها فى
اار
لضط
ار
ومف
فىان لخرمتها قفيلاما للناسمف
6عول نان

اليجيلالها كرنةقبامالهم انه مدار لقيامامردينهم ودنياهم ٠ اماالاولفلانه يتوجه اله |
الحجاج والعمار فيكون مافىالبيت منالمناسك العظءة والطاءات الشريفة سببالحطالخطاات

وادتفاع الدرجات ونيل! لكرامات ٠ واما الثانى فلانه يب
رم رات كلش * يدخ فية
اجب
لىاحلى
التحار وكانوا الأمنوانبقة زمراتيك والغارة ولاسى,رض لهم احدبسوء فىارم حتىانالزعيل

ااذا
صاب ذثمابف
ا اىلماهليةوالاسلام اوقتل قتبلالأ الى الحرم ويأمن فنه :قالك احى فىفتوح
ار مين مدحا لخضرة الكعية

هيج الى هيج ولى نهبمود #الكهاونهبينددرخ اميدسود
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 2والشهرا رام  1اى وجعل الشهرا رام الذى يؤدى ذا الحبجوهوذوالطحة قامالهم
ايضا فالمفعول الل  .محذوف ثقة بماص واوجلهشكهون
رالخر ام سببا لقسامالناس انالعرب
كان يتعرض لعضهم لمعضى بالقتل والغارة فىسائرالاشهر فاذا ونخ ا
للعهى انروااغاذالاحخوف

اا ع
وق
تسف
جراح
للى
اجرات امنين علىانفسهمواموالهمفكان سببا لكتاساب منافعالدين
ودرو
والدنيا ومصاالمعاش والمعاد» وقدفضل اللهالاشهر والاياموالاوقات بعضها على بعضك فضل
الرسل والاثم بعضهاعلى بعض لددادرالنفوس وتسارعالقلوب الىادرا كهاواحترامهاو توق
الارواح الىاحيائها بالتعبد فنها ويرغبالخاقفى فضائلها* قااللامامالنسانورىعشرذى المحة
افضل الايام واحبها عندالله تعالى بعدشهر رمضان لانها فى التى ناجى فيها كلم الله موسى
ريه وفيها أحرم جمبع الخلق باج ووجد آدم التوبة فى ايام العشير واسماعل الفداء وهود
النجاة ونوح الاجاء ومدالرسالة واصحابه الرضوان فىالبعة وبشارة خبير وقتح الحديية
وتزول المغفرة بشوله تعالى ( لبغفرلك الله مادم منذنيك وماتاخر > وغيرذلك منالا يات

والكرامات وصيام بوم من العشمركصيام الف يوم وقيام ليلة مكنعهابادة منحج واعتمر
طول سنته فصوم هاذلاعشر مستحب استحاباشديدا لاسها التاسع وهو يو) عرفة لكن
يستحب الفطر بوم عرفة للححاب لثلابلحقهم فتورعناداء الطاعات المشمروعة فىذلك النوم
ويؤدوها عالىحضوروالكمال والفحديث (خيرالدعاء دعاء فوةموسخيرماقلت اناوالنسون
لاالهالاالله وحده لاشريكله له الملك ولهاحد وهو علىكل شى'قدير) يِفوالهدئ  اى
وجعلالله الهدى ايضا قيامالهم وهو مايهدى الىالبيت ويذيح هناك ويفرق حمه يبنالفقراء
| فائه سك المهدى واقواج لدجم الهقراه فكان سسبا[القيام اعمس الدين واللسارع سولل الفقير
ممص

سدع

مسجم جو ١

0

| ابها الطلابلإصدالبر) وهوماس اثتنفاء السيرالىالله ممطنالب الدنيا والآ خرةقكاالعليه
خرةحرامعلى اهلالدنياوكلتاها حرامانعلى ااهللّه)
السلام( الدنياحرامعلى اهل الآ خر وةال
لامادمتمحرما  6اى مادمتم #رمين المكعبة الوصول متوجهينح اضلىرة الوصال فانحكم ,

المتوجه ينانى حكم الواصل الكامل لان منوصل صارمحوا والمتوجه صاح وبون بينالصاحى
والماحى فَان افعال الصاحى,ه ومئه واحوال الماحى لست به ولامنه والله غالل على امه فى

مناسك الوصول وسلكتم مسالك الاصول سقط عنكم كلف الحرمين ومؤونات المسافرين
وثبت أكم لزومالكعفاين واحكام الطائقين ماقال ((واتقوالله الذىالليه نحشرون ي)عنى
ونر
حله م
اذبال
ذلئ اله تجمعون وتصلون عماسواه [كلاحوروا يعدماتكوروا تعو
اوالبال
اتق

بعدالكور كذا افلتأويلات التحمية المسماة حرا مقائق اللهم افضعلينا من بركات اوليائك
وادد عنلنكاامسات احبائك واودائك ف جعلاللهالكعبة  6اىصيرها وا بماسمى الببع

هى تزبموهالعربتسحىكل,بي مت بع كبة تشبيهالهيكمبالرجلاذى عند
اكمة كم ا

ملتتى الساق والقدم كفوىنهعلى هته افلتربع  .وقبل سمبت كعية لارتفاعها نعالارض
واصلها منالخروج والارتفاع وسمى!1كعب كما لنتوه وخروجه منجانى القدم ومنهقبل
للجارية اقذااربت البلوغ وخرج ندياهااعب والكعبة لما ارتفع ذكرها فىالدنيا واشتهر

امىها افلعىالم سميت بهذا الاسم ولذلك انهم يقولون لمنعظم قدره وارتفعشأنهفلانعلاكمبه
.#قالصاحك"آسئلة الحكم جعل الله ليده العّق اربعة اركان واهلىْفتىمَة ثلاثة اركان

لانهشكل مكعب ولذلك سميت بالكعبة تشبيها بالكعب فسر كونه علىاربعةاركان بالوضع
الحادث اشارة الىقلوب الم منينلان قلىالمؤمن لاخلو 111001
وشطاق فركن الحجر ,منزلة الخاطر الالهى والهانى بزلة الملكى والشائى مازلة النفسانى
والركن العراق بمنزلة الشطاى لان الشمرع شرع ان شَال عنده ابعاولذلهمنالشقاقوالنفاق

و بكالرذالمسروع تعرف مراتب الاركان* واماسركونه مثلث الشكل المكعب فاشارة 00
الآداء عله م السلام لعيز اللهرسله وانساءه بالعصمة التى اعطاهم والبسهم اياها فليس لنى

تأنه الجواطر المى وملج وق ولغيرهمهبذءوزيادة الخاطن الشيطاتى وو
خلق ومنهم من #خطرلهولايؤئر فىظاهره كه الحوزجونبن و02
عله فى الظاهى وه اعالمة
ا

ظبالعصمة الوجوسة للاساء 7لا 1الحوازى للاولماء ف البيت الخرام  3عططاف سانعلى جهه

توونضيح #انجى” الصفة كذلك وسمى البيت الحرام لان الله تعاللى حرمه وعظم |
الامدلح د
|حرمته فالحرام يمعنىاحرم وافلىحديث (اتناعللاهلى حرم مكة بخولمقالسموات والارض )
| قال ابنملك اعم ازمكة شرفها الهخرمها ابراهم عليهاللام لماصح اعلنبى عليه الصلاة
روى انه عليهالسلام قال |
والسلامانه قال ( إن ابراهيم حرم مكة وانى حرمت الومديمنةا)
مترا)دبه كتابته فىاللوح الحفوظ ازابراهم
لوا
اسم
( اذهذا اليلد حرمه الله بوم خلقفال
0

لات

د

ع
شول الفقيز الوسترينهالمردي وان كانت الدثة لكنحرمته الذ

(قدعة) 0

ظسيمك والجراد ):ولا فرقبينان بموتيسبب او بغيرسبب وعند آنىحدفة محلالآان ظ
ال
يموت بسبب منوقوغ على حير او انحسار الماء عنه ونحو ذلك  .واما غير السمك فقسمان [
قسم لعش فالبر كالضفدع والسرطان ولانحل اكله وقسم بعش فىالماء ولانعش فىالبر |

الاعيش المذبوج فاختلف ,فيه فذهب قوم الى ان لاحل شى” منها الا السمك وهو قول

|

ابى حنيفة وذهب قوم الى ان ميتة الكل حلال لان كلها سمك وان اختلف صورها

1

بة كولاه مياح بالاتفاق ظ وطعامه  #اى |
كالجريث يقال له حبةالماءلكونه عالىلشحكل

||

١

ارض
فقىهو
طعام البحر وهو ماقذفه البحر ولفظه اونضب عنه الماء اى غار وب
يبابسة ا
ا
مه  6اى مايطع منصيده ||
عا((
طعود
ووال
فيؤخذ مغنير معالحة فىاخذه * وقال المولى اب
أ

وهو نخصيص بعدالتعميم والمعنى احللكم اتعرض جميع مالصاد ف المياهو الاسفاع بهداستهى

اميك ان نافلةفى ,
عتص
اسعلودطمخ
بوال
مفتاءالكم  6نصب على انهمقفعاولللهال*مولى اب
نن(اله اسحق ويعقوب نافلة  4حال مختصة بيعقوب اى احل لكم طعامه متعا
ولهوتعهالى
قو

للمقيمين يأكلونه طريا  8وللسيارة 64مينتكزمودؤنه قديدا #وحرم علكم صيدالبر
وهو مابفرخ فيهوانكان يعيش ف الماء فىبعض الاوقات كطير الماء ف مادمتم حرما 6

«امصدرية ظرفية اى مدة دوامكم محرمين لاخلاف فالىاصطياد انه حرام على الحرم فى
الب فاماعين الصصد فظاه الآية بوجب حرمة ماصاد الحلال على الحرم وانلميكنله مدخل

فه لكن مذهن الى حشفة انه بحلله ماصاده الحلال وان صلاادجهلهاذالم يشير اليه ولميدل

لكايه تياناسيره لات اللطان :جلتاسزعين وه قلي يجرء عليكر ماصيم
ببخىرج منهمصيد غيرهم  89واتقوا اللف#م6انهامعنه جممنيع المعاصى التىمن
ففاىل
يرهتحوتىهم الخلاص
حملتها اخذ الصيد فىالاحرام يِهالذىاليه تحشرون #هلا الىغي
مناخذه تعالى بالالتجاء المهكاقل تعالى ب[اوربك يومد المساق» |اىالمنتهى والمرجع بسوق
الملائكة الى حيث اهم الله اما الى الجنة واما الى السعير وفى الحديث (من اشتاق الى
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عفقذمانب جهنم كف نفسه عنالحرمات ومن زهد |
الجنة سارع الى اخيرات ومن اش
فىالدنيا هانت علىهالمصسات ) ومن اراد سهولة الموت فلسادر الىالخيرات شينتلرك شهوة أ
ليرض عنه ربه بطاعته ومن ليتق الله فىسرء لمنتفع بما ابداه من علامة التقوى  :وى
المتنوى
كافرم من ترزيان تردستت كبن * درره ايمان وطاعت

بج []1

كاداتقوي إدامد ودين .وصلاح».كه يدان:ياه :يدوطالم..فلاج []0
احر
قىب
حف
ئق
لرقون
استغ
و©الاشادة فىالآية لااحل لكم  ايهاالم

'ا(صليبدحر 6

عا(مه متوالءاللسكمياد.ة )يعنى
طشوف
ولك
هفةدات وا
امعر
شرال
منبح
لم
اون
بتصد
ما
تشبعون بيمراد علكم مونارد الحق وتحلى الصفات كاقال عليهالسلام ( ايت عند دبى
يطعمنى وسقينى ) وتطعموزمنه السائرين الىالله مناهل الارادة كقولهتعالى ((شكلوا منها
واطعموا البائسالفقير  6وهذا حالالمشاعخ واالهتلرسة منالعلماء!لراسخين(وحرءعليكم)

ه]رمليث
ائد
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كا؟ي
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ك
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شغاح[بده

الجزءالسابع

عنقا 94خ م

الحبة الحرمون من الدنيا لزيارةكعبة الوصلة يعنىمنقصدنا قعايه :

الاطماع حملة

ولاينبنى ان يكوزله مطالبة بحال منالاحوال الا طلب الوصال ويقال العارف صد الحق

ولايكون للصيد صيد( ومنقتلهمنكم) اى من الطلابااذلاتفت لثى* املندنيا

بر متعمدا ) وهو واقف على مضرته وعالم يمافيه فيغلب عليهالهوى (بقّعفيهحرصالنفس

(غزاء مثل ماقتل من النم)بجازى نفسهبرياضة ومجاهدة وعائل ألاملهالتذلةكوالشهوة
محكمبه ذوا عدل مذكم و)هو القلب والروح محكمان على مقدار الايمان وعلى انواع

الرياضات بتقليل الطعام والشراب او ببذل المال اوبترك الام اوبالعذلة والخلوة وضبط

الحواس ( هديابالغالكعبة  6اى خالصالله تعالى فمايعمل ببحنث يصلح لقبول الحق من
وقكف
اخل
غميلراحظة ال
(ارة طعام مساكن ) وهم العقل والقلب والسر والروح والخى
فانهمكانوا حرمين مناغذيتهم الروحانية من صدق التوجه الى الحق وخاوص الاعراض
اعلنخلق ونجرع الاصلبرمعكلىروهات والفطام عن المألوفات والمكر على الموهوبات
والر ضى بالمقدرات والتسلم للاحكام الازليات ( اوعدل ذلك صياما  6والصيام هو

الامساك عن ملاحظة الاغبار وطلب الاختيار والركون الى غير الملك المبار ( لبذوق 6
النفس الامادة ( وبال امسه  6اى تتألم بألمهذء المعاملات التى على خلاف طبعها جزاء
وكفارة لنماالت من لذايّذ الشهوات وحلاوة الغفلات (عفا الله جسملاف ) املنطالين

انلبصلداققدبا(مهم علىالطلب (إومنعاد) الىتعلقشى” املندنيا باعلدخروج عنهابقدم
شنتقم الله منه © بالخذلان فىالدنيا والخسران فىالعقى إوالله عنيز) لابوجد

من تعلق بالكونين حتتجىرد الطالب عن القليل والكثير والصخير والكبير (إذوانتقام»

ينقم من احباله باحتجاب التعزذ بالكبرياء والعظمة عقلدىر ألتفاتهمالىغيره وملاحظتهم
ماسواء وأتقم من اعداته بما قاله (ونقلب افئدتهم وابصارهم ) الآاية املتنأويلاتالنجمية
وافلمنوى

عاشق صنع توام درشكر وصير * عاشق مصنوع باشم جوكير

عاشق صصسئع خدا بافر بود * عاشق مصنوعاو كافر نود

فعلى الطالب الصادق ان ينقطع عنالالتفات الى الغير ويتصل الى من بسده الخير واللّ

كدع
متمرهسما
6س
2يج6لي
م
ك2
لركجيعب
الموفق والمعين © احل لكم » الخطاب للمحرمين  8سبدالبحر  4اى مايصاد الما

كلهابحراكان اوثهرا اوغديرا وهو ما لابعيشالاف اىلماءكموألا كان اوغير مأكول فا
ل
لسعرت وعاذز والبحر كالبط والضفدع والسرطان والسلحفاة وجمبع طبور الماء لاإسمى

صيد البحر بلكل ذلك صيد البر وجب الجزاء علىقاتله +قالالامام جميع مايصطاد

والمحر
ثلاثة اجتاس  :النمك وجمبع انواعه حلال  .والضفادع وجمبع انواعها حرام

واختلفوا فها سوى هذينالمنسين * فقال ابوحدفة انه حورام
قا*ل الااكثرون اندحلال

ل|ع
موم هذه الآية » وقال حى المسنة حملة حيوانات الماء علىقسمين سمك وغيره  .اما أ

السمك ف
تته حلال مع اختلاى انواعها قال الى عليه الصلاة والسلام ا(حلت لناستتان
(لسمك)
ا

حط  144هده

02

سورة المائدة

المسلمين © هديا  6الهدى مايهدى الى البيت تقربا الىاللهتعالىمنالم إيسره اذ
واوسطه شرة واعلاه بدنة انىاقة وهو حال مقدرة من الضمير فىبه والمعنى مقدرا انويهدى

بالغ الكعبة  6صفة لهديا لان الاضافة لفظية والاصسل بالغا الكعبة ومعتى بلوغه الكعية
ذحه بالجرم حتى لودفع الهدى المماثل لامقتول الى فقراءالحرم لحز بالاتفاق بل يجب عله

ذيحه فالحرم وله ان يتصدقبه بعد ذبحه فالىحرم حيث شاءعند ابى حتيفة «ؤاوكفارة © |
عطف على محلمنالنمعلىانهخبر متدأ محذوف .والجلة صفة ثالية لجزاء  ط#عام |

مساكين 6#عطف بان لكفارة علندامبنخصصه بالمعارف  8#اوعدل ذلك صياما | 64
يله جزاء تمائلللمقتول هومن الماوطعاممساكين اوصيام '
ف1كعانلهقب
عطف على طعام ا-
ايام بعددهم غنائذ تكون المماثلة وصفا لازما للجزاء هَدربه الهدى والطعام والصام .إما

ن كهلاا بدلا مخنارلآين
ماتى
الاولان فلاؤاسطة  .واما الثالك فبواسطة الثانى فختار الج
سر المثل مجنسه والعدل بالفتح المثل غمينرجنسة .فعدلالثى” |
كعدل
لء ال
الفزا
بالا
*ق
فمقدار كأن المفتوح تسمية بالمصدر |
ماعادله من جنسه كالصوم والاطعام وعدله ماعدل به ال

والمكسور يمنى المفعول وذلك اشارة الىالطعام وصناما يز للعدل والخبار ففذلك للجاق |
عندابىحشفة وابى بوسف والحكمين عند مد © لذوق  متعلق بالاستقرار فيالجار
والخرور اى فعليه جزاء لنذوق قاتل الصيد

وبال امه  62أى سوء عاقه هدك ظكامة

صل المكروه والضرر الذى ينال فىالعاقة منعمل سولته تفسه
للافى
اوبا
الاجرام وال

عفااللهما سلف  6هن قتل الصيد محرما قبل التحريم  #8ومن عاد 6#الى ق لتالصيد |
بعدالنهى عنه وهو نحرم ومن شرطة  9+فينتقماللهمنه© اى فهو ممن ينتقم اللهمنهلان
الفعل اذا وقع جزاء لايحتاج الىالحخرف مخلاى ااة الاسسة فقدر المتداً ثلا تصيرالفاء ظ

هم انها واجة |
ضعن
عة ف
بفار
الحزاسشّة :لغوا والمراد بالانتقام التعذيب فاىلآآخرة واما الك
على العائد وعن بعضهم انه لأكفارة عليه تعلقا بالظاهى والااصنلتقامالانتصاروالانتصاى |
| واذا اضف الىالله تعالىاريديه المعاقبة والجازاة #والله عن يزيهغالبلايغالب #9ذوانتقام6ه |

ا شديد ممن اصر عاللىعصان والاعتداء قال الله تعالى مخاطبا لخليله [ياابراهم خف منى #نخاف
|

من السبعالضارى] يعنى ان الله تعالى اذا اراد اجراءقضاتهعلىاحد لابفرق بين ىوولى
|' وعدوكا لابفرقالسبع المفترزس بين فاع وضرار فهو تعالى شديد البطش فكيف تخلص
|| المحرمون من بد قهره وانتقامه فلسحذر العاقل من الْخحَالفة والعصمان هدر الاستطاعة
والامكان انماكان فان الانسان لامحصد الامايزرع  :قال فالمثنوى

ظ

مله دابيّت أبن١كر تنوكرو

رووى
در
بريش
ىى كا
زحهد
* هر

|واليحب :ان آلانسان الضعيف كيف يعصى الله القوى وليس الامنالاتهماك افلىشهوات |
والغفلة عن الله تعالى والنكتة فىقوله تعالى إياابها الذينامنوا لاتقتلوا الصيد وام حرم» |

انه اباح الصيدلمن كانحلالا وعم اهل الساو مالنعوام الذين .رضوا من الكمالات أ
انرويقخارن
رردل:ف6كع3يثشام1
الديشة بالاحمال اليدنية من قصور مممهم الدنية وحرم الصد على من كان حراماوم اهل | يوداق.اسدارامفرحوا

ككلزشنش حمل خادى ميكنى
تزسمكزينحجن نبرى استين كل »

تسيب

فننى للطالف الصادق ان تحمل مشا الرياضات ويرك نفسه عنالشهوات ويحترز عن كل
ماده منالخلال فضلا عما حرم الله الملك المتعال فان اصصسلاح الطسعة والنفس وانكان
لباضلله وعنابته لكن الصوم وتقليل الطعام منالاسبابالقوية فىهذاالاث  يحى  ان ظ
سالكا خاطي نفسه بعد رياضات شديدة فقال من انت ومن انا فقالت له نفسه انت انت وانا
انا فاشتغل باليزكيةثانا حتى حجج ماشيا مرات لهذا فاحابت با احابت به اولا فاشتغل

اشد مانلاول .وءالجوا بتقليل الطسام ختى :امات نفسه فسسال أمننك.فقسالتإنت'انت
وقجموندى اثر فاستراح بعونالله تعالى * وسئل حضرة المولوى هل
واناصرت فابية ول س
يعصى الصوفى قال لا الا ان يأ كل طعاما قبل الاشتهاء فانه سم له وداء اللهم اعنا على أصالاح

هذه النفس الامارة  8ياايها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد  4وهو عند ابى حنيفة اسم لكل
متنع متوحش من البواتنساواءكانمأ كولاللحم اولجيكن والمراد ماعداالفواسقوىالعقرب
والحة والغراب والفارة واللكلىالعقور فانها تقتل فاىلل وا آرم  0واتمحرم#ه جمعحرام

ابسل ححلهرم لا
ف.لا
وهو الحرم وانكان فاىلل وفى حكمه منفىالحرم وانكان حلالا اى
يتصيد اصلا سواء كان فاىلل او فىالخرم بالسلاح او بالجوارح مالكلاب والطير والخلال

يتصيد فاىلل دونا حرام اى حرم مكة ومقداره ملناقلبمشرق ستة امسالومنالجانيالثانى
انناعشمر مبلا ومن الحانب الثالث كماسة عشيرملا ومن اجاني الرابع أربعة وعشرون مسلا هكذا

اقلافلقيه ابوجعفر  .واما ذكرالقتلنداولذخ للايذان يكونه فىحكملميتة فكل مابقتلها حرم
املنصبدلايكون مذى وغيرالمذك لاجوز كاله والمعنىلاتقتلوه والال احرممون ##ومن كه

قناتل
ظ شرطية  8قتله 6اى الصد المعهود البرى مأكولاكان اوغير مأ كولحااللكو
| امنا هد كمو اى منالمومنين ولع لالمقصود من التقسد باأمالت ويخ الم من على عدم جريانه

ظعملقىتضى اانه متعمدا  6حالايضامنفاعلقتَلهاىذاكر| لاخترامه الما حوهة قمبالشتله
والتقيد بالتعمد مع ان>ذاورات الاجرام ستوى فها الخطأ والعمدلان الاصل فعلالمتعمدو

ماهئل لما قفتهلو
مقتل
ىلما
الخطألاحقبهاتغط  +خزاء 6اى فعلله جزاء وفديةياومث
صفة الجزاء والمراد به عند ابىحتيفة وابى بوسف المثل باعتسار القيمة بلااعتبارالخلقة والهيئة

| فيتقوم الصيد حيث صدد اونى اقرب الاماكن اليه ان قتل فيبر لايباع ويلشاترى فبه فان
|بلغت قيءته قيمةهدىنخيرالجانى بياشنترى بقهيامماته قبمة الصيد فبهديه الى الكرمويين
كلين نصف صاع من بر او صا من كر وبين انيصوم
سك
معطى
ياشنترى بطهعااما فب
عن طءاممكسلكين بوما فانفضل ملايبلغ طعام مسكين تصدق به اوصام عنه يوماكاملالان |

الصوم ملماايتبيض فيكون قتوعلهالى يلومنالنيم64بياناللهدى المشترى بالقيمة على احد |
لمغفىة مك |
لالن
امو
| وجوه التخبير فان فعل ذيلصكدق عايهانهجزى بمثل مقتال من ال
ا

0

١

4

2

ا

| الابل والبقر والغم فاذا اتفردت الابل قلى انها نعمواذا اتفردت البقر والغتم ل+تسم نعما |

لكيه > اك مجالت سن زا لذو دل سكم اى»ددجلان عدلان من
( المسامين )

سِورَة ألا

> .مغ هم

زل
التزول قبلالابتلاء وتنكير ثى” للتحقير المؤذن بان ذلك لبس مالنفتن الهائلة التتى
فبها اقدام الراسخين كالابتلاء بقتل الانفس واتلاف الاموال واما هو مقنسل ما اتلى به

اهل ابلةمنصيد السمك ياولمسبت وفادته التنيه علىان مبنتلمشت فىمثل هذا كف
ينثت عند ماهو امشدن مانه
لحن  #لبعلاللهمخنافه بال
اغن
لبخ
#وف منالله يمعنى

الوق مرعقانةوبالنب حال منفعول مخافة وهوعقاب الله اى لتَميدٌ الخائف مزعقانه |
الاخروى وهو فائب مترقب لقوة ايم
يانه
تف
علا
رض لللصد
ات
ممن
خاى كذلك لضعف
يعانه فيقدم عليه فعااللتهعالى لكماان مقتضى ذاته وامتنععليهالتجدد والتغير كاامتنع ْ

/

ا

ذلك عذلاىنه جعلههنا مجازا اعلنمميعرْاوم وظهوره عطلرىيق اطلاقالسبب علىالمسيثٍ

لست" قال لاضن ذ كرالعم واراد وقوع المعلوم وظهوره وابوالسءود ماعبر عن ذلك

/
|
|

بعلماللهاللازم له ايذانا مدار الجزاء ثوابا وعقابا فانه ادخل فىحملهم عاللىخوف  #فن

اعتدى بعد ذلك 6ه اى بعدبيان ازماوقع ابتلاء جمهنته تعالبى بماذكر منالمكمة والمعنى

دصدم
ع ال
وترة
تنعرض للصيد بعد مابينا ماانوقع منك

توحشه منهم ابتلاء مؤد الى /

تير المطبع املنعاصى 9 ,فله غذاب الم  6لاالناعتداء بعد ذلك مكابرة صريحة وعدم
مبالاة بتدبيرالله وخروج عطانعته والخلاععن خوفه وخشته بالكلية والمرادعذا بالا خرة |

ان مات قبلالتوبة والتعزير والكفارة فىالدنيا يتزع ثيابه فضرب ضربا وجبعا مفرقا
فىاعضاته كلها ماخلا الوجه والرأس والفرج ويؤمى بالكفارة © والاشارة فالىآية ازالله

تعالى جعل اللاء للولاء كاللهب للذهب فقال ١ايهاا الذين امنوا ) ايمان الحين الذين
صجول وعمرة الوصال
لواوبح
احرم
يا وشهواتها مالنحلال وا
ئلاذ
دن م
لع
ادوا
تحر
( لسلونكمالله© فىاثساء السلوك ( بثى”* منالصد © وهو ماسح مالنمطالب التقسانية
الحموانية والمقاصد الشهوانية الدنيوية ل تناله ايديكم © اى مابتعلق بشهوات نفوسكم
اماحكم © اى مايتعلق بالمال والجاه (ليملاللهيمخنافه بالغيب 6
ولذات ابداتكم ور
دمى
يعل
ووهو ب

اى ليظهرالله ويمز باترلكمطالب والمقاصد فىطلب الحق من محافه بالغسة

والاشطاع عنه و نحترز عَنَالالتقات لغيره ( شانعتدى

بعد ذلك »© اى تعلق بالمطالب

باعلدطلب ف١له عذاب الم  6منالرد والصد والانقطاع عنالله كذاافلتأويلات التجمية
* قال اوحد المشاعخ فوقىته ابوعبدالله الشيرازى قدس سره رايت رسولالله صلىالله عله
وسرٍ فيالنام وهويقول منعرف طرما الىالله فسلكه ثمرجع عنهعذبهاللهبعذاب لم
يعذب به احدا منالعالمين * سول الفقيرسمى الذبيح الحق غفرالله ذنوبه اماكان عذابه

اشدلانهعرنجطعريقه بعدمعرفتهاقناهاللمحؤصل الىالله'تعالى وليسمنيعمكنلابعم
وسْب ب الرجوع الامتحانات فىالطريق  :قال فىالمنتوى

لفل حشرقداذكاسهدر زمان  2رز در اند ف و 02اوكا
دست ويا انداختزر دربوتهخش * در رخ آتش همى خندد رخش

ا|قلاحلافظ

علسكبخجكاالدياودهفلررياملتماناصسهدئرسرنالن!ملام

الجزء البايع

ْ

معز 4

ظالمان م د ند و و" "0

فر
رن

كم

00
ص* +عور

و

و7

خنك ور ايض اوري ويد زدنيا ماندازو فعل نلكو

محسن لك اجبانسن كرد * لزديزدان دين واحسان نسست خرد

واى 0

رق

وعصبائش كرد  8اشدارى

(ن متنصدق
وورد ىفضائل عشير ذىالمحة ا

فرك

او

حا

يبرد

وجل ]لام بصدقه على شيلكيين فكأ نما

سال واسابه ومن عاد فه مريضا فكأ ماعاداولماء اللهوبدلاءه ومن شيع
|تصدق على ر ل

اساءالهالىمحللالجنة ونمألطاف
نك
مكسامؤ
زهدا بءدر و ن
اق فكأ نماشيعجنائ ش
ينهااظلهاللهفىالقيامة نحت عرشه ومن حضر محلسا من مجالس العمفكأ بهاحضرمجالس
سعدى قدسسره
اقلال
انساء اللهورسوله ) كذا فى روضة العلماء :
السك لمكم

حبكى 

لانن  7002به ازالف وك بهو إمترى

يت
بها
اله وقع القحط فىبنى اسرائْل فدخل فقير سكة منالسكك :وكان في

غنى فقال تصدقوا على لاجل اللهذاخرجت اللهبانْلتغنى خبزًا حارا فاستقبله الغنى ,فقال
من دقع الك هذا ايز فقال ابنة منهذا البيت فدخل وقطم بد ابنته العئ فعحو ل الله

+الممافية )وماك تيدع اليبخلاف لسن الابنة لعزي عرد قزويتها وخاخدينا

داره فلماحاِنلْلل احضرت مائدة فدت اليد البسرى ,فقال الفتى .سمعت االنفقراء
|| يكونون قللى الادب فقال مدى يادلكعنى فدت اليسرى 'انيا وثالئا فهتف بالببت هاتف
جت يدها
رينى
خكال
اك يد
فعلي
ا|لخرجى يادلكعنى فالرب الذى اعطت اشير لاجله رد
العبى باعس اللهتعالى واكلت ريا فىالروضة

ظ

تونكن باب انداز اىشاه » احكر ماقى ندائد دائد الله

 ١ياايها الذين آمنوا  6نزلت عامالخديسية افلىسئةاليادسة منالهحرة  .والحديية تيف
الياء الاخيرة وقد تشدد موضع قريب هنمكة اراد عليه السلام زيارةالكعبة فسار مع
احابه املنمديئة وهم الف وحمسمائة واربعون زجلا فنزلوا بالحدسة فابتلاهماللهبالصيد

وهم محرمون كانت الوحوش تغشاهم فرحىالهم بحيث :كانوا متمكنين صهيندها اذا
8باونكمالله 4
يالهلها١ايلاذين امنوا  6لب
بايديهم وطعنا برماحهم فهموا باخذها فاأئزل
|يقال بلوته بلوا جربته واختيرته واللام جواب قسممحذوف ائ والله لبعاملتكم معاملة

| من يمختبركلبتعرف احوالكم  بثى“ منالصيد  #اى ,حريم شى” حقير هوالصيد بمعنى
افيح ابضائة اقظبا وزالانلصي الرردمكا.ولج وغي علىكولم .شاعدا
متويب
اك
اسللئذا
| ال

حمس فواسق سبلن فيالحل والحرمالحبة
المستئشات منالفواسق فاللام للعهد وفىالمديث (

والعقرب والغراب والفارة والكلى العقور ) واراد بالكلل العقور الذئبعلى ماورد
فىعض الروايات  3اله ايديكم ورماحكم  4اى تصل اللبه ايديكم  00-1بحسث

سمى فلبىباوتكم انماهولتحقيق ماوقع
| تأخذون بايديكموتطعئون برماحكم فاالتلاكقيد
قوقوع المبتلىبهمالوكان
ل انعدم "توحئن |لمحت عن لبس رالا لانتلائهم للالتتححققيق
ا(لتزول )

سورة المابدة

مج لغ صم

' © والاخازة لإيابهاالذين اهنوا ) ايمانا حققنا متفادا مكتنابة الحق بر الايد
قلوبهم( انماخثروالميسر والانضاب والازلام ) فاماار فانها مخمر لمكأوهو مور

دوخانى علوى من اوليات الخلوقات ومن طبعه الطاعة والانقاد والتواضع اربه كالمل
اانى
| وضده الهوى وهو ظلمانى نفس
ات
خسف
رلىيمن

الخلوقات ومن طعه العرد والخالتة

أ

عقل صار مغلوبا لابهتدى
ْالاباءوالاستكار عن عبادة ركباهلشيطان 'فاذا حمر ارانلور
و
| الى الحق وطرنقه تميغلب ظلمة الهوى فتاكؤان النفش اخارع:يالوم وتستمد من الهوى فتتتع
| بالهوى السفلى جيع شهواتها النفاة ومستلذاتها الجوانية السفلة فنظفر بها الشسطان

ظفبوقعها فىمهالك الخالفات كلها ولهذا قالعلهالسلام ( ار ام الخيانث) لان هذه الخنائث
كلها تولدت منها  +واماالمبسرفانفيهتهيج ١كثر االصلذا
ذتمسمة وهى الحرص والسخل

والكبر ووالاغلضبعداوة والنغض والحقد والحسد واشاهها وبها يضل الشّد عن سواء
مى ت
السبيل * واما الانصاب فهى تعمد هدونزالله فه
مالع
شصير
رسد
كا باوللهام
*ا الازلام
فابلتفتاليهعندتوقعالذير والثير والنفع والضر مندونالله تعالىمنالمضلات فانالله هو
| الضار والنافع ثم قال تعالى( رجس من عمل الشطان )©يعنى هذه الاشاء اخبث شى” من

امال الشطان التى يغوى بها العباد ويضلهم عن صمراط الحق وطرياقلرشاد إفاجتنبوه6

لبيعثةل(كم تفلحون 6
| اىاجتنبوا الشيطان ولاتقبلوا وساوسه واتركوا هذه الاعمال ال

تخلصون من مكايد الشيطان وخبائة هذه الاعمال كذافىالتأويلات النجمية  #لبس على
الذئن اموا وعملوا الصالحات جناح  اى اثم وحرج ف فماطعموا  6اى تناولوا | كلا

| او شمريا فتناول شربا مر وا كلمالالمسسر قفاتزلاللهتعالى هذه الالية ف اذا مااتقوا ك:
| لق
كوو  0منالحرمات ع وامنوا وعملوا الصالحات  #اى واستمروا علىالايمان
ؤوالاعمال الصالحة يهثماتقوا  4عطف علىاتقوا داخل معهفىحيز الشرط اى أهوا ماحرم

|ووالك تسفاية كريكليال عل علي 2جره ي إ
دن إجرعه ههثم اتقوا © اى
ماحرم عليهم بعد ذلك مماكانمباحا منقبل على انالشروط بالاتقاء فىكل ماربةاحة كل
ماطعموه فىذلك الوقتلا اباحة كلماطعموه قله د

ل

يف

0اعىلا الاعمال الحسئة امدلة المنتظمة مع ةك املناعمال القلسة والقالسة © والله

١

قذه -ء اقل امي إلاحو كناودس عل ستاةمحسنا
اسن كاتفلالا

ظصارتة محبوبا ومقامالحبوبية فوق جميع المراتب ولذا كان رسولالله اصللىه عليهوسلم
ظحبيب اللهوقد فسرالاحسان (بان تعمدالله كأ نك ترا اس

م
رل
ث
اار
5وفرر
هد
اد

الل الات مني١ لد يداز

5-

ا فاذا ترق العند املنايمان الغبىالى الايمان الشهودى ثم فعننىكل قد رب
ققدم امه وال طعكةا وس هاوسار فة فىالملكوئات تا لايضره لانه قد استوفى الم

كلها فلايماس عله غيره ثم ان ال#سن مطلقا يتناول كل اهل ويستحق المدح ا
وفالمشنوى

عن انأاوعتتو انك الا فنائد »٠»أحىفك باق را كه.ابنمتروكن برائد

لصبنرن
دلد
امع
فاْ
انا
جشعس١بن

4

1

الجزء السايم

مع  64يهم

|اشادة اللمفىاسدالدنيوية * اماالعداوفةىار فه
اىاذنال
اشاسريي
كنروا عريدوا وتشاجرو)”
| مافعلالانصارى السذىعشديين ابىوقاص بلحى امل * واماالعداوة فالميسر فنهاىلاررجل

أشكاَنامص عاللىاهل والمال ثميبق حزينا مساوب الاهل والمال مفتاظا على حرفائه والفرق
ْ
بايلنعداوة والبغضاء ان كل عدو مبغض بلا
كعك
لسى  .وقوله تعالى فاىر متعلق سوقع
0

 1على تاكنون كلةفىهنا لافادة معنى السيبية كافىقوله عليهالسلام ( ان اصرأة دخلت انار

|عفلىىهارنةهم)ا اىيوقع نكم هذين الشيئين ال
فخخرطاببسببمعاشلمرؤبمهناين وتخصيص الخر والمنسرتنريا
المقصودان بالسان لان هذه الاا'ية

والمقصود نهيهم عن الجر
ظ والميسر واتما ضمالانصاب والازلام اليهما مع انتعاطيهما مختص باالهملاهلية تأكيدا لقب

ار والمسسر واظهارا لكون هذهالاربعة متقاربة افليمفسدة  #ويهدك عن ذكر الل
 ٠وعنالصلوة  68اى منعكمعنهما وهو اشارة الىالمفاسب الدينية فان شرب اثرا بلور
طرب

واللذة المسمانية والنفس اذا استغرقت فىاللذة غفلت عكنرذالل وعن الضلاة وكذا من

| شام بالميسسر ان كان قالنا صار استغراقه فلىذة الغلية بوره الغفلة اعلنعبادة وانصار مغلوبا

| صار شدة اههامه بان يحتال بحيلة يصيربها غالبا مائعا منان بمخطر ماله ثى*سواه ت
وخصض

الصلاة بالافراد معدو لها افلىذ كر للتعظيم والاشعار باالنصاد عنهاكالصاد ع انلايمانلم انها

عماد 3: .فهل اتممنتهون» لفظه استفهام ومعناه امس اى انتهوا وهذا نهى بلطف الوجوه

 ١لحن اد الى الانتهاء فلما سمعها يمر رضىالله عنه قال انتهننا يارب وحرمت الخر فى
سيه ثلاث لمهنب|حرة .نعد قوعة احد هق واطعوا الله واطبعوا الرسول  فما امسا بهوهو

عطنف على اجتنبوه فل واحذروا  جمانهيا عنه يوفانتوليتم #ه اى اعرضتم اعلنامتثال

والطاعة هق فاعلموا ائما علىرسولنا البلاغ المنين © وقد فعل ذلك بما لاميدة عليه وخرج
عن عهدة الرس
الة ا خردوج وقامت عللكم المحة انتهت الاعذار وا شطعت العلل ومابقق

بعد ذلك االلاعقاب * اعهاناللهتعالى قرن ار والميسر بالاصنام فتفيحهريم بيغ لهما ؤ
ولعل
قوله عليهالسلام (شارب الجركعايد الوئن) مستفاد من هذهالا.ب وةفىالحديث (من شرب
الجر افلدىنيا سقاه الله منسمالاساود وممالعقارب اذا شرنهتساقط لم وجهه فىالاناء قل

انيشمربها .فاذاشريها تفسخ مه كاليفة يتَأَذى به اهل الموققب .ومن مقاتبل اينوي

من شرب ار كانحقا عالىله ياسنةيه بكل جرعة شريها ال
فدنيا شربة من صديدجهم)

اولفحىديث  (لعنالله الجر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها

والحمولة اله وا كل تمنها) وفىالحديث (م
بنشي
ارر
ْ
 5عبن اذا حدث ولايشفع اذا تشضفع لابو من على امانة من
| اميه إعمنانتة والنتهلكها غق عاللىله ان لابخلف عليه)  :قال الحسين الواعظ الكاشى فى
بعد انحرمها الله عالسىاتى فليس

| لفشيره

ظ

0
43

يفرهك ارزو :داعن جكن ) .م|بحته#:ربد جكننب مكانرشيته

.

ل ج 3يزي|إحشد ك
,+ين فلم 0فىخمباسروىو ىدن 1يلسيشميد

.

ْ

فواؤ

ساورة المادة

 51كم

عنه وضيام الذى قد حضر باالالمساتكغعانفل عنالاهموبالصبر على المد والاجتهاد ذل |
الجهد فطلب المراد وصيام اليوم الذى قدبق بالامساك عن فسخ العزيمة فىثترك الجرعة |
ونسخ الاخلاص فطلب الخلاص وبالصبرعلى قدم الثبات فىتقديم الطاءات والمبرات وصدق )
ْ

التوجه الى حضرة الريوبية عسائى العبودية
مكن وقت ضايع بأفسوس وحنف

كه فراضت .عبرتت والووت سيف

قال اابلنفارض قدس سسره

ْ

ون:صَارما كلوقت :فا
علمتفتلفىى .* .اياك :عل فى !|اخطر عل
وفالمنوى
(م  5صيرت_ كاز دناى دون . +حونت ميرست [زدذائ دوست"حَون
حونكة بىاين

 3دارى ا

*« حون

زابرارى

خدا

ْ
ظ

و رشرون

ا»عل االطنالب الصادق عغنلدبات الشوق ووجدان الذوقيقسم عليه مجماله وجلاله ,
يارنزقه شظية مناقباله ووصاله وذلك فشىريعة الرضى لغو وفى مذهب التسلم سهو

فقسو كله رجة عهلاسئف اله ولأروا حك عمال وان الاذى” الذوان "ور سلارف
اه

بحسب جريان احكام المولى فىالقول والرد والاقمال والصد ايثار الاستقامة فىاداء حقوقه

عالىكرامة وعلى لتذقةريبه واقاله وشهوده ووصوله ووصاله كأقال قائلهم
اريد وصاله وبريد محرى * فائرك مااريد لمباريد

كذا فىالتأويلات النجمءة ف ياايهاالذين امنوا انما اممره هذدض الآية الرابعة منالآ يات
 3وف بجي عسل ألممخورج الهوة وسن ل  1كل منكره ا
الاربع التى

و©الميسر  #االىقمار كلهفبدخل فبهالنرد والشطرح والاربعة عوشارلكعب والبضة |
وغير ذلك مشمَاامرون بههواهلاتصاب #ه الىاصنام المنصوبة للعبادة واحدها نصببفتح |

النون وسكون الصاد © والازلام * هى سهام مكتوب على بعضها امرنى ربى وعلىبعضها
تهاىربى يطلبون بها علماقسم من!لخير والشسر +قال المفسرون كان اهل الماهلية اذا اراده |

احدهم سفرا اوغنوا اونجارة او غير ذلك طلب عل انه خير او شر منالازلام وغىقداح
1ادرمنه
ىخر
دزئدامتاره
4س
خر
اههاوفر
اجدزاد
6نكى الكعنة عند سدنة البيت على بعضها امرنى ربى وعلى بعضها تهانى ربى وبعضها ١ ش
غفللاكتابة عليها ولاعلامة فانخري السهم الآ مى مضوا علىذلك وان خرج الناهى |
يمحتنون عنه وان خرج الغفل احالوها ثانا عنى الاستقسام بالازلام طلب معرفة ماقسملهم |

دموانلجقس لهم وهى حمعزلم  8رجس 6هقذريعاف ]فلدتمول اع ككس وتعايقته |
م

فمسيتقدر' طعا الجن |
)التشن عاك ال
ابول التلعة  :واللجن ع التجن ال

ألم

ادا
كاامر وو _ماناجدي رايات راع لجورع اسنتابها كأعجك اتناك |

السق م اليف

منعمل الشيطان  6صفة لرجس اى رحفه كان

ةنا من ا

تزبينه لانه هو الداعى اليه والمرغب فيهوالمزين لهفى قلوب فاعليه  9فاجتنبوه  6اىالرجس
© لعلكم تفلحون  اى راجين فلاحكم اع بالاجتناب وهو تركه ا وظاه الامس على
الوجوب ب انمايريد ال
ع بتكم العداوة والبغضاء فاىر والميسر  #وهو|
ونقان
يشبطا

0-٠ ع

نسابع
لداال

 5كم

ظالإسع اناك والقخدون-لنجات جفس المفعة ومقطوع الندين او ابهاسهما وار ل
ب
حلامن
اويد ورج

واحد وجحنون مطبق لانالاسشفاع ليس الا بالعقل ومدبر وام ولد

لاستحقاقهما الجرية جهة فكان الرق هما ناقصا ومكاتب ادى بعضا لانه نحرير بعوض

فكون نحارءةوالكفارة عبادة فلابد اتنكون خالصة للهتعالى وكذا لايجوز تقفده
ْ لانه لد برقة كاملة  .وى

اوفالا يهيجاب احدىالخصال الثلاث مطلقا وخخار التعين

ن#هيذ .الأمود|ثلاثة :ولاجوزل تركهابها
دنا'نبمكل
[تجة ابيالاححيا,حليه .وا الجأتت
للمكلف
ومتى الى بواحدة منها فانه رج عن العهدة فاذا اجتمعت هذه القبود الثلائة فذاك هو
|

لواجب الخير (٠فنليمبد اى شيا من الامود المذكورة طر قصيام  4لى تمكفاره

امب4عات عندالامام الاعظم  8ذلك »* اى الذى ذكرت لكم
تايا
تثة
مثل
ا صيام ف

|ا وامرككمبه ك©فارة ايمانكم احذالفم © وحنتم ل(واحفظوا ايمانكم  6با تنضنوابها
ولاتذلوها ذكل امس
وبانتيروا فيها مااستطعم و بشت بهاخير فانحجن عن الير اودائ

غحيرااوف عليه خيرا مفنلهوحنئذ انيحنث ويكفر م قال الفقهاء منالعين المنعقدة مانجب

| فبه البركفعل الفرائض وترك المعاصى لان ذلك فرضعليهفيتأكد بالعين  .ومنها مايجب ١
عه
طله
يال
لبع
قيط
فه الحنث كفعل المعاصى ورك الواجبات وفى الحديث ( من حلاف ان

كهاهلحجنثران المسلِ ونحوه وماعدا ,
 ١ومنحلف اينعصبه فلايعصه )  .ومنها مابفضل في
هذه الاقسام الثلاثة من :الايمان التى يستوى فنها الحنث وآلبر بفضل فه البر <ذظا للسمين
(وثلاث
م لق
انث
ل وا
سحاف
لف اىل
اره
ها مك
مسىو
علنا
همدوا
للعا
ولافرقفىوجوب الكفارة بي ان
| جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعين هكهذلك  4اشارة الومصدرالفعل الاتلىا
يتين ]نز نيوت شق ]ولكان مقجطة +لواكاد ماافاده اسم الاشارة املنفحامة وحله

| فىالاصل التصب على انه نعت لمصدر محذوف واصل التقدير بسين الله تسناكاننا مثل ذلك

ت
كقعم
ةكافم
| التسن فقدمعلى الفعللافادةالقصر واعتيرت| ل

ان
لل:بذلك
المكوذرةاىالمث

|البديع للؤوسينالله لكم اياتديه اعلام شريعته واحكامه لابيانا ادنى منه ل8علكم تشكر ونه
نعمته فيايعلمكم رطيل عَليك احرج © والاشارة ان منعقد العين على الهجران منالله

| تعالى فكفارته اطعامه عثيرة مسما كين وهم الحواس امس الظاهرة واس الناطنة فائها
مدخلالا فات دموئلالفترات (مإهانتاوطسطعمون اهليكم) واهلمقلب والروح والسر
| والخنى وطعامهم اللهشوق والمحة والصدق والاخلاص والتفويض والتسلم كفت والادن

والهةوالشهود والكشوف واوسطه الوذاكلرتذكر والفكر والتفكر والتشوق والتوكل
والتعبد والخوف والرجاء فاطعام الحواس الظاهرة والقوى الباطنة هذه الاطعمة باستعمالها

فتعبد بوهاالتحفظ عيمنافيها كاوسوتهم واهلىباس الحواس والقوى بلباس التقوى
| ال

ا او تحرير رقبةالنفس عن عبودية الهوى والحرص علىالدئيا فن لمجد السبل الى هذه

ظ

الاشاء قفصام ثلاثة ايام وذلك لانالايام لماخاو عن ثلاثة اما بوم مغى اوبوم حضر او بوم

لل
ج
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ح
م
ي
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ي
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يِب
ِ
ب
ميلب

بة
ولى
لصبتر ع
قذبتىفصيام اليوم الذى قد مضى بالامساك ماعقدعليهاوقصد اليهاابوال

|

( عله)

-ورة المادة

مج لماع يهم

فضاء الريسة الى |
قالرهائنةوالاختزانا النام'غنا,لذات والطنات ممابوقع الاضعلفاء
| هى القلب والدماغ واذا وقع الضعف فيها اختلت الفكرة وباختلالها تفوت عنها الكمالات

| :التطلقة بالقؤة النظرية رأ" وستقمن كالاتها المتطلقة' بالقوة الممْلنة فان تمامها' وكالها' هك
علىكالالقوة النظربة * ؤايضا الرهبانية الثامة وجب خرابية الدنياواتقطاع الحرث
والنسل فلماكانتعمارة الدنياوالآخرة منوطة بترك تلك الرهبانية والمواظية على المعرفة |
والمحة والطاعة او

ااحل
لكي  5لاحرم الاتننان ماطان ولد مم

شْ

الله كانطقت

الآية به +ولكناشارة الآاية ايضا الى الاعتدالكاقال(ولانعتّدوا) فالاعتدال فالىتناول وكذا
فى الرياضةممدوح جدا واذا ترى المرشد الكامل يأعس فى ابتداء اميه بترك اللحم والدسم

واتماع وغيرها ولكن عاللىاعتدال بحسب مناجه فان للرياضات تأثيرا عظها فى اصلا-
الطسعة وهو اضص مهم فى'يان السلوك جدا فلا متمسك لارباب الظاهى "ترك الرياضة

مطلقا وقد اشار النى عليه الصلاة والسلام فى وصاياه لعمان بن مظعون الى حماة مانلام

فافهم وارشد الىطريق الصواب ولاتفربط ولاافراط فكىلباب 8ه لايؤاخذ ؟ الله باللغوفى
ايعاتكم  4العينتقوية احد الطرفين بالمقسم به واللغو فىالعين الساقط الذى لايتعلق به حك.
وهو عند الامام الاعظم ابنخلف على شى” يظن انكهذلك ولس كايظن مثل ان يرى
الثى' من بعيد فيظن اكنهذا فبقول والله اكنذها فاذا بهخولافه فلا مؤاخذة فىهذا العين
بالمل كبادة واما الءموس

مصاض
وفى حلفه على ا

ذا وهو 0:شعله كي

أوعال "كيتنا حمدا مثل قوله والله

ومثل والله مالهذا على دين وهو بعلم اذله عله دينا

لشكمها الاثم لانهاكيرة قال عليه السلام (منحلف كاذبا ادخّله الله النار وكلفاارة فيها
ْ 0
الا التوبة) قاويلهمفاىتكمصلة يؤْاخذ ؟ م ان باللغو داة لهاى لايؤاخذ ؟ فىحق١:
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أ سيب ماكان لغوا منها بان لايتعلق بها حدكلميوى ولا اخروى #و8لكن يؤاخذ 5
عقدتم الاعان  3اع بتقند  6الامان ونومقا بالقصد والنه والمعنى ولكن مقيا

عقدموها اذاحناتم|اوسكث اى نقض ماعقد م شذف العمبه وهذا المينهىالعين المنعقدةوص

الحلف على فعل ام اوثر كهفى المستقبل  88فكفارته © اى الفعلة التىتذهب امه وتستره
وعند الامام لاجوز التكفير قبل الحنث لقوله عله السلام(من حلف على يمين ورأى
غيرها خيرا فلأت بالذى هوخير ثملكفر عن ينه) © اطعامعثيرةمساكين مناوسط |
منهةصعفةول تتحذقودفيره ان تطعموا |
ماتطعمون اهللكم  6محل مناوسط النصب لا
عشئرة مسا كين طعافا كنا من اوسط ماتطعمون مننفى عبالكم من الزوجة والاولاد |
والخدم اى من اقصده فاىلنوع اوالمقدار وهونصف صاع من بر لكل مسكين كالةنطرة ١
ولواطع فقيرا واحدا عشمرة اياماجزأهولواعطاه دفعةلامجوز الوااعحنبدوهمواوكوتهم»ه
لعمشنيرة ثوبا يسترطامة بده وهو الصحبح |
احد
عىام فكسو كل وا
عاطفطعل
نا
اسمى
يه ي
ربس
عن لا
ولامجزى” السراويل لا

عرفا  8اوتحريررقة “:أاوىاعتاق إنسان

كان اوكافرا ذكرا اؤاتى صغيرا اوكييرا ولاجوز الاعمى والاصم الذى |
|كف ماكان مؤمنا
( دوح البان 8-؟-ى
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حج  81+م
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الله هذه الآرية  وروى  أن عمان بن مظغون جاء الى سول الله صَلى اللهعلةوَسَل فقال

يازسسول الله ان نفسى محدثى بان اختصى ذان
اْن
لل
اىخفى
تصاء قا
يلا(م
عهل
ئاان فان

فء ا
اال
اخ
):
ىمتى
لصيا
وتصا
ممت
توى

هين مكن خودرا خصى رهبان مشو »ه نيط خنتث

فى هوا:.تبي

مت كل  3را كرو

أز هِنوا مكن .سود ثم اظزى بن عردكان شوان مود

شر طق ,أن هر داض ,شيوشيت  #انعد أزان ارقي ان

جونعه ربح صبر .بود مرث
شرار*ط
حمذا  17شرط :وشادا
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ليود بس فرو ايد جرا
حرَاى

دللواز

حان فزا

| قال يازتول اهب ان غمئ نحدبى بان اترهب في رؤوس -امال قماله(
لا ياعهان فان ترهب

امى ل
اوس فى المساجد لانتظار الصلاة ) قال يارسول الله ان نفسى نحدتى ان اخرج من

' مالىكلهقال( مهلا ياعمان فان صد قنكم بوما سوم وتعف نفسك وعالك وترحم المساكان
0

بقار

2

0

محعخكيم
لهخمكزقمسب
لر>عو
رم©ييع
لنعب
اوزار قبرى بعد وفانى  0وله 0

وام ناناؤثالاث اوادبع )قالال

3

تهداتى ان لا اطلقها فان شسى ن
ل ين لك لااغشاها قال  1مهللا ياعمان فان لسن اذا عَسى

امراته اوما ملكت سه فميكنله مونقعته تلك وكلد
انله وصيف فىاعنة وان كادله من
وقعته تلك ولد ات قبله كان له فرطا وشفيعا بومالشامة وأن م,ايتبعده كان.له نورا بوء 1
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س
تا
و
خا
س
س
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4با
تني
و
سس
س
ك2ي

الق
ييام
اةر)قسالول الله اتننف
حسبدىتى انلا كا الللحم قيالا(م
عهل
ماان فاتى احب أ
الحمواكلهاذا فحديه واوسألت دبى ان يطعمنيه ففكلبو
يملا
اطعرمني
سهو)ق
لال
الله ذان أ
ا

ا

0

سق بالطب غا |

[
ِ!

ظ

0
عنها انالنى عليه السلام كان 0الدجاج والفالوذيج وكان يعجبه الخلواء والعسل وقال
(|:انالمؤمن جالو
ل يححلباوة ) قال( اانفليب
مطؤنمن زاوية لاملا هاالالحاو) وحاء

| دجل الى الحسن فقال لهازلى جارا لايأ كلالفالوذج قال ول قال لثلا يؤدى سكرء قال

| أفشرب الماء البارد قال ذقمال ان جارك هذا جاهل ان تعمةاللهعليه فى الماء اليارد اكثر |
ْ هن لعمّه فى الفالوذج » وسئل فضبل عن نرك الطسات منالو ارى واللحم والخسص للزهد

ا

م 04

دع

)6

تت  5١كدم

سوية اماه

« -اععصية مم :

ظ|لىماحزمعلركمفان>
ال اللتيجل ماحرماللها

رفوا تماوك الطنياتتفانالا2

جاوز الىالحرامكتناول الحرمات 8:انال لاحب المتعدين © اى لايرضى عمل المعتدين عق
انفسهم المتجاوزين حدودالله #وكاوا مما رزفكمالله حلالا طسا» اى ما احل لكم وطاد

تمارزقكمالله فحلالا مفعول كلوا وتمارزقكم الله حال منه تقدمتعله

لكونه نكرة  +قال

عدالله بن الماركالخلال مااخديه من وجههوالطس ماغذىو:وعى فاماالجواهد >كالطين وااترات

وغالااضدى! #تحروان الا على وجه التداوى هه واتقوا الله الذى امبه مؤمنون 6ه :ا كد
للوصية بماام به فا
كنقو
للهو(ا حلالا »وانكان المرادبه ههنا الاباحةوالتحلل الاإنمائما
0

اكلالخلال قفيد حرمالسدان ف تدر البن بقهزة

تأ كدا بقوله ( الذى ابه مؤمئون ذ6انالايمان ون

راهن الله) وزاده

بوم لوهنه وعدم

التجاوز سماحدله  +قال لد قولهتعالى ك(لوا تمارزقكمالله ) يدل علىا
تنمُا
كلىفقد
ل
رزقه
برزق كل احد فالنوهل+يتكفل برزقه لماقال (كلوا مارزفيمب
وجب الناسالغ فىالطلب وانيعول على وعده واحسانه اك موكان لنت الوعنا

ولذلك قال علياهلسلا( فاتقوا الواحملوا فاىلطب ) ق
:الالحافظ
ا
وقال الصائب

ف

9 3

* بايادشه بكوى ك'هروزى مقدزّست

اذ عاشق بمىباشدجرا * اززمين كندمكريبان جاك عاىيذجرا
ذر اعللنىيهالسلام بوما النار ووصف القيامة وبالغ فىالانذار فرقإه
قال اهل التفسير ك
الناى فك فاجتمع عشرةا م
لنصحاية .ست عمان إن مظعون العا وتشاورا واشقوا

ع1ريو

دلت اكت إيعيرا لبذانطرفوي عي ويعَوموا اللي

0

علىاللفرش ولايأكلوا اللحم والودك ولاش ربوا النساءوالطب وبسحوا وفىالارضن فبلغ ذاك

رسو لاللهصل اللهعليهوسل فاق ):مج

سن مواق فربصادفه فقال لامرآانهامكك
ْ

امةواسمها خولة وكانت عطارة(احق مابلغنى عن زوج واحابه فكرهت ام

رسولالله وكرهت ان تبدى خبر زو
فجهقاا)لت يارسول اكنان قد اخبركعمُان فقد
صدق فرجع رسول الله فلما حاءعمّ نان اخبرنه زوجته بذلك ذغى الى رسول أ فكالة

النىعليهالسلام عن ذلك فقال ثمفقالعليهالسلام ( أمانى ل امسبذلك ان لانفكم
رن
وافطروا وقوموا وناموا فانى اقوم انامواصوم وافطرو ا كل اللحم
ل
والدسم وانى النساء

ل

م

ات الي

وقال م
(ابال

قوم خرموا النساء والطعام والطب واللنوم وشهوات الدثيااما اتى لاامص؟انككونوا |
فسسان ولارهانا فانه لسن ميد

ىابرك اللحم والنساء ولاامحخاذ الصوامع وان سساحه

امتى الصوم ورهبانيتهم الاجتهاد فاعندوا الله توشلراكوابه وشحأجحوا واعتمروا واقموا
الصلاة وأتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقموا تتم لم فاتا هلك من هلك قبلكم
ابسلبااضللتشديبهماشهدوا عل ام  ٠ف:شددالله عليهم لا فثك فىالديار,ات واصو

للللللسسللللسسسصببببي
لم
م
س
ل
لا
م
م
س
ل
ال

انول

الجزء السام

ظ

سدح

ده معتشلحتتس دهنحاق

م ل

مح دك نهجوجهة له اس

سمج

+٠4

جم

تسا سه ١ اط تاشعدةمسلجسا  2تال صم اتلدعطاك4جمعشتتكلتجاجاووواصع معدتسس تاي

ا محم  4اهل النار الشديدة الوقود وهم الدين لسئنياة أ ححب اوصاف

اللهنمية والسيعية |

من قلاهملالله ألست بربكم فاسمعهم كلامهووفقهم للجواب حتى شهدوا ربوبيته فقالوا بلى |

| شهدنا فكذلك ههنا اسمعهم كلامه وعرفهم حقيقةكلامه فاشتاقوا اليه وتذكر قلوبهم

١

ماشاهدوا عند المثاق هن تلك المشاهدة فكوا ككاء الشوق وبكاء المعرفة  :وفىالشوى

خوى بددر ذات تواصلى بود » كزيد اصلى عىنيابد جز جحود
ان بدى
مجو

عارى اليلد أو *  75اقرار وشود

آدم سن

عاريه بود

*

لاجرم

اندر

رمان

ظ

ظ

أونويه جو
لوبه و3

جوتك اصلى بودجرمآن بليس * ره نبودش جانب توبه نفيس

.:

ا انار ققااح -لاملطاة امانا يوفع البى عليهالسلام ومع ذلك يدخلالنار /
| وليس شخك فوق النىعلهالسلام فقال ايها السلطاناناباجهل لير الى اصلللىمعليهوسل
بل رأى يتم ابىطالب فاورأى اندرسولالله لكاي وخلص من النار وسور العرفان دبك

 ١بلقسس فانها لمارأت كتابٍ سلمان شاورت قومها فقالوا نقائله فقالت الدندعى اللبوة والانساء| 

عبادافة المكرموت لاقالهم أحذ فد الاستحان آملتبه؛ قال المواو قسن سره

ان
1كن
ااا
نت

جون سلهان سوى مرغان سنا * يك صفيرى كرد إسدت ان جملهرا

ظ

جزمكر مرئىكه بدبى جان وبر * ياجو ماهىكنك بود ازاصل كر

|

فغلط كفمكهكر كرسر نهبدي*ش

وحى كبريا شمعش  دهد

زم كرد * بر زمان رفته هم افسوس خورد
عو
نزدل
ايسا
جونك جبلق
ترك مال وملك كرد او ناحنان *.+بكتهرك نام وننك أن عاشتان

أن غلامان وان كنيزان بناز * بيش جشمش همحو بوسيدهبياز
باغهاو قصرهاو أب رود » بيش جثمازعشق او كلخن مود
عشق درهنكام استبلاو خثم * زشت حكرداند لطيفارا مجثم
هس زمهدرا:

تمدايد حكنداا  +غيرت .:عشق اين .بود معق لآ

لااله الاهو ايئست اى يناه * حكه تمايد دمه تراويك سياه

| * واعلم انه فى العالم العلمى وفق من وفق خرى على ذلك التوفق فىهذا العالم العنى

الشهادىثم لابزال عذلىلك فىاجلاناببدحتى يدخل النةالصورية الاحسليةمرع اوذوحاقانية
المعنوية خالدا فبها فهذا هوثمرة ذلك البذر ومحصول ذلك الزرع والحرث كاقالالله تصالى |
ا فانابهم الله ماقالوا  /ا فعلى المؤّمن للكتيدهفى حصيل النقين ويدخل الحنة العاحلة
"+ععتري1ق)"مكيااجر
ممعرفة الالهيةكاقال تناعرفوا منالحق وتخلص مننارالبعد والفراقكقال ا(ولئك |
عى ال
تلتوه
قزور |عح؟تكم ا
س
جج
2
م
2ن
]خر
لو
س
©ا
6م
ل
|
'ت
لع

اضماب الجحيم © هق يالبها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات مااحلالله لكم  اى لاتمنعوا '

ما واكك كنعالستوونشو  6لى جاوزو سنوي راانككو

مهنؤاة القية

عع  851يم
لله ١مج كه “سح
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وىتل ارك ل ع ري جو ا
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 0قبولأاطوا اإلغنبودا وع ارم ولابتك,بأو كولاه .وفه دلل عالىانالتواضع ْ

والاقنال ععلىلىالعموالعمل والاعراض عنالشهوات تود وان كانت فكافل«ناقول311

عند حضرة شايلخعلامة ابقادالل بالسلامة رجولة بعض اهل الذمم ومروتهفقال انهمنانار
البعاده :الازلة وبرحى انذلك بدعوه الىالامانو التوحد ويصير عاقته |1لىالفلاح  :قالالمافظ أ

كازى كدم ورنه خجالت بر اورد * روزىكه رخت جان بمجهان د لكين
و 3 - 2الخء
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ان
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)0اد ماتزلالوالرسول » عطف علاىيستكبرون اىذلك يسبب انهم انلكوت
دنمع ماع فوا عندسماع القر ان وهوبيان لقرلقوةبهم وشدة خشيتهم |
لم
ايض
واناعبنهم تف
ومسارعتهم الى قبول الحق وعدم تأنفهم عنه ف ترىاعينهم تفيض منالدمع  6اىتملاً ١
ؤبالدمع فاستعير [هالفنض الذى هوالانصَاب من الامتلاء مالغه ومن الدمع متعلق فيض ومن

مكثرة الدمعوالرؤية بصرية وتفيضحالمالنمفعول  8ماع فوا |
| لاستداءالغاية والمعنىتفيض ن
من الحق © من الاولى لابتداء الغاية متعلق بمحذوف على انها حال من الدمع والثانية لببان
طق ةبطق حاصلا من اجلهو بسببهظ
اللوأصوق وزقولا تاصروفوا ل الكو :باشناءوتمعي مر
4هذاالقرأنفا©كتنا |
كان قل ماذا قولسونماعنعدالقران فقبل ي8قولونرينا آمنا 4ب
ىى”' حصل نا
3ه اى ١ش
مع الشاهدين 64اى اجعلنا فحىاة الذين شهدوا بانمحق  8+ومالنا ي

للسىيب
 2لانومنباللهيِ حال مانلضمير فلىنا أى غير مؤمئين على بوجه الانكاروالنىا ا

]| والمسيب حميعا و©ماجاءنا من الحق 6ه عطف على الخلالة اىبالله وماجاءنا منالحق حال ١

امسلل شاي انان ديكوت -جسهيز اللؤينا لراهنداذا لقانم جيافة يعارن ويكرنق
المراد بالحق البارى تعالى 

وتطمع انيدخلنا رينامع القوم الصالمين * :حال اخرى /

من الضمير الكموذر بتقدير مبتداً اى أى شى” حمصلؤلنماغنيرين ونحن تطمع فىحبة

الصالحين وانماقدر المبتداً لكون الخال هوالملة الاسمية لان لالع المثبت لاع -الابالواو
ا ويرك ع المبتداًعلفانامهمالله 6ااعىطاهم وجازاهم ب بماقالوا ييهاىاععنتقادهم

| بدليل قوله مماعرفوا منالمق َ#وَجنات  #اى بساتين  8مجرى مننحتها الانهار * #اى
تجرى من حت اشجارها ومسا كنها وغرفها اتهار الماء والعسل واحمْر واللبن خ#الدين
خبها وذلك  6الثواب  #8جزا عالمحسنين  4اى الذين احسنوا النظر والعمل اوالذيناعتادوا

لذاين كفروا وكذبوا بآاتنا  4فانوا على ذلك عطف التكذيب
امور
والا
ا|لاحسان فى
بآياتالله على الكفر مع انه ضرب ملنمهاانالقصد الى بيان حال المكذين اوائك اصماب

لوغ نادت
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اللهعله وس

سا0

اياها فاعطتها اوضاح لها سرورا

بذلك وامرها ان توكل من يزوجها فوكلت خالدبن سعد بانلعاص فانكحها علىصداق ١
ظاربعمائة دنار وكانالخاطي لرسول الله التحاثى فانفذ البها على بد نزهةاربعمائة ديثار ظ

| لناناكيا بها اعطتها مسين دينارا فردتها وقالتاممنى الملك انلا آخذ منك شأوةقالت |
ْانا ضاحة د
هن املك وثرابه:فوفدضعاقت عحمدا صلى الله عفرو و الاي ليق عاذ م

ظ

انتقرسهمتى الس
لام  3 4امي الملك تساءة ان ؛ببعثن الىام حيدية عا عندهن من عود ظ

وعنبر وكان عليهالسلام يراه علها وعندها فلا  0095ام حبيبة فخرجنا ففسفيلتين

وابعلثنمعجنااثى الملاحين فلما خُرجنا دق عسوا وكنارلور  11المدنثم وراسوال :الله

عليه السلام حير فخرج من خرج ,البه واقت بالمدينة حتى قدم النى عليهالسلامفدخلت |
 0ترمطاق عن الياتى فقرات علنه من نزهة السلام فرد عليها السلام نل الله
لإعسى الله اجنحمل شكم وبين الذن عاديىم منهم © لعنى اباسفان( مودة)يعنى ْ 2
ام حدة ولماحا أباسفيان زو عام حيدةبرسول الله علبهه الدللاةوالسلامقالذاك الفعحل 5
ا
نهمقاعلليهالسلاء (لااد,رى انإشتح خبراسر أعقدوم جعفر) وبعث التحاشى بعدقدوم جعفر

الور
ظسو لاللهابنه ازهى 'ناحمة بن 0فىستين رجلا من الخدشة وكت الله يارسولاللهاشهد

اارنسلكول صاالدلةهامصدقاوقديابعتك وبايعت ابن مك واسلمتللهرب العالمين وقديعشتانى ازهص
وان سنت ان ١حك نفسى فعلت وا
يلس
الا
رمسعل
ويلكالله فركوا سفئئة فىاثرجعفر واكتاءه

فلما بلغوااواسط النبحر غرقوا وكان جعفر بوم وصل المدينة ال
اىىر
لسولل
ه
ا وصل فسبعين رجلاعليهما الصوف منهم انان وستونمن الخدشة وكاسة من اهل ١١0

صلىاللعهليهوس |

 0منهمبحيراالراهب فقراًعلهم رسو ل الله سورة يس الى 0

وا حين سمعوا القران

| فامسو]و تالو| مااشه هذا با كان ينْزُْل على عسى علِهالسلام كال الله يت]
ال ع
لنا
ولتحدن اقفرم مودة للذين امنوا الذينقالوا انانصارى > نعنى وفد اللحاثى الذينقدموا

|0
 .السبعون وكاتوا اصحان  7-25ذلك © اى كونهم اقرب مودة للمؤٌمنين
ا
ن
ْ  3ب منهم © أى يسبب اذمنهم ص فسدسين  3وهم علماء اتصارى وعبادم ورؤساوؤهم

 ١لاللششر؟ضلة كالم ا المسسده اذاتتئعهوطلبهبالبلسموابه لبالفتهفىتتبع العقاله
الراغب .وقال قطرن القسيبس العالم بلغة الروم٠.وعنعروة بنالزسر انهقال كلاق

ظالامجبل وا
مدخل
اوالفي
بهس من
وهبق واحد اكليم عاللىحق والدين وكان اسمدقسيسا ١
|١ ف كان اعلا مذهه ودينه فهو قسيس  #8ورهانا  5هو جع رايت كر .كن وركانة تنا

|آنه يطلق عاللىواحد وعلى امع .والترهب التعبدمفعىالصروهيمةعةوالشكير لافادةالكثزة
ولوداى:ن اكفلتهاكا ورا
ديحوو

ا يه ليها لىمودة جنس النصارى للمؤمنين

|| فاناتصاف افرادكثيرةيجنسالمصلةمفث لةاتصاقالافس .هواالاء نالهود.ليضاقوم مهتدون
[الابرى ال عندالله ن سالام واضرابه قال تعالى ب( من اهل الكثان امة قابمةمة سّلون اياالله

د ١ناءالليل وهم دعجيذة  61لنهم +الميكونوا فىالكثرة كالذءن من النصارى تعد حكمهم
اليىجد
ين البهو دد © وانهم لإستكبرون  6عطف على انمنهم اى وبانهم لايستكوون
7

سحت سسسهه مستسمو بوص /
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“ 0نان
نلهود .
«اذين-ا |  5متعلق ١فووا 2:ا ل
«ل
8داوة 64ميزز ©
ْللوجدان  #ع

ظللواجسدانف والدئاشتركوا 6ين مشرك العزبمغطوق على اللهود  ولتحدن
اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انانصارى  **#اعسابهكاعراب ماسيق ا
.ما عداوة |
3

 ١اتيؤة ال

للمعاد فلشدة حرصهم الذى هو معدن الاخلاق الذممة |

ى
نريصاعلال
ناح
نك
ام

 1ديجا تراتاممخارامف عوسهلحظور

ظ

3

ف|لاجرم تشتد عداوته معكل مننال حاها اومالاء واما مودة النصازى فلانهمفى ١ كترالاص

لوندنعنيا مقبلون على العبادة وترك طلب الرياسة والتكبير والترفعم ومكنلكان |
ارض
مع

كذلك فانه لاحسد الناس ولايؤذيهم بيلكون لين العريكة فى طلب الحق اسلهالتقبادله |
انظر الىكفر النصارىمع كونه اغلظ من كفر اليهود لانكفرالتصارىفالإلوهية وكفر
اليهود فىالبوة واما قوله تعالى (( وقالت الهود عنزيز ابن الله » فاتاقاله طائفة منهمومع ظ
ذلك .خص البهود بمزيد اللعنة دونهم وماذاك الابسبب حرصهم على الدنيا ويؤيده قوله
عليه السلام ا(لحدبنيا رأس كل خطيئة ) * قال البغوى ليردبه حميع التصارى لانهم
فىعداوتهم للمسلمين كاليهود فىقتلهم المسلمين واسرهم ولريب بلادهم وهدم مساجدث,

ظ

واحراق مصاحفهم لامودة ولأكرامة لهم بل الآية تزلت فيمن اسم منهم مثل النجائى

واححابه وكان النجائى ملك المبشة نصرانيا قبل ظهور الاسلام امسل هو واسحابه قبل
الفتتح ومات قله ايضا * وقال اهل التفسير التمرت قريش انيغْسوا المؤمنينعن دينهم فوثب
كلقبلة علىمنفيها الملمين يؤذونهم ويعذبونهم فافتكن من افتن وعصم الملنههم من |

شاءومعاللهرسوله يسمه اطباىلب قلما رأى رسول الله صلى اللهعليه"ومساحل باحابه |
ظشدر على منعهم وللو مص بعد بالجهاد عمسخم بروج الى ارض الحيشة وقال (اذبها
ولم

وادادبه |
نكما سالا لابظمولايظم عندهاحد فاخرجوا الله حتى مجعل الله للمسلمين فرجا)
ظ
ااثى 000
جام
حة و
ليةتعطي
احيش
النتجائى واسمه اسحمة بالمهملتين وهو بال

رحجدلعشارواربع نسوة منهمعمان ؤ
للك الروم وكسرى للك الفرس فخرج اليهامرا ا
الحر واخذوا |

3

ابن عفانوام أنه رقية بنت رسولاللهصلىاللهعليهوس

ارلضخيشة بنصف دينار وذلك فىرجب فالسنة الخامسة من مبعث رسولالله
سفيئةالى ا
صالىاللهعليه وسم وهده هىالهجرة الاولى ثمخريجعفر بن ابى طالب ونتابعالمسلمون |

ليييح

ور

سد

سعديا عدب وطن كرجه حد نشت تصح اق

وسوس
3

ماباحس  +من امحازاد

فلما علمت فريش دلك وجهوا ثمربن العاص وصاحه بالهدانا الى الحاثى وبطارقته |

أيردوهم اليهم فعصمهم اللهفلماانصرفااشن واقام المسلمون هناك مخردار وحسن جوار

لإا فافز 13١ لاوس عي 'وأذلق لوقه انك اليشتوك كت ستول الله سلى
مبردوين
ال عليهوسد الىالتلحائى عحلى

اميه الضمرى لرُوجه ام حبسية بشنت ابسيقيان

وكانت قدهاجزت اليمهع زوجها ات زوجها فارسل التحائى
ا

الى إم <بية حارية شال

و مسد

سسسويو

--

١

ممعم ص

حم

مسو

>

عع  1421يم

الطابالباين

عة ذلكالنىاولفكتاب المنلاليفاهلايمان :بمنوعس م جر
| لآن تحر.م ذلك مشصررحيفى
ين
لندعن
ارجو
قطعا ب ولكن ؟كثيرا منهم فاسقون #ه خا

والاعان بالله وسهم وكتابهم

© وفالآياتامور +الاول ان الانسان الكامل الذى يصلح خلافة الحق هومظهر صفات
لطف الحق وقهره فقبولهم قبول الحق وردهم رد الحق ولعنهم لعن الحق وصلائهم

فقد لعنه الحق ومن صلوا عله فقد صلى الحق عللقهوله تعالىلنده

ونه
لق ف
صلاة الح

عليه السلام لا ان صلاتك سكنلهم» وقال ه١والذى يصب عليكم © فظهر اللعنكان
لسان داود وعسى وكانتاللعنة منالله حقيقةلقوله ك«العنا اصاب السبت 6وهم الذين لعنهم
عالى #وان كان على لنان طاوى علها لسلام تق الجواى
تت
داود وصر ح ههنا اناللعنكان م

زهدم إنقينَ * اى صفاتت درصفات مادفين ][١
كوك
نى ن
مرد
ابن تك
حكثتة * خورشتن درموج جونكف هثتة

.مارميت ارذميت
وى بحل اخر

كرا ارتويكلك الى “خحكيد » .توشوى يست اوسحن الى ,كتد []6
“ 5ادر انالف سغمبر است *

اوكفرييت

6

* الاق أنالله تعالى سمى العضان سكا لان هون الاذرة .على الطلعة قرومالفا
صة كالكفر فىكونه
حلى
مع
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الاص
عىل المنكر معصة وا
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ااقد
توجب المغرقة وال
هسببا للرين الحبط جوانب القلب ومن ذلك تارلكنهى عن المنكر ا
عتمص؟
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أاست

مكن

ظ

00

ميرود

ق 0

سوق

صبئى كان وابس

أت

ا

سحن

لس

شتت

براضتالبتر اد لكر تائيه عند ماد

ووم ل

مدعت سس ' ساحردش

قل كاكلوا عل هعالو

0

ازوى

توسودش.-

لق عللام * هبن كه

وامكير

دهددر

انالله

5

يدعو

ا
بالسلام

* والثالت انزالمؤمن والكافر لسا منجنس واحد وتولى الكافر موجب لسخطالله لان
موالاة الاعداء توجب معاداة الاولياء فينيتى للمؤمن الكامل ان ينقطع عن صحة الكفار |
|

والفحار واهل الدع والاهواء وارباب القغزة وال تكارة» و امسو

ميل حختون بيس "آن'ليق تزوؤان” * ميل ناقه بس بى طفاش دوان []5
ط»هدق؟ذ]عيمىم
ل
[2مب2

 395اى ناقه <دوهصدو عاشقم

مادو إضقدك

باس مره

نسالت 'روفق هن فهز وَامْهان! +ك"ود بإبد ازنو حصت
لحان كفيفاية سوى

بالا يالها * ووقهًا تن اران

ظ

نالايشم

اختشاز
جبدلية

املهخخوالمنااق الذنعىلق ل نيدن  6عبد فر انشادن مف6مول او
)للوجدان )

جتك
0تكعازسسكمس
ارعإل[]كل“ممجو3+كنم؟ن
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حور  624هد

| الىالخانى ولانسبة له القدس الرب وعظمشأنه وقول منقالمن الصوفية اناالمق فوارد على
| سبيلالتجوزايضا كابقول الشاعى اناهن اهوى ومن اهوى انا وذلكمتأولعند الشاى أ
فانه لابعنى بهانه هوتحقيقا كبألنه هو فانه مستغرق بالهم كبأهيكون مستفرق الهمبنفسه
فبعتير هذه الخالة بالاتحاد علىسبيلالتجوز ق*الالشبخ ابوالقاسمالجرجانىانالاسماء التسعة /
*لت
نق
ااصل
فرو
والتسعين تصير اوصافا للعسدالسالك وهو بعد فىالسلوك غي

مامعنىالوصول |

* قلت معنى السلوك هوتهذيب الاخلاق والاحمال والمعارف وذلك اشتغال بعمارة الظاهضص
والباطن والعيد فى جميع ذلك مشغول بنفسه عن ربه الا انه مالتقل بتصفية باطنه لستعد |

اةق ويصير مستغرقاءه فنانظر الىهعرقته
للوصول  واتماالوصول هو اينتكشف له جل

فلايعرف الاالله واالننىظعرمته فلاهمة لسهواه فكون كله مشغولا لابكله مشاهدة وها /

لإلتفت فذىلك انلهىسة "لحم ظاهرء بالحادة وناطنه تتهديت الانتلاق .و 0ذلك طهارة

ومى البداءة واما النهاية فان ,نسلخ عننفسه بالكلية ورد له شكون كأنهوهذولك هو

وما]لواخر
ا1رر
يا[ليورا
وسحسد
ف
١ر

الوصول  :وفىالمشوى

ا

 5-53كنج حق در سستست

* غىة صستى جهدداق ست حست

][١

كبوه جون.در آب جوشود * مكوردد دروى وجو او شود []9
أ
| ف لعن الذينكفروا  6#حالكونهم  8منانسىرائيل  4اى طردوا وابعدوا رمحنمة
ظلهتعالى 8+على لفان داود  3متعلق يلعن يعنى اهل ايلة لمااعتدوا فىالسدت قالداود
ال

| عب3يلل مناحى١وننس

|عليهالصلاة والسلام اللهمالهمواجعلهم آية ومثلالخلقك فسخوا قردة و9عيسى ابن
| ميم  :#اى على لسان عسبىابنميم يعنىكفارااب المائّدة لا اكلومن المائدة ول يِوْسْوا ظ
قال عيسى اللهم العنهمكالعنتتاحاب السبت واجعلهم آية ففس<وا خنازير وكانوا حسة الاف

0

رجلممافبهم اعت  2ولاصى كا 25

وقع ذلك فقيل مؤذلك إعاءصوا وكانوابعتدون4

اى ذلك اللءن الشنيع المقتضى للمسح يسيب  0واعتدائهم ماحرم عليهم كانوا
لايتناهون عننكر فعلوه #استئّاف اىلاينهى بعضهم بعضا عن قبسي يعملونه واصطلحوا

ين
س.حيم
تاون
 0لكشاننوماا ,ضم

من نوم قبلهم مؤكدا| .

ابلتاعديقى وإشراية ميد
المي كتياشي اد مان اهل 0
خرجوا الىمشسركق مكة ليتفقوا علىمحادبة الى عليهالسلام والرؤية بصرية  8ستولون
الذين كفزوا  #حالمنكثيرا لكونه موصوفا اى يوالون المشمركين بعضا لرسولالله صلى
الله عليه وسلم والمؤمنين فيلليس ماقدمت لهم اشسهم © اى ليس شيا قدموا ليردوا عليه
بوم القيامة #8انسخط اللهعليهم وفى العذاب همخالدون يمههو الخصوص بالذم بتقدير
ننفس
المضاف اى موحب سخط الله والخلود فالعذاب لا

السخط المضاف الىاليارى

تعالى لابمَال له انه ماخصوص بالذم انما الخصوص بالذم هو الاسباب الموجبةله  99ولوكانوا»ه

اى الذين ياتوللموشنمركين من اهل الكتاببِ8وْسون باللهوالبى *6اى نسهم «ووماائزل [
ددوكجعسددعاا1تفافورثوبشذتن]مباردلاتردنيابىختدنررا
االيه 4اى الىذلك االنلىتمونراة والاثجيلل ماتخذوهم » اى المشركنطزاديا) |
6

222

والأسلام بعدسيته لير ويدوا يك و

و
الها
|

٠.

0 10100007

| انالتصارى ماداادوا ان يسلكوا طريق الحق.بقدم الفغل وينظرو! الىاحوالالاساء ينظن /
ا العقل ياهوا قاودية اليثدمهات .وانشطعوا فيبوادى الهلكات جل جناب القدس عن ادراك'

عقول اللائلن ههات هنهات وهذا حال مننحذو حذوه ,و شفوا ائرهم فاطرت التصارى |
عسى عليهالسللام اذنظروا بالعقل اع

فو-جدوه مولودا هن أم بلا اب شم عقلهم ْ

لاانيكون مواود بلااب فنيتى اينكون هوابن الله واستدلوا علىذلك بانهمخلق من الطين

كييئة الطير و يبرى” الاكه والابرص و يحى الموق:و كبرعماياًكاونفىبيوتهم ومايدخزون.
وهذا من صفات اللهتعالى واوم يكن المسيلخ ابنالله لا امكتةهنا وأا انكتك لانالولدسراسه

وقاك؛ بعضهم أن المسطالما استكجل .زكلنية:النفيل عن :عنفات:الناسوسّة خللاهو نيه إسلقع
لاسلكنا طريق الحق بأقدام جدبات الالوهة على وفق المتابعة السة اسقط عنهم كلتضة ١

الاستدلال ببراهين الوصؤل والوصال كان حال الشيل حين غسل كته يالماء وكان ول
افلي
م الدليل اتم ولكق اشتشالى بالدليل يعد نانلوولي الى داورل ال يا ا
حون شدى

بر بأمهسا ايان  ..سمراذ باشد حسث

وجوى

ترد بان

انددوشن ككاناهعاا شاف ويل  +شوق راشيو اك تاقوا س2
دش سلطان خوش نشدءته درقول ا عهك القتفى حسان نامه ورسول
فيو لا القوم بعدماوحصلوا الى  1اكقات حصرة الخلال شاهدوا بانوارصفات اال إن الا نسان

ظ

ِ
|

هوالذى حمل امانة الحق من بان سائرا خا قات وحى نور فض الالوهة:واسدلة الاساء فهم
خصوصون با-عسن التقوم فقول  1/1كال فتتحقق لهمان عسى عليها ب الامصار قأبالا

إعد التزكية التذلية فيض الخالقية والحسيةكان ملق منالطين كهيئة الطير فبنفخ فيهيكورن

(

لوا ادن سو يبرع كذ وإالابرض ممت الوق .نادم اله لاد ادل وا ال
ومنثساً صفة اخالقية حضرة الالوهمة وهذا كا ان لكرة.الباورا الخروط استعداذا فىقبول
فيض الشمس اذاكانت :فى حاذاتها فتقيل الفيض وحرق اوج الحاذى لها بذلك الفض

فصدر الفعل الحرق منالكرة ظاهن! ومنشاً ااصفة الحرقة حضرة الشمس حقيقة فصار آ
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ساغه

اليهم فان ضرر ذلك لاحق لهم لارخطاىم وقالمؤمنين مندوحه لك عنهم ع وؤالا بةاشارة

الى ان حقيقة الدين انما هى احكام ظاهرة وباطنة والتزين بالاعمال ظاه! وبالاحوال باطنا
:
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١
ارية انيم
وهدا لايتصور ألا الات وساح اربع فاما المقدمتان فاولاها اخذية الا لهاةموواتهما

التربية الشيخية واما النتاعح فاولاها الاعراض عانلدثيا ومايتعلق بهاكلها وثانيتها التوجه

المراطق بصسدّق الطلب وها مننتائج التجذزبةكثيمة النفس »ناعلاخلاق الذميمة وتحللة .أ

القلب بالاخلاقالا لهبة وهانمتناتح التربيةالشيخمة باستمداد القوةاشوة والقوم الكافرون

هم اهل الاتكار يتعلقون بظاهى الدين ولابعرفون وراءه غاية ولي الام كذلك فان لكل
ظاهى باطنا ا:لومىثنوى
فاده هرظاهرى خود باطنست *  #جو نافنعدر دواها كامنست ][١
-

افخكسطاطن تويسد خطيفن* بهر عين خط ليهر خواندن [

وكيا دلتقن خرايسلوغين الزن .عاد عقكر أووزن فجقجيواؤ ليت دوين
ستراحه <وانده حه تاخواندة » هست

باى اوكل درماندة

انمواخر
ن|ر
[]١تىاري
شرف
نهددفنخرا
ردساي

كك ربع بفظاباا لإزاذرق /الود بالطل اه عو

إن سرش كويد سمعنا اى صبا * باى اوكويد عصينا خنا
لايل عل الانكار هوا سد 6ق

لظا هة الهود والنصارى قلايد منتز كة النفس

منمثل هذا القسح  حكى  -اللنيذا للفضيل بن عباض حضرته الوفاة فدخل عليهالفضيل
وجلس عند رأسه وقرأ سودة يس فقال يااستاذ لاتقرأ هذه ثمسكت تملقنه فقاللاالهالاالة
فال لااقولها لاى الى" مها ومات على ذلك فدخل الفضل متزلهوجعل 5

ار لعنننوما

+خرج منالييت ثمزاه فىالنوم وهو سحب الى جهنم فقال .بأى ثى” انزعاللهالمعرفةغنك
.الثاى |
 7-00اعم الإمنذئ'فقالبثلاثة  .اولها بالنميمة فالىقلت لاصحااىخلا فماتلتلك و
لة' خْئت الىالطيف وسألته غهنافقال تشرب ففكل
باطيهيا شيهااة اتابى والثالكلىكعان
يله اقبكايقن الغتران فانم تفعل شت بك العلة قكنت اشر به نذعبوالله من سخطه الذى

جفسدد[|هرفسار؟تا54ينا]رروماخر
يه

.

لاطاقة لنابهكذا فشهاج العابدين ب انالذين انوا»,اى بألستتهم فقط وهمالمنافقون |
 8والذين هادوا د اى دخلوا فالىمودية  :والصابئون  1الجفو امت  04اله |)

الى الجهل وهم دنف مانلتصارى ايت الوا يحاقؤن اوساط رؤسهم وقدسبق |
جصعران وخومعطؤف على الذرن غادوا .وقولهوالصابئون ١
فىسورةالبقرة  #والتصارى »ه ن
بنالذين امنوا » 4اك
رفع على الاتداء :وخيرة يحذوف واخلة معطوفة على حملة قوله ا

والتقدير انالذين اام:نواوالذين هادوا والنصارى م

وتالصائون
كدانك

كذلك |

وانمالإبعطاف على ماقلهبل مَل  2خبره امحذوف حماة مستقاة ايهافؤخلالاحملة الاولى
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| .والفساقلمانياءاعلليسهملام لتيلجزيل الاجر وليعلالم تمرتسبية بنلدياناما"
1لى الاجسام وانهم مخلوقون فلا فتئن بما ظهر على ايديهم من المعجزات ابنهى
" ع
ف انالله لابهذىالقوم الكافرين  6تعليل لعصمته عليهالسلام اى لايمكنهم نمابريدون لك
حىضرنه قوما جحدوا نبوة
نمَالاضرار  .وقه اشارة الى اننسمنةالله تعالى ان لايهدى ال

الانساء وماقلوا زسالة الرسل لنلغوا اليهم مبنهم او انكروا على الاولياء وما استمسكوا
بعروة ولابتهم لبوصلوهم الىالله تعالى سنةالله التى قدخات من قبل ولننحد لسنةالله ديلا

ره انخاوق كاعصم النى
35الاتيه" ايا اساره لزان اكه الممتل لاعن كلو سف بشن
| عليهالسلام وابوبكر الصديق رضىالله عنه فىالغارحين الهجرةفاذا عصمالله منامتثللامره
حى  -اناسفشسة

| بعصم نضا من يستشفع برسوله ةاجتا ولهدبه إلى سواء الصراط 

مولى رسولالله صلىالعللهيه وسل اخطأ الجدش.بارض الروم واسر فاتطلق هاربا تمس
الحش فاذا بالاسد فقال ياابا الحارث انا سفينة مولىلارسلوله فكان صادى كنت وكيتقاقبل

الاسد يتنصيص حتى قام الىجنبه مسامع صوانا اهوى اليه فميكزذللك حتى بلغ اليش
ثمرجعالاسد  :قال الشعدى  اليسَتان
ب
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زحكم نو هسج
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حابر رضىالله عنه قال كانالتى صلى الله عليه وس فى بعض الغزوات
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ونزل م قورمه ف

|  313ت]فزلاقسن اسنتطلأون”بالاتخارا و امون والخطال :غلئهالنلاقم إقتجرة مفلا سشمة
يفصنها فاذا رسولالله اصللىه عليهوسم بدعونا فلما حضرنا رآينا اعرانا فقال عليةالسلام ظ
| ا(ن هذا اخترط على سيئى واناناتم فاستيقظت وهوفىيده صلتافقال من يمنعك مفنقىلتالله)
فىقال كن خير أخذ) |
مبنعىنىالله متك (فسقطالسيف منيده فاخذته فقلت ميمننعك من
تيري5ي
بيبيبيب
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قال الراوى قال له النى عللهالسلام أتشهد ازلا اله الاالله وانى رسولالله قال لاولكن |

| اعاهدك على اذلا اقاتلك ولااكون مقعوم بقاتلوتك فخلى عليهالتلام سبل وفالحديت |
ك|ال توكل التىعلهالسلام وتصديق قوله(١واللها

اسان

0

ظالسيئة بالمسنة كذا ففشرح المشارق لابن الملك رحمهالله تعالى « قل يهامد مخاطنالنهود

١والتصارى *آيااهلالكتاب لستم علىشى”  69ادىين يعتدبهويليقان مجر موود:
نطلانه ووصوح

فساده

 8حتى نموا التوريه والاحل  6ومن

أقامتهما الاعان محمد

صادقته
والاذعان لحكمه فاالكش ال لهمة باسرها ره بالامان بم
ال سف

المعحزة ناطقه

ربكم #
الطاعة لهوالى راد اقامة اصولهما وما يذسخمن فروعهمافق وماانزل الكممن

ا الحد بالاعانا نهاكات الترالةالهم لانهمكانوا اعصاءك عدم تزوله لف ى
أاى القرآ

0

و 7روخ
الح 1277

مجع لا  4صم

سووة للابدج

 ١هراتالانيالهحازنطويل كد عظمبل حلاك كأوكقعلك الماعةالىلواجرو
| .الل [ وقتى زسورى موريرا ديدكهيهزار حله دانه حمانه مكبر ودران دح بستارمىي

ديداورا كفت اى مور اين رجهنجست كه برخود نهاده بياكه مطع ومشيرب من بين
اك كت لجاهج لعايف ولذيذ ترست اازمن زياده نايد سادشاهان ترسد .هرانحا كه خواهم

نشينم نوجآه خواهم كزنم وخورم ودرين سخن بودكه بربريد وبدكان قصابى .برمساوخى
ست

قصان كهكارد دردست داشت بران زمور مغرور زدد وياده كرد برزمينانداخت

ومور مامد وكرشاىاناورا ع بردو كفت إ«ررب شهوة بباعة اورثتصابتها جزنا.طويلاء
زنيود كفتمي ابحاى مر تخواهم مو كنض  5ازروى حرص وشهوت حابىلشيندكه

خواهد بجابى كشندش ك.مخواهد ] * واعر ان قوله تعالى (:لأ كلوا منفوقهم ومن نحت |
ارجلهم) اشازة:الى .محاعيل بالؤهب :الرحمانى وما محصل بالكسب الآنسانى لل مل جاعم
واجتهد فىطريق الحق كلالاحتهاد ينال مراتب الاذواق .والمشاهدات فيحصل لجهتان
جنّةالعمل وجنة الفضل وهذا الرزق المعنوى هوالمقول  :وفىالمنوى

أن دهان يني دهان اوقد * مورمنوريء لقنياى وازشد
كر

زشيرو دنؤأن را وارى  53درفطام أو سى 'لعمت خورى

اللهم امدناشض فضلك واحسانك  2ي أايهاالرسول بلغ 6خميع #لإمااتزل اليكهن ربك:6

ما يتعلق بمصضاط العباد فلا ,يرد ان بعض الاسراد اللهآية بحرم افشاه * قال ابوهريرة
حفظت_من رسو لاللةصعلاللهه شل وعائين_من| لعل ذاما []حدها فقد مه واماءالا خر
لوبثنته لقطع هذا الحاقوموالتحقيق ان مابتعلق بالشسريعة عامتيلغه ومايتعلق بالمعرفةوَالقة
ت وفانعلل »©:
خاص ولكل منهما اهل فكهالوامانة عندالمبلغ يلزم دفعها الى أربايها 2

ال+ىاتنبلغ جيعهخوفا منان ينالك مكروه رافسابالغلتته 6ه لانكتان بعضها |

ككتان الكل والرسالة لاسسل لها ان يبلغها الا باللسان فلذلك لم برخصله فىتركها وان
حاف نهذا دلل .نولا قوالمكرمعر الطلاق والعتاق اذا تكلم به وقع لان تعلق ذلك,اللسان

لابالقلب والأكراه لااملدعلفعسلان فلابنع النفاذ كذافىالتسيرمة واللهيعصمكمن النار :6

.1وأيه

شامبحرقدوادنانسخر
ولث
د
بدا١فر
دس
ر
| 275ء

امان املنله تعالى للنى عليهالسلام كيلا ياف ولاحذر م روى فاىير ان رسول اللّهصلىالله
تعاللى عليه وس لمادخلالمدينةقالتاليهود ياتمد اناذووا عدد وبأس فتانرلجع قتلناك |
| وان زجعت ذودناك وكارمناك فكان عليهالسلام يحرسه مائة .من المهاجرين والانصار [
اس) |
ل كنمن
| ستون عنده وي رجو نمعه خوفا منالهود فلما تزل قوله تعالى نا والله باعصم

فوا الىرحالكم '
نصاصرر(
اعنلال يكحفدظهداملنيهود وغيرسم فقال للمهاجرين واالان
فانالله قد عصمنى من الهود ) فكان صلىاللهعليه وس بعد ذملخكرج وحده فىاول الل

وعندالسحر الى اودية المدينة وحث ماشاء يعصمهالله معكثيرة اعداته وقلة اعوانه وكان

الشجج والرباعية قبل ذلك اولان المرادالعصمة املنقتل وقد حفظه من ذلك واما سائراللايا

| والحنفذلك مماكان جرى على سائر الانساء والاولاء» قالالكرماتى ماوقع منالابتلاء
( دوحالان /-اا-لى 6

5١14 كم

الجزء السادس

|فلواردت اهلكتهم بقتدرعةاالللى اللكانولى انندع و لاصلاحهم فدءا الشبخ فامنالسلطان|
|ولد فلانت قلوبهم واستغفروا اللهم بحق اصفيأيك خلصنا من رذائل الاوصاف وسفساف /
الاخلاق انلكا تالقادر الخلاق  #ولوازاهل الكتاب  #اىاليهود والنصارى 8آمنوا * |

بماجببهالايمان  9واتقوا  4منالمعاصى مثل الكذب واكل السحت ونحوذاك  8لكفرننا
اب
عصذمن
لخلا
اوال
ظ عنهمسآ تهم 4العىفونا عونسهتمرنا عليهمذنوبهم وه

« ودلخالناهم

' جتناالنعم يه اى ولعلناهم خالدينفها وهو الظفر بالثواب  .وفبه 'شبه عنلاىلااسلام يحب
ماقله وانجل وانالكتابى لايدخل الحنة مالميسم ف ولوانهم اقاموا التورية والاتجيل *
ىم
د اى عملوابمافممما من التصديق سيد المرسلين والوفاءللهتعالى بماعاهدوا فهما واقامةالثى'عبارة
54

عن رعاية حقوقه واحكام هكاقامة الضلاة © وما اتزل الهممنربهم  #منالقر أنالمجبدالمصدق

ظلعكنتوواابنرادلهبتهصذارسبطلانماكانوايدعو نمنعدمتزولهالى,تى اسرايللؤلاكلوا ,
منفوقهم ومن نحت ارجلهم

اى لوسعاللهعلمهم ارزاقهم بانفض علهم بركاتالسماء والارض

| بائزالالمطرواخراج النبات  .وفهشيهعلى انمااصابهم من الذنك والضيق اتماهومنسوم جناياتهم

 .لالقصور فففيض الفياض  :اولفمتتوى
*زبى هرفعل جيزى زايدت
هين مراقب باش كردل بايدت ك
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روا * كهتكردى فهم نكته ورمزها

وكأنه قل هلكلهم كذلك مصرون على عدمالايمان والتقوى والاقامة فقيل © منهم امة
سنلام وَأتك ل فيضانلم
مقتصدة  6اى طاغة عادلة غغيارلنة ولامقصرة كصدالله ب

املنلهود وثمانية واربعين تمنامنمالننصارى  .والاقتصاد فىاللغة الاعتدال فالىعمل من

غيرغلو ولاتقصير و8كثير منهم 6مقول فىحقهم  9ساء ماكهانوا يبعملون وف4به تيجب
بحسب المقام اى مااسوء هلهم من العنادوالمكائرة ونحريف الحق والاعراض عنه * وفالاية

كان انالتقوىسيب لتوسءةالرزق واستقامةالامى فالدنيا والآخرة * قال عبدالله القلانى
ركت سفينة ففبعض اسفارى فبدت ررح شديدة فاشتغل ااهللسفينة بالدعاء والنذرواشاروا |

االنمدر انضأ فقلت اى تجرد غنالدننا:الحوا فعقللت.ان خلصكاللّ :لا1كلخالفيل |
للفبل حتى تكفه عننفسك فقلت هكذا خطر الى فخلصىاللهبجماعة
فقالوا يمأنكل ا

ورمانا الى ساحل البحر فشى ايام لتجد ماتأكل فيينا نحن جباع اذظهر جرو فيل فقتلوه
واكلوا مه ولا كل رعاية لتذرى وعهدى فالحوا عفلقىالوا اله مقام الاضطرابٍ فلماقبل

قولهم ثمناموا غاءت ام الجرو ورأتعظام ولدها توشامجماعة فردا فردا فكلمن وجدت
رأحته اهلكته ثمحاتى فلما لمنجد الراحة وجهت الى ظهرها واشارت الى بالركوب

| فركبت لملتى واوصلتى تلك الليله الى موضع واشارت الى باللزول ففزلت ولقيت وقت

السحر حماعة فاخذونى الىاليبت واضافوى فاخبرتهم قصتى على لسان ترحمان فقالوا منذلك

| الموضع الى هنا مسيرة كمانية ايام وقد قعامتها فىليلة واحدة فظهر منهذه الحكاية انه برعاية
جنهة الدين والدئيا وان شهوة واحدة من |
جانب التقوى والوفاء بالعهد يسيتقم امرالمرء م

ط(بؤاك )

+
0-0

سورة المامدة

عتزلة  51اججادات  .ذاماالقدرية فهمم الذينزعمون |ن كلعند خخااللوقلفملهووللاا

يرون الكفر والمعاصى بوتقادبمرااللاهل.مرجئة فهمالذين لابشطعون على اهل الكائر يش *
همنعفو اوغقوبة بل برجعون الجمككفمىذلك اى يؤخروهه الىوم القنامة واماالمشهة فهم

| الذين شبهوا اتللعهالى بالخاوقات  9بالمحدئات  8العداوة والبغضاء *#اى يجنا
محتافين فىدينهم متناغضين م قال تعالى(تحسبهم معأ وفله
واهم شتى )فلانكاد نتوافق ا

ولاتتطابق  :والهم والة دا مدوقهلازاحة ماعسى وهم ففذ كر طغباتهم وكفرهم

اسم مساوملؤدى الىالاضرار بالمسلمين .قال العداوةاخص من المغضاء لانكالعدو

عكسكلىف ا
اليومالقيمة :6متعلقبالقنا كلواقدوا ناراللحرب * اى كلا |
ظ  1 0الرسول صلى الله عليهوسم واثارة شرعله © اطفأها اللهيهاى ردهم الله
|وقهرهم باناوقع ينهم منازعة كفبهاعنه شرهم ا
:ولفمنوى خطابا من قبل الله تعالى الى

ح|ضرة صاحب الرسالة علهالسلام

كه لوك اتووازه ذلكرق  +كردنشرا من زم توشاد شو

ظ

ظ

بد سر كوديش كوريهانهم * اود كلو يندارد

|
|

0

الاق ١
مان

*« هش

باى

ره

وزهرش دهم
سلان

جحهان

أنجراغ اوبه بيش صرصرم * <ودجه باشد اى مهين بيغمبوم

ا

 0وسعون فىالارض فسادا يه اى مجت
اهدو
لنكفىد

للاسلام واهله واثارة الششروالفتة |

ظواينهم ممابغاير ماعبر عنهباشاد نارالحرب .٠وفنادا وت
ف

سد

المصدراى سعون :

6لذلك اطفا نائرة افسادهم ولا ظ
للفساد اويسءون سعى فساد هف والله لاحب المفسدين و

ظ

يجازيهم الاشرا * واعم ان اللهتغالى مهما وكل الانسان الىا

ا

بانادسالدفاوهفرمريساتهزاسيائرمرالمن

طبعة وركا كةنظر هؤعقله

ف
|لا يترشح منه الا ماقيه منالاقوال الشنيعة والافمال الرذيلة ولذلك قالت اللهود يدالله |

ظلولة 0:
| مغ

ماقال فالىمثنوى

در زمين كرندث >كرورخودبىا تمت  ,»:مان

هل زمين نبت .وى :اسنت
|

واهل الحسد يمحسدون الناس على ما
|تاهمالل من فضله ولكن الا يدهم إعلية االآلطان

|

ة الشيخ ١
رال
حئبض© ق
فاكزمماصائبقوم عند قومانه فوائد تومعند قوممصا
الشهير بافتاده افندى قدس سيره انجماعة السد اللخارى حسدوا لا د

تسجبو| القتل| -

امتل دلفلعذاتنة ثم رأيت فىموضع
قبه
ار
فسيبط
السلاح واشتغلوا بالاسماء القهرية علىح
قرب جامع السيد اللخارى قد اخذ عازليقاهاملظم ليتق الاطراق علق فنا قريت اهّة | دآجادرهفموربتااويرر-اسمنط

مالبل
ايأق
فم ش
كحقه
ليبق اثر منالماءثمانهماتكثيرمنلك اماعة و لكناباشرانا فى

ظ

الى مشحتهم وتصرف ككهانية عشر الف عالم سيدى شّدرةاللهتعالى فىالباان وزانكنت غاحة)

'

بيخيدنة

فىالظاهر  وحكى ازمولانا جلالالدين اشتغل عند صلاحالدين شركوه بعد المفارقة
شنمس
م

الدين التبريزى فاماس.عه بعض اساع مولانا ارادوا قتله فارسل الله مولانا انه

ا|لسلطان ولدفقالالشبسح صلاحالدين انالنةتعالى اعطانى قدرة على قلب السماٍ الىارض

ق.5مضاكبحوي١رلكنى

الجزء السادس
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ولايبالى فلما اصبسح مروان قماالفعل بزاهدنا قيل الى بييدنى الاسد قال |

]أ :انظروا هل ١كلته خاوًا فوجدوا الاسد قادستانست به فتعجبوا منذلك فاخرجوه وحماوه
لك اخليفة فقال لهام
كانت حاف منها قال لكايت مشغولا متفكرا طول اللبل ماتفرغ ا

الى خوفهم فقالله فواذا نتفكر قال فىهذه الاسد حيث جاءتى تلحسنى بالسنتها فُكنت

كاتدفكرفىأتلصماابنها اطلااهحىتساابمنج8س« وفقتالكترىالبفىههوذدا منقعانلى اعلنمافلسرحووف منها فتعجب منه فخلى سببله
ن اناللهتعالى قد بسط النعمةعلى

اليهود حكتاىنوا من! كثر الناس مالا واخصيهم ناحية فل.ا عصوا الله فشأن رسولالّ
صلى الله عليهوسل كوذبوه كفاللهعنهم مابسط عليهم املننعمة فضد ذلك قالت الهود
يد
فالله مغلولة  #امقىبوضة ممسكة عنالعطاء  .وغل اليد وبسطها يجاز اعلنبحبضبخل

والجود منغير قصد فىذلك الىائيات يد وغل اوبسط قالاللّهتعالى لوإلاتحمليدكمغاولة الى

عنقك) اى لامسكها اعلنانفاق فوغلت ايديهم  6دعاء عليهم بالبيخل المذموم والمسكة اى
ظكك

يديهم عن الانفاق فىاحير وجعلوا بمخلاء والبهود ابل الناس ولا امة انخل هنهم

ولعنوا  6اى أبعدوا وطردوامنرحمة اللهتعالى متويماقالوا  6#اى بسنب ماقالوامنالكلمة
الشنعاء وهذا الدماء عليهم تعليمللعبادوالا فهوائر العجز تعالىالله عنذلك عكلويازا  9بل

ي
ند
ك
هع
!
.

يداه ميسوطتان  6اى لبس شأنه عروجل كاوصفتموه بل هوموصوف بغاية الحود ونهاية
الفضل والاحسانوهذا المنى اهايستفاد نل
مثنية اليد فانغاية مإيبذله السخى ممانله انيعطه
يديه جم
يعاو يدالله املنمتشابهات وهى صفة من صفات الله تعالىكالسمع والبصن والوجدويداه

افلحىقيقة عبادة صعفناته اجمالية والجلالية وفىالحديث (كلتا يديه يمين )

ادم زمين سفرهٌ عام اوست * برين خوان يغما حه دشمن حه دوست

#9يق كت إلشاء  31اى هومحختار فىانفاقه م

نارة ونضق اخرى على حسدب مشياته

ومقتدى حكفتة وقد فضت اللكية بسببمافيهممالنشموعماصى انيضيقعلهم  :اولفمثنوى
جبوتكهربدسكرادىيمن مباشس »* زانكهتخسمت وبرويائدخداش
جد ححكاهى اسووشاند كهنا»* ابدت يان رساك

رتع
ك
اج
جلوعوى
1
جم
صيو
»عل

م

بارها بوشد بى اظهار فضل  +باز “رد ازنى اظهار عدل

نم ططق لاميشوك  4الويف كاد ان 000

ففوموالايتززليدنالكيثكيرا منهم  4وعم علماؤهم ورؤس اهم  :قولهكثيرا مفعول اول ليزيدن
منربك * وهو القر ان ومافيه.من الاحكام وهو فاعل يزيدن  8طغانا
وكفرا 6
مفعول نان لازيادة اى ليزيدئهم طفيانا على طغيانهم وكفرا علىكف رهم القديمين

اما مننحيث ا
|لشيد والملى دابارمن مدت الي والمكدة كدل ولت ايهفروا بها فيواد

| طقيانهم كوفرهم بحسب المقدار نماالطعام الصاط للاصحاء يزيد المرضى ممرضا  9والقينا
بيلهم  4اى بين اليهود فانبعضهم جبريه وبعضهم قدرية وبعضهم عرجئة وبعضهم مشيهة
اماالحبرية فهمالذين
س يلسبون فعل العبد الى اللهتعالى وشولون .لافعل للعبد اصلا والاسار
س
7777

اسسأ

0و2

حجر ماخ كم
(اوائك سارعون فىالخرات» لاانهم

مووَة الما
اللهم 10

5
ا

ؤى مغفرة هنربكم وجنه) © والعدوان 6اى الظم التعدى
ال

8س
بن
لرام
اى الح

فىالغير هوا كلهما!  4تك ظ
]|

بىئس شكياانوا بعماونه والمع بين صيغتى
*ا
ماكانوا يعملون ل

الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار  8اولا#حرف محضيض  8ينهيهم الربانيون
' والاحبار  #المرادبهم العلماء الا ان الرباتى الزاهد العارى الواصل والبر العالم العامل

المقبول فإعنقولهم الام  *#وهو قولهم آمناوليسوا بمؤمئين  #واكلهم السحت »

مع علمهم شبحها ومشاهدتهم لباشرتهم لها هو لبنس ماكانوا يصنعون *#ه هو ابلغ من
5

5

3

>>

قار

6١

.

.

/

/

قولهلِنّس مكاانوا يعملون لان الصنع اقوى من العمل فان العمل انما بمى صناعة اذا |

| صا منتقرا راسخا متمكنا عل جرم من عمل الام والعدوان واكلالسحت ذثباغير |
راسخ وذنب التاركين للنهى عنالملكر ذثبا راسخًا وف الايةماينعى عاللىعلكآء من تواليهم |

ال ع لك
ظ
|

الاو تلقنو «السدى

كرت ليق ,كر بر بذ زداست * الشايد جَوَبى دست وبيانتست
حو دست وبا أكابد نال » ابهمت -عناسد مردى تحال

ق*ال ععمبردبانلعزيز انالله لابعذب العامة بعمل الخاصة ولكن اذا اظهروا المعاصى فل |

يشكروا استحق القوم جميعا للعقوبة ولولا حقيقة هذا المعنى فىالتوسخ عاللىمشاعخ والعلماء |
لاشتغل الحققون بدعوة الخلق وتربيتهم لاستغراةهم ماده
فىترك النصصحة ا

الوا

ومؤانستهمبه * قالحضرةالشبخ الشهير بافتاده افندى قسدسره السالك اوذصالالىالققة
اما انيرسل للارشاد اويبق فىحضور الوصلة ولايريد الفرقة كالشيخ ابىيزيد السطاىى فانه

لامختر الارشاد ولكن الارشاد طريقّة الاساء علبهماللام فانه مامن ى الاوهو قد بعمث
وارسل لارشاد الخلق ولمبق فءىلم الحذور  :قال فاليمتوى خطابا منقبل الله تعالى الى
حضرة الى عاهالسلام

ا

هين عكذار اى شفا رتجوررا * انو زخشم كور عصاى كوررا

بلطي
و

قا باع اال  2يك“ تور الاريك ايد اننا

كه اؤخل كام كورئر | كشد | 7095

زيده" .تارق رَتحن

يس بكش تنوزين جهان بىقرار * جوق كورائرا قطار اندر قطار
كار عادى اين بود نوهادى”  +ماتم آخر زمائرا .شادئ"
هين دوان كن اى امام المتقين » اين خخال انديشكاترا ناشين
خيز دردم لوبيصور

س 1ا * ناهزاران

ررالم
ياثزبانئرهم
فسجلداومفهارا
ايا

[
ا

ممرده بررويد زخاك

' ؤاعل الحقمقة والعلماء العاملون المتحردون عنالغرض سوى اعلاءكلةاللهتعالى محفوظون |
| فىاتوالهم وافعالهم وبحَكى  انزاهدا منالتابعين كسر ملاهى مروان بنالحكم الخلفة |
| قانىلهبه فاع بانيلق بين يدىالاسد فالتقى فلمادخل ذلك الموضع افتتح الصلاة خاءتالاسد |
وجعات نحرك ذنيها حتى اجتمع عليه كمان فىذلك الموضع مانلاسد لشعلت تلحسهبالستتها

لحنء السأدس
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 1612الشمريفة وفىالحديث (ان من عاد اللهعباداماهم بأنساء تس ظ

ي|خبطهم الانساء والشهداء يوم القيامة لمكانهم مالنله تعالى ) قالوا يارسول الله اخبرنا من ,
ه
لالفى
اابو
عم وامعامالهم فلعلنايحبهم قال ( هم قوم مح

على غير ارحام منهم ولااموال |

|تعاطون فوالله ان وجوههم انوار وانهم يعلون اومن نور لاحافون:اذا خافى اللاس
س

*ل
واسس)ئ
ولاحزنون اذا حزن الن

عندالله السالمى بأى شى' بعرف او لاءالله هبنبنعاده

رةاض
توقل
عفس
لوةاالن
اخا
فقال بلطافة اللسان وحسن الخلق وبشاشة الوجه وس

وقول |

الاعتذار وكال الشفقة على عامة الخلق  :قال الحافظ

ناج شاهى طلىكوهى ذانى ماى  +ورخوداز كوهجشيدوفريدوزباثى
* قال حضرة الشبخ الشهير باقتاده افندى لاتزال الخضاء بايلنبيرامين وبين اخلوتية

وكذا بينهم وبين اتباع السيد البخارى مع ان البغضاء لاتق باهل اق ألايرى اانناسمع
| مندود ادم الىخاتم النسين عليهم السلام نوع بعض بيننسين اصاة مع:اله قديتفق فى |
| بعض الاوقات ان جتمع ثلائة واربعة من الانداء وكذا اتباعهم لايطضون فىواحد منهم:
فال العند ع
د  10ييز اتويات وبس * ازانصى

|

اروكن كل

ق*ال بعضهم القلوب ثلاثة  .قلب,يطيرفى الدسياحول الشهوات  .وقلب يطير فىالعقى حول
مات ١ نوكلك وفلتيافتقطوعز المدوة .وك الما ةر والما فاق
ارفك
اء
كيش
كه ب
يرزدي
ننني
ادوكو
شدهر
غلام همت رندان بى سرويايم * ك
| فعلى العاقل اينشتغل بالعصد) ى حلص من لظلحاتا لويرم وهواها والش.طان ووساوسه

اب
طبن
لعمر
انظر
*

ان

يطان
شقنت
لد و
رثةافق
شثلا
شىاب فقال ياشاب اونقنت شر
ال

وقست لقلقك وشقبك وذددبك .قال الاصمتى اللقلق اللسانوا لقبقب البطن والذبذب الفرج ١١

ز6لت فىناس مناليهود كانوايدخلون على رسول الله صلىاللهظ
ننا
واذا حاو قالواآم
اة والسلام والءمطل |
لله
صع
لسول
الر
لي يظهرون لدالاعان نفاقا فالخطاب ل
مع م

ان

اى اذا 0

 9دخلوا  4ملتبسين ف بالكفروهم

الاسلام  وقد  6اى والخال انهم قد
را

د

ا

ل

ا

ك|ادخلوا ل+يؤثرفبهمماسمعوا منك  8والله اعلم بماكانوا يكتمون  6مانلكفر وصغة '
التفضال لإ

ناكل اا

وا وق نغاقهم مناماراته اللاحة عليهم ويتوقع

لفشنوى
او
|اله يظهره الله :
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دم
وجمم
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ل33س
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امك شنا

1

3

ا
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بود ميز عقلش عبب نو
يست بازى بابز ده اؤ *
هيج سحر وهبج تلبس ودغل * #مبىُدد برده براهل دول

ود
همن
اهمل6ياى
| و©ترى ي*اعمد رؤية بصرية ك©ثيرا من

ا

ظ

والممافقين حكاولتهم |

| ي#سارعون فالاتم 6#اى الكذب على الاطلاق وايثار كلةفىعلى كلةالى للدلالة على
انهم مستقرون فىالائم وامما مسارعتهم من بعض مراتبه الى بعض آخر مكنهقاوله تعالى 1

|

ا

2
05

521١

والاساط اتوي مومئ وعنى ومااو١م

 2له
#هسل
#و
انن
3الدنييا

 0ما

سورة المامدة
من ربهم

0ا

سكلا د ك
5رعسى عللهالسلام قالوا لانم أهل .دناقل حل
والادينا شمر من دينكم فائزل آلله هذه اليه اى قل لهؤلاء ظ

اللهود الفجرةهة كل دون ها  1من نهمنه  01أذا هاه أ
وده و كرهة اى ماتصيون

وماتنكرون منادينا لعلة من العلل جه الا ان آمنابالله  6اى الا لان امنا بالل فهو مفعولله
لنقمون على حذف المفعولبه الذى هاولدين « وما اتزل النا  مانلقر ان اليد
لفن

بل يه اتزاله من التومداة والأنحل وسارالك -تبالالهية عق وا1

فاسقون  #عطف على ان أمنا اى ولانأكترك متمردون خارجون عالنابعان بماذكر
 0رك مؤمنين بكتابكم الناطق ا
لامتتمبه واسناد الفسههالى اكززهم

)

١

ع ان كلهم فاسقون لانهم الخاملون لاعقابهم عك العرد والفساد وولى هوعطف على ان

| آنا على أنه مفعولبه لكن لأعلى آن المستتى -مو ع المعطوقين بل هوا مايازمهما املنخالقة
كانه قبل ماتكرهون من جهتنا الا الايان باللهوميع كتبه الممزلة والا محالفتكم حبث
دخلنا الايمان واكم خارجون منه © قل هل انبتكم  4الخطاب للبهود  8بشمرمن ذلك 6
الاشارة الى المقوم وهو الايمان والمنقوم منهم المؤْمنوناى هل اخبرك بهاوثر فىالشقة
نضاا*ق
بمح
لاماتعتقدونه شرا وان كان فىنفسه خي
شسخ ومن المعلوم قطعا انه لاشرفى
لال
ارا

دينالاسلام فالمراد الزيادة المطلقة مت
8وبة عند الله  6#اى جزاء نابا فحكمه تعالى والمثوية

مبخاتلصخةبركالعقوبة مختصة بالشر وسح وهنماوضعها علىطريق التهكم ونصبها علىالعيز
منيشيرف لمعننداييه وغضي عله © حليمرندا دوف تتقدتر مضاف قبل مناسيألشاير
ايليكهلمة ذلك اى هودين  02وهو البهود وابعده الله من رحمته وسخط

عليهم

بكفرهم وانهما كهم فالمعاصى بعد وضوح الأآيات © وجعل منهم القردة والخنازر #
اى مسخ بعضهم قردة فى زمن داود عليهالسلام بدعابه عليهم حين اعتدوا فىالسبت

واستخلوهم الإمضخ إتتنيومم خنازير فى زمن عسى عله السلام بعدا كلهم م انلمادة 2

كفروا بعد.مارأوا الآيات البينة * وقبل كلاالمسخين فىاكاب السنت مسحت شبانهمقردة
وشيوخهم خنازير ولماتزلت هذه الآية قالالمللءون لللهود يااخوة القردة والخازير |

8لوعطبداغوت 4هعطف على صلة من وضميره المسكن |
فنكسوا رؤسهم وافتضحوا ا
غود الى منأى اطاع الشيطان فسموالله ف اولئتك 64المودوفون بتلك القباحوالفضا مح
شفرمكانا  6جعل مكانهم شرا ليكون ابلغ فالدلالة علىشرارتهم و#اضل عن سواء |
السدلل  6عطف على شرمقررله اى | كثرضلالا عن الطريق المستقم  .وميه دلالة على
كون دينهم شرا محضا بعيدا اعلنحق لان مايسلكونه املنطريق دينهم فاذاكانوا اضل
كان دنهم ضلالا مبينا لاغاية وراءه وصيذة التفضيل فالموضعين للزيادة مطلقا لابالاضافة

الومن يشاركهم فى اصل الشسرازة وااضلال * واعلم اذكل صنف من الناس يرح يمالديه

ويبغض الآخر بعماهروه ولكن الق احق ان يتبع فالمؤمن يحب المؤمن فان الحبة من

للم المي

جع ١٠14 كم

 ١اتيشهدتفسهولانة لواذن وقال أشهداثلاالةالاا مومادنارتول لالتلهوهم اثثمةنا اغيره
| ونلاالاذان راه غيره فى المنام فولاه الىغيره وايضا انه عامهالسلام كان اذا عملعملا اثيته ١

| اىجعله دية وكان لابتفرغ لذلك لاشتغاله ,تبلغالرسالةوهذا كاقال سبدنا عمررضىالله ١
لعونلهاالخلمنى لاذنت*وكرداللحنفالاذان لماروى انرجلا جاء الى ابزوعمر رضوالله عنهما |
فقالانى احبك فقال الىابغضكفالله :قال فقال لانه بلنى انك تغنى فىاذانك يعتى تلحن

وذلك مثل ان تقول الله بد الالف الاولى لانه النتفهام وشك وان يقول 1كان يمد الباء
لانه اسم الشيطان وغير ذلك الى آخر كلات الاذان * واجابة المؤذنواجبة علكلمن سمعه
كر ناج الشمريعة ان اجابة المؤّذن
ذ*
واع
وانكان جنا اوجائضا اذلميكن فىالخلاء اوفى ام

أسنة  +وقال النووى مستتحة فقول مثل ماقول المؤذن وشعف تقسل ظفرى ابهامه مع
مسبحتيه والمسح على عنننه عند قوله ممد زسول الله لانه ليشت فالحديث المرفوع لكن
الحدثين اتفقوا على ان الحديث الضعيف جوز العملبه فىالترغس والترهب فقط وقول
عند حى على الصلاة « لاحول ولاقوة الا باللاهلعلىالعظم » وعند على الفلاح « ماشاءالله

كان ويماشلمألم يكن » وعند قوله الصلاة خيرنالوم « صدقت وباي نطقت » وفىقوله
قدقامت الصلاة « اقامها الله وادامها » وحين ينتهى الى قوله قدقامت الصلاة بحسب بالفعل

دون القول  وروى  -عن مموئة رضى الله عنها ارنسول الله صلىالله علءه وتتلمقام

ببن صف الرجال والنساء فقال ( يامعشير النساء اذا سمعتن اذان هذا اليشى واقامته

لومي الوك قاذ! اقلىنملاء
ظفلن :.6شول افلانكن يكل -حراقك؟ المت,دار كول
ظا للرجال قال ( ضعفان ياعمر) قالحضرة الشيخ الشهير بافتاده اقندى حبذاالكلامونم
النداء الاذان فعد قوله الله كأير الله ك|بر «الوتكشف ولنحعامة الله تعالى وكبرياؤه »
وعند قوله اشهد ان لااله الاالله ه لواتكشف وحدانيته » وعند اشهد ان ممدارسولالله
« لوانكشف حقانيته » وعند المعلتين « لوظهر الطلب مانلطالى الاىلمطاوب» وعند
للهاكبرالله ك١بر لاله الاالله « لتحولى الذات لم المقصود وحصلالمراد » انتهى * ومن
| فضائل الاذان انه لواذن خلف المسافر فانه يكون فىامان الى ان يرجع  .وان اذن فىاذن
الحى واقم فىاذءه الاخرى اذا ولد فانه امان من امالصببان واذا وقع هذا المرض ايضا
| وكذا اذا وقع حريق اومجم سبل اوبرد اوخاف من ثى”  5فىالاسراز الحمدية * والاذان

| اشارة الى الدعوة الىالله حقيقة والداعى هو الوارث المحمدى ندعو اهل الغقلة والححاب
| الى مَقَام اقرب ومحل الخطات فنّكان اصْتمْ عن الشتّاغ اللوكةا محمزه أعالماعة مسغرانا
لكمال جهالته وضلالته .ومنكان تمن التى السمع وهو شهيد يقبل الى دعوة الله العزيز

ْ اميد وتجذب الى حضرة العزة ويدرك لذات شهود امال ويغتنم مغاتم اسرار الوصال

١
كهتلاب  64روى  أن"نفرا املنيهود سألوا رسولالله ىالل عليه وس ظ
0ظ فوقالليا
ظ

*درأى بيرت ازبخت جوانبه
جوانا سرمتات ازبند بيران ك
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ظ
لكر عقلست عاقل را امان » .لكرى درنوزمكن ازعاقلآن
قالالعلماء يوت الاذان ليس بالمنام وحده بلهوثابت بنص هنءالايةفان المعنى اذا دعوتم |
الانالس ا
صللىاة بالاذان والنداء الدعاء بارفمالصوت  .وفى الاذان حكممنها اظهارشعائرالاسلام |

وكلة التوحيد والاعلام بدخول وقتالصلاة وبمكانها والدعاء الىماعة الىغيرذلك ولووجد
مؤذن حسن الصوت يطلبعلى اذانهالاجر والرزق وآخر يتبرع بالاذان لكن غيرحسن ١
صوت تأثيرا |
الصوت فاءهما يؤخذ ففبه وجهان  .احهما انه يرزق حسنالصوت فا
انلهن
 5انلقبحه تغيرا وتنفيرا  :وافلىمنوى

ْ

بكزرمؤةن ذاشت“ .بدن او1
ق كافرسحتان .بالك “زذ
هد»ا:د
رازي
حند كفتتدش مكو بانك كار ».كه شود حنك. .وعداوتها دراز
افرلكزة  135ؤيس"ق أ-خقد از«كفت

د
كرافرستان

بانك عاق

قافا شارك #شر د زه عامة * خود سامد كاقفرى باحامة
شمع وحلوا باحنان حامه لطيف * هديه وود وسامد جون آلف

برضيرسانكين مؤذن كوكاست »كه صلا وبانلكاو راحتقزاست
دخترى دارم لطف وبيس سنى * ارزو

بى بود اورا مؤمنى

هيج اينسودامى رفتازسرش * بندها

مىداد حندين كاعرش

+وخواند اينمؤذن ان اذان
هيج جارهدى ندانستم دترانفر
كفت دختر حست|ان مكر وونانك * كهبكوثم امداين دوحار دانك
م
هنمه حمرابن حنين اواز و

يد هبج نتشنيدم درين دير وكنشت

خواهرشكفتاكه ايزبانك اذان » هت اعلام درشعار مؤمان
باورش ناهد ببرسسد ازدكر

آننى :كرهم كفت ارى اى بدر

حونشين كشتش ر<اوزرد شد

لا

كل أو عم اذاديد

بازرسم من زتشويش وعذاب * دوش خوش خم درانبى خوف خواب
راحتم اين بود از اواز او * هديه اوردم بشكر ان مردكو
حونيديدش كفتاين هديهيذير 2

نا اكد ع

7-9

مفشتذزانكرتزونيسكاتتهخارن
ايزفماؤدكروئان
,دآ
بك'محدز

كربمال ملك وثروت فردمى * من دهانت را براززر كردى

و دفالتأذينفضائل وفىالحديث (اولالناسدخولاالتة الاانبلياشءهثدماء ث بمالال) مع مؤذتى |
ؤسذثنموا مسجد االلنلىصهلتىعالى عل
الكعبة ثممؤذنوا بيت الممقد
ايهلوسملؤمسذار
نين
| علىقدر أعمالهم وف
ثالخ
لحدي
اثث(ة لايكترثون منالمساب ولاتفزعهم الصبحة ولامحزتهم
الفزع الاكبرحاملالقر أن العامل يفمناه يعدم عالىله سبداشريفا ومؤذن اذن سبع سنين
لاياخذ عالذىانه طعما وعبدمملوك احسن عبادة ربه وادى حقّمولاه ) واذا اجتمع الاذان
والامامة فوشخص فالامامة افضّل لمواظية النى عليه السلام عليها واما أمولم يؤذن لانه
عله السلام لو اذن لكان كل متنخلف عن الاجابة كافرا ولانه لوكان داعا لم
جز
بشساُاشُ147
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تلُ
2
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.لثثالثة انهم يأكلون ا
ظثثانية اىنىلاارفع  5اقهمالىغيرهم وهم يرفعون عملهم الىغيرى وا
|
وا

 ١دذق ويشكرون غيرى ويخونون مبى ويصالحون خلتق و.الرابعة انالعزةلى وانا المعروهم' 
| تطقواتهالترعمن ضيؤاى .رمبوايس|ة ولي خلقتالنار لكل كافروهم .يجتهدون ان يوقعوا|,
ا
ظنفسهم فيهافناتبع هوى النفس ولهبهتم لتزكيتها فقدسدى فىالحاق نضسه بزمية الاغداء ظ

| فلهيكنمنصورا البته اذلاحصل منالجسارة الاالخسارة والهوى مقتضى النفس والنفس /

ظ
ظ

:ال فالمنوى
ْ| ظلمانيه ولايتولد منالظلمانى الاااظلمة ق
عكس تورانى همه روشن بود * ع يم طلماى همه كلخن بود

عكسهركس رابداناى دوريين * بهلوى جنسىك خواىى نشين
افلءملوّمنانيحتهدبالصوموالضلاة ووجوه الععادات الىانيزك نفسه عن سفساف الاخلاق
ولغلب الأعداء الياطنة والغلية علمها مفتاح الغلءه عاللىاعداء .الظاهرة ولذائرى الانساء

والاولباء منصورين مظفرين على كل حال وهذهالنصرة والولاية مانثار عنايةالله السامة
مونرالازلح يرظامة ابدا كذلك من لهتد بذلك النور قوبداية الامس
فكما ان من رثرعليه ن

|

لايلالىالمراداخدات البسر دروال لافيل

ذأمبزم وكوثر سفيد نتوانكرد ك*لم تبكخدىرا لله بافتند سياء

ياايهاالذين امنوا#ه  روى  -انرفاعة بنزيد وسويد بنالمارث اظهرا الاسلام ثمنافقا
وكان رجال منالمؤمنين بوادونهما فنهاهم اللهتعالىعن الموالاةوقال ف لا تخذوا الذيناتخذوا

ديسكم هزوًا ولعبا  4قولهالذين الخذوا مفعول اوللقوله لاتخذوا ومفعوله الثانى قولهاولاء
| وديسكم مفعولاول لقوله اتخذوا وهزوًا مفعوله الثانى.والهزؤًالسخرية والاستهزاء واللعسب
بالفارسية [يازى] ومعنى الخاذهم دين المسلمين مهزوابه وتلاعبهم به اظهارهم ذلك باللسان

املعاصرار عاللىكفر افلىقلب وقدرتبالنهى عنموالاتهمعلى اتخاذهم دينهم هزوًا ولعا
ينن اوتوا
لاةذ© م
اموال
|ماء الى العلة وتنسها علىان منهذا شأ نهجدير بالمعاداة كيف بال
اي
 227م
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عطي جالموصول الاولوالمرادالمشركون خصوابه لتضاعف كفرهم فالنهى عن موالاة
اب
تهل
ك كا
لواب
منليس علىالليق رأسا سواءمنكان ذادين تيع فيهالهوى وحرفه عانالص
كىمذلوكالاتهم
ايةتيقلوا البلتهركهف
ومن +يكنكالمشمركين فِفٍاولاءوكجهانيوهم كل الوجان
اكنم مؤمنين 6ه اى حقا لان الايمانيغتضى الاتقاء هقواذا ناديمال اىلصلوةا مخذوها *

اىالصلاة اوالمناداة © هزؤًا ولعبا كا*زالمؤذنون اذا اذنوا للصلاة تضاحكت اللهود فيا
| سْهم وتغامنوا سفها واستهزاء بالصلاة ومجهبلا لاهلها وتتفيرا لناس عنها وعن الداعى
الها  8ذلك  #االىاستهزاء المذكورالمستقر  2بانهمقوملالعقلون كهاى بسيبعدمعقلهم
فانالسفه يؤدى الى الجهل بمحاسن الحق والهزءبه وكلانلهم عقل فىالجلةمااجترأوا على
تاللكعظمة  :وف المثنوى
كثتى فىلكر ١ا١مد مردوشر كه نبادكز ياد اوحذر

ل(كر)

جز /ا4٠ هم

سورة الماهدة

الطرنق الحق فليكن الامقدار سيره من بلخ الى مسوالروذحتى صار محيث اشارالى |
رجّل سقط مانلقنطرة فالماء الكثير هنالك ان قف فوقف الرجل مكانه فى الهواء |

فتخلص* وانرابعةالبصريةكانت امةكيرة يطافى بهافىسوق البصرة لابرغب فيها احد لكبر |

ئها فرحمها بض التجار فاشتراها نحومائة درم فاعتفها فاختارت الطريق الحق فاقبلت |

ظعلى العبادةفاتمتلهاسنة حتى زارهاقراء البصرة وعلءاؤها لعظم منزلتها .واماالذى +تسيقله

|العناية ولاتوجهتلهو+يعامل بالفضل فبوكل الىنفسه فربما بق ففشعب من عقبة واحدة |
ْمانلعقات سيعين سنة ولاشّطعها و5الصدعح وكنصرخ مااظلمهذاالظريق واشكله واعسر

هذا الامى واعضله * فاذقلت لماختص هذا بالتوفق الخاص وحرم هذا وكلاها مشتر كان

فالربوبية
فىرشّةالسودية فعند هذا السؤال تنادى منسرادق الخلال|نالزم الادم واعى سر
وحقيقة العسودية فانه لايسأل حمابفعل ويهسمألون ذاللكتعقزدييرزالعلم نواالفضل بيدالله ١
ونه منيشاءوالله ذوالفضلا لعظم

زضايدذاده بده وزحان كرهبكشاى  «+كدزهنوتودراختاز تكشاذست

ظ

| اللهم اجمانا كقرله المابة وقد سفه ااكفوق بالخاض واليكية اانا إلأكاساملة |
ف اماو لكماللّهورسوله والذين امنوا  6اىلاتخذوا النهود والنصارىاولباء لانبعضهماولياء |
م

؟لل ورسوله والمؤمئون فاختصوهم بالموالاة ولاتخطئوهم
باولبائكم اماو لمازا

الىالغير © قال فىالتأويلات 'التحمية فوالاَ:الله فمعاداة ماسوىالله كاقالالخلل عليهالسلام
ل( فانهم عدولى الاربالعالمين  6وموالاةالرسول فمعاداة النفس ومخالفة الهوى كاقال عليه

(بؤمن احدك حتى يكونهواه تَيعالماجئتبه ) وقال ل(ايؤمن احدك حتى أكون
السلام لا

اح اله نمفنسه ومالهوؤلده والناس احمعين ) وموالاةالمؤمنين فىمؤاخاتمهم فالدنكقوله
| تعالى (( اتماالمومنون اخوة ) وقال عللهالسلام ( لايؤمناحد؟ حلتىايحخبمه ملاننحفبسه) |
لوة ويؤتونالزكوة “#بدل منالذين آمنوا ف وعمرراكعون * حال
صمو
لنش
اذي
ن ال

|منفاعل الفعلين اىيعملون ماذكر امقنامةالصلاة وابتاء الزكاة وهم خاشعونومتواذعوزلله
تعالى والمقصود مين المؤمنالمخلصمن يدعىالاعان ويكون منافقا لآن الاتخلاص :اتمايعرق |

بكوته مواظا عالصىّلاة والزكاة حال الركوع اى فى حال القشوع والاخباتله تعالى |
ف ومنيتولالله ورسوله والذين آمنوا  6اى ومن خذهم اولباء  9فان بحازللههم
الغالبون  6اى فانهم الغالبون ولكن وضع الظاهى موضعالمضمر يها عالبىرهان عليه

وكانه قبل ومنيتول هؤلاء فهم بحازلله وحزباللههم الغالبون وتشسريغالهم باضافتهم اليه
تعالى وتعريضا ينومانلمغيرهوٌلاء بباناهلحزشيطان وحزب الرجل اخابه والحزب الطاافة |

|يجتمعون لاأعس حزبهم اى اصابهم ٠ واعل انالغلة علىاعداءالله الظاهرةوالاطة كالهوى |
 ١والنفس والشسطان انما تحصل بنصرة اللهتعالىكاقالتعالى ل( انتتضروا اللهستصرك) وليست |

التصرة والغلية الابنتأثيرالله تعالّ وهوالمعز وكلالعزة منه تعالى  وروى  -اناللةتعالى شكا |

من هذه الامة ليلةالمعراج شكايات .:الاولى الى لماكلفهم عامللغدوهم يطلبون منىرزق الغد.

مت

الحزء السادس

٠غ دم

#وقال+اطنعنلؤلا "ماعلل "اينوكن لاملافة لياس“لىانمكال الن؟ انافك :فال قالطا
المعتمد افلمذهب عدمالاخذ كرها * قال فالمحبط واممنتنع عن اذاء الزكاة فالساعى لايأخذ
زها ولوأخذ لابقع الملأخوذ عالنزكاة لكونها بلااختار ولكن يحبر بالحمسن لؤدى
مكنه
بنفسه  8فسوف يأى الله  44مكانهم بعداهلا كهمف بشوم محبهم  64اى يريد بهم اخليدزنيا

والآحشره وق:ملوت »ا ىا يدون أطالشة وخر وو بقن امساية اف :عر ":انهل" لبون
قال عللهالسلام ( الايمان يمان واللتكمة بمائية ) واما فسبالايمان الهم اشعارا بكماله فنهم
انتصف بشى” وقوى قامه به نسب ذلك الثى” اللهلاان يكون فى ذلك نقىلعهن
لان م
غيرهم فلامنافاة بينه وبين قوله عليه الصلاه والسلام ( الايمان فى اهل الّحاز ) ثم ان
المراد بذلك الموجودون منهم فى ذلك الزمان لاكل اهل الون فكىل الاحان كذا فى

شرح المشارق لابن الملك »* وقبل هم الانضار رضى العلنههم * وقبل .هم اهل فارس
ولفحديث ( لوكان الايمان معلقا بالئزيا لناله ابناء فارس ) وفنه فضملة لهذ القساة  8اذلةعلى
ا

المؤمنين #حمعذليل اى ارقاء ورحماء متذلاين ومتواضعين لهم واستعماله بعلى لتضمين معنى
العظف والْنو ِو اعزة عاللىكافرين “#ه اى اشداء متغلبين عليهم من عه اغذاله

يفجاهدون وسيل الله صفة اخرى لقوم مترتبة على ماقبلها مبينة مع مابعدها لكيفية ,
عزتهم هق ولامخافون لومة لاثم 4ه عطف على جاهدون ممعنى انهم جامعون بايلنجاهدة |
ش
نفى.
جوا
فى سمل الله وبين التصلب فاىلدين  .وفه تعريض بالمنافقين فاتهم اذا خرج

المسلمين خافوا اولاءهم النهود فلا>كادون يعماون شأ لحقهم فبهلوممن حجهتهم واللومة

المرة من اللوم وفيها وفى سكير لاثممبالغتان كأنه قبل لا نخافون من شى” املنلومات

| الواقعة من أى لاثمكانفالمالغة الاولى انتفاء الحوف من ممع اللومات والثانية انتفاءالخوف
مانلسمليوعام كلذلك لان النكرة فسىباق الننىتمف ذلك اشارة الىماتقدم من
الاوصاف اللاة الى وصف بها القوم من الحة والذلة والعزة والجاهدة فلىاسلدله
وانتفاء خوف اللوم منكل واحد © فضل الله 5هالىطفه واحساله لاانهم مستقاون
افلاتضاف بها 4يؤتيه منيشاء  6ابتاءه اياه ويوفقة لكسبه وتحصله حتدقمتاضهالحكمة
والمصلحة 6#والله واسع  1كثزالفواضل والالطاف

علم © مبالغفى العمجميع

نجلتهامن هواهلللفضل والتوفيق  :قال الخافظ
الاشياءالنىم خ
ولك

انا

نامرد

ْ * زود وزد مدشر دلت ابن كار

و»اعل اانلمسنالكين من قَطع العقبات ويحرق الحجب فىسبعين سنة ومنهم من

نل اه فسنة ومنهم من شّطعها :فى شهر بل فىحمعة بل
ظشمّنطعها عش رينسنة ومنهم مص

قيةعادر جارس تاق سوردلااد
ومخايةاقين ون ركم اي ر وازرواقةاج
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فرعون مأكان مدتهم الا لحظة حيث رأوا معجزة مودى قالوا امنا ببارلعالمين فابصروا ١
ىل 
كبال
حرفن
والغا
الطزئق وقطعوه خقه فضاروا من ساعة الىساعة بل اقل من
ان ابداهم بن أدهم

ا على 63

لم1

علسه م  5اميالدقة

0

قصك
يا ذلك و

(الطريق)7

سورة المابدة

مج  :٠١86هم

| واستكانتوا مد ورئّسهم ذوالجَا وهو اسوك العنسىكانكاعناتنابالين.وانشوى :على
بلاده حت اخرج عمال رسولالله صلىللهعليه وسم مثل معاذ بن جبل وسادات العن
يما عليه السلام الى معاذ بن جل ومن معه مالنمسامين وامىهم ان محثوا اناس

على السك بدينهم وعلى النهوض .الى بحارلاسود فقتله فيروز الدئلى على فراشه قال
انء  فأق الخبر النبى عليهالسلام املنسماء اللدلة التى قتل فبها فقال عليه الصلاة والسلام

( قل الاسود البارحة :تله رجل مبارك ) قبل ومن هوقال ( فيروز ) فيشر عليهالسلام
احابه بهلاك الاسود وقيض عاللهسلام هانلنغدواتى خبر مقتل العنسى المديئة فآىخر
ئدين |
شهر ربع الاول «كان ذلك اول فتحجاء ابابكر رضىالله عنهوالفرقة الاثالنيةمرمن

بنوا حدفة بالعامة ورئيسهم مسيلمة الكذاب وكان قد بأ فحياة رصسوللاىلالهلله عليه
وسلٍفىاخرسئة عثير مالنهجرة زعم انه اشرك مع رسولالله فىالبوة وكتب الى النى
عليه السالام مسنلمة رسولالله اجلمىدرسولالله اما بعد فان الارض نصفهالى ونصفها لك

وبعث بذلكالكتاب رجلين مناحابه فقاللهما رسولالله علهاللام (اولا ان الرسل لانقتل

أضريت اعناقكما ) ثماجاب ( منمحمدرسولالله الىمسلمة الكذاب اما باعدلفاانرض

ض عليه اللام وتوفى فابعبثوبكر
ر)
فقين
لله بورثها يمشناء عمبناده والعاقبة للمت
ا
لطنئ
خاو س
.يدعغ
جاليايقةالولبها:النمييلمة اليكيذاب فهجدين كتين حي اطلشكة امة“علق
بن عدى قاتل حمزة بنعبدالمطلب بعد حرب شديد وكان وحشى مول قتلت خيرالناس |

افلىجاهلية وشرائاس فىالاسلام بريد فى حاهلتى واسلاى  .والفرقة الثالثة بنوا اسد

ودئيسهم طلبحة بن خويلد وكان طليحة آاخررمتند وادعى النبوة فىحباة رسولالله |
عليه السلام واول من قوتل بعد وفاته عليه السلام من اهل الردة فبعث ابوبكر خالد بن

الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد وافلت طليحة قعرلى وجهه هاربا نحو الشام ثآمنه |
امارد :زات وحسن اسلامه ثمان اللهتعالى لماقيض سه عله السلام ارتد عامة العرب الا

هل
اكة
ول م
اه

االهللحرين من عند اليس فقال المرتدون اماالصلاة نتصلى |
المدينة و

وام الزكاةفنلغاصب اموالنا فكلم ابوبكر فىذلك فقال والله لاافرق بين متاجمعاالللهى |
بشوله ( اقسموا الدلوة و انوا الزكوة ) والله لومنعوتى عتودا تامداوا ارلسىولالله لقاتلتهم .
جل عصائب مع الىبكر راضلىله عنه فقاتل على ماقاتل عليه بى الله
عليه فبعثاللهوعن
تى اقروا بالزكاة المفروضة * قال أنس بن مالك كرهت الصحابة قتال مانبى الزكاة قالوا

وا بدا املنخروج على اثره |
فل
هم اهل القبلة فتقلد ابوبكر سيفه وخرج وبحدحهد
* وقال ابن مسعود راضلىله عنهكرهنا ذلك فالىابتداء ثمحمدناء فىالانتهاء وقبل ماولد ظ
:ال فج
تىال اهل الردة ق
باعلدنسين مولود افضل من الىبكرلقد قاممقام نقىف
العطار فى نعت الى بكر رضى اللهعنه

هرجه بود از باركاه كبريا *#ريخت در صدر شريف مصطفا
أنهمه درسيئةالاق رنحخت * 0
حب

تانود ازوتحقيق ريحت
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شككخ

>12

||1

060600

ا
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وأهله اصلا كاسنا مرخ 6ت أع اوم

ان ن

أبىموسى الاراما

انه قال قلت

لعمر بن الخطاب ان لىكاتيانصرانيا فقال مالك قاتلك الله ألااتذت حشفا اماسمعت|
قوّله تعالى لاياابها الذين آمنوا لامخذوا البهود والتصارى اولاء ) قللدتديئه وكلثىاءه
قال لتاك رهوهم اذاهاتهم اللهلديا عثوم اذخوتهم الله ولاندنوهم اذاقصام ا

525

2

ا

ظ

انهقال لاقوام للنصرة الا به
افقا
نات
لل م
ص يتودق لات نادفولتجَكوا
مائساحيثةفاصنعهالساعةواستفنعن ث
ءلاطهر
هير*ه قل الشياخلك قدسسر ا
ماشق
رنجال
لا

اىملة
والنساء كانوا بوالون اللصارى واسالححمونع ف

ويذهصون

ب|اطفالهم وصغارهم الى الكنائن ويرشون عليهم بطريق التبرك من ماء المعمودية وهذا
 1ورالعباذ بالله والمعمودية ماء للبصارى اصعر كانوا يغمسون فه 02 00
تطهير لاءواود كالْئان لغيرعم وقس عليه تعظم توروز النصارى واهداء شى” فى ذلك الموم

0

ا|لهم والمشاركة معهم ويازم ا

ناو" كاله

وف امش

ظ

ظ
|

|

الاصرى ولاادع المشمرك يضرب البربط * قال محمدكل شى” امنع من الس فانى امنع
الاسواق
اال وُلكن بتع اهل الكفر من ادخال الور واللتازير ف
ا
على سبل الشهرة لان فبهااستخفافا للمسلمين وماصاطناهم لست<فوا بالمؤمين وان حضر
3
خدرجون
لماعب
له

بلعمزامير والطنبور واظهار الغناء
فه صاسهم ويمنعون من اظهار ا

|

لم ويمنعون من احداث الكنيسة * قالعليه الصلاة والسلاء
ااملنمعمسنه
وغير ذلك مم
| ل(اخصاء فاىلاسلام وا 0-1

اولزحذبوان 2
و|به تقولفكما ج

بالخصاء خصاء نى آدم فبجوز خصاء البهام

فىكمذهلك مجواز خصاء اللسؤان"اذا
ال

كان ذلك منفعة للناس * فان قلت للابجوز خصا بن ادم وقنه منفعة ايضا»لقابملنفعة

أ

فبه لانه لابجوز للخصى ان بنظر الى النساء كملاجوز للفحل كذا فى بستان العارفن
| * ثم اعم انالنفس والشيطان والقوى الشمريرة فى وجود الانسان كالهود والتصازى

فكما انه يلزم جانيتهم وعدم موالاتهم لاالنله تعالى عاداهم وامى بمعاداتهم فكذلك ماذكر
ظ منالنفس وغيرها لاحوز موالاتها والجل على هواها لانها تسوق الىالنار بار جهم ونار

نحه
ايض
االم
ل تايس الله تعالى مطلقا وال

نذا
ا|لقطغة والالدن لكطر
ددر
ن بو
اعون
انحه در فر

ا
رد0مسعسسكء
6عتك
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كه"ر
2
جرعجيىج

3

هس

توهست

لمان

* للك ازدرهات

حوش

:ىالمثتوى
وف
حهست

3و 9عى الداردت ضحت انق 8

اتشترا هيزم فرعون نيست * زائ
اكه
وجون
رزفر
اعو
عنون

بيست

يعنى ان فرعون ساغده اساب الدعوى والهوى وَلدذلك قال ماقال موفعل ماقعل “وما انت

ْ فليس لالكاسبابٍ مساعدة ولامحدعونا فىهواكولذا لاتظهر صورة مااظهره ف ياابهاالذين
م 1عر  1ممكم عن دمل  /هذا منالكانتات الىا ا
قر ع
لخب
زنه
آاان قولقوعها
| -روى _ 412-ارتدعنالاسلاملدعت

صدرت ثلاث فىعهد رسولالله صلإللهعليه

١ر)
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للع
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هم
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000

وعي
مار
مس
انلفاىتهم ومعاونتهم وايثار فىعلىالى للدلالة علىانهم مستقروونن فالموالاة |
وابما مسارعتهم من بعض م انها  "4بعض آخر منها والمراد بهمعبدالل بن |بي واضرايه

الذين كانوا يسارعون فى موادة الهود ونصارى تحجران وكانوا يعتذرون االلىمؤمنين بانهه
لإيؤسون ان تصيبهم صروف الزمان م قال تعالى #8شولون ؟» معتذرين هه مخثئى أنتصينا |

دائرة  #وهو حال من ضمير «سارعون والدائرة منالصفات الغالة التىلايذ كر معها
موصوفها اى يدور علا دائرة من دوابر الدهر ودولة من دوله بان ينقلب الامصس وتكون

|

الدولة لاكفار وقبل ثىيصاينبنا مكروهمكمانره الدهر كالجدب والقحط فلايعطونا |
الميرة والقرض ولعاع م كانوايظه ورن للمؤمنين انهم
يدون بالدواءرالمعنىالاخرويضمرون
قُّ |نشم المعنى الاول © ففععسسىىالله أ عن بالفشح  3رد من حجهةه الله تعاى لعللهم الناطلة

وقطع لاطماعهم الفارغعه وتدثير للمؤهنين بالخظافر قان عنى منة سسيحابه وعد محتوم لماان

ظ

الكريم اذا اطمع اطعلامحالةثاظنكباكرمالأكرمين  .والمرادبالفتح فتحمكة اوفتح

| قرى البهود من خببر وفدك اوهو القذاء الفصل بنصيرة عليه السام على هن خالقه

واعزاز الدين * قال الحدادى وسمى النصر فتحا لازفيه فح الام المغلق © او امس من

ق8ط6ع شأفة اليهود منالقتل والاجلاء  .والشأفة قرحة تخرج فىاسفل القدم شكوى
بده
عن

وتذهب بال فالىمثل استأصل الله ش.أفته اى اذهه اللهماذهب تلك القرحة بالى
| © فبصبحوا  6اى اولك المنافقون المتعللون يماذ كرف علىمااسروا فىانيم إددازية
بون فراضم منالكفر والثشكفىامه صلىاللهعليهوس فإ وشول
كزين انادريك

الذين امنوا  عند ظهور ندامة المنافقين وهو كلام مبتدأًمسوق ييه سنال
الطائة المذكورة اى ومّول الذين امنوا مخاطين للنهود مشيرين االلىمنافقين الذين كانوا
بوالونهم ويبرجون دولتهم ويظهرون لهم غاية امحنة وعدم المفارقة فىالسراء والضراء عند

| مشاهدتهم يبة رحائهم وانعكاس تقريرهم بوقوع ضد ماكانوا يترقبون ويتعللون ب#تعحسا

|مخاطبين من جالهم وتعريضا بهم اوهفؤلاء الذين اقسموا بالله جهد اعانهم الهملمكم ظ
لل
ولص عدلوماسورنة ركقالى| فياحكىعنهم((ول قوتلتم لنصرنكم  6فاسم الاشارة مبتداً |
وما بعده خبره والمعنى انكار مافعلوه واستبعاده وتخطتهم فىذلك والخطاب فمعىكمللهود |
موْن
من جهه الم

سرموا
قب
وىاند
 .و<هدالايمان اغلظها وهو قالاصل مصدرونصه عل

أ

بألله |

بجهدون جهد ايمانهم فحذف الفعل واقمالمصدر عتامهولا سالى تهعلرفظالا اول سكرة
اى مجتهدين فى ايمانهم او على المصدر اى اقسموا اقساماجتهاد فىاممين#ة حبطتاعمالهم

ظ
ظ
ا

فاصبحوا خاسر بن  7حجلة ممتاعة موق

من جهته تعالى لسان مال مأصنعوه من ادعاء ْ

الولاية والاقسام على المعبة فى المنشط والمكره اثر الاشارة الى بطلانه بالاستفهام

الاتكارى اىبطلت اعمالهم التىعملوها فيشأن الموالاة وسعوا فىذلك سبعليياغاحيث يكن
:الالحافظ
لللهود دولة فعسُوا بما دنعوا املنمساعى و#ءلموا منمكاره المشاق ق
دكار خود اى ملخوش باش ».كه متليشن وحصل و
معظم بكن
اس ا
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ظفلاتكدره باثامك ) ( وغناك قل فقرك ) يعنى اذا كنت راضما بمااعطاك اللهمن القوت
فاعدم ذلك ولا تطمع فم 05

اناس ( وحانك قل انك ) لان الرجل مادام :حيا

بمَدز عالىء.لى فاذا مات انقطع عملهولهذا سمنى المونى ان يعودوا الى الدنيافبتهللوا مرة
فكعرةصة غشمة والعمر قليل  :قااطلافظ
لا ر
الو
افويص
يكذبشتن فرصت اىبرادر » دركرمروى جوميغ باشد

ظ

ت
سعن
يربس
دريابكه م

فروت شود دريغ باشذ
* ك

وقال السد الششريف .لابنه
نصحت مينست جان يدر * كامرت عزيزنستضايع مكن
ْ خدارا ك5برستى.فاذاتم شغلك بالشر بءةفاجمهد فىالطرقّةوه باطن الشمريعةواقتد باولىالالءاب

فانه ماانلكل ىشرعة ومنهاجا كذلك لوكللىطريقة مسلوكة مخصوصة وقدضل منضل

منارهم فلياايها الذينامنوايه خطاب بعحكمهكافةال منينامخنلضين وغيرهم وانكان سبب
ودقدم مضا منيع بافوروق انيصادة رن !لعنامت رضن الله عنه قال لرشول الله اصللله علءه

وسلٍ الى موالى منالهود كثيرا عددهم والى ابرأ الى الله ورسوله وملنايتهم واوالى
ظ اللهتيم

فقال عندالله بن الى ابقحل »لاف الدوائر لاابراًمن ولابية موالىوهم

| يهود بتى فنقاع فتقاعلالى © لا يخذوا اليهود والتصارى اولياء #ه لااىعخذوا احدا
منهم وليا ععنى لاتصافوهم ولا تعاشروهم مصافاة الاحباب ومعاشرتهم لاععنى لامجعلوه,

اولاء  3كمحقيقة فانه امسمتتعفى نفسه لايتعلق به النهى ذوبعضهم اولاء 0

| بعضكل فريق من
الا

ذينكالفريقين اولياءبعض آخر مذنلك الفريق لااملنفريق

لان لاموالاة بين فريق اللهود والتصارى ا والكل فقون عل]للك حون

| على مضارتكم ومضار؟ فكيف يتصور سكم وينهم موالاة  8ومن يتولهم مذكم »
لوى
عى ه
ظ اى محنْذهم اولاء فقفانهمنهم  6ا

دينهم ومعهم فالنار وهذا اتذوالاهم

| لدينهم واما الصحة لمعاملة شراء.شى” منهم اطولب عمل منهم مالعخالفة افلىاعتقاد

|والامور الدينية فليس فيه هذا الوعيد * قال المولى ابوالسعود وقيه زجر شديد للمؤمنين
| اعظنهار صورة الموالاة لهم وان لتكن موالاة فىالمقبقة  8اانلله يلهادى القوم
لهامابىرشد الذين ظلموا انفسهم بتركاخوانهم
الظلمين 6ه تعيل ليكوتنوملناهم من

المؤّمنين وبموالاة اعداء الله بل مخليهم وشأنهم فقعون فىاأكفر والضطالة اللهم لاتكانى ا

الى ضبى طرفة عين ولا اقل ٠ن ذلك  :قال الخحافظ
درره عشق ازان سوئ فناصد خطرست

* 0121

جو تمرم إسرامدرستم

© فترى  #يامد او كل منله اهللليةخطاب رؤية بصرية © الذينفى تلوبهم مرض 6
ا

ا اى ص ص

الأافاق ورخاوة العقد نى الدين © يسارعون فهم  0حال من الموضولاى

|

كناينتبيلاةلزركهلهمدنايناوينقومنا
انااحبادالودوانا١ا[نا
االقاتوقة.ح ا
فنزلت * واستدل العلماء مهذه الا يةعلى هنلا والنسناق جاانعلق الزسل لانه تعالى |
| ق(اولاحذرهم اينفتنوك عن بعض ماانزلالله الدك) والتعمد فىمئثل هذا غيرحا زعلى |

والنوا ؟*اى اعرضوا عانلحكم بما انلزله
8ف
الرسل فميبقااللاخطأ والنسيان ن
وارادوا غيره  8فاعل اما يريدالله  #اى فيوازيان اع اضهم من اجل االله يديد ف ان

يصبهم ببعض ذنوبهم  #8اى يعجل لهم العقوبة فى الدنيا بان يسلطك علهم ويعذيهم فى
الدنيا بالقتل والخلاء والجزية ويحازهم بالباق فالا خرة فالمراد بعض ذنوهم ذنبتولهم |

عن حكمالله تعالى وانماعبرعنهبذلك ها على ان لهم ذنوباكثيرة هذامءعظمه واحد |

"انك

فون * اى متمردون فاىلكفر "مصرون عله |
وان كثيرا مالنناس لفقاس

خارجون عن الخدود المعهودة وإذا دولون عن حكمالله  0ألشكم الماهلية سغون »

انكار وتعجب من الهم وتوبيخ لهم والفاء للعطف على مقدر شَتَضيه المقام اىأتولون أ

عن حكمك فسبغون حكم الجاهلية وى االلممةاهلية الى ,هى موى وجهل لايصدر عن
نت ولا رجع الى وحى  #ومن احسن من الله حكما  #انكار لان يكوان اخد٠خحكمة ْ
كا

زض
تتز
تغ
ملسك
أاحسن من حكمه تعالنَاو مساوله وان كان ظاه “ا
رف
علمه
لا
اشدك
وانكارها ير

لتى المساواة

المطرد والاستعمال الاثى' فانه اذا قل من ١كرم من فلان

او الافضل :من فلان فالمرادبه حمّا انه 1كرم من كل كريم وافضل من كل فاضل وحكما

نصب على العيز مناحسن منقول املمنبتداً والتقدير وحمكنمه احسن من حكمالله
| فو لقوم بوقنون © اى عندهم واللام للببان ؤتعلق بمحذوف  5فى سقبالك فان سقنادعاء
| للمخاط بان يسقيه الله فكوزلك ساناله اى هذا اشلاممهام لقوم بوقنون فانهم الذين

يتدبرون الامور بانظارهم فيعلمون شنا ان حكمالله عن وجل احسن الاحكام واعدلها
ولست اللام متعلقة بقوله لاحكما  6لان حكم الله لنامخصقوما دون قوم * فقددلت
ث الاصول مختاف من جهة الفروع وللهان يحكمفى
حديمن
الآيات على ان الدين واح

سالم
تلين
كعلصر وزمان بما اراد قفيهحكم وبمصااطل فع
ولت
م قب
ليرات
االخ
والمسارعة الى

والانقاد وترك الاعتراض

والفوت وفىالحديث ( اغتثمحمسا قبل حمس شبابك قبل

هرمك )لان الرجل ,شّدر على الاعمال فى حال شنابه مالإسّدر عليه فىحال هرمه ولان
لمات اذا تعود فى المعصية لابقدر عنى الامتناع منها فى هرمه ( وصتك شل سدّمث ) لان

الصحبح نافذ الامى فى ماله ونفسه لانه اذا مرض ضعف بدنه نعالطاعة وقصرت يدمعن

مالهالافىمقدار ثلئه( وفراغك قبل شغلك )يعنىفىاللبل تكون فارغا وبالمار تكون
مشغولا فنتى ان تصلى باللدل فىحال فراغك وتصوم باللهار فىوقت شغلك خصوصا فىايام
الشتاء لان الصوم فىالشتاء غنشمة المؤمن5م قال عليهالسلام (الشتاء غشسمة المؤمن طال ليله |
الال نوما جبارءافساوه) وقروليه

لخزى)«اللزل لوول فاه عبرم عناملي وا بار هضى

( دوح السان   - 55فى )

ا

الجزء السادس


م٠جغ ٠

وما

متعلقةبجملناالتعدى لواحد وهو اخبار تجعل ماضلاانشاءوتقديمها عله التخصيص ومّكم
متعلق بمحذوف وصقعفة لماعوض عنه تنوين كل والمعنى لكل اكماةئنة مّكم ايهاالاتم

ى
طمة
خاد أ
الباقة والخالية جعلنا اىعينا ووضعنا شرعة ومنهاجا خاصين بتلك الامة لاتك

شرعتها التى .عينتله فاالأأمة ممبنعث موسى الىمبعث عدسى عليهماالسلام شرعتهمالتوراة

وا
النك من معبة*عتقئ الى مبعث الى عليهما السلام شرعتهم الاجل واما انتم ايها

امعنومابلهوا بمافه والشرعة والشبريعة اهلىطرقّة
وفا
الموجودون فتسرعتكم القرآن لبسالا
الىالماء بشهباهالدين الذى شرعهالله اىسنه نمحنوالصوم والصلاة والحج والنكاح وغيرذلك

منوجوه الصلاح لكونه سبدلا موصلا الى ماهو سبب للحماة الابدية 5مانالماء سيب للححاة

ُىسْسسسسسسمسُسُسبييييزييييبيجبجببؤيباتٌٍف
بىآلس]ىل]سى-ل
ل]ِ/ىص]]تَلد

الفانية والمنهاج الطريق الواضح فالدين مننهج الامراذا وضح قبل فيه دليل على اناغير

متعبدين بشرأئْعقمبنلها والتحقيق انامتعبدون باحكامها الباقية منحيث انها احكام شريعتنا

لاامننهحامشثرعة للاولين هف ولوشاءالله 5ه انيجعلكم امةواحدة هلَجلعلكمامةواحدة 6

اىجماعة واحد متفقة علىدين واحد فىحميع الاعصار منغير اختلاف سم وينمن قبلكم

| منالاتم فىشى' من الاحكام الدينية ولانسخ ولاحويل هف ولكن 6ه ل+يشأذلكاىانيجعلكم
| امة وأحدة بلشاء ماعليه ألسنة الالهية الجارية فيابينالاتم ف لسلوكبيه اى ليعاملكم معاملة
الون بها
عهام ه
ترون
| منستلكم 89فاياسكم  #مالنشرائع التلفة المناسبة لاعصارها وق
مذعنينلهامعتقدين انزاختلافها بمقتضى المشيئة الالمبية المبنة على اساس الكم البالغة
ىعاشكم ومعادع اوتزيغون عنالحق وشبعون الهوى وتستدلون
| والمصال الناقعة حي ف م
| المضرة بالجدوى وتشترونالضلالة بالهدى  :وفىالمتنوى
|لاهو  04باغات انكورت دهد  3درمان مابمى سورت

دهد

لانسلم واعتراض از مابرفت * جونعوضى ايدازمفقودزفت
0
ظاستبقوا الخيرات  6اى اذاكان الام كاذكر فسارعوا الى مخايهورلكم فالىدارين
فل ق
مب3
ا
>
ك
لم
ا1
1حب
د6
ب
ق»
1
أا3
س
>نيلدتيمد |اج منالعقائ الحقبة والا>مال الصالمة المندرجة فىالقرآن الكريم وابتدروها انتهازا للفرصة

واحراذ المسابقةاالفضل #9الاىللهمىجعكم معاي اى مسجعمنامن ومنلم بو مينعا حالمن
انلفاصل بينالحقوالمبطل
لبكءمم
ضميرالخطاب ف فذبئكمبا كنمفبتهحتلفون :6ااىف1يفزعا

يمن والشريعة واتماعبرعن ذلك
دن ا
لنيام
اىالد
لمابعقدلشكامئية شكفيا كنتم مختلفون فيهف
عاذكرلوقوعه ماوزقاعلةالاختلاف |اتىهىوظيفةالاخبارإؤواناحكم بينهمانز لالهولاضع
اهواءهم  6عطف على الكتاب اىانزلنا عالليككتاب والحكم يمافنه ف واحذرهم  64خخافة
© ان يفتنوك عبنعض ما انزل اللهاليك  41اى إضلوك ويصرفوك عن بعضه ولوكان اقل

قليل بتصوير الباطل بصورة الحق فالمراد بالفتتة ههنا الميل اعلنحق والوقوع فى الباطل

كقاوفى
له عليه السلام .ا(عوذيك من فتنة الما ) اى العدول عنالطريق المستقم وكل
ظ من صرف من الحق الى الناطل واميل ع
انلقصد

فقد فكئن  روى  ان احمار الود

| قالؤا اذهبوا بنا الى جمد فلعانا نفتنه دعيننه فذهبوا اصلبيىهالله.تعالى عليه وسم فقالوا

24

جز ووخ هدم
ْومالشسامة فاق من شدة 1
ب

دورة المادة

لذاق حاالحّى أ
أنه فصل ا0يحندفىمرتين) فاذا كاانه

العدل فاظنك بالخائر'والمرتثنى
ا

اوحنيفه قضاتكرد وكرد * تويميرى أكر قضاتكى

وفىالخحديث ( القضاة ثلائة قاضان فىالنار وقاض فىالنة قاض قضى بغير حق وهويعل فذاك |
فىالنار وقاض قضى

اىر
لف
لاك
م فاهلك حقوق النانافذ

وقاض قضى محق فذاك |

افلممة )كذا فالمقاصد الحسنة للامام السخاوى  حكى  اننى اسرائيل كانوا ينصبون |
لا خر
لاجراء الاحكام بينهم حكاما ثلاثة حتىاذا رفعالخصمالامس المواحد منهم فبإيأرض
ترافعا الى أرثٌ ثمالىالثا كلث لمظطمكن قله قذات
هؤلاء الكام 0

على رمكة وقام على 33

بوم لصور ملك
س فاذا رَحْلَ

لصوره

انتتان رايد امتحان

الى سقرةله معتحالها لسقهما

ا

فلماسقاها واراد الرجوع اشار الملك الى العجل خاء الى جانلبرمكة فكلما نادى صاحبه
ودعاهلميستمع ولميذهب الى الام لغخاءالرجل ليسوقهيأىوجه يمكن فقال الملك ياهذا الرجل
انالعحل قدولدته رمكتى هذه فاذه وخلى ول فقال الرجل باجا العجلملى قدولدته |

لملرجل الىالقاضى وقال انقضدتلى |
تىقرهذه فتنازعا وترافعا:الىالقاضى الاول فكسقاال
بالعحل دة تلك كذا فقله القاخى فلماتحام  3بالعجل للملك فليرض بهالرجلفترافعا |
الى الثانى فحكم هوايضا بالعجل للملك فبلهراضلرجل انضا ترافعا الىالثالك فلماعيض
ضدت
حتىق
الملك الرشوة عله قال لااستطبع هذا الحكم فا

نلحيض
فقال الملكابش تقول ه

لمانى ولانتعجب مكنلامك |
كحب
الرجال والحيض مخنواص النساء فقال القاضىله نتع
فكما انالرجال لاض فكذالك الرمكة لاتاد تجلافقال الملك هناك قاضيان فالنار وقاض |

ناته رن توه فطوان -ددخ 1# 73ارح و كنف اسم العهز |
بهدائى الاسكدارى قدسسره  8#وانزلنااليك »“ ياحمد ل الكتاب  #اى القرآن حال
كونه ملتسا ف بالق * #والصدق حكاولنه ف مصدقالمابينيديه منالكتاب  #اى مصدقا

لاتقدمه مانلجكنتسبالمزلة حمحندث انهنازل حسمانعتفيه وموافقالهفىالتوجيد والعدل
وظة اعلنتغير فانهيشهدلها
ح افكت
لئرا
اىسا
واصولالشسرائع #9ومهرمناعليه  6#اىرقببا عل
هنا
عم
واً,د
رمابت
فئعهاو
بالصدق والصحة واشات وتقرر اصول شرا

ويعين احَكامهاالمنسوخة

سان انتهاء مشمروعبتها المستفادة منتلك الكتب وانقضاء وقتّالعمل بهاولاريب انيز
احكامها الناقةاعلمىثمروعمة ابداعما انتهى وقت مشر وعبته وخرج عنها مناحكامكونه

ما

ا وا

يا

لبان

1

شأن ألك,رَآنكاذكر |

0هاانز لالله  4اى بما انزله السك فانه مشتمل ظ
فاحكم بين اهل الكتارعند بحا كهمالك  8ب

علىجميع الاحكام الشمرعية الاقةف الكتبالالببة  9ولاتتبع اهواءدهمتماجاءكمنالبق »

ين
ملى
ضع ع
تنتب
بالاتحراف عنه الى«ايشتهونه فعن متعلقة بلا

معنى العدول ونحوه كانه قبل ؤ
0

لاتعدل عماجاءك منالحق متبعا اهواءهم  88لكلجعلنا منكم شرعة ومنهاجا  4الخطاب
بطريقالالتفات للناس كافة لكن لاللموجودين خاصة بلللماضينايضا بطريق لتغليبواللام

ٍْ
ا
ا

©مقلوعة بغيرحق « والرزوخ
بالاذن  6للقطوعة ظلما « والسن  6تقلعب+ا9لسن ال
ما

اى ذاتقصاص تحنث تفعارلمساواة واما مالايكن الاقتصاص هنهمر؟
يا

ظ بخ خاو رسيي ونحوها فلاقصاص فهلانه لايمكن الوقوف على نهابته ففه ارش اوحكومة
فنتصدق © اى منالمستحقين 99بهوه اى بالقصاص اى شن عفا عنه فالتعير بالتصدق

0

التتطدق  يكفر الله"تعآلى
للمالغة افلترغب فبه  89فهو 6ه اى التصدق ع كفارةله 3
بهاماسلف من ذثمه واما الكافر اذا عفا فلايكون عفوه كفارةله معاقامته علىااكفر وفى

ةله ) اولفحديث ث(لاث منجاءين
| الحديث (هناضس بشى” مجنسده فتكركدفلله
ران
اك
ماور العين حيث شاء
نوءالقنامة معالايمان دخل المنة منأنى ابواب المنة شاء وتزوج ن
هنعفا قعانتله ومن قرأدبركل صلاة مكو بةقلهوالله اخدعشرمرات ومنادىديناخفيا )
وقال بعضهم الهاءكناية اعلنجارح والقاتل يعنى اذاعفا النى عليه عناطانى فعفوهكفارة

لاذلنجانى لابو خذبه افلىا كخأراةنالقصاص كفارةله فامااجر العاففعلىاللهعلإومن +بحكم
بمااتزلالله  #املناحكام والشسرائع #فا#ولئك همالظاللون  68الممالغون فىالظه المتعدون
1ه كاك الأشوؤل التى  2520-لج وال آثارهم 6ه عطف على الزلنا

التوزاة اى آثارالندين المذكورين  49بعسى ابن مسبم © 1

عقببهم وجَئنابه بعدهم

ظ شال قفوت اثره قذوا وقفوا اى امعته فهو بتعدى الىواحد واذاقلتقفيت عالئىره شلان

| يكون المعنى اترعته اياه وحقيقة التقفنة الانيان بالثى” قففىاغيره والتذضعف فه ليس التعدية
|"فان فاعللمضعفٌ قديكون معئ قعل ارد كقد ر وقدر وانهاتعدى"الى الثاى بالباء ممَعوله
| الاول محذوف اىاثعنا اللدين الذين ذكرناهم بعسبى وجعلناه من شفوهم فحذف المفعول

وجعل على ا ثارهم كالقاتم مقامه  8مصدقالمابين يديه منالتورية 4ه حال من عيسى

واتيناه الاتجبل * عطفعلى قفينا © فبدهدى ونور  #اكلاتفوراة وهوفى ايللتصب
علىانه حال املناجبل .كااىمنافبهذلك كآنه قمبشلتملا علىهدى ونور ملصودوقالمايين يديه
| منالتورية 4ه عطف عليه داخل فىحكم الخالية وتكرير مابين يديه املنتوراة زيادة تقرير
وهدى وموعظة للمتقن  3عطف على مصدقا منْتِظم معه'قىّْسلك الحالة جعل كلهدهدى

ظ

|بعدما جعل مشتملا عليه حيث قبل ففههدى وصيص كونه هدى وموعظة للمتقين لانهم
| المهتدون بهداه والمتفعون محدواه  :قال الحافظ
ظ

كيه

سلمانى باشد » حهخاصيت دهدنقش تكنى

اعبالحاتم اتمايكون لمنكاله مشربٍساوانى كذلك الانتفاعبالكتاب اتمايكون
ظ ونان الااتقاء

ظ لله تقوى رجحانى و8لبحكم اهللاتجيل با أنزلالله فنهيه اى اناه الال وقلنا

ظ  0اهل الال بانازلالله فبه وفمنل نحكم بما النازلله م#ن6كرا له مستهنابه
0و"قاو"لكك همالفاسقون  6الملمردون الخارجون عن الاعانوشهدلالة علىان الال مشتمل

لا
قان
تم ك
سسلا
مهال
علىالاحكام وانعسى عام

بالشرع مأمورا بالعمل يماففه املناحكام قلت

|ْ اوكثرت لاما الوا"خاصة وفه تهديد عفءبمللحكام وفىاحْديث ( يوْنى بالقاضى العدل

حم

سورة المادة

0,م كم

ت لبواىنره دجل مل و<ا ]ونين سد الوستعا لنورة
|اللبسوونن,اععظضملسجراج جب تبيرمدح
|الاننزلمن الاعلى|!ا

د

ا اخ

|نويه كان الشفة والتنسه عالى عظم قدرها

حدث

وده

دن

ففائدة التوصف

بها عظيم كأوصف الاساء بالصلاح

والملائكة بالامان وقد قل اوصاف الاشراف اشراف الاوصاق  :قال
غامد جع دا 5

ظ

,#لكن ممدقحاتاتى محمد

#3للذين هادوا  6#متعاق حكم أ فين فيهناهم واللام لبان اختصاص الحكمبهم
اجل الذين هادوا ف والربانيون والاحبار  ظ
اعم من انيكونلهم اوعليهم كانه قلبل
عطف على ااتنون اىهم ابذا محكمون باحكامها واهلمزهاد والعلماء وملندهارون الذين٠

التزموا طريقة النببين وجانبوا دين الهود 

بما استحفظوا كمتنابالله * اى بالذى

استحفظوه منجهة النبين وهوالتوراة حيث سألوهم انبحفظوها منالتضييع والتحريف |
على الاطلاق ولاريب فاىزذلك منهمعليهمالسلام استخلاف لهم فىاجراء احكامها منغير |

اخلال بثى' منها والباء سببية متعلقة يكموايىحكم الربانيون والاحبار ايضا سيب ظ
ماحفظوه منكتاب اللهحسماو صاهم به ناعم وسألوهم ان محفنا ٠ ف8ق وكانواعله شهداء 5

اى دقباء لايتركونهم ازيغيروا فهو منالشهود بمعنى الحذور  9فلانخشوا الناس ك6أننا
منكان ايها الرؤساء والاحار واقتدوا فىمراعءاة احكامها وحفظها يمن قبلكم من الاناء

واشاعهم  49واخدون  6فالاخلال بحقوق مراءاتها مكيف بالتعرض لها بسوء نهوا
انيمخشوا غيرالله حفكىوماتهم ويداهنوا فيا خشية ظالم اومراقبة كبيرودلالة الآيةتتتاول
حكام المسلمين  63ولاتشتروا يبأتاى  الاشتراء استبدال السلعة بالعْن اى اخذها بدلامنه
ثماستعير لاخذ شى” بدلا ثكمااله عبناكان اومعنىاخذا منوطا بالرغبة فيااخذ والاعىاض
عمااعطى ونيذ اى لاتستبدلوا بيأاتى التى فبابتاخنرجوها منها اوتتركوا العملبهاوتأخذوا

لانفسكم بدلا منها © أمنا قليلا  #منالرشوة والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية فانهاوانجات

قي مسترذلة فىنفسها لاسما بالنسبة الى مافات عنهم بترك العملبها

انجهان جبفهاتومردار ورخيص * بر جنين مردار جون باثمحريص ][١

ابليعك
يدن عبات بات يوتف لط

اذك .حدر كن ا

ولماكان الاقدام على التحريف لدقع ضرر اذا خثى منذى سلطان اوجلب

]
ا[جد

00

تفع اذا

طمع فالحظوظ مويه نهوا عن كل منهما صرنحا  8ومن إبحكم عمسا اارل الله6

أت
3

كئكاهفمرون »3'|| 6
لول
 9فا
يها منكان كابقتضيه مافعلوهمنالتحريف ا
ككراا ل
مستهنابه من

لاستهانشهم نه وممردهم بان |

لغبره ولذلك دس

شوله الظالمون والفاسقون

31

فكفرهم بانكاره وظلمهم بالحكم على خلافه وأسقهم بالخروج عنه #ك8توننا #
عليهم  6اى انينهادوا ها أى فىالتوراة ا
فرضنا عطف على انزلنا 1
انالنفس بالنفس * اى تقادبها اذا قتلها بغيرحق  8والعين  4فقا
بالمين »
اذافقئت بفيرحقفلوالاتف * نجذم فو بالاتف » المقطوعة بفيرحق و والاذن © تصلم|
بااااتيلسب_بببس
بلل
س
ي
ي
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سسبس
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ي
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2

] ا|لرشوةليدفع الخوف عننفسه اويرشوه ليسوى امه ,ينه وبين السلطان اويرشوه ليتقاد
القضاء منالسلطان اويرشو القاضى ليقضئله  .ف الوجه الاول لاحل الاخذ لاالكت
عن التخويف كف عن الظم وانه واجب حقا للشرع فلايحل اخذه لذلك ويحل للمعطى

الاعطاء لانهجعل المالوقاية للنفس وهذا از موافق للشرع  .وفىالوجه الثاىادضالاحل
الاخذ لان القيام بامور المسامين واجب بدون المال فلاحلاه الاخذ  .وفىالوجه الثالث
لاحل لهالاخذ والاعطاء واما الرابع فحرام الاخذ سواءكان القضاء يحق اوظم ذأآما الظم

فلوجهين  .احدها انهدرشوة  .والثانى اندسب للقضاء بالجور  .واماالحق فاوجه واحدوهوانه

اخذ المال لاقامة الواجب  .واما العطاء نفكاان حور لجاوز وانكان بحق حاز * قال ابن
مسعود رضىالله عنه من شفعشفاعة يردبها حقااويدفعبهاظلمافاهدىله فقبل فهو سبحت

* وفىنصاب الاحتسابٍ انالحتسب اوالقاضى اذا اهدى الله منيعمانههدى لاحتشاجه الى

القضاء والحسة لاإشّل ولوقبل كان رشوة وامامنيعرف انهيهدى للتودد والتحمب لاللقضاء

والحسبة فلا بأسبه وكان الصحابة رضىالله عنهم يتوسعون فىقبول الهدايا هم وهذا لان
الهدية كانت عادتهم وكانوا لابلتمسون منهم شياواماكانوا يدون لاجلالتودد والتحبب
وكانوا ستو حشون برد هداياهم فلايكون شنهمعنى الرشوة فلهذا كانوا شلونها * قال قوم

ازصلات اللاطين نحل للغنى والفقير اذالمتحقق انهاحرام واتماالشبعة على المعطى قالوا لان

النى اصللله عليهدوسل قبلهدية المقوقس ملك الاسكندرية واستقرض مالنيهود معقولالله
تعالى لإك|الون للسحت ) واماحال السوق فتى علمت انالحرام هوالا كثرفلاتشتر الابعد

كنثكاينرا ولس بالا كثر فلك السؤال ولقدكان النىعله الصلاة والسلام
التفتش وا

واتحابه يشترون منالاسواق مععلمهمبانفهماهل الريا والغصب والغلول» قالالحدادى
ومن السحت من الجر والختزير والمتة وعسب الفحل واجرة النأحة والمفنية والساحر
وهدية الشفاعة ومهر النى وحلوان الكأاهن هكذا  +قال عمر وعلى وابن عباس رضىالله

عنهمقالواوالمالالذى يأخذه المغنى والقوال ونحوها حكم ذلك ااخلفمرنشوة فانصاحب
المال اعطاه عنغير اخشار بغير عقد ق*ال اكبنسان سمعت الحسن شلواذا كازلك على
 :دجل دين فكالت فىبيته فهوسحت  .فعليك ايباالمؤمن المتى .بالاحشاط فىامورك حلتاىتقع
فىالشبات بل فىالخرام واتمانتحصل التصفة للقلب ياكل الغذاء الحلال  :قال الخافظ
صوق شهر بانكهحون لقمة شههمسخورد » باردمش درازباد احبينوان خوش علف

حلده منغيرتفرقة
انك
ملم
ا ابلذحىتر زاعلنشهات بالحبوانفى الاك
لبه
والمقصودمن اليبت تش
ولان تناول الشهات من كال الحرص لانه لولميكنله حرص لكازله قناعة بالحلال ولوقليلا

والحبوانيعظم هنكثرة الا كل والشرب واللوم وهى حكم الطببعة  8اناائزلنا التودية ©
دى شرائعها واحكامها الىالحق وترشد الناساليهه ونور »
ه*
تدى
حكاولنها ف فهاه

تكشف ماانبهم املناحكام ومايتعلقبها منالمستورة بظلمات الحهل  8يحكمماالنبون ©

انالسعذلبيانفاقسلمواه »ازقلت
| اىاناء بنىاسرايل امحىكمون باحكامها ونحملون ال
٠

( الليون )

ل ااخبرتهفامبهما الب صلى َه عليهوسلم فرحما عند يأب المسحد وقال (اللهمانىاولمناحى ْ
امس ك اذاهانوه)'فائزلاللهتعالى

(ياابهاالر سول)

1

© 7شرطية «ويرداللة فتنته #اى
همن-20
ألابه و ر

بلى تبتطبيوكه «ورمنانيا كه فدفعها |
ضلالته اوفضحته كاننامن كا نن  8فلنتله ك ا

اى منرجش .الكفن |

اولئك يد اللمذافقونواليهود  8الذين يردالله انيطهر قلويهم

وحبث الضلالة لانهما كهم فهما وأصرارهم علمما واعىاضهم عن صرفى اختبارهم_ الى ظ

محصيل الهداية بالكلية هق لهم اى للمثافين والهود © فىالدنيا خزى »ه اماالمافقون |
فخزيهم فضبحتهم وهتك سترهم واد تماتهم فهابين المسلمين واماخزى الود فالذل |
لصتوراة ف ولهم فالا حج 5ن © |اى هع |
والحزية والاقتضاحاحبظهور كذبهم 5كمانان
الخزى الديوى

عذاب

ف

هو الخلود فقالنار #وسماعون للكذب كل تكرير لمأوله ظ

اد للسحت  #اى الخرامكالرثى منسحته اذا استأصله لانه مسحوت البركةفإفان
5ين الك فماشجر دنهم من
حاوك  +الفاء فصمحة اىواذا كان حالهم ماشرح فانحاوك تيا م

0

ناك ونه اواعسضعنهم وانتغرضعنهم #بان لهالالامسين.اثرالتخير

مالضرر بانيعادوك لاعىاضك عنهم فانانله يعضمك منالناس
 0فلن  00شا ب ن
 30وان حكينت ا م انهم بالقسط  #بالعدل الذى امرت به ا

ياحلبمقسطين  :#العادلين ا

بالنحم  0انألله

0

مونكل[ بيكروه ومحذور ويعظام شأنهم

ننور)  82وكف حكءونك وعندعم التوريةفهاحكمالل “ه
(المقسطون عندالله عملاىبر م
| العجيب من كمه لمنلابو منونبه 0
بدعون

والخحال انالجي م مضو ص عليه فى ت"تابهم الدى |

الاعانءه وشه على انهم ماقصدوا بالتحكم معر فه الحق وأقامة الشمرع واماطلوايه

اشمابسددشآلتايفورهخدانرتمخمبئرزنالدنان

ماهواهون عليم وانلميكن ذلك حكمالله على زعمهم وفبا حكمالله حال املنتوراة اورفعها
بالظرف وانجعلها متدا شن ضميرها ال

ف4

عطف على لحمكويبك ْ

ثمبتولون

داخل فىحكم التعجب وثمااتراخى فىالرتية #9منبغدذلك »اى مبعند ماحكموك وهو |
تصرح ماعل قطعا لنأكد الاستتعاد والتعحب اى ثميعرضون عن حكيك الموافق لكتابهم

رسيا حكمك «« ومااولئك  #الموصوفون بماذ كر وقبالمؤمنين  64باكىتابهم |
يي لموافقلكاب ثانيااويك وبه .وف الآ اث ذم للظر ومدح
ل
 1120انيته السحت فالنار ل
للعدل وقدح م
الله الراثى والمرتثى والرا شن )واراد بالرائش الذى عثى مهما  :وفالمتوى
ا

ِ

أى فبعنا مرعى برنده دانه جو * كه بريده حلق
ال سما ماهىدر اب دور
ان يبا

مسكور

دسبت

حلق او

كلالقت [ر ع صرييكفوما خوية سيشمن

ْ

و كلو

رينو اشيده

ا

رشوينى

درو

درارده بده *

شوى

فرح

اىرسيبا ,فاضي طق سكي حو ء إزطوى
بلكدرهارو توماروت انشراب

اوم

1

اوررد

سد
* ازعس وج حر خشان د

|

يأب

|ذكر فادب القاضى لاعتصافت البيشوة على اديه زوجم أماانيرشوم لابه قد خوفه

فعطه

لجح

كه

|

وم ووك روي معد سم

د

ا

ويزبلونه عن مواضعه بعد ان وضعه الله فيها امالفظا باهماله اوتغير وصفه واما محمله على عير

اعهعمين
المراد واجراثه فمىغويررده و2لون  6صفة اخرىلقوم اى يقاولو
لنسلأ
وتبا

لهم عند القائهم اليهم اقاويلهم الباطلة مشيرين الىكلامهم الباطل فو ان اوننتم  #منجهة

ونمتؤتوه  #بل
الرسول 89هذايهاحرف ف فخذوه  واعملوا بموجبه فانه الحق وا

اوتيتم غيره فلفاحذروا  64قبوله واياك واياه  دوى  ان شريفا منخيير فى يسريفةوكانا
يحصنين وحدها الرحم فى التوراة فكزعوا رحمهما لشرفهما فارسلوها معرهط منهم الىبئ

| قريظة فقدم الرهط حتى نزلواعلىقريظة والنضير فقالوا لاهنمكم خبير بهذاالرجل ومعه
فىبلده ؤقدحدث فناحدث فولافنلانة را وقداحصنا قتحب انتسألوا لحنمادا عن
قضالهُ فيه فقالت لهم قريظة والنضير اذاواللهيأمسىبماتكرهون ثمانطلق قوممنهمكمب
ابن الاشرف وكعب بن اسد وكنانة بن ابى الحقيق وغيرهم الى رسول الله صلىاللهعليهوسم
فقالوا ياحمد اخبرنا عن الزاتى والزانية اذا احصا ماخدها فىكتابك فقال ت(هرلضون

|قضائى ) قالو انعفنزل جبريل عليه السلام بالرحمفاخبرهم بذلك فابوا ان بأخذوا به فقالله
ب
ْ جيريل اجعل .شك وهم ابن صوريا ووصفهدله فقال عليه السلام (هل تعرفون شابا أمرد

ظ اسِض اعورسكن فدك قالله ان صوريا ) قالوانفعقال(اى رجل هوفكم) قالواهو اعم

يهودى بتى على وجه الارض بما اتزل الله على موسى افلتوراة قال ف(ارسلوا اليه) ففعاوا

لللس
لي؟ي
سبب
بئيي
ت
ي
بك
ك
بك
ا6

فاناهم فقالله عليهالسلام ( انتابن صوديا ) قال ذمقال( وأنت اعمبهودى ) قال كذلك
و(نه بينىوبيتكم )قالوانماللهالنىعليهالسلام ا(نشدك باللذين
ع قلال
جمون
أزح
|ي
| لاله الاهو الذى انزل التوراة على موسى واخرجكم من مصر وفلق لكم البحر وانجام
| واغرق آل فرعون والذى ظلل علكم الغمام واتزل علكم المن والسلوى وانزل عليكم

كتابه فيهحلاله وحراءه هلنحدون فىكتابكم الرجمعلىمن احص ) قالابن صوريا نعم

| والدع 2لكارشنلمولت أن محرفى الوراد أكندمث ار عبرت ماخرفتك ولكن
كيف هى فىكتابك ياحمد قال ( اذا شهد اربعة رهط عدول انه قدادخله فمناهيادخلالميل
ظافلمكحلة وجب عليه الرحم) فقال ابنضوديا والذى انزل التوراة عملوىسىهكذا انزلالله
افلىتوراةعلى موسى فقاللهلانىعايها لسلام(ثماذاكاناو ل مائرخصتمبهفىام اللتهعالى)قالكنا8
| اجذة السيكتثر كناءواذا كنذا الشسف أقنا علة للد تن | اغاحزن ]كل

| معلمكنا فرح ثمزنى رجل اخر فىاسوة منالناس فاراد ذلك الملك رحمه فقام دونهقومه
منك فقلنا تعالوا مجتمعفلنضعشيا دونالرح يكوزعلى
وقالواواللائر مه حتىترج فلانا اب
ظ الشمرريف والوضيع فوضضاا ادوالتتحهيم وهواننحاد اربعين جلدة محل مطل بالقار ثمتسود
ااهذامكان
| وجوههما ّ بحملان على حمارين وجوههما من قبل دبر امار نططعاىلبوهم

نت لاائنناعليك باهل ولكنك
الرحم فقالت اليهود لابن صوديا مااسرع مااخبرتهبه وكما
ا

|ٌ
|

نت غائيا فكرهنا ان نغتابك فقاللهم اندقد نشدنى بالتوراة ولولاخشية التوراة ان تهلكى
صسسسميه

حي روم يهم
عرسون

5
|والمرأة

جره

دؤاوةًا الماعدة

مقدروا |
احرائؤرية 1الوالجتمع” جاعةعلى امرأة ل ب

علها الاءرادها وليقذا قل قالاللهتعالى ( وعصى ادم ربهافغفوى ) ول يقل اشن

حواء مع الها ا كلت'قل ادم ودعته الى الاكلز وشبل اعا قطعت بدالسارق لانها باشرت

ولم شطع ذكة “الوادة للمباشرة خوفا لقطع النشل ونحضل ايضا لاذلةزنى مجميع
اللدن * قال اللتسانورق قطعت بد السارق لانها اخدت المال الذى هو تدالقى 1ق

فرق يده لثاؤلها *ى'الثين وكئل قال 'آلنه تعالى

ان
سين
كاانها“الخذ ا ا

وه خران

السموات والازض © فكل ماعئد العد هن مال فهو خزانة الحق عنده والعد خازنه
فيثبنا تعدق خزانة مولاه بغير احازة تمد السساسة شطع اة التعدى الىخانة
ييه انطنة وه الند المتعدية * ثمان السرقة م  45من_ المال كذلك جلكون ين العادات

وفى الحديث ( اشوء النان سرقةالذى يسرق هن صلاته ) قالوا يارسول اللهكنف ينرق

:

:من صلانه قال ( لام ركوعها عفري

]

( ان الرحل لنصبلى متاق سينة

وماتقيل له صلاة ) لعله .تم الركوع ولاتم الجود وتم الاجودولتم الركوع كذا

فالتزغيب والترهيب فثل هذا المصلى بقطع ينهاعن ثيل الوصال فلايصل الى .ماده بل
><

الرسول  4خاطبه صلى الله عليه وسلم بعنوان الرسالة التشريف عه لايحرنك الذين»ه اى |
الذين فان الذوات مع .قطع النظر عانل.عوارض  لاتوجبالحزن والفرح##بارعون
5ه اى يمونفاأكفر سمرلعأ قاظهاره اذا «وحجدوا منه فرصة والمقصود نه4.
فى الكفر ي

ن أذ حزن لصليعهم سناء على أنه ا
.
عله السلام ع

ناصره عليهم والمعونىلا خرن ولامال

بتهافتهم فىالكفر سريعا ##من الذين 6بان للمسارعين فاىلكفر #ؤقالوا امنابافواههم؟ه
ريا ع والفادة فىبان تعلقه بالافواه مع ان القول لابكون الا بالفم واللسانالاشارة

الى ان السنتهم ليست معبرة عما فى قلوبهم وان ماجرون على السنتهم لاجاوز افواهعهم

واما نطقوابه غمعيترقدين لهبغلوبهم  9+ولتؤمن قلوبهم 4ه جلة -الية من ضمير قلوا
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بها للتصر مح عا اشار الىه هوله بافواههم م ومن الذءن هادوا  3عَطْمَك على من

12

الذينقالوا وبه تم سانالمسارعين ف الكفر بتقسيمهم الى قسمينالمنافقين

ظ

جرعيعما يحذوف واالتقديرهم اى المنافقون والهود سماعون © للكذب 6ه اللام امالتقويه ا

العمل واما لتضمن السماع معنى القبول وامالام 5والمفعول محذوف والمعنى هم مبالغون |

ففسماع الكذب اوفى قبول ماتفتريه احبارهم من الكذب على الله سبحاله ونحريف |
كتابهم اوسهماعون اخبار؟ واحاديكم لكذبوا م
ا

بالزيادة واللتقص والتديل فان هرهم

من يسمع من الرسول عليه السلام ثم مخرج وقول سمعت مكنهذا وكذا ولميس.ع ذلك
.

.٠

3

.

1

.

| منه  8سماعون لقوم آخرين  #خبرثان للمبتداً المقدر مقرر للاول وسين لا هو المراد

فلرجوع املعىنى
ملث الللامففسمعاللهلمنحمده ا
بالكذبعلاىلوجهينالاذلينواللام
من اى قل منه حمده والمعنى ممالغون ىقبول كلام قوم اك ريئ  83وه

 3صفة اخرى

ا منشرواعجلساكوتحافوا عنكتكب|وافراطا فىالغضاء قَلهم نهود خببر أ
قوم

ولوكان المسروق مال عَيرْه لمدم الحرز ويقطع بمين السارق من زنده وهو مفصل الذداع |

فلكت وحسم بان يدخل فالدهن الحار بعد القطم لقطع الدم لانه لوإيحسم لافضى
ا

الى التلف والحد زاجر لامتلف ولهذا لابقطعفىالر الشديد والبرد الشديد وان سرق

ثانا بعدما قطعت يده العى تقطع رحله السمرى مانلمفصل وان سرق الما لارشطع بل

وفىالخديث( انقوا فراسة المؤمن فانه ينظر سور الله) وفه دليل علىان التوبة يعلم اثرها |

وندت السرقة بما ثبت به شرب المراى بالشهادة او بالاقرار مرة ونصابها رجلان لان

'شهادة النساء غير مقولة فىالحدود وطلب المسبروق منة شرط القطع لان اليانة علىملك |
#اصومته ولافرق فىالقطع نين|لشمر نف والوضيع * #وعن عائشة ىراضلله
الغير لانظهر ال

عنها قالت سرقت امرأة مخزومية فاراد النى صل الله عليه وسل ان شطع يدها فاستشفع
لها اسامة عن زيد وكان الى عله الصلاة والسلام محه فم شَل وقال (يااسامه اتشفع

ك2
فىحد من حدود الله انما اهلك الذين قباكمانهم كانوا اذا سرق فيهم العم ا د
رمدقت لقطعت
واذا شرق فهم الضعيف اقاموا عليه الحدواب الله وان فاظمة "شست:تمح
يدها ) وفىالخديت نهى عن الشفاعة فالحدود بعد بلوغ الامام ولهذا رد رسول الله

صلىالله عليه وسلم شفاعة اسامة واما قله فالشفاعة من الحنىعله جائزةوالستر على الذنب

جج
س
ي؟ب]
م
|
3ي66اداو
وك
د
ل
»
م[ك
س
2نع6
4ن

مندوب اذا يكن صاحب شر واذى  :قال السعدى
إس رده سد عملهاى بد  :هماوبردهبوشدبمالاى خود

وفالحديث ايضادلالة عل وجوب العدل فالرعية واجراء الحكم على السوية * قال

الامام انومنصور فان قبل ماالحكمة .فىقطع يدقيمتها الوق بسرقة عثيرة دراهم فكيف
يكون قطعها جزاء لفعل السارق وقدقتاعلالى (و(من حاء بالسيئة فلاجزى الامثلها )
بن
ا
١2كك
ن

له

يكون ذلك جزاء عكلىسب العبد ولان القطع ليس بجزاء مااخذمنالمال ولكنلماهتك
موا-اللرمة الارى أنةقالنكواء' هاكمسا فسحوز ان بلغ جزاء هنك بلعم الحرمة قطع

الند وان قصر على العشرة عإذلك لان مقادير العقوبات ايمعالمها ممقانبدعيلرمالمنايات ١

واذا كانالام كذلك فالحق التسلم والانقياد انتهى  .ونم ماقال يونس ان عسد فبىات |
التزهب لاتأمن من قطع قخسة درام خير عضومنك اينكون عذابه هكذا غكداافى |

منهاج العابد.ن * فعاللىعاقل ان يتوب عن الزلل وينقطع عن الختل  وتوجه الى الله |

الاعلى الاجل :.وفالمشوى

/

اشلا الله انهاجله لاست ][١
حلهاو جارهاكر اردهاست * بي

ي
2س
س
مه[يو
م١م؟
©6لإ
ا]4
ح*ع

قفل زفتست وكثانيده نخدا »* دست ددتسلم زن اندر رضا [»]
ثمان الله تعالى .انما بدا بالشارق فىهذه الآآية قل السارقة وفىآنةإلزى بدا بالزانية لاق' |

لسرقة تفعل بالقوة والرجل .اقوى من المرأة والزق يفعل بالشهوة والمرأة أكثر شهوة
2

م

14م ييه

سورة المامدة

وانحن والامراض زيادةلهم فى ددجاتهم وانلم نكن توبته حقبقة كان الحدعقوبةلة على

اذننه وهوا.مؤاخن
فآلا خرة ان لميتب هه انالله غفور رحم  مبالغ فالمنفرة والرحمة
ولذلك شل التوية

م تع ان الله لمهلك السموات والازض  7الطاب لورلسالله ظ

صالىلهعله وسلٍوالمرادبه الجميعوالاستفهام الاتكارى لتقرير العموالمراد يكذاللاستشهاد أ

على قدرائة“تعالى على #ماساق املنتعذيب والمغفرة عالبىلغ وجه واعه اى ألمتمان اللهكله
السلطان القادر والاستبلاء الباهرالمستازمان للقدرة التامة علاىلتصرف الكلى قبهداؤفما |

فبهما ادا واعداما واحياء واماتة الى غير ذلك حسما تقتضيه مشيشه #مدعنا ظ

ياعنذبه ولو عاللىذنب الدغير وهو عدل منه © ويغفر لمن يشاء  5ايغنفرله ولوكان |
الديل عام "وهو الفشتل مه ايىعدب لتمونتجب" المكمة تعديه وتتفر لن نوجل |

والله علىكل شى* قفدييرق6در على ماذكر املتنعذيب والمغفرة*قال

00

ابن الشمخ اتنعهالى لااوجب قطع يدالسارق وعقاب الا خرة لمن مات قبل التوبة ثم

ذكر انه قلتوبته اناب اردفه سان انه يفعل مايشاء ويحكممايريد فيعذب من يشاء ويغفر |

نْ نشاء بحسن منة التعذيب ثارة والمغفرة اخرى لانه مالك جميع الحدثات وربهم والبهم |
تله
صان
وآلم
نالك
رف

فمىاه كنف شاء واراد لكازجمت المعتزلة منان حسن افعاله تعالى

لياسجلكونه المهاللخلق ومالكا بل لاجلكونها على وفق مصاط الخلقومتضمنة لرعاية
ماهو الاصاح لهم انتهى * واعلم النسرقة هى اخذ مكلف خفية قدر عشيرة دراهم ظ

ذ صبى ومجنونوباخفية |
خعن
اكلف
تتهرز بام
حشه
الا
فهو
مضروبة من حرز لا.للكلهفي
وهوركن السرقة عنالغصب واقطلعطريق  .وقوله قدر عششرة دراهم اى عبنااوقيمة
وهذاتصباب السسرقة فىحق القطع واما فى حق العبب فاخذما دون العشرة بعدسرقة
ايضا شرعا ويعد عببا حتى يرد العسد بهعلى بائعه وعندااثافى تصاب السمرقة ربع دينار |

ولنا قوله عليه السلام ( لاقطع الا 5ربع دينار اوفى عششرة دراهم ) والاخذ باكلثاراولى

احتبالا لدرءالحد والمعتبر فىهذه الدراهم مايكون عشرة منها وزن سبعة مثاقل واحترز
بالمضرو يه > قدمته دونها حتىاذا سرق تبرا عشرة لاإساوىعشرة مضروبه لاجب القطع
حنرز اى منمال منوع منان:يصل اليه يدالغير سواء كان المانعسناءاوحافظا  +قال
وقوله م

الدوع اواسرق شيا مو عرد رن كتيزجق انط لاتساوطيلض لور تتحيوان؛ ف نتنة
لاحافظ له او متاع فى بيت منقطع عن السبوت لاقطع عليه وقيد شوله

يهة
بل
شكان
أو

ق
رذا
ق الميززدتقي اكاياذا سرق هن بيت المال اوفى الحرزسم ا

جلا

من

بدت اذن للناس بالدخول فيهكامام والرباط لقطع لان القطع سدرئ ' بالث.ية وكذالاقطع

بسرقة مال سسده لوجود الاذن بالدخول عادة وكذا بسرقة مال زوجته او زوجها ولو

إلى تكد خلض لا خورلواتكنان هه لان اد السوطة لمكن" املنزوتجين قيمال الا ردنا ةا
وهو مائع عن القطع وكذا لاقطع بسرقة مال من بينهما قرابة ولاء لجريان الانباط بين '
الادول والفروع بالانتفاع ففالمال والدخول فىالمرز ولاسمرقة من بيت ذى روحم محرم |

الجزءالسادس
ْ

حو ينما هم
يقي بربوكست حمله كارها * كار دين اولى كزين يإنى رها

ظ

قال بعض الصلحاء رات فى مناتى كاق واقف على قاطر جهم فنظرت الى هول عظم

حملت افكر فى نفسى كيف العبور علىهذهفاذا قائليقول ياعبدالله ضع حملك واعبر
قلت ماحملى قال دع الدثيا  :قال الحافظ
'

 0-0دنياى :دق اى دل دانا *.جفست .زخوبى كه شود عاشق زشتى

وفى الْديث (يونى بام اهل الدنيا ) اللاء فيه للتعدية وانم افعل فضل من النحمة أى

عن)ى يغخمس فبها مىةاراد
ك|برهم نعمة ( من اهل النار يومالقيامة فيصيغ فىالنار .صيبغة

منالصبغ الغمين اطلاقا للمازوم على اللازم :لان الصبغ انما يكون بالغمتن غالبا ثم اراد

مطربك
لق
هرا
منتمسهفيها اصابةتفحةمنالنار به(ثميقالياابن ادم هل رأيت خي

نعم قط فقول لاوالله يارب ) شدة العذاب انسته مامضى عليه من نمالدنيا ( ويؤنى باشد

| الناس بؤْسا) اى شدة وبلاء الفدئيا ( من اهل اللنة ففصبغ صبغةمنالمنةفيقالله ياابن
ادم هل رايت بوْسا قط هل مريك شدة قط فقول لاوالله مامربى بؤس قط ولارايت

شدة قط ) كذا فىشرح المشارق لابن ملك
* كر اشناى عشق شوم زاهل رجتم
هت
جناهم
دبحر ك
صرق
زند,غ
|... .هر ج
| #والسارق والسارقة * وهو متداً محذوف الخبر اى حكم السارق والسارقة ثابت فها
|يتلى علكم فقوله تعالى فإ فاقطعوا ايديهما  5بيان لذلك الذكمالمقدر فابعد الفاءصرتيط

| با قبلهاولذلك الىبهافيهلانههوالمقصود بماقبلهاولولميأتبالفاءلتوهم انه اجنى وابما
قدر الخير لانالامس انشاء لابقع خا الأباضان وتاويل والمراد بايديهما اعانهما ولذلكساغ

افاء بتثنية المضاف اليه
وضع اجمع موضع المى كافىقوله تعالى لإفقد صغت قاوبكما» كت

لخجرلس 8ج8زاء يماكسبا تكالا منالله 
| وفصيل مايتعلق بالسرقة سبحي“ فاى آ
منصوبان على المفعو لله والمعنى فاقطعوها مكافاة لهما على مفعالا من فعل السرقة وعقوية
رادعة لهما من العوذ ولغيرها املناقتداء بهما وبما متعلق مجزاء ومنالله صفة تكالا اى

نكالاكاننا منه تعالى .والنكال اسم ماعلنتدكيل مأخوذ منالنكول وهو الامناع #والله

عمزيز  #غالب عالىمه يضبه كيف يشاء مغنير ندينازعه ولاضد انمه 88حكم ه

شفرىائعه لاحكم اتلاقبتماضيه الحكمة والمصلحة ولذلك شارلعتهمذرهائع المنطويةعلى

فنون الحكم والمصا  #فن تاب 5منالسراق الى الله تعالى  8من بعد ظاءه  6اى
منبعدان ظل.غيره باخذمالهوالتصرع بهمعان التوبةلانتصور قبلهلببانعظمنعمته

تعالى بتذكير عظم جنايته ف واصلح64اى ابماسلتفصى عتبنعات ماباشره والعزم على
ان لابعود الى السرقة « فازالله يتوب عليه  4اى قبل توبته فيلعاذبه فىالآ خرة واما

القطع ثلا تسقطه التوبة عندنا لان فنهحق المسروق منه * قال الحدادى لاتقطع بده اذا

دد المال قبل المرافعة الى الحاكمواما اذا رفع الى الخاكم ثم تاب فالقطع واجب فانكانت 0

ضير هم

د

مسوسرةس المابدة

اموالها وذخائرها وسائر منافمها؛ وهواسم ان ولهمخ..ها ها حميما  6توكدللموصول |
اسمس

وت ص

مم

اوحال منه
 +ومثله  6عطف على الموصول اى ضعد :ف معه  »#ظرف وقع الا من |

المعطوف والضمير راجع الى الموصول ف لفتدوابه  6متعلق بتمعالق به خبران اعنى |
 0المقدر فىلهم وبه متعلق بالافتداء والضمير راجع الى الموصول ومثله معا |

وتوحيده لاجرائه محرى اسم الاشارة كأنه قبل بذلك  8من عذاب يومالقبمة  68متعلق

بالاقتداء إيضا اى لو ان مافىالارض ومثله ثابت لهم لجعلوه فدية لانفسهم من المذابٍ |
الواقع يومد وافتدواءه

ماتقبل ميم  2ذلك وهو جواب لو ولو تمافى حيزه خبران |

واملة عشل للزوم العذاب لهم واستحالة الهم منهبوحه من الوجوه الحققة ونلشراال 1

وافلىحديث (يجاء بالكافر باولمقامة فتمال لهأرايت لوكان لك ملى* الارض ذهبا ك
أنت

تفتدى به فقول نم فبقالله الككنت سئلت ماهوالايسر منذلك) اى ماهو أسهل من |
الافتداء المذكور وهو تارلكاشراك باتلعلالى وااتيلانشكهلةادة  8ولهم عذاب الم6ه
وجيع بخاص وجعه الى قلوبهم 9ير#يدون 6كأهنه قبل قكيف يكون حالهم اوماذا يصنعون

51

فقبل انهمبريدذون  #3انحخرجوا من النار  7لدوجوه الآاول انهم هصدون ذلك ويطلمون ْ

لخ فنلفحهم لهب النار ويرفعهم الى فوق فهناك يريدون الخروج ولات حين مناص
والثانى الهم بكادون يخرجون منها لقوة النار وزيادة رفعها اياهم والثالث انهم تمنون

ويريدود بشاوبهم هف وماهم 6ه اىيريدون ذلك والخال انهم لبسوا © مخارجين منها 6

|

||

لانهمكناادادوا انيخرجوا منها اعبدوا فيها  ولهم عذابٍمقهم 64اىدائم لاينقطع
للشره ش
وهو تصرح عدم ناص مديه بعد سان قل ارااق
(ال لاهل الحنة لكم خلود

ولاموت ولاهل النار يااهل النار خلود ولاموت) أى لكم خاود فاىنار

ومنامخدرن
اهراى
[]١قسمبل
حسفيا
ر
ىز
و
سسدوادلعدر
ع
د
اعتح

روى ا
-ن

هذين القولين يكونان بعد انيؤنى بالموت فىصورة كش فيذيم ببنالْنة والنار واتما يمثل /

فرحا واهل النار ترحا وتخصص صورة الكيش لانه لكمان فداء عن اسماعيل الذى نيا
فداء عنهم فىدار الا خرة ايضاكذا ففشرح المشارق لابن الملك * واعر انالكفر

1

وجزاءه وهو الخاود فاىلنار اثر اخطاء رشاش النور الالهى فىءالم الارواح وقد اعالله
ٍ
تعالى على المؤّمئين باصابة ذلك النور  :وف المشنوى
منحومار ][١
هكا
رنىخود
هرا
مؤمنان كان عسل زشور وار *زكاف

اردش

وده ست  2ور همان سود مسد أسث []9

نفس اول راند برنفس دوم * ماهى ازسر كنده باشدى زدم
توميدانى كزين دوحكيتى * جهدكن جندانكه بنى جبتى
نت
ا
كرا
ا
بعد .وي

ىا نوكل ميدي أن “كرزام

بتمويدانىكه ازه دوك * غرقة اندر سفر ياناج'
سعط حجر

-

----

عادناسدن[لشرفبوريل؟مدبيتهماا]يرانودالاسنلخارم

م

امه السادس

مم كيم

يما انته فمل ذلك المقسحانه طكمة اخفاهافانابسبه ثلنا السعادة منالله وبهكنا خيرامة

اخرجت للناس وبهختم اللّبناالامكام بهالنسين وهودا ى اللعهليهوسلمبشمركاامسانيقول ونا

جه خاص الىاللهتعالى نناجه منه ويناجنا وكذا كل مخلو قله .وجه خاص الى ريه فامىناعن
و
عنو لهبالوسسالة حبتنىزل فمها بدعاء امتهوهذ امنيابالغيرة الالهية انتهى 4و حاهدوا
دلها
ننال
ام

صول الىالله والفوز
لو6ه
اون
بلح
ففسسله 64بمحارية الاعداالظاهىة والباطنة  8لعلكم تف
 1امته وج والاشارة فىالايةاناللّتعالى اجعللفلاح المة.تى فاربعةاشاء  .احدهاالاعان

وهواصابة رشاغة النور فىيدءالخلقة وبهيخلص العبد حل لال قر :وتانيهااتقوى
وهومنشاالاخلاقالمرضية ومنبعالاعمال الشرعية وبهيخلصالعبد منظلءةالمعاصى  .وثالثها

اثياء الوسلة وهوقاء الناسوتية فىبقّاء اللاهوتية وتبخهلصالعبد منظلمة اوصاف الوجود
 .ورابعها الجهاد ففسسلالله وهواضمحلال الانانية فىاشاتالهوية وابهلتخعلصبدمن ظلمة

الوجود ويظفر بنورالشهود فالمتى اقيق ١ياايهاالذين اموا  6باصايةالنور ( اتقواالله6

6اء الاوصاى ((وجاهدوا ففسبيله »6
اةقن
سنديل الاخلاق الذميمة (وا١بتعوا اليه افلوىسيل
ذل البخند لايك تفلحون ) ,شل المقصود .نمالمغيود كذا فىالتأويلات اللتجمية
انالا يةالكريمة صرحت بالامس بابتغاء الوسلة ولابدمنها المَهَ فانالوصول الىالله
تعالى لاحصل الابالوسسلة وهىعلماء الحقيقة ومشا الطريقّة  :قال الحافظ

سلجم
عم
ب
س

ظ

*ست .بترس اكذخرطارهى
ات
لممكن
هوبىى” خظضر
قهطعامينرع حا

|والعمل بالنفس يزيد وىوجودها واما العمل وفق اشارة المرشد ودلالة الانساء والاولماء

ظبخلصها منالوجود ويرقع المجاب ويوصل الطالبالىربالارباب * قالالشيخانوالحسن
ف

الشاذلى كنت اناوصاحيلى قدأوينا الممغارة لطلبالدخول الىالله واقنافيها ونقول يفتيحلنا
غدا اوبعد غد فدخل علنًا «ومارجل ذوهسة وعلمنا انه من اولاء افلقلهلناله كف حالك |[
ونل
شل م
ظقالكفيكون حا
ق

شح لناغدا اوبعد غد يانفس لا تعيدين اللهللهفشقظا ونينالىالله

لق
عطع
تنق
لد م
ااب
|وبعدذلك تتح علينا فل

|

:ال الحافظ
غرنيكل وجدلتكشفف <قتقة الال ق

وم نااك رهط موا دريغ #كهكارعشق ذمااين قدر بمىابد
وفى صحة الاخبار والصلحاءشرف

عظم وشإفادة اع لا2ظهمى  وحكى ران خادم الشيخ

ابى يزيد الشطاءئ كان رجلا مغربيا لخرئ الديث :عند فبشؤال :سكن" ونتكير فقال
المغرنى والله انسألاى لأقولن لهما فقالوا لهومن اين بط ذلك فقال اقعدوا على قيرى

داسود شاك اتسألوتى
حتى لسمعوق فلما انتقل المغربى جلسوا يي فسمعوا العالة ن
فروة ابى يزيد علىعنق فضوا وتر5وه ولاتستبعد امثال هذا فان جواب اين
وقد حملت

المدقق يذهب معه من ونا ميل :نث ةلز الناذوروف التو

كنج زدى كهجو خسى زيرديك ميات “باشيد  |+اهيدا :حر :وايك
9ت؟مكجعمجسيم
باجكعمىلعيج6لترعر
بش بيش ان :جئازت :ىرود * مونس لكوي وعلى ميشود
| طوانالذين كفروالواذلهم  #اى لكل واحد منهم ف مافىالارض » #اى من اصناف
ا(موالها )

خؤرة الماهة

مج لالم هدم

:شقنت ففبحاسن اعمالها الاذى يماطعالنطريق ووجدتفىمساوى اعمالهالتخاعةتكون 
فالمسجدلاتدفن ) وفىالحديث ( امشا
نرالى اخبه)اىاخبه الم والذعى فحىكمه (محديدة)
اىبما هو الة القتل لانه جاء فىرواية ( بسلاح ) مكان بحديدة ( فان الملانكة لمعنه ) يعتى
ت
ظدعو عليه بالبعد عن المنة اول الام لانه خوف مسلما باشارته وهوحرام لقوله هعاللصلاة

والسلام ( لابحل م انيروع امم ) اولانه قديسبقه السلاح فقتله كأصرح به فىروابه سل
ظ ( لاتشراحد» الىاخمه فانه لايدرى لاعللشيطان ,تزغ فىيده وان كان اخاه) اى المشيراخا

المشاراليه (لاسه وامه ) يعنى فنكاان هازلا ولرقصد ضربه كنىبه عنه لازالاخ الشقيق
| لانصد قتل اخبه غالبا وخ والاشارة فىالاية ازمحاربةاللهورسوله معاداة اولاءاللهفانفىا ير
الصحدح حكاية عن اللهتعالى ( منعادى لىولا فقد بأرزىق باحرب والى لأغظشلف لاولانى ْ
اإفتباية ِروه ) ألابرىانبلع نباعوراء ىزمن موسى علمها لسلام كان دك

اذانظر

| رأى العرش فاما مال الىالدثما واهلها ميلة واحدة ولميترك لولى مناولابه حرامئة واحدة أ

س
ٍلبالله معرفته وجعله بمنزلةالكلب المطرود خزاء مثلهذا الحارب انشتل بسكين الخذلان |

اويصلب بحل الهحران عجلىذع الخرمان اوتقطع ايديه عناذيالالوصال وارجلهمن خلاف ١

|عنالاختلاف اويننى منارض القربة والانّتلاف فلهفىالدئيا بعد وهوان وفالآ خرةعذاب /
ٌْالقطعة والهحران الاالذينتاوا الىالله واستغفروا واعتدروا عن او لاءالله من شل ان شدروا

عليهم بردالولاية ايها الاولناء فانرد؟ ردالحق وقبولكم شول الحق وانمردود الولابة

مفقودالعناية ق:الالحافظ

قل

ابب نوز بلطل لكا اسروك نكباران تكد رعاووبل كند
كسي ع
 :وفالمنوى

لعزم ر ازن بى !توا بزالاةالاقى سطع

زول العرردك اازتولشسشه عى

زود شان درياب واستغفار كن * ميجو ابو كرنيها وزاد كن

تاكلستان شان سوى توبشكفد * مبوهاى مخته بخرود واكفد

هبرمان دركرد»م ازسك مباش * باسككهف ارشدستى خواجهناش
شاىوا عذابه واحذروا معاصه و8ابتغوا ه اى |
الهخ4ه
9 .ياايهاالذين أ اتقوا ال
لة
سوق
ونه
لى م
ازلن
|اطليوالانفكم 89اللهه اى امىثوابه وال

 #اىالقربةبالاعمالالصامة |

قولهتعالى اللهمتعلق بالوسسلة قدم علها للاههام ولست ددر حتى تلع انستقدم معمولها

اسدددفوررانمبثرال

عر

عليها بلهى فعيلة ,معنى مايتوسلبه ويتقرب الىالله تعالى من وسلالى كذا تقرب البه والمع '
الوسائل * وقالعطاءالوساة افضل درحاتالنة وفىالخديث ( سلوا اللهلىالوساة فانها درجة '
افلىمنة لاينالها الاعيد واحد لبالب من الله انيكون هوانا ) وفىالخديث (هنقال حين ١

54

ملتدن
فم
اانه
ج

|يسمع النداء الهم ربهذه الدعوة التامةوالصلاة القائمة ات سبدنا مدا الوسيلة والفضياة
وابعثه المقام امحمود الذى وعدته حلتلهشفاعتى ياولمقامة ) * قال المولى الفنارى فتفىسير
أ

| الفائحة اماالوسسالة فهى اعلى درحه 6

5

0
وهى لرسولالله صلى الله عليه

حصت إه

هاسرلياحى

الجزء السادس

جد 58م يهم

|ولوعقاالاولاء لابلتفت الىذلك لانهحقالشرع ولافرق بينانيكون القتل:بلاة جارخة اول
وىا
ي6ا
لا #
صلبو
ياويص
ظ©

معالقتل انججعوا بايلنقتل والاخذ بانيصلبوا احباء وتبعج

' يطونهم برع.الىانيموتوا ولايصلوا بعدما قتلوا نلاالصلب حا ابلغفىالردع والزجراغيره

لاف * اى ايديهم وى
خن
اعلناقدام عملثىل هذه المعصيةبه#3اوتقطع ايديهم وارجلهم م

املنرسغ ,وارجلهمالسسرىمن 12“20اناقتصروا عخلىذامال منمساوذى وكانفالمقدار
بحيث لوقسم عليهم اصاب كلامنهم عشمرة دراهم اوماساويها

قمه 4اماقطع ايديهم فلا خذ

المال واماقطع ارجلهم فلاخافة الطريق بتفويت آمنه  9اوينقوامنالارض #هانلم يفعلوا
غيرالاخافة والسعى لافساد والمراد بالننى عندناهو اليس فانهننى وعجنهالارض بدفع شرهم

عناهلها ويعزرون ايضالماشرتهم متكر الاخافة وازالة الامن © ذلكلهم خزى »هكائن

9لفدىنيا داىذل وفضيحة  .قوله ذوللكمهبمتدخأبرمقدم عالمىبتداً وهوالخزى واجكلة
ا
خبراذلك © ولهم فالا خرة ه غيرهذا  9عذاب عطيع > الابقادر قدره لغاية عظم
جنابتهم ٠ فقولهتعالى لهمخبرمقدم وَعَدَآَهتداً متخن ىلا2خر 5ة منطلق 0+وف وقعحالا
منعذاب لانه فىالاصل صفدله فلما قدم انتصب حالا كااىننا ىال خرة فا8لاالذين تابوا
من قل انتشدروا عليهم  6استشاءخصوص عاهو من حقو قالله عن وجل كينى' عنه قوله

تعالى ف8ا#عاموا ازالله غفور رحم © اما ماهومن حقوق الا دسين فانه الاإسقط بهذه

التوبة فان قطاعالطريق ازقتلوا انسانا ثمتابوا قلالقدرة علنهم سقط بهذه التوبة وجوب
فلتقصاص والعفو واناخذوامالامتابوا قبل القدرة عليهم
قتلهم حداوكانولى الدم عحلقىه ا
| يسقط بهذهالتوبة وجوب قطعايديهم وارجلهم من خلاق وكانحق صاحب المال باقنافىماله
وجب عليهمرده واما اذائاب بعدالقدرة عليه فظاهن الاأدية:ان التوية بلاتتمعه ويقامالحدعليه
فىالدنا مايضمن حقوق الععاد وان سقط عنه العذاب العظم فىالعقى * وال"بهفقطاع
المسلمين لانتو ةالمشسرك ا العقوبة قلالقدرة وبعدها يعن اىن المشراك
هلحارب لاومن

بعدالقدرة عله فلاسيل عله بثى”منالحدود ولايطالب بثىم"ااصاب فىحالالكفرمندم

اومال كالوامن قابللقدرة عليه  .واماالمسلمؤن

0فنْتَابٍ منهم قابللقدرة عليهاى

قبلانيظفربه الامام سقطت عنه العقوبة التىوجبت حقالله ولاسقط ماكان م نحقوق العاد
نفكاانٌ قدقتل فىقطعالطريق سقط عنه بالتوبة قبلا القدرةعليه نحمالقتلوسِق علهالقصاص
ل|ولىالقتل انزشاء عفا عنه وانشاء استوفاه وانكان قداخذالمال سقط م

وان كانجمع

 .بنهما يسقط عنه نحم التتل والصلب وبحب ضمانالمال * وقال بعضهم اذاجاءتانيا قبلالقدرة
ظأطلتهلاكين الأحد بيع فىدم ولامال إلا انيوجد معه مال يعبنهفيرده؛ على صاحه * روى

عنعلى رضواللهعنه ان الحارث بن بدر جاءه ناشا بعد ماكان شطع الظريق ويسفك الدماء
ظ ويأخذ الاموال فقبل توبته ولمبجعل عله تبعةاصلا واما منناب بعدالقدرة عله فلاسقط

ظعنهاشى”ل.هقنوق * اعلمان قاطلعطريق واخافة المسافرين من اقح البباتكاادقع
ان
| الاذى اعلنطريق م
حسن  .امات وفالحديث ( عرضت علىامال امتحسنها وسيثها |

ف(و)

ع

ورم يهم

سورة المادة

ويد العهدصة بعداخرى و مللتراخىف الرنيه والاستبعاد  فىالارضلمسرفو ن #0
تتتزحىد

افلىقتل غير مبالينبه والاسراف فىكل االمتباعد عنحد الاعتال مععدم مالاةبه  .قوله

بعد ذلك وقوله فىالارض يتعلقان ,شوله لمسرهفون وهوخير اونبهذا اى بقوله تعالى(ولقد
النتاص6لت القصة عاقباها © وفىالتأويلات النجمية اعم ان كلشى* فتبرهىآية |
جاءتهم رس
مناللهتعالىفهىوالحققة رسول مالنله النك ومعه اية بنة ومعجزة ظاهرة يدغركدبها الى |
الله ثمانكثير| من الذين شاهدوا الآيات ونحققوا الينات بمدرؤيةالا يات فىالارضلمسر فون |

اغيقإزغرو(النستريةا كنلوون لسإشدترينبة والمطزتقة رقستالظة الؤامس انتومفواحلءاتعولء  +دالا أ
ازاهل الغفلة يشاهدون اثلاآرلكنهم غافلون اعلنحقبقة فهمكأنهملابصرلهمبلغيرةاطق ظ

آمنعهم من الرؤية الصحبحة لكونهم اغنارا غيرلائقين بالدخول .افلىجلس الخاصه :قالالحافظ
معشوق عبان ممكذردبرتو وليكن  *.اغبار همى ,وند ازان بسته تقايست
وكل ذرة منذرات الكانات وان كانت قاعة بالحق وسنوره فىالحققة الاانالدنما خياليحتاج ا

المالاق لين سيرد بعتو عباالك ال لجس المواطق مفبللتتوض
اصريكيياتن! كم شواريت رقاكييت
ازره

تقلد

توحكردى

ظ

كيني شين ١ك بغر باعيليت

تقول  +سالكان أبن ديده سدا بىرسول

روز درخوابى مكوكين خوابنيست * سابه فرعست الجصزمهتاب يست

خواسن عباريع :ان فزن ياي عضي ين كراد يركوا ود خوااسيشيد

اكوان برده كه اين دم خفته ام * بى خبرزان كوست درخواب دوم
وهذه اى القظة من المنام على الحقبقة لاتتبسسر الا لارباب المكاشفة الصححمحة واصكاب |
المشاهدة الواضحة اللهم افض علينا من هذا المقام  8اتماجزاءالذين حاربونالله ورسوله | 68

اى يحاريون اولياءها وهم المسلمون جعل تحاربتهم تحاربتهما تعظوالهم والمرادباحاربة قطع '
الطريق وهو اتمايكون من قوم اجتمعوا فىالصحراء وتعرضو الدماء المسلمين واموالهم
وازواجهم وامائهم ولهمقوة وشوكة تمنعهم ممنارادهم © ويسعون فىالارض فسادا  6حال
من فاعل لسعونث اى مفسدبن ف كزرلت فىقوم هلال .ن عوعرالاسلبى وكان وادعهرسو لالله ا

صلىالله عليه وسلمعلى ان لابعينه وبلعاين عليه ومن اثاه من المسلين فهوآمن لايهاج '
ومن مس بهلال الى رسول الله فهو امن لانهاج فرقوم مكننباىنة يريدون الاسلام |
بناس منقوم .هلال ولميكن هلال نومئذ حاضرا فقطعوا عليهم وقتلوهم واخذوا اموالهم |
ف*انقلت سنافرادة الاسلام لامخرج الشخص عنكونه حربيا والخدلاجب بقطعالطريق '

عليه وانكان مستأمنا * قلت معناه يريدون تعلماحكام الاسلام فانهمكانوامسلمين اوَال ,
ي
س
م
ا
س
سم
ا
م
ل
م
س
ل
سد الاسلام بفمهنمزلة الهذلمة والحد واجب بالقطع على اهللذمة ولماكانت !
س علىقص
سًا
يجامو

الحاربة والفساد ععلاىتب متفاوتة ووجوه شتىمن القتل بدوناخذالمال واملنقتلمعاخذه |
ومناخذه بدون قتل واملناخافة بدون قتل واخذ شرعت لكل مرئية منتلك المراتب |

عقوبة معينة بطريق التوزيع فقيل 9ي8قاتنلوا #هاحىدا منغير صاب ان افردوا القتل
لب-م-م-مإ_يستنيل
ا

) روح البيان  67فى 2

دفاسدجدوفرابخرتبمعخبرياأوراوتنانانسط

الطوماليافين
ا

4

م

القاب وعنذوق المساهدات ولذة المؤانسات فق فخىسرانجهوللة الانسان كقوله

2السر اناك نانك
نكال و

2

)لوانافالا خرة تخسر الدخول فىجنات العم

ولقاء الرب الكرم والنجاة منالجحم والءذاب الاليم وقفوىله ل(فبعثالله 6اشارات
منها لبعز انالله قادر علىانسِعث (١ غرابا © اوغيره منالموان الىالانسان ليعلمه مالميعلم

ماسعث الملائكة اىلالرسل والرسل الىالاتم لبعلموهم مالجيعلموا  .ومنها لثلايسجبالملائكة
والرسل انفسهم باختصاصهم بتعلم الحق فانه يعلمهم بواسطة الغراب كايعلمهم بواسطة
الملائكة والرسل  .ومنها ليع الانسان انه محتاج افلىتعي الىغات 1زح اكز 3ل
غراب فالىعر ٠ ومنها انلله تعالى فىكل نحبوان بل فىكل ذرة ايةندل على وحداليته
واختداره حىث بسدى المعاملات المعقولة منالوانات الغيرالعاقلة  .ومنها اظهارلطفه مع

غباده فىاساب التعيش حتى اذا اشكل عليهم اضركنف يرشدهم إلى الاختسال بلطائفق
الاسباب لله كذاافلتأويلات النجمية ف مناجل ذلك * شروع فهاهو المقصود بتلاوة
النبأمنبيان بعض آخر جمننايات ببىاسرائيل ومعاصيهم وذلك اشارة الى عظمشأن القتل
وافراط قبحه اى مناجل كون القتل على سبيل العدوان مشتلا على انواع المفاسد
| من خسارة جميع الفضائل الدينية والدنيوية وجمع السعادات الاخروية كماهى مندرجة
افحىمال قوله ( فاصبح مالنحخاسرين  6ومن الابتلاء بجمبع مباوجب الخسرة والندامة

منغير انيكون لثى' منها مايدفعه المباتهةومندرج فىاحمال قوله ف(ا(صبح املننادمين )
واجل فالاصل مصدر اجل شرا اذا جناه وهبحه استعمل فىتعلل المْنايات اى فجىعل

ماجناء الغير علة لام يقال فعلته مناجلك اى بسبب انجنيت ذلك وكسبته اثتمسع ففه

واستعمل ففكل تعليل ولمابنتداء الغاية متعلقةبقولهتعالى ك2تبنا على_تىاسرائيل 6

|تقديمها عليه القصر اى منذلك ابتدى” الكتب ومنه نشأ لامنشى” آخر اى قضيناعليهم
و
ٌْفىالتوارة وبنا #:انهمن قتل نفسا 6واحدة منالنفوس  28بغيرنفس  #4اى بغبر قتل

نفس يوجب الاقتصاص  8اوفساد فيالارض #ه اى فساد بوجب اهدار دمها كالشرك

وقطع الطريق وهوعطف علىمااضيفاليهغير بمعنى ننىكلا الامرين معاكافىقولكمنصلى
بغير وضوء اوممم بطلت صلاته لاننى احدها كافىقولك من صلى بغير وضوء اوثوب بطلت

صلاته ف فكأ نم قاتلالناسحمعا  #4منحيث انههتك حرمة الدماء وسن_القتل وًجارلئاس

عليه اومنحيث ازقتل الواحد واجميع سواء فىاستجلاب غضباللهوالعذاب العظم وقوله
عا حال مالننأس "اونا كد ومناحياها  6اىتسبب لبقاء حياتهابعفواومنع عنالقتل
أواساقاد مرنلمط اشاب اليللة  9فكأ نماااحلىناس جميعا  6فبكمأافعل ذلكبالناس مما
والمقصود مالنتشيه المبالغة فىتعظم امى القتل بغ
ويارلحتقرغيب فالىاحترازعنه 88ولقد
جاءتهم  6اىاهل الكتاب  0رسلا بالبنات  6اى وبالله لقد جاءتهم رسلنا حسها ارسلناهم

| بالآيات الواضحة بتقرير مكتابنا عليهمتأ كدا لوجوب مراعاته وتأبيدا لاتلححمافظة عام
ُِثمان كثي
سرا منهم بعد ذلك * ع شد اناداكد م لكات ا
ادا ٠ س

ا

الامس بارسال الرسل

ت(ترى )

مجع ييذكنى 7

 ٠ددين حن كل خار كن ' مجدد ارى » جراغ ا

سورة

اماف

ار رقتست

مكن تتفضه شاي تكد درطر بقطلب » براحتى 'رسيد  14زحتى نكشد
©:والاشارة فالايات ان آدمالروح بازدواحه مع حواء القلاب ولد قاسل النفس ونواع اقلها

الهوى فىبطناولا ثمولدهابيل القلبونوأمته لموذا العقال وكان اقلها الهوى فىغاية اسن
لان القاب يعيل الى طلب المولى وماعنده وهو يجب اليه وكان لبوذا العقل فىقنظر هايل

طنلب الحق والفناء افلىلهولهذا قلالعقل
القلبىغاية القبح والدمامة لانالقلببه يعقل ع
عقملة الرحال وفىنظر قاببل النفس ايضا فىغاية الديع لان النفسبه تعقل عطنلي الدثنا

ظوالاستهلاك فها الله تعالوحرمالازدواج بين التوأمين كليهما واعس بازدواج تووامة كل واحد
ملاخرى للايعقل القلب عن طلي الحق بل محرضه الهوى على الاستهلاك
منهما الى توا

والفناء فالله ولهذا قال بعضهم لاولاهوى ماسلك احد طريا الى الله فانالهوى اكذان
قرين النفس يكون حرصا فيه تنزل النفس الى اسفل سافلين الدنيا وبعد المولىواذا كانقرءن
القلب ريكون عشقافيهيصعد القلب الىاعلىعليين العقى وقرب المولى ولهذا سمىا|

هوى كاقال الشاعس
اناق هواها قبل اناعرف ألهوى * فصادف :قلى فارما مكنا

لدع اكنات حلرات الا انر كشديا البعثر عن العوديةبوغهاها واس الهو
فذ كر آدم الروح اولديه ماامىاللهبه فرضى هابيل القلب وسخط قابيل النفس وقال هى
اختى يعنى اقلهاالهوى ولدت متى فىبطن وهى احسن من اخت هابيل القلب يعنىللوذا
العقل وانا احق بها ونحن منولاد جنة الدئيا وهامن ولائد ارضالعقى فابااحق باختى

فقالله ابوءانها لأنحللك يعنىاذ كان الهوى قرينك فتهلكفىاودية احلبدنيا وطليِلذاتها ,

وشهواتها فانىانيقبل قابيل النفس هذا الحكم نمآدم الروح وقالاللةتعالىلم,أمربه واتماهذا ١

رمأنيه فقاللهما آدم الروح قربا قربانا فليكما قبل قرباته فهواحق بهافخرجا ليقريا وكان '
قابيل النفس صاحب زيرعنى مدبر النفس الامية وهى القوة النباتية فقربٍطعامامنأردى
زرعه وهوالةوة الطسعة وكانهاسِل القلب راعنا يعنى مواثى الاخلاق الانسامة والصفات

الموانية فقرب حملايعنى الصفة البهيمية وهى احب الصفات اله لاحتتاجه اليها لضرورة

التغذى والبقاء ولسلامتها بالنسبة الى الصفات السبعية الشيطانية فوضعها قربانهما عجلبىل '
البشرية ثمدماآدمالروحفنزلت ثاالرحبة منمماءالجبروت فاكلت جل الصفة الهيمة أ

لانها حطب هذه الناد و+تأكل منقربان قابيل النفس حبة لانها ليست منحطها بلعى '

من حطب نارالحيوانية فهذا تحقيق قوله تعاللى (واتل عليهم) الآآية © والاشارة فىقوله '

بر فطوعتله نفسه ) اى نقفاسبيل النفس طوعته وجوزت ( قتلاخيه  6وهوالقلب /

لان بالنفسن اعدى عدو القلب (١ فقتله فاضبح املنخاسرين ) يفنىىقتل القلب خسارة |

ظ

[أكقوي كنا وال" خرة امافىالدنيا فقتحرم عنالواردات والكثوق  4-2الفيةالى |

افلس

١غ 6 7ه

الجزه السادوس

ميائية قال لشيث يإبى الك وصى احفظ هذا الكلام ليتوراث فيرقالناسعليه فيإيتزق
لل
حتى وصل الى عرب بقحنطان .وكان يتكلم بالعربية والسريانية وهواولمن خطبالعربية

وكان يقول الشعر فنظر فيالمرئية فرد المقدم الى المؤخر والمؤخر الى المقدم فوزنه شمر|
وريد فه أبيات منها
ومالى لااجود .يسكب دمع * #وهاسل

ادى طول ال
نياق عملىا
قوفت

تضمئه

الضريعع

* فل ان
حام
بنق مسترعم

عن انس رضىالله عنه انه وأل عد النىىصلى اللهعليهوسلم عنوم الثلاناء فقال

ب(ومالدم فبه حاضت حواء وفيه قتل ابن ادم اخاه ) فلمامضى محنمر ادممائة وثلادون

| سة وذلك يمد قثل هامل جمس سين وأ تدم خواء شنا وتقسير .هداه يلتاق

من هابيل علمهاللهتعالى ساعات اللبل والنهار واعلءه عبادة الخلق فىكل ساعة منها وانزل

عليه سين حكفة وصار وصى ادم

د

وأماقاسيل فقبل إه أذهب طريدا شريدا

|فزعا مرعوبا لاتأمن منتراه فاخذ بيد اخته اقلما بوهبرها الى عدن منارض العن فاناه
االيس فقالله انما اكلت الثار قربآن هابيل لانهكان يعبد النار'فائصي انت ايضا نارا
ظ تكونلك ولعقبك فبى يتالثار وهو اول مزعبد النار وكان لايمربه احد الارماه فاقل
ابنله احمى ومعه ابنله فقال للاحمى أنه هذا ابوك قاسِل فضا م

اباه مححارة فقتله

ظفقال أبن الاحمى قتلت اباك فرفع يده فلطم ابنه ات فقال الاعمى ويللى قتلت ابىبرميتى
| وقتابى بلطمتى  +قال مجاهد فعقلت احدى رجلى تابمل الى فخذها وساقها وعلقت

مونق ايلوشتمائءذ حاظلىيراةيلوقميمنامة وجهه الى الشمس حيّا دارت عليه فوالصيف حظيرة من نار
للح وهواول هن عصى الله فىالارض من ولد آدم وهواول مسناق

الىالنار وفالحديث ( لاتقتل نفس ظلما الا كان علىابنادم الاو لمكفنللدمها ) لانه اول
ظ ريرسو القتارى وهواك بأجوج وهأجوج شر اولاد توالذوا .من شر والد .».قالوا:واتخن

اولاد قابيل الات اللهو مالنيراع والطبول والمزامير والعبدان والطابير وانهمكوا
الفي وخير ب الخو وعبادة اللار والزنى والفواحش حغترىقهم الله بالمطوفان ايام

نو وبتىنسل شيث * والفتواريخ اذهب قابيل اسلىمت اكلعثنزروا وخلفوا

| وطفقوا حاربون مع اولاد لدم سكيون ف اليال والمغارات والغاض الزىمن مهلاسل ظ

بن فينان بن انوش بشنيث ففرقهم مهلاييل الى اقطار الارض وسكن هو فىارض بابل |
وكان كومزث اخاه الصغير وهو اول السلاطين فىالعالم فاخذوا ينون المدن بيليوب

واستمر الحرببينهم الى اخر الوزماانعل*م انالكدر لإيرتفع املندنيا وانمايرتفع التكدر ظ
ظع
لنوب اهل الله تءالىكالثار والماء لابرتفعان ابدا ليكرنتفع احراق النارلكبأعضاوقم
| لابراهيم عليهالسلام واغراق الماء لبعض #اوقع لموسى عليهالسلام والدنيا تذهب على هذا
ٍْفطونى لمنرضى وصير  :قال الخحافظ

(ين )
د

سورة المابدة

ل 2ق نينا تخسر دنار

و اخرتة اماالذنيا فالة :اسخط لوالديه وبق مذموما الى بومالقامة واماالآآخرة فهو العقاب

العظم 8ا#نلبع
لثهغس ابا #ارسله  88باحث
لفاىرض كه البحثبالفارسة «يكندن» اييلريه ب

المستكن الى اللهتعالى اوللغراب واللام على الاول متعلقة بعث حا وعلى الثانى ,سحث

ويجوز تعلقها ببعث ايضا 9:كيف يوارى  64يستر  8سوأةاخه  64اى جسده المت فاه
مإستقح انديرى وقبلعورته لانه كان قد سلب سابه .وكف حال هضنمير بوارى واخماة

ثانى مفعولى يرى  -روى  انه لماقتله ترك بالعراء اى الارض الخالية اعلناشجار ولميدر
مايصنعبه لانهكاناول ميت على وجه الارض منبى آدم فخا عليهالسباع مله فوجراب

على ظهره اربعين نوما اوسئة حتىاروح وعفت عليهالطيور وتانلسظبرامعتى/لآىبهفتأ كله

فبعثالله غم ابين فافتلا فقتل احدها الا خر شفرله عمقاره ورجلبه حفرة فالقاه فبنها |

وواداه وقابيل ينظراليه وكأنه قبل فاذاقال عند مشاهدة حال الغراب فقيل فل قالياو يتاه |

هىكلة جزع .ونحسر والآلت بدل من ياء المتكلم والمعنى ياويلتى احضرى فهذا اوانك ظ
والنداء وانكان اصله ليمتنانى منه الاقال وهمالعقلاء الا انالعرب يجوز وتنادى مالايعقل أ

اظهارا للتحسر ومثله ياحسرة عالىعناد والويل والوبلة الهلكة © أعجزتان اكون ياى |

عنانا كون  8مثلهذا الغراب فاوارىسوأة اخى 4#تعجب منعدم اهتدانهالىمااعتدى ١
اليه الغراب وقوله فاوادى بالنصب عطف على ١كون اى اتدزت عنكو مشيها بالغراب
فواريا © فاصبح مالننادمين  6اى على قتله كماان املنتحير فىامىه وحماه عرلقىته مدة

طويلة وغير ذلك فلما كانندمه لاجل هذه الاسباب لاللخوف مانلله بسيبارتكاب المعصة

لميكن ندمه 'لوبة ولمينتفع بندسه  روى 

اله لماقتل اابندم اخاه رجفت الارض بماعلها

سبعة ايام “مشر بت الارض دمه كشعرب الماء فناداءالله إبناخوك هابيل قال ماادرىما كنت
عليه دقيبا فقالاللهتعالى اندم اخبك لينادرى منالارض فإقتلت اخاك قال فايندمهان كنت
قتلته شرماللهتعالى على الارض نوممّدذ ازتششرب دما بعده ابدا * قال مقاتل كان قل ذلك

يستأنس السباع والطور والوحوش فلما قتل قابيل هابيل نفروا فلحقت الطور بالهواء

والوحوش بالبرية والسباع بالفاض واشتاك الشحر وتغيرت الاطعمة وحمضت الفواكه

وام الماء واغبرت الارض فقال ادم قد حدث فالارض حدث فاالهند فاذا قاإبل قد

قتل هال وكان جسد قابيل ابيض قبلذلك فاسود فسأله ادم عن!.مه فقالما كنت عله
وكلا قال بل قتلته ولذلك اسود جسدك ومكث ادم حزينا عللى قتل ولده مائةسئةلابضحك

وانشأ شَول وهواول منقال الشعر

ظ

ثغيرت التلآد ومن علها > :فوجه الا
“رض"
تمت
لبخ

تفير كل ذى لون وطع * وقل بشاشة الوجه الصبييح
وعن ابنعناس رضىالله عنهما منقال ااندم قال شعرا فقد كذب انممدا والانساءكلهم
فالتفى عنالشعر سواء ولكن لاقتل قابسل هابيل رثاه ادم وهو سرياق فلماقال آدم

الإزء السادس

١زم يهم

اختك الدسمة فبحدث الناس انك خير منى ويفخر ولدك علٍ ,ولدى  8قال 6الذىتقبل
قربانه وماذنى  89اتمايتقبل الله  6اىالقربان  8منالمتقين  لامنغيرهم واهاتقبل .قربانى
ورد قربانك لافنا مانلتقوى وعدمه اى اتمااديت هقنبل نفسك لاهن قلى فلالى والتقوى

مصنفات القلبٍ لقوله عليهالسلام (التقوى ههنا) واشار الىالقلب وحظيقة التقوىانيكون
العامل على خوف ووجل من تقصير نفسه فماانىبه من الطاءات وانيكون فىاية الاحتراز
نبواسضسال
مانزياق اتلك الطاعة الغراض .سو طلنةايامضتاء شناوذيكول هه شركة
©« لان بسطت الى يدك لتقتانى مااناساسط يدى اليك لاقتلك #هاىوالله لبن مددت اليىدك
وباشرت قتلى حدما اوعدىبه وتحقق ذلك منك مااناشاعل مثلدلك فىوقت منالاوقات ثم

علل ذلك بقوله  #انىاخافاللهربالعالمين  6قبلكانهابيل اقوى ولكننحر ب عقتنله

ل البغوى
ققتا*
واستسله خوفا منالله تعالى لان القتتل للدفع لميكن مباحا فذلك الو
وفىالشرع جار لمناريد قتله انينقاد ويستسلم طلبا للاجر كافعل عمان رضىالله عنه 9انى
اديد انتبوء ياثمى وائمك ه تعليل آخر لامتناعه عنالمعارضة على انه غرض متأخر عنه

كاانالاول باعث متقدم عليه وا نماالمنعطف تنبيها علىكفاية كل مانهلماعفلىية والمعنى انىاريد
باستسلاىلك وامتناعى اعلنتعرضلك انترجع بائمىابىمثل اثمى لوبسطت يدكداليك وبائمك

ببسط يدك الىكافىقوله اصلللّهعليه وس ( المستبان ماقالا افعللبىادى” مالميعّد المظلوم ) اى
اعلبىادى” عين اثمسبه ومثلسبه صاحه بحكمكونه سبباله وكلاههما نصب عالخىالية اىترجع
ملتيسا بالامين حاملالهما ولعل ماده بالذات ابماهو عدم ملابسته للاثم لاملايسة اخبدله

فتكون مناحابالنار يهفىالآخرة © وذلك »* اشارة الىكونهمناصحاب النار© جزاء
عت|ه نفسة قتل امخبنهط#اهعله
طىو#9
فال
الظالمين  6اى عقوبة منلميرض بحكمالله تع
المرتع اذا اتسع اى وسعته وسهلته اى جعلته سهلا وهو نته وتقديرالكلام فصورتله نفسه

ازقتل اخبه طوعله سهل عليه ومتسعله لاضيق فيه ولاحرج فانقتل النفس بغيرحق لاسما

قتل الاناذاتصوره الانسان جد شأعاصيا نافرا كل النفرة عندائرة الشرع والعقل بعيدا
اعلناطاعة والانقباد البتة ثم انالنفس الامادة اذا استعملت القوة السبعية الغضبية صارذلك

الفعل اسهل عليها قكأن النفس صيرته كالمطيعلهابعد انكان كالعاصىالمتمرد عليها وم
الكلامبدون اللام بانيهّال فطوعته نفسه قتل اه الا انهجى” باللام لزيادة الربط كافىقولك

حفظت لزيد ماله مع تمامالكلام بانيقال حفظت مال زيد 9فقتله  6قبل ل+يدرةابيل كنف
بقتل هابيل فتمثل ابليس واخذ طائرا اوحبة ووضع وان علىاحجرثمشيعا من انا

وقابيل ينظر فتعلم منه فوضع رأس هابيل بين حجرين وهو مستسل لايستعصى عليهاواغتاله
وهونام وغنمه ترعى وذلك عند جل نور اوعقبة حراء اوبالئصرة فىموضع المسجد الأعظم

وكان لهابيل بومقتله عشمرون سنة وعن بعض الكبار ااندم لماهبط الضىاتلفاركرةما ك|ل

فاستقاء فنبتت شجرة السممنقبئه فاكلت الحبة ذلك السم ولذا صإرت مؤذية مهلكة وكانقد |
ْ بتى شى” ممااكل فلماغثبى <-واء حصل قاسل ولذاكان قاتلا باعثا للفساد فىوجه الارض

ف(اصيح)

6

اسم

وذح الشعب ضحة واحدة فسقّط سورالمدسه

-

سورة

المايدة

ودخلوا فقاتلوا الحادين نهزموهم و مجموا

عليهم يقتلونهم وكانتالعصابة ىمانسرائيل يجتمعون على عنق الرجل يضربونهالا شطمونها '
وكانالقتاليوماجمعة فبقيت منهمالبقية وكادت الشمس تغرب وتدخلليلةالسبت فقال اللهم

اسأ
ادددالشمس على وقال للشمس انك فىطاعةالله تعالى وانا فطاعةالله ف
للشمس انتقف

والقمر انيقم حتىينتقم مناعداءالله قل دخول السيت فردت عليهالشمس وزيد فالنهار
ساعة حتى قتلهم اجمعين و بتع ملوكالشام فاسشاح منهم احداوثلاثين ملكاحتى غلب علىجمسع
ارض الشام وصارت الشام كلها لنى اسراسل وفرق تماله فىنواحمها وجع الغنالمفرةلل اثار
سا
ع
ن
مي
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فاو حى اللهالى
بوشعاذفيهاغاولافرهم فلسابعوك شالعوه فالاتضفقت يدرجل منهم لاه ماخر

ماعندك فاناه براس 'نورمن ذهب مكلل بالباقوت والجواهى وكان قدغاه لعلهفىا لقربانو جعل
الرجل معه غاءتالنار فاكاتالرجل والقربان ثممات ودع ودفن فى جبل افراثم وكان حمزه

مائة وستا وعشرين سنة وتدبيره امسبتى اسرائيل بعد موت هوسى سبعا وعشرين سنة
جهان اى برادر اند بكس * دلاندر جهان افرين بندوبس

واتل عليهم  :4اىعلى ااهللكتاب  5نبأابنى آدم كه اى خبرانى ابى البشروها قابيل
وهابيل يِفبالحق  :#اىتلاوة ملتبسة بالق والصحة ذكر العلماء ان حواء كانت تإدفكل ١
بطن ولدين ذكرا وان الاشيثا فانهاولدتهمنفردا فولدت اول بطنقابيل واخته اقلمائمولدت
فىالبطن الثانية هابيل واخته ليوذا فلما ادركوا أوحىالله الىادم انه يزوج كلامئهما انوأمة '

الخر لانه يكن يومئذالااختاها وكانت توآمة قابيل اجل فحسد عليهااخاء وسخطوزتم

انذلك ليس منعندالله بلمنجهة ادم فلقهماالقرباقربانا فنايكما قبلتزوجها ففعلافئزات
نار على قربان هاسل فاكلته ولمتنتعرض لقربان قاسل فازداد قاسل حسدا وسخطا وقعل |

مافعل#9اذقرباقربانا 6ظرفلباوالقربان المامبتقرببه المىاللهتعالىذمحنة اوصدقة |
وتوحده لما انه افلاصل مصدر والتقدير اذقرب كل منهما قربانا  #فتقبل مناحدها ©

هوهابيل وكان صاحب ضرع وقرب جملا سمينا اوكبشا ولبنا وزبدا فتزلت نار منالسماء
سضاء لادخان لها فكلاته بعد دعاء ادم عليهالسلام وكانت القرابين اكذاانت مقبولة تزلت

منالسماء نار فاكلتها وانلم تكن مقبولة ل+تنزل النار واكلتها الطير والسباع وقبل |
ماكان فذلك الوقت فقير يدفع اله مانتقرببه الىالله تعالى فكانت علامة قبوله ماذكر |
1
ل

النار والاكل* وروىسعد .نجيروغيره 'زلت نارهناسماء فاحتملت قربانهاسِل

بحعليه|لسلامتووم ستقبلمنالا خر#هوهوقاسِل
ورفعبهال اىلجنةفلي لزيرعىالىان فدىبهالذ

كان صاحب زرع وقربارداً ماعنده منالقمح ولع رضله النار اصلا لانه سخط حكمالله
ولمخلص اله فىقربانه وقصد الى اخس ماعنده فرلا عن اليل الذى قربا عله وهد عضب

قامل ارد :قربانه وكان نضمر السد فىنفسه الى.ان الى ادم مكة لزيارة الببت فلما غاب أدم
بل قربانهلاخه ع لاقتلنك 6ه
أنى قاسل هابسل وهوفىغنمه فعند ذلك  #8قال  6اقىمن
ا

اى والله لاقتذك قال ولمقال لآنالله شل قبرابك ورد قرباى  وتنكح  ---الشجاء وانكح
ب
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حك ابام جهدد

اجر اناوس

 000خلماكزاوالسك| 
 1171اح اأفتروفل .اقتل
مووسى
):.أأبيأهام-فقساللهم م
 ١اذا
دكتتن مدعا فنؤلالسرير حتى نظروا اله نبنالسيماء والارض فصدقوه * وعن عن إن ابى |

طالب رضئالله عنه قال صغد مونى وهارون الل فقال سْوا اسراسل افنثتلته فاذوه
| قاص ألله الملائكة فحملوه ححتى مروا به على اسرناسل وتكذنميت الملاككة عو لهحتى عسفت

انلكة حملوه ودقنوه فيطملع على موضع
نوا اسزاسّل انهقدمات فبرأال ممااقاللوامثلما
قبره احدالا الحم خَْاهالنَ اصمواًبكم* وقال جبمنرمويموثة مات هارون وموسى فالنيه

|ماتهازون قبلمونى وكاناشرجاالى بعس الكهوف فات ارون ودقنه مؤسق واتضرف

| الى اسراشل فقالوا قتلته لْسا اياهوكان محبا فىنى .اسنراشل قتضريع  مودى الى ذه 0
فاوح اللهاله أنانطلق بهمالى قبره فنادى ياهارون فخرج هن قبرهوينقض ولللهة فقالاناقتلتك

فقال لاولكننىمت قال فعد الىمضحعك .واتضر فوا * واما وفاة مونىعلهالضلاة والسلام |
قال ابن اسحق كان صق الله :موسى قدكرهالموت واعظمه فاراداللة انحن اليه الموت فنى”
وشع بن نون

فكان نغدو 0ه

عليه فقولله همومسى ,ياى الله مااحدث الله انك فقولله

لت اسألك عن شى” ممااحدث اللهالك حى ا
بوشع يانىالله ألماحضك كذ١ وكذا سنة فكهن
تكون انتالذى ثثهنه.وتذكزه ولايذكزله.شأ ولمارائ موتئ ذلككزءالتاة واتخنالمت
و قىالديث ل(حاغلك اللوت الىهموسى ,فقَال له احدريك

قال قلطم موسى

تفعا عا فرجع ملك الموت الىالله تعال فقَال ايلك ارسلتئ عند

قال فردالله النه عننة وقالار جع الىعدى

عان ملك ا

لا,زندالملوت

وكدفقاً عى

ِْظ
أ

فقلىله الحاة ريد فان كنت تريذ الحاة فضع بدك0

علىمتنثورثما ؤارت :يدك من شعرة فانك تعنش بهاسنة قالث ماذا قالثم موت قال فالا'ن
قمرنيب قالرب ادتى منالارض المقدسة قدر رمئة حجر ق)الزسولاللهسل الل تعالوعلة |

تىح
قعمت
وسلٍ ( لواتى عندملا ريتقكمبره ال جاتبالطريق عندلكشب الاحمن) قال
دبناع

|

حديث ملكالموتوموسى عانز
لّص
علل
لسلولا
يلهوسل ولابزده الاكل مبتدع كذافىتنيز |
التعلى وفىحديث آخر ( ان مكاللموتكان يأى 'النائن عنانا' حت الى مونتئ لتقتضة نمين |

ففقاعينه خاءملك الموت بعدذلك خفية ) وقال وهبخرج مونى لبعض حاجاته فر برهط ظ

منالملائكة,بحف

رونقبرالم برشا قطالحلين مه ومثلماافنلهملنضرة والتشيرة والهيحة ١

فقا ل لهميأملائكةاللهاحنفر هذا القير فقالوا لبد كريمعلىدبه فقال انهذا المد مالنله
عيزل مانابت مضحعا احين مهنذا قالوا ياكلم,أللهأنحى انيكو نلك قالوددت قفالوا فائزل
واضطجع فيه واتوجه الى ريك قن لاشلانفيملاتملفي
ةي
اوه ثمتنفس اسهلل نفس قبضالله

روحه ثمسوت الملائكة غله التراب وقبل :انملكالموت .اناه بتفاحة املنلثة فشيها فقض
يتوالع روطوار 21

أن يوشع  11بعدهو نه المنام فقال كف وحدت الموت قالكشاة تلخ

وج جه وكان .مرأطونا طائة واغشلزين اشتة .فنا مات اموالخ  وانقطلكاالاد نون بعك الله
| لوشع يبافالخيره ازالله قداصم شتال النائرة فصدقوة وتابعوه فتوجه تق اشرايئل الى |
ل©2كهيسب ارغمح
ىاءمعه بابوت المثاق فاخحاط عاد سنه ارحاء اريك ببندين السنايم تسذى ! قالقوو
.مولن

لم1

0

مجج ببدم بجوم

1

ضورة الاذة

قاعدون 4اراديذلك عدءالتقدم لاعدم التأخر  #قال  6مومى عليه السلام لمارأ منهم
| مادأى املنعناد على طريقة البث والحزن والشكوى الىالله تعالى معرقة القلب التى عثلها ,
سحل الرحمة وتستنزل النصرة  2ومذانى لااملك الانفبى واخى » اى الاطاعة نفبى [
واخى
فافرق يننا6ه بريد نفسه واخاه والفاء لترئيسب الفرق والدعاءبه على ماقله

اقلين
ظ ال وقبويمنالفاس
خا»
رجين عطناعتك المصرين علىعصانك بناحنكم نا جانستحقه |
وغليهم عاستحقون

قال كك انّتعالى

فانها 54اىالارض المقدسة « محرمة عليهم  3ظ

 2منعارم تعبد وتكليف لايدخلونها ولاملكونها لان كتابتهالهم كانت مشروطه |
بالايمان والجهاد وحدث نكصوا

علىادبارهم حرهوا ذلك وانقلبوا خاسرين ووااربعينسنة كه .

ظرف لحرمة فالتحريمموقت بهذه المدة لامؤبد فلايكونخالفا لقوله تعالى( 7

60

فالمراد تحريمها عليهم انه لايدخلها احدمنهم فىهذه المدة لكن لاععنى اكنلهم يدخلونها |

بعدها بعلضهم منبق  #يتيهون فىالارض * اى يرون فالبرية استثتاف لبان كفة |
حرمائهم

فلاتأس  6فلائحزن والاسى الحزن ههعلىالقوم الفاسقين

روى 30

عليهالسلام ندم علإددانهعلبهمفقيل لانندم ولانحزن عليهم فانهم احقاء بذلك لفسقهم ظ
فلمثوا اربعين سنة إفىستة فراسخ وهم ستائة الف مقاتل وكانوا يسيرون كلبوم حادين فاذا أ

امسواكانوا فىالموضع الذى ارنحلوا منهوكان الغمام يظللهم من حرالشهس ويطلع بالليل |
مود مننور يضئ'لهم وينزل عليهمالمن والسلوى ولاتطول شعورهم واذاولدلهم مولود |ْ
كانعله ثكوابلظفر نطوله وماؤهم مناحجرالذىحملونه وهذه الانعامات علمم معالهم |
معاقبون لماان عقابهم كانبطريق الفرك 15

واصحالاقاويل انموسى وهارون كاناممهم |

ظىالتنهولكن كانذلك لهماروحا وسلامة كالنارلابراهم وملائكة العذاب© قالفالتأويلات
ف

التجمية والتعجب فىانموسى وهارون بشوم معاملة بنى اسرائيل بها فىالشه اربعين سنة |
ونوا اسرائيل ببكرركةامتهما ظلل علعم الغماموانزل عليهمالمنوالسلوى فوالتيهليعلم
:ال الحافظ
سةقين اننبى ق
لشؤفماصي
ائر
صةاصحلبةمين وا
لرك
ااثرب

*كش دشوارىئ” منزل ساد عهد اسانى
ملول *مرهان بودن طريقكارداتى نيست ب
كروفق

انمومى عليهالسلام خرج منالتبه بعد اربعين سنهوسارمن بتىمننى اسرال ١

الواريحا وكان وشع بننون على مقدمته فحارب الجسابرة وفتحها واقامبها ماشاء هئم
قبضدالله ولايعلم قبره الاالله وهذا أصح الاقاويل لاتفاق العلماءاعنلىعو ج بن عنق قتله |

معولس.ىهالسلام » قال السدى فوفاة هارون ازالله اوح الى موسى المىوفى هارون ظ

فائتبه جبل كذا وكذا فانطلق موسى وهارون نحوذلك المل فاذاها بمشحثرلةهلايرفاذا ١

| بيت مبىوفيهسريرعليهفرشواذافيهريح طببةفلمانظرهارون ال ذىلك احجه وقال ١
م

فلم عليه فلمانام جاءملك الموت فقال ياموسى
 2احبازانام علىهذا السرير قا

يكيو ةللرئيضجسفع«البوبتاقلةعييةنطاف ةيمره ورفع السريريه إلىالسماء ام

|وسي الى |فوا ساوروالمترورنه هارون قالوا انزمومى قتل هارون وحسده عومسمبى
م

ْ

م يه
الإزءالسادس
لبهعمدما عصوافانها محرمة علهم  89ولاترندوا * لاترجعوا  #على ادبار؟ 6#اى
مدبرين حُوفا منالجاترة فهو حال منفاعل لاترئدوا ومجوز انيتعلق بنفس الفعل اى

ولاترجعوا على اعقابكم خلا مامالل #9فتنقلبوا  6#فتنصرفوا حالكوتكم هوخاسرين #8

اى مضونين بفوت ثواب الدارين  8قلوا  6يانىوا اسرائيل عند امن موسى وميه غير
يثلين
ملكوهسى فابنها قوما جبارين 6هاى متغلبين لاتتأنى مقاومتهم والجبار العالى
ممت
الذ
| الذى حبرالناس ويكرههم كاثنا منكان علىمايزيده كانا ماكان فعال مجنيره على لاه

اى اجيره عليه وذلك انالنقساء الاتى عشرالذين خرجوا لتحسس الاخبار وانتهوا الى

مديئةالجبارين لمارجعوا الى موسى واخبروه بماعاينوا منقوتهم وشوكتهم وطول قدودهم

وعظم اجسامهم وانالرجل مننى اسرائيل ليدخل نحت قدمهم لعظمه ووسعته قال لوم

موسى أكتموا شأنهم ولاتخبروا به احدا مناهل المعسكر فيفشلوا فاخبركل واحد منهم

قريبه وابن عمه الارجلين وفيا بما.قال لهما موسى احدهما بوشع بن نون بن افراتم بن
بوسف فتى مومى والآخر كالب بن بوفنا ختن موسى على اخته مرب بنت عمران وكان
منسيط يهودا فشاع الخبر بين نىاسرائيل فإذا قالو انفيها قوما جبارين  8وانالنندخلها
حتى مخرجوا منها يه من غير صنع قمبنلنا فانه لاطاقةلنا باخراجهم منها فإفياخنرجوا

منها  بسبب منالاسباب الى لاتعلقلنابها هو فانا داخلون  6حيائذ © قال رجلان ©

أ

كانه قل هل اتفقوا على ذلك اوخالفهم البعض فقيل قال رجلان وهما كالب ويوشع

منالذين مخافون  6اللدتعاللى دون العدو ويشّقونه فىخالفة امره ونه.ه وهوصفه لرجلان ؤ

 2انتعاللهعليهما  #بالتثيت والوقوف على شؤونه تعالى والثقة بوعده وهو صنفاةبيه
لرجلان ِِ ادخلوا عليهم الياب  4اى باب بلد الجبارين وهو اريحا وتقديم الجار والجرور

عليه للاهتام.ه لاالنمقصود انما دهخوول الباب وهم فبلىدثم اى باغتوهم وضاعتوسم

افلمضيق وامنعوهم املنبروز الى الصحراء ثلاجدوا للحرب الا  8فاذا دخلتموه ©

اى باب بلدهم وهم فيهفل فآتكمغالبون  6منغيرحاجة الىالقتال فانا قدرأيناهم وشاهدناهم

انقلويهم ضعيفة وازكانت اجسادهم عظمة فلالخشوهم والمجموا عليهم فالمضايق فانهم
لاقدرون فها على الكر والفر  8وعلى الله  6خادة  89فتوكلوا  6بعدثرتيب الاسباب

ولانتّمدوا علمها فانهسا بمعزل املنتأثير واتماالتأئبي منعنايته العزيز القدير © انكنم
مؤمنين  6بدتعالى مصدقين لوعده فان ذلك ممابوجب التوكل عليه<تا ##مؤقابلواا» غ
لييرن

بقول ذينك الرجلين مصرين عاللىقول الاوله ياموسى انالنندخلها 4ه اى الرجضبابرة
 0ابدا

اى دهرا طويلا

ماداموا فها  2اق ارضهم وهو بدل منزابدا بدل البعض

لان الابد يم الزمن المستقيل كله ودوام الجمارين فنها بعضمنه © فاذهب © الفاء فصبحة
اى فاذاكان الام كذلك فاذهب  83انت وربك فقاتلا  6اى فقاتلاهم انما قالوا ذلكاستهانة
واستهزاءيه تعالى وبرسولهوعدم هالاةبهما لاانهم قصدوا ذهابهما حسقةلانمنهوىصورة

| الانسانيستبعدمنه انه جوزحقيقة الذهاب والحى”على اللهتعالى الاازيكونمنالمجسمةهواناههنا
( قاعدون )

نجخأك
لو

5

>

ا
عم مع

لفق فانه تشرف شٍ ب  3 20هن سوة عن

مد

عله السلاء 02

٠

ه

>

لزددة

لمسعمصي   2حا الو لا

امح
س

أللة أر د "زحرج

أعالمن

0ل 000خمة فىالر الالحسدةعحلىل اؤقرؤ يعن |
عقانيخص

ٍ وإيكننا
١
0
جه فاضاعهقومه واتماوصنتالتىقومه بإنهم اشاعوا /
اظلأبىعي قوةعلمها
|سسهماىوضة تدنهمخيث لسلغودضىادة ماخنباره احوالالقبركذا والقصوص ٠ثم وحه *
اىشر شه ز أواسع الوا قلىألة بوم
أ وانفق العلماء علىانه صلى الله غلة وس ولدمكة عاالمفل .ع ف
الاثننننه فلماتشرف العام ماروا

ظ

1112

اضاءت قلون! لخلق وَاحنارت

فهداهم النهبه عليهالسلام فابضره منابضر وعتى منعمى وبق ا
فلكفر والضلال
دركار خانة عشق ا

ا

 43لوكس

له

 12ساشد

وَاننا اضاف تعالى الرسول الىنفسه وقال رسونا ومااضاف اليهم لان فائدة رسالته لمكن
راحعة البهم ولما خاطى هذه الامه واخير م عن نحى الرسول مااضافة الى ته واتمًا حتله ١

)ان فالددارك لتدكانت راجة الىتفخ
مانتسك ل
 ١منانفسهم ققالل(قدخاء؟ زسول ق
' م فىال2أويلات التحسة لووقا المؤامن؟ لشن أذ الروك صل الله عله وس وجتكر
روي 2

فاولوعد والوععد فقدحاء الست واللذير حث للسق للاعتداز كا! ل ا

أاز
جير نمطم لوكا مع النبى صالله عليه وسلم بالححفة فقال ١لسن يدوق ك

)لنا ب قآلّ (ذاتروا
ْ الاالله وحده لاشريكله والى رسولالله وانالقران و تست فق
 ٠فانهذا القر ان طرفه سدهالله وطرفه بإبديكم 0
ظبدا )0 0
ا

0

4
4

4

سن ا

ا -

ا 0
 9انشغ:قار
مناقر
فيكم اساء  41ؤت  - 81ل م

عم

 2وفضل

|
ْ

مَلوكاا

انه فاتكم  ,كا

2ن
مومى 2 -عي  7امد لاهل الكثار

ا

بلطا

م فانه

اعظلء01

7 77اى
1الاب

> وض فبهم الملوك  5695الا ساء وحعل

حعل اش0

الكل فىمقأبمت ]له مسال في عل

لا اناقارتٍ الملوك قولون عندالمفاخرة نحن الملوك  +وقال السدى وجعلكم اخراد تملكون
ا
ا انفسكم بعدماوكتم فىايدى القبط فمملكة فرعون بمازلة اهل الجزية قال ابن عباس رخىالله
عنهما يعنى اسعاب خدم وحشم وكانوا اول منملك الخدم وليكن لمن قبلهم خدم وقال
بعضهم منله اعرأة يأوى الها ومسكن يسكنه وخادم مخدمه فهو منالملوك وكذا منكان ظ

ظ

 0واسعا وففه ماء جار فهو ملك ل الل .كممالمِوّْتَ احدا منالعالمين  0 4ف

غالسلوى
ظواغراق العدو وتتالمال الغمام والزال المنو

وغرذلك اتات المالا

ظالعظام والمراد بالعالمين الام الخالةالى زمائهم يهافقوم ادَخَلوَا الارض المقدسة  :6فى '
7ا اد-عي ظ
اَرهض  00طهرت اوت  0ب
اا

ل

سس صم

000

الجزء السادس

حي ٠7 +. دم

| المضاف اكىراهة اسَنولوا ممتذرين عن تفريطكم فمىراعاة احكام الدين هق ماجاءنا |
بمشنير يه ببشرنابالجنةوغل8انذير  4يخوفا بالناروقدانطمست اثارالشرائع السابّة |
و]وتلفت اماريها ع فقدجاء؟بشيرونذير  6متعلق بمحذوف "أي" عنهالفاء الفصحة ١
ونسين أنه معلل به أىلامك الهابذلك ينها نو أت بشر ونذير أى فذير على ان التنوين ظ
| لتفخم  5وؤالاابة امئان عليهم يان نعث اليهم حان انطمست إثار الوجى وكانوا احوج ظ

تايكرق لهف قات خلنكليق'ق قدير  فبقدر عن الإدتمل بزاميكفل موقت
ظوعسى عليهما السلام حمث كان هما الف وسيعهائه سنهقالف نوىعلى الارسال بعد ١

نكا

فعله بان عببى وحمد عليهما السلام جسعزكان شهما ستائة سنه وتسع ولسعون

وسمائة وست واريعون سئة واربعة اساء على ماروى الكلى ثلاثة من بنى انتراملا
ام
| سئة ح

| وواحدمنالعرب خالدين سان العدبى وقبللميكنبعداعلباسرسولاللهدلى اللهعليه وسلم
| وهو الانسب بمافتنىوين فترة مالنتفخم اللائق يعقام الامتنان عليهم بانالرسول قدبعث

ظ

ددوال حاجتهم بابي م 3ضَى  6صو والا3سماع الوحى لبعدوه ل َعظم د ||ْ
الهمع
مننبيهم |ْ|
مه وتازمهم المحة فلاتعللوا غدا يانه لمبرسل اليهم ي
مأإنله وفتح باب الى احلر

منغفاتهمكذا فطلا * وف الحديث ( انا اولىالناس بعسى ابن هسم ذانهليسبنىوبينه بى) »

قال انالملك بطل بهذا قول من قال الحواريون كانوا اساء بعد عسى عله السسلام انتهى |

معنى قوله ى اى ى داع الخلق الى الله وشرعه واما خالد.ن سنان فان اظهر بدعواه
و

 0سكو ظ
را
ب
لاءبعرنزخ الذى وري
الااني
بلاد عدن فخرجت نار عظمة مغنارة فاهلكت الزرع والضرع فالتجاً البه قومه فاخد |
عت
جحتى
راه
خالد يضرب تلك النار بعص

هاربة مه الى المغارة التى خرجت منها ثم قال ظ

لاولاده انى ادخل المغارة خلف الثار لاطفئها وامسهم ان يدعوه بثعلداثة ايام نامة فائهم |
ْاننادوه قل ثلاثه ايامفهو بجر ومموت وان صيبروا ثلاثه ايام رسج سالما فلما دخل صيروا ٌْ

ظومين ادك لديم فاق فميصيروا ثلاثه ايام فظوا انه هلك فصاحوا بهفخرج خالد ظ

املنمغارة وعلى راسه ألمحصل مصناحهم فقال شيعتموتى واضعتم قولى ووصتى واخبرثم |

| بموته وامسهم انقبروه ويرقبوه اربعين يوما فانهبأنيهم قطبع املنعم يتقدمه حمارابّمقطوع |
برهم باحدوالالبرزخ والقبر
| الذنب فاذا حاذى قبره ووقف فليْيشوا عله قبره فانه يشوم ويخ

شين ورؤية فاسظروا اربعين يوما خاءالقطبع وتشدمه حمارابتر فوقف -حذاء قبره فهم ظ
اعن

مؤْمنوا قومه ايننبشوا عله فابى اولاده خوفا منالعار ثلا يعَال لهم اولاد الممبوش قيره ,
عشماتهم امية الجاهلية علىذلك فضيعوا وصيته واضاعوه فلمابعمثرسولالله صلىالله تعالى .

ختالد
ْ عليه وسحم حاءنه ش

فقال عليه الام ( ضي حا باينةأى أضاعه قومه ) واما أمص ظ

 ١خالد الك عاعونائندرااةلتزر ان انالحكم ف البرزخ على صورة الحساةدالدنيا فبعل ؛مبذلك'
الاخار صدق الرسل كلهم ابخمياروابه فىعصاتهم الدننا فكان غرض خالد عليهالسلام |

ايمانالعالم كلهبسهحااءت به الةا من اواك القبروامواطنوالمقامات البوزخيةليكونرحمةا

ل(لجميع )

سورة الايدة

حمورحم هم
وليست الحة بالدعوى  7لها علامات ولله در من قال يضيب
||

ظ

تعصى :الاله وانت تظهر حه * هذا لعمرى فالفعال ددع

لوكان حبك صادقا لأطعته * ان الحب لمن يحب مطبع

والله تعالى لاحب من خالف شيامن شريعة النبى عليه السلام من سننها وفروضها وحلالها ,
وحرامها وانما بحب مانطاع اسه ولا فبويقنالناس من حتت الصورة النشسرية واتما
شاوتهم من حيث العل والعمل والتقرب الى الله تعالى  :قالالسعدى قدس سره
ردراست بابد نه بالاى زاست * ك كافرهم ازروى صورت حمواست

ظ

واما ببظهر التفاوت فالآ خرة لانها دارالجزاء فطوى لعبد تفكر فى حاله ومصيره فرغب

برسداطنل
د
كوررفام
سداد

ظ
فىالزهد والطاعة قبل مضى الوقت  :قال فالمنوى
كربينى ميل خود سوى مما * بردولت بركشا “.حون ما

ظع
َه

زاسّتداء كاز انددوا سين * اسائشى نو يشمان روز دين

ا

3
ب

ود بينى ميل خود سوىزمين » ,نموحنهسشكني هنباجزحنين
عاقلان خود نوحهابيشينكتد * جاهلان آخر بسر بر مىزئند

وحكى  ان رجلا جاءالىصائغ يسأل منهالميزان ليزن رضاض ذهبكه فقالالصائغ |
اذهب فانه ليسلى غربال فقال الرجل لاتسخربى ات الميزان فقال الصائغ ليسلى :مكتسة جا
ثمقالاطلب منكالميزان ايهاالصائغ وانت تحببنى بمايضحك منه فقال اعاقلتماقلت لانك +.1
ش
تخعمى
شس

رىاب
لطتال
اسق
فعئد الوزن فرق رضاضك ميندك بسبب ارتعاشك وي

ل-+

لتت
قك قل
امر
مبة ا
فتحتاج الىالمكنسة والغربال للتخليص فبسبب فكرى لعاق

مزانول ديدم آخررا هام * جاى ديكر رو انبا والسلام

ظ

و*اعلم ان احماء اللههم اولياءاللهعلىاختلاف درجاتهم وطبقاتهم  .ذنُم عوام  .ومنهم |
من.هم اخص ولكل منهممقام معلوممنالحبة * ورأى بعضهم معروفا الكرخى
واص
خو
نحت العرش وقد قالالله تعالى لملائكته من هذا فقالوا انتاعليارب فقال هذا معروف

| الكرخى سكر من حى قلا يلقالاللقائى وكال الب انمايحصل بعد تزكية النفسفانالنفس

انء مجاب اللهم
رم
وللى
اذا كانت مغضوبة لتم الرحمة فىحقها وصاحبها انمايحباللهتعا
اجعلناتمنبحسك حبا شديدا ويسلك فىمحبتك طريًا سديدا 8هيااهل الكمَابٍ قدجاء؟
فبين لكم  الشسرائع والاحكام الدينيةالمقرونة بالوعد والوعيد ,
رسولنا ه حكاولنه ي

ف علىفكتراةسّ#هة مهنلالرسل م6بتدأة' منجهتهم وعلى متعلق بجاءمعلى الظرفية |
اى جا على حين فتور مانلارسال وانقطاع منالوحى ومزيد احتباج الى باالنشسرائع

والاحكام الدينة بال فترالثئى” يفتر فتودا اذا سكنت حركته وصارت اقل مكمانت
مل
لىعفى
اواع
عليه وسميت المدة بايلنانساء فترةلفتور الد

بلك الشرائع ونسنا صلىالله

تعالى عليه وسلم بعث بعد انقطاع الرسل لان الرسل كانت متوائرة بعضهافى ائربعض الى
يل نجي” الرسول بالبيان على حذف
تولعوال#
وقت رفع عسى عليه السلام © ان تق

مج 7م كيم

الجمزء السادس

| كثلرجلاشترى عبدامن خالصمالهبذعب اوورق ثم املكنةدار فقال احمل وارفع

خنالللقى '
الى لخْمليعمل ويرفع الىغيرسيده فأيكميرضى اينكون عبده كذلك فا
ودذقكم فتلشاركوا بهشأ واذاقتم الى الصلاة تقللتافتوا فان الله بقبل بوجهه :الى" وجه
ا

عنده مالم بلتفت ٠ وامسك بالصصام ومثل ذلك كثل رجحل فىعصابة معه صرة هن مشغلة

وآاملكصدقة ومثل
كلهم يحب ان يد ريحها واالنصيام عندالله اطبب منرع المسك  .ب
قله كثتلن.ونج امألرهلغاادود واؤثطواًاي نوما :إلى عل اوفقوو بلرانلوران سق ليكنرفي كزان
لكم ان اقدى نقسى منكم عل ينعطى القليل والكثير حتى معنا اللقماهال واس ] بذكر

ا

ابتاركئين؟! وهيل ذلكه كال جل بها اهبواسترراغابق اله  2128لز,وجلها يسناءةابدوة
فسه فبه وكذلكالسد لناجو املنشيطانالذىهوا كيرالاعداء الابذكرالله  :قال فالمتتوى

ذكر حق كن بانكه غولاترا بسوز * .جشم تركسداازين كركس بدو ][١
باحق اباركلتٌ عدون بالق العف روعت
#ويمحختك راوى صَلعوش)؟

1ن ودش ده

حون در ابد نام اك اندر دهان
قال رسول ألله صب اللهتعالى يحي

 0ع

ادسدد 3ترون ابد لد []
 1حون برافروزد ضا

*  5بلدى

5

وى معان

قد اسك خم الل 00

بالسمع والطاعة ا

لر
ا
اك)رمك
ج)دعر؟
عج*[6و
>سرظ
عصىوالجهاد
والهحرة واماعة فانهمن فارق اجماعة قد شير فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه ظ
1

الا.ان بزائجم ) والريقةبكستر الراء وَفتحَها ؤسكون الناء الموتخدة وأخدةالرايق وه طرق

-

| فى حبل يشديه الهم وتستعار لغيره © وقالت الهود والتصارى نأحبنناء الله واحباؤه | 4
| اىقالت الهود نحن اشاع ابنه عير وقالتالنصارىنحن اشاع ابنه المنسح كابقول اقارب

| الملوك عند المفاخرة ناحلنملوك اوالممتى تحنم اللهبمنزلة “الانناء للاباء وقرننا م انللهكقرب
الوالدلولده وحبنا اياهكبالوالد لولده وَعْضْبِالله علينا كغضب الرجل على ولده والوالد

اذاسخط على وده فى وقت يرضى عنهفىوقت آوخبراللة انهمكانوايدعون ان لهم
فضلا وعزية عندالله الى

 00وقل لرسول الله قرام عله وس

فق قل #ه الزامالهم وتيكيتا يفعفذلبكم

بذنوبكم  6اى ان صح مازعتم فلااى شىي”عذ,

00  ١الاسر 5بغ . 5تم اله 95كيل 2اياماديا  4ظ

ايام عبادتكم العجل ولوكانالام مازعيتملماصدرعنكم ماصدر ولما وقع يكم ماوقع ظ
#بل  #اى استمكذلك «وام بشرمنخلق 6اى منجنس ماخلقالله تعالىمن |
1يسم[١
دى
ات
؟ايلهد
]و
ني
ا
سلع
|]
4
©مج
آس
ن*

غيرمزيةلكمعلهم  2يغفر ليمشناء  6ياغنفرله من اولتكم الخلوقين وهم انلذآيمنوا ظ
بالله تعالى وبرسله  3وبعذب من يشاء كهان لعذبه منْهموهم الذين كفروا به تعالى وبرسله ا

اول
سمل
مكوات والارض وبميانهما مينهالموجودات لاينتمى الله تعالى شى* هنبا
لله
الا بالمملوكية والصودية والكلٌ تحث .ماوكتة بتر فنهكفت .إنشاة اتخادا! واعداما"وَامانة
واناية وتعذيبا فاتى لهم ادماء مازعموا 89والهاللصير يه فالآآخرة خاصة لا الى غيره
استقلالا ولا اشترا كافبجازى كلامن الحسن والمسى” يمساتدعيه عمله م
ينغ
مير
نماعلعه

()

م
اي

للمسمفطبصصطي 5552225222252:

/٠م دم

سساُاسُسُسييي ا ا

لي

سورة المابدة
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سد

نعفنسه ولا عن غيره والمراد بالاهلاك الامائة والاعدام مطلقا لابطريق السخط والغضب |
كأيد /
قعق غلاكها قذبللك لت
حم م
ناكه
ولعل :نظم:امه سفبىسلك مفنرض ارادة اهل
التكدت وزيادة تقريز مضمون الكلام محمل حالها اتموذجا لخال .بقة من فرض اهلا كه

كأنه:قل قل فينملك هنالله شيأان اراد ايهنلك المسيح ابن م.م وامه ومنفىالارض |
وقد اهلك امه فهل مانعه احد فكذا حال منعداها :املنموجودين  9ولله املكسموات

والارض وما منهما  6اى مابين قطرى العالم الجسمانى لا بين وجه الارض ومقعر فلك
القمر فقط فناول مافىالسموات هالنملائكة ومانى اماق الارض والبحار مالنخلوقات

وهوايتضيص .عليكون :الكل.نحت .قهنزةرتغالى واملكوته زائر.الاثثارة الىكون البعضرائ ١
منفىالار ضكذلك

اى له تعالى وده

ملك جمبع الموجودات والتصرف المطلق فبا امحادا ا

واعداما واحاء وامانة لا الايد سواه استقلالا ولا اشتراكا فهونحقشق لاختصاص

ار

5-0

الالوهصة ا

تبعهالى اثر بان انتفامها عمناكسلواه ف يخلقمايشاء #ه اى مخلق مإيشاء من انواع |
صاب على المصدرية لاالعلمىفعولة كانه
لحله
لة م
اصوف
الخلق والاجاد علىان مناكرة مو

افو
ناض
كغر
كل مخلؤر أئ جلى بعائعرتارة كلق من

ولادض واخرى
السؤات ا

لق مبيانهما فينشى“ من اصل ليس منجنس كخلق آدم وكثير املمنيوانات .
خصل
مكنا

ومن اصل يحانسه امامن ذكر وحده كخلق حواء او اثى وحدها كخلق عسى اومهما
اس ويخلق بلاتوسط ثى” من الخاوقات كخلق عامة الخاوقات وقد مخلق
نابر
لس
الق
كخ

بتوسط مخاوق آخر كخلق الطيرعلىيد عيسى معجزةله واحباء المونى وابراء الاكه '

دلصحنيوىهمعاةكلام
متتلب]مىدنئرعرلا
اهجااسعبد7صفوهفرموسارا

والابرص وغيد ذلك فينسب كل اليه تعالى اللاى من اجرى ذلك عيلدىه ف والله على
شى” قدير #ه اعتراض تُذسِلى مقرر لمضمون ماقبله  :وفى المتوى

دامن او حكير اى يار دلير ك*ومنزه باشد از بالا وزير []1
ىحوعيتى شوى كردو نبرشود * بىجو قارون درزمين اندر رود
ربى الاعالا ةلاد

الهكيلان ادي خاذاها در خوراين ابلهان [؟]

* وعنعبادة منالصامت رضىالله عنه نعالنى عليه السلام قال م(نشهد ان لا اله الا الله

وخده؛لاشريكله وان تخاذاعندة ورسوله وان عيسئ-عنداللةورسولة وكلته القاها الى

5-2 7,

مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على مكان منجمل ) و*عن
الحارث الاشعرئ رضىالله عنه ان رسول الله صل اللهعليهوس قال ( ان الله تعالى اوحى

الىيح بن ذكريا عليهماالسلام بخمساكاك إن ضل يهنوبأ بح اسامعال انيعماوا
كل لظا هن :ناناد عشبع باك اننانها املك يمن .كنات :ان:تعمل يهن وخأ ص

اخاق
ىفعل
نات
اى ل
فاخ
بى اسراثيل ان يعملوا بهنفاما ان مخبرهم وأما ان أخبرهم فقال يا
ان سبقتتى بهن ان خسف بن أو اعذب قال شمع ى املارابيل بست المقدس حتى امتاة”

المسجد وقعدوا على الثعرفات ثمخطيهم فقا ان الله اوحى الىبخمس كات ان امل بهن

وآصس ب اسرائيل ايعنملوا بهن  .اولاهن ان لتشاركوا باللّه شيافانمثل من اشركبالته |
عاحخوبدراكانلنى
5
قلر
ترابمبا
حسكم
رج
بل.و ||

الحزء النادوس

سم

مضنا 5

اىبتسيره وارادته 9ويهديهم الموصراط مستقم 44اىطريق هواقربالطرق الىاللدتعالى 

ومؤد اله لامحالة وهذه الهداية عينالهداية الى اسبللسلام وانما عطف عليها تنزيلا للتغاير /
| الوص منزلةالتغاير الذاتى كافىقولهتعالى ( فلماجاءامس ناجيناشعسباوالذين امنوامعه برحمةمنا
وتجناهم منعذاب غليظ  * 6واعدانالله تعالى بعث النبىصلاللهعليه وسل نورابينحقيقة |

حظالانسان املنله تعالى وانه تعالى سمىنفسهنورا بقَوله تعالى ( الله نورالسموات والارض)
لانهماكانتامخفتين فىظلمةالعدم فاللةتعالى اظهرها بالاجادوسمىالرسول نورا لان اولشى |
اظهرهالمق بنورقدرته منظلمةالعدم كاننور مخدصبىاللّعلنه وسلم كاقال ( اول ماخلقالله

نورى ) خثلمقالعالم يمافيه مننوره بعضه مبنعض فلما ظهرت الموجودات ومجنودنوره ظظ
سهاه 'نورا وكل ماكان اقرب االلىاختراع كان اولى باسمالنورما ان عالمالارواح اقرب الى
الاختراع من المالاجسام فلذلك سمى عام الانوار والعلويات نوراسا بالنسة الى السفليات
ْ فاقرب الموجودات الىالااختراع لماكان نورالنى عليهالسلام كان اولى باسمالبور ولهذاكان

| شَول ( انامنانّ والمؤمنونمتى ) وقال تعالى ( قدجاءكم منالله نور  6وروى ب عنّالتى
فرءاام وكان سبح
| عليهالسلام اله قال (كنت نورا بينيدى دبىقبل خلق آدم باربعة علثي

ذلكالنور وتسبالملائكة ,تسببحه فلماخاقاللهادمالتىذالكنور فىصلبه) * وعنابنعباس
' رضىالله عنهما عن الى صلىالله تعالى عليه وس انه قال ( لماخلق اللاهدم اهبطىفصلبهالى

ب
صلىلفى
| الارض وجع

نوح فى السفينة وقذقى فى صلب ابراهم لم يزل تعالى ينقلى

 ١منالاصلابالكربمة والارحام الطاهرة حتىاخ رجنى بينابوىبلتلقماعلى سفاح قط)قال

العرفى

| فىقصيدته النعشة

ِظ

١

اإنبس شرف كوهى تومنثى تقدير »* آن روزكه بكذاشتى اقلم قدم را

تاحكم نزول 'نودريندارنوشتهاست * صدره

بعسث باز تراشيد

0

| و»عنعمر بانلطاب رخىالله عنه ال قهال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم (لمااعترف ادم

ظبالخطئة قاليارب اسألك مقحممد انتغفرلى فقالاللهايدامكيف عرفتحمدا ول اخلقه قال
| لانك لاخلقتى بيدك ونفيخت فى منروجك رفعت دأمىفرأيت علىقواتم العرش مكتويا |

 .لاالهالاالت مخدرسولالله فعرفتانك +تضف الىاسمك الااسماحب الخلقاليك فقالاللهتعالى ,
| خدقت .ياادم انهلااحب الخلق الى فغفرت|ك ولولامد لماخلقتك ):رواه السهق فدلا لله
 0لقدكفرالذين قلوا اناللّه هوالمسيح ابنمرم  #لاغيركابمّال الكرم هوالتقوى نزلت |

نفسىان معين اوفىروحه #ؤقل| 6
نداحل
دلوق
بدتعا
 ١فتصارى حران وهماليعقوبيةالقائلون بان
ياحمدسكيتالهم انكانالامركاتز مون هلقن  64استفهامية انكارية يل يوعلك  الماك الضطاأ
والحفظ التام عن حزم ائى بنع هل مناللهيه اى من قدربه وارادته  #شا  4وحققته

|

| فنيستطيع انبمسك شيأمنها #إواناراد انيهلك المسابن مسيم وامه ومن فىالارض مبعا»6

لمسسح مقدور مقهور قابل للفناءكسائر الممكنات |
ْ احتج بدلك علىفساد قولهم وتشريره ان ا

قدر علىدفع الهلاك |
لهاايمن
ومنكانكذلك فهوبمعزل اعلنالوهية وكيف يكونال

كسمسدةة

(عن )

سورة الايد

٠ج  8,يعم

انحد الاسكامه ربه لس يله وييئه 'رحمان عي
غيره وفى الحديث (مامكم م

مه

| فلابرى الاماقدم وينظراشام منه فلابرى الاماقدم فنظر بيادنيه فلابرى الاالارطقاء وجهه

فاتقوا النار ولوبشق مرة نل مدفكلمة طببة ) يعنى منلم محدشيا يتتىبه النار فلق منها
شل حسن يطب به قلب المسمفانالكلمة الطية من الصدقات © والاشارة قالاابة اناينه |

تعالى اخذالميثاق مناليهود والنصارى عاللىتوحد م اخذ منهذه الامة بومالمثاق ولكنه
لماوكل الفريّين الىانفسهم نسواماذ كروابه فابتى لهمحظ منذلك الميثاق بابطال الاستعداد
الفطرى لكمال الانساسة فصاروا كالانعام بلهم اضل اى بلك لسباع عَارَسُوَنَ ويتاوشون

غافبلة لاالفةينهم واناحاب الوفاق لاوحشنة بهم |
انالر ب
بالعداوة والبغضاء االلى:قوسمامة فا

واماهذه الامة م ايدتبتأيد الاله اذكتب قفلوبىهم الامان بقلخطابألست بكم

بوءالمثاق |

وابدهم بروح منه مانسوا حظا تماذكروابه وقبل لبهم عليهالصلاة والسلام ( وذكر فان
الذكرى تنفعالمؤمنين) وقالتعالى خطابا لاهذمينسوا حظهم ولمنقضوامثاتهم ( فاذكروق
اذكرك  6على ان ذكره اياهم كانقبلوجودهم وذكرهم اياه حين ذكرهم الجحة وقال |
ن(جهم ويحبونه ك©ذا افلتأويلات النجمية ي#ااهلالكتاب  6يعنى اليهود والتصارى
والايذان |
والكتاب جنس شامل للتوراة والانجبل ف قدجاء؟ رسونا  6الاضانةالتشريف
شنوك كى خالا أرل"تكاتك شارمدر عاسدم |
لغرب انأف وزبنلك  4حان م
ئرناا من الذىكم تخفونه |
كىكاثي
تقاضيه المصلحة 9كث8يرا كمناتم تخفون مالنكتاب  #ا
عالاىستمرار حكاولنه منالكتاب اى التوراة والاتجبلالذى انتم اهله والمتمسكون به
كنعتمد عليهالسلام اويةالرحم فالتوراة وبشارة عبسى باحمد علهما السلام فيالامجل |

ويعفوا نعكثير  6مانخفونه اىلايظهره ولامخبره اذالميضطر اليه امردتى صيانة لكم '
زعينادة الافتضاح  8قدجاءك منالله نوروكتابسين  6المراد بالنور والكتابهوالقران |

لمافه مكنشف ظلمات الشرك والشك وابانة ماخنى علىا اسمن الحق اوالاتحازالواضح
والعطف المى' على تقابرالطرقين لتتزيل المغائرة بالعنوان منْزلة المتابرة بالذات ولاقلمرّاد

ظ0

ار سول صلا عليه وسم وبالثانى القرآن ف يهدى,الله)كك وحدالضميرلان

المراد بهما واحد بالذات اولانهما فىحكم الواحد ذازالمقصود منهما دعوة الخلق الى الحق |
ظتاف وان الى 2د
ح

معجزته وان مايدعو الله منالحق م9ن#اتبع رضوانه *| #

8لسسبللام ه اىطرق السلامة من العذاب والنحاة منالعقابعلى |
اى رضاه بالاعمانيه ا
ايكون السلام بمعنى السلامة كاللذاذ واللذاذة والرضاع والرضاعة اوسيل الله تعالى |
وهوشريعته التى شرعها للناس عالنىيكون السلام هواللةتعالى وانتصاب سبل بنزعالخافض

فانيهدى اتمايتعدى الى الثانى بالى اوباللام كافىقولهتعالى ( انهذا القرآن يهدى للتى عى
اقوم »  9ويخرجهم  64الضميرلمن

واجمع باعتبارالمعنى كان الافراد فىاتيع باعتبار اللفظ

ب املنظلمات  6اى ظلمات فنون!اكفروالضلال

الىالنور  6االاىيمان وسمى الايمان

نورا لان الانسان اذا امن ابصربه طريق حاته فطلبه وطريق علا 4فحذره ع باذنهيه |

بحيان  4؟  -لى )©
(لرو
ا
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قتال قتلهنهم خلقا كثيرا فاراد انيحتال حلة يلتىبها .بهم القتال فيقتل بعضهم
بسنا ثاء الى النصارى وجعل نفسه اعور وقاللهم الا تعرفوتى فقالوا انت الذى قتلت

ماقتلت منا وفعلت مافعلت فقال قفدعلت ذَلِككلهوانلتانت لاتى رأيت عسى عليه
فنام .تزلمن السماءفلطم وجهى لطمة فتأعينى فقال أى ثهى” تريد مقنؤى
الصلاةوالسلام ال
نهيركم واعلمكم شرائعديتكم كاعلمتىعيسى عهلايلسلام |
فتبت عيلدىه ثجمتكم لاكون يانظ
فلخائط وكان يتعبدفى الغرفة
افلمام فاخذوا لهغرفة فصعدتلك الغرفة وفتح كوةالىالناس ا

ورماكانوا يجتمعون اليه ويسألونه وحجسهم منتلك الكوةوريا يأمهم بماجنتمعوا ويناديهم
منتلك الكوة وشوللهم شول كانف الظاه منكرا ويتكرون عليه فكان يفسرذلك القول
تفسيرا يعجبهم ذلك .فانقادواكلههله وكانوا يقبلون قوله بمايأمرهمبه فقال بوما منالايام
اجتمعوا عندى فقد حضرفى علفاجتمعوا فقاللهم اليسخلقالل تهعالى اهلذاهشياء افلدىنيا

كلها لمنفعة بنى آدم قالوائع فقالم تحرمون على انفسكم هذه الاشسياء يعنى الخمر والختزير

| وقدخلقلكم مافىالارض جيعا فاخذوا قوله فاستحاوا الخمر والخنزير فلما مغىعلى ذلك

ايام دعاهم وقال حضرنى ع فاجتمعوا فقاللهم من اى ناحية تطلع الس فقالوا منقنل

المشرق فقال ؤمناى ناحية ياطلعقمر والنجوم فقالوا مانلةمبشرق فقال ومن يرسلهم
اهلنقمبشلسرق قالوا اللهتعالىفقال فاعلموا اتنعهالى افلىقمبثلسرق فصالنمله فصلوا اليه
خول صلاتهم االلىمشرق فلما مضى عذللىك ايامدعابطائفة منهم وامىهم بان يدخلوا عله
فىالغرفة وقاللهم انى اريدان اجعل نضىالليلة قربانا لاجل عسى وقد حضرقى علفاريد
 ١اناخبرم فىالسر لتحفظوا عنى وتدعوا الناس:الىذلك بعدى ويقال ايضا انهاصبحبوماوفتح
عينه الاخرىثم دعاهم وقالاهم جاءنى عسى الليلة وقال قدرضيت عنك فسح بده علىعنى
م والارت اريد ان اجعل نفسى قرباناله قثامل هليستطيع احد ان ايلحموتى ويبرى'
سوت.
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الاكه والاءرص الااشّتعالى فقالوا لا فقال انعسىى قدفعل هذهالاشاء فاعلموا انه هوالل
تعالى فخرجوا منعنده ثمدعايطائفة اخرى فاخبرهم بذلكايضاوقالانهكان ابنهثمدعابطافة
ثالثة واخبرهم بذلك ايضا وقال انهثالث ثلاثة واخبرهم انهيريد انيجعل نفسه الللة قريانا

فلماكان بعض الليالى خررمجن بينظهرانيهم فاصبحوا وجعل كل فريق سول قدعلمنى
كذا وكذا وقال الفريق الاخر اكناتذب بلعلمنى كذا وكذا فوقع بينهم القتال فاقتتاوا
وقتلوا خلقا كثيرا وشت العداوة نهم االلى.قويمامة وثهلماث فرق منهم النسطورية قالوا
المسيح ابنالله والثانية الملكانية قالوا انالله تعالى ثالث ثلاثة المسح وامه والله والفرقة

:ال جلالالدين روى قسدسره
اأثالثة اليعقوبية قالوا انالله هوالمسبح ق
درتصور

ذاتاورا كنج كو * تادر بأد درتصور

مثل او

ج*ه زوكفتند ازخودكفتهاند[]1
هتهراند
كريغايت نيك وكريد كف
ى مكنجندينقباساى دحنقاس * زانكه نايد ذات يمون درقياس []9

غنل بنفسه عن
شن)توا
ينعو
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بجتحاد الامظهره جما به بيش « ابشويم حملهرا بادست خويش

اويخد مىشست أن احداثرا » خاض زاص حق نتهقليد وريا
كديع عق كلت ركن 32وجامو مدكط اهنا عبنك كيلا عونتم
خافرزل را هكلى بيدادكار * ياوه ديد انرا وكشت اوى قرار

كأفنتحجره كهشب جاداشتم » هيكل أنجا بخىبر بكذاشم
كاجهشر مينبودشرمشخرص برد * حرصازدرهاست ىجيزست خرد
ازى هكل شتاب اندر دويد * در وثاق مصطق واترا بديد
كان بدالله اق ورا

ص بحود  8اخواشن حو شويدلله دورش جشمبدٍ

عكلئن *ازياد” رقت “وشعد بديد ؛» "ادن وشتورى كرساننا .ذزيد
+لهرا
تى زد اؤدو دسترا بررو وسر ك

متكوافت بر ددوار ودر

ناتك خون ربِى وسرش * شد روان ورحم كردان مهترش

جون زحد بيرون بلرزيد وطبيد م»صطنى اش دكرنار خكوسديد
نل كن كرد وبسى بنواختش * ديده حرام وم
أب بو"رولاد ووااد درسخن 5

6ت

شهد حق شهادت عرضه كن

مرخ كفت اورا مصطق * لرضامي ل أوتي مةج مك4
كا باشم ييز حاكه روم

كفت" والله ناابد ضف من

يارسول الله رسالت راتمام » بوتمودى مجو شمع بى علنام

ب ومن الذين قالوا انانصارى اخذنا مثاقهم  6اى واخذنا منالنصارى مثاقهم كاخذنا

تقمبنلهم مناليهود ومنمتعلقة باخذنا والتقديم للاهمّام واتماقال قالوا انا نصارى ومسل
ومناللصارى تنبيها علىانهم تصارى بتسميتهم انفسهم بهذا الاسم ادعاء لنصرةالله بقولهم /
لعسى عليهالسلام نحن اتصارالله ولسوا موصوفين بانهم نصارى بتوصيف الله اياهم يذلك |
ىللعهليهوس
ومعنى ااخلذميثاق هومااخذالله عليهم فىالاتجمل مالنعهد المؤكد  3تمدصال ا
وسان صفته ولعته  +فنسوا حظا

اىتركوا نصداوافرا  ©0مماذكروابه  7مالظ

ظ المثاق من الايمان ومايتفرع عليه منافعال الخير  3ذاغ نا  41اىالزمنا والصقنامنغرى |

ظبالثى“ اذالزمه ولصوّبه واغراه غبره

ظرف لاغرينا مه العداوة يه وعىتباعد

ينهم

يممة ة غايلةلاغمراءاوللع ادوة والبغضاء ِ
اللىقبو
ظالقلوب والنئات  68والبغضاء يه اىالبغض ا

اى يتعادون ويتناغضون الى بوم القيامة  8وسوق

إشئهم الله #ه اى خيرهم فالا خرة

 2بماكانوا يصنعون  64وعبد شديد بالجزاء والعذاب كقول الرجل لمن يتوعده ساخيرك |
اءعلاوااسعلتىمرار
ظافعملت اى محجازيهم عا
يم

من نمَض المثاق وتسان الحظ الوافرا

|مرمّانوايه وسوف نَأ كد الوعبد والتعبير اعلنعمل بالصنع للايذان برسوخهم ذلك ١
ك
 + 0قل الذى التى القداوة بينالضنارى رجحل يال له بولس وكان به وبين اتصارى .
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لاباليومالآخر 6لإانالله ابلحمبسنين* تعليل للامى بالصفح وحث عاللاىمتثال وثنيبه

لععنفو عنغيرة  :قالالسعدى
الا
على انالعفو عنالكافر الخائن احسان فض
عدورا بالطاى حكردن بهن فبك نغوان بزيدن

شغ

واكقد

جودشمنكرم بيند ولطف وجود » سايد د كرخبث أزو دروجود

وكرخواجه بادشمناننيك خوست

لوم أربتشالبقل 4ه كعاتب« واونملك

4

وكان عليهالسلام حسنا له مكارم اخلاق يضيق نطاق نيان الواصفين عنها  :حومكنايات
المولوى قدسالله سره فىاللثنوى

وقت شنام ايشان بمسجذ امدند

كافران مهمان سؤغمبر شديد

كفت أ :يازان مو فسعت -كضد

8

شا بر از هن وخوى منبد

هربك يارى يكى مهمان كزيد  #درمبان يك زفت بود وبى نديد

]أاورانرد * مانددر مسجد -واندر حامهدرد

جدم 0

مصطق بردش حو واماند ازهمه * هفت بز شيرذه برا در رمه
تت

مقم خانه بودئدى بزان * بهر دوشيدن براى وقت خوان

نان واش وشيران هر هفت بز

 5خورد أن بوقحط عوج ابنغن

جله اهل بيت خثم اعون * كههمه درشير بز طامع شدند

معده طخبولاىرهمسجون طبلكرد

 7قسم لمحده ادن ثنها نخورد

وقت خفن رفت ودرححرهلشست

 3ثوب كفزك از غضب دررا بسرت

از برون زنجيردررا

و

دافكية  #كه ازويد كاد

حم

ازفراش خويش سوبى درشتافت

نيصح
ال
دعسنسنك
ي
لبلعسن
2لدي

 #حون معان 5

ودرد

ودردمئند
شحكم

* #دست بردر جونهاد اوبسته يافت

دركشادن حيله كرد ان حيلهساز

* نوع نوع وجولانمند ادةباز

عاد مقاصلا تل غقاي )عاج دتناك

ولى درمان ودنيك

نلا كردمواق الل ازور

* مانداو<يران

* #خويشان درخواب

ودرويرانه ديد

زاكر وتزاتهةيد بااتدرد .حَاظوسم » #شد بمخواب اندر هانجا منظرش
خويش در وبرانة إخالى حوديد

د اوحنان

محاداج واندر دم بريد

يمه سذازوبدينا ان انه خواب

مزه خا ع هط م ةهبداك اشيلوات

كفت خواجم بدتر از بيدادم

 1تتواراءان سو واين سؤ ىدم

ور
بانك بمى زد واسورأ واسور » #صحنانكه كافر اندر قكعر

منتظركةه -كق شود إن 'شب بسر * يبارايد در حكشادن بانك در

اوجوتيرى اكزان

 #تانيند هحكس اورا جنان

جامه واب برحدثرايك فضول

رسول

تاكريزد

مصطى صبح أمد ودررا كشاد م صبح أنعكرامبزا| اوتز اناجا
* قاصدان

اورد در سبش

250
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و|هى خماصنية:الهواء والسجود .يشير اليك بالتخلص محنب طالبنعباتية واعظمها
الحرص علاىذب للثى” والغو وهو منخاصة الماء والتشهد يشيراللك بالتخلص هن حب

طبع امادية واعظمها المودية وهى منخاصية التراب ومنهذه الصفات الاربع تنشأبقية
ضفات البشسرية .فاذاخلصت من هذه الدركات والحجب ورجعت بهذه المدارج الاربعة الى
جوار ربالعالمان وقربه فقد اثنت الصلاة مناجباريك مشاهدا لكاهقالص!ٍالله ا
داعتاّكا:ك تراه ) كذا فىالتأويلات النجمية  #فمانقضهم مثاقهم  6اى فسيب نقض

الود موده رحن الهمكذبوا الرسل بعد موسى وقتاوا الانبياء ونبذوا الكتاب وضيعوا ظ
فراءضه ومامزيدة لت كد الكلام ويمكنه فالنفس  88لمناهم  #اى طردناهم وابعدناهم
رمحنمتنا اومسحخناهم قردة وخنازير او ةللياسم بصرب بغر عللهم © ويخجعلنا فأوبهم ظ
قاسة  #اى غلظة شديدة بسع لانتائر منالا باتوالنذر وحجر قاس اى صلب غير لين
 0حرفونا لكلمعن مواضعه#ه استساف لسانقسوة فلربهم فانهلاقسوة اشد م نتغييركلاءالة |ظ

والافتراء علمه والمراد بالتحريف امابديلهم عت النى صلى الله لومم وامابديلهم يسوء |

التأويل وقدميق ف عود :رالبقنة ابا

 0تصيباوافرا #9مماذكروابه 6ه |

املنتوراة اومن اتعبلاعيهمادلسلام والمعنى انهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم ممااتزلم
هقبل معناه انهم حرفوها فتركت بشؤمه اشياء منهاعنحفظهملماروى عنابن ظ
عليهم فلينااوه
أ

مسعود رضى الله عنه قال قدرشى المرء يعض الم بالمعصضة وتلاهدذه الا شوادوع ازالل

تعالى غيرالع علىأمية بنانى الصات وكان مبلنغاء الشعراء ثكماانفنااتاه طائر وادخل منقاره ظ

:ال الحافظ
فىفيه فلمااستيقظ نسى جميع علومه ق
نهمنزبى تملى درجهان ملولم وبس « ملالت علما هزمعم بمىلست
وذن اللاس كل عصريوم الميثاق |
رن ي
كزالو
واعلم ازالعلماء العاملين والمشاعخ الواصلين لاي

ومخاطبة االحيقاهم تشوبقالهم اتللىك الاحوال قن سامعومن معرض فالسامع لكونه '

معرضا اعلندنيا والعتتى وصل الىجواد المولى فكان مقبولا مرحوما والمعرض لنكهومقبلا
على ماسوى المولى لينل شيأ فكان مردودا ملعونا لانه نقض عهده مع الله سبحاله '
شفوى
لىم:و
اعال
وت
فى وفانى حون سكائرا عار بود * لى وفابى حون رو ادارى كود

حق

ال فض الورى ازوفا »مي حكفت

.من اوق لعهد غبرنأ

 .و8ل#اتزال تطلععلى خائنة منهم © خايىانة علىانها مصدر كاللاغية والكاذية قال الله تعالى

(نسمع فلياهغاية  6اى لغوا والمنى انالغدر والخيانة عادة مستمرةلهم ولاسلافهمبحدث أ
لا

لايكادون يتركونها اويكتمونها فلاتزال ترى ذلك منهمف الاقليلا منهم * ونوا وهم
الذين امنوا مكنسهدمالله بنسلامواضرابه وهواستناء منالضمير الجرور فىمنهم ف فاعف
عنهم واصفح 6يه اى أعس ض عنهم ولانتعرضلهم بالمعاشةوالمؤاخذة انتابوا و امنوااوعاهدوا

والتزموا للندحةوقبل مطلق نسخ يآيةالسيف وهوقولهتعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله
ءا

ااا

:

فسلدمهىلىتاردمصومءة
ى
ارآحسيه
آالي
ه
اع/اص
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فىالامة اربعون على خلق ابراهم وسبعة على خلق عيسى وواحدة على خلتى ) فهم على
عاتب درجاتهم ومناضب-مقاماتهم امن هذه الامة ما قال علياهلسلام (:بهم ترزقون وهم
عمطرون ولهم يدقع اللهالنلاء ) قال ابو عتمانالمغربى الندلاء اريعون والامناء سبع ةه واخلفاء

من الائمة ثلاثة والواحد هاولقطب عارف بهم جمبعا ومشرف عليهم ولايعرفه احد ولا
شرف عليه وهو أمامالاولياء الثلاية الذين مم الخلفاءمن الائمة وهو لعرفهم وهم لألعر فونه

والخلفاء الثلاثة يعرفون السبعة الذين هم الامناء ولايعرفهم اولك السبعة والسبعة يعرفون
الادبعين الذين هم البدلاء ولا يعرفهم البدلاء الاربعون وهم يعرفوزسائر الاولياء املنامة
ولا يعرفهم املناولياء احد فاذا نقص مالناربعين واحد :جعل مكانه واحد املناولياء
واذا نقص منالسعة واحد  41مكانه واحد مانلاربعين واذا نقصمنالثلاثة واحدجعل
مكانه واحد مانلسبعة واذا مضى القطب الذى هوالواحد فىالعدد وبه قوام اعداد الخلق

جا 1دلهوسيل روانقلم  0الى ان يأذْناللهتعالى فقنىام الساعة كا فالتأويلات
الجمنة * وقال الشيخ الأكبر قدس سره الاطهر القطب يمحفظ المركز والامام الاين
يحفظ مالم الارواحوالامام الايسر يحفظ مالم الاجساد والاوتاد الاربعة بحفظون الشرق
وَالفرَنٍ  0والثمال والابدال السبعة محفظوناقاليم الكرة علوا وسفلا انتهى كلامه
0

فىكتاب العظيمة * وشّول الفقير جامع هذه احالس

م1

شيخى

وسندى الذى منزلة روحى فىجسدى ان قطب الوجود اذا انتقل الىالدار الآخرةيكون
خليفته فىالحاف الاسر.منالافراةاذون الخاف الاعن وذلك لان يسار الامام مين ونه

يسار حين الاستقبال الى؛القوم واليه الاشارة بقوله تعالى ا واكتابالميمنة ما اسصحاب الميمنة
واتاب المشأمة ما اكاب المشأمة )6فانلفظة ما عند الهتلحقيقنافية واهلاليسار ااهللال
والفناء واهل العين اهل امال والبقاء فافهم هذاالسر البديع وكن من الداضبيك وهو

شهيد فانالمكر الغافل طريد عن اق بعيد
بسمر وقت شان ل

 3رهبرند 1
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حيوان بظلمت دريد

 :قال الصائب
سحن

عش

بالجرد كفن 0

ولول

ماده

سشتر

وَدْقلكت

ثتمحقيق قولهتعالى (:٠ لئناقتم الصلوة  6اناقامة الصلاة فىادامتها بانجعل الصلاة معراجك
| الى الحق وتديم العروج بدرحاتها الى انتشاهد الحق اشاهدت يوم الميثاق ودرجاتها اربع
|

القيام والر كوع والسحود

والتشهد على حسب

ذككانفها تزلت بهامن اعلى علين و+وار

أ ربالعالمين الى :اسفل الممافلين القاال وه العناصر الاربعة التى خُلق منها قالى الانسان
بيجمرمسا عن مشاهدة الحق |
فالمتولدات منهاةعلى اريعة“اقسام ولكل مدعل

وهى المادية وخاصبتها التشهد ثمالدائية وخاصيتها السجود ثاملوانية وخاصيتها اكلروع
مالانسانية وخاصيتها القيام يشير المك بالتخلص ممنحب ا

الانساسة واعظمهاالكير ظ

 .وهو منخاصية النادهوالركوع يشيراليكبالتتخلصمنحب صفات الليوانية واعظمهاالشهوة ظ

مج

خ”5م

]هم

ستوأء لان

الزتلوكوطةل عيية وبدوعن -لا +هزووخرؤاواى نهاقامامل الكماتعروا عظك ١إلى
مهلك فرعون عمس يم لله تعالىبالمسير الى ارنحا مخقَاردض الشام وهىالارض المقدسة وكانت

وقال لهم انى
| لهاالف قربتواتكلزاغريية/المن <بلسكان وكقذا واللكنتينااباد ١7
اكتيتهالك دبارا قرارفااخرجوا الهاوجاهدوا فمينها والى ناصرركوامىهومىعليهالسلام

فولا على قومهبالوفاء فال وك توائقة عليهم فاختار |
نناكيك
)ا اللي نقسا ام
| النقباء .واخذ المثاق على بنى اسرائيل وتكفلى لهم النقباء وساربهم فلما دنا منارض كنعان
| بعث النقباء تون له الاخار ويعلمون علمها فرأوا اجراما عظبمة وقوة وشوكة فهابوا

فرجعوا وحدثوا قومهم بمارأوا وقدنهاهم موسىعنذلك فنكثوا المثاق اكلاالب بنيوقنا
من يوسف الصديقعاءها لام قال اتوجهلنقناء
تقبتسبط مهودأ و نوشع بن نون قيبسبط افرا ث ب
الىارضهم اتحسس لقنهم عوج بنعنق وكان طوله ثلاثة |لاف وغللاعاعة و ثالاثه وثلاثين ذراعا

وثلث وذراع وقد عاش ثلاثئة الاى سنة وكان تجز بالسحاب ويششرب منه ويتناول الحجوت
ْ من قراز البخر فنشوبه بعين الشمس بر قعه الها م با كله  30560انالماء  995على الارض

هن جلى فىطوفان و وما حاوز  -7عوج وكانت امه عنق احدى بنات ادم وكان للها
ْ حجرسا من الازضص فلما لىَ عوج النشاء وعلى

اتا حزمه حطب اخدالاى عشر شا

ٌْ

' وجعلهم فىالحزمة فانطلق بهم الى امسا تهوقال انظرى الى هؤلاء الذين يزحمون قنانا
ظ فارالحيم بين بديها وقال الا اطحنهم برجلى دالت لابل خل عنهم حتى مخيروا قومهم عا ظ

راوا ففعل ذلك
أ

نه جعلهم كه واتى بهمالملك فنشرهم بين يديه فقالارجعوا |وروى ا

 1ثمفاخيرو مم عا رأتم وكان لا حمل عنقودا هن عسهم الاحمسة

اشفسن اه |١رلعه |

ينهم فىخشبة ويدخل فىشطر رمانة اذا تزع حبها حمسةانفس كعلوا يتعرفونسوام ظ
| فلا رجعوا قال بءضهم لبعض انكم ان اخبرتم بتى اسرائيل يخبر القوم ارتدوا عن |
بعالل ولكن اكتموه الا عن موسى وهارون فيكونان ها يريان رأيهما فاخذ بعضهمعلى ,
بعض اماق بذلك ثم انصرفوا الى مومى عليه السلام وكان معهم حبة منعنبهم وقر لى

فتكثوا عهدهم وجعل كل منهم ينهى سبطه عقنتالهم ويخبرهم بما رأى الاكالب ويوشع |
ىحفارسخ لخاء عوج حتىنظر الهمثم رجع اجلىبل فقوار |
وكانمعسكر موسى ففرس
هلميدهب |
ملم جرحزمدليلةرعلقذدرالشمكق خهاخاعلاإأساليطايعجاة طيجتيك ام ا
ميخرة
فنقواآرلص

واسلفطلها اخافق لواحنم فانتقست فوقءعت علق عوج فطوقته فصرعته

واقئل موسى عليه السلام وطوله عشيرة اذرع وكذا طولالغصا فتراى فالىسماء عشمرة
اذرعثمااصاب العصا الاكعبه وهو مصروع فقتلهقالوا فاقبلت حماعة ومعهم الختاجر حتى
جدروا وأقلة وهكذا سنة الل فم اراد حمث ينصر اولساءه يما لاخطر سالهم ولله فىكل

فعله حكمة نامةومصلحة شاملة © واعلم ان اللةتعالى اجعل فىامة موسىمن التقباء الختارين |
المرجوع البهم عانلدضرورة انىعش ركذلك جعل منكال عتابته فىهذه الامة منالنجباء |
|البدلاء واعززة الاولياء اربعين رجلا ىكل حال وزمان كاقال النى عله اللام ي(كون |

الجزء الثادتن

مج

|

م

يما

نظيران وقل افك فوقالمرةنف *لقا ففشرح الشرعة الشزفف ماق علق اطول وهو

سبد القوم والقم اباوالفاغة املنقسلة والحلة بلى امورهم ويتعرف الامير مانحهوالهم
(لعرافة حق ولابد للناس
وهو دون الرئمس والعرافة كالسادة لفظظا ومعنى وافلىحديث ا

ظ

منع فاءو لكنالعرفاء افلىنار ) يعنى ان سيادة القوم جا“زة فىالشرع لان بيهاتظم مصا

الاق وقضاء بيه

م و وي النهايد

00 0

منهم خلاف ذلك احراه عر اا ففشرحتالا  :قالا
اه ا
اادننه
رَيإاقية ولتت كباق ركفل ركبا  115زدلو

مكن :تاتوانق دل خلق .ربش * وكرمكنىمكنى سخ خوش
برو

ماند ستمكار بد روزحار * يماند

لعنت

بايدار

مها زورمندى مكن بركهان * كه بريك مط بى ماد جهسان
دل دوستان جمع بهركه كنيح * خزينه تهى بدكة عردم بدح
قوعىكه
عا

ا 0

خدائ  *:ذهد ينزو غادل سك يزاى

وأرات كتودقاك بوه كتير

ملا

دراحة طالك

| ف وقالالله د اى لنى اسراتيل فقط اذهم الحتاجون االلىترغيب والترهيب © المع #
| اى بالعلم والقدرة والنصرة الجخعيقيا وارى اعمالكم واعام خمائركفاجازيكم ذلك

وتمالكلام هنا ثم ابتداًباإملة الشسرطدة فقالمخاطبا لناىسرائيل ايضا هف لأ اثانلتمطلوة
ونيمالزكو ة وامتم برسلى د اى بجميعهم واللامموطئة القسمالحذوف وعزر عوهم 6ه
اى نصر بموهم وقو وهم واصله الذب وهو المنع والدفع ومنه التعزير ومن نصر انسانا
فقّد ذبعنه عدوه شالعن رت فللانا أى فعلت به مايرددعن القببح و منعةعنه فوواقرضم اللهيه

بالانفاق فىسسل الخير او بالتصدق بالصدقات المندوبة فظهرالفرق بين هذا الاقراض وبين
اكونا محنلال المال وخباره برغية
اخراج الزكاة فاتها واجبة  0ورضا حسنا  5وشتان ل
واخلاص لابشوبها رياء ولا سمعة ولا واكدلعننا من

ولا اذى وانشصابه يمحتمل ان يتكلولا

اعلمىصدرية لانه اسم مصدر هعنى اقراضا كا فىانيتها نيانا حسنا بمنى انبانا ويحتمل ان

يكون علىالمفعولية علىانه السلمال المقرض 9ل5أكفرن عنكم سياتكم64جواب للقسم
المدلول عليبهاللام ساد مسد جواب الشرط  89داومك جنات »ه اى بنساطين
محرى مننحتها 6اى مننحت اشحارها ومساكنها

الانهار  5الاربعة واخره

لضرورة تقدمالتخله على التحليه « فنكفر » اى يوشا :يشوتىبعنا,.عدذا“فل الحشياتزط
والفاء لترتيب بان حكم هنكفر على بان حكم منامن تقويةللترغيب والترهيب 88بعد

ذلك  #الشمرط المؤكد المعلق به الوعد العظم الموجب للايمان قطما ف متكم متعلق

بكضعر وقع حالا فل فالكفن  89فقد“شل نسسدواء اليك “ههاى وسط الطريق الواضح

ضلالاا.بيناواخطاً خ أم فاحشا لاعذرممه اصلا بخلافمنكفر :قبلذلك اذديا يمكن

3

مج

1

سورة

يهم

الاج

حقوق ذعمته فلا مخلوا بشكرها  8وعلىالله 5هاى عليه قعا ى خخاصة دين جا |1731
واشتراكا
هقفليتوكل المؤمنون 58فانهيكضهم فىايصالكل خينودفع كا شر» واعلٍ ان أ

اار
التوكل عب
االى
لةاععنتصام بالله تع
ميعور
لفاىجم

ومحله القلب والرسكة بالظاهر لا |

منافى توكلالقلب بعدما محقق للعبد ناالتقدير من قبل الله فان تعسر شى” فتقديره .واعلى

وات التوكل:ان يكونببين يدئ الله تعالىكلميت ين يدى الفاسل تحركه القدرة الازلة .أ
وهو الذى قوى شّنه ألاترى الجن أبراهيم عليه السلام جيم كرود وقومه أينسسطوا اليه

ايديهم فرموض4اليار جاءه جبريل وهو فالهواء فقال الك حاجة قال اامالسك فلا وفاه

| شوله حسياللهونم |الوك وانظر احلقىيقة توكل النىلسار

ديكات عنه

الو
وعن احابه ايدى المشركان رأسا فلميقدروا ان يتعرضوا له بل ابت
وال
لاف
حلب
اىاغ
:ىالمانو
لهم املنبلايا جزاءلهم على همهم بالسوء وف
بالباخاطر
بع
0

قصهُعادوتمود از بيهر حيست *

السب

فاالتلوكملقمرنميخايلىن..درفيجماتلنى.المو ؤمن ان حل :الصفات المدة وسبدين فطىررة
ءلى رجل فرأى دارا متجددة وفرشا ميسوطة ورأىصاحيا ١
الحق بسيرة حسئة* ودخل حكم ع

خاليامنالفضائل فتنحنيح فزق علىوجهه فقالماهذا السفهايهالحكيمفقال بلا هوعين أ
الحكمة لان النصاق ازق ال احس فانان فىالدار و ار فى داءرك اخس منك

لوك عن
موهىوانااخلرامدفتر
كمرمعادنياه
بمدكدلاعوارر
 -يعمدر

الفضائل الناطنه فسه بدلك على دناءته وقبحه لكو فتغترسلا ق لذانه مستغرقا اوقانه لعمارة |

ظاهره  :قال الحافظ رحمهالله

از هثرعاريست

كه
سس ١
كطل
نى ا
قلندران حقيقت بنمجو تخرئد * قبا

* ثماعمان كل شى ن”قّضاء الله تعدى وان الله مختير عباده مما اراد فعل ان يعتمدوأ

عليهفىالعسر اي والمنشط والمكره  +وعن ابىعمان ا#المكازهوت بعيعالبنلايمره
على 'رأس جيل فاناه ابليسفقال انت الذى زعم ان كلشى” بقضاء قال ذم قال الق نفسك
عرلى قال يالعينالله مختبر العباد وليس العباد يمختبرون الله وعملاىالعد
منالجبل وقل قد

نلعىام ٠ ومنجملة انعاماللهتعالى الاخراي منظلمة العدم الى نور |
اع
لكر
الش
الاتوكل وا

الوجود بامسكن والله يعلمان رجوع العباد الى العدم ليس بهم ولا اليهمكالخميركونجهم
بهمفانخروجهمكان جذبة اعسكن تيكتزاي رجوعهملايكون الاجذية امس ارج فعليهم
ان يكونوا واقّن بكرمالله وفضله مسارعين فى طلب يخ ادرافه جاهدين على وفق

بمااتلىعنايته ولطفه و لقد اخذالله مقثباىاسر اسل #2
ذيم
جهد
الاوامس والنواهىفالله لي

اى بالله قد اخذالله عهد طاشة الهود والالتفات فىقوله تعالى  83وبءثنا منهم انتى عشر

نبا  6#للجرى على سنن الكبرياء اولان البعث كان بواسطة مومى عليه السلام ماسيأبى |
قطب
يكلنسب
اى شاهدا من

عن احوال قومه ويفتش عنها اوكفيلا يكفل عليهم بالوفاء

يما اموا به  +وقد روى اانلنى عليهالسلام جعل للانصار لاللةعقة انى عشر نما
وفائدة النقسبانالقوم اذا علهوا ف عليهم نقباكانوا اقوئيناليالبايتقامه .والنشس وا لعريف ٍ١
1

مط

تت

ودصت-

الخزء السادس

حت 1١٠١م دم

فلظهور جودهه وعدم اتصافهم بالعدل منعوا عن اطلاق العادل علهم ااطذلاقه علييم
حَبَنئدَ ارمياكون لمجرد المدح لهم والثناء علهم فكون كذبا وكفرا لخواز اطلاق العادل

عالىكافر 'النصف وعدم جواز اطلاقه عالىمسلمين الجائرين لبياسلنظر الىمانةالعدل
بل ذاك ليس الا اانلعدل والجور متناقضان فجلتامعان * قال فى زهرة الرياض اذكاان
بومالقامة ينصب لواء الصدق لانىبكر رضىالله عنه وكل صديق يكون نحت اوايه . .ولواء

لهعنه
لان
وةالم
رنسضخاو
البدل .لمهز رشىاللهعنموكل عامل يكو و محيق لوانه :اوم ال
وق سك يكون محرت الواه يرواوان لقتنا [مل طعا م دك و  1ا ااا
نرحت لواءاني
حت لواء ,معاذين .بل  ,وكل زاهد نحت لواء ا.لىذن _.وكل في
نبه
وكل فق
ء
احت
ون
لرى”
الدرداء  .وكل مق

ابى ا

2
وك ددن حت أ اول

0

ى فذلك قوله تعالى لايومندعو كل اناسبامامهم ) ال.اية.
لبن
عسين
ظلما نحت لواء الح
ولل وخلق وهو المأمور بهفىقولهتعالى
قفع
وكل
والعدل فىالقيقة هو الوسط الحمود فى
فلا(ستقم كاامرت ) ولقد صار من ثال اللهكالكيريت الاحمر والمسك الاذفر ومن الله

الهداية والتوفيق آمين هه يااها الذين امنوا اذكروا تعمةالله علكم  6متعلق بنعمة الله
| ف اذعم” قوم ه ظرف لنفس النعمة اى اذكروا اتعامه علكم فى.وقت مهم وقصدهم
|  #ان مسطوا اللكم ايدهم  6اى بان ببطشاوال بقكمتل والاهلاك شال باسلطله يده اذا
ظ بطش به وبسط الله لسانه اذا شتمه  #فكف يدهم عنكم  6عطف على هم وهو اللعمة |

| التى اريد كنيذرها وذكر الهم ابذان بوقوعها عندميد الحاجة البها والفاء التعقببالمفند
لقام النعمة وكالها اى منع ابديهم ان عدوا الكم عقرب همهم بذلك لا اكنفهها عنكم بعدما

| ذا كك ج ؤفيةنل" 0ثل9مجامزات انللضيماننحهتالم تكن مشوبة بَضرراطوف
والاازعاج الذى قلخا شذى "نه :الكفخ بعد المدمالاخق مكانه وذلك ماروى اق امقر كن

وم رسولالله دلى اللهعليه وس واكابه بعسفان فى غنوة ذى امار وغنوة ذات الرقاع

اولهسابعة من مغازيه عليه السلام قاموا الى الظهر معافلماصَلوا ندم المشركون علىان لا

وا عليهم فقالوا ان لهمبعدها صلاة هى احباليهم منآبائهم واننائهم يعنون
انوكابقد
كا
صلاة العصر وهموا ان بوقعوا بهماذا قاموا البهافردهم اللهتعالىبكبدهم بانازل صلاة
*ل مهاوروى ان رسول اللهصلىاللهعليهوس الىبى قريظة ومعه الشيخان
قب
وخوف
ال
وعلى رضىالله عنهميستقرضهم لدية مسلمين قتلهما عمرواين امنةالضمرى 'خطأ يحسهما

مشركين فقااوانيمياالبقااسم اجلس حتى نطعءءك ونعطيك ماسألت فاجلسوه فىصفة
انش
حرو ب
جد عم
وهموا شَْلهِ وحم

طةرحها عليه فامسك اللهتعالى بده
الى رحى عيظم

ونزل حبريل فاخير فخرج الى عليه السلام * وقبل هو ماروى انهصلى اللهعليه و

لففىضى يستظلون بهافعلقرسولاللهصلىالله عليهوسلمسسيفه
تزل منزلا وشرق احاابه
بشجرة خاء اعرالى فاخذه وسله فقال مينمنعك منى فقال عليه السلام ا(لله ) فاسقطه
)للااحد
عك منفىما
نمن
م(
يال
جبريل عله السلام من بده فاخده الرسول عليهالسلام فق

اذ “كروا اىاتقوهفىرعاية
عط
اشهدانلااله الاالله واشهدانحمدارسولالته واوا اللهع

(قوق )
ح

,ووم

ووو ألاهدة

دم

:

1
نس سس سس سس امد «سسسس  سس

عظم اى ثواب عظم فى الخنة وهذه اخماة مفسرة لذلك الحذوف فسير السيب |
فانالخنة مسية عن المغفرة وحصول الاجر فلا محل لها منالاعىاب © والذن كفروا |

وكذبوا بإياننا يه النى من حملتها ماتلت من النصوص الناطقة بالامس بالعدل والتقوى |
اولئتك 6ه الموضوقون بما ذكر مانلكفر وتكذيب الآيات © احماب المحم

|

ملابسوها ملابسة مؤيدة وقنه مزيد وعد للمؤمين لان الوعند اللاحق باعداهمما شق

ْ

صدورهم ويذهب ماكانوا مجذونه من اذاهم فان الانسان فرح بان يهدد اعداقٌ  +واعوان ظ
الله تعالى صر ح دوين الام بالعدل وبين اله يكان منالتقوى بعد ما مجاهم عن الخور أ

دق |

ل اسقط الزوان ككرن) اطامز جد )لطي والعنا و بز الؤشن المدل

الاولباء والاعداء خصوصا فىحق نفك واهلك واولادك لماوزد( كلكم راعالأكلكم مسئول
رععنءته) ووجد وسرير انوشروان > ” 2الملك لايكون الابالامارة والامازة لاتكون

ال باليحال ول كول الزحال الا بالامؤال ولا تكونٌ الاموال" الا بالعمارة ولا تكون
العمارة الا بالعدل بينالرءايا والسلطان شريك رعاياه فكل خيرحماوه   :قال الحافظ
شادرا به بود ازطاعت صدساله وزهد * قدريك ساعت عمرىكه درو دادكتد

وتفرىحمة وصايا الفتوحات لحمد بوناسع [ از ك١ابردين ات روزى بن بلال بن بردمكه
والى" وقت لود كا لإ واؤدر عيش بود وبيش اورف مهاده وبتع هامنشسته مد بن وأسع

وبكن يشب ارين
لفت أبن عانة حون [س ل
لكلف انا ساك اونيابة مارا وق" ك

خوشتراست وذ كر اتش دوز از اماك  98كاقلكرداتك بدك جد ودكوى عريات
قكدفت ور غمرانكان توك بدن مقابر مدقو تندفكرى بكن تا از قدر برسيدنمشخول
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دعاى من جه مكنى وبر دركاه توحندين مظلومند

ودعاى ايشان يشتر بالاميرود ظل مكن وبدعاء من حاجت نيست ]

ات يبلول لهارون حين قالله من انا قال انت الذى لوظر احد فالمثمرق وانت |
وكمن
افلمغرب سألكالله عن ذلك نوم القامة فى هارون  +وفى عينالمعاتى العالم لا يدخل على |

الظلمة تحاميا عن الدعاء لهم بالبقاء فورد من دعا لظالم بالبقاء فقد احب اينعصى الله فى |
تثر(ك
احدي
مى ال
ارضه فلابد من النصبحة وترك المداهنة وف

الحق لعمر من صديق ) وقال |

الشبخ الاكبرقدس سيره الاطهر
الدامت النصح والتحقيقا * ليتمركالى فالىوجود صدمًا
قال السعدى قدس سيره

بكوى ا نجهدانىسذن سودمند * وكر هبج كس راليايد سند
وباملة ان العدل من احسن الاخلاق  وحكى  ان انوشروان لمامات كان يطاف يتابوته
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فىجمسع كته ونادى منادى منله علا حق فلأت قل بوجد احد فى ولايسّهله عليه حق ظ

هندرهم ولذا اشتهر بالعدل اشتهار حاتم بالحود حتى صار العادل لقنا له قلفظ العادل اعا |
يطلق عزه لعدم حوره

وظهور

عدله

رمد أله

والشاء

عله 2

واما سلاطين
>

اسلو ماس يي هه

الزمان
5

ميقا جه" جه

كربالنادس

فنسى كونها تعمةالهة فتكوناقامةوظا فهاتياعا لتقم اداه لاقيكية  +21واماتكون

24كرالووقم اتباءاللاص  29ومشاقهالذوىاتقّكمبه د اىعهده المؤكد الذى اخذه عليكم
قركفمبه
»ظ
ونااث
لطع
وقوله تعالى  9اذقلتمسمعنا وا

وفائدة التقيدبه تكأيد وجوب

ظمأسنه سل أكيى قبولهم والتزامهم بالمحافظة عليه وهوالمثاقالذى اخذه على المسلمينحين

 ١بايعهم رسولاللهذلى اللهعليهوسلٍ عاللىسمع والطاعة قوحااللاسلسرنزالمتشاظ :والمكره

| #واتقوا الله 6فىنسان نعمه ونقض مبثاقه يلاناللهعلم بذات الصدور  6اى فياتها
لح
| الملايسدلها  1-9نامةمصححةلاطلاق ال
عصا
يبها فبحازيكمعليهافاظكم يجليات الاعمال

ام.ل اولىجود قبلكل
رلعد
ومةا
* واعلم اذاول النعاالنتعىالله بها اعللمىؤمنيناخراجهم مننظل
| موجود وخلقهم فىاحسن هوم لشو لالدين القوم وهدايتهم الىالصر اط المستقم واسماع

لطت كم وجواب بلىو نو فبقهم للسمع والطاغة ولولم تكن لعمة التوفق لقالوزا سَيامجا| ١

' وعصينا مقال اهل الخذلان والعصيان * وعن عبدالر*ن بن عوف إمنالك الاشجى
قال كناعندرسولالله صالىله علمه وسلٍ

تسعةاوكمانية اوسعة ذقالوا الاتمابعون رلساولله

اسلولله ) فيسطنا
وكنا حدئى عهد سعته فقلنا قدبايعناك يارسولالله :قال ( الاتبايعون ر
ايدينا وقلنا .قدبايعماك يارسول الله فعلام نسايعك قال ( انْ تعبدوا الله ولاتشركوا به
ا نكو تشؤاا الصلوات

كدرل وتطعوا

أو اضره

جلية وخضه ولاتسألوا اناس ) فلقّد

رأيت :بعض اولك التفل :نسقطا سوط 'احدهم لفسأل احدا يناؤلة:ايامخى ايكون بعولرل
اكه * وعن ابى ذررضىاللَهُ عنه قال بايعنى رسولالله لىاللّهعليهوسم حمسا واونقبىسيعا

واشهدالله علىسبعا ان لااخاف فالله لومة لاتم * وعنه قال لىرسولالله صالىله عليه و
(اوصك يتقوى الله

امرك وعلانيتك

واذا اسات فاحسن ولا تسالن احدا شا وان

ازى
رافظ
يالح
شال
اةل):ق
سقط سوطك ولا تقيض امان
1

سداموزى
راش
كاوب

* وكرنه هىكهتويينى ستمكرى داند

اللهم اجعلنا املنموفين بعودهم آمين  8يايهااالذين آمنوا كونوا قوامينلله 64مقيمين
لاواصه ومتمسكين مها معظمين .لهاعساعين للقوقها #شهداء بالقسبط © اى بالعدل خير
و

 3ولا حمنك نووكي

مسا ببغضكم للمشركان

 8 ٠علىان لاتعدلوا  6اى على ترك العدل فهم فتعتدوا عبلاهمرتكاب ملايحل كنثلة
قرا 0

ونقض عهد نشفا ممافى قاوبكم ف اعدلوا هو 6اى العدل

#اقرب التقوى 45التىامستم مم واذا كان وجو بالعدل فَحَق الكفاز مهاده المثاية اليس

وجوه فى حق اللا ل و0

فانه ملاك الاعس وزاد سفر الا آخرة 8ه ان الله

خبير بتمعاملون #ا:لمانعمال فبحازيكم بذلك وحيث كان مضمون هذه اعللة التعليلية
مديمًا عن الوعد واالوعد عقى بالوعد لمن حاف عالىطاعته تعالى وبالوعيد لمن يحل مها فقيل

وعدالله الذين امنوا وعملوا الصالحات » #التى من لها العدل والتقوى والمفعول
ااعاد لوعد محذوف وهوالمنةكا صرح به فغيرهذا الموضع هولهممغفرة ؛ لذنويهم #ؤواجر |
( عظم )

ورة المادة

مج بان م م

 9ولتم 6ه بشرعه ماهو مطهرة لابدانكم ومكفرة لذنويكم « 9نعمته علكم  6فالدين ١
اوليتم برخصته انعامه علكم بعزائمه والرخصة ماشرع بعنلاىءالاعذار والعزيمة ماشرع |

مطهارة الثوب وهوالةشر الخارج
اصالة © لعلكم تشكرون  6نعمته * واانعماٍلمقصود ن

البعيد ومنطهارةالبدن وهوالقشر القريب طهارة القلب وهولب الباطن وطهارة القلب

نمجناسات الاخلاق اهم الطهارات ولكن لاسعد ان يكون لطهارة الظاهر ايضا تأثير '
فىاشراق نورها عاللىقلب فاذااسغت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك صادفت فىقلبك |

انشراحا وصفاء كنت لاتصادفه قبله وذلك لسرالعلاقة التى بينءالم الملك وعالم الملكوت
دكار
حت و
نلكو
فانظاهر السدن منءالمالشهادة والقلب مءنلم الم

منمعارف القلب ثاارالى |

الجوارح فكذيك قديرفع مناحوال الجوارح التىهىمنءالمالشهادة اثار الىوالقلي ولذلك |
ااعملسله بالصملاة معانها حركات الجوارح الى منعالمالشهادة ولذلك حعلها رسول اللهصبالله

يىا والمدننيافقال(حبب الىمن دنيا كثلاثالطبب والنساء وجعات قرةعنى
نسف
دهو
لعلي
االى
تع
فالصلاة ) ولاستبعد انشض منالطهارة الظاهرة اثر عاللىباطن واناردت لذلك دليلا
منالشرع فتفكر فىقول رسولاللهصلىاللتهعالىعليهوسم ( حمس مخمس .اذا اكل الرباكان |
الخسف.والزازلة واذاجارا كام قحط المطر واذا ظهرالزنى كثرالموت واذا منعت الزكاة |
هلكت الماش.ة واذا تعدى على اهل الذمة كانت الدولةلهم ) وان كنت تطلب لهذا مثلا

املنحسنوسات ايضًا فانظرالىماضضالله منالنور بواسطة المراة الحاذية للشمس على بعض ١
لضوء والتدمم مناسباب الطهارة فلابد '
الاجسام الحاذية للمرآة وباخملة انالله تعالى اجلعو
املناجتهاد فىنحصل الطهارة مطلقا وانكان التوفق مناللهتعالى  :كأقال الحافظ
فض ازلبزورزر اداتقي دست * اب خضر نصسة اسكقددا رهق

© والاشادة فىالاابة و١ان كنتم مرضى © بمرض حبالدنيا الو(على سفر  6فىمتابعة |
الهوى ((اوجاء احدمكم املنغائط  6فقضىاءحاجة شهوة اهلنشهوات إاولامستمالنساء»
اولهدنيا فنىحصل لذة مالنلذات ( فلممجدواماء 6التوبة والاستغفار ت(عمموا صعدا ١

طببا ) فتممكوا فىتراب اقدام الكرام فانه طهور للذنوبالعظام ولاامسحوا بوجوعكم ) /
منتراب اقدامهم وشمروا لخدمتهم (( وايديكم منه 6لازفيه شفاءلقساوة القلوبودواءمرض

هيدرم )
طير
يكن
الذثوب ( مايريدالله ليجعل علكم منحرج © بهذه الذلةوالصغار لل(ول
منالذنوب الكبار واكبرالكبائر الشسرك بالله واعظم الشركاء الوجودمع وجود المبودوهذا
ذنب لايغفرالابالعرغ فىهذا التراب ولوث +يطهر الا بالالتجاء الىهذهالابواب (نوعلتممته

عليكم ) بعد ذوبان نحاس انانيتكم بنارتصرفات هممهم العاليةبطرح ١كدير انوار الهوية
 2لعلكمتشكرون  6اذتهتدون نانوارالهوية الى زؤيةانوار التعمة كذا افلتأويلات التحمة أ

واذكروا نسملل على > بالاسلام تذكرك الموترغكم فشىكره * فانقبلذكر |
تعلة:الاسنلام مشعن يسبق النسيان :وكف بعقل املنمسل انينساها معاشتغاله باقامة وظائف |
الاسلام علىالتوالى والدوام *دقلناالمواظه على وظائه الى" تنزل منزلة الام الطيعى المعتاد

من“مل انالمت اسفارقتهويه وارناح من شدةالتزع عم عسوي وريود وي

دع

وفن الكنوز» والفرق بينغسل المت واللى انيهستحب البداءة بغسل
عكار مدق ك
وجهالميت خلا الى فانهيبداًبغسل يديه ولامضمض ولاستشق بخلاف .الى ولايؤخر

غسل رجليه مخلاى الى انكان فىمستتقع الماء ولايمسح رأسه فىوضوءالفسل مخلاف الى
فىرواية كذافالاشناه © والاشارةفىالا بةل( نوكانم جنا 6بالالتفاتالىغيرنا (إفاطهروا)

بالنفوس عانلمماصى وبالقلوب عنرؤية الطاعات,وبالاسراربعن برؤية الاغبار وبالارواح
عن الاسترواح منغيرنا وبسمرالسر ع نأو الوجود فلابدمنالطهارة مطلقا  :قال اللكافظ
جونطهارت سود كعبه وحانه يكبست * نود خيردران .خانه كهعصمت .نبود

وقؤوجوب الغدلى  اشارة .وسنه الى وجوت الغسل الحقيق لوجود القاب والروح ولتلونه
بحس الدسا وشهواتها شنحب غسلها ماءالتوبة والندامه والاخلاص فهو اوجب الواجات

وكآدها واستقصاء.اهلالله فىتطهير الباطن أكثر واشد ماسنتقصائهم فىطهارة الظاص
وقديكون ففبعض متصوفة الزمان تشدد افلطهارة فاواتسخ 'ثوبهبغسله ولايبالى بمافؤباطنه
رنه
منالغل وسائر الصفات الذميمة  :قالالسعدى قسدس
كراجامه ركيت وسير ت ,للد * دردوزخشس را رايد كليد

والقر ان لاعسه الاالمطهرزون  0وان كنم صن

اتببالنالاء ظِ  1 7كلتم مستقرين

مضا حاف منه الهلاك اوازدياده

على سفر 31طال اوقصر  0اوجاء احدمنكم

من الغائط  31هوالمكان الغار المطمكن وانحى' وعركاءة عن الحدث لإرن/العتاج أن من ريده
يذهب اليه لبوا:رى

شيخصه

عناعينالنان

ولامسم| لنساء  7ملاسة المضاء ماسه بشمرة
إن اه

ةىكناية اعلنماع ومثلهذه الكناية منالاداباذالاقرلآنتيصةريح
الرجل م للهواه
مستهحن ِ فرجدواماء 1المراد من عدمو جدان الملدعدملمكن من استعماله لازمالاببمكن

امسنتعمالهكالمفقود #8فتدمموا صعبدا طببا  4فاتىعمدوا شوياجمهنالارض طاهي! فالصعيد

هو وجهالارض ترايا اوغيره سمىصعيدا لكونةضاعدا طاهىا والطب يمعى الطاهر سواءكان
منبثا املا حتى لوفرضنا صخرا لاتراب عليه فضرب المتيمميدهعليه ومسحكان ذلككافيا عند
الىحنيفه رحمهالله  3فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه  31اىمن ذلك الصعيداى الىالمرفقين
عليهوس نهم ومسح يديه الىص فقّهولانه بدل من الوضوء فبقدر إشدره
لماروى أنه صالىالله
والماعء ص باه وهن الاستداء الغاية والمعنى فانقلوا بعدوضعهما على الصعيد المبالو وذ والايدى

ع مابرندالله  1بالامس بالطهارة للصللاة اوالامن بالتتعم
من غير ان للها مادوجى .الفصل ©

كىم
ظركف*ا
نيطه
يريدل
لكني
لبحماعط من حرج64تاضىببقا عليكم افلىدين 8ول
اولنطهر؟ من الذنبو فانالوضوءمكفر لهمااروى انرسولاللهصل اللهعلنهو سقال  0امارجل
قامالى وضوله يريدالصلاة ثمغسل كفيه نزلت خطيئة كفه معاول قطرة فاذامضمض نزلت
ورجله االلىكضين
خطئة لسانهوشفتيه معاول قطرةواذا غسلوجهه ويديه ا
|سلمنكل ذئب هوعليهوكان ' يوم ولدنهامه ) اولبطهرك بالتراب اذا اعوز م التطهير بالماء

 4هنالط قا سنج اح اش ماسلاناسهللا ات  1-11:لاقف 1

و(ليم )

جز ووم يهم

دورة الماذة

بول منتقعولاتبوان” فىمغتسلك)» وافلاغتسالمنافع بدنيةوفوائد دينية.منهامخالفة الكفار |
فانهملايغتسلون وازالة الدنس والاعخرة الرديئة النفسانية اتلتوىرث باعلضامراض وتسكين
حرارة الشهوات الطبيعية * قالالشيخ التسابورى فى5تاب اللطائف فوائد الطهارة عثر
.

طهارة الفؤاد وهو صرفه تعماسوى الله تعالى  .وطهارة السرالمشاهدة  .وطهارة الصدر |

الرجاء والقناعة و.طهارة الروحاللْباء والهببة :.وطهارة البطكنلا
ألخلال والعفة نعاكل
هتا.رة
طها
ولشب
الخرام وا

البدن تارلكشهوات وازالة الادناس و
.طهارة اليدين الورع ٌْ

والاجتهاد و.طهارة اللسان الذكر والاستغفار * قال التعلىفىتفسير هذه البهقال على

رضى اللهعنهاقل غشزة:احمانر:الهود فقالوا ياحد نا ذا المله بالغسل هنالحناية
وم بأ منالبول والغائط وها اقذر منالنطفة فقال صلى الله علمه وسم (١انْ ادملمااكل
منالشتتجزة حول وعروقه وشعره فاذا جامع الانسان تزل مناصل ل ليد ة“فافتضه :الله ظ

عتلقطواهل“نأهاى  وتكفيرا وشكراعلم
لاان
ياعل
هلهم مناللذة ايلصتيىبونها ) * 5
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 :فى بدائع الصنائع فىاحكام الشرائع اما وجب عسل جميع البدن بحروج إل و نحن خروج ْ

البول والغائط وابما وجبغسل الاعضاء الخصوصة لاغير لوجوه ا.حدها ان قضاءالشهوة /

باتزال المنى استمتاع بنعمةيظهر اثرها في جميع البدنوهى اللذة قامص بغسل ججيع البدن /
تكد لهاكة ديه وهذا لابتقدر فىالبول والغائط و
.الثانى انالخنابة عد جميع الندن

ظاهىه وباطنه لاالنوطء الذى هو سسها لايكون الا باستعمال مع ماافلىبدن من القوة حتى
يضعف الانسان باكلا
ثار منه ويقوى بالامتتاع
د النابةجميع البدن
الظاهم والباطن بقدر الامكان وكلاذلك الحدث فانه لايأخذ الا الظامس مانلاطراق |
لان سببه يكون بظواهى الاطراف من الاكل والشرب ولا يكون باستعمال جميع |
البدن فاوجب غسل ظاهى الاطراف لاسائر البدن  .والثالث ان غسل الكل |

اوالبعض :وجب وسيلة الى الصلاة الى عى خدمة الرب سبحاته والقيام بين يديه أ
وتعظيمه فيجب انيكون الم
اصلىطعل
هىر الاحوال وانظفها ليكوناقربالى التعظم واكل ١
فالخدمة وكال تاعلظنمظافة حصل بغسل حميعالبدن وهذا هوالعزعة فالىحدث ايضاالاان |

ذلك ممايكثر وجوده ف كاتنىمنهباكالثنرظافة ومىتنقية الاطراف النىتتكشف كثيرا ومع
عليها الباصار ابدا واقم ذلك مقامغسل اكلبدن دفعاللحر ج وتيسيرا وفضلا منالله ور<ة |
ولاحرج فىالنابة

اقلام يها عاللىعزيمة انتم علاالبدائع هذاغسلاحى |
 26ف

* واماغسلالمنت فشسريعة ماضية لماروى ان آدمعليه السلام لماقبض نزل جبريل بالملائكة |
سللىم ستة حقوق ومن '
مع
الللمسه
وغسلوه وقالوالأولاده هذدسنة مونا؟ وفى الحديث (
هموت
جملتهااذيغسله بعد
وهو)ث
امجب تملابكلمةعوللىكن اذاقام بهالبعض سقط عنالاقين '
ث
يفى
دسئة
حدبال
لول المقصود واري

ادمالطرشّة ولوتعين واحدلغسله لاحل لهاخذ الاجرة

عله وائها وجب غسلالمنت لانه نجس بالموت كشائر الحموانات الدموية الاانه يطهر بالغسل
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ممتت ف اىلماءفلايد 0-0لانالطاب "اس ” و

|موم يوجدفتهم |
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ظ|و اق ا
ال
واقترب» إفاغسلوا وجوهكم)التى :نوجهم هاالىالدثنا.واغلعة لحا نل

ظالاغار عاءالتوبة.والاستغفار و(ايديكم االلىمرافق  6اى واغسلوا ايديكم جوع |
ْ بالدارين والتعلق يمافىالكو نينحت الصديق الموافق والرشقالمرافق ( وامسحوا بروسكم)

 ١ببذل نفوسكم ١وارجلكم االلىكعبين  6اى واغسلوا ارجلكم عنطينطينتكم والقيام

١

|

:ال الخافظ قدسسيره
ببانتاكم كذا فىالتأويلات التحمة ق
متا وضو ساختم ا قر شق  #3حار تكبير زدم مكغر ل وغ :ليهك لعالبة

لنوكاثتم جنا فاطهروا وال كقح ود
هو
وطهر
مم يوقي لمكن الانتداء فقيلا
ذاا

ظ

كمع افلخ ادر اقالى صخيرياو اريك١
غتعن
سال
اارة
لرعب
اتطه
ال

والاطيارعواتطير

بالتكلف والمالغة فيلكاون الابغسل يع ظاهى البدن دتى لوبق العحين ببناظفاره ويس

كلدهاخل ظ
سرله لان الماء لايضل ته ولو قالدرن حاز الا انتمعاذر انصال الماء ال
ال غمح
ننئف
ااط
ل ب
الاف
ظ العين شاقط مخ

والفم حيث > ق غسلهمًا لاا

١
نه يحب  .والدلك

ٌْ لسن فرض الانهمتممفيكون مستحا ولس الندن كالثو يلا نالبحاسة نخللت فنهدونالمدن.

| ففرض الغسل مني اولاق ولحاثرارا للنداما وطهتم سبلا زداية اولككزامة ,ل1لاةبه
! و جهلانه مظنه النحاسه ونحاسة حققهكران كانت علىسابر ذاه للانتلاشى عند اصاية الماء ظ

|  .والوضوء وضوءه للضلاة الااينؤهخر غسل رجليه الىمابعد صبالماء علىجمبع بدنه| 

| انكانتا فىمستنقع الماء تحرذا على الماء المستعمل وتثليث الغسلالمستوعب هكذا حكغسل ظ
رسولالله  .ويتدى * يمدكنه الادعوم ثمالاير ثم١لما فىالاصح داونلا شغ #الزياج بهعنما

شنعر منالبدن باعشار.اصوله فيكتنى ببل اصوله
ضفيرتها ولابلها ان بل اصلها لاانلكو
هضفيرة المفتولة وحكم المنقوضة
ف|ها فيه حرج وفمالاحرج قبهباجيصال الماء الى كعال
لف كذلك بل بحب ايضال الماء احلمىيعها لعدم الحرجفيهاو.الرجل بجسعليه ايصال

939395293232222

الماء الى جميع شعره والفرق ان خلق الشعر للمراًع ل دوق" الوامال اللج مندفع عنه

باغليضرفيرة وادى مايكق منالماء افلغىسلصاعالووفضوء ومادلصاع تمانية ارطال والمد
راوى اانلنى عاللهسلام كانبعلي لمغالوانطريحا بالمد اثخمتلفوا هل المد
رطلان لم
من الصاع اومن غيره فهدا فسن سمقدبر لازم حتى لواسبغ الوضوء والغسل يدون ذلك

حاز :ولو اغتسلياكثر

منه انمالميسرف"فهو المكروه كا فىالاختان شبح الحتان. :

ظ

| والجزب الصحبح فالمصر اذا خاف الهلاك املناغتسال جاز له التسمم فىقولهم  .واما الحدث
| فىالمصر اذا خافى الهلاك مانلتوضى” اختلفوا فبةاعزج تالانى حشفة رحمه اللهوالصحبح ظ
انه لاسباح له التنممكذا فىقاوى قات غاضماة واالحراءللذا! وجلد] حالما الطهدة؛ جيم' 

جلاذا لميحد سترة من
سنتارلةرحمال واتلؤخرره
ا|ذالم مجدسترة يتركه والفرقانالنجاسة الحكمية اقوىوالمزأة بين الننام بار ال
اكذافىالاشا ه وف الحديث(ثلاثة لاتقريهم الملاكةجبفة الكافروالمتضمخ بالخلوف والمنب
.الاانيتوضأ)وفىالحديث ل(ايتقع بول فوطست فاىلمت فانالملائكة لاندخل يتافه
(ول )
ب

-ودة المامدة

مج وم يهم

بصره علىترك الوضوء .ودوام الطهارة مستجلب لمزيد الرزق كاقالعليه السلام (دم على|
الطهارة بوسع عليك الرزق ) والسنة ايصنلى باعلدوضوء ركعتين تسمى شكر الوضوء
ايال
ل(
بال
روى  ان رسولالله صلى اللهعليه وس قال لبل

حدثى بارحى عمل عملته |

فىالاسلام فانى سمعت دق نتغليك بين يدى فىالمنة ) قال ماجملت عملا ارجى عندى من
االىتلطمهر طهورا فسىاعة منليل اونهار الاصلنت بذلك الطهور مكاتيلى ان اصلى

*قالف الاسرار الحمدية لابن فخرالدينالروىى

ويص شك رالوضوء وان فىالاوقاتالمكروهة

اللااوقات الحرمة ماقل صلاة الفجر وبعدها وبعد صلاة العصر ايضا.لانها نمالصلوات
ذوات الاسباب * واما الاوقات ا حرمة كطلوع الشءدس وزوالها وغروبها فملجاوز شه

اصلا فبصبر الىوقت اباحة الصلاة فنصليها حينئذ ال ااذا كانبمكة * عن جبيران النى
عله السلام قال ( يإنى .عبد مناف لامنعوا أحعنا طاى بهذا البدت وصل ابترشاء منليل

ن
ع)
وهار
اون

جندب أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال ل(اصلاة باعلدصبح حتى

تطلع الشمس ولا باعلدعصرحتى تاغرلبشمس الابمكة الابمكة الابمكة) انتهىكلامالاسر
و©الاشارة فىالااية انالخطاب فىقوله تعالى ( ياايهاالذينامنوا  4هو خطان ا
آمنواايكاناحقيقياعندخطا بلست بربكمبقولهمبل .ى وهم اهل الصفت الاول يوم الميئاق

'أقنوا يعدمارغايتوةا.....ؤاعل.:الطفك :الثانى آمتوا”:اشذياغناوا !.واهل الضتب .الثالث آمنوا
اذ سمعوا الخطاب  .واهل الصف الرابع انوا تقلدا لاتحقيقا لانهمماءاينوا ولاشاهدوا
ولاسمعوا خطان :الكق بسمع الفهم والدراية سبملعوا سماع القهر واللكاية فتحيروا

نما
هاهجر
حتى سمعوا جواب ااهلصفوف الثلاثة اذ قالوا بلىفقالوا بتقلدهم بلى فل
ما امنوا واهلمكفار وان آمنوا ما آمنوا عالىتحقيق بباللتقليد اوبالنفاق والعمنافقون.
واا هناك بسماع الخطاب تكذك أ
نكم
من ف
اؤمني
ثلصافلث هالممسلمون وعوام الم
اهلل ا
وا

ْكقولة:تغالى: .انناسمننامناديايتادى.للايمان انآمنوا ببربكمفآمنا©..
آبنسنموااع
واما اهلالصف الثاتى وهم خواص المؤمنين واعلوامولياء فكما انهمآمنوا هناك اذ

شاهدوا فكذلك ههنا امنوا بشواهد المعرفة "اقال ( واذا سمعوا ماانزل الى الرسول
نمنا
هناه)و
فمواا منالمق مولون ربنا ام
رن
عالمدمع
ترى اعينهمتفيض من

قالبعضهم

مانظرت فىثى”الا ورأيت اللهفيه و.اما اهلالصف الاول وه الانساء وخواص الاولاء
فكماامئوا هناك اذعاسوا فكذلك ههناآمنوااذاينوأ كقوله تعالى(آمنالرسولبم انزلالبه
مرنيه وذلك لفيىلةالمعراج اذ اوحى الىعبده ما اوحى قااللامرنسول يما انزلالمه رمبنه
وكان ايمان مومئعلهالسلام نوعامنهذا فلما افاق قال سبحانك تنتاليكوانا اول المؤمنين.
وقاليغلارس ههنهم اضد ربا ل اره .وقال بعضهم رأى الىدبى ول لش نافظررت قيشى"

يان
ذايه
ليا
اله
ت الله فنه فخاطب اهل الصف الاول شو
إلا زه ت

امنوا تحقيقا ثم اهبطوا

مىهالك البعد ومن رياض الانس الى سمااخ الانس ( اذاقتم© من نوم
عمنالك القرب ال

م
الى
قا
مجوع
الغفلة انتبهام منرقدة الفرقة ( الىالصلوة  6هىمعراجكم للر

قربكم كأقال
/

(وحاليان  7نى )6
د

ا| ا

ا د | الشمضة [اللهانيقى:من خوض بنك 41سالااظماً بعدها ابدا اللهماعنىعلى
ة نمك وجنالك]
ئنىحمن
انحرم
رهملا
ذكرك وشكرك وتلاوة كتابك] .وعند الاستتشاق [الل
اقول [اللهم ارحنى راتحة الحنة ولا تر<نى راتحة النار]  .وعند غسل الوجه [اللهم يض
و
]|

|

ا ا

لل[هم يض وجهى بنورك يوم سض /
وجهى نوم تسض وجوه وتسود وجوه] او شاول
وجوه اولنائك ولا تسود وجهى بذنوبى بومآسود وجوه اعدايك] ا وعنوا عل الداليى ظ

[اللهماعطى كتابى عينىوحاسيى حسابا يسيرا] وعند غسل البدالشسمرى [اللهم لاتعظ ىكتانى
بخزالن :ولام ووالء طهر ] .وعند مسح الرأس [اللهم حرم شُعرى وبشرى عوج ظ
شيم ظل عمرشك هوم لاظل الاظلك الاهم غشى برحتك واءزل على مبرنكانتك] .وعند |

ماسلحاذنين [ اللهم اجعلنى منالذين يستمعون القول فشعون احسنه ]| .وعند مسح
رقته [الهامعتق :رقبتئزمنالبا].ذ.وعند غسلالرخل العفوى [اللهم نبت قدى علىالصراط

وم تزل قنه الاقدام] و.عند

ريا السرف 1:اللهماجعل لى يمنشعنتاكورا:وؤنيا ظ

يووشول بعد الفراغ [ اشهد اذلا الهالااللهوحده لا |
احاة الزت |
ول و
وملا
غفودا

شريك .ل4تواسيية :ان انها (عزمام ورأسطواق ,الإيلا :نسلى المزالتو|هريط الىاانلدلزطيراتن )
| واجعلنى من عبادك الصالحين الذين انعمت عليهم واجعلنى منالذين لاخوف عليهم ولاهم

صىص
خف
تحكمة
| حزنون] » وال

الاعضاء الاربغة فى الوضوء ان آدم عليه السلام لماتوجه

الى الشجرة بالوجه وتشاولها ,اليد ومثى اليها بالرجل ووضع ل فزي راع اطزلة

بغسل هذه الاعضاء تكفيرا الخظايا وقد جاء فى الحديت (:اانلعد ااذغاسل .وجهه
ار عينبه و)كذلك فاىبلقناةعضاء  .وقيل
فنحت
ارجشمن
| خرجت خطياه ختى مخ
دية لكونوا غس! محجلين بين الاثمكا روى ان رسول
لاءحالمامة
خص بغسل هذه الااعض
اللهصلىاللهعليهوسلٍاناىلمقبرةفقال( السلامعليكم دار قوم مؤمنين وااناشاء اللهبكم
لاحقون وددت انا قدرأينا اخواننا ) قالواأولسنا اخواتك يارسول اللهقال( الم اصمانى
واخواننا الذين يأتون بعد )"قالواكنف تعرق من يأتون بعد هن-امتك يارسول اللهفقال

( أرأتم لو ان رجلا لهخبل غسبححةة بايظنهر خبل دهم بهم ألا يعرف خقلهلو)ا
وض)
بإزيارسولالله قال ( فانهم يتوأن ايلوقميامة غى! ساجللينومضنوء وانا فارطهلمعكلى

|»واعلاذالى صلىاللهعليه وسلٍ صلىالصلوات انس ياولمفتح بوضوء واحد فقال مر
ا»
ظونالله ااا ن.تصنعه,فقال عليهالسلام ( حمداقملتهياجمر)يعنىبيانا
| دض

(مونضاً على طهر
|جواز غير انه يستيحب تجديد الوضوء لكل فرض وافحديث ت
ال
| كتبايت إ لعحنميات)* وللاخيد رد( اروف تدوسرةالناظال ج و<كان (يقساياهافو سوسا
عانلدغسة والكذب والغضب لظهور غلية النفس وتصرف الشيطان فالوضوء هوالنور
الذى به تضمحل ظلمات النفس والششطان  .وكان على وجه بعضهم قيرحنلدممل النتى
عشرة سنه لضرر الماء له .وكان معذلكلميدع محديد الوضوء عندكل فربضة .وتزلؤعين

ب'عضهم ماء أسود فقال الكحال لايد من ترك إن اياما والا فلا بعال فاختار ذهاب

دورة الماهة

مجج ؤأوم دم

الممسوح تربع الرأس وام اعشار قدر ثلاثة اضابع فبالنظر الى حال غم الرأس فالهسدس
' والسدس فه قدر ثلاثة اصابع * قال المرحوم حضرة ممود الهدابى قلت غينئذ يا.نى ان
| يكون الاعشار الاخير اولى لانه بالنظر الى حالنفسه حلاف الاول لانه بالقناس الى ادن
نتباعالاقل
| ف*قال حضرة الشسيخ افتاده وجه اولوية الاول ان الدن اكثر مانلرآم فا
بالاكثرٌااولنىتهى 4#قال “اخدادق واما مسح الاذنين فهوسئة ففمسح ظاهى اذلية باعهامه
وق اللنيت” من مسح رقته
>

وظاهرها عسبحشه عاءالرأس 55

فالىوضوء امن منالغل يوم القيامة )  88وارجلكم الى الكعين © بالتصب عطفاعل
| وجوهكم ويؤيده السئنة الشائعة وحمل الصحابة وقول ينا الاممة والتحديد اذ المسح ل
ْ

بعهد محدوذا واتماحاء التحديد فالىمغسولات * قال فىالاشباه اغلسلرجلين افضل مانلمسح

على الخفين من برى جؤازه والافهو افضل وكذا بحضرة من لابراه انتهى وذعت
الروافض الاىلاوناجب فاىلرجلين المسح ورووا ف المسح خبرا ضعفا ثاذا* قالصاحب

اىلف سدم
فروافض مفثىلالسعة لانه لابرىالمسح عل
خل
ظلروضة ا
ا

الرجلاين

واد االسلكنعطاونا يده فليمهسح برجله * وعنابن المغيرة عنابيه قالكنت معالنى
صلالل عهليهوسل ذات ليلة ففسفرفقال (أمعك ماء) قلت نمفنزلعن راحلته فى حت تىوارى
عتى فىسواد اللدل ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة :فغسل وجه ويديه وعلمه جة منالصوف

بت ان مخرج ذراعيه منهاحتىاخر جهما مناسفل البة ففسل ذراعبه مثسميم برأسه
ير
فسفى
 ,-اهويت لائزع خضه فقال (دعهما فانى ادخلتهما طاهي.ن) سمح علهما كذذا

جاونقية الولشواء 07
ول:
للق وكظق القلماء “خ

الآية ومن سنته الددة

فسنوى رفع الحدث او اقامة الصلاة لبقع قربة واستعمال السواك فى غلظة الخنصر وطول

الشير حالة المضمضة تكمملا للانقاء او قبل الوضوء وعندفقده يعاط بالاصابع وينالبالاصبع
دوافية الاصح ان السواك مستحب * وعن مجاهد قال ابطأ جبريل
لكه*
اسوا
ثُوابٍ ال
لى صلى الله تعالىعليه وس ثم اناه فقال لهالى عليه السلام م(احيسك |
عليهالسلام عالى
ياجبريل ) قال و كيف م

و" تملاتقصؤن اقلفار/؟ولاجأخدون من او

ولاسقون

براحجكم و ددا كران زا ( ومانتغزل ابلااعص ربك  6والبراحم مفاصل الاصابع
والعقد التى على ظاهرها مجتمع فميناالوسخ وفى الحديث ( نقوابراجكم ) فامى بتتقتها

لثلاتدون فتيق فبا المنابة وحول الدرن بينالماء والبششرة وفىالحديث ( نظفوا لثاتكم )
جع لثهبالتخفيف وهى الاحمة الى وننى

ب لبي

ا

إن

| واخلَلظعام 'قتتغيز عليه اللكهة وستكر الرائخة ويتأذى الملكان لانهطريق القروانمقعد
مي

منالرائحة الكريهة وفى الحديكث ( ان العبد اذا تسوك ثم قامبصم
هي م

اللمووسيار يت

سكي او ا

ات ا

ذاقد هولق يدود حرط

>ن الاصار فى جوف الملك فطهروا افواهكم للقرآن ) وفى الحديث ( ركمان بسواك
.قرا
ال
[له الذى حمل اللاء
ممةدل
اداللتس
ا|فضلمنسبعين ركة بَْثر شؤاك)* ونقول المتوضى بع
سويصيبيوبس
|تححصتبه
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المزء اليادوس

| بهاوهىازواج العلناهة وخواص هذه الامة( .

والمحضننا ت مانلذين اونوا الكتان من

صتى
خ ال
نت
االفة
ظفلكم ) وهى ابكار حقائق الكتب المنزلة على الامة الس

.مانلذين انزل

عليهم الك وادرجت فاىلقن إن!واخفيت لكمم قالتعالى( فلاتعلمبشسمااخنىلهم)

يعنى فىالقرآن لإمنقرة اعين» وهن ابكار حقائق حميع الكتب المأزلة .فافهم جداكلها لكم
| (اذا اتيتموهن اجورهن) اىمهور هذهالابكار وه بذل الوجود (صنين) يمعتنعىففين
فى بذل الوجود فيكون عل .وجه الحق وبتصرف المشاخ الواصلين ((غير مسافحين ) على

| وفق الطبع وخلاف الشرع وبتصرف الهوى ( ولامتخذى اخيدانعن6ى فىباذلولتجود

|لابكون ملتفتا الى شى* املنكوتين بولا الى ,الخد :قالدارين سوىاللهليكون بهواشرب ومنه

(من يكفر بالايمان  6بهذه المعاملات والكمالاتاذحرم١ 
 ١الشيراب وقواطريف والساق و
| منالعبان من هذه السعادات ا فقد حبط عمله  6الذى عمله على العمياء والتقليد ١ وهو
ْفالا خرة اهلنخاسسرين © الذين خسروا الدنيا والعقى والمولى كذا افلتأويلات التحمية

ين اشوا اذا قمااللىصاوة »#المراد بالقيام المقايام الذى هو من اركان
ذها
| ا©يلااي
.الصلاة فالتقدير اذا اردتم القيام لها بطريق اطلاق اسم المسبب على السبب لان الحزاءلابد

'وان يتأخر عنالشرط يعنى صحة قبام الضلاة بالطهارة و اماالقيام الذى هو.من مقدمات

أ مباشرة الصلاة فالتقدير اذا قصدتم الصلاة:اطلاقا لاسم احد لازميها على لازمها الاآخرة
فالوضوء من شرائط القيام الاول داولنثانى وهذا الخطاب خاص بالحدثين بقرينة دلالة |
الحال فلا يلزم الوضوء علىكل قائمالى الصلاة سواء كان محدثا ايملقاتمضايه ظاهى الآءية
ااءمعلحىل وتسييله سواء وجد معه الدلك املا' 
 ٠ف#ا©غسلوا وجوهكم يه الفسل اجراء الم
| والوجه مابواحهك

من الانسان وحده

من قصاص الشئد الى لكر ملع الذقن طولا ومن

شيلفية الاذنا )اللي الاذن_ع غلاعمد عمال لجزجم عال9مسترالة وفيض اللركاقب انريف |
 5-١الحاجين واهداب العشن والشارب والعذار والعنفقة وان كانت كشفة وعندالامام

لاحب غسل ماتحت الشعر ففرض اللحبة عندهمسح مايلاق الوجه دون ماساترسل من
| الذقنلانهلماسقطت فرضة غسل مانحت اللحة انتقات فرضيته الىخلفه وظاهن الآلية أ

دويتهعرجهيت

ين
انشا
واست
جقبغير
| ان المضمضة وال
دني#كم
يلسن
انا
وما م
فه

لعه
ونىم
قىمع
كلال
قب

فىالوضوء لان اسمالوجه يتناول الظاهر زداولباطن ١

الى المرافق64اجمهور غلى دخول المرفقين افلمفسول ولذّلك |

فعق
رق ج
ممراف
االهم الى اموالكم  6وال
تعالى ( لااتمأكولو

'

| وهو مجتمع طرف الساعذ والعضد وسحى مرفقا لانهالذى ترتفق بهالواباابتكة حاف من

اوليادم©سحوا برؤسكم»ه اللاء مزيدة م الت بيده .والمسح الاصابة وقدر الواجب عند
الى حشيفة ريع الرأس لانه عليه السلام مسح على ناصيته وهو قريب مانلربع فان للرأس ١

حواف اربعة ناضة وقذال وفودان والقذال مؤخر الزأس خلف الناصية وفودا الرأس
اناه * فىالواقعات المحمودية قال حضرت الشبخ الشبير بافتاده افندى اتكشفلى وجه

 .الاختلاف فى مقدار مسح الناصة وهو ان بدن الانسان م بع فالقناس النهإشثىانيكون

ا(لممسوح )

سورة المامدة

حك 96م يهم

:ل السعدى
الكثابيةاسلامزوجها ولابنفعهاذلك ولايضرالمسكفرزوجته الكتابية قا
برفقدد وه كس درود | تجدكشت * تماند

كو و زطيت

0

احيكماان احسنالحاسن وعن ابن عربضاىسالّعنهما عن '
القلبائ
#واعل انالكفر انقبا
رسولالله صبى اللدعلهو سماندقال ( لماخلقاللهجنة عفدينهخالمقالاعين رتاولااذزسمعت |

ولاخطر عبلىشقسلبرثم قتاللكهلامى فقالت قدافلح المؤئون ثلاثا ) وعن كمب الاحبار /
اننوحا علهالسلام لماحضرته الوفاة دعا ابنه ساما بمبنناولاده وقال اوصكك بالاتين وانهاك

اعثننتين .فاماالاو ليانفاحداها شاهالدهةاالنلااالله فانهامخرق السمواتالسبع ولايحجبهاثى”

ولووضعت السموات والارض ومافيهن فىكفة ووضءت اىلفاخرى لرجحت .واما الثانية
فانتكثر من قول سبحانالله وانمدلله فانها حامعة للثواب .واماالاخريان فالشسر بال والائكال
على غيرالله * قااللقاضى عباض انعقدالاحماع على انالكفارلاستفعهم اعمالهم ولايثابونعليها
بنعم ولافيف عذاب لكن بعضهم يكون اشد مبنعض بحسب جرائمهم واماحسناتهم
فقبولة بعد اسلامهم على ماورد فىالحديث * قالفىنصاب الاحتساب مايكون كفرا بلاخلاف

بوجباحباط العمل ويازمهاعادة المج اكنان قدحج ويكون وطؤه معامسأنهحرام والولد

| المتولد فىهذه الخالة .يكون ولدالزتى وانكان اتى بكلمة الشهادة بعد ذلك اذاكان الاتبان
ظ على وجهالعادة ولمرجعما قاللانالانيانبكلمةالشهادة على وجهالعادة لابرفع الكفروماكان
فىكونهكفرا اخ
.تلإافدفا
ينقؤامى ,ديد لنكاح والتوبةوالرجوع عنذاك بطريقالاحتباط ١

واماماكان مخنطاألالفاظ ولايوجب الكفر فقائله مؤمن علىالهولايؤم ديد الكاح '

 .ونؤى بالاستغفار والرجوع عذنلك اىنتكهلاءالتصاب .والرجل والمراًة ففذلك سواءحتى

لوتكلمت المرأة يمايكون كفرا تين منزوجها * فعلىالعبد الصاح انتار املننساء صالمة
عفيفة متقية » قالحضرةالشبخ الشهير بافتاده افندى قدسسسرهلاتعطى الولاية لولدالز ىقال
واشكراللهتعالى علىاجعنلنى اولولد ولدتهاىفانهابعدمن انيصدرالفاظ الكفر مناحدا بوىقال
وارثه الاكبرالشبخ الشهير بالهدابى قدس سسره قلت والفقير كذلك © والاشارة فالاية
|إاحل لم » اادباب الحقيقة فى اليوم الذى قدر كالبة الدين فيه أكم فى الازل جميع ظ

( الطببات » الى تتعلق بسعادة الدارين بل احل لكم التخلق بالاخلاق الطبات وى

اخلاق الله المأزهات عن الكميات والكيفيات المبرءات املننقائص والشهات لإ وطعام
6ى غذتم بلان /
الذين اوتوا الكتاب  6وف الحقيقة هم الاننساء عليهمالسلام (حل لكم ا
مكم حل لهم ي)عنى منبع
وأقطيقعةال(
الولاية كمغاذوا بلبان النبوة منحلمتى الشريعة وا
| لبن النبوة والولاية واحد وانكانالثدى اثنين فشسرتم لبان الطافنا ممشنسرب الولاية وشرب

الأنقاى لان امساننا من معرب النيوة :قد عل كلاناس مشسربهم وللنىعليهالسلام شركة فى

(بت عند دنى
المسارب كلها وله اختصاص فى مجلس المقام الود منالمحبوب بمشرب ا
ظيطعمنى وسقينى لابشاركه فيه ملكمقرب ولابى”“مرسل )١ و 6كذلك حل لكم
لا الحصنات منالمؤمنات  6وه ابكار حقائق الاقرلاتنى احصنت منافهام الازواجالمؤمنات
مس

ب مم

وس و مهمه 1

الرء الساوس

عد 6

يهم

ظذ فللتصاوة 1.لا جيلطمكف لرايكايلة ذباحهم وغيرهاف وري م 62افيخانك..وغووعلن |
المقو
فوه
سا ب
حاخذ
ظ ابنعياس اندسئل عنذبا محنصارى العري فقال لابأبل وهوقزالعامةاماتونه

|

واسصحابه .وحكم الصابئين حكمااهللكتابعتده وقالصاحباءدها صنفان يصقنفرو نالزبور
فهولاةلسو عن اهل بالكتابي
 ١فايعيذون:الملاتكة .وصلف لاقنَأُون,كتابا ويشدون:النتجؤم
| واماانجوس فقدسن بهمسنة اهل الكتاب فىاخذالجزية منهم دون اكل ذبانحهم وتكاح

 ٠نسائهم لقوله عليهالسلام ( سنوابهمسئة اهلالكتاب غيرنا عكى نسائهم ولاكلى ذباحهم )
ولوذيح لهودى اوتصراق علىاسمغيرالله كالنصرانى يذيح باسمالمح فذهب! كثراهل العم
الى انه نحل فان الله قداحل ذبا حهم وهويعلم ماشولون »*وقال الحسن اذا ذبح اليهودى

د
فكقكل
اوالتصرانى فذكر داك وانت تسمع فلاتاكله واذاغاب عن

احلاللهلك

وطعامكم حل لهم  1فلاعلكم أن تطعموهم و سعوه منهم وأوحرم علهم حزذلك

والمحصنات منالمؤمنات  #رفععلى انه مبتدا حذف خبره لدلالة ماتقدمعليهاىحللكم
أيضًا والمرادبهن لذر اينوالءذائف و مخصصهن بالذكرللمعث على ماهو الاولى لالننىماعداهن

فان:كاح الاماءالمسلمات بم بالاتفاق وكذا غيرالعفائف منهن واماالاماء الكتابسات فهن

كالمسلمات عندانى حشيفة خلافاللشافبى  8والحصنات املنذين اونوا الكتاب من قبلكم يه
اىهن ايضا ح
للكم وان كن حربيات وقال ابنعباسرضىاللهعنها لاحل الحربيات* قال

الحدادى واستدل بعضالفقهاء بظاهرالا بة علىانه لابجوز للمسم تكاح الامةالكتابية

بب
يبب
س
يب7ل
7ل7

نات
ح اصلله
لخص
اتما
| والصحبح انهجوز بلظاههترعقاولى(( باذناهلهن) بدليل حلذبا حهن وا

 ٠بشاباحة تكاحهن مجعواز نكاح غيرهن لازالااية خرجت مخرج الامتنان والمنة فىنكاح

ْ 0العفساائف اعظم واتم يدل علىذلك انه لاخلا فىجواذ التكاح بينالمسلم والامة
ٍ0
المؤمئة وانكان فالا ية نخصيص الحصنات مالنمؤْمنات والافضل لمناراد التكاح انلايعدل
ْن نكاح لل الكتاسات معالقدرة عليهن وذلك اتنكاح الةايمؤدى الى ارقاق الولد
ع

'نالواد يتبع امه فىالرق والطرية ولاينينى لاحد ان تار رق ولده كالايذينى انيختاررق
لا
نفسه 88اذا اتيتموهن اجورهن  #4اىمهورهن وتقسدالحل بايتائهالتاً كد وجوبهاوالحث
عالىاولى واذاظرفية عاملها حلالحذوف  8محصنين  6حالمنفاعل ١تيتموئهن احىال
| كونكم اعفاء بالكاح وكذا قولههَلغيرمساخين  6اى غير جاهرين بالزى يِلولامتخذى

اخدان » اىولامسرينبه والخدنالصديق مع ماي

ان
بلزن
ربى ا
ضالشع
ار * قال

السفاح وهوالزنى على سسل الاعلان وانخاذالخدن وهو الزتى فىالسروالله تعالى حرمهما
كر
هة الاحصان هومن يكفربالايمان ايىوسمن
لاه واباح التمتع للراة عجلى

شرا اعلاسلام التى .من جلتها مايينههنا الماحنكامالمتعلقة بالحل والمرمة وهتنع عن قبولها '

 0دجوا به  3اى بطل ملهالصا الذى ملهقبلذلك هقوهوفالا

 1بن

عويتيدمأماخ
ناسرين5فعا عاتعلقيه الخبرمنالكون المطلق *قال الخدادى فقد

ا:لممنضونين غنيفنسهومنزله وصارالىالنار لاايغلنىمعرنأة
محمد

ا(لكتابية)

مج  © 014/هدم

-ورة المابدة

ا.وحرفة كذافاللزازية وعلىهذا فاتخاذه حرفة كديادىالسمحكرام يحى  عنابراهم |
ابن دهم انهقال كاذابى من ماوك خراسان لكك ان الصيد فائرت ارنيا اذهتف بىهاتف ْ

اابراهم ألهذا خلقت امبهذا امرتففزعت ودفعت ثماخذت ففعلت ثانيا ثمههتف بىهاتف |
لسرج والله مالهذا خلقت ولابهذا امرت فنزلت قصادفت راعى الى ولبست
من قسرادو

له
لله
ىولاال
صاذلنرس
جنته وتوجهت الىمكة :ومائزلت هذه الا ية

عليهوس فىاقتن ٠اء الكلاب

التىينتفعبهاونهىعن اقشاء ما لاشتفع بهاوامي ستل الكلت العقور وعايضر ويؤذى ورفعتما

صجره
متقنا
سواها تمالاضررفنه وفىالحديث (مناتخذ كلماال كلب ماشية اوصيد اوزرع ان
بهح
نال
يلك
حكمة ذ
اطل)
ورا
كليوم قي

الضيف ويروع السائل كذا فىتفسير الحدادى |

وفىالحديث ( لاندخلالملائكة يباه صورة ولاكلب ولاجنب ) والمراد بالملاككة ملايكة

الرجمة والاستغفاو الىنازلون بالبركة وراحلمة والطا/فون عاللىعباد للزيارة واسّاع الذكر
لاالكتة فانهم لابفارقون المكلفين طرفة عين والمراد بالصورة صورة ذىالروح للمشابهته
سو تّالاصنام وبعضالصور يعمد فاالبغاضشياءا ى الخواص ماعصى اللّبه .واماالكلب فلانهنجس

فاشنه المتبرز وزاد فىبعضالاحاديث ولاجنب الاانيتوضاً * قالف اىلترغس والترهب ورخص ١
فجت ةدانام اااتكاواشترب :ناالتوضاً “مقل هذا فىحقكلمن اخرالغسل لغيرعذر واعذو |

|] اذا امكنه الوضوء ف يلتوضاًاوقئل هوالذى يؤخرهتهاونا وكسلا و تخذ ذلكعادة انتى» قال
[ فىالشرعة وشرحها لابنالسيد عوليىنام بعدالوطء نومة خفيفة فانهاروحللنفس لكن السنة '
فيهتاونضاً اولاوضوءه للصلاة ثمينام وكذا اذا اراد الاكل جنا ولواراد العود فليتوضاً |
| والمرادبه التنظفبغسل الذكر والدينلاالوضوءالشسرعى كاذه المهبعض المالكية #والاشارة ١

فالآ ي اةذاربابلطلب واصحاب السلوك ي(سألونك ماذا احللهم 6اوحرم عليهم منالدنيا ,
خرة حرام علىاهل |
والآخر كأقال صلى اللّعليهوسم ( الدنيا حرام علىاهلالآا خرة والا
 ١الدمما وهاحراءان عالىلاهلله تعالى ) ( قلاحل لكمالطبات  6وه مالابقطع علكمطريق ١

| الوصول الى الله فان الله طيب لايقبل الاالطب وكل مكأول ومششروب وملبوس ومقول
ومعقول ومعهول طلتموه محظ منالحظوظ فلقودكموه للوث داعىالوجود فهومناكيثات
ام باداءالحقوق مطبباسنفحتات الشهود مهومن الطببات
يحق
لوهقبا
لبتم
لايصلح الاللخيثين وماطل

لايصلحالاللطسين ركه (١ازالله سريع الحساب  6اشارة الى انه تعالى بمحاسب العباد على |
الهم اقنبيلفرغوامنها وبحازيهم افلىخال بالاحسان احسانالقرية ورفعةالدرجة وجذية

العناية وبالاساءة اساءة البعد والطرد الى السذلل والخدذلان  :وم ماقبل [ هركه كند .مخود
كند ورسمهشك بدكد ]قالالضائت

جرازغيرشكايتك مك حنجوحاب  +ميشه خانه خراب هواى خويشتم
اليوم  #ارادبه الزمان الحاضر وماسّصل به منالازمنة الماضة والا نية اويوم التزول
فحل لكم الطببات  #وع مىال+تستخبثه الطباع اسليمة وهىطباع اهل المروءة والاخلاق
ا
ا

اومام

كل حرمته  2وطعاءالذريناونو١ا الكتاب| اي
 0وان نيححتدهد

ا

ا هالسادس

ذالا.والمراد ا

ا

0

ل ليشي

 0سباع البهاتمكالفهد واأغر
فىااللاا يه كل للدت الصبد على أهله من

| والكلب ومنسباع الطب ركالصقر والبازى والعقاب والنسسروالباشق والشاهين ونحوها
ا
| ممايشل التعلم فان صبد حميعها حلال
| الجوارح ومضريها بالصد ومضريها عليه مشتقمن الكلب.وذكر الكلبٍ لكوثه اقبلالصيد
قلت يازم ان يكون المعنى وصيد
امن*
فمت
و|التأديب وفابنهتصابه علىالخالية فمانعل عل
اجام ليغ ولافائدة  +قلت فائدتها المنالفة فىالتعلم لما اناسمالمكلب لابقعال عالىتحرير
|علمه فكأ نه وقمبالعلمتم ماهرينف تعليمالجوارخ حاذقين فه مشتهرين به هوتعلمونهن  6ظ
ف

للهخهبل
امال
ناعلمك
ممم
ح|ال ثانية ف

منالله

همباهم
اناللعل
وطرق التعلموالتاديب فا

ال
سصد
ر ال
اباع
بنات
|الى اومكتسب بالعقل الذى هومنحةمنهاوتماعلمكم ان تعلموه م
تع
ار

اج ا

وبتضرق بدعاته ويمسك علهالصد ولايا كلمنه » قال صاحب

| الكشاف قوتلعهتعلالمىلوانهن معملامكم الله 6فيهتنببعلىانكلمنيأخذ علمايننى
ظ ان يأخذه ممنهومتبحر فىذلكالع غواص فىبحار لطائفه وحقائقه وان احتاجج فىذلك الى

ارتكاب سفر بعيد قال:عليهاللام ا(طليوا العلمولوبالصين ) فكم مانخذ منغير متقن

| ضبعايامهوعض عندلقاء النحارير انامله© فكلوا تم امسكن عليكم 6منتيعيضية لماان
| البعض ممالاسسّعلق به الاكل كالحلود والعظام والريش وماموصولةحذف عايدها وعلىمتعلقة

| بامسكن اى فكلوا بعض ماامسكنه علكم وهو الذى يأ كلنموناهما مااكلن منهفهو
|بمماسكن على انفسهن لقوله عليهلسلام لعدى بن حاتم( وان اكلمنهفلاتكلانمامسكه
ا
على نه ) واللنهذهب كالتما تهوقال بعضهم ومنهم ابوحشفة ب كلممابق منجوادح

الطير ولايؤكلما باتلمنكلب والفرقانه يمكن انيوّدب الكلى عل الاكلبالضرب ولايؤدبِ
البازىعلىالا كل #ؤواذكر وا اسماللهعليه 64الضميرلما فىماعلمتم اىسمواعليه عند ارساله اوم

فىماامسكناىسموا عله اذا ركم ذكانه* وعنافىثعليةقالقلت ياانلىله انابارض قوماهل
يكنابت أفنأ كلفىنيتهمويارضصيداصيدبقوسى وبكلىالذىليس,محلموبكلىالمعفايصلحلى
ظ
ا
جادنتم غيرها حيس
رت مآننية اهل الكتاتٍو ف
قال( أمامكاذ

فاغسلوها وكلوا فيها وماصدت بمّوسك فكذرت اسمالله فكل وماصدت بكلبك
كذرت الله عليهفكل وماصدت يكلبك غيرالمعلمفادركتذكاته فكل) وعن انس
| المعلم ف

رضىاللهعنهانالنصلاللهعليهوسلٍ كيانضح بكيشين املحين اقرنين يطأصعفلاىحهما
لولله
انش
ما
ستحب
بلمس
وهيننةسّدهبوهول بسمالله والله١ كبركذا فىتفسير البغوى .وا

نراولوراوا بلقطتعسمية مافشرح مختصر الوقاية وكره “ركالتوجه ظ
الهأكيربلاواولان ذك
| آلىالقبلة وحلت كذا فىالذ خيرةومتروكالتسمية عمدا حرام لاندميتة بخلاف متروكها نسيانا |
| فاتهحلال ف واتقوا لله 4ف :ىشأنحرماته  انال سريمالحساب 6#سريعايان حسابه
ىلتقديرين انه يؤْاخْدم
نلزمان والمنى عل ا
مىاقرب مايكون م ا
| أوسرلمع مامهاذا شرع فيه يت ف

التبويلاى ما3علا ؤدق ودإت الاية علىاباحةالصبد * قال فالىاشباه الصيد مباح الاللتلهى
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العناية الازلة«اللاإخلتلطتامفانفةة بإطدواحة مخفيات:الزؤسةوات حنته من الوحود الحازىكله اسرىق

بعدما عبربه على الاساء كلهم وبلغ ىالقرب الى الكمالة قالدنو وهوسر اوادبنى فاستسعد |

سعادة الوصول الى الوجود الحقيق فىسر فاوح الى عنده مااوحى وفىالحْقيقة قللدفىتلك |

عىفة
الخالة ( النوم:اكلتلكم ذيتكمواتمنت عل نمى )©ولكنففىىخية اولومداع
رده
ا عن
هلامه
ظلى ا
ار ع
عند وقوفه بعرفات اظه

على الاديان كلها وظهور كللةالدين بتزول

الفرائص والاحكام بالعام فال ( اليومكلتلكديتكواعمت عليكم نء.تى ورضيت لك ظ
نتأويل ماروى ابوهريرة قاقلال ١م
ع ال
ويلعلى
ميا)
|لام
ا

اللهعله وسلر

| ( مثلىومثل الانبياءمنقبلىكنثل رجل ابتى بوتا فاحسنها واجلها واكلهاالاموضعلنة |
منذافية من زواياها شعل الناسى يطوفون ويعجحهم اللثنات فقولون الاوككقت ههنا لنة
فق
ت)
ملنه
ظفم بناؤها ) قال مد صلى الله تعالى علبودس ف(انا ال

مقنامات الانساء وتكامل الدينبهم وكالبته
ا
القنامه

ب

على صيته فصح ماكرر

يي من الو جودالحازى

واالناساء لنخرجوا منه بالكانة ويدل على هذا لخدايضا اانلاماء كلهم بوم
عي

لق الود والنى عليهالسلام امتى املتىضاء

الوجود

0
حدا ومن ]مهخل [لأسهاشنا ليموول لبن معالنى _يمتابعته
<رحتيت|
اهاة والخلا و
لعام
صلبى
لةا
سنن "واه إسشالل محصيل الكمال ومعظمها بعث

مم الاسلام دناغ وهو استللاء الوجود المجازى االلىنبى وخلفانه بعده 2
كلك

|ظ

ب

0

المتابعة فسدل الوجود الحازى امحى بالوجود الحقبق امحبونى قال تعالى ( قل |

ال

لى) ذانويكم ©العنى والغفر بالوجود الحقق

ذنو,

 ١الوجود المجازى فافهم جدا جنا قاف فى وريز بشعنال بالتماه الى
ظاملندنيا والا”خرة مضطرا اله فاىلغاايضةطراروالابتلاء لسر التربيةغبلر(متجاتف لاثم )
قو خلال الله للاعىراض  0000ولكن من قثر ة نقع لنصادقين أاووقفه تكن للستالكان

ثميتداركونها بصدق الالتحاء الى الحق وارواح المشااعم والاستعانة بهم وطلب قو
مونلاية النيوكاغاكهم  7وازااه وار )ينااحاكم بهل رحم © بانلان الصراط
المستقم باقامةالدين القومكذا ف التأويلاتالتحمية يألونك ماذا احل لهم ماللاستفهام

ظوذا بمعنىالذى والمنى ماالذى احل لهم منالمطاتم ا»ن*قلت مفعول كان الاجكول مفردا أ
كوت ون اجملة* قلت لتضمن السؤال معنىالقول و قل اخل لكم الطببات 6ه اى |
مالمتستخبثه الطباع السليمة وكلاتفنفىرقمونهلهتعالى لوايحل لهم الطسات وبحر دا
يسكلتاذ ويشتهى والعيرةالافسىتاذاذ
ادير
الخمائث) والطيب فالىلغة المستإن المشتهى فاملتق
والاستطابة ياهل المروءة والاخلاق املة فان اهل المادية ستطسون اكل جيع |للنوانات |
(ماعلمتم  4عطفعلىالطياتبتقديرالمضاف على ان
ىفسيره ف و
للامامفت
كذا قا ا

مايد
ماموضولة والع
عذوى
ا ح
لا
تصد
مى و
موه و منالجوارح © حالمن الموصول جمع |
جارحة مكعناىسبة قال تعالى ( ويعلم ماجرحتم بالهار  6وجوارح الانسان اعضاؤه الى |
"0ظظ بها ونحتمل اذيكون من الجرجع

تغريى#الاتيضاك فان الحووااج جرح الصيد |

44م م
كالاين
© والاعازة الآيات ان ظامنها بخطان :لاهل الدثنا والا'خرة وياطئها عتات لاهل :الله

| وخاصته لا حرمت عليكم  يااهل الحق ( المبتة و6هى الدنيا باسرها  :قال فىالمثنوى
*ين علف جز لايق العامنينست
درجهان مرده شان آزام نيست ك

أ
||

همكرا كمون

ْ

زد

زم ووطن 5

خورد

اوباده اندن كوحن

راها وذلك لانمنالدم ماهوحلال
ييله
ث قل
وراكمها
ها وح
لرا©يلعنى
حنزي
و(الدم وحم الخ

والخنزير كله حرام والدم بالنسبة الى الحم قليل واللحم بالنسبة الى الدمكثير ((وما اهل

لغيراللهبه 6ين

طاعة وعمادة وقراءة ودراسة ورواية تظهر ونبه لغبرالله( والمتحنقه

عكوكابررمسته والموقوذة » يعنى الذين مخنقون .نفوسهم بالمجاهدات وهَذونها بانواع الرياضات بنهيها عن

المرادات وزجرها اعننخالفاتللرياء والسمعة (ا والمترديةوالنطحة ) الذين يردون شوسهم
مانعلى عليين الى اسفل سافلن باتناطح مع الاقران والمماراة مع الاخوان والتفاخر بالعم

' والزهد بين الاخدان وفىقوله ((ومااكل السبع الاماذ كيم  6اشارة الىانهفيا حتاجون اليه
| منالقوت الضرورى كونوا محترزين من كلة الساع وهم الاظلاذءةينيتهاوشون فىجفة
|الدنيا تهاوش الكلاب توحاذبونها بمخالب الاطماعالفاسدة الاماذ كنمبكسب خلالووجه
صا بقدر ضرودة الخال((وماذيحعلى التصب  6يشير الىماذبحعليه النفس بانواع الحد
عيكج|كجيل6رهرومماعمعم| والاجتهاد من المطالب الدنيوية والاخروية ا وانتستقسموا بالازلام ذلكم فسق ي)عنى
| لاتكونوا مترددين متفئلين فىطلبالمرام مبتغين لحصول المقصود متهاونين فىبذل الوجود

فاذا انتهيتم عن هذه املاه ومخلصتم من هذه الدواهى واخلصملله فالله بالله وخرجم
منسجن الانانية وسجين الانسانية بالجذبات الربانية فقد عادت ليلتكم ثهارا وظلمتكمانوارا

(يوم ايلأذين كفروا م6نالنفس وصفاتها والدنيا وشهواتها ل( مندينكم 6ويقنوا
| ال
| انمابق لكم الرجوعالى ملتهم ولاالصلاة الى قبلتهم لإفلاتخشوهم) فاتكم خلصم شمبنكة

| مكايدهم ونحجوتم منعقد مصايدهم و(ا(خشونى ) فكابندى متين وصبدى مهين وبطثئى
| شديد وحبسى مديد ( اليوم  6اشادة الى الازل ا(كلت لكم ديتكم  6اىجعلتالكمالة
| فىالدين مالنازل تصيبالكم من جميع اهل الملل والاديان ل( واتممت علكم نعمتى ا)لتى
| بستني لت فىالازل منالكمالية الآن باظهار دينكم على الاديان كلهاافلىظاهر

|واما فىالمقيقة فسبجى” شرحه ل ورضيت لكمالاسلام دينا ) تستكماون به الى الابد بحيث
| منبنتغ غير الاسلام دينا فلن قبل منه وذلك لان حقبقة الدين هى سلوك سلبايلله ,دم
|الخروج مالنوجود الجازى للوصول الى الوجود الحقيتى والانسان مخصوصيه من سائر
ظالموجودات ولهذه الامة اختصاص بالكمالة فىالسلوك منسائر الامم.فالدين منعهد آدم |
ا|عليهالسلام كان فالىتكامل بسلوك الانياء سبيل الحق الى عهد الى عليهالصلاة والسلام
ا

شع فاىدق عسلها علهسرامانسقايات :القرت والكن #اخري سام
"فاين انع

ْ بالكلية منالوجود المسازى للوصول الى الوجود الحقيق بالكمال فقيل للنى عليهالسلام
| ( اوائك الذين هدىالله فبهداهم اقتده  6فسلك النى جمبع المسالك التى سلكها الانناء
|باججمهم فحلقمقله الخروج ايضا بقدم السلوك مالنوجود الجازى بالكللة حتتدىار كته
لاله اا 4 2
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اىمن انيظهروا علبكم ف واخشون  64واخاصوا الىالخشبة 8اليوم ك|لت لكم ديتكم »

بالنصر والاظهار علىالاديان كلهااوبالتتصيص على قواعد العقاد والتوقغ علىاصولالشرائع

وقوانين الاجتهاد © واتهمت علكم نعمتى » بالهداية والتوفيق اوباكال الدين والشرائع
اوشتّح مكة ودخولها آمدين ظاهرين وهدم منارالجاهالة ومناسكها والنهى حعجنالمشركين
وطواف العريان  8ورضيت لكم الاسلام دينا  6#اى اخترتهلكم من بايلناديان وهوالدين

عندالله لاغير.فقولهديناتصب -الامنالاسلام ويجوز ايكون رضيت يمنى صيرتفقواهدينا
مفعول انه * قالجابربنعبدالله سمعت رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلمٍ بول قال (جبريل

عل.هالسلام قالالله عنوجل هذا دين ارتضيته لنفسى ولن يصلحه الاالسخاء وحسن الخلق
 70بهمامامبتموه ) وعن تمر بن الخطاب رضىالله عنه ان رجلا منالهود قالله
اميرالموٌمنين ايه كفتىابك كتمقرأونها لوعلينا و5

تزلتلامخذناذلكاللوم عدا قالأى

ردعيقاذلالكبوم والمكانالذى تزلت فيه علىالني |
آل (اليومكلت) القالم ق
علمهالسلام وهوقاءم بعرفةة يوم معة لكا مي أن اَذَك الوم كا عنمْدالنا قال ابن عباس

رضىالله.عنهما كان ذلك اليوم خمسة اعناد جمعة وعرفةوعبداليهود والتصارى والمحوس |

ئزلت هذدالا.بة 0شيا
ولمنجتمع اعباداهللملل فىيومقبله ولاابعندههل ومرواى 
01

شى الا شّص قال(صدقت) ع

أبكاق آنا كناف زيادة مسنادفادًاكل فأنهلميكمل

زلا | يه نتعى رسولالله صلى اللهعليه وس بم

اجحدى وتمانين وما ومات بومالاسنن بعدمازاغت |لشمس للملتين خلتا شههنبر رسع الاولسنه

احدى عشر منالهحرة .وقبل توفىبومالثالى عش رهن شهر ربيع الاول وكانت مجرنهفالثانى

عشر منه  :قالالسعدى قدس سيره

جهان.اى برادر كمايق يكن * دلاندرجهان آفرين ند ولس
|

مجهان اى سر ملك حاويد سست * زدنيا وفقا دارى أمند ببست

منه دل برين سال خورده مكان

سد بايد بروكرد كان

فناضطر  6متصل بذكر الحرمات ومابينهما اعتراض بمابوجب التحنب عنها وهوان
تناولهافسوق وحرمتها منحملةالدين الكامل والنىة التامة والاسلام المرضى والمعنى قن |

اضطر الى تناول شى” من هذه الحرمات ف فمىخصة  64اىجاعة يخاي منهاالموت اوماديه
للفه
احر
«مؤغتيترجائف لاثم 6خال منفاعل الحواانلحذوقاى فلءتئاولتماجرمغيرمائل ومن

بانيأكلها تتلذذا اوجاوزا حدالرخصة اويتتزعهامن مضطر اخ ركقوله تعالى (غيرباغ ولاءاد»
ل رس
لوه
اايا
لرجل
#إوفاناللهغمو ررحم  #ل6ابواخذهبا كلهاوهوتعليلاالحلوماقبدر_.ؤروى -ان

اناتكون يارض قتصدنا المخمصة فتى تحللناالمتة فقال ( مقا اوتنتقوا ايها
ننع
تم
ملاف
امنخ
بقلافشاتكمبها ) ومن امتنعمنميتهحال الخمصة اوصامو يا كلحتى ماتاث

 .منالتداوى -تى مات فانهلايأملانهلاشّن بان هذا الدواء يشففه ولعله لصح من غير لوج

ظ

انقو لاسن

 740دم

نامالعقل وفىاحديث (الذكاة ماييناللبة واللحين) فعلى هذا اللحمالقديد الذى يى” الى داد

| الاسلام مندار'افلاق لايموذ اكله لانهميضربون رأس البقروتحوء بفأس ومثله فيموت '
| فلاتوجدالذكاة  وماذيح عاللىلصب #6النصب واحد الانضاب وهىاار كانت منصوية

هذا
وغى
ننضي
االال
نمنق
وناس
ا ال
لاممن
الالام
حول! لبدتيذبحوزعامهاويعدون ذلك قربة *قا
لعسد لانهذا معطوف على قوله ومااهل لغيراللهبه وذلك هوالديح علىاسم الاونان ومن حق

المعطوف ازيكون مغايرا للمعطوف .عليه * وقال ابن جرع النصب لتيبساصنام فاالناصنام
امخار مصورة منقوشة وهذهالنصب احجخاركانوا نصوها <ولالكعة وكانوا يذيحون غندها

للاصنام.وكانوا.بلطخونها بتلك الدماء.ويضعوناللحؤم علنها فقالالمسلمون يارسول الله كان
الهجلاهلية يعظ ون البدت بالدم ونحناحقاننعظمه وكازعلهالسلام لميكرمذلك فانزلالله !
تعالى ( لانيلنالله لحومها ولادماؤها » الى هناكلام الامام #تاسوتانقسموا بالازلام 6
جمع زم وهوالقدح ائ وحرم عليكم الاستقسام بالقداح وذلك انهم اذا قصدوافعلا ضربوا

+

آخن تهانى دتى والثالث غفلاى خالعن
لعل
ثلاثة قداح مكتوب عالحىدها امرنى راب و
الكتابة فانخر ب الام مضوا على.ذلك وانخرج الناهى اجتنبوا.عنه وان خرج الغفل
احالوها ثانيا فعنى الاستقسام طلب معرفة ماقسملهم دون مالميقسم بواسطة بضارلقداح

وقبلهواستقسام الحزور بالقداح عاللىانصباء المعلومة اى طلب معرفة كفية قسمة ازور

وقدتقدمتفصيله عندتفسيرقولهتعالى لإبسألونكعن ار والمبسر) فوسودة البقرة «إذلكم»

اشارة الى الاستقسام بالازلام © فسق  6اى تمرد وخروج عن الحد ودخول فعاالغيب

وضلال باعتقاد انه طريقاليهوافتراء علىاللهسبحانه ناكان هوالمراد بشولهم ربى وشرك
وجهالة انكان هوالصم* فظاه هذه الايهبقتضى انالعمل على قول المنجمين لاخرج
مناجْل نجمكذا واخرج مناجل نجمكذا فسقلان ذلك دخول فعلٍ الغي ولايعلمالغيب
اكلاذااللفهىتفسيرالحدادى * واعماناستعلامالغيب بالطريق الغير المثمروع كاستعلام احير

والشر املنكهنة وناجلمين منهى عنهيخلاف استعلام الغنب بالاستخارة بالقرآن وبصلاة ١
الاستذارة ودعائها وباللظر والرياضة لانه استعلام بالطريق المشمروع وان طلب ماقسمله

مانير لس منهما عنه مطلقا ابللمنهىعنه هوالاستقساءبالازلام وفىاسكديث (العنافةوالطرق

(ن تكهن اواسثقم
والطيرة منالجبت) والمراد بالطرق الضرب بالحصى وف الحديث م
اوتطيرطيرة ترده منسفرهل+ينظر الى الدرجات العلى منالْنة بومالقنامة )  89البوم  64اللام
للغهد والمرادبهالزمان الخاضر ومايتصلبه املنازمنة الماضة والاثية ونظيره قولك كنت
بلومك ولابالموم البوم
بالامس شاباواليؤم قدصرت ش<.ا فانكلاتريد بالامساليومالذى قب

الذى انت فبه .وقبلاراديوم زولهاوقدئزلت بعدعصررومالجعة .بوم عرفة حمة الوداعوالنى
علهاللام واقف بعرفات عاللىعضاء فكادت عضد الناقة تندق لثقلها فبركت واياماكانت

فهومنصوب علىانهطرف لقولهتعالى #8يس الذين كفروا منديتكم 6همانىابطالكماياء |

ورجوعكم عنهبانتحللوا هذه الخبائث بعد انجعلهاالله محرمة اومن انْيغليوك عليه لماشاهدؤا ١
من
(

٠ «والتختقة#اىالبىمانتلخنق دبهوابكانلبوا يهف |تبهارراطلق وواكل المتحيقه حرام ا
|

|واء احخضتللناقها بفعلادى اولامئل انيتفقانتدخل البهدءة برأسها ببنعودين منشجرة أ
“س
لة جود :فنقانلونشاةافاذا ماتت |كلى هاؤزهذه اللختقةمم:ن جنس ال5مظ5ظ
اهل
ج :ا
فحنقم#قدفتمومات:و ا ولكان
ه وده
لامبا.هانت منغين نذاكة

والموقوذة  6المضروية حكوخشب اوجر بجت نوات من وقديه آ!

واوضى فمىعنى المنخنفة انضالانها
اك
هتت|
اذا ضريته * قالقتادة كانوا ننضهضار:ببوالعصىفاذا ما

9المتردية #ه الىتردت ممكنازءال اوفىبترفانت قبل الذكاة .والتردى
مانت ولمسل أدمهاف و

لفونقوط الوذ منالردى وهوالهلاك قال رسولاللهصلىاعللهيه وسم لعدى.بن ام |
ا(ذاترذت رمثك.هن جل فوقعت.,فى.ماء فلا تأكل فانلك لاتدرى اسهملك قتلهاامالماء) ظ
مع اجتمع فبهمعشان احدها حاظر فللا جل مببح أنه ا
فصار هذا الكلام اصلا فى كل موضع

لجحهةظر
الب
بغ

ولهذا قال صل الله عليةوسل( الحلابينوالخرام ينو دنهما امور مشتبهة ا

وىان حمىالله محارمه قن رتع حول الحمى
فدع مايرسبك الىمايريبك ألاوان لكل ملك حم
يوشك ابيع فبه) وعن عمر رضىالله عنه انه قا كلنائدعنسع اةعشار الخلال مخافة الريا
 0واانطيحة  41التىنطحقها اخرى ثاتنت بالتطح وهوبالفارسية « سروزدن » والتاء فىهذه

الكاماتالاربع نقلهااملنوصفية الىالاسمية وكلمالحقته هذهالتاء يستوى فههالمذ كروالمؤنث
بأل حرمت علكمالشاة المنخنقة
قك
دشاة
نوال
لواقلتاء فها لكونها صفات لمودوف مؤنث وه
والموقوذة وخصت الشاة بالذكر لكونها اعممايأكلهاللاس والكلام يخرج على الاجم
ومااكل السبع6ه اى وماأ كل مانلهسبع فات وكان اهل |
الاغلب ويكون المراد الكل و
الجاهلية

كباين٠ والسبعاسم بقع على مالهناب ويعدوعلى الانسان والدواب ويغترسها كالاسد |

ومادونه وهويدل على ان جوارح الصيد اذا اكلت ممااصطادته لمبحل هل الا ماذكنم* اى أ

الاماادركتم ذكاته منهذه الاشياءوفيهبشبة حياة يضطرب اضطراب المذبوح فانه يحللكم |

لت©77إ9تت؟
2ت9ت
لتئ
س
2ب5بت
3
اي7
ل
مب
7ب
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فاما ماصار بجر حالسيع الىحالة المذبوح فهو فىحكمالميتة فلايكون حلالا وانذحتهوكذاك ١
لمتردية والنطيحة اذا ادركتهاحية قبل انتصيرالى-الةالمذبوح فذبحتها تكون حلالاواورى ١
إلى صند فىالهواء واصابه فسمط عالىلارض

لارض هن
ومات كان حلالا لان الوقوع عالى

ضيرورته وانسقط عجلبىل اوشجرثمتردى منه فات فلاحل وهو منالمتردية الا ان يكون |
السهم اصاب مذيحه ف الهواء فبحل كيف ماوقع لان الذح قدحصل باصابة السهم المذح
واما ماايين املنصيد قبلالذ كاةفهوميتة  .والذكاة فالىشمرع بقطعالحلقوم والمرى وهواسم |
لمااتصل بالقوم وهوالذى مجرى فهالطعام والشسراب واقلالذكاة فىالموانالمقدور عليه
قطعالحلقوم والمرى وكله انشطعالودجان معهما ويجوز كل محدد من حديد اوقصب

اوزحاج اوججر م0

يف
د.ت
ي
يعي
ك
.خع
ِا1

العلماء .عالنىكل ماافرى الاوداجوانهرالدم فهومن الات |

الذكاة ماخلا السن والظفر والعظم مالميكن السن والظفر منزوعين لازالذبح عما/يكين
خنقا واما المزوعان منهما اذا افريا الاوداج فالذكات جائرزة بهما عندهم والذكةالذيع التام ١

الذى يجوز معه الاكل ولايحرم لان اصل الذكاة اتمام الدى” ومنه الذكاء فىالفهم اذاكان

3 يهم
غ ٠
مز

الجزء السادس

نحسنالنظر ولا يحقر احدا من خلقالله ولايشتغل بالعداوة والبغضاء  :قال
|لتوحيدأ ي
ا
المعدى قدس سيره
ظ

د 1

مهر بارست.وسشن

* ازان ص نيكيجد دروكان كس

ومن كلات اسدالته كرءالله و<هه العداوة شغل يعنىمن اشتغل بالعداوة قطع عن الاشتغال

| بالامود المفشدة النافعة لان القلب لايسع الاشتغالين المتضادين
ظ

هسك نيشه كند عداوت خلق * از همه جيزها جدا كردد
كد داص

شجعة .عنا

شبد«

فى

جديان

كردد

ظان صلىاللهعليه وسلم موصوفا بكارم الاخلاق وتحاسن الاجمال فعليك ان تدى به ولما |
وك

ْمدحالله الانساء عليهم السلام ووصف كل نى بصفة قالله تعالى ( فبداهم اقتده ) ففعل |

ظصار مستتجمعا لكمال خصال الخيروكانكل واحدمنهم مخصوصا بخصلةمل نوحبالشكر |
ف
وابراهم الحم وموبى بالاخلاص واسماعيل يصدق الوعد ويعقوب وايوب بالصبر وداود

بالاعتذار وسلمان بالتواضع وعسى بالزهد فلما اقتدى بهم اجتمعله الكل فااينهتاالمؤمن
من امة ذلك الرسول صلىالله عليه وسلم فاتقالله واستى من رسولالل ى حو مانلعقاب

|الشديد والعذاب المديد وتظفر بالخلد الباق بالنعيم المقم وتنال ماانلايله ذوالقلب السلم
حرمت علمكم الميتةكهناسىناولها فان التحليل والتحري انماستعلقان بالافعال دون
الاعان وامتة مافارفه الروح من غير ذبح يك والدم  #اى الدم المسفوح اى المصبوب

|دماء التى فى العروق لاالكبد والطحال وكان اهل الجاهلية يصبونما فى امعاء ويشوونها
كل

ويقولون لميحرممنفزدلهاى فمصندله هووحم الختزير 64لعينهلالكونميتةحتىلا

لنبحومسائر
بحل تناوله ومجعود اكلإذة فله وناه ةطيع حم الخنزير باالذلكركدو

كسبثاعيارنا منالكفار الفوا لم الختزير فخص بهذا الحكم وذلك ان سائر الميوانات
| ال
اله بخلاف
حارم اكلها اذا ذيحت كان لمها طاهى! لابفسد الماء اذا وقع فيه وانلم يحل ك
ير وليس الكلب نس العين قال :العلماء الغذاء يصير جز من
وفى
نال
لرت*ق
انزي
لم الخ
جوه المغتذى ولايد وان نحصل للمغتذى اخلاق وصفات مجننس ماكان حاصلا فالىغذاء
والختزير مطبوع

ى حرص عظيم ورغبة شديدة فىالمشنهبات فحرم |كلهعلى الانسانلثلا
عل

 6-0بتلك الكبفية ومن حملة خائث الختزير انه عديمالغيرة فانه يرى الذكر منالخنازير
©ما اهل لغير
هعرلورنا 2له ولا يتعرض لهلعدم غيرته فاكل سيموهرث عدم الغيرة و
لهم باسم اللات والعزى» قال الفقهاء ولو |
قذيوحه
اللهبهيه اى دفع الصوت لغيرالله عكند
سمى الذابحالنبىعليهالالاممعاللهفقال باسماللهو مد حرمت الذ.حةوفى الحديث( لعناللهمنلعن

)ل النووى المرادبهالذعباسمغير اللكنذللصنم اولموسىاو
| والديه ولعنالله من ذيح لغيرالت قا
شرخ الماوردى ان مايذي عند استقبال السلطان قربا اليه اقتىىاهل يخارى
اهال»ذك
| لغير
| تحرعه لانه مماهل به ااغيلرله وقال الرافى هذا غيرمحرملانهماتما يذبحونهاستبشارا هَدومه
د فهو كذيح المقيقه أولاد:المواود ومثلهذا لابوجب التحريمكذا ىشم رح المشارق لابن ملك

600

سج وسيل يهم

صوارة الاتلاةً

هءا والاعن للاباخه بعد اللنظر
جتقا
ادبات
ؤلصل
ممة ا
ظشؤله تغال“(وات خزع) من انتها '.خر
كانه قبلواذا حلاتم املناحرام فلا جناح علكى فىالاصطاد  8#ولا سيك وهيقال

جرمنى فلان علن ان ليم كد اى حملنىوالمنى لاتحملتكم © شنا ن قوم  6اشىدة
بءضهم وعداوتهم رهو مدر شنتت اضف الى المفغول اوالقاعل فالمعنى على الاول بغضكم
لبعض ذف الفاعل وعلى الثاى بغض كوم ايا  020 5المفعول  0ان صدوك؟ ف 51
مأون
ا1رام  6اى لان نطواي عن زيارته والطواف بلهلعمر اماملطذمة قاالانتدوا ى ث

مفعولى يرجكم أى لاحمانكم .شدة بفضكم للهمصدهم ايام عانلمسجد الحرام على
8تعاونوا كهاى لبعن بعضكم بعضا © على البر
اغتدائكم عليهم وانتقامكم ملنلهمتشنى و
والتقوى كه اى على العفو والاغضاء ومتابعةالاس ومجانية الهوى 8ه ولا تعاونوا على الاثم

والعدوان »ه اى لابعن بعضكم بعضاعلى شى” منالمعاصى والظلٍ للتشفى والانتقام ول
للناس اى بعين بعضهم بعضا على العدوان حتى اذا عدئ ذ مواقت انههالانخر يحجاتواا

اكنجت
وه ل
للي
الاخرا ع

دهى
حمن
اذف
لاستعاونوا خ

باعنين بعضهم بءضا علىمافيه البروالتقوى  .واصل لاتعاونوا

التناءبن مخفيفا واما اخر النهى عانلام مع تقدم التخلية

مسارعة الى ايجاب ماهو مقصود

بالذ ات فان المقصود من المحان ترك التعاون على الاثم |

توحصل التعاون على البر والتقوى» وسئل رسولالله صبىالله عليه وسلرعن
والعدوان اا ه
لنخلق والامم ماحاك فىنفسك وكرهت انعيلطيلهعالناس)
البر.والاثم فقال ا(لبر احس
اعمور التىمن حملتها مخالفةذمكار من الاوامى والنواهى
لمي
و©اهوا الله فاىج
فثنت وجوب الاشّاء فا بالطريق البرهاتى  #انالله شديد العقاب  6فانتقامه اشد لمن
لابتقبه * واعم ان شعائرالله فىالحقئقة هى مناسك الوصول الىالله موعاىلمالدين والشريعة

ومراسم آداب الطرقة بإاشارة ارباب الحقيقة فان حقيقة البر هو التفرد للحق وحقيقة

التقوى اهلوخحروج عما سوى الله تعالى فالوضول لايمكن الابهما لكنهما خطوتان لايمكن

للمريد الصادق ان تخطى بهاالابمعاونة شيخكامل مكمل واصل موصل فانه دليل هذا |
االفظ
لقح:ق
اطري
ال

يكو عشق نمته

>كخهؤمنيئن موقم صد اهام ونشد
ن“.دلدل راه قدم م

وقال ايضا
شان وادى” الهريلكينت رقف #مزاة * كهجند سال محان خدمت بعطلنة كنذ

 55+الاب اشارة اتلعىظم معاظده الله من الزمان والمكان والاخوان وقد فاضللاشبر

والايام والاوقات بعضهاعلىإعض 5فضل اارسل والاتم بعضها علبىعض لتتسارع القلوب
الى احثرامها وسّشوق الارواح الى احيائها بالتعبد فها وبرغب الخلق فى فضائلها وفضل
الامكة بعضها على بعض لبعظم الاجر بالاقامه فا  000الناس سععدا وشقنا والعبرة

ظر
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فلتأويلات
لاوتاكرالمق.ولتمتافيطبالصفات الملكة العلوية (.مابريد »  5ريد كذا ا

اه ياايهاالذين امنوا لاتحلوا شعائرالله  4نزلت ف الخطم واسمه شري بضنببعة

لىى صالىله
ادهلعل
اللكرف اتى المديئة املنعامة وخلف خيله خارج المدينة ودخل وح
عابه وسم فقاله لىبالداعور ابلس فقا طناك شبافتنان لاالهالاال واقامالصلاة وايتاء
اة) فقال .حسن الاانلى امساء لا اقطع امس | دوهم لعلى اسل فاق عم وقد كان الى
اكلز

عله السلام قال لادابه ي(دخل عليكم رجل من رسعة يتكلم بلسان شيطان ) ثمخرج
شرح منعنده فقال عهااسلام( لقد دخل بوجه كافر وخر سجشفاغادر وما الرجل يسع )

 0فر بسرح المدينة فاستاقه فانطلق فتبعوه فميدركوه فلاملاكعانام المقبل خرج حاجافى
ل من العامة ومعهنجارة عظيمة وقدقلدوا الهدى فقال المسلمون للنى
ئبن
اكر
وج ب
| ا
عليه السلام هذا الخطم قد خرج حاجا فخل يننا وبينه فقال الى عليهالسلام ( انه قدقلد

الهدى ) فقالوا يارسول الله هذا شى” كنا نفعله فى الجاهلية فابى الى عليه السلام فائزلالله
هذه الآية وكان المشركون بحجون و.هدون فاراد المسلمون ان يغيروا علهم فنهاهماللةعن
ووللاعالدغياكر جع شعيرة وهى اسملمااشعراى جَعل شعائر اى غلما للننك من“قواقف

' الج ومرامى امار والمطاف والمسيى والافعال التى هى علامات الاج يعرفبهااملناحرام

ج
بالحمن
|والطواف والسبى والخلق والنحر والمعنىلانتهاونوا بحرمتها وتلقاطموا اعم
| ستالله ويعظم مواقف الج © ولاالشهر الحرام  64اى وتلساتّحلوا القتل والغارة فى
الشهر الحرام وهوشهر المج والاشهرالاربعة الحرموهى ذوالقعدة وذوالحجة والهرمورجب

والافراد لارادة الجنس #8ولا الهدى #هبان سّعرضله بالغصب او بالمنع من بلوغ محلهوهو
| ما اهدى الى الكعبة من ابل او بقر او شساة تقربا المىالله تعالى جع هودلياةافلقلا» .
اى ذوات القلا مانلهدى بتقدير المضاف وعطفها على الهدى للاختصاص ذنها اعرف
صا
وها
ص من
خلاك
الهدى اى ونلتاحلوا ذوات الق

حعل
لنن
وم
ايره
| وغ
اء

عير
لعبنق
وهى جمع قلادة وهى مايشد عالى

علراضله ف ولاامين الببت
تف
شجرة او غيرهاليعلبهانههيدى

الحرام  اى ونلحالوا قوما قاصدين زيارة الكعبة بان تصدوهم عن ذلك بأى وجه كان
متغون فضلا من رهم ورضوانا  6حال منالمسّكن فى آمين اى قاصدين زيارته حال
رهضفوىان
ليبل
لمكلاانفر لاانص
امه
| كونهمطاليين الرزق بالتجارة والرضوان اعىلى زع
اى رضىالله تعالى مالمسه قال فالىارشاد اكنهامنوا يزجحمون انهم على سداد من دينهموان ١
| اليم بشَربهم الىالله تعالى فوصفهمالله بظهم وذلك الظن الفاسد وان كان ععزل ماسنتتباع

رضوانه تعالى لكن لابعد فكوىنه مدارا لحصول بعض مقاصدهم الدئيوية وخلاصهم من
ظالمكاره العاجلة لاسها فىضمن مراعاة حقواللهتعالى وتعظم شعائره انتهى* وهذه الآنية
ظاملىنههسناوخة سَولهِ تفعاالىقت(لوا الشركين حبثوجدموهم  6وبقوله( فلابقربوا
| المسجدالحرام بعد وإعقلقان فلاجوزان بحب مشرك ولايأمنكافر بالهدى والقلائك +قال
|| الشعى سخ من سوارة المائدة الاهذمالا” بةه هؤوواذا حلام فاصطادوا ه تصرح يما اشير اليه |
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قصقوما|لمكال 05
لدا
ن

مهم  ,قومبغيرحق الافشا

000

هركه اونيك  9بابد » بو
ثم انه تعالى لما ام المؤمنين بان يوفوا جميع امواجبه عليهم من التكاللف شرع فىذكر
التكاللف مفصاة فدا1

فقالعنو حل

ماضحخل و حرم من المطعو مات

هن قائل © احات

لس بهسمة الانعام  5الهسمة كل ذاتاربع واضافتها الىالا نعام للسان كثوبالخز وافرادها

لارادة الجئنس اى احل لكم اكل البهدمة من الانعام وف الابل والبقر والضان والمعز
وذ كركلواحد من هذه الانواء الاريعة روج اكاك عئعة

زوس

د

فكانجيع

الازواج

كمائية بهذا الاعشار يإ لفان اشن ومن المءزنن ومن الابل انن ومن القرانن على

التفصل المذ كور وسورة الانعام فالتهيمه احم من الانعام لان الا نعام لاسَاول غير الا نواء

الاربعة منذوات الاربع والحق بالانعام الظاء وشّر الوحش ونحوما يذ الا مابتلىعلمكم

استثناء هن بهيحة الانعام بتقدير المضاف اى الا حرم مايتى علكم اى الا الذى حرمه المتاو
منالقر ان من قوله رحج حرمت

علكمالمتة) بعد هذه الا به او سَقدير نائب الفاعلاى

الا مايتى علكم فيه ابة كريمة  8غير تحلىالصيد 6ه الصيد بمعنى المصدر اى الاصطاد
فالبر اوالمفعول اى اكل صيده بمعنى مصيده وهو تصب عاللىخالية منضمير لكم ومعنى
عدم احلالهم لهنشربرحرمته حملا واعتقادا وهوشائع والكتات والسئة © واتم حرم 7

اى محرمون حال منالضمير فىلى .والخرم مع حرام بمعنى حرم َال احرم فلان اذا

دخل فىاطرم او فىالاحرام وفائدة تقسد احلال بهمة الانعام ما ذكر من عدم احلال

الصد حااللاحرام امام النعمة واظهار الامتنان باحلالها بتذكير احتتاجهم اليه فان حرمة
الصيد ف حالة الاحراممظمنان حاجتهمالى احلال غيرءحبتئذ كأنهقبل احلت لاكلوانعام
مطلقا حال كونكم متنعين عن تحصل مايغدكم عَنها فى عض الاوقات محتاجينالى احلالها

« انالله محكم مايريد ه تمحنليل ونحريم غواميا سالكلة ورسووالاغ ييه جربا
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على موجبهما عقدا وعللا والاجِتناب عتنحليل الحرمات ونحرم المحللات © والاشارة ١

فىالابة اوفوا بالعقود  4التى جرت با باولممثاق وعلى عهود العشاق وعقودهم على

مونم ورلكاان دوك وزيا
بذل وجودهم سل مقصودهم اقدوا على عهد بحبهم ع

لرلعلفىاء والجحهد ن صير على عهوده ذقد فاز بمقصوده عنبدذل وجوده
اصي
بالعهد ال

ا(حلت لكم بهيمة الانعام  6اى ذيح بهيمةالنفس التى كماىلاتصام فىطلب المرام ( الا ,
مايتلى عليكم غير الصيد واتم حرم) يعنىالا النفسالمطمئنة اذاتليتعلهاارججى! ل دىبك |
دمننيا وما فيها قانهاكالصد فىالحرم ولتم عزمالتوجا كزةالوصال ياحرام
فانها تانفلر ت

الشوقالى حضرة امال والملالمتجردين عنكلمسغوب وس هوب منفردين نمكل مطاوب |
وحصوب ( ازالله بحكم  4بدح النفس اذا كانت موصوفة بصفة الببمة رفع قُّ ماع ْ

الحموان الشقلية وحكم بترك ذيحها ويخاطها بالرجوع الى حضرة الربوبية عند اطمثنانها |
: ٠كن

تت

خط
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قاطة ازنافا
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د(وحالسان ؟-7-نى )
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د جوم

ق|ال اث فحدث رسول اليملقهالتهم فارسل الىالاتصار طمعهم فىقبة ماندم ول يدع |
اجتمعوٍجاءهم رسول اللهفقال م(احديث :بلغتىعنكم ) فقال

مني الحدذا 0

| الانصار اما 'ذووا رأسا فشلولوا شا واما اناس حديثةاسناتهم نقالوا كذا وكذا للذي

ظ لوا فقال الى صلىاللة عليهوس ( اانمعاطى رجالا حدرى غبهكدفر فاؤلفه ا)وقال

(استألفهم أفلاترضون ان يذهب الناس بالاموال وترجعوا برسولالله الى رحالكم فوالله
| مانتقلبونبه خيرمماينةليونيه) قالوا اجل يإرسولالله قد رضينا فالنىعليهالسلامازال ما اوقع
ظالشيطانفىنفوسهم بهذا اللطائف فلوكان قسمالتركات اليه لكان لاشيطان مجال الى آاخلردنيا
| فىان بوقع الشمرفنىفوس الامة ولميمكن ازالته منالنفوس لتعذر الوصولالى الخلقكلهم

امده غفود دحم
لعل
فحال المماةوبعدالوفاةقتولىالله ذللاكنه بكلشوى”
+

روة زنك
واي

ا

شود تاك نوكيا (طوات اعد زوتن» كني
رت

رت

 5تضرع لعكسا  2بدعوت

جب

فحدم الكلمة با نعل المقادير فالمبراث فضلا منه وقاعا لمواد الخصومات بذيونىالارحام ١

ورحمة علىالنسوان فاىلثوريث لضعفهن و#زهن عنالكسب واظهارا:لتفضل كالوذر
يلياهلنلام /
عللهن لنقصان عقلهن وديتهن وثمانا للمؤمنين ثلثلا يضلوا بظن السوء بابع

قالو(سين اللهل

3

النفحات القدسة ا

.ثى'علم) كذا ف التأويلات التخملة علاطا

اىواسط حمادى الآ"خرة مسننه
القدوسة » +عت سورة النساء ف

| تسع وتسعين بعدالالف ويتاوها سورة المائدة
سو نفسير عور كاد وه مائة وعشر ون اكية
لها مدينه اثلراالبوم م

سين ١كلت لدكيسكم © الآآية فانها تزلت بعرفة عامححة الوداع :هيه

00000
#2

بالعقود١! 6وفاء 002تويك الومكتف الارشاء شَال

0
ا

1

انى ماعهد به ول بغدر والتقل الى باب افعل لاهد سوى |

اميالنة والعقد عوالعهد الموثق المشبه ينقد الحبل وتحوه والمزاد بالعقود ماع عنة ) اطنته
الله تعالى عباده وعقده عليهم املنتكاليف والاحكام الدشة ومأ يعقدويه فهاينهم منعقود
اانا د ف العا اث

ونحوها لمكي

وو

الوجوب والندب  .واحتج ابو حشفة رحمهالله

عت

أن 0ل

علىمعى 1

الس ين كم من ندر صوم يوم العند

اوذجح الولد جب عله ان نصوم نوما نحل فنه الصوم ويدح ماحلان يقرب بدنحه لانه عهد

اء بهو.احتج بها ايضاعلى حرمة المع
فصح
لءبوما
افا
| والزم نفسه ذلك فوجب عليهالو
| بينالطلقات لانالنكاح منالعقود فوجب ان يحرم رفعهلقوله تعالى ا(وفوا با
ولعق
قودَد)َ
ترك العلل بعمومه فىحق الطلقة الواحدة بالاحمافعبتى فما عداها علىالاصل وافلىحديث

|(ماظهر الغلول فى قوم الا الت الله فى قلوبهمالزعب .ولا فشا الى فىقوم ا١لاكيلر فيهم .

عع

( لوت )

2-2

ع ١دم

سورة النذماء

للفتيا وارتفع امو بفعل يفسره المذكور وقوله 8لبس لهولد  64صفة له
هاى
لان
ك
امرؤٌ غيرذى ولدذ كرا كان او اتى «ه.وله اخت #ه عطف علىقوله تعالى لبسله ولد
اوحال والمراد بالاختمن ليست لام فقط فان فرضها السدس فقط ف8لها نصف ماترك 6ه ظ

اى بالفرض والباقّ للعصية اولهابالرد ان ليمكنله عصبة © #وهو يه اى الاملرمفروض |
ف يرنها 6هاى اخته المفروضة ان فرض هلاكها.مع شانه  89ان لميكعن لهاولد * ذكرا ظ

|كاناو اث فالمراد بارثه لهااحراز جمتع مالها اهو الشرول نا الولد بالكلة لاارثه |
لها فىاملة فانه حقق مع

0

بنتها ف فانن كانتا اثنتين © عطف

على االءشمرطه الاولى

اى انين قصاعدا  8فلهما الثثان مماترك  #الضمير لمنيرث بالاخوة والتأسك والتششةا

اعتبتار المج وفادة الاخبار عبانثهنتين معدلالة الف التثنية على الاثننية انه علىان
المعتير فاىحتالاف

إلىكمهو العدد دون !١له خر اله د وغيدما ف(وان كانوا  3اى من

.يرث بطريقالاخوة 06

 1اى تلطه ار حالا ونساء  2بدل هانخوة والاصل

لاحك لدو لضرات 0
قة
بلى
ر.ع
طركة
هعون الت

 2 000 0ريه منهمف مشلاحلظانشين 6

التعصيب .وعذا ماخارئزل .فىكتاب الله د اي ووم

انالصديقرضى اللهعنه قالفىخطيته ان الآ ية التىانزلها الله تعالىفىسورة النساء فىالفرائض
اولها اقلتولد والوالد وثانيها فىالزروج والزوجه والاخوة مانلام والآية الى خم بها|
ةلانفال انزلها تى اولى الارحام
مها سورة ا
اللشيورة قالا عت لاوين اولاب وإلااية أن حل

ف يبين اللهلكم #اى حكم الكلالة او احكامه وشرائعه التىمنحملتها حكمها  ان
ع
شوهو
اضاف
ااهىة تاضنلوا فىذلك فهو مفعول لاجله على <ذف المذ
ر6
كلوا
تض
محنذفى لا النافية بتقديرللا تضاوا  8واللهبكلشى“  5املناشماء التىهنحملتهااحوالكم

'

فلم  :مالغ فى العم فين لكم ماقفه مصلحةكم ومنفكم
المتعلقة بمحي 5ا ومماتكم ع
©والاشارة فىالاية االنله تعالى ليلكل بان قسمة التركات الىالنبى صلىاللهعليه وسلم مع |
انه تعالى وكل سان اركان الاسلام املنشهادة والصلاة والزكاة والصام والحج الله واحكام
الشمراعة وقال ( وماانا|5ل|رسول ؤخدوه وما نها5عنه فانتهوا » وولاه سان القرا[:العظم
وقال ب( لين للناس مائزل اليهم © وتولى قسهة التركات سه تداك ا قال عليه السلام |

ض لك مقرب ولا نى مرسل حتتنىولى قسمة التركات واعطى كل ذى حق
رلم
يالله
[] (از
حقه ألافلا ولصويةارث ) وانمال بموله قسمة التركات لانالدنيا منينةللناس والمال محبوب
الى الطباع وجباتالنفس على الشح فلولمينص اللهتعاوىعلى مقاديرالاستحقاق وكانالقسم ْ
اوهة الى عليهالصلاة
رلنف
كضا
سبع
موكولا الىالنى عليهالسلام لكان الشيطان اوقع فى

ا
مجد
وكوضا
ااو 2لا
والسلام لذلك تسو لي ع

حت لون الها

|

من نفسه وماله وولده والناس اجمعين ) مااوقع فى نفوس بعض شان الانصار بوم حنين اذ

افاءاللهعلىرسوله اموال هوازن فطفق النى عله السلام يعطى رجالا من قريش الائة
منالابلكل رجل منهم فقالوا يغفرالله لرسوله يعظى قريث! ويتركنا وسبوفنا تقطر مندمالهم |

ميد سم جد

الجزمللبادس

داعى” :ذرات «ؤد  3باك ذات” »* د دكفش تسبيح ازان كفتى حصاد

|“وبرهان اضبعه انه اشار باصبعه الى القمر فانشق فلقتين حتى رؤى حراء بينهما
دارا اكيت ادفركاقة بور فهر ان فرهانش ازاز ناته
ظ

| وبرهان مابين اصابعه اانهلكماناء بشع بمينن اصابعه حتى شرب منه ورفعه خلقعظم.
ونرهان صدره اكنهان يصلى ولصدره اززكيازيز المرجل منابكاء  .وبرهان قالنهتنام

(مب.االفؤاد ماذآى ) وقال أ(لم تشرح صلدكرك )
| عناه ولاينام قلبه وقالتعالى كذ
| وقال ((تزلبه الروح الامبن على قللك ) وامثال هذه البراهين كثيرةفانعظمها انه
ع سهنهاللىسماء <:تىجاوز قاب فوسين وبلغ اوادق وذلك برهان لنفسه بالكلءة وما اعطى

ى قله مله قط .وكان بعد اناوحى اليه افصح العرب والعحم وكان مقنبل اميا لايدرى
|رم هذه الامةبه
ماالكتاب ولا الابمان وأى برهان اقوى واظهر واوضح منهذا والله ك

انمن به مانا حقيقياينورالله لابالتقلئد فتحذبه العناية وتدخله فىعالم الصفات ا
ومن عليهم ش
فان ر<ته وفضلهصفته ويهديه سور القر انوحقيقة التخلق خلقه الى حنابه تعالى فبالاعتصام ظ

يم ولابد لاعيدمنالاعمّال والاكتساب
كةارللا
يصعد السالك من الصراط المستقيم الى حلضير

افلىداية انماعا للاوامس الواردة فاىلكتب الالمية .والسان النبوية حيتىتهى .الى خض

 ١فضِلاللَه تعالى فكون هو المتصرف فىاموره واذلككان الى عليهالسنلام موك ا(للهم
قنل
ا عي
ارفة
لى .ط
ونفس
|لاتكلنى الى

منذلك ) وقدقالب.عاضأكبار المريد منلا مذهب

| له.بعنىتمسك باشق الاقوال والمذاهب منجميع المذاهب فيتوضأ منالرءاف والفصد مثلا
| وانكان شافعما ومنالمس وانكان فنا وتنوير الباطن لاحصل الابانوار اولاذكلعربادة

والمعرفة وتعين عذلىلك العادة الخالصة اذا اديت على وجه الكمال والخدمة بمقتضى السنة
تصقله بازالة خيث الشهوات والاخلاق المدمومات والتوحد افضل الاعمال الموصلة الى

السعادة وفالحديث (انالذين لاتزال ألسنتهم رطبة من ذكرالله يدخاون اللنة وهم
يضحكون ) وفىالحديث ( ليس على اهل لااله الاالله وحثة ففقبورهم ولافىنشورهم كأنى

ظلقاع

امم يتفذون التراب عنهم وقواون اللمدلله الذى اذهب,عانلحزن ان

(ليلد الطب
| رينا لغفور شكور ):وعلى هذا الحديث اول المشاعخهذه االاليكةريمة وا
ظحرج انه باذن ريه والذى خيث لاخر ج الانكدا ) اللهماخعلنا

0

نلناكلينادن © ستفتو نك كهايىطلمون منك الفتوىفى حق الكلالة  4©3قلالله
ولارساام ا

شمكل  .والكلالة فىالاصل مصدريمعنى الكلال
متوض
لهمو
المب
فشسكمفىالكلااله  6الافتاء تين ا

| وهوذهاب القوةمنالاعباء استعيرت لاقرابة من غيرجهة الوالد والولد لضعفها فىالاضافة الى
.قرابتهما وتطلقعلىمن لميخلف ولدا ولا والدا وعلى ملنيس بوالد ولا ولد منالمخلفين
والمراد هنا الثانى اى الذى مات ولم برئه احد مانلوالدين ولا احد م الافيلاط لماروى

| ان حابز_بن عبدالله كان مريضا فعادة رسولالله صلىالله عليهوسلم فقال اكبلىالة اى

 ١لاخلفنى ودورللاوا فكيف اصنع فمالىفنزات «اإن اذا هلك  6استتاف مبين|

900-2

عجعج

2

:راشهوت

وكير

كران

دشمنان ' 'شويت

ب

ظأأاللبتثا

ل

73

100

"بانشدا »> سير “از حكم

ورأى نو بر ناقاد

حوى  قاضنيا جاءالى الى يزيد الإسطامىر حدالله,بومافقال نحن نعرف ماتعرفوهلكن ||
ا لخدام ارم فقال ابوزيد خذمقدارا منالجوز وعلق وعا ..ففعنقك ثمناد افلىبإد كل من
ٌ

أ

لطمنى ادفع له جوزة حتى لاببتق منه ثئ” فاذا فعلت ذلك تحد التأئيرفاستغفر القاضى فقال
اال تناذو الا أذ كز"هرافاك" اموز“ طنسافة واتنا تدا غثه #أقان "الاق
ا

بندار درسرنود

* مشدار كز كه ول

#شسلو3

زعلمش ملال ابداز وعظتتك * شقايق اران ترويد زسنك
فعلى العاقل ان يتواضع فانالرفعة افلتواضع وهو منافضل العبادة #8ياابهاالتاس 

6اسطةالنى
خطاب لعامة المكلفين يق قدجاءم برهان ك6ا*ئن  9موناربئكمزنا الكم بو
علهالسلام  9:نورا ينا  6عنى بالبرعان المعجزات وبالنور القران اى جا؟ دلائل العقل
يمق لكم عذر ولاعلة  .والبرهان مايبرهن به المطلوب وسمى القر أن |
وشواهد اللقل ول
نورا لكونه سدا لوقوع تورالامان فالىقاوب ولانه تين به الاحكام كتين باللور الاعبان |
 3فاماالذين امنوا بالله#هحسما بوجبة البرهان الذىاناهم #8واعتصءوا به  5أى امتنعوا ظ

باهتعيناع النفس الامارة وتسويلات الشيطان © فسيدخلهم فىرحة منه ' 2نواب قدره١

بازاء اانه وعمله رحمة منهلاقضاء لحق واجب  8#وفضل كه احسان زائد عليه مالاعينرأت
ولااذن سمعت ولاخطرعلى قلب يثمر  59ويهديهماليه كه اىالىالله هقصراطا مستقما 6

هو الاسلام والطاعة فالدئيا وطريق المنة ىالا خرةوهو مفعول ثان ليهدى لانه يتعدى

الى مفعولين ببتفسه كايتمدى الى الثانى بالى يقَالهديته الطريق وهديته الىالطريق ويكون
النه حالامنه مقدماعليه ولواخر عكنهانصفة له والمعنى ونهديهم الى صراط الاسلام والطاعة

فالدنيا وطريق | الخنة فىالعقى مؤديا ومنتهيا اليه تعالى  5والاشارة فىالااية ازالله تعالى
اعطى لكل لى ااي وبرهانا لبقم به المحة على الامة وجعل نفس النى عليها لسلام برهانا

منه وذلك لان برهان الانساءكان فىالاشياءغيرانفسهم مثل ماكان برهان موسى فيعصاه ١

وفىالمحر الذى انفحرت مه اثثتاعشرةعننا وكان نفس النى علهاللاء برهانا بالكلة |
(قونى بالركوع والسحود فالى ارا 5القحاق 1
سمتب
تلا
اال
لله
فكان نرهان عنتمه ماقال عل

|راك منامائى ).وبرهان بصره لإمازاغ البصر وماطتى)  .وبرهان انفه قال ( انىلا
ا
نفسال رحمان من قبلالعن )  .وبرهانلسانه (إماينطقعن الهوى انهوالاوحىبوى) و تر
بصاقه ماقال حابر رضوالله عنه انه امس يومالخندق لازن جدك  ,ولاتنزان دسم حى |
احى و ع قنصق فىالعحين وبارك ثم بصق فالىمرمة.وبارك فاقسمباللهانهملأكلوا وهم |

كو
تفرحى
ال

واتضرفوا وآن برمننا لتفظ اتىغلى وانحتا لبحبزكا هو.وبرهان تله |

فل ىعن على كرءالله وجهه وهى “رمد فبرى“ باذنالله بوم خمير  .وبرهان بده ماقال
اتنه

نه سبح الحصى فيده  :قال العطارى
وىا»
| تعالى لإومارمت اذرميت ولكنالله ر

جز لالم كلاد
الجزءالسادس
|اليبهومالقيامة ججيعا64المستتكف والمسكبر والمقر والمطيع فنجازيه 9 ,ذاماالذين

آمنوا وعملوا الصالحات فيوفهم اجورهم ' 62انىواب اعمالهم منغير اينقص منهاشيا
 #4بتضعيفها اشعانا -نساعفة وتادعلياء مالافين راغ دلاانا
اصلا  8ويزيدهم مفنضله

بىشقاسبر  #واماالذين استنكذوا © اى عنعبادته تالى © واستكبروا
سمعت ولاخطر عل

فعذبهم  6بس استتكافهم واستكبارهم .عفذابا العا  #وجيعا لايحبط به الوصف

م من دو نالله  4اى غيره تعالى ِِولما 3يلى امورهم ويدير مصاللهم
#3ولاجدون له

وهم منعذابه » واحتج بالأيةمزنم فضل
ظِِولانصيرا  64بنصرهم مبأنسه تعالى ني

لائكة عاللىاساء عليهمالسلام وقال مساقه لرد النصارى فىدقع المسبح عنمقام النودية
الم

وذلك متضى اينكون المعطوف وهو ولاالملارّكة المقربون اعلىدرجة منالمعطوف عليه

جمي*ب بان
اسلا
وه ل
وهوالمسيح حيتكىون عدم استنكافهم مستازما لعدم استتكافه عل
مناط كفر التصارى ورفعهم له علهالسلام عنرتية العبودية لماكان اختصاصه عليهالسلام
وامشازه عنسائر افراد البشربالولادة منغيراب وبالعم بالمغسات وبالرقع الى النماء عطاف
على عدم استنكافه عنعبوديته عدم استتكاف منهو اعلى درجة منه فما ذكر فان الملائكة

وعالمون عالابعاءه اليشر من المغسات ومقامهم السهوات العلى
خلوتون منغيراب ولاام

ثتثرة البَوَات
ولاتزاع لاحد فعاو درجتهم منهذه الْيثية واما النذاع وعاوها م,نكحت

علىالطاعاتكذا فالارشاد © قااللتفأويلات النجهيةعندقولهتعالى (ولاالملائكةالمقربون»
ماذ

كرهم للفضاة علىعسى وانما كذرهم لان بعض الكفار قالوا ا١لملائكة بناتالله )6

كاقالت التصارى ا(لمسبسح نالل © قال تعالى أ١لكم الذكر وله الانتى تلك اذن قسمة
ضيزئ ) بل فضلالله'المسح عليهم بتقديم الذكر لانالمسح نسب اليه بالبنوة ونسبت

ظ الملامكة الهبالتةوللذكر فضلة وتقدم على الاناث كقوله تعالى ( للذكرمثل حظالاثثين)
ح
اعل
لصيلة
اكدبع
فقدءالله الذكر عاللاىاثنى وجعل له سهمين وللاتى واحذا شك أن لان

]| فكذلك للمسمح فاضللةمعللاىئكة وفضيلته عالمىلائكة ١كبرواعظميذلعليه ماصح .
حعانبر رضىالله عنه انالنى عليهالسلام قال (لما خلقَاللَه آدم وذريته قالتالملائكة يارب
كاخلقتهم يق

0

م 5قال الله

وحكيون ويركون وحمل لهم الدنيا ولنا

سِدى وشخت فيه مرنوحى كن قلت لهكن فكان) وانا اقول
تعالى لااجعل هخنلقته

ومن فضاة عسى عاللىاامكة انه اجتمع فيه ماكان شرف لأ دم لانه منذريته منقبل الام

ان فقد وجد فعدتى مافلاميلومجدلائكة ولم
ككن
فضا
وماكان شرفا لاملاكة اذقال لهاي

بوجد فالملائكة ثى* لابوجد فىعسى فافهم جدا انتهىكلاماللأويلات * واعل ان اعظم
اصل الاحمال التوحيد
الاستتكاف ععناندةالله تعالى الشمرك والاعراض عن توحيده نا
والامان ثمانالكر مناكير الست واذا ورد ففبعض الاحاديث مقايلا للايمان قال

علهالسلام (لابدخل الخنة منكان قفليبه مثقال حبة من سردل منكير ولايدخل النار

|_منكانفىقله مثقال ذرة منا ان ©  :قال السعدى  قدس سيره

ْ

مج

امم

بؤارة الاشير

كوم

5
ىاعن العالمين:
هغونى
ْو[ اللاواروق  (0كوبال وكلا  43اليه 43ل كلالخلق|أمورهم :ووهو

خىلمفنهم
ْبتصور فىحقه اخاذ الولد الذى لمكا العدزة الحتاجين فىتديير امورهم ال
اس

ل
را

ٌْ

التوحمد
زان نات  ++ا

اء
رالب
ؤالمظ
وعلى
هد ا
وتوح.
ومطلب اهل ال

اله الذ وإغتتعى

٠ النات وذوقهم لانعادلهنعم حك انولا

الله تتكر 'بابا يكؤئلة فيعض 'الاؤقات :استغزاق:اياما حتى-نون متا وإبضعون ءا
ثه قدامافانته «وما فارادانيطلق زوجته ويتركاولاده وقال كنت فى حلمن الى عليه السلام
فى الملكوت مع الاروااح وكان الى عايه|السلام شسر قوله تعا!لى( والبكم لله واحد »

ونار الاربعة علىحسب المراتب
اربنع م
له ا
اائم
وان لخي غواري قو
الأربع اى عواالي الالو امرة الطبعة و من النوه .الاح

ىعس سة النفس ومن النور

ا.لاخضر فىصرتيةالروح واملننور الاسض فىهرتيةالسسر فقبللى فىالعرش ارسلوا سكرى
بابا فاناولاده سكون فلاجل ذلك اريد ازاترك الكل فتضرعوا وحلفوا بلاانبشعلوا مثل

ذلك ابدا ففرغ ووجه التسمية بذلك انهكان يعطى سكر الكلمنيطله منه حتى طلبوا
فاىمام امتحاناله .فضربٍ برجله رحام اخسآم قال خذوه فانقلب سكرافاعتقدوه وزالت

ْ

شهتهم * قال حضرة الشيخ الها ساقم افلدههما لكؤت لبر باقلوق ايل للك

والملكوت عنذك هنا فانالله تعالى مئزه عن الزمان والمكان والذهاب والايإب وهو معكم |
قيسمى تلك بالمعية ثبمعد ذلك ذا
اهاكنم فللسالك ميتية ينظر فيها الى الله والى الوو
لمحيل امن الفناء الكلى واضمحل

وجحوده يسمى ذلك و

اجمع فنى ذلك المقام جه

طه نور لابرى القالمة ألارى انهننظر الىالشمس ظ
حىاكن
اال
السالك ماسوىالله تع
براهالرؤية ,ليست بحاسة البصر ولا كرؤية الاجسام بلىكاذكرالعلماءوكل |
ولتارلىكغي
الاولياء والانساء صلوات الله عليهم احمعين والموحد اكذان موحدا يوصله التوحيد الى|

اللكوت واللبروت واللاهوت اع الموحد خلض من الاشنة_وَمِنٌ التقد بالاكوان ظ
والاجسام والارواح فبشاهد عند ذلك مير قلوةالىن زُُاعااقداله واحد » اللهم ا<علنا 0

المسيح  #4فىاساس البلاغة استتكف منه وتكف امتنع |
املنواصلين 0 9
وانقيضاننا وحية  8ايكون عبدا لله 4ىن ديكوت عدا لمضال فأنمو دب تشرفينا
اا

صالله 2

ىه

عيره  روى

انوفد نحران الو الرسولاة |

تعيب صاحبنا قال (ومن صاحمكم )قلوا عيسىقال (وأى شى'”اقول) قالوا |

تشول انهعمداللهقال(انه ليس يعارانيكونعبدالله)ةالوايل لعارفتزلت ب ده ولاالملائكةالة ربنون 6

لفك عزل الست أ فلا لمتكم اللافكه المذركوت م

عبيدا والمرادبهم ظ

الكو عون الذتن سول القريق كزيل ومكامل واسرافل ومن فىطبقتهم © ومن
يستكف © 0

د ره لعدم طاعتهم
عنعباد”ه  62اى عطناعته فشمل جميع :أ

فك.علة
طذل
4لاستكاز دون الاسشكاق عول
6
ل تهعالى89ويسكبر ا

واما يتعمل
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*اعقووروا لطن خب بخن على صورة

اروخا إنلءتورات انهافاعاق:لتقصورة النشر و+بظهر علىادلوررةوحائيين لانالماء

الحقق عند القثلكانفاىمه وهى بشير ولاجل مثل جبريل ايضا عند النفبخالصورةالشرية

للصور كاشار صلىالّتعالى علهوسل فىتحلى الربوبية بصورة شابقطط وظهور
لانها ؟|| ا
جيريل بصورة دحهمهفافهم والصورة.التى تشهدها الام ولها حال المواقعةلها  0عظم
فصورة الولد <تى شل وعل فى الاخار عر

ولدت ولدا دوره صورة الشر وحسمه

الحبة فلماسئلت عنها اخبرت انها رأتحبة عندالمواقعة * وسمع انامرأة ولدت ولذله
اعين ادبع ورجلا كزجل الدب وكانت قبطية حامعها زوجها وهى ناظرة الى دبين كانا

عند زوجها ولله اسرار فىتكوين الاجسادكف يشاء وهو على كل شى” قدير كذا فىتخل

الرموز © قالمتواباللهكه وخصوه بالآلوهة م ورسلة 6ه احمعيونصفوهم بالرسالةولاتخرجوا
بعضهم عن سلكهمبوصفه بالالوهة يعنئى انعدئ م رنسله تلقواه كيغاتكيا نسناتن'الوالشل
ولا مجعلوه الما

ولاتقولوا ثلثة ة اى الآ لهة ثلاثة الله والمسح و مسبم ولشهد عليه

قولهتعالىلإءانت قلتلناس اتخذوى وانى الهين مندونالله) اوالله ثلاثة انصحانهم عَولون
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الله ثلاثة اقاحم اقنوم الاب واقنوم الابن واقنوم روح القدس .وانهم يريدون بالاول الذات
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وقبل الوجوذ وبالثاتى العلد وبالثالث الاة ف انتهوا يه اىعن التثليث  #3خيرالكم كه اى
انتهاء خيرا لكماسواوا خيرا لكم منالقول بالتثلدث ف اتمااللهالدواحده اوىاحد بالذات

منزه عن التعدذبوجه املنوجوه فاللهمبتداً والهخبرهوواحدنعت اىفنفردف الهنته © سبحانه
اذيكونله ولديه اىاسبحه تسيبحا امننيكوزله ولد اوسبحوه تسسحا مذنلك فانهيتصورله
مثل ويتطرق الله قناء فانالتوالد اتما وه ةل النوع مانل.انقراض فلذلك ل+تشوالد الملائكة

ولااهل المنان فنكان نشأته وتكو نه للبقاء اذياكلمنله ولد معكونه حادناذاامثال فبالاولى
انلا خذاللهتعالى ولدا وهوازلى منره اعلنامثال والاشاه  :وفىالمثنوى

ليلد بولد است اوازقدم » به بدر دارد تهفرزئد ولهعم
© لهمافىالسموات ومافىالادرض *#مستأنفة مسوقة لتغليل التنزيه وتقريره اىله مافنهما

نموجودات خلقا وملكا وتصرفا لماخرج منملكوته مو طن الاشناء الى نمجنلتياعنين
مال
من
لوضع نزهنفسه
فكيف يتوه كونه ولداله تعالى * قال ابنالشيخ فحىواشهه انهتعالى فىكام
ظن الولد كر أن جميع مافىالشئوات والارض مختضبه خلقا وملكا للاشارة الى ازمازعه
ع

| المبطلونانه اوبانضللاهحته مماوك لوقله[كونهمنملةمافى السموات وما الازض فلاتتصور
بم امجانسة والممائلة بين الخالق والخلوق والمالك والمءلوك كيف يعقل مع هذا توهم كونه
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عن جوابه واناهللسري شرن الان” و خل>اثلا اطعولااشرب حتى اؤدى | الذى محجب |

مناق |نشاءالله تعالى ودخل با مظلما واغلق عله بابهواندفع فىقراءة القران حتى بلغ 6ش
من سورةالحاسة (وس<رلكم مافيالسءوات وما الارض جيعامنه) فصاح باوير ادحو

الاتتحقد وتجدت إللوات نحاش .وفياالو عورالهااي  3عدينالرشدوقالان كان أ

] قولهوروح فنهبوجب انيكون عسى بعضا منه وجب انيكون ماىالس.وات ومافىالارض |
حنسين الواقدى ظ
اىل ب
بعضامنهفانقطع النصرانى واسوفرح الرشيد فرحا شديدا ووصل عل

المروزى بصلة' جمدة فلماعاد على بنالمسين الىمى وضنف كتابا سهاه كتاب النظائر فىالقر ان
وهو كتان .لايوازءه كتاب .':قل معى :كونه روحا أنه ذودوح ماادة اه تبللواكياة ذوى ١

الازواخالا انه تعالى اضافى روحه الىنفسه تشريغا  .وقبلالمراد بالروجهو الذى نجفبخراسِل
خكسمى النفخ روحا
فذل
للهنمن
انال
عليهاسلام فدرع مس فدخلتتلك النفخة بطنها ملت ياذ

لانهكان رحا مخري مانلروح واضاف تعالى نفخة جبريل انلفىسهحيث قالوروحمنه بناء على
بريل كان باذنالله تعالى وامره فهومنه * وعنالى بنكس اتنهقال
جن
اذذلك النفخ الواقعم
انال تعالى لمااخرج الارواح من ظهر ادم لاخذ المثاق عليهم ثمردهم اصلليبهامسلعنده
روح عسى الى ازاراد خلقه ثم ارسل ذلك الروح الى ميم فدخل فىذها فكازمنه عسى
عليهالسللام  :قل خلق عسى عله السلام من ماءصم ومن الفخ لامناحدهافقط وهوالاصح

عند الحققين  .قبل خرج فساعة النفخ  .وقبل بعدالمدة الكاملة بعد ثمانية اشهر والاول
هوالاصح  8وفىاتأويلات التحمية ازشرف الروح على الاشماء يانه أسلة كد ران

ال نان ناذا واقطة شى يزاجربفلماتكوين الروح بام كن وككواقا عدنق) يلكا تمن

روحا منه لانالامس منه تعالى كأاقال للاقلروح مناممربنى» فكما اناحاء الاجسام المت

منشأن الروح اذيتفخ فبها فكذلك كانعسى منشأنه اجبماء الموتى .وابراء اكلهاوالابرصس
باذنالله 00

ساداد
ٍ فىالطين فكون طيرا باذنالله تعالى * ,وام ا نهدا »ال

الروحانى الذى هومن كلةالله مسكوز فىجلة الانسان وخلقمنه اى الام ووانا اطواننات
فعسى من غير تكلف منه فىالسكى لاستخراج هذا الوص جح

وميه

١

فىاصلاب الا باءوارحام الامهاتكارواحنا فكان جوهره ظاهر! فمىعدن جسمه غير يخى
ور انوار جوهر
بيشرية اب وجوهرنا يخنى ففمعدن جسمنا ببشمرية اباأمنا الى اظدمهفن
روحه كازالله تعالى يظهر عليه انواع المعجزات فىبدء طفولته ونحن نحتاج فاوستخراج

| الجوهرالروحاتى منالمعدن اللسمانى الىتقلصفات البشرية المتولدة بمشنسرية ابلاآءوالامهات
مععاندئننا باوامص استاذ هذه الصنعة ونواهيه وهو اعللىلهالسلام كأقال تعالى وماانا 5
الرسول فنخذوه ومانها 5عنهفانتهوا  6فنتخلص جوهر روحانيته منمع نديشسريته وانسايته
|..يكون عسى وقتهفبحى اللهبانفاسه القلوبالمبتة ويفتيبه اذاناص) وعونا عماؤكون وف تومه
ا

كالنى فىامته فافهم جدا ضاي
عطخع لدريط ة واطو يه قد  +اله جؤان ا كشتهماشيخم وبى

ففلالمييجلردماثجنموى

عي  + /يه

الجزء السادس

ارل!لله +12قزلو] فىحق انهعبدالله كوا وفىتقديم العبدعلىالرسول م فى التحمات!..
وتول
انضا نق لقول البهود واللمكتارق فانالبهود قالوا عنيز اابلنله واللصارى المسبح ابن الله

[خن“:نقول:غمدَة ورسوله -والغاو املنتصبة وهى منصفات النفسالمدمؤمة”واللفئن هى
فن
امادة بالنوء لاتأمس الابالاطل

0

نوظاطك ل الشهووك :ولس +.نكلنز مداطتكن ٠ .قيلة/اريك دالخ
ولاتقولوا علىالله الاالحق * اى لاتصفوه مااستحيل اتصافه منالحلول والانحاد وأتخاذ
.ه الاالحق استثناء مفرغ ونصبه علىانه مفعول
الصاحبة والولد بلنزهوه نعحميع ذقلكول
بتهحو قلت خطة اونعت مصدر :محذوف اى الاالقول الحق وهوقريب منالمعنى الاول
اما انسح  6#متدأ وهولقب مالنالقاب المشرفة كالصديق والفاروق واصله بالعبرية
مش.حا ومعناه المارك  #8عسى #ه بدلمنه معرب فنايشوع 88امبسنيم #ه صفة مفندة

لهى  .وعس.م يمعنى العابدة وسميت مسيمميم ليكون 0
ال
لبطلان ماوصفودبه متننيعوته

مطابًا لاسمها واكون عسى عهلايلسلام منسوبا الى امه تدعى الناس داولقميامة باسماء9
| امهاتهم ويدل عله حديث التلقين بعدالدفن حيث قال يافلان ابن قلانة قوالنسية الى |

*ر:انستداً اى انهمقصور عرلنىية ظ
|الامهات ستترع مانلهى للغباد ايضا © رسولاللهخب
-

لاتخطاها وهذا هوالقوال الحق  8وكلته “ه عطف علرىسولالله اتىكون ظ

كلفعة لأف لذ

لنمة
ككا
الكعواكبد عد واسطة اب ولانطفة فان تكوين الخلق كله وبان

ظ

لعلل عامان
اكو
كاده زه(لاتك ,وشا ف اتناعنلوا كلا عكرأ أله جد اقل التاوداه ك
ظعلق امىكن بعسى فىرحم ميم من غير تعلقهبتكوين ابل تكون عدسى بكلمة كن وكن
ت

م
ماهايالى
كهلىةالله أعبرعن ذلك هوه وكلته الق

يدل عليه قوله انه مثل عيسى عندالله

ععامة وشرلاراق اتوك للك جاخ اناد نل غك |
آيضا والتكلئ عكير( ال
ماله

الى القالك كن فكون ؤائما ضرب مثله بادم فىالتكوين لانهانضايكون بكلمة

قهبها الىمسيم © اى اوصلها الها وحصلها فيهابنفخ جبريل
طيةر.اب ال «
نامسن غ
1و
عليه السلام  8وروح منه #ه عظاف علىكته ومئنه صفة لروح ومن لاتداء الغاية محازا

لاتبعيضية كماز>ت النصارى لاستحالة التحزى علىالله تعالى  وروى  -انهكان لهارون
الرشدطبيب تصرانى وكان غلاما حسن الوجه جدا وكان كامل الادب حامعا للذصال التى
توصل ب:هالىالملوك وكان الرشد مولعا بانيسم وهو بنع وكان الرشد اعننةا الاماق ان

ان كتابكمححة على من اله قال وماهى
ماللكاتؤمنقال
اسل فأبىقال ذات يوم

قال قوله تعالى (وكلته ألقتها المعس.وروح منه) فعنىبهذا انعسىعليهالسلام جزء منه
لبهته حتى قيللهقدوفدحجاج
نذي ش
مي
فضاق قلب الرشيد وجمع العلماء يكن فيهم
من خراسانوفهم رجل شالله علىناسين بنواقد مانهل مرو وهوامام فعاالقران
فدعاه ممع اسه وبين الغلام فسأله الغلام عن ذلك فاستعيجم عليه الجوان قالوءعت  5قد

علعل اللاهميرالمؤمنين فسابق عللمهء؛ انهذا الحخيثد سأيفىجلك هذا وانه ل+بخل كتابه
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وينقاد الىالاحمالات العدة ثماذا ال الام :الىخب راللبوة.,عن الفيك انكرفلارتض نيكم
سيدق
ا

انالمطار فإذكرنا فىالعتاقر والا حار فتادر الى امال ماامرك به ولاتصدق '

|سيداليشير سل الهعليهوس فيا مبرعنه ونتوانى بحكم اعلنكساللاتيان بمامريه اوفعل
أن رددت الىاسفلالسافلين ثممنه |
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و»اعي انك ا
|
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 ١دعت الدع بيكوكيك الى اعاابلا

ساديم
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.حدها محيته ملاياعلية مجم بان تؤترحيه على نفسك واهلك ومالك
ذلك الابأمن ا
.كاتا يتايعة صلى الله عله وس م جيم ماامىبه ونهىعنه وبدلك تستحكم مناستك به

كلارتفاعالموايج االكمال قال رسول اللهصلاىلعللهه وس |
و|يكمال متابعتك مه لا ل ا
انو ]د نقيرها تقاك اتوم الى وز[مبليشن شري يرق
لزي الى ييهكتا
ْ

أشاراةلموزوهنا لل ختض يالب دقل عا لانماانذديه من الاهوال ا
بعينيه واما سائر الاننياء عليهم السلام فييكن لهممعراج .ظاهى حتى يعاينوا تلك الاهوال
ا(نواتاىلنذير ) وهو الذى يذو غيرءبالاعلام( المريان) وهو الذى .لقالعدو فسليوا !
نللسائك فاق قومه بحبرهم فصدق إعطهم لماعليه من أنا,رالصدق فنحوا وهدا |
|ماعليهموم

تنهمه
لم
ابىر
القول مثل ينضرب لشدة الامص وقرب امحذور وبراءة اخل

والكل هموجود فى |

ءا)لمدنصب على الاغراء اى اطليوا اللحاء وهوالاسراع
النى عليه السلام ( فالتحاءب

(لقوا عملهىلهم ) وهو
( فاطاعه طائفة من قومه ادلحوا ) اى ساروا مناول افللابلنط

جعا92
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فئفاةصمنبهمحوا مكانهم فصبحهم اليش ) اى
يت طا
ذ(
كجلة
والع
ظاليموالهساء ضد
بفتح
اناعم .صباحاليغير:عليهم( فاهلكم واجتاحهم ) اى اهلكم بالكنية ( فذلك ) اىالثل المذكور
وهذا بيان اؤجه المشابهة ( مثل مناطاعنى واع ماجنتبه مناحق ) وفيه اشارة الى ان

مطلق العصبان غيرمستأصل يالعصيان معالتكذيب باحق كذا فىشرح المشارق لابنالملك
رتحمُه اعلالهلى  :قالالسعدى قدسسره

هكرهكز مزل مخواهد رسيد
خلاف جبركبى ركهزيد *
الدع سد

كرد اهنا

.وان رفغت جز دربى مصطفا

يااهلالكتاب »* الخطاب للنصارى خاصة ف لاتغلوا ففديتكم  6اى لاعجاوزوا الحد
فىدينكم بالافراط فرىفع شأن عسى وادعاء الوهته والغاو تمحاوزةالحد * واعلم ان الفلو |
والمالغة فىالدين والمذهس حتى يجاوز خده غيرصضى  6انكثيرا منهذه الامة غلوا فى

مذهبهم فن ذلك مذهب الغلاة منالشيعة فىاميرالمؤمنين علىبنانىطالبكرماللة وجهه |
حتى "ادعوا:الهمته وكذلك المعتزلة غلوا افلىتنزيه <تى تغمواصفاتالله وكذا المشبهة غلوا فى

اثيات الضفات .حتى -.جسموه تعالىالله عمابقول الظالمون علوا كيراولدفع الغلوكان رسول /
اللهصلى اللهعليه وس إشول ( لاتطرونى  6اطرت اتصارى عسى في

اىلا حاوزوا

|

ْعن اد فىمدحىكابالغالتصارى فىمدح .عبسى حت ضاوا وقالواانهولدالله ( وقوأواعيدالهه |ا
77-2525002

_ ١ااااااااااممسم

لسلسم
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“ 0جم

م|نذزاةلاعان )ومنلميكن فه ذلك انور علد فىالنار لانه وقم فى ظلمة عظيمةلايمكن
|الحروج منها وقد ضل ضلالا يعبدا اى يمونم ارنشور لاضلالا قرنا منهذااليوم :لان

|ضلال اليوم:مننتائح ضلال ذلك اليوم ومثل هذا لايهتدى الى طريقالحق والقربة الى
الله تعاللى فخترق فىعذا بالقطعة ابدا ولارجم من نار الفرقة سرمدا * فعلىالعبد اننشهد

تخاشهد اللهتعالى بهوبشبل قول الله.وقول الرسول وقول وارثيه املنعلماء العاملين فانهم

|ينطقون عنالله وعنالرسول * قالشقيق رحمهالته الناس شومون تمجنلسى عثللىاثةاصناف
ظافتَحض ومنافق #ض ومومنبحض وذلكلانىافسمرالقرانواقولعن الله وجل وعَنالرْسول
ك

دلىاللتهعالى عليه وسلٍ لشانيصدقى .وفكهافرحض ومنضاق قلبهفهو منافق ومنندم على

ماضئع وعم على اله لايذنتٍ كانمؤْمنا مخلصا واول الامى الاعتقاذ وذلك متاح الى الما|

أ اولا والعمل ثانيا لانه ثمرته وسسئل النبى علتهالسلام اعلنعم فقال ( دليلالعمل ) قا ظ
افلاعقل قال علهالسلام ( قااير ) قبل شاالهوى قال ( مسكب المغاصى ) قل شماالمال ا
اس  #خطاب لعامة
نها
قال ر(داء المتكبرين ) قيل شاالدنيا قال( سوق الاخرة ) ©ايلااي
الخلق ف قد حاء؟ ااررسول  6يعنىمخداصوالله تالىعليهوس ملتبسا « باحق كي '
وهو القران المعحزالذى :شهد اتجازه على حقنته اوبالدعوة الى عناددَاللّه وحده والاعراض
حماسواه فانالعقل السلم يشهد على اله الحق هو من * عند هَلربكم  5متعاق بحجاء اى

حياعءادمدلائله وانة -عوث رسال غيرأمتقوكلهم

بالرسؤل بوماجاءكبه هانق

خيرا لكم منصوب على انه مفعول لفعل
والفاء لادلالة على ايجاب ماقبلها لمابعدها
ظ واجب الاضمار اى اقصدوا اواسّوا اس اخيرالكم مماا'تمفنه مانلكفر اوعلى أنه نعت لمصدر

| محذوف اىا.موا ايمانا خيرالكم وهوالايمان باللسان والنان  8وانتكفروا * اى ان
ظ تصروا وتستمروا على الكفر  8ذازللهمافىالسموات والارض * #منالموجودات 'سواء
كانت داخلة حفقىبقتهما وبذلك بعلمحال انفسهما على ابلغ وادةروا! كيك اوصساركة علينا
اكلهاله
مستقرة فنهما املنعقلاء وغيرهم فبدخل فى حماتهم الخاطيون دخولا :اوليا ى

عنوجل خلقا وملكا وتصرفا لاخرج من ملككوته وقهرهشى” منها فن هذاشأنه فهو قادر
ننكىم وعنغيرك لابتضرر بكفرك
عوغ
لنك فه
كفنذكا
على تعذسكم بك فرك لامحالة او
اك فله عسد يعبدونه وينقادون لامره  89وكاناللّةعلها 6ه
ولاينتفع بإعانكم او شكنكذان
مبالغا فالعم فبوعالم باحوال الكل فيدخل فلك علمه تعالى بكفرهم دخولا اوليا
باكعمفرهم لوامه
حك داعبا للحكمة فىجميع افعاله التى من حملتها تعذيبه تعالى :اي
اولرور الغيىالمرسل الى الاجساد قن كان قابلا لافاضة نور
انالنى صلى الله عليه وبيل :ض
دعوته فقد اهتدى وهر 1لا فقد ضل

حى ا

تفقالمشاخ على ان ألقق زمامه فيد كلبمثلا

جنعل
أردده بحكم طبعة قنفيسه ٍّلقول الرياضة م

زمامه فىحكم نفسه

يسنرسل بها حمث .شاءكالبهاتم فلماتيقنت اانلواجبٍ عليك انتكون نايعالامسترسالا فلان ظ
راه0
فنة
0_2سد المتايل عدات]لىاللعهليه وس الذى أدم فسن دو

وال ساء ري

ظ

مم

ف ٠0 هم

سودة النساء

ل ذكان اللهعنريزا 6لابغالب فراعمنالامودمن قضية الامتناعع انلاجابةالمسألة |
لمتعنتين ف حكيا * فجىمبع افعاله التى من جلها ارسال الرسل وانزال الكتب  8لكن

الله  #استدراك على مفهوم ماقلله سمؤنالهم علىوجه التعنت ايننزل عليهم ماوصفوه
من الكتاب .فمهنوزلة قولهم لانشهد بان الله تعالى بعك الينا رسولا حتى ينزل سمااألناه
فقالتعالى انهم لايشهدون بصدقك فدعوى الرسالة لكن ال يظشهد ما اتزل الك *| #

من القران المعجز الدال عنليىوتك ان جحدوك وكذبوك فان اتزال هذا القرآن البالغ |
ه أ
عدةلله
فى الفصاحة الى حيث جز الاولون والآأخرون عن معارضته واتنان مايدائيه شها
السلام شوته وصدقه فىدعوى الرسالة املنله تعالى معنى شهادة اللهتعالى بما اتزل الله اثياته |
اصحته باظهار المعجزات ياثبت الدعاوى بالبينات هه انزله بعلمه 5ه حال من الفاعل اى |

ملتبسا بعلمهالخاص الذى لايعلمه غيره وهو اليشعلى مط بديع يعجزعنه كل بايغأيعولمه
حال من انزل عله واستعداده لاقداس الانوارالقدسية  3والملائكة لشهدون »© ايضا مويك

* فان قلتمناين :بعلمشهادةالملائكة * قلتمنشهادةالله تعالىلانشهادتهم تبع لشباده ووكق ١
باشللههدا على كة نونك حيث نصب لها معجزات باهرة وجحاطاهرةمغشة عن الاستشهاد |

بخبرهاكأ نهتعالى قال يامد اكنذبك هؤلاء اللهود فلاتيال بهم فان الله تعالى وهو اله
العالمين يصدقك فى دعواك وملائكة السموات انضا يضدقونك فوذلك ومن صدقه رب

العالمين والملاكة اى ملائكة العزش والكرمى والسسموات النسم .اجعون لاشتىله.ان
يلتفت الى تكذيب اس الناس وهم هؤلاء اليهود © ان الذين كفروا يه اى ما انزل الله

ويشهديه وهم الهود  #:وصدوا عن سيل الله  64وهو دين الاسلام من اراد ساوكهمّوله
امقلا
لال
ضيق
#نطر
لإوا #هيمافعلوا املنكفر والصد ع
ضف
دبنا
قكتا
ة محمد فى
فف
دنعر
ما
بعمدا * لانهم حمعوا بين الضلال والاضلال ولان المضل يكون اعرق فاىلضلال وابعد |
منالانقلاع عنه  8ان الذين كفروا  اى ما ذكرآنا © وظلموا © اى ممدا صلىالله

عليه وسلم بانكار نبوته وكمّان نعوته الخليلة ووضع غيرها مكانها او الناس يصدهم عما فبه
فقرة
غعل
مت
لالة
صلاحهم فى المعاشوالمعاد 99لميكناللهكهمريدا  8لغفرلهم  5لااستح
بالكافر  88ولاليهديهم طرهًا الاطريق جهنم  1لاعسدتمعدادهم للهداية اولاىاللحاقجمال

باها اوسوقهم الهابومالقيامة |
سماالى
تاره
كختب
السيئةالمؤديةبهم الوجهم عندصرف قدرتهم وا
بواسطةالملائكةو الطريق على و مهوالاستشناءمتصل وقخبلاص بطريقالحق والاستثناء منقطع
خالدين فيها  *#حال مقدرة منالضمير النصوب والعامل فبها مادل عليه الاستثناء دلالة
واضحة كأنهقبل يدخلهم جهم خالدين فيها فإ ابدا  نصب على الظرفية راقع لاحمال مل
يهرا يه
سلل
كلث الطوبل  88وكان ذلك  6اى جعلهم خالدينفيها  8عيلىا
مىا
لخاود عل

لإبمتحالة اريتسقاراعلتثى” من باسدا يتالكا ولعل:إنين كان فيه ذره املتو د:المرشوشى ||
عالىارواح يخولمقها يخرج بهمنالنار ماقالعليهالسلام ( مخرج منالنار منكان فقىليه |

مج خج 907جهدما

الجزء النادس

طبرأىيق وصل مابلاميلؤكمدصدر فاذا ك|دبه ليمكن الا حقنقة الكلام والمعنى اانلتكلم|
بغيرواسظةمنتبى مراتب الوحى خص به موسىمن ينهمفلميكنذلك قادمالتوخلوة:صليت |

| ألاننياء فكينف يتوهم كون نزول التوراةعليةحملةقادحافىصمة من انزل عليه الكتاب [
وعر ان نزولها كذلك كم مقتضية لذلك منجملتها ان بي اسرائيل كانوا |
هم
ظصلا
|مف
فالعناد وشدة الشكرمة بحنث ولجيكن نزولها كذلك لماامنوابهاالابعداللتناوالنى وقد
فضل اللهنينا مدا صلىاللهعليهوسلم باناعطاه مثلمااعطى كلو احد منهم  :قال العطار
دددرشب سوى معراجش روان

ا

* سر كل

| اوتهاده

درمان

رفت موسى بربساط أن جناب * خلع تعلين آمدش ازحق خطاب
بنرد
جو

رش.توادى المقدس غرق نور
دك
شد از نعلين ذور »

باز مدعرراج شمع ذو إطنلال اغنكق) إعندواذا وان شونا
موا

,نول

لمؤلق اللأظلب» بودشاهء * هم  :يود اتحاش بانعلان زاه

ابن عنايت بنكه بهر اه او * #كرد

حق اشباركن دركاه او

جاكرشرا كرد مردكوى خويش * داد بانغلين زاعش سوى خويش

مومى" عمران جون آن رتبت بديد * جاحكر اورا نان قربت بديد
كفت

يارب امت

اوكن هس أ * درطفيل

من

:اوحكن

«منا

اته :ا وكات دام شاه وخل اوهمه
اوْسَيْت تيشلطان-:و طفقل" ه

| وق
<

اذ تن عناشامانانطور داك ةا

قهودابياة
عولدرس ر

عنهالشبطان وطرد عنه الهوام وتحى عنه الملكين وكشف له اللهاء فارلأمىلائكة قاما فى
الهواء ورأى العرش بارزا وكله الله وناحاه ختى اسمعه كلافه منغيرواسطةوكفية وصوت

عصلى المدحاعنى رسلا مير ينه لاهل الطاعةبالنة هق ومنذرين6ه
ظوحرف  8رسلا © ن

للعصاةبالنازف لثلايكون © اللاممتعلقة بارسانا #8للناس  6خبر يكون  8علىالله64
كون والمعنى
ظمتعلق بمحذوف وقع حالا من قوله #9ححة * اى كائنةعلىالل .ه وحة ايسم
لئلايكونللناس على الله معذرة يوم القامة يعتذرون بها قائلين لولا ارسلت اليا رسولا
رلانائخك ويعلمنا مالمتكن تلممناحكامك ويشهنا منسئة الغفلة لقصور القوة
شين
فس
البشرية عنادراك جِزئّيات المصال وتجز |اكلثرناس عن ادكرلاكاتها * ففيهتنببهعلىان
بعئةالانساء الى الناس ضرورة وائما سميت المعذرة ححةمعاستحالة ياكنون  لاحد عله
اء للتننيهعلىان الامعذلرةقفبىول عنده
شعل
مللاهاينيف
| سبحانه حبةفىنعالفمعناله ب
تعالى مقتضى كرمه ورحمته لعاده عتزلة الححة القاطعة التى لامرد لها ولذلك قال( وماكنا
عىث رسولا  6قال الى دلى اللهعليه وسل ( مااحد اغير منالله عنو دل |
ب حت
نبين
معذ
لذلك حرم الفواخش ماظهر منها ومابطن وما احد احب الله المدح مانلله تعالى ولذلك

ظ مدح نفسه ومااحد احب الله العذر من الله تعالى واذلك ارسل الرسل وانزل الكتاب)
لبرعدسل © اى باعردسالهم وتيليغ الشرائع الى الاتم على ألسلتهم متعلق بحيجة
اف
|
السصسد

00

سورة النساء

متع 80م كيهب

وقدم ذكر غدىعكى من بلعادثهالؤاو للجمع دون الترتيب فتقدم ذ كزمفالايةلابوجب
لق والارسال والفائدة فىتقديمه فىالذكر رعدلى اليهود لغاوهم فىالطعن فيه
لهخفى
ادم
تق
0-0-5

بال
هادىبوه
ف تبئتع
لكتب اليهود
نك اب ف
لا ذا
فىالذكر

ظ «إوآتبنا  اى  3اننا
|

حكببلان ْ

داود زبورا »3و© فاحملة عداف على اوحنا 3

ير واهلوكتابة »*قال |
لذزمن
اخو
ابتاء .الزبور منباب الواياحاءلز.بور هو الكتاب مأ
القرطى كانفيهمائة وحمسون سورة لفبسيها حكم منالاحكام وانماهىحكمومواعظ |
لاه الاشيها ولام اد وعجل .وك داوكا درتال للئينبو قي اديورققوم معه |
نفاس ونحجى*
اجنلخل
لفماء وبقوم ال
لنعخل
اام
علماء بى اسراميل خلفه ويقوم الن

لكات لياق اننا متعليت صوحة ذاو تعن بيدنيه كمخا ذمااق .عسنوه
خودلفاىئق لاحصيهن الا الله يرفرفن على رأسه وتجى' ١
ويجى” الطبر حتى يظلان على دا
السباع جبتاىلتحديوطاب .والوحش لمايس.عن فلماقارف الذنب وهو تزوج امرأة اوريا |
من غير انتظار الوحى برامل وروا ذلك فشيل ذلك أن الطاعه وهده وحشه المعصه

 5وعنن فى مو سىالاشعرى كلهال لى 00000

النارحه وانا أستمع لقراءيك لد

]اعظت شيمارا من عمش أمير ال داود ) قال فقلت أما والله يارسول الله لأوعلمت انك

1

إ

4

منصوت
|

1

3

ا اي

ا

م

ع

ننه:
وحس
انى موسى وكان لِؤمنا وصلاة الغداة فنو د انه هرا سورةالقرةصمن

ا قال السعدى قدسسره
ه-ازرزوى زساست داز خوش * كهانحظنفس استواينقوتروح
.

و عند صوب

الناشبرات

على 37

*« 1

غصون اليان لا الححر الصلاد

©رسلا  6تصب عضمر يدل عليه اوحنا معطو عليه داخلمعهفى حكم التشيه كاقل|
و
|

اى وم ارسلنا رسلا ©#قدقصصناهم عليك 6ه اى سميناهم لك  8من قبل م4تهعلق
شقصصنا اى من قبل هذه السودة او اليوم وعرفناك قصتهم فعرفتهم © ورسلا لنقصصهم ١
 :اى
عليك به

اليهما

 3والراجيك ٠ل هم الذين اوحى اليهم حبريل والاساء ه مالدين ليوح ١

اا

ا علك آخر أو برؤيا ف اىلمناماويشى"ء الب

اف بد

ذد دضى الله عنه قال قلت يارسول اللهككانت الانسساء وككان المرسلون قال (كانت الانساء 
مائه الف واربعة وعشمرين الفا وكان المرسلون ثلاثمائة وثلاثةعشر)وفىرواية سئل عنعدد |

ال
.انساء ثقال ( ماسّاالف واربعة وعشرون الف
شولى
االا
لا )و
نان
صر على عدد فالتسمية |
إل وخبر الواحد لاضد الا الذان ولاعبرة بالظن افلاعتقاديات « 8وك الله موسى
1

اوحينا اليك عطف القصة علىالقصةوتاً كدر بالمصدر يعدلى انهعلمه

لسلام سمعكلام الله

مات اللهتعال
سلمع
كىلخلاقما ففىح

]|موسى ذاللككلام لان ذلك لايكون كلام الله  0والاقمال الحازية لاوّتكديقكرالمصادد
لاشّال اراد الخائط ان يسقط ارادة * قال الفر

العرب تسمى ماوصل |١الاق

انهاه

جز بالا دم

11100

ا|لصراط فرمكالبرق اللامعوقالرسولالله صلاىللعليه وسلفىهة الوداع ( اناو لباالله'
ا|لمصلون ومن بشم الصاوات ا

لت  00الله عله ونصؤوم رمضان ويحتسب صومه

'ويؤتى الزكاة محتسيا طببة بهانفسه ويجتنب الكبائر التى نهىاللهعنها ) فقال رجل من |
ظ اصحابه يارسولالله اولككبائر قال ( تتسع اعظمهن الاشراك بالل وقتلى المؤمن بغي حق
والفرار هنالزحف وقذفى الحصنة والحروا كل الرباوا كل مال اليم وعقوق الوالدين
المسلمين واستخلال البيت العتيقالحرام قلتكم احناء واموانا لايموت ريخلعلممل
:دؤلاء الكبار وهم الصلاة ويؤنى 1ك

الا رافق حمدا فى محبوبة جيهانواما مصارسع

فلىعلى املمذين زسخوا بشدىى العمل والعل الىان بلنهوا
الذعب )* واعلٍان الراسخين ا
(لعت للة
معادن العلوم فاتصلت علومهم الكسبة بالعلوم العطائية اللدنية وفى باد ط

المعراج 0005

)ا يارسول الله منالمال قال ( لامنالءل)
لو
قفقاراء
اك اهلها ال

وى الحديث ( العمامام العمل والعمل تابعه ) * قال حاةلاسلام الغزالى رحمه الله فى
علاهلى عليهبهوسلم الراسخين فى العلم
منباج العابدين و لقد صرت من علماء امة محمد صلتال

انت عملت بعلمك واقبلت على عمارة معادكوكنث عندا عالما عاملا للهتعالى علىبصيرة

لممك القيمةالكثيرةوالثواب الحزيل |
وشرلف اعلعظ
غيرجاهل ولا مقاد غيرغافل فلك ال
وساء امس .العادة كله على العلمسا عم التوحيد وعم السسر فلقد روى انالله .تعالى حاوىالى

داود علهالسلام فقال [يا  10تع| ال املنافع] قال الى وم العالنافعقالمق تاحنة!
عطس" وكزياق وكأنا أقداوق علامكني" ذهاينا الى مجزات لك رعق غزارصن انل
فىان اعم اليابالله اشدهم
عمنإهبسرتى النومت طفنلافادخلت المنة ول ١كبرفاعرف رب

خشيةكوثارهم عرادة واحسمم فى الله نصيحة ف انا اوحذااليك ج©واب للااهلكتّاب

عن سْوَالهم ركاه طقاس عله وسواان نول عليكتاا

ياوءاحتجاج علهم بانه

لس بذعا مالنرسل واتما شأنه فىحقيقة الارسال و دعا

مشاهير الاساء الذين

لاريب لاحدهم فى نيوتهم والوحى والايحاء كالاعلام فى خفاء وسرعة اى اتزلنا جبرائيل

ينه
هن م
دلنسي
عوموا
بالىن
علك يامد بهذا القران 8#كااوحنايه اىابحاء مثل احاينا ظلو
بدأ بذكرنوحلانه ابوالبشرواول:ىعذيت امتهلردهم دعوته وقداهلكاللّهبدعابه اهل الارض
قئل اننوحا عليه .لام عمر االفسنة لينقصلدسن ولاقوة ول+يشبله شعر و بالغ احدمن انبباء
افلىدعوة مابالغ ول+يصير علىاذى قومه ماصبر وكانيدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا

ظ

شق
وكان يضرب مقنومه حتى لغمى عليه فاذا افاق عاد وبلغ وقيل هو :اول من

عنه

الارض يالوقميامة بعد مد صلى الله تعالىعليهوس #ؤواوحينا الى ابراهيم  6عط على
اوحنا الى نوح داخل معه فىحكم التشنه ام اوحينا الى ابراهم ف واسمعيل واسحق
ولعقوب

والاسياط  7وحم اولاد يعقوب عليه السلام وحم 0

رحلا  0وعسى

| وابوب وبوئس وهرون وسلمان  6خصهم بالذكرمع اعاك الثنيينعانيعيشريناليم اناا
لفضلهم فانعاواول 2ترسف

و9عس ىى آخرهم والاقيناشرقبا ينادوج ابريةسم
5

23

ظ

0اك
« ويصدهم عنسبيلالله 6اى شنب متمهعطنأذين التوهو الاسلام  00ر
اوصدا كثيرابهواخذهم الربوا وقدكه اى والخال انهمقد

نهواعنه>4فان الرباكان

محرما علهم ماهو حرم علينا .وفبه دليل على ان النهىيدل على حرمةالموعنهفوواكلهم |
اموال الناسبالباطل 5ه بالرشوة وسائر الوجوة الحرمة ف واعتدنا  #اى خلقنا وهأنا !
ْ

الكاف,رين منهم  6#اى للمصرين على  62الال

 ١وني
اخي7

ناف

له

اريم دروا

نامي
وماس

عات ؤامن من اسهم  8عذابا العا يم ْ
 6افوا انيتا عقوي

ا

ادح

ليقام عزاة

| الشجرة الراسخة بغعروقها فالىارضههوالمؤْسون #ه اىمن غير اهل الكتابمنالمهاجر.ن
| والاتصار © ين
اون
تب
زما
ل اللك.وما اتزل منقبلك #ه خبر المبتدأ وهو الراسخون وما ا
ْ
عطف عله © قال ف التأويلات التجمية

كانعبدال بنسلامعا ب
ة
مالتواراةوقد قرأفهاصف |

التى علبه السلام فلما كان واسخا فىالعم اتصللاعارخر ارما بعلمالمع فه فقال رلم
اايت

وحها

رسو لالله صالىله عليه وسلٍ عرفت ان ال تاكن ام ندارقرانلا يكلللاحبار /
رسوح فىالعم وان قراوا صفة النى علمها لسلام فىالتوراة فلما راوا النى عله السلام

ماعرفوه فكفروابه انتهى ولمم ماقيل فى حق الشسرفاء
تور الوةفى كريم وجوههم  3وك

رسيت ازالاخط

6به علاىلدليحان فض اللسلاة و ه.
يىفنإ الصلوةفقص
1وت4اع
© المؤتون ار2

 5فرفعه على المدح اضا وكذادقعقولتهعال(١ى والؤمنوةبأللة

 0م الأآخر 6قدمعلياهلايان بالانيا.والكتن ونا اتح

يل الشترائع لانه

 .المقصود بالآاية © اوائك سنؤنيهم اجرا عظما  6اى ثوابا وافرا فى الحنة عا80

ازخ وهو مااريديه وحه الله تعالى* ومن افاضل الاعمال |١انواتا
الاعان والمنئل النجكا

 ٠واقامتما وى شمو

ران ادلي

على الحصلوات 7

ا

حث كان وابن ما كان حار |

 ١للضزراط نوم القامة كالبرق اللامع تى اول زمرة الساشن وحاء ببوم
كالقي
اامهة
ل وو
قجهه
مر

ليلة الدر وكاذله كليوم وللة حافظ علمهن اجرشهيد ) وسر هذا الحديث مفهوم من '
ا
'لفصظلاة ووجه تسميتها بهالان اشتقاقها من الصلى وهو الثار والخشة المعوجة ازا |
ارادوا تمويمها عرض وما على النار فتقوم وق العند اعو اب 'لوجود شسه الامارة قه ٍ
ْ

وسبحات

وحدالله اكيم حارة مث

لو كمفيله حاءا لاحرقت

و
|من انتهى اليه البصرممالور
حدف
دىيث

اد

تلك

|!سسيحات

من ادركته

فبدخول المصلى فاىلصلاةستقل تلك السحات |

يتاجلسطؤة الالبية والعظمة الزبائيةمايزول به اعوجاجه بتحلقويه |

| معراجه فالمصلى كالمصطلى بالنار ومن اصطلى به
ااذ
عاولبجها
اجه فلايعرض عنلىارجه |
ا
2لانحاة عدت حوب
اذضليكا لاسعج
ياد
ف ان"ور يذهب ائر دونه ولاس له احتاج ١ل
؟ اللكك على |

ازويت بعد 02000 -0

سمج  708 +هام

إلخزء السدادس

مع
 0وان مانلاهكلتاب

جو جو

ست اق ل

» اى مامن الهود والتصارى .احد 88الاليؤمئن به*#اى

بعسى  8قبل موته  6اى قبل موت ذلك الاحد من اهلالكتاب يعنى اذا عاايلنيودى
لام
ا علسسىنعل
امس اآلاخرة وحضرته الوفاة ضريت الملائكة وجهه ودبره وقالت انهاك
سا فكذيت به فؤّمن حين لانتقعه اعانه لاشطاع  0-2التكليف وشَول النصرابى اناك

عسنى عله السلام عبدالله ورسوله فزعمت انه هوالله وان الله فؤمن بانه عبدالله حين
لاسفعه اانهقالوالابموت يهودى ولاصاحب كتابٍ حتى يؤمن بعسى واناحترق اوغرق

اوتردى او سقطه عليه جدار اوا كلهسبع او أى ميتةكانت حتى قبل لابن عباس رضىالله

عنهمالوخرمن ببتهقاليتكلم ب فهىالهواء قبلأرأيت لوضرب عنق احدهم قياتللجاج

نه لسانه وهذا كالوعي.د لهم .والتحريض على معاجة الايمان بقهبل ان #ضطروا البه ولم

| يتفعهم اعانهم  .واقلبضلميران لعيسى والمعنى ومامن اهل الكتاب الموجودين عند

| نزول عسسى .املننماء احدالاليؤمنن' بقبهل موته  روى  عنالنى عليهالسلام انه قال
(انا اولى الناس بعسى لانه لميكن بتى وينه بى وبوشك انيهنزل فكم حكما عدلا فاذا
رأنوه فاعفوه فانه رجل مربوع الخلق الى اآمرة والبباض وكان رأسه بطر وان لمنصبه

بلل فبقتل الخنزير ويريق الخمر ويكسر الصليب ويذهب الصخرة ويقائل اللاس على

الاسلام حتى يبلك الله فى زمانه المللكلهاغيرملة الاسلام .وتكون السجدة واحدة لله
ربالعالمين وهلك الله فى زمانه مسح الضلالة الكذاب الدجال حتى لاست اخد مناهل
الكتابٍ وقت تزوله الا يؤمن به وشع الامنة فى زمانه حتى ترتع الابل مع الاسود والبقر

مالعور والغنم مع الذئاب وتلعب الصبيان بالحيات لايؤذى بعضهم بعضا ثلميث فىالارض

اربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه ) اولفحديث ( ان المسيح جاى“فن

| لقبه فلبقرث منىالسلام )  9وايلوقميمة يكون 6اى عيسى عالليسهلام فلإعلهم  4اى
ظعلى اهل الكتان 8ه شببدا  6فيشهد على الهود بالتكذيب وعلى التصارى بانهم دعوه

ظ

ابلنله ظُِفطلممالنذين هادوا

جه شل ظمعظم خادرج عن حدود الاشباءوالاشكال

ظ صادر عن الهود © حرمنا علهم طيبات احلت لهم ولمن قبلهملا لثى” غيره م زعموا
فانهمكانواكاارتكيوا معصيةمنالمعاصى التى اقترفوها حرم علهمنوعمنالطيبات النى
كانت محالةلهم ولمن شدمهم مناسلافهم عقوبة لكهلمحوم الابل والبانها والشحوم © وفى
(منا علهم طيبات  6وقال لنا ( ويحل لهمالطيبات»
التأويلات التجمية تكبتة قال لهم حر

وقال ( كلوا تما رزقكمالنه حلالا طيبا  6فليمحرم علينا شيا بذنوبنا وكا آمنا من تجرم

الطببات فى هذه الآية ترجو اننؤمنا فالا خرة منالعذاب الاللم لانه حمع ينها فىالذ كر
فى هذه الا"ية *وقال اهل الاشارة ارتكاب الحظورات .وجب تحري المباحات وانا اقول

الاسراف فى ارتكاب المماحات وجب حرمان المناحاة انتهىكلام التأويلات  :قال السعدى

ظ

مس 5درى هرجه دل خواهدت »*كهبمكين ن نور حجانكاهدت

و2

وام عم

سورة النساء

|لائئكة ليحصل لهم بركته لانه كلذالله وروحه كاحصل للملانكة بركة صىحباةآلدمباشر
الم
ناعسلماء والعم وان مثل عسسى عندالل كثل اكدامذكر ففالاية .وقيل دفم الى السماء |
املت
مالميكن دخوله الىالوجود الدثيوى منبابٍ الشهوة وخروجه لميكن مزباب المة عفن

بمانبلاقدرة وخرج مبناب العزة  8وكازالله عنيزا  #لايغالب فبايرنده فعزةالله تعالى |
| عبارة عن كال قدرنه فانرفع عسى عليهالسلام الىالسموات وانكانمتعذرا بالنسة الىقدرة |

البشرلكنه سهل بالنسبة الى قدرةالله تعالىلايغليهعليه احد  8حكيا  8فىجيع افعاله /
فبدخل فيها تدبير انه تعالى فعى|لميسعهساىلسلام دخولا اوليا ولمارفع اللعهيسىعلهالسلام '
 75والبسسه النوروقطعه عنشهوات المطم والمشرب وطارمعالملائكة فهومعهم !
حولالغرش فكان انسيا ماكيا مماويا ارضيا * قالوهب بمنه بعمشعسى على"رأس ثلانين |
سئة ورفعهاللهوهو ابن ثلاث وثلاثين سئة وكانت نبوته ثلاثسنين * فانقلى ل+يمردالله تعالى
عسى اك الدنما بعدرفعه الى السماء * قبلاخ ررده للكون علما للساعة وخاعا للولاية العامة |

مو[رنخاررن
1
كورع١تداا
لر
ع
داد]ارفه
ي
دك
كب

لانه ليس بعده ولىيتمالنهبهالدورة الحمدية رتيشفاملهاحتم نى مرسليكون علىشريعةمحدية '
يؤمنبها البهود والتصارى وبحددالله تعالينه عهد السوة علىالامة ومخدمهالمهدى واصجان |

الكهف وتزوج وبوادله ويكون فىامة مد عليهالسلام وخاتم اولاه ووارثيه من جهة |

الولابة » واحمعالسبوطى فىتفسيرالدرالمثور فىسورةا لكهف عنابنشاهين اربعةمنالانساء
احياء اثنان افلىسماء عسى وادرريس واثنان فىالارض الخضر والاس فاماالخحضرفانه افلىبحر |
واما صاحه فانه افلىبر* قالالامامالسخاوى رحمدالله حديث (اخىالخضرلوكان حالزارتى) ١
ْاةضر * واعل ان الارواح المهيمة النى منالعقل الاول
خحم
لكر
انان
الف مم
كملنام بلعسضل
كلهاصف واحدحصل منالله لس بعضها بواسطة يوعاضنكانتالصفوف الباقةمنالارواح

بواسطة العقل الاول اشارصباللهعليهوسل (اناابوالارواح وا'امننورالله والمؤمون فيغن |
تورى ) فاقرب الارواح فاىلصف الاول الىالروح الاول والعقل الاولروح عسوى لهذا

السسر شارك بالمعراج المسمانى الىالسماء وقرب عهده بعهده فالروح العيسوى مظهر الاسم
رة الالسببة فىمقامامعبللاواسطة اسمن الامماءوروح مالنارواح فهو
ضمن
خائض
لوف
اعظم
الا
بعى وراثة اولية ونبيناعليهالسلام اصالةكذافشرح الفصوص » ثماعل
لجام
امال
للاس
اهرا
مظ

جا"تدسمالر]وايالتئل
دياودصح[فقكيرك

ان قوما قالوا على مسيم فرموها بالزنى واخرين جاوزوا الحد فى تعظيمها فقالوا انها ابن
تن وقعتا افلىضلال  .وشَال ميم كانت ولةالله فشتى بها فرقتان اهل
فطا
الله وكلتا ال

الافراط واهل التفربط وكذلك كل ولىله تعالى فتكرهم شك" بترك احترامهم وطلب
اذيتهم والذين يعتقدون ههم ما لابتوجون يشقون بالزيادة فى اعظامهم وعلى هذه اخملة

|ددج أل كرون من الاكبر كذاىالتأوبلات الحكمة > وق المذوى
تازنيى توولى درحد خويش  +الله الله يامنه درحد بيش ][١

مله عالم زين سكيرباء شد » ك>بى زابدال حق]كاءشد []4
هوه لجأيقاب يق زاسيو ناد ع «أشكاذ لعكرخه ازوييق.ولك /ب]
ايمدالشدا[يغنرجكفردو؟ترخديمنرا]واسنط

مخ مام يوم

الخرء السيادس

ف رؤساءا للهودمن وقوعالفتلة ببنعوامهمفاخذوا انساناوقتالوموصلوه

وَلنوَاغلالناتن1

غلناسهذا| 
 ١انه هوالمسح والناس ماكانوايعر فون المسبح الابالامم لماكان قليل الخالطةم ا
الطريق اندفع ماشال اذاحازان شال ناالله تعالى بلقى شه انسان على السان آخر فهذا 0

با اتل ملةح:ث بجوازنيقال اذارأينا زيدا لعله نيس بزيد ولكنه شخص اخرالق
| زيدعليه وعند ذلك لاس الطلاق والنكاح والملك موثوقابه * لايقال ان النصارى 9
عناسلافهم .انهمشاغدوه مقتولا * لانانقول انتواتر النصارى ينتهىالىاقوام قليلين لباعد

| اتفاقهم على الكذ كبذا فىتفسير الامامالرازئ و وانالذين اختلفوافيه  6اى فىشأن عيسى
.قال بعضهم كان هذا المقتول عسى
| عليهالسلام فانهمأوقمت تالوكاقعة اختلف الناس ف
فابن صاحسًا وانكان صاحشافاين عسى  .وقالبعضهم الوجه وجه عسى والبدن بدن صاحًا

ولجىهه دون جسده وقال منسمعمنه ازالله
 .فانالله تغالىلماالتى شه عسى عاللىمقتول القاه ع

ملاىء و.قبل انالذين الخلدر] دمغالعيادعهفقال قمونمهم
| يرفعنى االلىسماء اانلهرسقعا
اء
مله
لعهسال
ارف
انه ماقتل وماصلب بل

و.قال قوم منهم ان البهود فتلوه فزحمتت النسطورية

| انالمسح صلب من جهةناسونه اى جسمه وهكله0

الامن جهة لاهوته اى نفسه

 :وروحه .واكثر الحكماء مختارونماشرب منهذا القول نقالوا لساشناهنالانسان ليسعبارة

عنهذا اليكل بلهو اماجدم لطنف هذا اللدنواماجوهى روخانى جردفيذانهوهومدبر
فىهذا الدن والقتل اتما ورد على هاذلاهمكل واما النفس التى هىفىالمقيقة عسى فالقتل .

ية علوية
سانت
دك
قفسه
ااينقاسلاكنلكذلك فاوجه التخصيص» لانانقول انن
ماورد علمها :ل
سماوية شديدة الاشراق بالانوار الالمهبةعظيمة القرب منارواح الملائكة والنفس متىكانت
|كذلك لمبعظم تألمها بسبب القتل ونخريت البدن ثمانها بعدالانفصال عن ظلمة البدن تخلص

ظالوفييحة السموات وانوارعالم الجلال فتعظم بهسجتها وسعادتها هناك ومعلوم انهذه الاحوال
| .غيرحاصلة لكلالناس واماتحصل لاشخاص قلملين من مبداً خلق ادم الىقناءالساعة ..وزعمت
الملكانية نمالنصارى انالقتل والصلب وصلالىاللاهوّت بالاحساس والشنعور لابالماشرة.
وزحمت اليعقوبية منهمانالقتل والصلب وقعا بالمسيح الذى هوجوه متولد جمونهرين

 ٠انوشكمنك  اىانىتردد والشك كايطاق علىما يمترجحاحد طرفيه يطلق على مطلق

التردد وعلى مايقابلالعم ولذلك ١بكقهوله تمعاالىلفهلموبه منعل الاانباعالظن #4استثناء
لع والمنى لكنهم شعون الظن  9وماقتاوه  6قتلا
منقطعلاناتباع الظنليسمنجانس

عاز6عهموا وام انا القع اه مصدر محذوف على انيكون فعلايمعنى
| ك
المفعول وهوالشةقن  0بك رقعه|للهالبه

رد وانكارلقتله واماتارقعه  +قالالحسن البصرى

حىل كرامةالله تعالى ومقر ملائكته ولابيجرى فبها حكماحدسواءفكان
 ٠اىالىالسماء التى ه

|دفه الىذلك الموضع رفعا اليه تعالىلانه رفع عنانيجرى عليه احلكعمباد ومنهذا القيل
6الهجرة الاىلمدينةوقوله لاناىذاهب
قولهتعالى ( ومنيخري منننه مهاجرا الوىاكللاهنت
الىودبى» اىالى

ة فىالرفع |أنه نعالى اراديه حه
كيمية
اكنعنى أاحد فنعبادة ربى والحلك
لر
11

الم(لائكة)"

حجز 11م هم
ل
أوابماناقلسلالأنعأبه لنقصانه وهواعانهم سبعض

سودة النساء
ل

دون بعض اوبالا مان الغبرالمعتير

لانخب انسموا مو مثين فهم كافرون حما * واعلانض المثاق صارسنا لغضب الاق فعلى

المؤمنانبراعى احكامعهده ومثاقه ليلمنالبلاء» ورعضناىبانحلملرهعنهما قالاقل علنا

رسولاللهفقال ي(امعشر المهاجربن حمس خصال اذا ابتليتم بهن واعوذباللهانتدركوهنم+نظهر
. 0
ن امضرت
ا 7لخاضيحةد فقى-وم 6قط ح 5تى نعل:نوا بها الامهشا ف.يهم الطاعو 2ن وا/لاوحاع اإ-لى نك

|

فىاسلافهم الذين مضوا ول+ينقصوا الكل والميزان ألا الحدو! بالسنن وشدة المؤونه وجور

|

001

ولهبمنعوا زكاة اموالهم 0

القطر ا

ومامعكم ائمتهمبكتابالله ويروا فماتزلالل اهلاتجعل الله ا

ولولاالبهام ا

:قال كرد

سوى لطف بىوفايان هينميو ك*ان يل ويران 0

[]1

ضبّاق وعهو دألانيدكلست »حفط اعان ووفا كار شست [؟]8
مب
ن

دنا الك ار 8 2ى وادصد كقالت رود

[]

© ويكفرهم © عطفعلى قولهم اى عاقبناالهود بسبب كذا وكذا ويسبب كفرهم بعسى
ايضا:ووقولهمعلى صم بهتانا عظما  6يعنى نسبتها االلىزبى ويهتانا منصوي علىانهمفعولبه

لبف,دافكد[عاكامرليجفىا؟لنبوتنمدذه]ميراتاطنوى
2

بد

نحو قال شعرا اوعلىالمصدر الدال علىالنوع نحوجلست جلسة فان القول قديكون بهتانا

رانياادنننخر
ةياخو<ق
اائءرف
نفور١ثبماصتماش
قش
[ددو]ما

وغيرمهتان م وقولهم انافتلنا امسيحعيسى ابنمسم رسو لالله© وصفهم لهعليه| لصلاة والسلام ١

عنهدماعلوىته
برسول الله انماهو بطريقالاستهزاءبهكافى قولهتعالى إياايهاالذى نزلعلهالذكر>فا

وقتله كيف يقولون فىحقه انه رسولالله ونظم قولهم هذا ففسلك سائرجناياتهم ليسنجرد |
ري كي لبتلضمنه لابتهاجهم وفرحهم بقتلالنى والاستهزاءبه  8وما يه اىواالانهمما
تاوه وماصلبوه وأكن شبهلهم  6ااىولقتعلشهبميه بينعسىوالمقتول فالفعل مسندالى |
ق
لجار والحرور مخوخبل الله:وليس عليه روى  ان رهطا مانلبهود سوه بان قالوا |
هوالساحر اءنالساحرة والفاعلابنالفاعلة فقذفوه وامه فلما سمع عليه لصللاة والسلاءذلك

دعاعليهم فقال [ اللهمانت رنى وانامنروحك خرجت وبكلمتك خلقتى ولانهم من نلقاء

فىاللهمفالعن منسبنى وسباىى ] فاستجاب اللهدعاءه ومسخالذين سبوه وسبوا امه قردة
وحَنازير فلما رأى ذيلهكودا رأس القوم واميرهم فزع للك وخاف دعوته عليه ايضا
فاجتمعث كلةالهود علىقتل عَنسى عله الشلام فعثالله تعالى جيريل فاخيره بانه يرفعه الى

السماء فقال لاابه أيكميرضى بانيلق عليهشبهى فيقتل ويصلب ويدخل المنة فقال رجل
منهم انافالق اللهعليه شبهه فقتل وصلب  .وقبلكانرجل يناقق عسىعليهالسلامفلماارادوا |

نأفابلامسنىني:ولودمعيدوشلضبااتواكبقرست
قتلهقالانا ادلكم عليه فدخل بيت عسى فرفع عليهالسلام والتى شبههعلىالمنافق خفلدوا

عليهفقتلوه وعمنظنون انهعسى وقيل ان ططيانوس اليهودى دخل يتاكان عوفيه فلمبجده
ذلث
لخذهوقت
افا
ثسى
مهعي
ووااان
هصالبلخوارق
فالقاللهتعالىشبههعله فلما خرج ظن
1حلةونتدامينٌرىامس<اائنسنلن
لاسشّعد فىعصرالسوة  .وقال كثير املنمتكلمين انالمهود لماقصدوا قتلة رقعهالله الى السماء ددرادختم,لآفادرقلانعيقفىوابق

أنكزاهايسفن

حي  11كم

علننت

|التىعليهالسلام ولاالمعجرة وقد امنبه «ثماتخذوا العجل 64اى عبدوه والإنومرالها ظ

ف منبعدماجاءتهم اينات ا*لامىعجزات ااتى اظهرت لفرعون مانلعصا واليد البيضاء

وفلق البجر ونحوها لاالتوراة لانها ل+تنزل غلهم بعد وهذه هى الخناية الثانية التى اقترفها |

إيضا اوائلهم  8فعفونا ذعلنك  *6اى تحجاوزنا عنهم بعد توبتهم مع جعنظمايتهم وجرمتهم

ول+نستأصلهم وكانوا احقاءبه .قلىهذااستدعاءلهم االتىوبة كأ نهقبل ازاولئكالذين اجرموا
تاوعنبهموا ا١تمايضا حعتىننعكفوم .ودات الآية علىوسعة رحمة الله ومغفرته
ففون
نابوا فع

وتمام لعمته ومنته وانه لاجرعة تضبق عنها مغفرةالله وفى هذا منع من القنوط  9نويانا
موسى سلطانا مبينا 6ة اى تسلطا واستيلاء ظاهى! علمهم حيث اميهم بانيقتلوا انفسهم نوية

مععنصيتهم فاختبأوا بافنيتهم والسبوف تتساقط عليهم فباله منسلطان مبينل ورفضافوقهم
الطور عشاقهم  #الباءسبسةمتعلقة بالرفع  .والمعنى لاجل انيعطوا المشاق لقبول الدين

 دوى  -انمومى غلِهالسلام لماجاءهم بالتوراة فرأوا مافها منالتكاليف الشاقة كبرتعلهم فابوا قبولها قجابمسرائيل عليهالسلام باللعطور فظللهعليهمحقتبىلوا فرفع عنْهم
قرية
لب 6
ابا
با ال
ااو
ى8بهادخ
اهم
| و8قتالهم *#على لسان موسىوالطور مشسرف علي
وهى اريحا على ماروى منا:نهمدنخلوا ارحا فزمن موسى عليه لسلام اوبابالقية التىكانوا

يصلون الهافانهم ميدخلو بيتالمقدس فىحياة موسى © سجدا 6ه اى متطامنين منحنين
شكرا على اخراجهم منالتنه فدخلوها زحفا وبدلوا ماقللهم © وقلثالهم  6على لسان
داود  لاتعدوا  6اى لاتظلموا باصطاد الحنتان يقال عدا يعدو عدوا واعداء وعدوانا
اى طم وحاوز الحجد والاصل لانعدووا واوين الاولى لآم الكلمة والثاسة ضمير الفاعل

ضار بالاعلال على وزن لاتفعوا  3 2 9بوم ك2الننت  4وكان بوم السبت نوم عبادتهم

فاعتدى فاهنهاس مفهامشتغلوا بالصد هوهاخذنا منهم 5هعلى الامتثال يكملافوه  2ميثاقا

وما الميثاقعلى انهم
طانه
عقيل
اعنا
غليظا»ه اىعهدا مؤكدا غاية التأكيد وهوقولهمسمعنا واط
انهموا بالرجوععن الدين فاللهتءالى يعذبهمبأ انواالععذاب اراد «9:ما مامزيدة للتأكيد
 © ٠نقضهم مثاقهم  6افىسبب نقضهم ميثاقهم ذفعللكناءهم مافعلنا املنلعن والمسخ وغيرهامن

5رهم البيلااهت 64اىبالقر آن
العقوباتالناذلةعلهم اوعلىاعقابهمفالباء متعلقة .فلمحذووىكف
اومانى كتابهم عندهم  3وقتلهم الاساء بغيرحق 6كذكرياويحى غدهما السلام :

© وقولهم قلوبنا غلف » جع اغلف اى هىمغشا ةة بأغشة جتلية لايكاد يصلاليا
ماحاءيه مد علمها لصلاة والسلام ولاتفقه ماتقوله اوهو خقيف لكك بضم الغن واللام

غننون جاعندنا عغنيره  8بل طبعالله
جغملعاف ااىوهعىية للمهلوسم قتنح
علها بكفرهم  *#كلام معترض ين المعطوفين ج'به على وجه الاستطراد ممسارعة
فرهم
عزلجىمهم الفاسداى لكبس

وعدم وصول اق الى قلوبهم لكونهسا غلفا

بحسب الجبلة ابللامى بالمكس حبث ام الله عليها بسبب كفرهم وليست قاوهم أازجموا
بلعىمطبوع عليهابسبب كفرهم  فلايؤسونالاقليلا  منهمكسدالله بنسلام واضرابه |
راوع

صر

ن ١

كوم

سورة النساء

الشيخ الىحضرة الشيخ اق شمس الدين فرباه وصار كاملا بعد اكنان مؤمنا ناقصا قاطع

الطريق ولذا ينظر الى الخائمة و[كن حسن العاقبة منسيق العناية فالبداية اللهم ج|علنا
من المهد.يين امين يامعدن  3واجم انالاعان واتوحد هواصل الاصول وهو وان كاثلا بزيد

ولاينقص عند الامام الاعظم الااننوره يزيد بالطاعات وينقص بالسيات فينبتى لطالب الحق
انيراعى احكام الشريعة آوداب الطربقة ليتقوىحانب روحانيته فانانوار الطاءات كالاغذية
ٌْالئفسة للارواح خصوصا نور التوحيد والذ كر ولذ كرالله | كبنوهوالعمدة فىتصضة

| الاطن وطهارته * قالسد الظائفة المند قدس سسره الادب ادبان فادبٍالسرطهارة القلب
ْ وادب العلانية حفظ الجوارح منالذنوب فعليك بترك الشرور والايمان الكاملبالله الغفور
حتى تنال الاجر الموفور والسرور دار الحذور  :قال الصائب
اززاهدان خشك رسانىطمع مدار  #سيل ضعيف واصلدريا مدشود

| فلابد منالعشق فىطريق الحق لصل الطالب الى السر المطلق ونحود الامشة شةوالسفسة

سابمامانء 6
ل كت
| لاتحرى على المبس كاقالت :رابعة © يسثلك ااهللكتاب انتنزل علايهم
 ٠تزلت فاحبار اليهود حين قالوا لرسول الله علهالسلام ان كنت نا صادقا فائتا بكتاب
املنسماء حكمالةتىنه موسىعله:لسلام .وقبل كتابامحررا مخط سماوى علىالواحكانزلت |

التوراة  فقدسألوا موسى أكبرمنذلك  4جوابٍشرط مقدراى اناس كبرت ماسالوهمنك
واستعظءت فقد سالوا موسى شيا ١كبر منه واعظم وهذا السؤال وان صادسرلعانفهم
لكنهم لكماانوا مقتدين بهمفاكل مهاياون ومايذرون اسند البهم والمنى اذلهمف ذلكعرق ْ
ا

راسخا وازمااقترحوا عليك لبسباول جهالتهم  #وقالوا  4الفاءتفسيرية هه ارناال جهرة| #
اى ارناه جهرة اىعانا .و الجهر حقرقة إىظهور الصوت لباسة |السمع ثماستعير لظهورالمرنى

كانوا مع موسى عليهالسلام عند الجبل كحليدناللهتعالى سألوه انيروا ربهمرقية يدركونها
بابصارهم فىالدنيا ف فاخذتهم الصاعقة  6نار جاءت من السماء فاحرقتهم هو بظلمهم 
اى بسبب ظامهم وهو تعنتهم وسؤالهم للانستحيل فىتلك الخال الكتاىنوا عليها وذلك

لاشتضى امتناع الرؤية مطلقا © وفىالتأويلات النجمية ( فقالوا ارناالته جهرة  6وماطليوا

الرؤية على موجب التعظم اوعلى موجب التصديق ولاحملهم عليها شدة الاشتتاق اوالم |

الفراق 5كان لموسىعليهالسلام حينقال لإرب ارنى انظراليك) ولعلخرة موسىفىجواب |

لنثرانى ك»انت منشؤم القوم وماكان لفسهم منسوء ادب هذا السؤال لثلا يطمعوا
فىمطاوب لمبعطه تدهم قااتعظوا حال نهم لانهم كانوا اشقياء والسعيد منوعظ بغيره <تى

ادركتهم الشقاوة الازلية ل(فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ب©انطمعوا فىفضيلة وكرامةماكانوا
طمبنع مؤمنا عندرشاش الور
فستحقيها ومنطبم كافرا ولويرىالله جهرة فانهلايؤمنبه و

باصابته فانهيؤمن بى لهيره وكتاب لقره بغير معجزة اورينة كاكان الصديق رضىالله عنه
وان حال اويس القربى فاله ليم .
عسشللت() فقال صدقت ك
بيهو
حين قال النبىصلاللهعل

دز  40م
الجزءالساؤس
حيس ا أكيتل مناللطص انيار وتكفر:بعضهم كاقالت اللهود نؤمن وفك والتوراة |
ن
الا
ما
يلهق
وعزير ونكفر عاوراء ذلك وماذلك الاكفر باللهتعالى ورسله وتفريق بايلنله ورس
ملناساء الاوقد اخبرقومه بحقهدين
لانه تعالى قدامصهم بايلماان جميع الاساء ومامن تى ا

نبيناصلاىللهعليهوسلم فن كفربواحدمنهمكفربالكلوبل الىإيضامنحيثلايحتسب
ف ويريدون  6بمولهم ذلك © ان خذوا بين ذلك سبلا  6اى طرشًا وسطا بين الايمان

والكفر ولاواسطةبنهماقطعا الذااليقختلف

ذانالايمان بالله امار بالارعان برسلهوتصديقهم ظ

(ذا بعدالحق
فها بلغواتعفنهصملا واحجالا فالكافر ببعض كالكافر بالكل فىالضلال قال ا
الاالضلال)#اولئك  6الموصوفوزبالصفات القسحة هم الكافرون»#اى الكاملونفىالكفر
|حق ذلك
لاعيرة عمايدعونه وبسمو»عماسلال قا مصد مدو ك لدمضمونالةأاى

7ر7
اىكونهم كاملينفىالكفر حقااوصفةلمصدر الكافرون اىهم الذين كفروا كف

| نا حققا لاشك فبهه واعتدنا للكافرين عذابامهينا #سيذوقونه عندحلوله ويهانون فيه

ثمانه تعالىلماذكر وعد الكفار اتبعهبذ كر وعد المؤمنين فقال 2والذينامنواباللهورسله
ولمشرقوا بين احد منهم  #بانْيِوْسُوا سعضهم ويكفروا بااخرين فعله الكفرةواتمادخل

ينعلىاحد وهوبشتضى متعددا لعمومه منحيث انه وقع فيسياقاللنى فهوعازلة وفرقوا

بين اثنين اوبين حماعة هق اولك ايل6منهعوتون بالنعوت الخللة المذكورة  8سوفيؤتيهم 8
اى اللهتعالى  4اجورهم #ه الموعودة لهموسمى الثواب اجرا لانالمستحق كالاجرة وسوف
تأكد الوعد اىالموعود الذىهوالايتاء والدلالة على انهكائن لاحالة وانتأخر ٍِوكانالله
يندا لتر نو «رد؟ مايا دخ
ماحصل
ل على انالاعان .ل

لميتسؤاد7:ن حوا زمغلاوا

بزحم المرء وحسانه انه مؤمن واععا حصل حصول شر ائطه

وتمافته عتقايبقعاميه ماذكرف اىلآ.يه الثانية منعدم التفريق ببنالرسل ومننتاجه القبول

ولىاح فقدكفزكفرا حقيقياواذلك
رع
الرش
لندا
اورع
| منالله والهزاء عفلنياهخطأء الن

سماهم اللهافلىكفر حقا ومناصابه النورعند ذلك فقد امناانا حقيقيا ولذلك لاينفعالاول
توسط الابمان كالابضر الثاتى بوسط العصيان  :قال السعدى قدس سيره
ظ

قضاكتتى امجاكه خواهد برد » وكر ناخدا حامه برتن درد

فى انهكان شاب حسن الوجه وله احباب وكانوا فىالاكل والسرب والتتم واتلذذ

ريق
طجوا
وخر
لق ف
اطري
فنفدت دراهمهم فاجتمعوا يوما واحمعوا على انيقطعوا ال

وترقبوا

القافلة وفليممراحد من هذا الطريق الى ثلاثه ً ورأى الشاب شخا قالله باولدى لبس هذا

صنعتك فاستغفر الله تعالى فانطلتى فانااقراً القران فىجامعالسيد البخارى ببروسة فاحترق
رمياف تعالوا روح الى بروسة و جسس
قلب الشاب منتأثير الكلام فال لرفقانه لوتبعت

عد اثجار فنخرج خلفهم قنأخذ ومينفقباوا قولهفلماجاوً! الى بروسةقاللهم
لوا نصل فىجامع السد البخارى ودع عنده لمتحصل صرادنا فلماحاء الى الجامع 001
 0هناك هرا القران سقط على رجله وباب وبتقعنده سنتين م بعدالسنتين ارسله هذا
١

ا(لشخ)

سميؤز 1م هم

ورة النساء

1

ظ

* واعلٍان اللهتعالى لاحب اظهار الفضائح والقبائح ال فافحقظالم عظم ضراواه :كونركدده
سهلام ( اذكروا الفاسق يمافيهقى |
0ك ذلك مجوز اظهار فضائحه ولهذا قااللعل

لستغلبهبمة الامامالجائر والفاسقالمعلنبفسقه والمتدع |
حذره الناس) وورد فالىاثر(ثلاثة لي
الذى يدعو الناسالىبدعته) ثمان اكثر السوء قولى فان اللسان صغير الجرمكيير الجرم وفى
الحديث (اللاء موكل بالمنطق)  حك ان اابلنسكيت جلس معالمتوكل .بوما لخاء المعتز
والمؤيد ابنا المتوكل فقال ابما اجب البك ابناى امالحسن والحسين قال والله ان قنبر خادم
على رضى الله عنهدخير منك ومن اشك فقال سلوا لسانه من قفاه ففعلوا ثمات ومنالعجب

انه انشد قل ذلكللمعتز والمؤيد وكان يعلمهما فقال
يصاب

فظلبين
وفى المنوى

الفتى من عثرة

بلسانه * ولس يصاب

عرءثمرنة
الم

لةتفجىيل»
تدابواق ٠القوؤل»! ا#ذهس #زأسة '*< واعزت

الرجل

جزَا عل اهل

جههد از زيانجون ت|شست
بنج
بن زبان جون سنك وهماهنوشست * 1

سننك و اهنرا من بر كزاتك »ك+ه زروى تقل ولكه ازروى لاف
وميك نكافدرةاتوهن سواشه
خكن
ل يب
سىرا
عالم

زار »* درممان انيه حون باشد

ويران ند

* روبهان

|

شرار

عردهرا شيران حكند

© والاثارة فى الا ية( ان الله لاحي الهر بالسوء من القول » من العوام ولاالتحدث
املعنفس من الخواص ولاالخطرة الى مخطر بالبال من الاخص ( الامن ظل© بمعاصى
دواعى .الشرية منغير اخششار اوباسّلاء مناضطرار  .وايذا لاحب الجهربالسوء منالقول |

بافثناءاسرار الردوبية ؤاسرار مواهب الالوهيةالامنظل يٍغلياتالاحوال وتعاقب كؤؤوس
عقار :امال والحلال فاضطر الى المقال فقال باللسان الباق لباالاسان الفاتى:انا اسلم
بقحا
ب(وكان الله »© فيالازل ( سميعا )لمقالهم قبل ابداء حالهم ( علما > باحوالهم م قال 1

يراعن»ى ماكوشفم باهلمطناى الحق تنسها للحق وافادةلهم بالحق
بندوا خي
لت(ا

| ادخدطافرليروتبخدراطينجسايكنهطامنرا

مغعنارب ( او تعفوا أ
اطالمها
دلشواف واخذا مخ
سو انيه عوار ا
لم
:عن سوه ممايدعوك الي هوى النفسن الامارة بالسوء اوتتركوا اعلان ماجعل الله اظهاره'
سوا فان اللّكان عفوا فكون عفوا مبتخالخالاقه متصفا بصفاته وايضا (١ان اهكان » /
واه وكان هو |
فىالازل (إعفوا  6عنك بان لمنجعلك من الخذولين حتى صرت عفوا عسما

ذرال)ع
خدي
(ق
الىنك

اك ذرة لكفرانك إن الانسان
ثوقعن
حتى مدر على ان لامبعف

لظلومكفاركذا فى التأوبلات النجمية ف ان الذين يحكفرون باللهورسله ات ود

!ظ

النه مذهبهم و شتطسمه رأيهم لاانهم بصر حون بذلك كاينى” عنه قوله تعالى  3وورندون ا

انيشرقوا بينالله ورسله»ه اى بانبِوْمنْوابه تعالىويكفروا بهملكنلابانيصرحوا بالامان أ
| .ب#تعالىوبالكفرممقاطية بل بطريقالالعزامك حكنه قولهتعالى «ووشولون ومو لفو وشكفر

2
د اا
الحا

مج "١١ ام

المرء الخامس

الشقياء  .ومنها انهخلق ارواحهمنورانية ١
لخ
 1بدي فطرته  .ومدها اله خاق ارواحهم قابل

بالنسبة الى خلق اجسادهم الظلمائنية  .ومنها ان ارواحهم لكمانت بالنسية الى نورالقدم

ظلمانية رش عليهم مانلنوقردم  .ومنها انه لما اخطأ بعض الادواح ذلك النور وهو
ازواح الكفار والمنافقين وقد اصاب ارواح المؤمنين قال إمابفعل الله بعذابكم ازشكرتم6

هذه النم الى انعمت بعهلاكم منغير استحقاق منكمفانكم انشكرتم هبذرهاؤلينمتها
ودقية المدم ( وآمنتم  6فقد امم فى ونحوتم منعذابى وهو أاللمفراق فانحقيقة الشكر
روية لمم والشكر على وجود المدم ابلغمنالشكر على وجود العوقال .واشكرةا بلى

ا اشكرؤااوجوقئ:( ,وكان الله© قالازك (نشا كرا ) لوجودة ولمنو شجبوكادة
اوجد الخاق بجوده ( ع(لها 6يمنيشكره ومن يكفره فاعطى جزاء شكر الشاكرين

املكافر كفور
قشبكلرهم لان الله كور واعطى جزاء كفر الكافرين قلبلاكفنره
كذا فى التأويلات التجمة

سمت الزء الخامس ل
ي

ق
رللف
اق
.

امزء السادس ل
سح

ا لض امس

02

'

2

22

سس يط

الاجزاءالثلاثين

جاعهرزرري

13

22153

 1اي ا

لاحب الله الجهر بالسوء من القول  64عدم محبته تعالى لثى” اكتاية عن سحطه والباء
يحب الجهر من احد فى حق غيره
اوء
لالس
الاىمن
| متعلقة بالجهر ومن يمحذوف وقع حا
لوم لهان مجهربرفع
لوممفظان
بالسوء كاننا من القول  9الامن ل اى الاجهر الامظل
مه اؤيذكر مافه من السوء تظلما منه .مثل ان يذكر انهنشبرقمتاق
صوته بالدعاء عظلىلمن

اوغصبه منى وقبل هو ان بدا بالشتيمة فيرد على الشأتم يعنىلوشتمه احد ابداء فلدان
يبردعلى شاعه أى حاز اينشتمه يمثله ولايزيد عله وقبل ان رجلا ضاف قوما اى انام

ضيفا فلميطعموه فاشتكاهم فعوتب على الشكاية فيزلت فوقكان السلمهيعا  6للكلامالمظلوم
ب9د#اونا خيرا  4أىخيركان منالاقوال والافعال اوتخفوه
تظلم
.ع9لما  5حال ال
اوتعفوا عن سوء»ه لكمالمؤاخذة عليه وهوالمقصود وذ كر ابداء الخير واخفاته مه.دوتوطئة
وللهذلك رتب عليه قوله  فان الله كان عفوا قديرا  4فااينراده فمىعرض جواب
صعانة ممكال
ععفو
لف اىل
الغا
مندة هو العفو مالعقدرة اكىان مبا
عىا
الشرط يادللعل
قدريه على المؤاخذة والانتقام فعلكم اتقنّتدوا بسنةاللهوهو احلثمظاوم على العفو بعد

|.مادخص له افلىانتصار والانتقام ملاعلىمكارم الاخلاق *وعزعلى رضى الله عنه لانتفرد
دافنعتقام
صوات التقام ازمردم * دولتههترئ كندباطل
(ازره)

سورة اامناء

سج  “11كمه

ك
بنان
ت9لقا
 ١لا ع اهصتهاليةلهي التاو؛فعىل")لقننبلغذلاوناع تهبك

ج |م

لقة سفعل اى كلتو  0اي ع وامنم  0لاتق به هن الفط ام |
عسة
تس
ملاء
ال
يدرك به الثآر امتحلب بونفعا ام تدقع دضررا كاهو شأن الملوك اىشلعال بعذات |

المؤمن الشاكر نهنامنذلك لاذكل ذلك محال ففحقه تعالى لا:نهلنمذالاىتغةتغىنالماحات |
لاعن تج با المنفعة ودفع المضرة.اما تمتيقت :من 1زط

ااامزووالتشكزا قلسنلمصلمحه

تعود اله تعالى بل لاستدعاء حال المكلف ذكلاكستدهاء سوء المزاج المرض مارم منه

ككرات فنكدأقيل |
تتر
لبِمح و
الق
هل أتاكلطل) موقالاجال'دفتل الطاءات والاحتراز عن ا
اذا انتمالحسنات وتركم الل اا فكنف لق :بكرمه أن بِعَده

01111111

واعد سين عناده لايزيد

ك]رباط نوف
شعو
ب يل
رباوالة
انعم( عال ب

فاثت بس
كنير
كاللك
لدلالة ماقيله عله اى ان شكرتم و امنتم فابفعل بعذابكم ياوذاليمكي تقد
لاناميعامنان مقدم علىسائر الطاءات |
التعمة فالشكر اظهارها وانما قادلمشكر على الاابم
ولاسات مع عدم الاعان لما انه طريق موصل الله فان الناظر يدرك اولا ماعلله من النم

اعدن
عنعب
مالم
ارفة
الانفسية والآفاقية فبشكر شكرامما تميترقالىمع

النظرالفدىلائل

الدالة على ويه ووحدنه فؤمن ,به#8وكان اللهشاكرا 6الشكر من العيد هو الاعتراف

بالنعمة الواصلة اليهمعضروب منالتعظم ومناللهتعالى الرضى ارىاضيا بالبسير من
طاعة عباده واضعاف الثواب مقابلة واحدة :الى عشسرةالى سبعمائة الى ماشاء نمالاضعاف
ك كماجودم فيقينىلطالباحق انمخضعله
فلا
و ان
بتحيل
عل » حو شكر واعاتكم فيس
ءم لأزيدتي ) ظ
ال تامسوزع #اشكر لكان الؤتوال ركان والإاباسسرن 

دقرب
يال
زرتم
اى لمن شك
تلكأم

على رضى اللهعنه اذا شويع افق

ونسع*ن
الا

شمنل
كمر
ناه
ص فلا تنفروا اقصاها سَالِلةَشكر معن

الم الخاصاة لديه الواصلة الي حهرمالتم |
ْ

الفائتة مه القاصة عنه

جون بيابى توتعمتى درجند * خرد باشد جوئقطة موهوم
كران ياقته فرومكذار * كدزنايافته شوى

محروم

فبالشكر والايمان تخلص المرءمن النبران والا فقد عرض نفسه للعذاب اي جد <.
والعتاب وجه التعذيب ان التأديب فاىلحكمة واجب فخلقالله النار للءا| الخلققدرجلال |
اللهوكبريانه ولكونوا على هيه وخوف هن صصسمع جلاله ويؤدب بها 597ادب بأدزيزلك ظ

رسله الى خلقه ولعتبر اهل العقل بالنظر البها فالدثيا وبالاسماع لها فاىلآ خرةولهذا |

اسرلعل
ال
نقى عليه السلام النوط حيث يراه اهل الينت ثلا يتراكلواادب  -دوى | -
خامل[قت
السل
مه ا
انَاللهُ تعالى قال لموسى علل

قناز زرواركوالتكن كاه ان امع اعداق |

واولمائى ففدار واحدة ] وادخلالله بعض عصاة المؤْمْين الناا ليعرفوا قدر الخةومقدار

©ارة فالآ ية |
اش
لمة
احك
وال
مادفع الله عنهم من عظم النقمة لان تعظم التعمة واجب فى

ان الله تعالىيبذكرلاحبادالمؤمنين نعما من تعمه السالفة الاقّة .مها اخراجهم هالنمدم

حي ٠١م دم

الجزء الخامس

بل من ضميرهم فالخبر ف واصلحوا  #4ما افسدوا من احوالهم من حال النفاق بائيان ما |

8موا باللّه  6اىوقوابه ومسكوايدينه
عحتص
ولماوار
ال القلوب وا
اشرفععمن
حسنه ال

 .وت
وحيده ©.واخلصوا دينهم © اى جعلوه خالصا #9لله 4لايبتغون بطاعتهم الاوجهه |

ا| ي فاولك  #الم
وصوفون عا  675-0الصفات الميدة  9معالمؤمين  31اى المؤمنين |
المعهودين الدئن لانفصضدزر عنهم شاق اصلا والافهم ايضا مو منون اى معهم فىالدرحات

العالية منالنة لايضرهم النفاق السابق وقد بين ذلك شَوله تعالى  وسوف يوت الله

المؤمنين اجرا عظها  64لابغَادر قدره فيشاركونهم فبه ويساهمونهم وسوف كلة ترجئة /
واطداع وهى منالله سبحانه ابجاب لانه 1١كرم الاأكرمين ووعد الكريم انحاز واتماحذفت '
الياء من يؤتى فاىلخط كمحذفت فى اللفظ لسكونها وسكون اللإم فى اسمالله .وكذلك
ندع الزبائية ويدع الداعتيهواعم إن الكاقرروان اقشع رين «الكمن ضفان زروييه ولكرا
ها مسب الم ويز يك

فرعن بلقا كات ر
كيفنرزه منفذ من القلب الى الاسانفيخر ج

فره رين النفاق زائدا ولم يكن
بخاده من لسانه باظهار الكفر وكان للمنافق مع ركين

لبخار رينه منفذ الى لسانه فكان مخارات رين الكفر ورين النفاق تنفذ من مّفذ قلبه
الذى هو الى عاالمغيب فتترا5حتى انسدمنفذ قلبه بها وختم عليهبافسادكلية الاستعداد
من صفاء الروحانية فميتفقله الروج عن هذا الاسفل ويلناصره نصير باخراجه لانه

محذول بعيد مانلحق فىآخر الصفوف وقال تعالى ((ان ينصرك.الله 6يعنى:فى خلق
ارواحكم في صف ارواح المؤمنين فلا غالب .لكم » 6يان يردم الى صف ارواح
الكافرين (( وان يخذلكم © بان يخلق ارواحكم فىيصف ارواح الكافرين لفن ذاالذى

مكانكفرونمفاقهعارية وروحهفى
ينصركمن بعده) باحر جكمالىاصلمفوْ منينث امستئنىمنهمن
0

0

1

الممني
نثم بادنى منأسية قّ الحاذاة دين روحه

وادواح الكافرين ا

والمنافقين ظهر عله من نتاحجها موالاة معلولة منالقوم ايامامعدودةفاافسدت صفاءروحانيته

بالكلة وما انسد منفذ قليه الى عالم الغب فهبله من مهب العناية نفحات الطاف الحق ونه
من نومة الغفلة وى بالرجوع الى الحق بعد العادى فىالباطل ونودى فىسره بان لانصير
لمن اختار الاسفل ولاخرج منه الا الذءن تابوا) اى ندموا علىماققلوا ورجعوا عن:لك
ستعداد وصفاء الروحانية يتركالشهوات
المعاملات الرديئة ؤاصلحوا» ماافسدوا مانلحاسن

النفسانيةوالحظوظ الموانية(واعتصموا )١ حبل(الله)استعانةعلى العبودية لإ واخلصوادينهم

نه  6فالطلب لايطلبون منه الا هو قال منقام بهذه الشسرائط (لإئفكامءعالمؤمنين)بدنى
مونبيالنله)التانين
فيصف ارواحهم خلق روحه لافى اصرنواحالكافرين ا(ولسموؤفي

ويتقرب اليهم على قضية من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن شرب الى ذراءا شَربت
الله باعا ومن اباتى يمشى انبتهاهرول وهذا هوالذى سماه (اجرا عظها  6واللهالعظم كذاف
ااا سس فالللستي تي بي

خلاف طريقّت بكوادولا »* تنا كنند ازخدا جزخدا

3لهم اجغلانلاكلومضانبااليذهياعكريعنق0اال<شتايكرنينكاقميتنأياماعنينهلخ8ونيماايتهااالخذييانداملواكللتامتاخعذزوام<الكاتفربينه
ال
ون المؤمنين 6د اى لا نتشبهوا بلمنافقين فى الخاذهم اليهود وغيرهم من اعداء |
اؤلياء دمن
الاسلام احماء قوله من دون المؤمنين حال من فاعل لذاذوا اى متحاوزين ولاية المؤنن

خة
لاكلل
عجعلو
دىون بذلك انت
.ها
رنا
تمي
أانا
أتريدون ان تجعلواللهعليكمسلط
بنْة على انكم منافقون فان موالاتهم او ضح ادلة الاق فالسلطان هو الحجة َال للامير

سلطان يراد بذلك اونيهححخجةوز ان يكون بمنى الوالى والمعنى حينئذ أتريدون ان محجعلوا
كام واليا امس عقابكم مختصاللهتعالىمخلوقا لهمنقادا لاانمارهلمإننافقين فى
مائن
لا ك
عطان
سل
الدرك الاسفل من النار 64هو الطبقة التىفىقعرجهم وه الهاوية والنار سبع دركات

سمت 'نذلك' لانها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض والدركاك افلنار مثل"الدرحات فالىْنة
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كل ماكان من درجات الجنة اعلى فثواب من فيه اعظم وماكان من دركات النار اسقل قعقاب
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ئد*
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ابن مسعود عنالدرك الاسفل فقال هونوابيت من حديد مبهمة عليهم

فاا*ن قلت لمكن المنافق اشد عذابا املنكافر * قلت لانه مثله فالىكفر وضم
لاانواب له

اكلفىره الاستهزاء بالدين والخداع للمسلمينةالمنافقون اث الكفرة * فان قلت مناانافق

لهشورفىيعة من اظهر الابمان وابطن الكفر واماتسمية مانرتكب مافسق به
* قالت
بالمنافق فللتغلمظ والهديد والتشبه مالغة فىالزجر كقوله من ترك الصلاة متعمدا فقد

االلصلساةلام ( ثلاث منكن ففبهو منافق وان صام وصلى وزعم
كفرومنه قولهعلويه
ذب واذا وعد اخلف واذا امن خان ) وقبل لذيفة رضىالله عنه
كدث
أله مس من اذا ح

|منالمنافق فقال الذى يصف الاسلام ولا يعمل به * وعن الحسن الى على اللفاقزمان وهو

افلايحنىجاج * قالحمر بن عبدالعزيز لوجاءت
بح قدحمم وقلد واعطى سي
صيه
اف
فروع
مق
كل امةمنافقها وجئّنا بالححايج فضلناهم * وعن عبدالله بنعمر اناشد الناس عذابا يوم |

القامة ثلاثة المنافقون وكمنفر مانصحاب المائدة آول فرعون قالالله تعالى فى اتاب ١

امائدة ل ف(ان اىعذبه عذاابعاذلباه احدااملعنالمين  6زأقانأ اكندايقاق لان اتام ١
فى الدرك الاسفل من النار » وقال ([ ادخلوا ال ا

اتات

فل  9يكتنع ان أ

ع واحد ويكون عذاب بعضهم اشدمن بعضآلاترى انالبيتالداخل
ضفى
ولقوم
ممع ا
مجت
فى الساممجتمعفيه الناسفيكون بعضهم أشد اذى بالثارلكونهادنى الى موضع الوقود
وكذلك جتمعالقموف القعود والغقسة واد الصتراوق العد 1ك3ترمن نادى السوداوق

وكا ااانه «الغواء مخانف وهو اكب االالاتسام ماشتز الجن اشرب -
خووذ مقونلهم نافق اليربوع اذا دخل نافقاءه فااذثاثطلابفمقناء خرج من |
مئلا ه
وق
القاصعاء واذا طلب مانلقاصعاء خر ججاملننافقاء والنافقاء والقاصعاء حجر البربوعع ##والن ١
تجدلهم نديرا © ل حننفا يملععمهم العذاب ور جهم من الدرك الاسفل هانلنار والخطاب |

نلنافقان ؤ
لكلمن يصلحلهكاثنمان كانهوالاالذيننابوا #اى عنالنفاقهواستناءم ا

از الحامسن

عمجن ٠*7(, جه

ْق حفن ا عله وسليضرب مثلا للدؤمنين والثافقين والكافرين كثل رهط ثلاثة|
ٍرا
| رفموا الى تمر فقطعة المؤمن ووقف الكافر ونزل قالهنافق حتى اذا توسط جز قتاداه |

|الكافر هل الىلاتفرق وناداه المؤمن:هلمالىلتخلض ,فا زال المنافق يتردد هما اذافى ا
عله ماءففرقه فكان المافق لم.زل.فى شك حتى يانيه الموت
الى كه دارئ نفاق اندر دل * خار بادت خليده اندر حلق

هك سازد نفاق بيشه نخويشن » خواد كردد ينزه خالق وخلق

به والاشارة (إ ان المثافقين ) اما ل( مخادعونالله  6فالدنيا لازالله تعالى ( وهوخادعهم)

فالازل غند رش نوره على الارواح وذلك ازالله خلق الخلق فى ظلمة ثمعرلشيهم من

نوره فلما رش نوره اصاب ارواح المؤمنين واخطأ ارواح المنافقين والكافرين ولكن
الفزق بايلنمنافقين والكافزين ان ارواح المثافقين رأوا رشاش النور وظنوا انه يصيهم
فالخظأهم واذواح الكافرين ماشاهدوا ذلك الرشاش ول يصمهم وناكلأمنافقين خدعوا عند
مشاهدتهم الرشاش اذما اصابهم فن نتائح مشاهدتهم الرشاش ( واذا قاموا الى الصاوة ).

منتناح حرمانهم .اصابة التور ( قاموا كسالى يراؤن الناس  6كيايرونهم النور ( ولا
ليلاان6هم يذكرونه بان الظاهى القالبى لابلسسان الباطن القلى
يذكرون الله الا قل

والقالك منالدنيا وهى قدلة قل مافها والقلب مالا خرة وكهثىيكرثيمراةفيهافلذ كر |
الكثير من لسان القلبكثيروالفلاح فالىذكر الكثير لاالقفليل لقولدتعالى( واد كروا |
الهذكرا كثيرا ) اى بلسان القلب ( لملكم تفلحون  6ولاكانذ كرالمذافقين بلسان |
القااك كان قلئلا فا افلحوابه وانماكان ذكر المثافق بلسان الظاهى لانه رأى رشاش النور |

ور لكان صدره منشسرحا بهم قال تعالى !
نلك
ظاهرا مالنعد ويلمصه فلوكان اصاابهل :ذ
فهو على بور من ربه »© اى على تور ممارش :به ربه ومعدن
( أفن شرحالله صدره للاسلام:

النور هو القلب فكان قلبه ذا كرا تداتلك] النووا'فانة بيصن لبان القلنخ فقللالن كن إميْه

كزان كتيرا فافهم جدا فلماكانت ازواح المافقين مترددة متحيرة بين مشاهدة رشاش |ظ

التور وبين الظلمة الخلقة لا الى هؤلاء الذين اصابهم النور ولا الى هؤلاء الذين لمظ

]| بشاهدوا الرشاش لذلك كانوا( مذبذيين بين ذلك  6المؤمنين والكافرين (لاالى هؤلاء |
)خطاء ذلك النود كاقال ومن اخطأه فقد ضل ( فلن
ولا الى هؤلاء ومنيضلل الله با
تحدله سبلا ) ههنا الوذلك النور يعدلليه قوله ولم(نيجعل التهله نورا قاله مننود ) اى |
لوال“اليذلية |
ومن لمجملاللهلهقسمةمنذلك النور المرشش علايلهميفاولمهنضيب
كذا فى التأويلات النحمية اللهم ارزقنا الذكر .الكثير ؤاعضمنا منالذنب الدغين والكبير|| .
» شان حصونالموٌمن ثلاثةالسجد وذكرالل وتلاوةالقر آن والمؤمن اذا كان فىواحدمنذلك |
لعنلىاس زمان ظ
ايأ
فصن مالنشيطان قال رعضلىىاللَهُ عنه (
اى من الاشماء الثلاثة فهو ح
لابق منالاسلام الا اسمه واملنقر نالارسمه يعمرون مساجدههم .وهىخراب منذ كرالله |

تعالى شر اهل ذلاكلزمان علماؤهم منهمنخرج الفتنة والبهم تعود  :قالالسعدى قدسسره
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بارامكرهم عليهم موقوف والمق من قبل اق تعالىمنصور اهله والباطل بنصترالحق |
مخيب أضله .وقدقبل الباطليفورثم يغود  .فاعلىمؤمن صرفعاو الهمة ال
فدين وفىتحصيل |

عالقين ولايتربص للفتوحات الدثيويه ذاهلا نعالفتوحات الاخروية ب
فلتعن
وحات الغسب

ومشاهدة الحق فازاهم الامورهو الوصول الىالرب الغفور» قالابويزيد البسطائى قدسسسر| .
اذلله خواص منعباده ولوبهم فالىنة عن رؤيته لاستغاثوا كايستغيث اهل الار بالخروبٍ
من النار ولاكانموسى كلماللطهفملا ىحر 'رسة الحق تعنالى مامجاوز حدة ولاتمعدى قضده

بلقالرب الى لماانزلت الى خمينرفقير فلما كبروبلغ مبلغ الرجال مارضى بطعام الاطفال
بلقالرب ارمفىأتظن:الك وكانغاية طلبهفيطفويتههوالطمام والشسراب وكلن منتهى اريه

فىرجوليته هورف الحجاب ومشاهدة الاحباب فالباب مفتوح للطلابلاحاجب عليهولابوانٍ

وانماامحجوب عنالمسبب منوةف مالعاسباب والمشروب حاضر والحروم حمرنم الشرابٍ
والحبوب ناظر والمطرود من وقف وراءا جاب فنانن بسواه فهو مستوحش ومنذكر
لمهجسدسلا وطىله مق
اون
واه فهومشرك فالذال
غيره فهو غافلعنه ومنعول عسلى
ملا:
قعل

توبحرم نستى محروم ازانى * رهناحرماناندر حرم بست

اثالمنافقين يخادعونالله يه اى يشفعلون مابفعل الخادع مناظهار الامان وابطان الكفر
ف وهوخادعهم يهاىالتعالى فاعلبهممابفعل الغا ف اىلخداع حيثت ركهمفَالاما موق

الدماء والاموال واعدلهم فالآ خرةالدرك الاسفل مالننار ول تخلهم ف اى
فلعا
ضجلبمن
حة
واانخلال ,أن ونقمة ورعب وا
اثم
ب+نوقا
علباس رضىاللهعنهما انهملعطون نورا بومالقيامة
كاللمؤمنين فمغى الموٌمنون سنورهم على الصراط وينْدنى' نورالمنافقين فنادون المؤّمْين

انظرونانقتبس من
نوركقناديمالملاتكةعلىالصراطارجعوا وداءمفالمسوانوراوقدعلمواانهم
لاإستطعون الرجوع قال فشسخاف المؤمنون حنئد ان بطفاً بوطعم شقولون رينا اعملنا:نور3

واغفرثنا اكشعلىكلشى” قدير ##واذاقاموا الىالصلوة قامواكسالى6#اى متثاقلين متقاعسين

كاترى يمفنعلشياً عنكره لاعنطيب نفس ورغبة  .قوله كتالى كأنه قبل ماكالى فقيل
ّسص 6ا
يرا
بؤنا
ملنا
دىون

إصللاتهم الرياءوالسمعة لبحسبوهم مؤمنين #ؤولايذ؟روناه»

عيطفرعالىؤن  #الايه ذقكرلاي©«لا  6اذالمراق لابفعل الامحضرةمن براه وهواقل
احوالهوالمرادبالذكر التسسحوالتهلدل* قالفى! لكشاف وهكذاترىكثير امن المتظاهرينبالاسلام

لوصحبتهالايام واللبالى +تسمع منه تهليلة ولاتحميدة ولكن حديثالدنيا يستغرق اوقاته لابغتر
رف
عنه تذويمذبين بينذلك #حا
يلمن
لن وذلك اشارة الىالايمان والكفرالمدلول عليهما
ااعؤ
دى م
بمعونهالمقام ا
درين

بنهما متحيرين قد ذيد بهمالشيطان والهوى بشهما وحشقهالمذيذب

مأبذب يدقع عَنَكلا الحانيين ة
صإعده اخرى ولاالىهؤلاء ولاالىهؤٌ لاء وهحال مضنمير

انيقل أى “لامش ك ون"الى المي مكونآ عونق و لاالى:الكافرين شك فون !عشركان
ومن إضلل الله لع4دم استعداده للهداية والتوفيق  0م
0جدله سبلا 4ه4
الى الحق والصواب فضلا عن أن مهديه النه والخطاب لم

الطزء الخاء.س
وتم دمعد
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لخغبراء لايترك الطاعة بصحبتهم ليككنرهه
اسفورها ل
الرجل متلى بصحة الفجار فى

| بقلبة ولابرضىبه فلعل الفاسق يتوب ببركةكراهة قلبه ومن دعىالى ضيافة فوجد شمة لعبا
| اوغناءيقمدانكان غيرقدوةويمنع انقدروانكان قدوةكالقاضى والمتى ونحوهما عونيمشعد
فانيجر خرج وانكان ذلك علىالماندة اوكانوايشرببون ار خرج وانم يكن قدوة وانغلم

وفجقوه كلها كذا تفحىفةالماوك  9+الذينيتر بصونبكم
لضر
| قبلالحضوز لااح

اى المنافقون

اهلمذين ينتظرون وقوع المكم خيراكان اوشرا  8فانكان لكم  6ايهاالمؤمنون

ظ فتحمناله * اىظفرودولة وغنيمة فل قلوا 4الىكم ف ألمتكن معكم  :على ديتكم

 ١مظاهريننكم فاسهموالنا فهاغنمتم هو وان كان للكافرين نصيب  64اى ظهور عاللىمسلمين

قالوا 6ه اللىكفرة 2قألنستحوذ عللكم يه الاستحواذ الاستبلاء اى أنلفملكم ويمكن
منقتاكم ابره فاسَنا عللكم اعس ا

 2ومنعكم منالموٌمنيون

بان سطناهم عنكم

ىنابكموتؤانينا فىمظاهرتهم عليكم والالكتتم
وخانالهم ماضعفتبه قلوبهم وام جناف ج

نلهلبنةوائب فهانوانصماممااصبتم واتماسمى ظفرالمسلمين فتحا وظفرالكافرين تصيباتعظيا
ظ لشأنالمسلمين وتخسيسا اللظكافرين لان ظفرالمسلمين ام عظم تفتجله انوابٍ السماء حتى
ظينل علىاولائه واماظفرالكافرين ُقصور عل اىع دثيوى سترياعلزوال9:ذال كم سكم يه

|اى ابلنمؤين وامنافقين بطريق تغليب الخاطين على الغائيين  +بومالقيدة  6اى يحكم

| كمابليقبكشألنمكم منالثواب والعقاب واما فالدنيا فقد اجرى على من تفوهبكلمة
ظلاسلام حكمه ولميضع السيف على تمكنام بهانفاقا #8وان بجعلاللهللكافرين عالمىؤمنين
ا
عال
جم
دامة
قالقي
ا سببلا  اى ظهورا يوء

ذلك فالىدنيا بطريق الابتلاء والاستدراج

| وبيانه انالله تعالى يظهرائر اعان المؤمن بوءالقنامة ونصدق موعدهم ولايشاركهم الكفار

فىشى” املنلذات كاشاركوهم الوم حتىيعلموا انالحق معهم دونهم اذلو شاركوهم فىشى"

|منها لقالوا للمؤمتينمانفعكم ايعانكم وطاعتكم شيالانااشركنا واسئوينا معكع فىثوابالآآخرة
واما انكانالمعنى سبيلا فىالدنيا فبرادبالسبيل الححة وححة المسلمين الية علىححةالكل وليس

لاحدازيغلمهم بالحجة وقبلمعنى السبيل الدولة الدائمة ولادولة عالىدوام للكافرين والالكان

الظهور والغلية منقبلهم داثما وليس كذلك فان أكثر الظفر للمسلمين واتما ينال الكفار
منالمؤْمينَ فبىءض الاوقات استدراجا ومكرا وهذايستمر الىانقراض اهل الابمان فآىخر
الزمان * وعنكعب قال اذا انصرف عسى ابنمسيم والمؤمنون منيأجوج ومأجوج ليوا
سنوات رثأمواكهيئةالرهج والغبار فاذا همرح قديئهاالل لتقبض ارواحالمؤمنين فتلكآخر

عصابة تقبض مالنمؤمنين وايلسناس بعدهم مائة ع'لاامبعرفوندينا ولاسنةبتهارجون تهارج
اممرعليهم تقومالساعة وفىالخديث ( الجهاد ماض مبنعذثى اللهايلقىاانتل اخ رامتى الدجال )
ثماناللهتعالى بحكم يكم بومالقيامة ليعرمانهل العزة والكرامة ومن اهل الغرة والتدامة
كا نالشمع حم يابلنصحيح والسقم باظهارحالهما اذاجى'به فىحمام مظمقددخله الاحاء

والمرضى والجرحى ونيلجعل اللهللكافرين على المؤمتينسيبلافاوبال كيدهم الهممصروف
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حتىمخوضوا * الخوض بالفارسبة « درحديث شدن » © فىحديث غيره « اىغنر |

القران وحتى غاية للنهى والمعنى انه جوز مجالستهم عند خوضهم وشروعهم فغير الكفر ظ
والاستهزاء * وفبه دلالة على االمراد بالاعىاض عنهم اظهار الخالفة بالقيام معحنالهم |
لاالاعراض بالقلب اوبالوجه فقط 88انكم اذنمشلهم

جملة مستأنفة سيقت لتعليل النهى

غيرداخلة ناحلتتتزيل واذنملغاة عن العمل لاعتاد مابعدها عللهىم
اااقىأوقوعها بينالمتدا

والخيراى لاتقعدوا مغهم فىذلك الوقت انكم انفعلتءوه كم مثلهم اىمثل اليهود ف الكقر
واستتباع العذاب فانالرضبىالكة ركف ر انالجامع المنافقين والكافرين فىجهم جاه بعنى

كفر بيانهمايستازمه  9-0-5لهم |
ال
وقااعلديمنقعود معهم وهوتعلم لك
فونىهمامثل
لهم

افلىعذاب * واعرانالاتّلاف ههنانتيجة تعارف الارواح هنالك لقولة عليهالسلام ( الارواح
جن
اود
لجد
حةد)يث

فن تعارف ارواح الكافر والنافق هينأاكتلفون ههنا ومن تناكر |

ارواحهم وارواح المؤمنين مختلفونههنا  روت

عائشة رضىالله عنهاانامسأة كانت بمكة

تدخل عنلسىاء قريش تضحكهن” فلما هاجرن ووسعاللّه تعالى دخلت المدينة قالت عأئشة |
فدخلت عفلىقلت لها فلانة مااقدمك قالت القملكنتفأين 'زلتقالت عفللىانة امرأة كانت |
تضحك بالمدينة قالت مائشة ودخل رسولالل صهلىالله تعالى عليه وسل فقال ( فلانة الضحكة |
عند ) قالتمائشة قلتنمفقالف(على منتزلت ) قالتعلى فلانة المضحكة قال ( المدلله ان |
ْ
الارواح جنود) ال  :ونعماقبل

هممرهغان كندباجنسبرواز * كوتر باكوتر باز باباز
ولما
بكان
داملاى أة الازل لايظهر فبهالاماقدر افلىازل لذا اقلاللّتعالى ( انالله اجلامنعافقين

<

والكافرين فىجهم ججيعا  6لانهم كانوافىءالم الارواح صف واحد اولفدنيا بذاك التناسب

والتعارف فىفن واجد:وقال عليهالسلام (ت5عدشون تموتون وكاتموتون حشر ون)© فى |
اشارة الاأية نه لاعاب القلوب عالنحالسة امرعباب النفوس والموافقة ففثى” من اهوائهم |

كنىي
فاتهم ان
لال
وذنلكوا مثلهم يع
ييفع
اكون
نقلب
كاوا
فس

وصاحبالقلب كصاحب النفس |

بالصححة والخالطة والمتابعة ق:الالخافظ قدس سنره

نخست موعظة ببرجلس اينحرفست * كه ازمصاحب ناجنس احتراز كند
* قالالخدادى فىتفسيره اذن لحز جلوس المؤمن معهم لاقامة ضفاروسنة اما اذاكان جلوسه

لاقامة عبادة وهوساخط لتلك الخال لابقدر على تغميرها فلابأس بالحلوس كاروى عن الحسن

اوناهحبضنرسيرين جنازة وهناكنوح فانصرف ابنسيرين فكذرذلك للحسن فةالما كنامتى
رأينا باطلاتركناحقااشرع ذلك فىديتنا وليرجع انتهىكلامه * وذكرانالله تعالى اوحىالى

يوشع بننون عليهالسلام انىمهلك من قومك اربعينالفاخمبنارهم وستين الفا منشرارهم
قال يارب هؤلاءالاشراء شابالالاخمار قلاتلانفهضمبوا لغضى واكلوهم وشاربوهم واذاكان
لس
س بي _
_ع
ل
بل

سان
ا رلوح
(

١٠7  -ىق 6

١ن صدهلش سوى اعانبود * جون ثمارادزيادن فاترشود
إٍ
زاتك أثائئ :ند :ومعنيش فق  :».جون  سابائرا مفازء :كفتتى
والى هذا التجريد والتفريد ينال العبد بالذكروالتوحيد قال عليهالسلام فىوصيتهلعلى

ا
ظ

ظ

ل(ى احفظ التوححد فانه رأس مالى والزم العمل فانه حرفتى واالمصلاة
الععنه
يضال
رَ
ذئكر الحقفانهنصرة فؤادى واستعءلى العم فانهميراتى ) اللهم ملحارمنا |
فائها قورةاعنن
من هذا الميراث  8انالذينآمنوا  4يعنى اليهود بمومى  ثمكفروا © بعبادتهم العجل
ف ثمامنوا  6بعدعوده البهم  9ثمكفرواه بعسى والاجصل  +ثمازدادوا كفرا :

بكفرهم .بمحمدسلى التعالى عليهوسلٍ وازدادكذا بي“ لازما ومتعدايقال ازددت مالأاى

لغفهم اىماداموا
زدتهلنفسى ومنه قوله تعالى لإوازدادوا تسعا) يويكناللهيههيدا فرللم

سهدبيهلماه اى ولالبوفقهمطرا الىالاسلام وآكن“ذلهممجازاةلهم
عىلكفر هفقمولا لب

ا علىكف رهم * فانقبل انالللايغفركفرمىةفاالفائة فقوله تم(كفروائم امنوائمكفروا )
| * قبل انالكافر اذا آمن غ|فهركفره فاذاكفر بعدايانه لميغفرله الكفر الاول وهومطالب

ووبشالمنافقين *#وضع بشرموضع انذر واخبرتهكمابهم #ؤوبانلهمعذاءا العايه
ا مجميع كفره

| اىوجعا مخلص المه ووجعه الى قاوبهم وهذا بدل على ازالااية نزلت فالمنافقين وهم قد
 ١آمنوا فىالظاهص وكفروا فىالسر مرة بعد اخرى ثمازدادوا بالاصرار على النفاقوافساد
|الامص عاللىمؤمنين  8الذين  6اىهم الذين  9تخذون الكافرين  6اىاليهودق اولياء و
| أحباء فىالغون والنصرة .48من دون المؤمنين 6ه حال من فاعل حذون اى متجاوزين
 /ولاية المؤمنين الخلصين وكانوا بوالونهم وشولبعضهم لبعض لم اس ممد فتولوا الهود

ل  3أبتغون عندهم العزة  6اى أيطلون بموالاة الكفرة القوة والغلية وهماذلاءفىحكم

الل#تعالى  2فانالعزةلله حميعا يهتعليل لماشيده الاستفهام الانكارى بمطنلان أيهم وخبية

رجائهم فاناتحصارجيع افرادالعزة جفتاىبهتعالى لباحينالها الااولياهالذينكتب لهم العزة

(لهالعزة وازسولهوللءومنين  6يقتضى بطلان التعزيز يغيرهسبحانه واستحالة
والغلبةوقال ول

الانتفاع ب .ه قوله حمبعا حالمنالمستكن فىقواهتعالىلة لاعتهاده اعللمبىتداً وقد نزعلليكم»

بيطا للمنافقين بطريقالالتفات واجلة حال فمانعل يَحْدُون * قال المفسرون ان مشر
ةمككانوا خوضون فكىرذالقر ان ويستهز ثوزبه فىيجالسهم النازلله تعالى فىسورةالانعام

وهىمكية ( واذا دأيتالذين يخوضون فانىنا فاعرض عنهم حتىمخوضوا فحديث غيرء)

ثماناحباراليهو د بالمدينةكانوا يفعلون مافعله المشركون يمكة وكان المنائقون شعدون معهم

ويوافقوتهم على ذلك الكلام الباطل ققالاللهتعالم مخاطبالهم ( وقدنزلعليكم ) اى والخحال
اندتعالى قدنزل عليكمقبلهذاعكة +وفبه دلالة على انالمأزل عاللىبى عالليسهلام وان خوطببه
عام مدل علىالعامة 2فالكتاب  64اىالقر ان الكريم 

ان * مخففة اى ان الشان

أ ©ه اذا سمعتم أياتالله دفلهالة على انمدار الاعراض عنهم هوالعم خوضهم فىآياتالله

ولذلك تخبرعنه مادةبالرؤية واخرى بالسماع  9يكفربها ويستهزبها حالان من ابإتالله اى
(مكفورا)

:

مج  */ 8هم

سورة اللساء

ايمانا عاما شاملا بعالكتب والرسل فان الايمان بالبعضكلا ايعان  #ومنيكنربالله وملانكته

وكتبه ورسله واليوم الآخر » اى يثى” منذلك لنالكفر ببعضه كفربكله ألاترىكيف ١

قدم الام بالايمانبهم جميعا وزيادة الملائكة واليوم الآخر فىجانب الكفرما انه بالكفر '
باحدها لبحاقق الايمان اصلا وجع الكتب والرسل لما ان الكفر بكتاب اوبرسول كفر
بالكل وتقديم الرسول فماسبق لذكر الكتاب بعنوان كونه من
وزلتا عقلي
دهيم الملالكة
والحشسر عل اسل لانهم وسائط بينالله وبينانرسل فىانزالالكتب 00فقد ضل ضلالا /

بععسنداال
©مقصد بحيث لايكاد يعود الىطريقّه  +قالوا اول ماجب علىالمرء معرفة مولاه
اى يجب على كل انسان انيسعى فتىحصمل معرفة الله تعالى بالدلل والبرهانةفانامان المقلد /

' وانكان صحبحا عند الامام الاعظم لكن يكون تم
7ابترك النظر والاستدلال فاول الامن هو /
الحجة والبرهان ث المشاهدة والعيان ثم الفناء عنسوى الرحمان  .فرتية العوام فىالايمان /
ماقال عليهالسلام ان
(تؤمن .بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعدالموت والْنة واثنار '

والقدر خيره وشره ) وهو ايان غبى  :وفىالمثنوى

بندك درغيب آبد خوب وكش » حفظ غإيبددر استبعادخوش

طاعت واعان كنون ممود شد

[

ظ

 +بعذ صملكابدر عبان مردود شد

تاندناقخر
دادهاوم
ماعلسياوي
رل
عز
كيءررسر
حا
ببميادك

ومرتبة الخواص فىالايمان هوايمان عباتى وكان ذلك بازالله اذائحلى لعده بصفة من صفاته |
خضعله جميع أجزاء وجوده اومنبالكلية عبانا بعدما كانيؤمن قلبه بالغنب ونه تكفر |
با امنبهقلبه اذاكانت النفس عتنكسم روات الغب يمعزل فلمانجلى اق للجبل جعلهوكا .

وخر مومى النفس صعقا فالنفس فىهذا المقام تكون بمنزلةموسى فلما افاق قتالمت اللك ١

وانا اول المؤمنين  .ومرئية الاخص فالايمان هوايمان عبانى وذلك بعد رفع ححب الاثانية

بسطوات تلى صفة الخلال فاذا اقناه عنه بصفة الجلال سقبهبه بدفة الال فز قله الان
وبق فىالعين فكون ايمانا عينناماكان حال النبى عليهالسلام ليله المعراجفلمابلغ قاب قوسين

7
عي
010
ا
ا كان فىحيزاين فلماجذبته العناية م نكينونته الىعينونة اوادتى فاوحى الىعبده مااوحى آمن
الرسول بماائزل الله اصىفمانتربه فمآنت صفاته يصفاته تعالىوذاته بذاته فصاركل وجوده

مَوْمَابالله ايماناعينياذاتهوصفاته فاخبر عنهم وقال والمؤمنونكل آمنبالله يعنى آمنوابهوية |
وجودهم كذا فالتأويلات النجمية هذأ هوالايعان الحقيقى رزقناالله واياكاياه  :وفالمتنوى |
ظ
بود حكبرى درزمان بايزيد * كفت اورايك مسلمان سعد
كاحه اكد

يذأسلام أودى * تأبيانى صد جات وسرورى

كفتايناعانا كرهست اىمريد * ات دارد شبخ الم بإيزيد

هن نادرم طاقت أن ثاب آن » كانفزون امدزكوششهاىحان
كرجه درايمان ودين ناموقتم » ليك درايمان اوبس مومم
هومن ايمان اوم در نهان * كرحه مهرم هست محكم بردهان

بازايمان” خود كر ايمان شهاست * فبىدان مبلستم ولى مشتهاست

مىهسيارامرايوكنتامخر
كيدرت
لل
شلدسيلفر
صدح
ادزوع

|وقال عليه السلام ( فامن اصرئ” ينصر مسلمافىموضع ينهتك فيه عرضه وتستحل حرمته

الانصرءاللة الى فموطن يحب فبه فصرته ومافن امرى” خذل مسلما فموضع تنتهك فيه
الحدود

رامأ(
وا
دلسل
| حرمته الاخذله اللهتمالىفىموضع بحب فيه نضرته ) وقال علايها

دغة اعأة
يلفل
بلمس
| مااستعطتم )  -محى  انمسلما قتل ذميا عمدا فحكم ايبووسف بقزتلا
هارون الرشيد فبعئت الى ابىبوسف وقالت اياك ناهمل المسم وكانت فىعناية عظمة يام

 ١الشر فلماحضر انونوسف وحضرالفقهاء وجى” باولياء الذى والمسلم وقالله الرشيد احكم
لىست اقل المسلبه حتى شوم النشة العادلةانالذى
سََلِه فقال يااميرالموٌ مين هومدهى غير ات

بوم قتله المسإكان ممنيؤدى الخزية يفقإدروا عليه فبطلدمه
توروا داريكر من بى ححتى * بنهم اندر شهر باطل ستتقق

وفىقوله تعالى ( شهداءلته ) اشارة الىعواءالمؤمنين انكونوا شهدءالله بالتوخيد والوحدانية
حىسب ماقدرلهمالله تعالى  .واشارة الى
بالقسط بوما ما ولوكان فآىخر نفس منعمرهم عل
النواص اكنونوا شهداءلله اى حاضرين ماعلله بالفردانية  .واشارة الى خواص الخواص
]وشقار إلىاراس
انكونوا شهداء للهفالله غاين عن وجودك فعيوده باحلدوق -

شركة للملائكة كاقالتعالى ١ شهدالله انهلااله الاهو والملائكة واولوا العمقائما بالقسط 6
فامااشارته الى االالخاصنمننياء وكار الاولياء وعم اولوا العلر شختصة بهم منسائر العالمين
1

العمشركة فىشهودشهدالله انهلااله الاهو ولسن لاملائكة فىهذا الشهود مدخل

ظالاانهم قاثمونبالقسط كذا افلتأويلات النجمية ف يابهاالذين امنوا يه لخكطافبةالمسلمين
| آ8موا بالله ورسوله والكتابَ الذى نزل على رسوله والكتاب الذى انزل من قبل #

اىائيتوا اعلاىبمان بذلك ودوموا عليهوازدادوا فنه طمأنينة ونا آامونوا يماذكر مفصلا
يناء على انا يمابنعضهم احماى * فانقلت +قبل نزل عرلسىوله وانزل منقبل* قلتلانالقران
نزل منجما مفرقا بخلاف الكتب قبله فالمراد باللكتاب الاول القرآن وبالثاتى الجنس المننظم
ظجع الكتبالسماوية لقولهتعالى ( وكتبه ) وبالايمانبه الايعازبانكلكتاب منتلك الكتب
منزل معنلهى رسول معين لارشاد امته الى ماشرعلهممالندين بالاوام والنواهى لكن

لاعلى ازيراد الايمان بولاحد متنلك الكتب بل خصوصية ذلك الكتاب ولاعلى
اناحكام تلك الكتب وشرائعها باقة بالكلية ولاعلى انالباقى منها معتير بالاضافة اليهابلعلى
انالايمان بالكل مندرج نحت الايمان بالكتاب المتزل على رسوله واناحكام كل منهاكانت
حقة نابتة الى ورود نسخها وانمالم,نسخ منها الىالآ زمنالشر اع والاحكام ثابتةمن حيث

انها من احكام هذا الكتاب الخليل المصون عانلنسخ والتبديل و»قبل الخطاب للمنافقين
كانه قل ياايها الذين امنوا نفاقا وهوما كان بالالسنة فاقمطئوا اخلاصا وهو ماكازبها

وبالقاوب * وقئلالخطاب لمؤمنى الاهلكتاب اذروى ازابن سلام واصحابه قلوا يارسول الله

|انؤْمنبك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بماسواه فزلت فالمعنى حبنئذ آمنوا
ان

اب(عا؟)

سورة النسا"

حجر أ.ء” جد

دة عالىنفس اقرار
اان
ههال
6نت الشبادة  9عالنفىسكم  6باانقرلواشعلي
|نان© ولو كا
على ان الثهاده عبازة عن الاخار يحق الغين سواءكان ذلك عله او عثلاىلث او بانتكون

كاونن سلطانا ظالما او غيره
الشهادة مستشعة لضرر ينالكم من جاهلةمشهود علييهب
«إ او الوالدين والاقريين يه اى ولوكانت على والديكم واقاربكم بان تقروا وتقولوا مثلا |
اشهد ان لفلان على والدى كذا او على اقاربى ابوان :كون الشهادة وبالا علهم علىماص |
انا وفى هذا بان ان شهادة الابن على الوالدين لاتكون عقوقا ولا محل للابن الامتناع |
اعلنشهادة على ابويه لان فاىلشهادة علهما باحق منعا لهما مانلم واما شهاديه لهما |
وبالعكس فتلقابل لان المنافع بين الاولاد والا باء متصضاة ولهذا لامجوز اداء الزكاةفيز

 ١إتكون شاد ةحدم “شرادةلافينيية المفيكرمم

اينكن * اى اللشبود عليه

|

| و غنيا  6بنتنى فى العادة رضاه ويتق سخطه « او فقيرا  6#بترحم عليه غالبا وجواب |
الشرظ محذوؤق :لدلالة قوله .نعالى 00فاللهاولىهما  3عله اى فملتانعوا عن اقامةالشهادة |

 ١طلءا لرضى الغنى اوترحما عاللىفقير فانالله تعاللى اولى محنسىالغتى والفقير بالنظرلهما وأولا |
ل |
ب)
قوما
(ر اناك طالما اووتظل
تص
اديك
انا لغااد له  1مضلاطة" ليما لاخترعها ءافخ الخ

م
يفل
اكشأن ك
سي

طالا :وان(اتتيركة محال ليس زفاندلق مسرم م«مننم |

رىا
نذاصسم
ا|لظالم عن ظلمه عوزله على مصلحة دينه وإ
17
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 :قال السعدى قدس سره

مكناءزجودكي وجو ريقيائ

ظ

كما

ظ

بكراا ةنيش مودوف بر خالل كردن (إوجهد

ْ 0فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا محتمل العدل والعدول اى قلا شعوا الهوى كراهة
 00 3او ارادة انتعدلوا عن الحق  9:واتنلووا ا4ل6ستتكم شعهنادة
اف الحسكومةمدل لني لقا عا الأعان بعيك كيم .مونحرغهبيقيج ب
تبديلها وعدم ادائها على ما شاهده بان يمبل فبهاالىااحلدخصمين  8او تعرضوا 6#

اى عن ادائها واقامتها رأسا فالاعراض عنها كتمها  #8فان الله كان يما تعملون 6
*بن عباس
علنكا
منلى الالسنة والاعراض بالكلية  88خبيرا  64فبجازيكم لاحالة عولىذ
روك داني غنهبا _إنالمرناديالا بهالقاضى يتقدم عليه الخصمان فبعرضعن احدها اويدافع
فىامضاء الحق :اولايسوى مهما فالىجلس :والنظ :والاشارة ولاعتنعانيكون المراد بالابية
ل صلى الله عليهوَسَمْ
القاضى والشاهد وعامة الناس فاناللففا حتمل الجميع * وعن
بالله والوم الآخر فلقم شهادته علىهنكانت ْ
أقلهال عد قراف شنة الآية ( منكان بو من

وم كانسيوسن اكواااللتواجر فلاجححد حقا هوعليه وليؤده فورا ولايلجثه الى سلطان /
وخصومه ليقطع بهاحقه وامارجل خاصم افلىقضي تله على اخه بق نتنعله فلاياخدته |

فائما اقطعله قطعةنامرنجهام) كذا قتفسرا+دادى  +قال.فىالاشاه أىشاهد حازلهالكتان |
لاانتلهىال*فقهاء وستر |
| لفاقذاكان اق شوم بغيره اوكان القاضى فاسقااوكان بلعالاينهقبلق
الشهادة افلىحدود افضل منادائها لقولهعللهالسلام للذى شهدعنده فالىحد ( لوسترته بثويك

لغ ٠ .ل" يهم

الجزء الخامس

منكأنيريدثواب الدنيا #كالجاهد بريد بمحاهدته القنيمة ف فندالله ثواب الدنيا

والأآخرة  4اى فده تعالى ثوابهماله اناراده فاله يطلب اهما فليطلهماكن يقول
رننا آنا فىالدثما

إ
منسار

 7يطلب الاشرف منهما فان منحاهد خالصا

لوجه الله تعالى ملخطته الغندمة وله فاىلآخرة ماهى فىجتبه كلاشثى”'اى فتدالله ثواب
الدارين فعطى كلامايريده كقوله تعالى(( من كان بريدحرث الخآرة تزدله فى حرثه

راة من تصيب  © 6وكان الله سميعا
ويمنركايند حرث الدنيا نؤته منها وماله فخىال

ويععات
مجم
سمام
معال
ل6
ايرا
بص

والمبصرات عابزافالاغراض اى يعرف مكنلامهم مايدل

عالنىهم ميطاليون منالجهاد سوى الغنيمة ومن افعالهم مايدل على انهم لايعون فى

الجهاد الا عند توقع الفوز بالقنيمة * قال الحدادى فالايةتهديد للمنافقين المرائين وفى
تنار
(ا
ىثا
فحدي
ال

وادياتتعوذ منهجهم كلابروبمعمائة مرة اعدللقراء المرائين ) :

قال السعدى قدس سره
1

سار ف ف رم

برون *به ازنك نام خراب

اندرون

ه انك افكند نحمبرروى سنك » #جوى وقت دخلش .تابد محنك

وعنالتبى صلىالله عليهوس

(  1خلق اللهتثالى جه 7 6

تا اك 6

فقلنح
االت
| اذنسمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لتهكالمى فق

0

المؤمئون ثلانا م
.

ق|الت اتى حرام على كل بخيل مساء فيننتى للمؤمن اانيحلتررزيمانء ويسى فىتحصيل
| الاخلاص فق الفكل وهو ان لابريد بعمله سوى اللهتعالى > قال بعضهم دخلت على سبل

| ابن عبدالله بومالمعة قبل الدلاة فرأيت فىالبيت حية شعلت اقلام رجلا واؤخر اخرى
فقَال سبل ادخل لاببلغ احد حقبقه الاخلاص وعلى وجه الارض شى” خافه ثم قال هل

| لكحاجةفىصلاة المعةفقلت متناوبينالمسجد مسيرة يوم وللةفاخذ بيدى فاكان قلملا
اىس
نر ال
اقفلينظ
حى نامث اليد ددخلنا وصلينا المعة ثمخرجنا فو

وهم يمخرجون

فقال اهل لاالهالاالله كثيروا خلصون منهم قليل
عبادت باخلاص ندت 011

وارنه جه أبدزممغز بوست

فاخلص فىعماله لابقيل عوضا ولو اعطى له الدنيا ومافها  حكاية  أ[وردهاندكه

ا اساكاات» ان :لتك صدقةا بكب :تاعندك أوازابماد ١
ن1
فك ١
كوبئس
جاورد غلم الخ
صد دينار بستان وسازار بير واول در قلي بنِى بوىده غلام سازار رفت سرى ديدكه

كرفك
خلاق مراوعى تزالشتت” زوق 31د ب

انث كزاداه ام كههرجه مسا فتوح

| شود نوى دهم ولوق  41كفت فئان حلاق كفت من نبت كرده ام سراورا از براى

|بازكشت وزربازاورد ]كذا فى انيس الوحدة وجليس الخاوة © ياايه الذين امنواكونوا
ك
لفى
ذدين
قوامين بالقسط »#مبالغين فىالعدل واقامة القسط فى حميع الامور يحته

حق

ْالاجهاد ص شهداء لله  3باق شمون شباداتكم بوجه الله تعاللى كماح تمباقامها وهو خبر
اسع +و1ا5دا-د 1الطسي  1وتوا ودب اومن ابس
ل
بممسصصية سو

ن(ان )

خخ 6

سورة النساء

جم

| الاولباء والعلماء كل واحد ممم حمد شدر ماحمد .من عقا د واخَاقة واعماله واقواله |

|

قيعات
ونحم
اافا
خغنم
لنه
اىكو
| و#لله مافىالسموات ومافىالارض  6ذكره ثالثاللدلالة عل
تدلبحاجهها علىغناه وعملافلاضها املنوجود وانواع الخصائص والكمالات علىكونوحيدا
فلاتكرار فانكل .واحد من هذه الالفاظ مقرؤن بغجائددةيدة « وكنى بالله وكلا »#

ف ادن :أمور الكل .واكللامور فلابد.من ان يتوكل.عليهلاعلى احد سواء 88ان يشا أ
يذهكء ,ايهاالناس © اى فنكمويستأسلكم بالمرة و ويأت بأ خرين * اى وجل دائعة
كفدا آخرين مكان الانس وعقعول افده عدؤ فيل ©
كلش
لك واج اودتم ا

مُضْمُونَ الحزاء اان.ىبشأ

افاءم واجاد خرن يذعبكميعنىان شارك عل مىا م عله

منالعصيان انماهولكمال غناءعن طاعتكم لالعجزه سبحانه وتعالىعنذَلّكُعلواكيرا |
كةم
ندفع
اين
كاخر
مجاد
ففيهتهديدللعصاة هف وكانالله علىذلك  4اى افنائكم بالمرة واح
قديرا  6بليغ القدر لابعجزه مراد فاطبعوه فلاتعصوه واتقوا عقابه* والاية تدل
علىكال قدرته وصبوريته حدث لابيؤاخذ العصاة على العجلة وفىالحديث ( لااحد اصيرعلى

اذى سمعه منالله اشنهرك به ويجملله الولد ثم يهعوافهم ويرزقهم ) يعنى ول بعض

عبادالله وامانه اذله شريكا فىملكه وينسب لهولداثماللهتعالى يعطهم من انواع النممن
| العافة والرزق وغيرها فهذا كرمه ومعاملته معمن بوذي هاظنك ععاملته معمن حل

الاذى منهويى عليه ثمان تأخير العقوبة يتضمن لحكم منها رجوع التائب وانقطاع ححة
احدنيثال(له سسط يبداهللدل لوب مسى” الهار ويسسط يده بالهار ليتوب
 ١المصر وفى ال
مسي اللدل حي تاطللعشمس من مغريها )* قال الشيخ الكلاباذى بسط الكينداية عن
 7لمساىلليل ولمسى”الهار بالامهال ليتوب كاروى انهعليهالسلام

الحب 'الشمال"واذاعمل الد حسة كسلهعضراتثالهاوأذا
َال (صاحب العينأأمىس ع
لب
كت
يغفر
ءعات املنتهار فان است
حسميلئة قالصاحب العين امسك فيمسك عسنهاسب
عله وان لميستغفر كتب سيئة واحدة ) التهى كلامه  :قالالصائب

ا
اا
ا
اكاا77
ا
الاك

بغرفلت سساه دلان خنده ميزئند * غافل مشو زخندهٌ دندان ماى صبح

زلمجر بزواجر القرانوم برغب فالطاعات فهذا اشد قسوة منالحجارة واسوء
شيالنمن
حالا ام|ننادات فان دعوةالله عباده بكسّه على لسان الانساء لثلا يغتروا بزخارف الدنيا
اولدينتيةرقوا من <ضيض الحظوظ النفسانية الىمعارج الدرجات العلى ولقد وصاك الله

تعالى بالتقوى فعليك بالاخذ بالوصية فان التقوى كاز عزيز فل ظفررتبه فكمنحدفيهمن

َس

دثيرفا جهاماعحيركل*هقاابلن عطالءتقوىظامصوباطفنظامرها..
جوهسشريفوخ ك

لسلسم

حفظ حدود الشمرع وباطها الاخلاص ثىالسة وحقشق هه التقوى الاعى.اض عانلدسا وا لعقى |

والاقمال والتوجه الى الحضرة العلما فُن وصل اليه فصقادرحرا عن رقةالكونين وعبدالله

تعالى ا:قلاخلافظ قدس سيره
ذير بارنددرختانكه تعلقدارند * #اى خوشا سروكه ازبار تما
يم
اللسللبلبلب7اسسببباسملإلإ--هي

لج

الجزء ليامس

لمة؟ بهم

ي|ضحدائعةفها ويؤت منلدنهاجرا غظيا) وانكان عبدا شقنا قالتالملائئكة رب فنيت

|حسناته اولبطقالون فقول للملائكة خذوا مناعمالهم السيئةفاضيفوها الىسياتهوسكواله
صكا الىالنارفلايدمن التوية والاستغفار والرجوع الىالملك الغفار والحاملة افلمىعاملة املعاخيار

| والاشرار ودفغالاذى عناهل الانكار والاقرار حك انابامنصور برنذككاين رجلا
بهي عندالموت قالاسلك طر الماسلكدقط
تيلل
| زاهداضالًا فلما دنت وفاته اكثرالبكاء فق
فاما توفى رآاه ابنه فىالمنام فىالاملة الرابعة فقال ياابتمافعلالله بك هقالياتى انالامى اصعب
ظماتعد اىتظان لقنت ملكا عادلا اعدل العادلين ورأيت خصاء مناقشين فقاللى ريباىابانصور

| قدعمرتك سعين سنة فامعكاليوم فقلت ياربى حججت ثلاثينحة فقالالله تعالى لماقبل منك
فقلت يارب تصدقت باربعين الف درهمبيدى فقالماقبل منكفقلت ستوزسنةصمت نهارها |

|وت الها فقالماقبل منك فقلت الهى غنوت اربعين غنروة.فقال لماقبل منك فقلت اذا
|قدهلكت فقالالله تعالى لس منكرى اناعذب ملثهذا ياابامنصور اماتذكر اليوم :الفلاى

| تحيتالذدة اعلنطري قكيلا يعثزبها مس فائى قدرححتك يذلك فى لااضيع اجر امحسنين

' فظهر منهذه الكاية اندفعالاذىعن الطريقاذاكانسبيا للرحمة والمغفرة فلان يكون دفع

الاذى عِنالناس نائعا للدافع .بومالأشر خصو صاعدمالاذيةللمؤمنين وخصوصاللاهل والعيال
 ٠والمسمنسهالمسلمون منلسسانه ويده اللهم اجعلنا منالنافعين لامنالضارين امين 9ول8له
| مافىالسمواتومافىالارض  6اىمن الموجوداتكا ناماكانمن الخلائق ارزاقهم وغيرذلك قال
ى لاالللهسموات » من الدرحات العبلى وجناتالمأوى والفردوس
فره
اس
الشيخ نحمالدين قمدس

الاعلى(ومافىالارض) مننعمالدنيا وزينتها وزخارفها واللّه مستغنعلها وانما خلقها لعباده
الصالمين ا قال تعالى ((وسخرلكم مافى السموات وما فىالارض  6وخلق العباد لنفسه

كا قواالصل(طنعتك لنفسى  9 6ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم :#اىبالله
ود والنصارى وقمبنلهم منالاتم  .واللام فىالكتاب للجنس
ههم
يو
لبهم
اكتا
قدامناهم فى

' يتتاول الكتبالسماوية ومن متعلقة بوصينا اوبأونوا ل واياك “* عطف على الذين اى
وصينا كمياامة عكمتدفاىبكم ف ااتنقوا الله  5ابئان انقوا الله فان مصدرية حذف
منها خرف الجر اى انماسهم وايا>بالتقوى © و

قلثالهم ولكم #3ان تمكفروا فان لله

مافى السموات ومافىالارض  ##اى فانالله مالك الملك كله لاتضرد بكفرك ومعاضيكم

كا لاينافع بشكرك وتقواكك واتما وصا كملرحمته لالماجته ثقمرر ذلك وله « 9وكاالله '
غنيا * اى عنالخلق وعبادتمهم لاتعلق له بغيره تعالى لافىذاته ولا فيصفاته بل هو مئزه

عن العلاقة معالاغار ف« حميدا * ممودا فذاىته حمدوه اولم بحمدوه * قال الغزالى فى
شرح الامماء الحستى والله تعالى هو اليد مده لنفسه ازلا وحمد عباددله ابدا وبرجعهذا
الى صفات الخحلال والعلووالكمال منسوبا الى كذر اكلذراينله فان امد هو كذراوصاف

الكدال من حمث هو كال واعقيد منالعاد من حمدت عقابده واخلاقه واعماله كلها من

.غيرمثنوية وذلك .هو محمد صلىالله عليه وسم ومن شرب منه منالاسياء ومن عداهم من

ال(اولباء)

ظ

مجج

/رة؟
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بهم

|وجهامالك فقالت حمدتالله علراقى وانك مناهلالنة لانك وزقت«ثل فمكرت ورزقت ا
ملك فصيرت ووقعددالله بالحنة للصابرءن والشاكرين  :قالالسعدى قدسسره
روى

حومستكوره شدزن خوب

* بدبدار

أو در لهشاست

شوق

ايارس لهاغا شرق ستل  #الك انقوف ولاس لمكن
|  #8ولنتمتطيعوا انتعدلوا ببنالنساء .6#اى محال ان تقدروا على ازتعدلوا وتسووا بهن

ظ

بحث لابقع ميلما الموجانبٍ احداهن فىشأن من الشؤون البتة واذلك كانرسولالله صبىالله |
تعالىعليه وس بشم بنيسناته فبعدل ثميقول(اللهمهذا قسمىفمااملك فلاتؤاخذنى فيا ملك |
ولااملك)وارادبه التسوية فىالحة وكازله فرط حمة لعائشة رضىالله عنها  8+وأوحرصتم

|

اىعلى اقامةالعدل وبالغتم فذلك  #9فلاتلواكلالميل  فالىاتجوروا علىالمرآة المرغوب |

اصح عدم تكلقكمبهلاعادونه /
عنهاكل امور واعدلوا مااستطعم فناكم حعقنيقة اتلعمدلاي
املنمراتب الداخلة نحت استطاعتكم ومالايدرك كله لابترك كله وفىالحديث ( استقموا ولن |

8ها 4همحزوم عطنف |
رو
ذوا
تامل
قىل
عوا انتستقدموا فىكلثى”* حت
سوات)اطىلن
تخص
.ن
فلمعلقة  6وهالمرأة اللاىتكون |
عاللىفعل قله اى فتلتاركوا التىملمعنها حالكونها كا
ايمافتزوج ولاذات بحعسلمن عشركيك الفية >اشرق إن ابكارخا الارسن ولاوالعاء

وفالخديث ( منكانتله اامنسان شال االحىداهاجاءيومالقيامة واحدشقيه مائل ) وكان لمعاذ
اتخرى
زضىاللهعنه امسأ نانفاذاكان عنداحداهما ليتواضلفىب

فاتتا فىالطاعون فدفنهما

قبل
تليل
إاس6ا
اتقو
فون
صإلحوا  6ماكنتم تفسدون منامورهن 8
نحدت ف
وقباروا
فف
شنفق ينهما وفاق؛وجهما منالصلح ١
مكهلماصاحه با
حبغدارق
ف وانيتفرقا 5هاوىواان

اوغيره ف يذناللهكلاكهمنهما جاعىله مستغنيا عنالا آخر ويكفه مهماته ف منسعته ©
منغناه وقدرته وؤه زجرلهما معفنارقة احدما رغمالصاحه  2وكازالله واسعا حكما 4

لفأمتساذ متغنا:ف فناانااوتحكامة #لدلحكينة :بالية فمانحكم منالفرقة مجملاكل واحدمنهما

منيسكن اليهفبتسلبهعنالاول وتزول حرارة حبته عن قلبه وسكشف عنههمعشقه
امه والعملفىحق النساء
للادفسور معالام الالهى حفماىةامورهو حكا
اظا
وكح
فعلىالممن تر
بقولهتعالى ف(ا(مساك بمعروف اوتسريم باحسان  6والميل الى جانب العدل والاعراض عن

طرف الظلوالاستخلال قل اذيحجى بوملايع ف ولانخلال * قالابن مسعود راضلله عنه

ظْدْ سدالسداوالامة فنصب علىرؤوس الاولين وال خرين ثمينادى مناد هذا فلان ابن
ِوْح

ابناهاوعلى ابيهااوعلى
ايكوونالهخاليقحعهلىا
فلانفنكانلهحق فليأت الىحقهفتفر-المرأة ان

زوجها ثمقراً ابنمسعود ارلضله عنه( فلاانساب بينهم يومئذ ولايتساءلون  6فقول الرب
تعالىللعيدات هؤلاء حقوقهم فيقول رباست فىالدنيا فنايناوتيهم فبقول للملائكةخذوا
امعنماله الصالحة فاعطوا كلانسان منهم هدر طلبتهفانكان ولالله قضلت محنسناه مثقال
-

.
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1

5

واه

هر ”

1

.

ا

عكبية من خردل من خير ضاعفها حتى بدخلهبها الحنة مقرا  30أنالله لأبظم متقاكذرة

><

ةمسوا

مساك

ال

2

وانبك

|

ا

دلوو اين

ع *ة؟ 

بالنشوزاظهار الخشونة فىالقول اوالفمل :اؤقهما:والمزاد .بالاعراض البيكوت 0-1
والشر والمراعاةُ والابذاء  روى قاد بهتزلت فىخويلة ابنة عمد بمنسلمة وزوجها

سعد بن الربيع تزوجها وهىشاية فلما علاهاالكبرتزوج شابة و اثرها عليها وجفاها فاتت
رسولالله اصللله عليه,ومم واشتكت الذيهلك ففلاجناح عليهما  6حئذ ا8نيصلحا

ينهما صلجا 64اى فى انيصلحا بينهما اصلاحا بان تمحطاه المهر اوبعضه'اوالقسم ك فاملت
نات كيرة مسنة .وذلك ان امالمؤمين سودة ابنة زمعة العست
كهاعنه
والل
سودة رضو
منرسولالله حين اراد عليهالسلام انيطلقها انمسكها ونجعل نوبتها لعائشة رضىالله عنها

لماع فت مكان عائشة مقلنبه عليهالسلام فاجازه النى عليةالسلام ولميطلقها وكازعليهالسلام
نعد هذا الصلح قم لعائشة بومها ووم سودة هاقالالدادئ :ملثهذا الصلح لاربشع لازما

لك
ذان
اء ك
هسوا
لىال
لانها اذا ابت بعد ذلك الاالمقاسمة عل

8و#الصلح  4الواقع بينالزوجين

| 89خيرب اىمن الفرقة اومنسوءالعشرة ااولمنخصومة  .فاللامللعهد ويجوز اذلايرادبه |

ل
ا*
قجنس
التفضيل بلبيان امنهنخايلرخبور كمان الحضومة شرمن الشسرور فاللام لل
السبوطى فىجسن الحاضرة فىاحوال مصر والقاهرةانشئت انتصيرمن الابدال ول خلقك
الى بعض خلق الاطفال ففيهم حمس خصال لوكانت فالىكبار لكانوإ ابدالا لابيتمونللرزق
ولايشكون من خالقهم اذا مرضوا ويأكلون الطعام مجتمعين واذا خافوا جرت عيولهم

بالدموع واذا تخاصموا للتجاوزوا وتسارعوا الى الصلح ونمماقئل

اتلفيدات | نكقيلاوسعتل5اج* ابلهىرا عا علاج بود
ناتوابى لاج دشه  * 7كافت دوستى لاج بود

هوهاحضرت الانفس الشح  46اى جعلت حاضرةلهمطوعة عله لاتنفك عنهابدافلاأارا
| تسمح بحقوقها منالرجل ولاالرجل جود بحسن المعاشرة معدمافتها وكبرسنها وعدم

حصول اللذة بمجالستها واصلالكلام احضرالله الانفسالشح فلمانى للمفعول اقم مفعوله
الاول مقامالفاعل والشح الخل معحرص فهواخص مانلبخل * وعن عبدالله بن وهب

عن الليث قال بلغنى :انابليس لتى نوحا فقاللهابليس يانواتق الحسد والشح فالى حسدت آدم
فخرجت من النة وشح ادمعلى شجرة واحدة .منعهاحتى ا

من النة #3ولتىيحى بن زكريا

عللهما السلام ابلس فى اي فق3الله اخبرنى ببااحلناس البك وابغض الناس اليك قال
احب الناس الى" المؤمنالبخيل وابغضهمالى الفاسق السخى الجخ وكفكذلكةاللاناللخل
قدكفاق له والفاسق السنى الخوف ا نيطلع اللهعله سخا فنقبله مولى وهومولاولا

اينحكى +اخبرك كذافى١كامالمرجان ب واننحسنوا  6ايها الازواج بامسا كهن بالمعروف

وحسن المعاشرة مععدم موافقتهن لطاعكم 9وت8تقوا #ه ظلمهن بالنشوز والاعراض
و+تضطروهن الى بذل شى” منحقوقهن  8فانالله كان ماتعماون  5املناحسانوالتقوى

ف خبيرا  #عليابه وبالغرض فيهفيجازيكم وينسكم عليه البتة لاستحالة انيضيعاجرالحسنين
 دوى  -انرجلا منبنىآدمتكلادنامىأة مناحملهم فنظرت اليه يوما فقالت المدلله قالز(وجها)

هة؟ هم
اوسحجبج 

ا

سورة النساء

ب

لبتائى 6فىاموالهم وحقوقهم  9ببالقسط كهاوا«التذل وعوايا عظفا علدبتاع التشناء

ومابتبى فى حقهم قوله تعالى ز والاتشدلوا انث بالطيت .ولاتأكلوا اموالهمالىاموااك),
جمد حقؤق
ونحو ذلك  8وما #ه شرطية  4نفعلوا منخير  64عاوبع
بغليا' 4فيجازيكم بحسه * فعلىالعاقل اينطبع |
المذكورين او غيرهم ١ فان الكسانأ أ
غلير مبجلتهد فى ان يتفق ماقذرعلية يي
اللما
الله تعالى فهمااس ولابأ ك

||

* قال حام الاصم من ادعى ثلانا غير ثلاث فهو"كذاب :من ادعى حب النة من غير | شاق ْ

| ماله فكهذواب  .ومن ادعىمحبةاللهمنغيرورع عنمحارماللهفكهذواب  .ومن ادعى ظ
ْ محبة الى عليه السلام منغير محه الفقراء فهو كذاب وفى قوله تعالىى ( ومانفعلوا ) حث ظ

عل ففل الخير وترغيب اتكهل ان :ا أعة نجادت الى نخانوت"أبوحتيفة “ريد شراء “لوب

فاخرج ابوحشيفة ثوبا جديدا قيمته اربعمائة درهم فقالت المرأة الى امرأة ضعيفة ولىبنت
اريد تسلممها الوزوحها فنعنى هذا الثوب عا شوم علنك فقال اوحشفة خذيه باربعهدراهم
فقَألت  03متسخر فى فقال ابوحضفه معاذ  5ان أكون مال اهرين و لكين كن مريت

لوبان فبعت ادك

ظ

راع المال الذى نشدت فالثوبين الااربعة دراهم فىهدا عبلاىربعه |

ه
سدىرقد
سالسع
دراهمفاخذت المرأة الثوب باربعة دراهم ورجعت مستبشرة فرحة  :قال
ا

 3أاى جوان دست دروويش بير * اهخودرا سكذ نكه دسم يبحكر
للووون الىنط الا رسانئد محخلق خداى
كله ماق و

ظ

“واعر ان النفس مثابة المرأة لزوج الروح فكما اوجب الله على الرجال منالحقوق للنساء ظ

فكذلك اوجب على العد الطالب الصادق مانلوق للنفس5م قعالليه السلام لعبدالله |
احبمنر حين جاهد نفسه باللبل بالقيام وبالنهار بالصام (ان لنفسك عليك حقا فوصامفطر
هامذ(ا
نل-ل
اعلها
وم وم) والرياضة الشديدة تقطع عالنسير قال

الدينمين فاوغلوا فبه

| برفق ) يريد لاتحملوا علىانفسكم ولاتكلفوها مالاتطيق فتعجز فتتركالدين والعمل

ظ

اسب تازى دوتك همى ماند »* شتراهسته ميرود شب وروزى

وكان النى علهالصلاة والسلام بتوسط فىاعطاء نفسه حقها ويعدل فهااية العدل قيصوم

ويشطر وبقوم وينام ويتكيح النساء ويأكل فيعضالاحبان مايجدكالحاوى والعسل والدجاج |
ونارة جوع حتى بشدالححر على بطنه م مرن الجوع * فااءها الغافل شه لرحلك ومسراك |

واحذر ان تسكن المن“مؤافقة .حواكاندفل-الى الصلاح شل ان منقل وحاسب نفسك على |
ى علم وبكلشى” حمط فاياك مانلافراط
ماتقول وتفعل فانالله سبحانه بكلث “

والتفربط ظ

 0 0ذنَاحن احفافت من بعلها 64اعنقأ ناطق فت بل الطاطر اىانخافت امرأة حافت ظ
واتوقعت من زوجها ©ة نشوزا ي نمحافا عنها وترفعا منحتها كراهة للههااومنعا لحقوقها |

املننشز وهوماارتفع منالارض فنشوز كل واحد املنزوجينكراهته صاحبه وترفمهعليه
س رضأوءه

ايبانسّل محالستها ومحادثتها 3

نعط 1الاشاث منظمن |

حظز  4.97دم

الجزءالخامس

|صفاتنةوغير بهمتازلةالمرتمةالواحدية الافعالة والىهذهالمقامات والمراتباشارة فىالبسمئةعلى
ال
خلل الرحمن وحمبه بالفعل وغيرها من الانداء عليه السلام اخلاءالرحم واحباؤه بالفعل

جذ0ا1ه1101110

انتهى كلام الشيخ العلامة ابقاه الله بالسلامة * واعلم انه عله السلام قال ( انالله امخذى

خلبلاك انخذ ابراهبم خيلا ولوكنت متتخذا خيلا غيرربىلاتخذت ابابكر خليلا يع)نى

لوجازلى ان اتحخذ صديقا من الخلق بقف على سرى لاتخذت ابآبكر خليلا ولكن لايطلع
كنه
على سرى الآ الله ووجه نخصصصه ذلك ان ابلمكل بعك الله ع
ان

أقرب بسمر رسو لالله

صاللىله تعالىعليهوسلٍالماروىانهعليهالسلام قال(ان ابابكر لميغضلعليكم يصومولاصلاة
ولكن بثشى*كتب فىلبه) وانفهم منعدم انخاذه عليه السلام احدا خليلا انفصاله جما
| سوى الله تعالى افلككلائنات متصلبه وهوغيرمتصل بثبى” اصلا سوى الله سبحانه وتعالى
0اللهم ارزقنا شفاعته  :قال الشيخ السعدى فىنعته الشريف
» بمكين جاه امزلك دكرذشت
شد
ذزفلك
كشت ا
ت
ربرنس
شى
خان كوم دورية كرتت :اند »بور در جيل /ازونازمائد
فهذا انفصاله عن العلويات والسفلئات ووصوله الى حضرة الذات 8ويستفتونك #اىيطليون
| مك الفتوى واشتقاق الفتوى مانل"فتى وهو الشاب القوى الحدث لانها جواب فىحادثة
واحداث حكم اتقووية لبيان مشكل  8فى 6حق نوريث 8ال«نساء  6اذسبب نزولهاان
عبنة بن حصين الى الى عليه السلام فقال اخبرنا انك تعطى الابنة النصف والاخت النصف

| واتماكنا تورث مينشهد القتال ومحوز الغسمة فقالعله السلام [كذلك امرت) يقلالله

| يفتكم فيهن » بينلكمحكمه فحقهن والافتاء تببين المبهم وتوضيحالمشكل وفموايتلى

| علبكمفىالكتاب يهعطف على اسامللهاىيفتكماللهوكلامهفكون الافتاء .مسندا الى
وكا©ئل هذه السورة ونحوه
الاد
ىىاو
فهف
ولصاكم الل
الله والىمافىالقرآن منقوبله
| والفعل الواحد يندت الى فاعلين بالاعشارين م يقال اغنابى زيد وعطاؤه فان المسند اليه
| افلىحقيقة شى” واحد واهلومعطوف عليه الاانه عطفعليهثى” امحنواله للدلالة على
ظان الفعل اما قام بذلك الفاعل باعتبار اتصافه بتلك الخال هلفى64شأن 9يت#اعى النساء»

ظمتعلق بلى كاان فىالكتاب متعلقبه اإيضا والاضافة بمعنى من لانها اضافة الثى” الىجنسه

«واللانى لاتؤتوتهن ماكتب لهن  4اى فرض لهنمن الميراث وغيرهء وت9رغبون »
هن#
ووان
حفية
كلةمن
نىحم
تةعل
ظ اف عللاىنؤتونهن عطف جلةمثبت

اىفى نكاحهن

جمالهن ومالهن وترغبون تعكناحهن اى تعرضون لقبحهن وفقرهن فان كانت اليتيمة

ظحملة موسرة رغب ولها ف“ىزوجها والارغب عنها ومابتق فىحقوقهن قولهتعالى(و انوا

البتائى اموالهم) وقولهتعالىإولاتأكلوها) ونحوها من النصوص الدالة علىعدما لتعرض

لاموالهم لإويهفىف المستضعفين منالولدان » عطف علىبتامى النساء والعربماكانوا '
للسشستيتيسسم

اس"

ايساسا

ابيب

يبيب

يبيج

سمس
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متها وقولها بين الاديان كلها يخلاف ملة موسى وعسى وغيرها هن الاننناءعليهم السلام

حضفا  6حال من فاعل اتبع اى مائلا عن الاديان الزائغة ثم ان الل#تعالى رغب فاتباع |
ملته فقال عه والخذالله لم

لةخملنال
عند خلله واال

ات  5اى أصطفاه وعليفنمه يذماامه لشيدز كنأمة الخلل

فانه ود مخلل النفس وخالطها © وللهواف بالنتيوانتو ماف

الارض كآنه قبل لمخص الله تعالى ابراهم عليه السلام بالخلة وله عباد مكرمون فاجاب ا
بان جميع ماىالسموات ومافىالارض مانلموجودا تله تعالى خلقا وملكا مختار منها مايشاء |

نمه وقدرته |
ومن يشاء 89وكاناللهبكل شى حيطا  6احاطة عل وقدرة فكل واحد معل

خبط بمجميع مايكون داخلا فبهما ومايكون خارجا عنهما ومغايرا لهما مما لانهاية له من /
الصدورات الخارجة عن هذه السموات والارضين  روى  ان ابراهم عليه السلام
بعث الى خليل له يمصر فى ازمة اصابت الناس تار منه فقال خليلهلوكان ابراهم يريد
لنفسه لفعلت ولكن يريد للاضاف وقد اصابنا مااصاب الناس فاجتاز غلمانه سبطحاء لثئة |
قو تيانهاا ن حياء من الناس فلما اخبروا ابراهم ساالءهخير فغليته عبناه قنام فقامت |
تالور :الك غرارة هنها فاخرجت -وارى واختيزت فاستيةظ ابراهيمفاذمراحة الخيزفال

لى الله عنوجل فسماء |
يند
لنع
من اينهذالكم فقالت من خايلك المصرى فقال بخلم
الله خليلا * وافلىخبر تعجب الملائئكة مكنثرة ماله وخدمه وكان له خمسة لاف قطبع ظ
من العم وعليها كلاب المواثى باطواق الذهب فتمثل له ملك فى صورة البشر وهو ينظر
اغنامه فى البيداء فقال الملك سبوح قدوس ربا ورب الملائكة والروح فقال ابراعبم عليه
السلامكرر ذكر ربى ولك نصف ماترى من اموالى فكرر الملك قنادى ثانياكررتسبيح

رنى ولك جميع ماترى من مالى فتعجب الملائكة فقالوا جدير ان تخذك الله خليلا فعلى
هذا انما اسملىخليل خليلا على لسان الملائكة * قال القاضى فاىلشفاء الخلة هنا اقوىمن
لاى
غوةاماق
تمدا
لا ال
النوةلاناسوة قديكون فه

( ان منازواجكم واولاددك عدوااكم 41

ولايصح انإتكون عداوة معخلة نوشمرط اخْلة استسلامالدفىسموم ا
ولامن نفسه ولامن روحه وخلده

لايدخر هبا معالله لامن ماله وجسده

بالل1
ولاآمن

الدع فريكيذا كانحال ابراههم عليه السلام
جانكه نه قرباتى' جانان نود * جيفة تن بهترازان جان بود
هسك نهشد كشته نشمشير دوست ع لع ص دار به ازحان أاصت

ومن شرط المحبة فناء الحب فالحة وبقاؤه فى الحبوب حتى لتق الحبة منالجحب الاالييت
وهذا حال محمد صاللىله عليهوسلم * قبل لجنون نى عام مااسمك قال ليلى * قال شبخى
وسندى .ومن بهو بكزلة .روحى فجىسدى فكىتاب اللا حات البرقبات ان الل والحية

الالبة الاحدية نحلت لبا مدصلى الله تعالى عليهوسلمبحقيقتها ولابراهيم عليه السلام

بصورتها ولنيرها بخصوصياتها المزئيات بحسب قابلياتهم ونينا عليه السلام فى مقام الخلة |

والمحة منزلة المرئية الاحدية الذاتية وابراههم عليه الصلاة والسلام يمتزلة المرنية الواحدية |
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 2واعران جمييع الاعمال الصالمة بزيد فىنورالايمان فعلسك بالطاءات والحسنات والوصول
الى الممارف الالمية فانا لعل بالله افضل الاعمال ولدلك لاقيليارسول اللهأى الاعمال| فضل

ق|ال ( العإباللة ) فقيل الاعمال تريد قال ( العإهبالله ) فقبل نسأل عنالعملويب عالنعم

ذل»ك اتمايحصل
(يل العمل ينفع مع ام وان كيرالعملاستقع مع الوجهل
|افقناقلل
| بتصفية الباطن مع صيقل التوحيد وانواع الاذكار ولابعقلها الاالعالمون © والاشارة
ْ بدن اقابي

ظ

قلذين يسدونولايتوبون ويطمعون انيغفرالله لهم
لعنى بامالىعوام لحانا

|واللهتعالى يقول ( واىلغفار لمنتاب وآمن وعمل صالخا ١ 6والمااق اهل الكتاب 6

|بعتى العلماء الشبوءالذين يشرون الطلقبالرسجاء المذموم وشظمون عليه طرزيق الطلب,والجد

| والاجتهاد (إ ومن يعمل سوأ يجزبه ) افلال باظهارالرين على م آة قلبه يعدالذنب
فّةسوداء فانناب ورمجنعهصقل) بولابحدله
قكالاعلهالسلام(اذا اذنبٍ عقبلدذنبياهتتكتكت
مندونالله ولما » 6يخرجه منظلمات المعصة الى نور الطاعة بالتوبة (( ولانصيرا س)وى

الله ينصره بالظفر على النفس الامارة فرّكها عنصفاتها وعلىالشيطان فبدفع شره وكيده
( ومنيعمل منالسالحات ).ا الخالضات ١ منذ كراواتى © يشيربالذكر :الى القلب

وبالاتى الىالنفس لإوهومؤمن» مخلص فىتلك الاعمال (إ فاولئك يدخلون النة © المعنى
انالقلب اذاعمل عاوجب عليه مانلتوجه الىالعالالعلوى والاعىاض عن العالا لسفلى وغض

بامن
البصر عنسوى الحق يستوجبٍ دخول جنة القربة والودلة والنفس اذاجملت بعمالوجيي

الانتهاء عن هواهاوتزك حظوظهاواداء جقوقاللّهتعالى افلىسودية واطمأنتبهاتستحق الرجوع

يكة
ضرب
رجاالى
الوربها والدخول فىجنة عالمالارواح تقعااللى( ياايتهاالةسالمطمشسّة ار
مضسية  2ولايظلموننقيرا  6فماقدرلهم اللهمنالاماللصالحات ولامن الدرجات والقربات
عنبر إن تكن ف تومته كن تع ين ديب مررغط ان عمنى نعمته وان
فلس من  5نعمته م

بينهما بونا بدا من اعلى .مناتب :القرب الى اسفل سافلين البعدكذا فىالتأويلات اللحمية
ومن 6هاستفهاماتكارى

احسن دينا6هالدينوالملة متحدان بالذات وختلفان بالاعتيارفان

الميعلناء
للا
الام
الشريعة من حيث انها يطاع لها دين ومنحيث انهائإى وتكتب ملة وا
هو من اسموجههللهيد اى جعل نفسه وذاته سالمة خالصةللهتعالى بان ليجمل لاحد
حقا فنها لامن جهة الخالقيةوالمألكية والالمنعبجوهةدية .والتعظم و.قوله دينا نصب
سن
ابيز
حمن
على الع

ستوفومن التدا والتقدير ومن دينه احسن مدنين مانسم ال

 .فالتفضيل فالحقيقة جاريين الدينين لابين صاحيهما  9+وهو بحسن  6اجملة حافلامعنل

اسل اى والمال انه آت بالحسنات تارك للسيات وقدفسره الى عليه السلام بقوله (ان

تعبدالل كأنك تراه فان لمتكن تراه فانه يراك ) والاحسان -قبقة الايمان »* واعلم ادنين
وص

الاسلام منى عالمىرين الاعتقاد والعملالله سبحانهاشار ىااللاول بقوله (اسيو 0

ْ وَالى الت  5مر ع ا وحمب

جاب

سام 001

انا مجميع ماكلفه به

على وجه الاجلال والخشوع  8واتبع ملة ابراههم ا6لموافقة لين الاسلام المتفق على

ح(تها)
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ولامنةمنةاى مويمرماوجة لتعطل فواداطماة  ::قالالسعدى أ
|ماقازئةجملو الافهوامنبةو ا
فاك ك زانانين ايدياة نبول باعلال سيكوقد
ْ

بضاعت نداني آزى بزئ *:أكر مغلبى شرمسارى برى

1

كبىراكه حسن حمل بيشتر * بدر كاه حق منزلت ,مشتر

ا

|ناهمالاكد حكم اخملة الماضية وقال ظرمنيعمل سوأ عملاقبيحا« يجزبه : #
ظاجلا اوجلا لماروى انه لمائزلت قال ابوبكر رضى الله عنه فن نبو مع هياذراسولالله |
ع

فقال عليهالسلام ( اماتحزن اماتمرض امايصيبك اللاواء قا)ل بلىيارسول الله قال (هوذلك) أ

(يعمل سوأ مجزبه ) بكينا وحزنا وقانا أ
.قال ابوهريرة رضى الله عنه لمائزل قولتهعالىمن
ظيارسولالله مااشّت هذه الآبة من شى” قال ( أما والذى نفضبى سده لكما اتزلت ولكن ظ

يسروا وقاربوا واسدىدوااق)ضدوا السداد اىالصواب ( ولاتفرطوا فتحهدوا انفسكم |
)ذا فالمقاصد المسئة « ولامجدله |
فعنادة لثلايشضى ذلكبكم الى الملال فتتركوا العمل ك
ال
مونالله
من دو زالله ولا ولانصيرا  6اى ولامحد لنفسه اذا حاوز موالاة الله ونصرنه ن

وباطارنا فىدفع العذاب عنه

عنيض اىبعضها وشأمنها |
تم
ومنيعمل املنصالخات 6

فان كل احد لاتمكن مكنلها وليس مكلفابها وامايممل منها ماهو تكليفه وفىوسعه و5
من مكلف لاحجح عله ولاجهاد ولازكاة وتسقط عنه الصلاة فىبلعض الاحوال  2منذ كر

اواتى  #فىموضم الخال املنمستكن يعمل ومن للسان  8وهو مؤمن  4حال شرط ظ
اقترانالعمل بهاافسىتدعاءالثواب المذ كور لانهلااعتدادبالعمل بدون الايمانفبه فاولئك 6

المؤسُون العاملون  8يدخلون المنة ولايظلمون ثقيرا  6#اى لاينقصون مماستحقوه
مجنزاء اعمالهم مقدار النقير وى النقرة اى الخفرة التى فىظهر النواة ومنهاشتالت<اة

وهوعلم فىالقلة والحقارة واذالمينقص ثواب المطبع فالحرى اذلايزاد عقاب العاصى لان
الجازى ارحم الراحمين وفالحديث ( انالله وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصة
الواحدة عقوب ةه واحدة شن جوزى بالسدئه نقصت واحدة منعشر وشت له تسع

0

فول لمنغدت آحاده اعشاره ) اى سانه عحلسىتاته » قال التسابورى حكمة تشصف |

الحسنات لثلابفلس العنِد اذا اجلتمخعصاء طاعته فيدفع اليهم واحدة وبيقله تفسظمام |

الغناد توفى مالنتضعيفات لامناصل حساته لان التضعيف فضل مالنلهتعالىو اسلالمنة أ
الواحدة عدلمئه واحدة بواحدة * وقدذ كر الامام الشتهق فىكتاب البعث فقالانالتضعفات

فاضللملنه تعالى لاتتعلقبها العاد كالاتتعلق بالصوم بل يدخرها الحق لد فضلا منه
سبحانه فاذادخل الْنة اثابهبها  :قال السعدى قدسسره
تكوكارى ازعمدم نك رأى  30 59رايده عىتوسد حُداى

جوانا رهطاعت

اعمسوز كبر

كه فردا جوَانَ سايد زر

رمخير بازست وطاعت وليك  *»-نهدهس كس تواناست برفعلنيك
" :هبه برك بودن ممى 0

»* بتدير

رفكن

نبرداختى

الجزء الحامس

٠  ٠.97هم

والنصيب المفروض مالنعباد هم طا/فة خلقهمالتعالى اهلاناركقولهتعالى ١ ولقدذرآنا ظ

لهنمكثيرا من الحن والانس  6وهم اتباع الشيطان ههنا وقد لعنالله الشيطان وابعده

اعلنحضرة اكذان سبب ضلالتهم كاقالعليهالسلام ( الدئيا ملعونة ملعون مافيها الاذكرالله
| تعاللى وماوالاه ) واتمالعناللهالدنا وابغضها لانهاكانت سبا للضلالة وكذلكالشيطان ولايغثر
بوعد الشطان الاالضال بالضلال البعيد الازلى ولذا بولد منه الشرك المقدر بمشيثةالله الازلية

وخاملامقنهان اهلاللحنة فقد غفرله قل انخلقه ومن غفرله فانهلابتشمركباللهنشياً
سن ككل *) تطلوك الل
وعن!.نعباس راضلىله تهنا انلقو داتعا( واوت كرو

سن
بةل)يبنس
وقال اناشى” مالنإشاء فلمائزل ١ فكستأها للذين يتقون ويؤتون الازكؤ

وتطاولت النهود والتصارى لمائزل قولهتعالى ( الذين يشعون الرسول النى الى ي)نس
همةم
للرح
ونةبا
اليهود والتصارى وشت الرحمة للمؤمنين خاصة فخهلمقوا للرحمة ودخاوا الم

الحلود فىالرحمة وبق العذاب للشبطان واتباعه من الانس والجن ولهم الخلود فىالنار
كاقالاللّتعالى ( ولانجدون عنها حيصا  6لانهم خلقوا لها فلابدمنالدخولفيها  :قالالحافظ

بيرمااكفت خطابرقلصنع نرفت * آفرين بزنظرباكخطابوشش باد
© فافهمتفز انشاءالةتعالى © والذين انواوملوا الصالحات  #صلاخ الاعمال فىاخلاصها
فَالحمل الصا هو مااريدبه واجلهلهتعالى وينتظم جمسع انواعه نمّالصلاة والن كاة وغيرها

سندخلهم جناتنجرى مننحتها الانهار  6اىانهارالماء واللين وار والمسل  خالدين
|فبهاابدا64امقىيمين فىالمنة الى الابد فنصب ابادالعظلرىفية وهو لاستغزاق المستقبل

| » قال الحدادي اتماذ كر الطاعة معالايمان وحمع هما فقال آمنوا وعملواالصالحات لتيين
بطلان توهم منيتوهم انهلاتضر المعصية والاخلال بالطاعة مع الايمان كالاتتفع الطاعة مع

الكفر ولتيين استحقاق الثواب علىكلواحد من الامرين  #وعدالله حقا“6اى وعد
لهلهم هذا وعدا وحق ذلك حقافالاول مؤكد لنفسه لانهمضمون اْملة الاسمية التىقبل
وعد لانالوعد عبارة اعلناخمار بإيصال الملفعة قبل ؤقوعها والثانى مؤكد لغيره لان الخير
محنيث انه يخبحرتمل الصدق والكذب © ومناصدق منالله قبلا  6#استفهام اتكارى

اى ليس احد اصدق منالله قولا ووعدا وانه تعالى اصدق منكل قائل فوعده اولىبالقبول
ووعد الشيطان سل محض متئع الوصول  .وقبلا نصب على القَبِرْوالقيل والقال مصدران

ك|القول ف لببامسانيكم  4حمعامنيةبالفارسية «ارزوكردن»  8ولااماتى اهل الكتاب ©
اى ليس ماوعدالله املنثواب يحصلباماسكم ايهاالمسلمون ولاباماتى اهللكتابو انحماصل
بهمع
مرل
جيغف
.اماى المسلمين ان
بالايمان والعمل الصا و

ذنوبهم منالصغائر والكباار

ولايؤاخذوا بسوء بعد الايمان  .واماتى اهلالكتاب انلايعذبهمالله ولايدخلهم النارالااياما

معبدودة لقولهم ( نحنابناءالله واحباؤه ) فلايعذبنا #وعنالحسن لايلسايمان بالتنى ولكن
ماوقر فالىقلب وصدقه العمل انقوماالهتهم اماوالدة أ حتىخرجوا املندنيا ولاحسيةلهم

وقالوا تحسن الظن بالنه وكذيوا لواحسنوا الظِن بالل لاحسنوا العملى  +قال بعضهم الرجاء
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ع|بفادنتها وان ل تمكن تغبيرا لصودها لكنها تير لصفتها فانشيأمنهاليخلقلياعنبد

1

| مندوزالله وانما لق لينتفعبه العباد على الوجهالذى خلق لاجله وكذا الكفرباللهوعصاته |
١

| فانهايضا تغبير خالقله منوجهه صفة فانه تعالى فطر اذلق عبى استعداد التحلى محلة |

ووو
 ١اكات انقح و

 01لخي الجر تانازخلا ميات رمة |

ويؤيده قوله علبهالسلام (كل مولود بولد على فطرة الاسلام فابواه يهودانه ويتصراته |
| توحسانة ع ددا اسستميال الجوارح فى غير ماخلقتث لاجله تغير لها عونجهها صفة
 5وامل الاربعومى لأأنخذنولاضلنهمولأ منينهم.ولا م نهمكل واحدة منها مقول للشطان

طان وليا من |
يخذ
شم
لمن
©و
فلامخاو اماان بدولها بلسان جسمه ابولسان فعله وحاله ا
|

| دو نالله  3بإيثار مايدعو اله على مااع الله  3ومجاوزه عن طاعةالله تعالق الى طاعته

فقدخسر خسرانا مينا  #لالهضيع رأس ماله بالكلية وبدل مكانه منالْنة كانه |
املننار © بعدهم 34منالحازه هنطول العمر والعافة وثيل لذانذ الدنيا ماناه والمال
وقضاء شهوات النفس  3وعشهم  3مالاسنالون نحو ان لابعث ولاحساب ولاجزاء اوميل

ل
مير
المثوبات الاخرؤية معنغ

ف ومابعدهم الشبطان الاغرورا  4وهو اظهار النفع فياْ

فانلهضَرر وهذا الوعد ابماالقاء الخواطر الفاسدة اوبألسئة اولائه  .وغرورا اما مفعول
نان للوعد اومفعول لاجله أى مالعدهم جين لان يغرهم * واعلم انالعمذة فىاغواء |

الشيطان اينزين زاخالردفنيا ويلت الامانى فىقلب الانسان مثلان بلق فىقلنه انوسطول
وخصل له مائيسر لاربارٍالمناضت |
عمره وينال مانلدثيا أمله ومقصوده وستولىي علىاعدانه م

والامؤال وكل ذلك غرور لانه ريما لايطول عمره وان طال قربا لابثال امله ومطلوبه
وانطال يمره ووجد مطاوبه علىاحسن الوجوه فلابد ازيفارقة بالموتفبقع فىاعظم انواع

الغوا فولور القرث ارانلارازن كلاكان اشد واقوىكانت مفارقته اعظم تأثيرا
فىحصول الم والخحسرة ولذلك قبل
الفت مكبرهميجو الف هيج بااكبى * نابشنوى

المنشوى وقت انقطاع

> قله ستحانه وتعالى على انالشطان امايعد وعنى لاجل ان بغر الانسان ومخدعه وشوت ظ

عنه اعن المطالب وانفع الماآرب * فالعاقل منلايتبع وسواس الشيطان ويستنى رضى الرحمن

حكة
صذل
ناوك
بالقسك بكتابه العظم وسنن رسوله الكريم والعملبهما ليفوز فوزا عظه
اولئك  اشارةالى اولاء الشيطان وهومتداً

|

مأوبهم * اى مستقرعم وهومتدأثان |

ف جهام  8خبر لثاتى واجلة خير للاول  9:ولايجدون عنهامخصا 6اى معدلا ومهربا ظ|
عدل
بحص
ذصا
احا
من

وعنها متعلق بمحدوف وقع حالا منخصا اى كا نا عنها ولاجوز

انيتعلق سحدون لاه لايتعدى بعن ولاشوله مخيصا لانه اما اسممكان وهولايعمل مطلقًا

سهعمداء
نه وخلق لها ااهللا و
الق
وامامصدرومعمول المصدرلابتقدمعليه #والاشارانالله خ

ا

ا

ٌ
ا
ا

ظ
|

طان متنا وداعنا وامرا بالهوىفنيرى 0
شليقا
لوخ
وخلقا نار وخلق لها اهلا وهم الاشقماءء
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 ١الها الرحالوالنساء .والوصلةهىاملنغنم اذا ولدت سبعةابطنفانكانالولدالسابع
ظ
| ذكرا ذحوه للآتهم وكان عأنة للرجال دون النسان وانكان انثى كانوا يستعملونها وكانت
نرّاة سائر العم وانكان ذكرا وات :قالوا انالاخت وصلت الحاها فلايذيحون اخاها من
لة والخاى
فالة
عنى
اجلها وجرى محرى الساة وكانت المنفعة للرحال دناولنساء فهئ فعب
امع
مهى
دلوا
اهلوعيزالذى ولدولدولده وقلى هوالفحل مانلابل اذاركب ولد ولد
حلهان
قهقا

ظهره همل ولابرحكب ولابنع عنالماء والمرعى واذامات يأكله الرجال والننساء

ولآمرنهم  :#بالتغيير ل#إفليغيرن خلقالله 6نعهنجه صورة وصفة * ويندرجفيه امور
م+نها فق" عين الحامى وكانث الغرب اذا بلغت ابل احدهم الفا عو روا عفيحنلها والخاىى

الفحل الذى طال مكثة عندهم » ومنها خصاء العسد وحموم اللفظ ياملعخصاء مطلقا لكن
الفقهاء رخضوا فىخصاء البهائم لمكان الحاجة ومنعوه فىبنى آدم وعند الى حشفة يكردشراء
الخصان واستخدامهم لانالرغية فيهم تدعو الى خصائهم » قال فىتصاب الاحتساب قرأت

ففنعض .الكت امنعاوية دخل علىالنساء ومعه خصى مجبوب فنفرت مانصهرأة فقبال

معاوية انما هو نزلة امسأًة فقال أترى انالمثلة فيه قد احلت .ماحرءالله من النظر فتمْجبٍ

فمطنتها وفقهها * ومنها الوشم وهو ان يغرز الجاد بابرة ثميخئى بكحل اوشانج وهو

دخان الشحم بعال به الوشم حتى بخضر  +قال بعض اصحاب الشافبى وجبت ازالته اذامكن
بالعلاج والا فبالجرح انلم خف فوت عضو * ومنها الوشر وهو ان تحددالمرأةاستائيلا
ها
ماب
ولشو
ن*
وترققها نشيها با

اللمص وهو نتف شعور الوجه قال :غصت

المرأَة اذا

تزينت ,نتف شعر وجههاو حاجيها والنامصه المرا ً5التىتزين النساء بالنمص والعم وللياس

المنقاش واقلدنلىععنليهالسلام النامصةوالمتنمصة والواصلة والمستوصلةوالواشمة والمستوشمة

تلةىهتىاص
لتوص
والواشرة والمستوشيرة  .والواصلة هىالنى تصل شعرغيرها بنفسها .واالمس
علر بشعر آخرزورا.
اةى
غيرها بان توصل ذلك الىشعرها » قالابن الملاك الواصل
لال
شىتص
روي
واتدع شو اع *اطللعه واللوكتق إوارأ ساك قفري اعد كذااذر|لتضور فديان

لكرامته فلايباح الانتفاع بشى” مناجزاله اما غفيلزهابأس بوصله  .فبجوز اتخاذ النساء
القرامل من الؤبر .وقبلفتهفصيل انلميكن لها زوجفهو حرام ايضا وانكان ففاعناته
باذن الزوج اوالسد مجوز والافلا ثمانهاانفعلت ذلك بصغيرة نأثمفاعلته ولانأئم المفعولد

فة  .ويذخل فالتنمص نتف شعر العانة فاالنسئة لق العانةونتف الانط
لامنهكا غلير

* ومنها السحق ولهكوونه عبارة عنتشبه الاتثى بالذكور قمبنيل تخغبليقراللعنوجهه
صفة ىوالحديث المرفوع (سحاق النساء زى ,بنهقن) وكذا التيحّث لما فه منتشيه الذكر
فللسان * ومنها اللواطة لما فبها ماقنامة
بالاثى وهو اظهار اللين فالىاعضاء والتكسسر ا
ماخلق لدفع الفضلات مقامموضع الحرائة والنظرالى صبمح الوجهبالشهوة حرام ومجالسته

| حرام لانه عورة منالقرن الى القدم وجاء فىبعض الرؤايات ا(ن معكل امرأة شيطانين
ظومعكل غلام ممانية عشر شيطانا ) * ومنها عبادة الشمس والقمر واآكواكب والحجارة
ف(ان)

فد مرف ( )أن شتول لسك وعد يك ولقي رلته فرل' احرج يسار لها
| مِيرَاهلها والبِعت يمعنى المبعوث ( قال ومانِعتالناز ) ماهنا بمعنى؟ العددية وإذا اجَببٍ عنها
بالعدد ( قال ) اى الله تعاللى ( منكل الف تسعماثة ونسعة وتسعون قااللى علهاللام |

)ابتان عن شدة اهوال
فذلك التقاول حين بشيب الصئير وتضع كل ذات حمل حملها كن
لومالقنامه (.ؤترى الناس سكارى ) اى مانلخوف ( وماهم بسكارى ) اى  ) 000ولكن ْ

عذاب الله شديد قال) اى الراوى واشتدذلك عليهم فقالوا يارسولاللهايناذلك الرجل الاق |
املنالف فقال ( ابشمروا فانمنيأجوج ومأجوج الفا ومتكم رجلا ) والخطاب للصحابة |
وغيرهم املنمؤمنين ثمقال ( والذى نفسى بيده انى لرأجو انتكونوا ربع اهل اللنة ) قال
الراوى فحمدنا الله وكبرنا ثمقال ( والذىنفسى بيده الى لارجو انتكونوا ثلث اهلالْنة )
مدنا الله وكر نامقال ( ولق فت تَنْده الى لارجوان تكؤنوا نظرالعالت ) وترق |
3دي اندز مانلمج ؟ال اقليق ومان ل أ افوكلنة لوسر ونحستنا
علهالن 9ك
وهذه الامةمنهاثمانونان مثلكم فىالاتم ) اى الكفرة ( كثل الات رماتو ودقرز |

الانود ) فلابستّعد دخو لكل المؤمئين اطلنة » فانقيلكيف علابليسانه تخذمنعادالله ١
ل فيه اجوبة  .منها انالله تعالى لاخاطبهبقوله( لأملان جهثممنالنة والاس
قباب*
تصب
احمعين  6عابللبس ايننهال ذمرنية آمدنماه  .ومنها انلهملوسوس لادم فنالمنهطمع |
2والنأهم / 6
ها سكانااملنناس ض
نرلعل
فذريته  .ومنها انابليس للماعاين المنة واالنا
عن لمق واضلالهوسواس ودءاء الىالباطل ولوكان اليهثى”منالضلالة سوىالدعاء المهالاً ضل ١
جامليعخاق ولكنه لماقال عليهالسلام فحقه ( خلق ابليسمزيناوليساليهاملضنلالة ثى' ) /
يعنى انه يزين للناس الباطل وركوب الشهوات ولايخلق لهمالضلالة  6وملنأينهم» الاماتى /
الاطلة.بانخل للانسان ادراك ماسمناء منالمال وطول العمر  .وقبل يمى الانسان اى |

| بوهمه اله لاجنة ولانار ولابعث ولاعقاب ولاحساب  .وقبل باننوهمه انه ينال فىالآخرة |

حظاوافرا منفضلاللهورحته 9:ولآآمرنهم » بالبتك اىالقطع والشق 29فلبتكناذان /
الانعام 6هاى فليقطعنها بموجب اعرى ويشقنها منغير تلعثم فىذلك ولاتأخير يقال بتكه اى |
قطعه ونقل الى بساء التفعيل اى التبتّك للتكثير * واحمع المفسرون علىانالمرادبه ههنا '

قط آذانالبحائر والسوائب والانعام الابلوالقر والثم اىلاحملتهم عل انيقطعوا آذان ,

هذهالاشاء وبحرموها على انفسهم بحعلها للاصنام وتسميتها بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا |
وكان اغلجلاهلية اذا اخت ناقة احدهم حمسة ابطن وكانآخرها ذكراتحروا اذنها وامتنعوا
رمكنوبها وخلبها وذبحها ولاتطردعنماء ولاتمنع عنضرعى واذالقيها المعى ليركبها وقبل
كانوا نفعلون ذلك بها اذا ولدت سيعة انطن والسامة الخلاة تذهى حث شاءت وكانالرجل
منهم بشول ازشفنت فناقتىساسة اوشول ازقدم غائى منالسفر اوانوصلت الى وطنى او
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فى قولهلبإدا ) ان الذهاب عن
مالْن
اةعتلىب

5ل" كثدمد

ابعدها الشرك بالل تعالى انتهى :فالشرلة

اقلسرحذائلم انالتوحيد احسنالسنات .والسات على وجوه كاكلارام وشرب الجر
والغسة ونحوها لكن اسوء الكل الششرك بالله ولذلك لابغفر وهو جلى وختى حفظا الله
ينا ب كد اله على وجوه وبجمعها العمل الصا وهو مااريد وبجههالله

واحسن الكل التوحيد لاله اساس جميع المسنات وقامع السيات ولذلك لايوزن قال
عليه السلام ك(ل حسنة يعملها ابن آدم توزن .بومالقيامة الااشهادة ان لا اله الا الله
فانها اوضع ف ميزانها( دنا لو وضعت ف مان من قالها صادقا ووضعت السموات

والادضون السبع وما فيهن كان لا اله الاالله ارجح من ذلك ثماناللهتعالى بكين
ون

ضلالهم ضلالا بعيدا فقال  #9ان  64يمعنى مالانافية

يدعون  6ا

لود مويف

معنى يعبدون لان منعبد شيأ فانه يدعوه عند احتياجه اليه و دموننه  64الضمير راجع .
الى الله تعالى جه الا انانا يه جمع ات والمراد الاوثان وسميت اصنامهم اناما لانهمكانوا

يصورونها بصورة الاناث وبلبسونها انواع الحلل التى تتزين بها النساء وسمونها غالبا

باسناء امات حو اللات والعرى وعناة والثى” قد سمالي لا سم اميه ازلائياك
حمادات لا ارواح فيها والّماد يدعى اثى تشبها له بها منحنث انه منفعل غيرفاعل ولعله
ع د ع باهذلااسم تنيها علىانهم يعبدون مايسموه اناثا لانه يتفعل ولا بفعل ومن

حق المعبود ان يكون فاعلا غيرمنفعل ليكون دللا على تناه جهلهم وفرط حماقتهم وقبل

ال
ظمراد الملاكة.فان مالنمشسركين مينعند الملائكة وول الملانكة باالتله تعالى قااللل

ظ 24تاكن لين اله أببعون ١الاتيقة سيسة الاتى © مع اعترافهم

إن اناث كل شى“ اخسه وارذله  8#وان يدعون  64اى وما يعبدون بعبادة الاصنام

| ف الاشيطانا مريدا  68لانه الذى امهم بعبادتها واغراهم عليهاوكان طاعتهفىذلك عبادةله .

ظبل كن كن واحد منتلك الاونان شيطان سات المي الك 2يكلمهم * وقال الزجاج

| المراد بالشيطان ههنا ابليس بشهادة قوله تعالى بعد هذه الآية لإلامخذن) وهوقول ابلس
ولابعد انالذى يتراءى للسدنة هو ابليسوالمريد هوالذى لابعلق ب.خيفرقيل منمرد اتىجرد

للسرج وتعرىق من ادير شال شحرة مرداء الىاورق عليها وغلام اعرد اذالميكنعلىوجهه

شعر ل لمندالله  6ثصافنةية للشيطان اى ابعده من رحمته الى عقابه بالحكمله بالخلود جفهنم

ويسقط بهذا قولمنقالكيف يصح انيقّال لعنهالله وهوفىالدنيا لامخاومننعمة تصلالله

مرالته على كل حلااللدايتمدا تلات لجيه معالحكمل بهالخلود افلىنار #8
عوقا
طلط©ف
عليه اى شيطانا مريدا جامعا بين لعنةالله وهذا القول الشذسع الصادر عنه عانلدلعن الدال

على فرط عداوته للناس فانالواو الواقعة بينالصفات اماتفيد جردالخحسة © لأأخذن »
هذهاللام واللامات الآنيةكلهاللقسم  8منعبادك نصيبا مفروضا 6ه اى مقطوما واجبا
قدرلى وفرض وهو اى النصيب .المفروض لابليس كلمانطاعه فها ذين له املنمعاضى
* قاالسن منكل الب تسعمائة وتسعة وتسعون كحادفيث المشارق ب
(ول اللتعالى ) اى

42

ع ”*#وم ؟ كم

سورة النساء

ْ« ويتبع غيرسبيل المؤمنين  4اى مايا 2قستةرون”علمه ي نماعتقاد عي"وهو الدين
زلا

مااختار

دا 0

والالا نولاه 0

رتموبى
ونصله جهام  3اى ندخله فيها  #وساءت مصيرا  4اى جه

-

طعمة عاندحكم اللهوخالف رسولالله خوفا منفضاحة قاطلعيد فهرب الى مكة 2
ظ ديناهلها ومات كافرا فعلىالعاقل انلا خالف اماعة واهلمؤمنون فان الشاة الخارجة عن

ْ القطيع يأ كلهاالذئب وسيل المؤمنين هوالبل الحق الموصل الى النة والقربة والوصاة
سفسطان
شلن
لن ا
اونه
وناج
واللقاء © والاشارة انه الاخير فىكثيرمنمجويهم) اىالذين يت

والهوىلانهمشرار ولافمايتتاجوزبه لانهم يأمرون بالسوء والفحشاء والكرثم استتىوقال

(الامزبصادمقة اومعروف اواصلاحبيناثناس اىّ الافمن امَرَيْهَذه الخد 9فانفهابر
س
عانه
بلىذ
وهو الله تعا

بالخيرات بالوجىحمو ا

خواص

أ بالخاطر ال حمانى والالهامالربانى

عمادهفالخاطريكون بواسطة الملك وبغيرالواسطة م قال علمهالسلام(انلاءلمك لمة وانالشيطان

لمةفلمةالملك ايعاد بالخير ولمة البشماطالن اثيعمادر)و الالهام مايكون مناللهتعااللى بوغيارسطة |

وهو علىضريين  .ضرب نماهلا شعور به للعبد انه منالله  .وضرب منه مآيكون باشارة |
صريحة يعم العبد انهات منالله تعالى لتعلم نور الالهام وتعريفه لامحتاج الى معرفة آخر
انه منالله تعالى وهذا يكون للولى وغيرالولى كاقال بعض المشاعخ حدثنى قالى عن دنى
لبوحى)
االل عسليلهام ( ان الحق لنطق على لسان عمر ) وقال (كادت فراسته اقناتس
وق

ثم قال( ومن يشعل ذلك ابتغاءمرضاةالله6اى ومنيفعل بم الهمه اللهطلبالمرضانه |

ف(س(وفنؤنيه اجرا عظها  6ذكر بغاء التعقيب قوله فسوف يمنىعقيب الفعل نؤتيه اجرا |
وهو جذبة العناية التى تحذبه عنه وتوصله االلىعظم ثمقالو(من يشاقق الرسول  6اى |
ع)
تدى
باله
ريف
مداين له
(من بع
| محالم الالهام الربانى الذى هو رسول الحق اليه “
الالهام ونوره فر و رشع غير سيل المؤمئين » الموقنين بالالهام بان بطع الهوى وتسويل

|

سل
اه 6
لنصل
س((و
بولى
| النفس وسسل الشيطان ١نوله ماتولى  6اى تكله بالخذلان الى مات

معاملاته التىتولىبها الى (( جهام ) سفلات “الصفات الهدمة والسمعة والشطائية |
لوسإاءت مصيرا  6اى ماصار اله منعبادة الهوى واتباع النفس والشيطان واشراكهم |
الله افلىمطاوعة كذا فىالتأويلات النجمية يان اللهلايغفر ان يشركبه ويغفر مادون ذلك
لإمننشاء  58شالجاءشيخ العرسولالل صلى الله عليهوَلوَقالَاقشت سَهْمك فى الذ نوب
الاانى لماشرك بالله  0منذ عل فته م لان بهو الخد من دونه ولا و اوفع المماضى

<راءة وما توقمت طرفة عين ابى اتحز اللههربا وانى لنادم نائب فاترى -التى عندالله
بهم
للقا

الاية .٠فالشرك غير مغفور الابالتويةعنه وما سواهمغفور سواء حصلت التويه

لابمرا داشر لالمنإنشاء--كرملؤلة إدرلياج اموه
بعدا 4هعن الحق فاانلشرك اعظم انواع الضلالة تحط الدواث والطط عا |

!

قال الحدادى اى فمد دهب

ع نالصواب

والهدى ذهابا بعسدأ 0

٠ والقايدة ا
يج
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لاخير فىكثير من جوبهم * اى فكثن” من

كك بلي وهو فىاللغةسمر .بان انان| 1

وذهب الزحاج الى انالتجوى ماتفرد به اماعة او الامنان سراكان اوظاهي! > قالمجاهد
هذه الاية عامة فحق حميع الناسغميخرتصة بقوم طعمة وان تزلت فىتناج قوم السارق »

قروكال '
لتخليصه ا«لامن امس * اى الا فنىجوى منامس على انه #رور بدل لحتنكثي

ص8د#قة اموروف  6المعروى كل مايستحسئه الشرع ولا '
لاخير فىقنامهم الا قبام زبيد
ب فاتتلزقحراْمل الامالةاللهؤالف|
فون اعفان الىو'قد
ودل
ر 42-العقل فنتظم اشناق :ا

بالصدقة الصدقة الواجبة قال صلىاللّه عليهوس وان لعوو|
وصدقةالتطوع يقفا

لظص0
ا"0
0

ول
ا)
وقة
صد

اهل الآنة دخولا اهلالمءعروف وصنائع المعروف تتى مصارع السوء

تونسىكن.با ندا :شااء! 5١ كن ماق انذائن دائل الل
اولفخديث ( عملابن ادم كله عله لاله الا ماكان مناص بمعروف اونهئ عمنشكر او

ذالله )  #او اصلاح بينالناس  #عند وقوع المثاقة والمعاداة بينهم منغير انه بجاوز
كر
واجة ائترةلاج
فذىلك حدود الشسرع الشسريف وافلحديث ( آلا اخبرك بأفضكل ر
والصدقة ) قالوا بلى يارسولالله قال ا
(صلاح ذاالتبين ) وفساد ذات البين هى الشالقة فلا

اقول نحلقالشعر ولكن تحلق الدين »*وعن انىابوب الانصارى ان رسولالله اصللله عليه

وس قالله( ألاادلك على صدقة خيرلكمن حمرالنم) قالبلىيارسولاللهقال( تصلح
رىاد هذه الاقسام
اسرف ف
بايلنناس اذا تفاسدوا وتقرب ينهم اذا تياعدوا ) قالوا ولعل ال
الثلاثة بالذكر احنمل اير المتعدى االلىناس اما لايصال الممفعة اولدفع المضرة والمفعة .
اماجسمانية كاعطاء المال واله الاشارة بقوله عن وجل ل الامن امس بصددقة  .6واما
ضعرد فقد اشير اله وله ( أو
لدف
اما
وهم(عروف  . 6وا
اول
ظروحانية واليه الاشارة بق
رة الى الامور الكموذرة اعنىالصدقة
شلكا#
اعلذ
انناس  8# 6ومن بف
|اصلاح بي
و|المعروف والاصلاح فانه يشاربه الى متعدد واما بنى الكلام عالىلام حيث قال اولا الا
لام فىحق الآمى بالفعل ورتب المزاء عاللىفعل حيث قال ومن بشعل فهو
ظمناص فكهو
كلام فق

عا

الفاعل"وكان المناسب للاول ان سين حك لسن وسّول ومناراسي بذلك لندل

ال فزىمسة الخيرين كان الفاعل ادخل فنهموانالعمدة والغرض هو

الفعل واعتبار الامى منحيث انه وصلة اللهف.فيه حريض الآآعس بالامور المذكورة على

فعلها ايبقتغاء مرضاةالله #اى طلب رضى الله تعالى علة للفعل والتقسد به نلاالاعمال
بانيات وان مفنعل خيرا رياء وسمعة ل إستحق به غير الحرمان

قال الشارن

كرت باخخلاص در بوم نيست * ازين دركسى جون توحروم ندست
رحمرو اى بسرجثشم اجرت مدار * جو در خانة زيد باثى بكار
حقر دونه مافات مناعاضالدنيا |
تصفف
سالو
ينه
وصر ع
 9فسوف نؤنيه اجرا ء ذما © مّ

| #دمنينشاقق الرسول م©خالفه مانلشق فان كلا.منالمتخالفين فىشق غير شسقالآ خن
المي كل هرو رم بالوزوف فوسلو يلك .قر الالو
| ومنيمدماين د ا
)2

سج مر؟ بهم

ء

مس

تت

ع سس

سس سس سس ست اتقا اا ا

سورءٌ الثساء
م1101

التامة ومن ذلك الفضل العظم عصمته وتعلمه مالمبعلم* قال الحدادى فىنفسيره وفىهذه |

الآيات دلالة انه لاجوز لاحد ان مخاصم لغيره قى اثيات حدق او نفيهوهو غير معحلقيقة
فررا
كلآا خ
ظامنه وانهلاجوز للحا ؟ المل الى احد الخصمين وان كان احدها مسلما وا
ْ
ا

وان وجود السرقة فىيدى انسان لابوجب الحكم بهاعله انتهى * واعران هذه الااية
جامعة لفضائلكثيرة  .منهاسان ان وبال الثمريعود علىصاحبه ك!ان منفعة الخير تعود على
ل الصائب
قلها:
فاع

اول بظامان اثر ظل هيرسد * بيش از هدف هميشه كانثمايلهكند

ظ
ا

حكى  ازاللهتعالىابس يد رجل بذيع جل بقرة بينبدى امه“مردها بود فرخ سقط |

مونكره الىايمقهال ثلاثةلابفلحون بائلعبششر وقاطع الشجر وذاع البقر  وحكى

١

ذعه
خوض
فهاافىم
ان.امرأة وضعت لقمةفىثمسائل ثذمهبت الى مزرعة فوضعت ولد

|

الذئْبٍ فقالت يارب ولدى فاخذ آت عنقالذئبٍ واستخرج ولدها من غير اذى ثمقال هذه |
اللقمةلتلكاللقمةالىوضعتها فالمسائل فكل يارثىرصنعه فىالدنيا إيضا .ومنهاانالعدوا ل كمة

من اعظم الفضائل والمراد العل النافع المقرب الى الله تعالى اعاذنا الله تمالم ينفع منه على ما |
قال ياانلهلاة والسلام فى دعاته ( واعوذ بكمنعل لاسفع ) فان العر الافع لايتقطع |
اروى مسلاغن ابىهمريرة رضىالله عنهاذا مات ابن ادمانقطع عمله |
مدددفىالا خرة ايضا عملى
الامنثلاثصدقةجاريةوعل ينتفعبهوولدصاحيدعوله .ومنهاانلابرىالعسدالفضائل والخيراتمن ظ

نفسه بلمنفضلاللهورحمته وليسللعمد ان يز نفسه فانالانفس ليست يماحللتز كة فن |

استحسن هن نفسه شيا فقط اسقط من باطنه انؤار القين والكامل لايرى لنفسه قدرا |
وةد  حكى  |
و لجنعم
ايقلابل
فكيف لعمله وكل مايعمله العبد بمدنايته الىنهايته لا

عنشاهشغاع الكرماى انه كان جالسا فىمسجد فقام فقير وسأل الئاس فليعطوه شيأ |
فقال الكرماتى منيشترى حج حمسين سنة يمنمن الخير .فعطى هذاالفقير وكان هناك |
فقيهفقال.اايهلاشسخ قاسدتحففت بالشريعة فقال الكرماى لاارى للفدى قيمة مكيف |
ارىلعملى وليالمراد التعطل عالنعمل بل يعملون جميع الحسنات ولإاااون آية نذا |
له تغالى  :قال السعدى قدس سره
لفض
لاامن
بيلرون التوفيق له
|

كان يق :تونق اعخير جزءتوسفا بدراكدازان تعن حخووئ بفيرئ ود

جوروبى بمخدمت نهى بزرمين »* خدارا ثناكوى وخودرا مين
© والاشارة قالآية ان افضلله موهدة منموناهي اللق ينه مننشاء ولس لأحد فه أ
ظالكسب والاستجلابٍ وبذلك يهدى العبد للايمان ويوفقه للءمل الصا والعظم |
مدخل ب
فىقوله ( وكان فضلالله عليك عظها  6هوالله تعالى اى ازالله العظم هو فضلالله عليك ١
ورححته كما انلك فضلاللهورحمته عالعىالمين ولهدًا قال ( لولاك لما خلقت الافلاك ) ومن |

فضلاللهعليه انه يلضمله موث املرنوحانيات والإسمانيات عنطريق الوصول الهم احفظا |
املنموائع فطريق الوصسول الك افاقبة او انسية والحقنا بفضلك بالنفوس القدسية |
ينسبا--”-”-”-ا
س
نس
سي
ل

يي جا

ليلس

ملم

سس

يبلي

رر_*ضصسشتيتسشد

الجزء الخامس
فقمالأفرزأنت أن

خ  9/5ممنتف اتىهاادول كل (انكان فنهمأندول فقّد اغتيته ذاه.يكن فيدقدم/

»احب النفس ( بهتانا  6اتباهلقلوب
بهته ) © وف التأويلات النجمية ف(قد احتمل ص
اعلنغبودية والطاعة و(اتما مبينا 6بما امت به نمفنساهلمعاصى واثمبها قلبه فميكنوزنلة
اوة فلا ينقطع عنه
ش١قكبر
اذالمن
مجنعل اللب وهو القلب جلدا وهو النفس وه
لنة
مم
سون
العذاب اذا صاركل وجوده جاودا فك

وف
سم [
الذين قال الله تعالى فه

نصلهم ناراكلانضحت جلودهم بدلناهم جلوذا غيرها» لانهم بدلوا الالباببالجاود ههنا
انتهى * واعلم ان الاستنفار فرار المد من الخلق الى الخالق ومن الانانية الى الهوية

ل
ا)
قدى
الذانية وذلك عند صدق.الطلب ومن طلبه وجده م قأال(امن طلنى وج
هومى عليه السلام اأنجدك يادبى ق(ايلاموسى اذا قصدت الى فقدوصلت الى ) فلايد

|

يلت بلاسقفت.
كاحم
املناستغفار مطلقا  .:ويغّال  .سلطان بلاعدل كتهر بلا ماء  .وءالم بل

وغنىبلاسخاوة كسحاب بلامطر  .وشاب بلاتوبة كشجر بلامر  .وفقير بلا صسبر
كقنديل بلا ضوء .واعرأة بلا حكيطاءعام بلا ملح * وتهذيب الاخلاق قبل الموت من
سانلناخبار والعمل الصا قرين الرجل 5مان السوء كذلك
ناكهان بانك درسراىافتاد » كه فلائرا محل وعده رسيد

فوستاق1/1م

3د)”المن

ك ودعه +اقلدحئللةاوباوايق +كوذيد

وبندكن ودسترس يمد ارى * مال وملك وقباله بردمكليد

وينكةسوستهباتوخواهديود * عمل تست وس باك ويد
نيك دقلب وبدمكن زنهار * كه بدونيك باز خوامديد

حك

ان الشيخ وفا المدفون بقسطنطية فىحريم جامعه الشريف اهدى اليه تمانون

الف درهم من قبل السلطان بايزيد الثانى ليعقد عقد النكاح لبعض بناته فقال لاافعل ولو
اعطت الدنيا ومافها قيل ولم قال لازلى اورادا الى الضحى لاانفك عنها ساعة وانام من
لبظعدهر فاتم لاترضونه لان النهار يكون' فى
اما
الضجى الى الظهرلااتركمنهساعة وا

الامتقاص وهكذا يكون طالى الحق فى لله ونهاره فان الدنيا فانية فاللىالياق هوالله تعالى

فلابدمنطلبههوولولافضلاللهعليكورحته © بالعصمةفلولهمتطائفةمنهمد اى
منة
عع
طابون
من بنى ظطفروهم الذ

8ه ان يضاوك  6اى بان يضلوك كن القضاء بالحق

بتلبيسهم عليك مععلمهم بانالجانى هوصاحهم وليس القصد فيهالىتنىهعهم بل الى
شى ُ*
فى تأثيرهينومايضسلون الاانفسهم  6لانوبالهعليهم +وما يضروبك هن

حلجار والجرور النصب على المصدرية اى وما بضرونك شلأامننااللضرلرةءعاصيك
ا

وماخطر ببالك كان اعتادا منك على ظاهى الام لاميلا فاىلكم  8وانزل الله عليك
الكتاب  #اى القران ف والحكمة * اى مافى القرآن منالاحكام وعىرفك الخلال
كن تعلم  6ذلك الى
 .متالم
مك  #بالوحى مانلغنب وخفيات الامور ف
عملهه
وخرا
وال
وقت التعلم  #9وكان فضل,الاله عذلك عظيا  :4اذلافضل اعظم منالشوة العامة والرياسة
0
لس ص
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سورة النساء

جع ام؟ كم

عنها لانصيب لهم :فها فيرجعون بحسرة وندامة مارجع الاولون وال خرون بثلها فبقولون |
وناب ما.اعددت لاولانك فقول التلعهالى |
نا م
ياتما
رين
يلاورناادخلتنا الثار قبل اأنتر

ذاك اردتبكمكلم اخذلاوتم بى بادزتمونى بالعظائم فاذا لقثم الناس لقتموهم مخبتين |
هيامن توهلابوى اجلام الناى وملجلوق
بربكم
رون اثللخىلافنطوىعل ل

ل الناس(فاليوماذيقكم اليمعقانىمعماحرمتكم (
جنى
ا)يع
لوالى
تركتم للناس ول تترك
6ذا فشىه الغافلين فاذا
خىا(د(عو اللهوهو خادعهم ك
مال
يعنىمنجزيل ثوانى قال تع
عرفت هذا فاجتهد فى ان لا تكون من الذين لابستخفون منالله واجعل خبانتّك امانة
وابمك طاغة وظامك عدلا وتزويرك صدقا محضا واستغفرالله فان الاستغفار دواء الاوزار
كوت الىالله الملك الغفار ف ومن يعمل سوا كن عكملباحا متعديا
لاب
ميحب
لتفت
اهس
وب
ل بخهلف |
1ك مكا ماختص
يسوء به غيره وحخزيه كمافعل اا
يرة
الغو لزاب وجامان.انيلاوالطل الدرتلانالذ لك الي م .ا'ولقبصلغها
بالكو ف ثميستغفرالله  3+اليه الصادقة وشرطت التوبه لان الاستغفار لا ن نويه

اردى
دسي
حى ف
ارنلم ف
لع مالم شل معهنبت واسأت ولا اعود اله ابدا فاغفرلى يا

|

 2مجدالله غفورا 6يه إذنويه كاسة ماكانت © رحما #ه متفضلا عليه وده مريد 'رغبب |

احاجمة ورقرامه ب  95والاستغفاز لماان مشاهدة :التائت لانار المغفزة والرحمة نعمةزائدة |
* وعن على رذىالله عنه قال عاشي اوبكر وصدق

ل

رضىالله عنه قال (ما عو ميك ظ

يذنب ذا يثتموضاً ويصلى ركعتين ويستغفرالله الاغفرالله لهوتلا هذه الا ية ومن يعمل
سوا الح)

ظ

اى كهبى حدكناه كردستى * ى نترسى ازان فعال شذيع

1

نويهكن ما رصاق بحى إنى * كبهازتوبه يست هبي شفيع

ْ

ومن يكسب اما  6منالآ نام«لوفاهايكسبهعلىنفسهكهبحيثلايتحدى يا
الى غيره فلحترز عن تعريضها للعقاب والعذاب عاجلا و اجلا ©

( فائمايكسبه على نفسه > فان رين موعدم

وفىالتأويلات

باس

|1

و

رؤية الحق ويصمه عسنماع الحق كا قال تعالى ل[كلا بل دان على قلوبهمما كانوايكسبون» |
وكانالل علهاحكيا 5ه فهومالمبفعله حكمفىمجازاته “9ومن ,كسب خطيئة ##صغيرة
اومالامد فيهمنالذنوب  2#او انما#هكبيرة اوماكان عن عمدو ثميرميه يهاى هَذف |

باحد ارادوا تايسيبلوطيورزا هال برط تلامعقوبة.لباهك فال لمم |
يزيد اليودى  8فقد احتمل *“ اى بفاعل من تحمل جريرته على البرى فو بهتاناب
جاو ديز لل وارةنارك اطدرينالجنا لان يكحب ألما ,اشم وبرى البربى'باهت
.فاهومع بينالامرين وسمى رعى البربى” بهتانا لكون البرىءيننا ندطاعدللسقايةا|
ج
ود وهّال -بهتهبيهتانا باذا يعقناله.مالم |
فلكون هالو يهتة تر يفل كبالكيي) اذك تعش ج
ا
ا

َل او نسباليهمالميفعلهم روى  عنهعليهالسلام اانلهقغالي(بة ذكركاخاك يعابكرم) |
سم

جد ١٠07 يوم

الجزءالمامس

عالمبهموباحوالهم فلاطري3ق الىالاستخفاء منه سوق

'
ا الما

ويؤاخدعله

ظ

ةيلقم اا وهومعهم |
 :اذ جاكقرف يامب الطزيعيالالو

 8تستون ©“ يدبرون ويزورون 29مالايزضى  #الله مهمنالقول © من رمح البربي'
دالت الكاذب وشهادةالزور.فان طعمة قال ارى البهودى يانه ساريق الدرع واحلف

لومي
اق لاسرقها تقيل عينى لانى على ينهم ولا شيل عين اليهودى وقال قو
نود

ليف مبااسرة يتيهي

عحمن هو واحدمنا

 8:وكانالله عاتعماون 18

(حأت »شتنا علوهؤلاء6ه
نالاعمال الظاهرة واخافة  89محنطا  6لاشوت عنهشى' +

“جيه وآلقاءىاوك كل“ مهما التفتته  5القن يرعتهن  6سينة لوقوع اولاء خيرا

|6تقول لبعض الاسخماء انت حاتم محود ,مالك وتؤئر على ل
افهىي.
ظوا
المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن هومه:بسيب اناهملكان

2255
من المسلمين

ةدنيا يه الجادلة اشد الخاصمة والمنى هبوا انكم خاصمتم عن طعمة
8ف جوادلمعنهمفىالليواةل
وك للهعنهمل د فبنبخاصم عنهمفىالانخرة اذا
توق رمه اليك فد
ْ اخذهم الله بعذابه  #3م من كفن علييههمم وكلا  41حافظا وحاما من ,اش البو للمتاسه

© وفالتأويلات النجمية وكلا يتكلم بوكالتهم يوم لاتملك نلفنسفسشياً والامىبومئذلله
قال السعدى قدس.س«مره

ددان روز كز فعل برسند وقول * اولوا العزمرا تن بارزد زهول
يحانى كم دعفنت وده باسيلة؟ بن عدن كورة جددادعيهاا

ةلك مؤفرك رطمق تيوط يخ |
فحكق.العسد ان توب قبل المووت:منكل اتعصية لاله قط وها  .بوتي ا
فرائض الله ويرد المظالم الى اهلها حية حية وستحل كل من تعرض له بلسانه شما 0
او استهزاء او غنية ويده ضريا وسوء ظنه شلية ويط بب قلومم حتى كوت ول بق عليه |

امةشفدا فرحك اليوم ,تمضعضك باعراض الناوستناولك اموالهم ف ظ
فريضة ولا مظل

اشن مسيويك فىذلك لتم إذا و قريةتلبرع يعلط لمحل مشو نيت خنلاطا البناضذياتك |
مفلس فقير عاجز مهين لا هدر على ان ترد حمل اء تطيي ار اك

الك إعلسيونقع
000

دفة خصمايك فتوهن فسك يااخ اذا تطايرت الكتب ونصيت الموازين وقد نوديت

باسمك على رؤس الخلائق أين فلان ابن فلان هل الى العرض على الله وقد وكلتالملائكة
زع
باخذك فقربتك الى الله لامنعها اشتباه الانماء باسمك اذا عىفت انك المراد بالدعاء افذا
النداء قلبك فعلمت انك المطلوب فارتعدت فرائضك واضطربت جوارحك وتغيرلونك

وطار قليك تخطى بك الصفوف الى.ربك للعرض عليه والوقوف بينيديه وقدرفع الخلائق
اليك ايصارهم نمف

يدهم وقد طار قليبك واشتّد رعبك لعلمك اين يراديك قال

رسولالله صالىله عليه وسم ( يوس ننفرمنالناس «ومالقيامة الى الجنة حتى اذا دنوا منها

اعدالةتعالى لاهلهاثمنودوا اانناصصررففوهم ,
:ستتشقوا اما ونظوة ءال قصورها والىم ا
وا

ع(با)

معدا النساء
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حس تمصي من سح وه

وان دوق عفن الدشق ير بودلتدواىفع ككههاهاعند زيد إن السمان

الا اشاح
ظالبهودى فالعسدت الدرع عند طعحة فاأبوجد وحلف مااخدها ومالهنها عاقر 7دواتن | أثر
الدفق حى انتهى الى منزلالهودى
لىدذلك فقالت سوا
عا

الحاق هنافاك

د فعي الل طددة .شهدا نامبن من النهود

للهعلمةوس
طفر انطلقوا بسنا السو وك |للهصلى |

-

١

دل

فخالزاء |ل

الهو دى

1

لبدفع فضيحةالهتان عن صاحيهم طءمة وقالوا له عله السلام ان نعاقب الهودى ويشطلع ظ
|

يدهناء عشلهىادة قومطعمة على براءته وعلىاناللهودى هوالسارق ولتظهرله علداللام |

مابوجبالقدح فىشهادتهم بنابكوكل نمالشاهد والمشهودله مزالمسلمين
فإذلك مال طبعه الونصرة الخائن والذب عنه الا انه لمبحكم بذلك بل توقف وإنتخلر الوحى

ظام ا

فتزلت الا ربة ناهة عنه ومدهة على ازطعمة وشهوده كاذنون وانالهودى بر منذلك ١

الجرم ف لتحكم بينالناس ثااريكاللهكة بامىاعرفك واوحىبه اليك .فاراك ليس من الرؤية |
البصرية ولامنالتى بمعنىالعمولاالساتدعىثلاثة مفاعيل

 2ممعنىالاعتقاد |

والمعرفة وسميت المعرفة المذكورة رؤية لكوئها جارية محرى الرؤية فىالقوة والظهور |
والخلوص مونجودالريب  #9ولاتكن  6اىفاحكم بهولاتكن ف للخائنين  5اى لاجلهم ,
والذب عنهموهم طعمةومنيعنه فانه روىانقومه علموا انتلكالسرقةجمل طعمةيناء علىانه |

سارق فالىجاهلية [كنهم بتوا لطيولهم واتفقوا علىانيشهدوا بالسرقة علىاليهودى دفعا |
عطنعمة عقوبةالسرقة فلذلك وصفهمالله جميعا بالخنانة اوالمراد بالخاتين هو وكل مينتسير
إلسي نه  0خصما  5اع عاضا اناق لانخاصم اللهودى لاجلهم  0واستغفرالله ص

تماهممبه تعويلا علىشهادتهم * قال ابنالشسخ ولماصدر عنه عليهالسلام الهم بذاك الحكم
الذى لووقع لكان خطا فىنفسه االملهتعالى اعيالههالسلام بانيستغفر لهذا العذر وان كان

معذورا فبه عدداللهنناءعلى انحسنات الابرار ستيالامقربين ف نالل كان غفورا رحما 

مالغا فالمغفرة والرحمة لسمتنغفره  8ولاتجادل عنالذين محختانون أنفسهم  #الاختيان
والخانة بمعنى ماحىُونونها بالمعصية واتما قال محتانون انفسهم وكااننوا ماخانوا انفسهم لان |

هضرة خيانتهم ارجعة الكياهبمقال فيمن ظوغيره ماظلاكلذانافىستهفسيرالحخدادىوالمراد .
بالموصول اماطعمة وامثاله واماهو ومزعاونه وشهد ببراءنه من قومه فائهم شركاءله فالىاثم

والخبانة ف اناللةلابحب ه عدمالحبة كناية اعلنبغض والسخط «8منكانخواناه مفرطا

افلخىيانة مصراعليها يلأ ثها منهمكا فيها اطلق عطلعىمة لفظ المالغة الدال على تكرر
الفعل مه معانالصادرمئه خبانة واحدة واثم واحدلكون طبعه الحييث مائلا الى تكشيركل
ظواحدمن الفعلين .وقد روى انه هرب الى مكة وارئد ونقب حاتطابهاليسرقمتا اهلهفسقط
ن مررمضوالله
ع+
وات
الخائط عليه فقئله قبل اذا عثزت منرجل علىسيئةفاعاذلها اخو
علهألهامي بقطع يدسارق خاءت امه >بى وصول لد أزان سمرقة سرقها قاعف عنّه فقال |
ظ
اكنيتاابن الله لابؤاخذ عمده فىاؤل

| سمسيه

 75.استحمون

منالاس

ع«وَلواقتتتفنو نم الله 0لم مامت الات

 1السسماررول

مهم حماء

2

الجزء الخامس

<< 4 77/ه

!

|لاولين وهوانزالالعذاب بهمحكيذنيوا انباءهم فتحلدنلسْةَالله تبديلا مجعل التعذيب
ا

غيرتعذيب وغيرالتعذيب تعذيبا ولنتحد اسنةالله تحويلا بنقل التعذيب عنهم الى غيرهم

والحاصل اله لابردل تافليسّة ولاحول ماحللسئة اذلقد حقالقول عليهم ولايئيدل القول
| لديه * وفىالابةالكريمة بحث علىالشحاعة والت<لد واظهار الغلظة #قالتعالى (وليجدوا
ظفكم غلظة )  :قبل

هعست ثرى افت حان سمور * وزدرشتىميبردجان خاريشت
ظ
* فالسلنانالفارمى رىحاه عه اذا اسطزك :فلك 0ل بن صا عارية|الكافر لدو ؤنوله
ك|تحدر اوراقالشجرة ببوب النسهم * وقالعطية بنقيس اذا رجت فازيا فان خطريبالى
كثرةالعدد والعدد رجمتعنالسفر حُوفا منالغرور وانيخطرقلتهما قلت لاخولولاقوة

الابالله االعللعىظم  :نوكهلات بهرام [ آهنسكه سرتاج دارد * بايدكه دل اذ سرير دارد ]
1ق

بأى تهكا' زر “تكاز خانة ملك عه شين كمال وسر وه جههست دربازد

ظ ومن كلاتالسعدى قدس سيره

د
ونك
ساح ج
جنث سل
ددقزا كند عرد بإيدبود » برمخ

|

ظإشول الفقير سمعت هحنضرة شجى وسندى الذىهو منزلة رومن جسدى انهقالالسلطان

| والوزير بالفسبة الىالعسا كر الاسلامة كالقلب بالنسية الى الاعضاء والجوارح الانسانية :
| فاذاثيتثبتوا امناالقلب اذاصلح صلح الجسد كلهفكاانن اقبالالامام بعشمر امتسبكان اقبال
ا قومه بمرتية واحدة وانكان:بمائة مستيكاناقبالهم مشر مراتب وهكذا واماادياره فمكسه

| فانكان إمرتية كانادبارالقوم بعشمر عاتب وانكان بعشمر ماات
دبكاانرهم يعائة مانية

|وهكذا وليسالدخول بداد مزباب جتافلبلدان والخروج الى المسين والتتم فلابدلكل

ظمجاهدانيحتهد خفدىمةالدين وبتو كلعلىالله ويعقد على وعده ونصيرعللمىلااءحتى يبلغالكتاب

لفح المطلوب بيتلنظرالى
اكث
| اجله وازانى الاب فلايستعسجل الامناء ولامهن ولابحزن يم
ظ جفارلله بالنصر والفتح عنقريب ذفان اتكسار القاوب مفتاح ابواب الغبوب ومدار انفتاح
(اتهنوا فىابتغاءالقوم ) اى فىطلبالافس وصفاتها
| انواع الفتوح © والاشارة فالىآية ول
والجهادمعها ( انتكونواتألمون ) فىالجهاد معها وتتعسون بالرياضات وامجاهدات وملازمة

الطاءات والعبادات ومداومة الذكر وهراقبةالقلب فطىلب اللق والقبول والوصول الى
| المقامات العلية ف(انهم © ياعنلىنفس والبدن فى طلب الشهؤاتالدثيوية واللذات اليوانية

(ألمون وترجون منالله  6العواطف
(لمون  6ويتعيون فيطلبها 5ت
ظوالمرادات الجسمانية يأ
| الازلة والعوارف الابدية ( مالايرجون > النفوس الردية من هممها الدئية التى لجااوز

امنف
ناثفة
صكل ط
اعداد
|قمصونرهاعنالمقاصد الدنيوية ( وكانالله  فالىازل ((علها  6باست
| الخلق ( حكها) فها حكملكل واحدمنهممن المقاضد والمشارب قدعلٍ كل اناس مشريهم

| وكل حزب جالديهم فرحون فياأننازلنا اليكالكتاب  5اى القيرآن انزالا بياهلحق 6
روى 

أنرجلا مانلاقصار شالله ظعموة بن ابيرق من نى ظفرسرق درعامن حاره قتادة

ليه مسدصم2

3

وسد
يد عم
ب

(ابن)

7

سورة

4

نبها م.ششرك بال  0الدله .لذ
عمذا

ل

النساء

0

)عنى اخرها عن وقتها |
حاكر و.راجل او امرأة سمعالمؤذن يؤذن ولمبحب منغير عذر ي
(اافترضالله على خلقه بعدالتوحيد شا احبا
بر عذر كذا فىروضةالعلماء وفىالحديث م
|بمهنالصلاة ولوكان شى” احب البه منالصلاة تعبد به  8 7-51را كيوسا جد ْ 8
ال
)ن مآخاراوحىءهالى النبى عليهالسلام الصلاة  1هلك * 10واعلم أن لله
كا
واعد
وق

عبادا مقندحهم ديمومةالصلاة فهم فىصلاتهم دأمون من الازل الى الابد ولسهذا يدرك أ

بالعقول القاضرة ولابعقلها االاغالمون بالله تعالى ا©لوتفىأويلات اللحمية ( انالصاوة

كانت

مهو(ا
ققول
أضت#
ومين كتاباموقوتا ) نءنى وأجبا فىممع الاوقات حين فر

أ

وسات فحىخمسةاوقات لضرورة اضلعافنسانية كان '
ا الصلوة) اى ادبموهازخص فنصهالخم
ا

الصلاةاعمس سين صلاة حين فرضتلباةالمعراجخعلها بشفاعة انىعلهالام حمساوهذا
الا

لعوام الخلق

3
الوم3نوى
لز0ر( 0روالذينهمعلى صلوتهمد هه):

يش وقت عه تماز رهئمون * عاشقانئشس ق “ماه

نيست زرغغنا وظيفة ماههان  +زانكه بىدريا ندارد 0
هيج كس باخويش زرغباتمود * هيجكس باخودينوبت ياربود
دأربدل ءعاوحو لفق مللك «اؤلاف كاالتا ىوتالؤق عدث

ظ
ظ

ولاتهنوا فىابتغاءالقوم  6نزلتفىبدرالصغرى وه موضع سوق لكباى كننواناةيجتمعون
فهاكل عامثمانيةايام  روى  اناباسفيان قالعندانصرافه مناحد ياحمد موعدنا موسمبدر
ىللعهلهوس ( ازنشاءالله تعالى ) فلماكان القابل التقّالله الرعب فقلبه |
لقال الششي :مقاك  2ل ا
ال
ا عقلى
مدم
فن

شعث عم بمنسعود لعخوف المؤمْين منالخروج |9ل0ىبدرفلما اتى نعمالمدينه

وجدالمؤمنين تهزون لاخروج فقاللهم انالناس قدجعوا لكمفاخشوهم ففترالمؤنينفقال

عالليسهلام (لأخرجن ولومخراجحمد) فائزلالله هذهالا اية ارشادا لمنطرا عليهم الوهن
.لمعنى لاتفتروا ولاتضعفوا فطلب الكفار بالقتال
فىابتغاء القوم اىظلبابى سفيانوقوله وا

لااىبورتيك م

يوماحد منالقتل والجراحات فتورا وضعفا فل ازتكونوا تألمون »

نيطىق
ااهع
كد
ش
ري
غن
دس
س
وس
ا
م
ها
ج
روبدر
ف
و
4
ي
8
ا
ش
ع
كاإب
د
دا
م
«
شمب

#ى ان كانلَكمصَارف عن ا
منالمراح <فا3نهم  5اى القومه 98 8يأللونكتألمون ا

وهواتكم تأللون من الجراح فلممثل ذلك نكا رو ولكم اسباب داعية الى الحرب
لسك لهمكمااشاز اليهاشوله  0وترجون مانلله  4املنثواب والنصر #ؤمالا,رجون | 5

والاطيل اللي ماقاسوه ل لام ختصابكم بل 'هُوَسْتنترَك سكم وينهم *م انهم يصبرون |
ار ديتكم على
ظههمن
االل
علىذلك فالكم لاتصبرون معانكأمولىبه منْهم حمث ترجون هن

1الامخطر بيالهم قطعا مق وكاناشعليا  #ممالغافىالسم |
سار الاديان نواملثوات فال ر م

قمراعمالكموضمائر؟  9حكها  6فها بأمس وينبى لخدوا فالاسثال نذلك فانقة عوا ا
جمدة وقىاسه بابتغاء القوم بالفتاللهمة بالغة كاماة ومصلحة تامة شاملة فاطلبوهم بالقتال

فانالله يعذيهم افلدنيا بايديكموفىالا”حرة باندئ الزأيانئةفهل ينتظرو نْالاسةاللّفى الكافرين

از الخامس
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رَلها.بان كمضه فندر سسسففههققام رسو لاللهال
د
ه(
شلام
تهالس
لااحد قال غلم

ثمقال ( ياغورث من يمنعك منى ) قال

ان لاالهالاالله وان مدا عبده ورسوله واعضيك سمفك )

قال لاولكن اشيد انل اقاتلك ابذا ولااعين علنك عدوا فاعطاه سيفه فقال غورث والله
لم

خير منى فقال عله السلام ( انا احق ذلك منك) فرجع غورث الى|صحابهفقص عليهم

| قصته فآمنبعضهم قاكوسكن الوادى فرجع رسولالله الى ادابه واخبرهم بالخير نهاولاله
اعد لذكافرين عذابا مهنا *6تعلل للامس باخذ الحذر اى اعدلهم عذابا مهبنا بان مخذلهم

ظ| ويتصرك عليهم فاهتءوا بأمورك ولاتهملوا فىمباشرة الاسباب كبحل بهمعذابه بايديكم
جىه
لاوعل
اموه
9 ١فاذاقضيتم الصلوة  5صلاةالخوف اى ادت

المبين وفرغتم منهافظهر منه

انالقضاء يستعمل فما فعل فىوقته ومنه قولهتعالى لإفاذاقضيتممناسككم © هلفاذكروا
لله 6خالكوكم ف قباما6هاى قائمين © وقعودا  6اى قاعدين © وعلى جنوبكم 3

ماخىطجعيناى فداوموا علىذ كراللهتعالىوحافظوا علىمراقبته ومناجاته ودعانه فحميع
تام فئة فانبتوا وكارذوا الله
(اذ
قي
لالى
اىل المسابقة والقتالكافىقوله تع
ىلححت
فحوا
| الا
©ت تاربكماملنخوف وأمنتم بمعادتضع
كمن
سأنتت
اعكفينا لعلكمتفلحون  6ف9ا#ذا اطم
الحرباوزارها م4ف8اقموا الصلوة  7اى الصلاة التى دخل

وقتها حنئذ اى ادوهابتعديل

| اركانها ومراعاة شرائعها  .ومن حمل الذكر على مايع الذكر باللسان والصلاة من اللنفية
ْ فله ان شول فتفسينالا إبةفداوموا على ذ كرالله ف يسع الاحوال واذا اردتم اداء الصلاة

فصلوها قائمين حال الصحة والقدرة عاللىقبام وقاعدين.حال المرض والعجز عن القيام
ومضطجعين عاللىحنوب حااللعجز عالنقعود لاصنالوة كانت علىالمؤمنين كتاباموقونا64
اى فرضا موقتا * قال مجاهد وقتهتعالىعليهم فلابد مناقامتها فىحالة الخوف ايضا على
ٌْالوجه المشمرو ع ول مفروضًا مقدرا فىالضر ادبع ركيّاك وق التجفي ياكديم فالايد اك

تؤدى ففكل وقت حسما قدر فنه* قالففشرح الحكم العطاشية وماعاللهتعالىمافىالعباد

من وجود الششره المؤدى الى الملل القاطع عن بلوغ .العمل جعل الطاءات فىالاوقات اذ
سنة شهرا وفالماّين حمسا وفالعمر زورة رحمة بهموتيسيرا
ا حلمسا
ىيوم
فىال
ول ف
ظجع
«عاملته تعامما وبطرا وبطالة واتياءا للهوى وانما وسع الوقت كى بق حصة الاخشار وهذا

سر الوقت واكالنواجب على الامة ليلةالمعراج حمسين صلاة فخففالله عنهم وجازاهم بكل
وقت عشمرا فحاجمرسين فىحمسة اوقات قالوا وجه كون بوم|اقيامة علىالكافر حمسين الف

سنةلانهلمضايعاخمسينعوقب بكل صلاة الف سنةكااقروا على انفسهم بشولهم (لمنك
املنمصلين) وفالحديث (منترك صلاة حتىمذى وقتها ثمقضىعذب فىالنار حقبا) والحقب
دةون يعنى ترك الصلاة الىووقت
ع سن
تالف
اوم
مل ب
مماك
ةةوستون بو
الئمسن
انئسنمةك
لنو
ثما
|

ه
نتاب
عاذا
|القضاء الثوعماقبالله به يكون جزاءه هكذا ولكنالله يتكرم بلاانجازى به
| كذا فىمشكاة الانوار وف الحديث (خسة لاتطفاً نبرانهم ول)اعوت ديدانهم ولا خفف عنهم

صصص مجم ص

سو تتا

-م ولام جوم

ا وس

سورة النساء

سور مووي ومورب وجري

الاخرى ركعة ك فالآيةمجاءت الطائفة الاولى وذهبت هذه الى العدو حتىقضت الاولى |

الركمة الاخرى بلأقراءة وسلموا مهجاءت الطائقة الاخرى وقضوا الركعة الاولىبقراءةحى '

ص.ار لكل طافة ركمتان هذا اذا كانمسافرا اوفىالفجر لانالركعة الواحدة شطر صلانه
وامااذاكان مقا الومغرب فبصييبالطانفة الاولىالركتتين لانهما الشطر» وفىالكافلواخطا /
الامام فصلى
بالاولى ركعة وبالثانية ركمتين اى فالمغرب فسدت صلاة اثلطفاتين  .وتفصل
اكفة الصللاة عندالخوف من عدو اوسبع كنىمؤوه بباالصللاة الخوف فىالفروع فارجمع

الله مقوالأخذوا

اى هذه الطائفة عقحذرهم  6وهوالتحذر والشقظ للإواسلحتهم كه1

ظ  #ان قلت الذر مقنل المعانى فكيف يتعلق الاحّذ الذى لايتعلق الابما هاوملناتسعلان '

كالسلاح» قلتانه املاقنسبتبعلارةبالكنايةفانه شبه الحذر ل؟ة يستعملها الغازى وتجمعلق '
الاخذ بلهمدلاعلى هذاالتشبيه المضمر فاىلنفس شمكون استعارة مخبلية ولايلزماجمعالمبيقنقة
والماز من حيث اا ساد الاخذ الى الاسلحة حقيقة والى الحذر مجاز وذاك لان الاخذعلى
حةرقته واهلجاز ايقاعه فافهم ولعل زيادةالامس بالحذر فىهذه المرةكونها مظلة لوقوف
الكفرة علىكون الطائقة القائمةمعالبىعليهالسلامفوشغل شاغل واما قبلها فربما يظونهم
فائمون للحرب واتكايف كل من الطائفتين باخذ المذر والاسلحة لما ان الاشتغال بالصلاة مغائة

الالقاء السلاح والأعراض عن ذك هرا ومئنة لهجوم العدوكا ينطق به مابعد الآآبة :قال
الامام الواحدى فى قوله تعالى ( ولياخذوا حذرهم ر
4خصة للخائف فاىلضلاة لياجنعل

بعض فكره فيغيرالصلاة  88ودالذين كفروا لوتغفلون عناسلحتكم وامتعتكم فبميلون
عليكم ميلة واحدة  6الخطاب للفريقين بطريق الالتفات اى'تمنوا ان ينالوا مسكم غرة
وراتهزوا فردة فدشدوا عليكم شدة واحدة والمراد بالامتعة مامتعبهفىالخرب لامطلةنا

وفلاجناح عليكم انكان بكماذى منماطوركتتم مرضى انتضعوا اسلحتكم * رخصة

لهم فيوضع الاسلحة انثقل عليهم حملها بسبب مايبلهم منطر أو يضعفهم منرض وهذا ١

يؤيد انالامى بالاخذ للوجوب دون الاستحباب * وقال الفقهاء احمللسلاح فيصلاة الحوف |

يمتهت لان اخل ليس من اعمال الصلاة والامى فى قوله تعالى ل(وليأخذوا حذرهم
واسلحتهم  6ماوللعنلىدب فلوخذو احذرم 6هامهم معذلك باخذ المذر اى بالتبقظ '

 .والاحتياط لث
يلهأجم عليهم العدو غيلة * قالابنعباس رضىاللَهُ عنهما غنا رسولانّ صلالله /
عليه وس محاربا بببنى اتمار فهزمهم اللهتعالى فنزل الني عليه الصلاة والسلام والمسلمون ظ

ولايرون منالعدو احدا فوضعوا اسلحتهم وخرج رسولالله يمثى لهاجةله وقد وضع |
سالاحه حتى قطع الوادى والسماء ترش خال الوادى بينه عليهالسلام وبين اضابه خلى فى |

اصل شجرة فبصر به غورث إنالحارث الحارفىفاتحدر مانلل ومعه السف وقاللاصحابه ١
قتانىااة ان لماقتل حمدا فميشعررسول الله الا وهو قائمعلى رأسه وقدسلسيفه تممندمققال |
ياتح .هنا نخضمك هالا ن فقال عليهالسلام ( الله عروجل ث
)م قال ( اللهم 1كفنى غورث |
ابنالحارث بهاشدّت ) ثماهوى بالسيف الى رسولالله ليضربه فانكب على وجهه من زلة ؤ

مج 5/٠7 ده
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ان.يتعرضوا لكم بماتكرهون منالقتال وغيره فليس عليكم جناح اتنقصروا منالصلاة ظ
والقصر ثابت بهذا النص فىحال الخوى خاصة واما فىحال الامن فالسنة » قال المولى

اتوالسعود فىتفسيره وهو شرط معتبر ففشرعية مايذكر بعذه من ضلاة الخوف المؤداة
باجماعة وامافحق مطلق القصر فلااعتبارله اتفاقا لتظاهر السانعلى مشروعيته »ثم قال |
شلول انالا يةالكرعة  0فىيحق مقدار القصر وكفته وقىحق ماسعلق يه |
بعد كلام ب
مالنددلاة .وفىمقدار مدة القصر الذىئ طبه القصر فكل ماورد عنه صلى الله ا

مانلقضر فىحال الامن وتخصصه بالرباعبان على وجه التنصيف وبالضرب فالمدة

المعسة نيان لاحمال الكتاب .انتهى* وعنابن عباس رالضله عنهما قال سافز رسول الله

صالىله تعالى عليهوس بان مكة والمديئة لامخاف الااللّه فصلى ركعتين كذا فىالوسيط
ف انالكافرءنكانوالكم عدوامينا  6اظىاعر العداوة وكالعداوتهم ممونجباتالتعرض
لكشتال اأوعغيره ب واذا كنت  6ياعمّد

فنهم 6امم الموّمين انا فين  0فاقتلهم

ال ااذىا اردت :انتقمبهم الصلاة * قبانلعناس لامرالأمىشركون رسول الله صلىالله
عليهوس واحابه قاموا آصللىاة الظهر وهو لؤمهم وذلك ىغزوة ذا تالرقاع 9

تركهم الاقدام على قتالهم فقال بعضهم دعوهم فان لهم بعدها صللاة فىاحب اليهممن باهم
واولادهم واموالهم بريدون صلاة العصر فان رايعوهم قاموا المها فشدوا عليهم فاقتاوهم |

فنزل جبراسّل علهالسلام بهؤلاء الآياتالبصيلناتين فعلمه كيفيةاداء صلاة الخوف واطلعه

الله ع!تت

متروعةمدل

ا

أ

ظليه وس فىحق كل الامة اسه انهتعالى علرسوالله صلى اللهعليه وس كيفيةاداءالصلاة حال
ع

ا|لخوق ع به الامة فيتناولهم الخطاب الواردله عليهالسلام* قالفىالكشاف ان الاممة
نواب رعسنولاللهةصلى اللهتعالى عليهوس فىكل عصر قوام كباانيقوم بهفكان الخطابله
همصلى الله
لملم ا
اؤمه
ويهلاني
سعل
رخوف
متناولا لكل اماميكون حاضرا مجماعة فىحال ال

الّناءات التىكانمحضرها ألايرى ازقوله تعالى (إخذمن اموالهم صدقة تطهرهم»
مدوسل
ناةدفع
اصل
ةكذا
فه ف
وبعد
خثمة
لالا
اه من
لعملوجيبهكاونلهسلام مخصوصا بهادون غير
قول هقنال صلاةالخوف مخصوصة بحضرة الرسول عليه السلام حيث شرط كونه بينهم
««فلتقمطائقةمنهمممك » بعدان جعلتهم طائفتين ولتقف الطائفة الاخرى بازاء العدو
لبحرسو؟ منهم  9ولبأخذوا  4اى الطائقة القائمة معك وهم المصلون و اسلحتهم  #اى
لانضعوها ولابلقوها وانما عبر عن ذلك بالاخذ للايذان ١وب ف سك  ) 01نه يمأخذ ونها

ابتداء

فاذاسجدوا © اى القامون معك وابموا الركعة  #3فلمكونوا مَنََ وداككم يهاى

ااباللىة العدو للحراسة ه9ولتأت طائقة اخرى لميصاوا  6بعدوم الطائفة
قرفو
منْص
فلي
|ظ الواقفة ماه اعدو لحراتة 9:ف8ليساؤامك  #الركعة الساقية ول بين فىالآية الكرعة
ك
لبن
ذد ب
ظحال الركعة الباقنة  4ل من الطايفتن وق

لست لت

ل

بالسنة حمث روى عن ابن حمر وابن

هت ة الحوى صلىبالطائقة الاولىركعة وبالطائقة.

الل

فو

ب

مج

كوده
1قص
سد الى إل م
للس
|اا

8777

هم

ورة

النساء

ف60
لااتت « 00 71
ووبيل
1أ
1لت
مله وكرمه وسعة حوده.٠ابتهى عل ا

ف|ىالارض »* شروع فبيانكفية الصلاة عند الضرورات منالسفر ولقاء العدو نارا
حعلكم
اليس
ن©ف
جيرها
جترة اوللجهاد اولغ
لةهكان
لافر
والمرض أى اذاسافرتم أى مس
اى حرج ومأثمفى « ا نتقصروا  6شا ص املنصلوة  6فهوصفةلمحذوف

الي

كودي ببس لجان | اد كاه قتطق لقص يحققة
| لكيرهالن قميرس احلىحلنفتات ام
| اتماهو ذلك الثى' لابعضه فانه متعلق الحذف دون القصر وعلى هذا فقوله منالصلوة يابتى

) ١إذمكون مقموللر لتقصروا حل زيادة ميتنما رياه ,الانفشن يوام عقلدي ,انتكتوسنمنة
ظويكون المفعول محذوفا ماهورأى سسوبه اىشياً املنصلاة فشتى انيصار الىىوصف احزء

بصفة الكل والمراد اقلصرباعيات باالتنصف فانها تصلى فىالسفر ركمين قالقصراهايدخل
ففصلاة الظهر والعصر والعشاء دون المغرب والفجر وادنى مدة السفر الذى محجوز فه
القصر عندانى حسفة رحمدالله مسيرة ثلاية ايام ولالمها الايام للمشى واللمالى للاستراحة بسير

الابل ومشى الاقدام بالاقتصاد ولااعشار بابطاء الضارب ١ىالمسافر السائرواسراعه؛لوسار
مسيرة ثلاثه ايام ولباليهن بوم قصرولوسار مسيرة الوم فىثلاثة ايام لهَضر نملك المسيرة

ستة برد حمع بريد كل بريداربءة فراسخ وكل فرسخ ثلائة امبال باميال هاشمجدرسولالله
صلى أللهعلبوديا وهو الذى قدر اميال النادية كل ملمى ,اننا عشر الف قدم وهى اريعة

اشر طق ذانكلثلاثة اقدام خطوة و+ظاهى الآية الكرعة التخير بايلنقصم
والاتمام وانالاتمام افضل لكن عندنا بيجب القصر لاتحالة خلاانبعض مشامخنا سماه عزيمة
وبعضهم رخصة اسقاط بحيث لامساغ للاتمام لارخصة نوفية اذلامعنى التخير باينلاخف
والاهّل قال رسولاللهصلىاللعهليدوسم ( صدقة تصدقاللهبها علبكم ) وهويدل علىعدم
جواز الاكال لانالتصدق »الاحتمل القليك اسقاط محض لايحتمل الردفليس لالااالتدين

| بماشرعالله والعمل يماحكم  +قال فىالاشباه القصر للمسافر عندنا رخصة اسقاط يمعنى
ظلعزيعة بمعنى انالاتهام لمق مشسروعا حتى اثم به وفسدت اواتم ومن لشعد على رأس
ا
| الركمتين فسدت صلاته لاتصال النافلةبها قبلعوال اركانها وانقعد فاخىرالركعة الثانيةقدر
| التشهد اجزآته الاخريان نافلة ويصير مسيئا بتأخيرالسلام  +قال فىتفسير الحدادى المسافر
ظاذاصلى الظهر اربعا ولمشعد افلىثانية قدر التشهد فسدت صلاته كصلى الصااجاتي
* فازقلت فاتصنع بقوله ل( فعليلسيكم جناح انتقصروا  6فلهورد ذاللكبجناح »
لاانهم الفوا الاهام فكانوا مظنة اخنطر

بالهم ازعليهم نعضانا فىالقصر فصرح سق

الجناحعنهم لتطبببه تفوسهم وكيطامسفّوىاقاوليلههتعالى لا فنحج البيتاواعتمر فلاجناح

عليه انزيطوفبهما  6مع ازذلك الطواف واجب عندنا ركن عند الشافبى ثم انالعاصى
| كالمطيع ىرخصة  0حتى انالابقوقاطع الطريق سّصران لان المقم العاصى مسح

عتفلبار
يصة
|ما وليلةكالمقم المطيع فكذا المسافر ولآن السفر لدس مع
و

عرض العاصى

ابه .يمححذذووف آدلالة ماقبلهعليه اى اخنفتم |.ظإانخفتم ان يفشك الذينكفروا  4جو

2
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قاتاثلُ الولح الحا شرح الكلمة
الىتكاتشفة :الاقمال وَسَّمَاعْدَة المقات"ومتائنة الذ
كوامنن
|الشعيبية منالفصوص الحكمة فايدل على عادلمترق بعدالموت قمونلهاتعالى (
ف|ىهذه اعمى ) الآآيةانماهو بالنسية الى معرفةالحق لالمنلامعرفةله اصلا فانهاذا انكشف |
الغطاء ارتفع العمى بالنسبة الى الدار الآخرةونعيمها وجحيمها والاحوال التىفيها واماقوله
ات ابن ادم انقطع ف>ه4و)يدل على انالاشياء التى يتوقف حصولهاعلى
اامم(
ذلسل
اياه
عل
ا|لاعمال لانحصل ومالايتوقف عللها بل حصل بض ل الله ورءدته فد بحصل وذلك من

١مراتب التجافى انتهىكلامه .فعلى السالك انْلايتقطع نعالطزيق ويرجو منالله التوفيقى
بصل الى منزل التحقيق :قال الخحافظ الشيرازى

ران زف دروا نانكو زات الف

لحلبار علمل حفن كياتي

بالبكشاى صفير از شجر طوبىزن * .حيف باشد جوتومرت كهاسيرقفسى

تاجو مر نفسى دامن جانان حكيرم * جان نهاديم بر اتشذبى خوش نقى
حدد بويد بهواى توبهر ستو حافظ » شمر الله .طوها

اريكا باملتسئ

| © اولفتىأويلاتالتجمة انالاشارة فىالآيةمنغاية اضلعافنسانوحائه الحبوانيةواستهواء

١الشطان يكون الخوف فالياعلى الطالب الصادق فىيدء طلبه فكما ارادانيسافر عنالاوطان
لضقلبوثيل
| 0وبهاجر عن الاخوان طالما فوابد اشارة سافروا لتصحوا وتغنموا لازالة امر

حة الدين والفوز بغيمة صحبة شيخكامل مكمل وطبيب حاذق مشفق ليعال مرض قلبه
وسلغه كسة طله فتسولإه النفساعداد الرزق وعدم الصبر ويعده الشيطان بالفقرفقالتعالى

لا
فةطمنه
ومغفر
؟
علىقضية (والله لعدم

ومن يهاجر فيسيل الله اى طلبالله ( جد

فىالارض عتما كثيرا » 6اى بلادا اطب من بلاده واخوانا فىالدين احسن من اخوانه
و(سعة ) فىالرزق .وفيه اشارة اخرى وهى ومن يهاجر عبنلد البشرية يطلب حضرة
رض
فبوسي
ىةاجد
الر

الانسانية مراتما كثيرا اى متحولا ومنازل مثل القلبوالروحوالسر

وسعةاى وسعة فىتلك العوالم الوسعة اوسعة من رمحماةخالبلرهالله تعالى على لسانسه
علمهالصلاةوالسلام عنتلك الوسعة والسعة بقَوله ( لاسعنى ارضى ولاسمانى واتماسعنى قلب

عبدى المؤمن )فافهم ياكثيرالفهمقصير النظرقليل العبرثمقالدفعاللهواجس النفسانية
والوساوس الشيطانية فىالتخويف بالموت والايعاد بالفوت ( ومنيخرج منبيته © اى ,بيت
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جزرا )
بشسريته بترك الدنيا واقلعهوى وقهر النفس بهجران صفاتها وتبديل اخملاهقهاا ب
الىالله طالبالهفىسايعة رسوله ١ثميدركه الموت  6قبل وصوله ((فقدوقعاجره عاللىله ©
نعنىفقدالولجّبهتعالى علىذمةكرمه بفذله ورحمته انيبلغه الى اقصى مقاصده واعلىمرانيه ؤ
من
ؤية
مون
لجله
اا
ان المائع من
فىالوصول بناءعلى صدق نيته وخلوص ,طويته اكذا

خير

هفورا  لذنب بقية انانية وجودهلارحها 6علي.هحجلىصفة جوده ليبلغ|.
من مله (روكان ال غ
52
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قومه الذين هاجرهم .والرتم الذل والهوان «اصله لصوق الانف بالرغام وهو التراب يقال /

ارم الله انفه اى الصقه بالرغام ولماكان الائف من حماة الاعضاء فىغاية العزة والتراب فى |

فاية الذلة جعل قولهم عم اكنفنهاية عن الذلة #إوسعة» فىالرزق واظهار الدين ومن ٌْ
يخرج مبنه مهاجرا 6ه اىمفارقا قومه واهله وولده ههالىالله ورسوله» اىالىطاعةالله |

وطاعةرسوله  ثميدركه الموت  #اى قبل اينصل الىالمقصد وان كانذلك خارج بابهكم
ينى' عانيهثار الأروج من بيته على المهاجرة «وفقد وقع اجره علىالله«6الوقوع والوجوب

متقاربان والمعنى نبت اجره عندالله تيوت الامى الواجب هوهكان الله غفورا  5مالغا فى

المغفرة فغفرله مافرط منه من الذنوب ااتى من جملتها القعود عن الهجرة الىوةتاخروج
ْ #رحيما 6ه مالغا افلىرحمة فحيرمه ال ثوان مجرنه روى ان رسولالله صلى اللهعليهو سل

| لبمعاث بالايات الحذرة عن ترك الهجرة الى ملمى مكة * قال جندب بن ضمرة من نى |
الليث .لبنيه وكان شبخا كييرالايستطبع انيركب الراحلةاحملوتى فاى السستمنالمستضعفين وانى |

لأهتدى الطريق ولى من الاماللماميدبيلقئةوا مبنعهداوا ائلللابليةتبمكة لخملوعلى سرير |
| متوجها الى المدينة فلمابلغ التنعم وهوموضع قريب ممنكة اشرفى عالىلموت فاخذ يصفق

لك ات
وليه
سع
رايعك
بعينه على شماله ثمقال اللهم هذدلك وهذه لرسوإك ابابعك على ماب
حمدا فلمابلغ خيره ااب رسولالله صلىاللهعليهوس قالوا لواتونى بالمدينة لكان اتم اجرا أ

وقال المشركون وهم يضحكون ماادرك هذا ماطلب فانزلالله هذه الآية فنهذا قالواالمؤمن
اعةجثزمه العذر اعتنمامها كتباللّهله واب مام تلك الطاعة * وفىالكشاف
اذاتصد طا
لواكل هجرة لغرض ديى منطلب عل اوحج اوجهاد اوفرار الى بلد يزداد فيهطاعة

اوقناعة 'وزهدا فىالدنيا اوابتغاء رزق طب فهى مجرة الىالله ورسوله وان ادر كهالموت /
فطريقه فاجره واقع علىالله انتهى ق*ال حضرة الشيخ الشهير بافتاده اقتدى قدس سسره |
+قول
منمات قل الكمال قراده يحى“النه ماانمنمات فىطريق الكعة يكتسله اجرحين ت

كم الفح لالص كو تقس ع د شق النازقها العلإافدناهاء اهدبرالباومتوحة |:
بقول عند تفسيرهذه الآية انالطالب الصإدق اذاسافر منارض بشسريته الى مقامالقلى فات |
قل انيصل الى ماده فله تصيب مناجر النالغين الى ذلك المقام لصدق طلبهوعدمانقطاعه |
حد الموت بلالله يكمله فءىلم البرزخ بوساطة روح منارواحه اوبوساطة '
ظاعلنطريق الى

ظضه  .ومثل هذا جاء ففحق باعلضسلاك وله نظير ف الشريعة ماروى عنالحسن البصرى
في
رحمهالله انهقال بلغنى انالمؤمن اذامات ولمبحفظ القران امى حفظته انيعلموه القران فىقبره
حاتللىبّبعدثتهعالى نوم القيامةمع اهلهفاذا كان طالب القرانالرسمىبالغا المع ادهوان ف البرزخ
لخحرصه على التحصل فليس ببدع انيكون طالب القران الحقبتى واصلا الى مرامه فىءالم
المثال المقيد لشغفه على التكميل * اقول واماماقال الشيخ الكبير صدرالدين القنوى قدس
سسره فالىفللك الآآخر منالفلوك املنمتفق شرعا وعقلا وكشفا انكل كال لمبحصل للانسان

ظ
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»ولفآىية الكرية ارشاد الى وجوب المهاجرة منوضع لمكن الرجلفيهمن اقامة
ا
امور دبنه بأى سبب كان »*وعنالنى صالىله عليهوسلم (منفر بدينه منارض المادض ,
انلارض استوجبت.له النة وكان رفيق ابه أراهمونبيه جمدعليهالسلام) /
وان كان شبرا م

»لالخحدادى فىتفسيره فىقوله تعالى ( ألمتكن ارض اللهواسعة فتهاجروا فيها » دليلانه ظ
قا
لاعذر لاحد فى المقام على المعصة فىبلده لاجل المال والولد والاهل بل شتى ان يفارق

وحقلفهبهذا
وطنه ان ميمكنه اظهار ال

روى عن سجعبديبرنانه قال اذا بحاملمعاصى

بارض فاخرج منها

* نتوان مرد بسحتىكه من ااز ادم
ح
ر اس
تهحديث
سعدياحب وط نكرج
نهه(م ظالم لنفسه 6
يىة ان المؤمن عام وخاص وخاص الخاص كفقول
نف
آارة
للاش
اوا
©
وهو العام ( وها م مقتصد  6وهو الخاص (( ومنهم سابةىٍ بالخيرات © وهوخاص الخاص

لمع©وهمام الذين ظلموا أنفسهم بتدسيتها من
افسه
ف(الذين نوؤاهم لملالئةظالمى أن
انقها الذمسمة ونحلتها بالاخلاق الميدة للفلحوا ب وأنلوزقا با
خهال ع
اكت
غيرتز
لقدح منزكاهاوقدخاب مدنساها) (إقالوا فكمتم» اى قالتالملائكة
ف(
الى
قال تعا
حين قبضواارواحهم فى أى غفلةكلم.وراك امار تلان استعدادك الفطرى وفى
أى واد من او دايلههوى تهسمون وفى اعفواضة منرياض الدنيا كنتمتؤئرون الفابىعلى

الاق وتنسون الطهور والساق واخوانكم يجاهدون فى سبل اللهباموالهم وانفسهم
ويهاجرون عن الاوطان ويغارقون الاخوان والاخدان إقالوا كنامستضعفين فاىلارض)
| اى عاجزين فاستبلاء النفس الامارة وغلية الهوى مأسورى الشيطان فى حيس البششرية

عة فتهاجروا فيها  4فتحرجوا من
س(
اقلب
وض ال
( قلواألمتكن ارض الله  6اى ار
ظمضيق ارض البشرية فتلكوا ىفيج عالم الروحانية بلتطيروا فىهواءالهوية(فاوائك) ظ
|فلا الى انفسهم ((ماواهم جهنم »©البعد عنمقامات القرب  وساءت مصيرا © جهم |

ع( ال
ضفس
ت الن
سجهاد
معن
فاين
لين
اقاعد
البعد لتارى القرب والمت

ى
ل)
اادان
والو

مانلرجال والنساء |

)فرىوج علكنالثدرنيةاالبالوضمفت |
اللةخ
ضلفتاهمست(طيعون حي

الحال ولاعلى قهر النفس وغلبة الهوى ولاعلى اقلعشيطان يطلب الهدى إولابهتدون |
سسلا ) الىصاحب ولاية تمسكون بعروته اولويثعقتصمون بحبل ارادته فطلب المولى |
ْ فخرجهم من ظلمات ارض البشيرية الى تورسماء الربوبيه على اقدا م العبودية وهم المقتصدون ظ
|المشتاقون ولكاي ,.حجب الانانية حجوبون ومن شهود حمال الحق محرومون فعذرهم |
| متوةخدع رحمته وقال ( فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم ) السكون عنالله والركون أ

6وه ه امكنهم التقصير فالعبودية(غفورا
لواعف
وعف
الىغي ارلله( وكان الله  6فىالازل (إ

ولغفرانه امهلهم فى اعطاء احلرقبوبية كذا ف التأويلات لنجمية #يإهوامنجرفسييل اله /ظ
| توغب ف المهاجرة وتأنيس لها وسبيل الله ماامس بسلوكه ب9حدفى الارض ماما كثيرا ظ|

|'|0101302
|ض<|
|[زظ
|+ضه!
'«+1
'7ه
0

اعاسفو 9كول اللغراماس اونماحسمن بكم

انتغل لمافه منالاشعار |

سسا
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للمتوفين تقريرا لهمبتقصيرهم فىاظهاراسلامهم واقامة احكامه من الصلاةوتحوهاوتوخالهم |

بذاك ٠لفمكتم © اى فى أى شى”كتم منامود ديتك كانه قبل فاذا الوا والحواب )
١

فقيل © قلوا  #متجانفين اعلناقرار الصريح بماهم فيه من التقصير متعالينيما يوجبهعلى

زعمهم ©«كنامستضعفين فىا
ملار
كض 6#
ةاى
عفىار
اضجز

ينا
علنقنام يمواجب الدين فمابين |

اهلها#ؤقالواه ابطالا لتعللهم وتسكيتالهم هِِالمكن ارضالله واسعة فتهاجروا قنها  1الى

قطر آخر مها 'تقدرون فيه على اقامة امور الدين كافعله من هاجر الى الامديلئةموادلىشة
وقبلكانت الطائفة الكموذرة قدخرجوا مالعمشسركين الىبدر فقتلوا فيها فضربتالملاكة
وجوههم وادبارحم وقلوا لهم ماقالوا فكون ذلك منهم تقريعا وتوخالهم بماكانوا فيه من
مساعدة الكفرة بانتظامهم فى عسكرهم ويكون جوابهم بالاستضعاف تعللا بانهمكانوا |
مقهورين نحت ايديهم وانهماخرجوهم اى الى بكداررهين فرد علنهم باكناهمنوا يسدلى

من الخلاص من قهرهم متمكنين من المهاجرة «إفاولئك *6الذين حكيت احوالهمالفظيعة

ظ

ظٍِمأوبهم 6اى فى الآخرة «إجهم »4م ان مأواهم فىالدنيا داالركفر لتركه .الواجب

ومساعدتهم الكفار وكون جهم مأواهم نتبجة لما قبله وهواعلة الدالة على ان لاعذرلهم
فوذلك اصلا فعطف عله عطف حملة على اخرى © وساءت مصيرا  64مصيرهم جيم
ْ  2الاالمستضعفين مالنرجال والنساء والولدان ا4ل6استثناء منقطع فانالمتوفين ظالمينانفسهم

اما متدون او عصاة بتركهم الهحرة املعقدرة عليها وهؤلاء المستضعفون االىمستذلون |

اللقهورون نحت ايدى الكفار ليسوا بقادرين عليها فلميدخلوا فبهم فكانالاستشاءشقطما |
والار والمجرور حال املنمستضعفين اىكائنين منهم * فان قلت المستثى المنقطع ويانكن
داخلا ال
فمستثنى منه لكن لابد ان يتوهم دخوله فىحكمالمستتى منه اولممنعلوم الايتوهم
دخول :الاطفال فالىحكم السابق وهو كون مأواهم جهنم فكيف ذكر فعداد المستتى
* قلت للمالغة ا
فلىتحذير من ترك الهحرة وايهام انها لواستطاعها غير المكافين لوجت

علنهم والاشعار بانه لامخنص لهم عنها البتةننجب عليهم اذا بلغوا حكتأىنها واجبة عليهم
قبل البلوغ لواستطاعوا وان قوامهم يجب عليهم انيهاجروا بهم متىامكنت #لاستطعون
' وحبللاةيهتدون سبلاه صفة للمستضعفين اذلا توقبت فيه فكونفىحكم المتكرواستطاعة
ظالحلة وجدان اسباب الهجرة وماتتوقف عليه واهتداء السسل معرفة طريق الموضع

المهاجر اليه بنفسه أو بدليل فهاوولئك  *#اشارة الى المستضعفين المؤصوفين بما ذكر من

صفات العجز ف عسى الله ان يعفوعنهم  4ذكر بكلمة الاطماع ولفظ العفو ايذانا بان
ترك الهجرة امس خطير حتى ان المشطر من حقه ان لايأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها
قله و#كان الله عفوا غفورا 6#مع
ا صعفحرهاضه عن العقوبة ومعنى
كنوىنه عوفوا

ك|ونه غفورا ستر القباح والذنوب فىالدنيا والآخرة فكهاومل العفو نام الغفران ق:ال
السعدى قدس سيره

لز سه ولف لا

الا غود
تاوودا
د د

الجر الخامس
فيجج7

مج م؟؟ يهم
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* سود برد درخور كالاى خوش

ا

قالعليه السلام ( اذا صرض العمدقالاللهتعاللى ١ كسوا لعسدى ماكان يعمله فاىلصحة الى

نماه اسفلسافلين الا الذين آمنوا وعملوا
د(ث
د(
ان بيبراً ) وقال المفسرون فى قوله تعرالى
الصالحات ا)نمنصار هرما كتب اللهله اجرجمله قهبلرمه غمينرتقوص * وقالواتى ضير
قوله عليه السلام (نية المؤمن خير ممنله ) ان المؤمن ينوى الايمان والعمل الصاح
لوعاش ابدا فبحصلله 'نواب تلك النة ابدا قالوا هذه المساواة مشروطة بشسريطة اخرى
عس عفلىاء ولاعلى
ضلي
ل(
اوبة
فكىرقتوله تعالى فىاواخر سورة الت
سوى الضرر قد ذ
حندون
ملذي
اى ا
لاعل
المرضى ول

ماسنفقون حرج اذانصحوا لله ورسوله  6والنصحة لهماطاعة

ساسر والعلن وتوليهما فىالسسراء والضراء والحي فنهما والغض فنهما
ىاعاةللهم
فلظ
لهما وا
كأبفعل الموالى الناصح بصاحبه كذافىفسيرالارشاد * واعلم ان الجهاد مافناضل المكاسب أ
وأمائلاخرف فلا شت للعاقل ان يتركالجهاد او التحدث بهفانمن ماتولمبغزول نحدثبهنفسه

فقد مات مجتاةهلية ومعنى التحدثطليه الغزوواخطاره بالبال* قاالبكعضبارالسبق بالهمم
لابالقدم وافلحديث( نعمتانمغبونفيهما كثير من الناسالصحة والفراغ) ومعنادانمن انعالله
عله بهاتين النعمتين وها صحة السد بالعافة التى كهاىلتاج على رؤس الاصعاءلايراه الاالسقيم
لنله
صا م
حلقه
والفراغ من شواغل الدما وع

هانان النعمتان واشتغل عن القنام بواجب

احلقله تعالى فهذا هو الذى غبن بضباع حظه ونصبه من طاعةالله وبذل النفس فىالخدمة
ومحصيل ماينفعه لا خرتهمن انواع الطاءات والقربات اللهم اجعلنا من المنتفعين يحاتهم
والمتوجهين الك فضىمهسم وحتهم ولاتقطعنا عنك ولوظة عين ولانشغانا عن الوصل

باليين انك انت الغفور الرحم « انالذين توفيهمالملائكة © يحتمل انيكون ماضا فيكون
اخبارا عن احوال قوم معنين انقرضوا ومضوا وياكنونمضارها قدحذف منهاحدىالتاءين
واصله تتوفاهم وعلىهذا تكون الآية عامة فحق كلمن كان بهذه الصفة والظاهى ان لفظ
المضارع ههنا على حكاية الال الماضية والقصد الى استحضار صودتها بشهادة كون خير ان"
فعلاماضياوهو قالوا والمراد بتوفىالملائكة اياعمقابرضواحهم عند الموتوالملك الذى

فوضاللههذا العمل هوملك الموت وله اعوان مانلملاكة واسناد التوفى الىللهتعالىفىقوله

(اللهيتوفىالانفس © وفىقوله(إهوالذىيحسكم ثيبمتكم ) منىعلىان خالق الموت

 0هوالله تعالى هق ظالمى انفسهم  *#فىحال ظلمهمانفسهم بترك الهجرة واختبارجاورةالكفرة

الموجبة للاخلال بامورالدين فانها زلت فىناس من مكة قداساموا ول+يهاجروا حكياننت

الهجرة فريضة فانهتعالى لميكن يقبل الاسلام بعد مجرة النىصلى الله عليه واسللٍمادلىينة
ظالابالوجرة اليهاثمنديخذلكبعد فتحمكة بقوله علبه السلام ( لامجرة بعدالفتتح) قال
ْ الله تعالى فسمن امن وتركالهجرة ( الذينآمنواول يهاجروا مالكم وملنابتهم منشى"
|

| حتى يهاجروا » 6وهو حال من ضمير نوفاهم فانه وانكان مضافا الى المعرفة وحق الخال

اعون كوا الا ان اصله ظالمين انفسهم تكو ن الاضافة لفظهٌ ق9ا8لوا  6اى الملائكة
سس

سس

م

مج

 ١مل بارت يب

با

سورة
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ن اسصابهما بادضموااري >لفهمهار:اىغفرلهم م؛غفرة روحمهم

النساء

1

ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنى* عنالمغابرة وتقسده نارة بدرجةواخرى
بدر
ظجات مع اتحاد المفضل :والمفضل عليه حسما شتضيه الكلام ويستدعبه احلساننتّظام اما

لتغزيل الاختلاف العنوانى بين التفضلمين وبين الدرجة والدرجات منزاة الاختلاف الذانى

ظد :الاوك اطويقة الانهام مم.التفسيؤادوهاالزيد التتحقيق والتقريركا/فى تقوله تعالى ( فليا
هي
جاء امنا نا هودا والذين امنو! معه بروحمتةجمننااهم معنذاب غليظ )كأنه قل
اجاه
ويه ام
لديقناعل
عىدين درجة لاقادر قدرها ولا يفهم كنها

قنق
وح
تيثحكا

هذا العنوان البعيدبنْهما موهالحرمان القاعدين قبل وكلا وعدالله الحسنىثماريد فسير

امفااده التنكير بطريق الابهام بحيث ياقطحعمال كونه للوحدة فقيل ماقيل ولله درشأن
التتزيل واما للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين الدرجة والدرحات على ان المراديالتفضل

الاول ماخولهم الله تعالى عاجلا فىالدنيا مالنغنيءة والظفر والذكر اميل القق يكونه ظ

درجة واحدة وبالتفضيل الثانى ما انع به فى الآ خرةمنالدرجات العالة الفائتة للحصر م
يم الاول وتأخير الثانى وتوسيط الوعد بالجنة بينهماكانهقل فضلهم عليهم فى
ق عدنه
تْى”
ِن

ذىكر ماهو |
الدنيا درجة واحدة وفىالآ خرة درجات لتاحصى وقد وسط يناهملا ف
جود اعنى الوعد بالجنة توضيحا لخالهما ومسارعة الى تسلية المفضول |
لاوفى
اهم
متوسط بن

والله سبحانه اعم  .وقل الجاهدون الاولون منجاهد الكفار والآ خرون منجاهد نفسه |
|وعليه قوله عليهالسلام (رجعنا منالجهاد الامدغر ىااللجهاد الوأككبراز)ا8لله غفورا كذ'
لذنوب منجاهد فىسبيله © رحما  4يدخله النة برحمته وهوتذبيل مقرر لماوعد من
المغفرة وراحلمة © قال القشيرى رحمهالله انالله سبحانه معاولياءهفىالكرامات لكنه غاير |

بفيىهاملدرجات شن غنى وغيره اغنىمنه ومن كير وغيره ١كبرمنههاذلهكواكب متيرة
لكنالقمر فوقها واذا طلعت الشمس بهرت اى غلبت حميعها بنورها انتهىفالجنة مشتركة |
بين الواصلين البالغين والطاليين المأقطءين بعذر وعوام المؤْمنين القاعدين عانلطلى بلا
عذر لكن الطاغة الاولى فوىاد والاخريان فوىاد آخر لابستوون عندالله تعالى  :قال

المونىاجامى قدس سسره
فكسديرد وان شل ابتهر
أرقف عن كوطمل شترية» .عا
نايذشان,كت .اجل كند دار * كر تمردى زخواب سَرَ بردار
عار السبارزون كل رواح » بحمدون السرى لدى الاصباح
ودلتالا” به علىان اولى الضر رمساؤون للمحاهدين فالاجر والثواب روى 

عنه عله

السلام انهلا رجع منغننوة تبوك ودنامنالمدينة قال( ان فىالمدينة لاأقواما ماسرتم من
مسير ولاقطعتم موناد اكلاانوا معكم فقياهل)وا يارسول الله وهم بالمدينة قال( ذموهم
بالمدينه حيسهم حابس العذر ) وهم الذين حت ياتهم وتعلقت قلوبهم بالجياد وامامنعهم

نعالطهاد الضرر
سس
ب ب_بٍب7ب_-ب
يبيب

سسللللسسس

اك

قسن

جز  57يدم

بالقاعدين همالاحاء الذيناذنلهمفىالقعود عن الجهاد ١كتفاعء لغيرهم لان الغزو فرض

اكفاية قال ابن غباس رضىاللهغنهما اهلمقاعذون عن بدر والخارجون الها وهو الظاهص

:الموافقلنارخ التزول والجاهدون * عطف على القاعدون ف فىسبيلالل بهاموالهم
واشمم © اى لامساواة بهم ويينمنقعدعنالجهادمنغيرعلة فى الاجر والثواب » فان
ظلت معلوم ان القاعد بغيرعذرواللجاهد لايستويان فا فائدةنقالاستواء * قلت فائدتهتن كير
ق

ظمابينهما منالتفاوت العظم ليرغب القاعد فى الجهاد رفعا لرنته وافة عن اتحطاط مز لته

|ظ© فضل اللهامجاهدين باموالهم وانفسهم  #جلة موحةلمائنىالاستواء فيهفا اننتغاء ساتلواااء

هما يحتمل ان يكون بزيادة درجة احدها على درجة الآ آخر ومنتقصانها فين اللهتعالى

نوكي انض ا!اتنعوابقاء احاضلى باللامالم .فشلك اتابن كأنه قبلمالهم لاايستوون
ف.اجب بذلك  #على القاعدين 64غيراولىالضرر لكون الملة سانالاحملة الاولى المتضمنة
ظلهذا الوصف ف درجة ©انتوبنهاللتفتذمكاسيأئى ونصبهابنزع الخافض اى بدرجة اوعلى
| المصدرية لانه لتضمنه معنى التفضل ووقوعه موقع الم ةرة منالتفضسل كان عئزلة ان شَال

 6من القاعدين
سوطابريه ضربةلاوكلا
مقضيلةواحدةونظر قولكضربه
فضلهت

و
ظالمحاهودن وعدالله الحسنى  #اى المثوبة الحسنى وهى الكنة لحسن عقبدتهم وخاوص
| نهم وائما التفاوت فزىيادة العمل المقتضئ لزيد الثواب  .قوله كلا مفعول اول لوعد

والحسنى مفعوله الثانىوشّد الاول على الفعل لافادة القصر تكأيدا للوعد اى كلا منهما
ى
سلما
عركا
| وعدالله الحسنى لااحدها فقط واجملة اعتراض جى” بها تدا

بوهمه تفضيل احد

لنيا رض
الحو
ؤلنزمت -حلا قتع انمتؤقانة اللفُسفتؤلا ه واان 1نطزاءوم إلا
ا
| كفاية وليس مفروضا علىكلاحدبعنهلانتعالى وعد القاعدين عنه الحسنى "م وعد
ا|لمجاهدين ولوكان الجهاد واجبا على كل احد على التسين لماكان القاعد اهلا لوعد الله تعالى
أياد بالحستى ع وفضل الله الحاهدين على القاعدين  *#عطف على قوله فضل الله #اجرا

دىر ليانمفعضلنى اجر اىجرهم اوجراايعظثهااره علىماهو
صعل
مصب
ل #ت
اما
عذ
لنه للاشعار بكون ذلك التفضيل اجرا لاحمالهم او مفعول ثان لفضل لتضمئه
عم
فدر
مص
.معنى الاعطاء اى واعطاهم زيادةعلى القاعدين اجرا عظها  .وقبل نصب بنزع الخافض اى

فضلهم باجرعظم ف درجات * بدلمن اجرابدلالكلمبينلكمية التفضل  9منه 
صذة لدرجات دالة على فخامتها وجلالة قدرها اى درجات كانة متنعهاللى وهى سسعون

ين
جينتكل
رماب
دجة
در

عدوالفرس الجواد المضمر سعين خريفا او ساععمائة درجة وفى

الحديث (ان فى الخنة مائة درجة اعدها الله تعالى للمجاهدين فى سدله مابين الدرجتين م

ينالسماء والارض ) ويجوز ان يكون انتصاب درجات على المضدرية م فى قولك ضربه

اسواطا اى ضربات كأنه قل فضلهمفضيلات #ؤومغفرة بدل مناجرا بدل البعض لان
اهلممذننوب البى لايكفرها سائرالحسنات
سام يفرط من
بعضالاجرليسمنبابانف أم
| االجلتلىايأنى بهالقاعدون ايضاحتىتعدمن خصائصهم ف ورحمة © بدل الكل مناجرا /

(مثل)

مج "0

9موتون43
135

سَور اليا

يدم

هوالى.إذزةديه غاقنت كاركهكثدت © والاشارة فىالابة الىالبالغين

الواضلين بالسير الىاللهان ( ياايهاالذين آمنوا  6ووفقوا لمجرد الايمان بالغيب ( اذاضريم
ففسببلاللهي6عنى سرتم بقدم السلوك فىطلب الحق حتى صار الايان اانا والابان
اعهنانا والابجسان عانا والسان غسا وصار الغب شهادة والشهادة شهودا والشهود 1

ش.ا(هد
وله
شاهدا والشاهد مشهودا وبهما اقسم الله شو

ومشهود ) فائهم جدا وهذا |

مقامالشتخوخية ( فتبيئوا) عن ال المريدين وآشتوا فىالرد والقبولوفىةوله ( ولاقولوا |
لنالق الك السلاملست مم مناا  2إشارة ل ارباب الطللى ف البدء والارادة اىاذاعسكاحد

نكل ارادتكم والق البكمالسلامبالانقياد والاستسلام لكفلاتقولوا ألست مؤمنا اى صادقا

 .مصدقانى التسليم لاحكاماالصحية وقبولالتصرف فىالمال والنفس عابىلشطرطرقّة ولاتردوه
و'لاتنفروه مثل هذه التشديدات وكقوالوااملرهالله موسىوهارون علهما السلام إفقولاله
اقولا لينا 4فهااتم اعن املنانياء ولا المريد المبتدى” اذل مفرنعون ولا يهولنكم ارمذسقه
فءايف والىهذا المعنى اشار بقوله ((تيتغون عرض الْموة الدنيا 6
خ طل
لونتمه
لجتش
فتت
انمه طبض كلدان يرق مزتويلاكاه مخرحا بينة بيد

لءاد حي متونيعة؟ المشارعخوقبولهم  7ظ
:دا
محتاجين 7107للحي بد
والاقبال على ترييتكم وايصال رزقكم اللكم وشفقتهم وعطفهم علكم ( فتبنوا)ازتردوا |
صادقا اهماما لرزقه او شاوا كاذباحرصا على تكثير المريدين ١ ازالله كان © فىالازل ي(ما
رد والقبول والاحتباج الىالرزق اتلمذىتموزله ( خييرا © بتقدير
لوم
»الي
نا
ملون
تعم

زل وفرغ منها م قال عليه السلام ( ان اللهفرغمنالخلق والرزق
امور قدارهلاافى
والاخل ) وقال ( الضف اذا تزل أزل برزقه واذا ارتحل ارنحل يذنوب مضيفه ) كذافى
ين * حال من
م من
ؤف
مهاد
لالج
اعن
ستوى القاعدون #
امةي8
لنج
اتأويلات ال
القاعدين اى كاسن من امو منين وفاشتها الايذان من اول الاعس لدم اخلال وصم القعود

بيعانهم والاشعار بعلةاستحقاقهم ماسيأى منالمسنى  8غير اولى الضرر  6بالرفم صفة
للقاعدون * فان قلت كلةغيرلانتعرف بالاضافة قكيف جاز كونها صفة للمعرفة * قلت

اللامف القاعدون للهعد الذهنى فهوجار متجرى النكرة حيث لميقصد به قوم باعبانهموالاظهر
حنمى اوعى ج اوشلل اوزمانة اونحوها
والضرر المرض والعاهه م
اعدون .
ادللقمن
انه ي

نلهه أنهقكانلت .اجلتىب ,رسول
وف معتام العتتر عن الاهبة >/عن_زيد بن ثاب تإارضئع:ال
دت
شحتى
خذى
ىللهعليهوسلمففشيتهالسكيئةفوقعت فخذه على فخ
الصل ا
||

ان ترضها

اى تكسرها ثمسرى عنه وازيل ماعرضله من شدة الوحى فقال(١ كتب فكتبت لا
يستوى القاعدون منالمؤمنين والمجاهدون ) فقال ابن ام مكتوم وكان اعمى يارسول الله
ده معارب ووط حمف مم
ا مب
ل
ا)
قضرر
|الإستوىاالق!اعدون منالمؤمنين غأيورلى ال

|
زيد انزلها الله وحدها رتوايراد

الجزءالام.س

 >45دم

مانلمال هد] كآناوغىء قلبااعن اوكتيا] هال لدبي عرض ضري كلمهااليا
اء قريب الانقضاء و فنداللهمام كثيرة 68
نيع
فسر
لنه
والفاجر وتسميته عيضا تنبيهعالىا
تنكم عقتنل .امثاله لماله وهوتنيه على اثنواب الله تعالى موصوف بالدوام والبقاه
ه كذلك  4اى مثل ذلكالذىالى الكم السلام © كم  4الم ايضا ؤ منقبل *

اى فىهادى اسلامكم لايظهر منكم للناس غميارظهر منهلكم مننحية الاسلام ونحوها

ففنالعلكم © بازقبل منكم تلك المرتبة وعصمبها دماءك واموالكم ولميأص بالتفحص

عن سرائرك  .الفاءللعطف علىكنتم ف فتبينوا 64الفاءفضيحة اىاذا كانالامس كذلك ا

فاطليوا بيان هذا الامى البين وقيسوا -اله بحالكم وافعاوابه مافملبكم فىاوائل اموركم |
ال8له كانيماتعملون 68
البزاطن
منقبول ظاهر الجالمنغير وثوق علىتواطى” الظاهر وا
منالاعمال الظاهرة والخفية وبكيفناتها ف خبيزا 6#فبجازيكم بحسبها انخيرا فخيروانشرا
فشر فلانتهافتوا فىالقتل واحتاطوا فىه * قالالامام الغزاللى رحمهالله الخير هوالذىلاتعزب

عنه الاخار الباطنة ولانخرى فالملك والملكوت شى” وتلارك ذزة ولاتسكن ولاتضطرب
نوفلساتطمئن الاويكون عوندههوخيبرمعنى العلملكن العماذااضف االلىخفايا الاطنة ١

سم خيرة ويسى_صاحته خير لالوعبلر موذاكمانيكون شيا ا حر فومالةزدةا0ا

قله ويدنه والخفايا التى يتصف القلىبها منالغش والخنانة والطواى حولالعاجلة واضماد
الشر واظهار الخير والبخل باظهار الاخلاص والافلاس عنه ولايعرفها الاذو خبرة بالغه
قد خنبفرسه ومارسها وعىرف مكرها وتليسها وخدعها خاربها وتشمر لمعاداتها واخد

الحذر منها فذلك مالنعباد جدير بانيسمى خييرا انتهى كلام الامام  :قالالسعدى
بمىتازدايننفس سركش حنان »*كهعقلش تواند كرفتن عنان
كه باس وشبطان بر ابد زور * مصاف بلنكان تبايد زمور

ودلت الآية على انالمتهد قديخطى” ماخطأ اسامة وانخطاءه قدكانمغتفرا حيثلمشتص
منه وعلى انالذكر اللساتى معتبر كاانايمان المقاد حصح لكن ينبنى للمؤمنانيترقىمن الذكر
اللسانى الى الذكرالقلىثمالى الذكرالروحى ويحصلله التعين والمعرفة ويخلص منظلمة

سللعليه
اام
لبري
الجهل ويتنور بنور:المعرفة نلاالانسان يموت ابعش  +عنابنعباس انج
جاء الى الى عليه السلام فقال ياحمد انربك شَريك السلام وهوشول مالى اراك مغموما

حزينا قال عليهالسلام ( ياجيريلطال تفكرى فىامتى .يومالقيامة ) قالأفىامى الاهلكفر
(اجبريل فىامى اهل لاالهالاالله محمد رسولالله ) فاخذ بيده حتى |
اماهل الاسلام فقال ي

اقامه الى مقبرة بتىسلمة ثمضرب بجناحه الايمن على قبرميت قال ثمباذزالله فقام الرجل
ن
كاداكا
مسسض الوجه وهومّول لااله الااللّه مد رسولالله فقال جبريل اعلدىمكانك فع
ثمضرب بجناحه الايسر فقال ثمباذزالله فخرج رجل مسود الوجه ارزقالعينين وهوشول

واحسسرتاه واندامتاه فقالله جبريل عد الى مكانك فعاد كاكانثقمال يامد على هيذباعئون

اسلو القياسة وحندذلكولعوموكالررسلى الشبرفاه من ولخووزانااتوق مايشدم
630

ظ

م  0857كم

مور ةاانها

بذى رابدى سهل باشد جزا » اكر صدى ادن الىمنَاسام

و©الاشارة فىالآية انالقلب مؤمن فىاصل الفطرة والنف سكفرة فىاصل الخلقة وينهما |

ولق يذل كاد ضع وما كذ اذؤ عاةاشنعةفرث انطل واه اقم

مات

القلب فلماكانت نفوس الكفار حكاةنت قلوبهم مبتة فسماهمالله الموتى ولماكانت نفس ١
ا الصديقمبتة وقلبه حيا قالالنىعليهالسلام ( مناراد انينظر الىميت يمثى على وجهالارض ١
فلتظز الىاولشانيلقاع6ارة فىقوله ( وَشقتل عونا تدا ) الىالعلل والنفتل .يذئ
التقتن التكافله داسك علاتموها قاد تداق الأأمبلية بالنتلاءتفائيا اللهمية والسعة
1

|| والشيطانية عالىقلب الروحانى وغلبةهواها عليه حتى يموت القلب بسمها القائل (خزاؤه)
ظاىجزاء اسللنافجهام) وهىسفل عالمالطبيعة لإخالدا فبها)لان خروجالنفس عنسقل الطبعة
0
ْ ابماكان محل الشريعة والقسك حمل الشسريعة انماكان مخنصائص القل المؤمنكقولهتعالى
لإثم رددناه اسفل سفافلين الاالذين امنوا وعملوا الصالحات © فالايمان والعمل الصا

منشان القلب وصنعه فاذامات القلب وانقطع عملهلد النفسفىجهم سفل الم الطببعةابدا

لإوغضبالله عليه ولعنه  6بانيبعدها ويطردها عنالحضرة والقربة ويحرمها منانصال اير

ام
| والرحمة البهامخطاب ارجبى الى ربك (إواعدله عذابا عظها  6هحرانا حعضنرة اللعلعىظ

وحزمانا جشخنات النعمكذا فىالتأويلات التجمية  8باايهاالذين آمنوا  #نزلتالآ يةفىشان

سداس بننهبك مناهل فدك وكان اسل ويسم قمونمه غيره كوان عليهالسلام بعثسرية
الى قومه كان عليها غالب بن فضالة اللبثى فلما وصات السرية اليهم هربوا وبتى مرداس أنقة |
ْباسلامه فلما وصلوا فدك كبروا وكبر مرداس معهم وكانفىسفح جبل ومعهغنمهقنزل الهم ْ

وقال لاله الاالله مد رسولالله السلام علمكم فقتله اسامة بن زيد وساق غلنمه فاخبروا ,
رلساولله صلى اللهعليهوس بدلك فوجد وجدا شديدا وققاتلل(تموه امراادمةعهوهو سول |

لااله الاالله ) فقال اسامة انه قال بلسانه دون قلبه وفىرواية اتماقالها خوفا منالسلاح فقال
علءهالسلام ( هلاشققت عقنلبه فنظرت اصادق هوام كاذب )ثم قرا الاية على اسامة فقال
ا

يارسولالله استغفرلىفقال ( فكيف بلااله الاالله ) قال اسامة شازالصباللهعل
ييهو
دسل
ها
تى وددت انم ك|ن اسلمت الابومئذ ثم استغفرلى وامى بردالاغنام وتحرير رقنة مؤمنة
والمعنى ايها المؤنون  #8اذاضربتم سب لالله 6اى سافرتم وذهتم للغزو منقول العرب
ضربت فىالارض اذاسرت التجارة اوغنو اونحوها © فتسوا 6ه التفعل بمعنى الاستفعال
الدال على الطلت اى اطلبوا سان الام ىكل ماتأنون وماتذرون ولاتعحلوا فه بغر تدبر

ودوبة يوولاتقولوا لمنالتى الكمالسلام  4اىللمنحيا م بحبة الاسلام فإ لست مؤمنا 6
هره وعاملوه يموجه ##تبتغون عرض ال.وة
ظنه
ام
الوا
ماقي
واتمااظهرت مااظهرت متعوذا بل

الدنيا 4حال منفاعللاتقولوا منبى* حماحملهم عاللىعجلة وترك التأنى لكن لاعلى انيكون '
النهى راجعا الىالقد فكقاطفىقولك لاتطلبالعمتنتتىبهالخاه ابللمهما جمعا لااىتقولوا له
نلكم طالبين لمالهالذىهوحطام سريع النفاد وعرض الدنيا ماتمتعبه فيها
ذكلكوحا

ل

سس

سس

سس سس سس سس سس سس سس سس سس

سس

سس

سسا سه

سه

رنة له وان كان نايا
اكا
فلك
كهكذ
فلايكفر بذلك ولاخرج من الامان فان اقبد من قتل
من ذلك ولميكن مقاداكانت التوبة ابضا كفارة له لان الكفر اعظم من هذا القتل فاذا
قلت 'نوبة الكافر فتوبة هذا القاتل اولى بالقبول وان مات بلا 'نوبة ولاقود فامسءه الى

اللهتعاللى ان شاء غفرله وارضى خصمه وان شاء عذبه على فعله م خرجه بعد ذلك .الى ظ

النة التى وعده بايمانه لاالنله تعالى لامخلف المعاد فالمراد بالخلود فىحقه المكث الطويل |
لا الدوام مع ان هذا اخبار ة عالق بان جزاءه ذلك لابانه بحزيه بدلك قف لا وقدقال 

الله عنوجل و(جزاء سيئة سيئةمثلها) ولوكان هذا اخبارا بانه تعالى يجزى كلسيئةمئلها

ا
|

|

لعارضه قوله تعالى (ويعفو عكنثير  6وقدبقول الانسان ليمزنجره عاعنمس افنعلته
خزاؤك ااقتل والضرب ثمان لميحازهبذلك لهيكن ذلك مكنذهبا فهذا التشديد والتغليظ ١
الذى هواسة الله تعالى لايتعلق بالقاتل التائب ولاعن قتل عمدا بحق كم فىالقصاص بل

تعلق يمن ,تبومن قتل ظلما وعدواناوفىالخديث(ازوال الدنيا اهوزعلى اللهمنقتلاصى”
مسل)ه فيه (لوانرجلاقتلبالمشسرقو اخررضى بالمغرب لاشترك فىدمه )وفبه (مناءان علىقتل
مسلم بشطركلةجاء بوالقيامة مكتوب بينعبنه ابس رمحنمةاللّه تعالى ) وفنه ( انهذاالانسان

شانالله ملعون من هدم بشانه ) وقد روى ان داود عليهالسلام اراد شان اسلتمقدس فناه

مرارا فكلما فرغ منه تهدم فشكا الى اللدتعالى فاوحىالله الله انبيتى هدا لابهوم على يدى

منسفك الدماء فقال داوديارب ألميكذاللكقتل ففسبيلك قال بلى ولكنهم البسوامنعبادى
فقال يارب فاجعل إشانه على يدى من فاو جحالله اله اناوص ابنك سلمان شهوا لغرض من هذه

العا الانسانيةواناقامتم! اولى منهدمها لاترىالىاعداءالدينانهقدفرض ١
اللهفىحقهم الحزية والصلح ابشَاء علههمم * وعنالى هريرة رضىالله عنه انرسولالله صلىالله ٌْ

عليهوس/م قال أ(تدرون منالمفلس ) قالوا المفلس فبنا منلادرهم لهولامتاع قال ( االملس
ذاف
وتم
منامتى منبأتى بوءالقامة بصلاة وزكاة وصيامويأى قدش
قهذ

هذا وا كلمالهذا

| وسفكدم هذا وضرب هدا قنعطى هذا من حسنانه وهدا من حسنانه فانقنيت حسناته قبل

انقضاء ماعليه اخذ خمطناياهم هطرحت عليهثمطرح افلىنار ) وفىالحديث ( اول مايحاست |
| عليه العد  --واول مإشضى 0

قالدماء ثمحاملسيبليةت د
يدويضضى عليه
مد

ظ مااي فدلك جزاؤه فىالدنيا  77235القاتل والمقتول عوس سن

ظ

لان 7

وانقتله فاتما اخذ حى نفسه للتشنى ودرء الغيظ فاالمماقتول فييكنله فالىقصاص منفعةكذا '

ئر
للام
اهالس
فىتفسير الخدادى وكلفاارة فالقتل العمد لقولة علي
ك(
رحمس
امن

لاأكفارة ظ

فبه نالاشر اك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الز حف وقتل النفس موواتجين العرو/ة» |

رالولى مخير بين ثلاث فالقتل العم
د القصاص والدية والعفو وذلك لان فشرع موسى |

ْ علمهالسلام ال
قصاص وهوالقتلفقط وؤدين عسى عامهالسلاما لعقل اوالمتو طبن وملا

دقى قدسسره
ع:
سفضل
لهوا
او و
لعف
ام ال
قتكر
| للتشنى القصاص واللترفه الديةولل
 24هلك تس #.1مسص ابت رز انا
 11ان
ات
(دى )2
ب

أ

س
نوافكل
وتكلمله :فلم يتكلم فسألعنهفقالوا هومنتلابتّكلم وقال وانا اكون كذلك قال
ذائقة الموت فتركهم وذهب الى الصحراء فذهيوا معهفاذا حمسة فوارس جاوًا اللهومعهم
فرس لعيلسيهاحد فاركوه واخذوه وفابوا وليس كل قلب يصاح لمعرقة الرب كاانكلبدن |
لابصلح خدمته ولهذا قالتعالى (وكانالله علما اى يمن يصاح للجذبةوالخدمة* قال الصائب
درسر ه خامطبنت نشئة منصور سست * هرسفالهرا صداى كاسة فغفور سست

وهذا لايكون بالدعوى فان الحك بير الجبد والزيوف وعالم الحقيقة لايسعه القبل والقال

ألارى ان منكانسلطانا اعظم لايرفع صوته بالتكلم لانهف عىال املحو وكان امى سلبان
عليه السلام لاصف إن برخما بانيان عرش بلقيس مع انه فىميتية النبوة لذلك اى لا انه|

ىلمالاستغراق فميردالتغزلوقوله عليهالسلام (ليمع اللهوقتلايسهنى فيهملك |
كانف ا
مقرب ولانبىمسل) اشارة االلىتملركتية اللهم اجءلنا من الواصلين الى جناب قدسلك |
والمتتعمين فمحىاضر قولك وانسك هومن بقتل مؤمنايه حالكون ذلكالقاتل ##متعمد اك |
ف قله اق فاضذا عر خطى روىب أن مقس بن صصابة الكنانى كانقداسمهوواخوه |

أعشام فوجد اخاه قشلافى النجار فأنىرسول الله عليه السلام وذكرله القصة فارسل ظ
عليه السلام معه الزيير بن عياض الفهرى وكان من اصحاب بدر الى بتى التحار ياميهم
ونه
ما
لمنه
عتص
بتسلم القاتل الىمقيس لمق

وباداء الدية ان ليعلموه فقالوا سمعا وطاعة |

فا |
ربل
صنالا
نةم
امائ
فوهب
لوللتهعرالسىوله عليهالسلام ماثعايله قاتلا ولكنا نؤدى ديته فان
راجعين الى المدينة حتى اذا كاناببعض الطريق الى الشنطان مقسا فوسوس الله فقال |
ككون نضى
فذىتمع
صل ديةاخك فتكون مسية علك اى عازا اقتل هذا الفهرى ال

انبل |
وانتنفيسق الديةفصلة فرماه بصخرة فشدخ رأسهفقتلهثمركب بعايرال م
مك
وساق شَبتها الى مككاةفرا وهو ,ول
قتلت به فهرا وحملت

عقله  *+ممراة تى النجار اتصاب قارع

وثاداركرتىواضطحعت موسدا * وكنت الى الاوثان اول راجع
فلت الآية وهو الذى استثاه رسول اللهصلىاللهعليهوس اولمفتح ماممننه فقتلوهو
متعلقباستارالكعبة  :ونمماقبل

ظ

ركه "كند ود كتداء كردغته مك بذ كتن

«وخزاؤه6#الذى ستحقه جنايته جوم وقولهتعالى جؤخالدا فيهايه حالمقدرة منقاعل |

فعلمقدر يقتضيه مقامالكلام نكهأقبل خزاؤه ان يدخل جخهانلدا فيها بلإوغضباللعليه» /
دىر
مفقعل
عط

شهرطة دلالة واضحة كانه قبل بطريق الاستناف تقريرا
داللعل

وتأككدا لمضمونها حكمالله بانجزاءه ذلك وغضب عليه اى التقم منه© ولعنه 64اى |
6م
هلها
جاعد
ى 8و
فكر
ابعده عن الرحمة بجعل جزاله ماذ

در
قاا64
بعظه
اابا
ل عذ
8

قدره » واعلم ان العبرة لعموم اللفظ دون خصوص السبب والكلاء ف كمرا من استحل

دم المؤمنوخلوده فىالنار حقيقة فأما المؤمن اذا قتل مؤمنا متعمدا غير مستحل لقخله |

٠7 02 هدم

الجزء الخامس

| وهم الاخوة ونواالاخوةوالاعماموينو الاجماميسلمونها الىاولياء المقتولويكونالقائل
| كواحد املنعاقلة يعنىيعطى مقدار مااعطاه واحد منهم لانههو الفاعل فلا معنىلاخراجه
ومؤاخذة غنره وسمست الدية عقلا لانها تعقل الدماء اى يمسكه من ان يسفك الدم لان,

| الانسان يلاحظ وجود الدية بالقتل فيجتنب عن سفك الدم فان لمتكنلهعاقلةكانت الدية

فىببت المال فثلاث سنين فان لميكن فنى ماله هلفانكان #اى المقتول من قومعدولكم»
كفار محاريين  #وهو مؤمن * وم يعلمبه القاتل كو

ال قومه باناسل فهابهم

ولمشازقهم بالهحرة الى دار الاسلام اوبان اسلبعدما فارقهم لمهم املنمهمات ق9ت8حريررقية

مؤمنة  اى فعاللىقا
كلفهارة دون الدية اذلاوراثة بينهوين اهله لكونهم كفارا ولانهم

محادبون  وانكان  4اى المقتول المؤمن « من قوم ©كفرة ف بكم وبينهم ميثاق»
امقوهادقت

اومؤبد ف فدية  6اى فعلىقاللهدية© مسلمة الىاهله64مناهل الاسلام

ان وجدوا © وتحرير رقبة مؤمنة #كاهو حكم سائر المسلمين  فن 4د  4اىرقبة

لتلحرميريهامبلانكها ولاما توصل به»اليها وهوما يصاح ان يكون أمنالدرقبة فاضلا عن
'فقته ونفقة عباله وسائر حواجهالضرورية مانلمسكن وغيره © فصسام ف#4عآلىيه
شامههروين متتابعين *#وايجاب التتابعيعدللى ان المكفر بالضوم اوافطر يوما فى
صي
خلال شهرين اونوى صفوعملايآهخارلاستسّاف الاانيكونالفطر نحيض اونفاس اونحوها
ورع
ماطع
ملامكن الاحتراز عفناهنه لابقطع التتابع وال
شامرغي

فىهذه الكفارة بدليل

| الفاءالدالةعلىان المذكور كل الواجب واثبات البدل بالرأى لاوز فل
ننص
ااب
لدم

ئن
ظ ك
ابة
و تو
#ة اولملنه  #ونصبه علىالمفعولله اى شرع لكم ذلك 'نوبة اى قبولالها
مانلنالبه عليه اذا تقبولبته ف*ازقبل قتل الأنطأ لآيكونمعصة فا معنى التوية ق*لت ان
فنيوهعا من الاتقصليرظلا
لبةل
نوله
انهى اللوهبالغ فىاحتياط للاصدر عنه ذلك.فق
انو
م
| ثيه علىأكناهن مقصرا فىثرك الاحتباط هل وكان الله عنلمحاا44
له اى بانه لبقصد القتل
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وشمهرييتنعمدفيهفوحكها #فيامسفىشأنهه وهالاشارة فقولهتعالى( فنجدفصيام

متتابعين  6ان تربيةالنفس وتزكتها ببذل المال.وثرك الدنيا مقدم عتلربىبتها
| بالجوع والعطش وسائر المجاهدات فان حب الدنيا رأس كل خطئة وهى عقة لافتحمها
 .االلافحول منالرجال كقولهتعالى ا
(فقلتاحم العقبة وما ادراك ماالعقبة فك رقبة 6
| الاية  .واناول قدمالسالكانخرج منالدنيا ومافيها  .وثانيه انخرج منالنفس وصفاتها
 3قال (دع نفسك وتعال) والامساك عن المشارب كلها من الدنيا والآآخرة عالىدوام انما
| هو بجذبة مناللهتعالىواعطاته القابلية لذلك  :كم قل

ظ

|

دادحق زا قابليث ,شرظ يست »للك :شرطظ:قائلدت  ١واكيحق
حيتت ان اولاد هارون الرشد كانوا زهادا لايرغبون ا
فلدنيا والسلطنة فلماولدلهولد |

' قبلله ادخله فىبيت من زجاج يعدش ففنهمعالتنموالترتم والاغانى حلتىلبسللقطنة ففعل
ْ فلمًااكتركان :يها بأكل الحم فوقع عظم من
يده فانكين الزجاج فزأ السماء والعرض فسأل

مخز  >96عدم

ه002

متوراد !تنك

داناوتلا)إندالوش لح انيت
اايدك
بتت *ن م
نااسييك
نفل نن
انل
ار
>اكراعين3ي ف
غار

ابن نه جيراءن معنى' جماريست * ذكان جارى براى زارنسيت
زافق ماشه دليل اضطرار * خحلت ماشد

ل
تان
يه ©
و:م#اكان لمؤمن *#اى وماصحله ولالاق بحال

ظ
ظ

دليل ا<ذشار

اان
ايرلحق
ا6نهبغ
فمنا
مؤ

|

زاجر عن ذلك 8ه الاخطأ  6اى ليس من شأنه .ذلك فى حال مالناحوال الا حال الخطأ
فانهرما بشّعلعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية نحت الطاقة البشرية فالمؤمن محبول على ان
يكون محلا لانيعرضله الخطأ كثيرا والخطأ مالا يقّارنه القصد الى الفعل ااولى الشخص
اولا يقصد بهزهوق الروح غالبا الوابقصد بهمحظود كرعى مسلم فصف الكفار مع ظ
الجهل باسلامه  روى 

ان عباش بن الى رسعة لكا يلينا ابى جهل لامه أسلم وهاجر

ظلي :الديتنة خُوقا من اخله وذلك قبل غبرة النى عليه السلام فاقسمت امه لاتأكل |
ا
ولا تشرب ولا يؤوبها سقف حتى برجع فحرج ابجوهل ومعه المحارث بن زيد بن
طىم
او ف
الى السة فاثياء وه

١تلصنت كك عاد مرلةك

رىوة
ذف
لهل
او ج
اى جبل ففتل منه اب

والغارب وقال

انضرف ور امكولك علن] ةن لأكك هاتعر ««شلراومو

سك وبين دبنك حتى 'زل ودهب معهما فلما بعدا من المدينه شدا يديه الى خلف محل

وجلده كلواحد منهما مائةجادة فقال لاحارث هذا اخى نان تباحارث لله علىانو جدتك | اوبدبامدكواضزعرفكريارربتيكخمبئريرلددلاوانننت
خالما اانقتلك وقدما به على امه فحلفت لاحل وناقه حتى يرجع عن دينه ففعل بلسانه
مطمسّا فلنه على الاعان ثمهاجر بعد ذلك واسلم الحارث وهاجر فلقيه عاش

لظهر ها |

ك 3فقتلهثماخبر باسلامه فالى رسول أللهصلىاللهعليهوس فقال قتلته ولماشعر باسلامه ْ

فنزات #ومن قتل مؤمنا خطأ 6هصغيراكان او كبيرا #9قتحربر رقبة ه اى فعليهأعناق نيكمة

كلم شد رون بجعا ال لجاع ايا 21سلاسواء محققت فيها |
ونصصلاتمت
فرواع الاعان وثمرانه با

اولم >قق فدخل فيها الصغير والكبير والذكر

نا رن
ال عرسا ددر ككوا

نبال الواضية عل من قلفواموألا |

على عبادة الله تعاللى والرقق لايمكنه المواظمة على عدادة الله تعاللى فاذا اعتقه فقد اقامهمقام |
ذلك المقتول فالمواظية عالىعبادات  #4ودية مسلمة الى اهله  اى مؤداة الى ورنته
رقث
امس
وا ل
فايذ الوصية واذ
ننه
تم
ودين
ريث بعد قضاء ال
ائر
ماوكا
لونه
اتسم
إش

لىبت
فه

المال لا المسلمين بشومون مقامالورثةم قالصبى اللعهليه وسا(ناوارث لمانوار ثله) © الاان |

ىقويات6هصدق اهعللهيه سمى العفو عنها صدقة حثاعليه وشيها علىفضله وفى
ايصد
'
(ل معروف صدقة ) وهو متعلق بعليه المقدر عند قوله لاودية مسلمة اومسلمة»
الحديث ك
اى تحب الدية ويسلمها المىاهلهالاوقت تصدقهم علمه لان الدديةحق الورثة فبملكوناسقاطها
ظخلاف التحرير فانه حق الله تعالى فلابسقط بعفو الاولياء واسقاطهم* واعلمان الديةمصدر
ظمن ودى القاتل المقتول اذا اعطى ولمه المال الذى هو يبدل النفس وذلك المال يسمى الديه

فلعدة وهى اىالدية
| قسميةبالمصدر والتاء فى اخرها عوض عر الواو الحذوفة فىالاول م ا
فالما من الذهب المت نولازد

الاف درم وعتلى
يعمسعشرةي ا

تس فالخطا

برهة 7م

الجزء الخامس

منكم بكلمةالتوحيد يظهر ونها لكمظاويأمنواقومهم اىمنقومهمبالكفر ١
:بريدونانيأمنو ا

ا وهم قوم من اسد وَعَطلئَانَ أاذنأوا المدنه اسلجوا وماهدوا لاميوا المسلمين فاذا |
ال
ه
رما وتكثوا عهودهم لأمنوا قومهمط كل رادوا الاىلفتنة» دعواا
هنجهة قومهمالى قتال المسلمين هو اركسوا فا عادوا الهاوقلبوا فهااقح قلب
| واشنعه وكانوا فهاشرا منكل عدو شرير 4ف#ان

تزلوكم  6بالكفعن التعرض لكم

|بوجهما وي8لقوا الكم الم » اى لميلقوا الكم الصلح والعهد بل نبذوه اليكم
 7-25يديهم 6
اى يمكتم منهم © قي

ا

1

الموصوفون بماعدمنالصفات القسحه © جعلنالكم علهم

ماللوالسيلطهورعداويقوأمكدان
أى"خيةوائعة لاتمرض له ب
ظناسنا ه ل
| حالهم فى اأكفر وغدرهم واضرارهم باهل الانسلام وي والاشارة فالآبالةأولى ان
د
عامي
نمن
| الاختلاف وائع بين الامة فى ان خذلان المنافقين هل هو
اعذاك الما

قار رات نل و لاك

الام

م

انفسهم او امسمن
ا

 10ن قفرقة

بقولون الخذلان فىاللفاق منهم وفرقة قولون منالله وقضابه وقدره ( واللهازكسيم با

كسبوا ) يعنى ازالله اركسهم بقدره وردهم بِعَضائه الى الحذلان بالنفاق ولكن بواسطة
كسبهم ماينبت النفاق فقىلوبهم ليهلك من هلك عن بْة ولهذا مثال وهو ان القدر
2

نىه
ه ف
ذورة
النقاش الص

والقضاء ارسيه كلاكت الصورة للميذه بالاسرب ووضع

التلميذ الاصباغ عليها متبعا لرسم الاستاذ كالكسب والاختيار فالتلميذ فىاختياره لاخرج
 0الاستاذ وكذلك العند  33احتارء مك الخروج عن القضاء والقدر ولكنه |
 0وما نات هذا امال واكاوللة قوله تعالىبرقاتاوهم يعد يهمالله ا كم)وقال ١

ذهل©ك
واالل
واس وماصيرة الل

مملاشلب لفطل الى القن ادف طن كلا

ال الايد لتر ولأترت تخرلي لاطلمسقي لات داك دراي دن
(لله يتوفى
ادن ونظيره قوله تعالى لاقل يتوفا كمملكالموت  6وفىموضع ا
لي
فمير
الا
)ال ابن ساتة
الافهس حين موتها ق

ت
يقضاه
الاقل
أذَا مالالهقصى جيه  +أفانت

ظ

مهستيد
| فعلى هذه القضبه من زتم ان لاعمل للد اصلا فقد عاند وجحد ومن زتم ان

الغمل فقدإشركفالحسار المد بين لكر والقدرلانأول الفعل اووم افلاىالل[هصد .بين |
ظطرفى الاخطرار مضطر الى الاختار فافهم جدا كذا فى التأويلات النجمية * واعم ان أ
يتوعزرلة كحدراخليات والتدة
| أخبرية ذهتث الى .إن لأشيل لسن اسل  1احتاريوح
 0 3إن بال ا اللا
و لكي و
ر وا
أ األمندسيا اق للفو
الوا باعي الى ليمي ل ا

ات

لى واما مشاهدة
اله
تخلعق ل
ال

|الا نارافلىافمال منللهتعالى  5عله اهل الماشلقة فلرلك) ل كين شيل ان :قل |
فالمتوي

سورة الفساء

مج باه  7تيم

ظكمه حكم ننلا لبركن اس| وقتلا لولاخذوامهمولاولا نصيرا»6أي اللا ظ
| محانية كللة ولاقباوا منهم ولاية ولا نصرة ابدأ © والاشارة فىالا.يه الى ارباب الطلب

السائرين الى الله تعالى فانهم نهوا عن اخاذ اهل الدنيا احباء وعن مخالطهم حتى يهاجروا |
عماهم فبه منالحرص والشبوة وحب الدنيا ويوافقوهم فى طلب الحق وامروا بان يعظوهم |

الوعظ الللبغ ويقتلوهم اى انفسهم وصفاتها الغالةكلارأوهم 8الاالذين يصلون الىقوم /
بينكم ويْهم ميثاق  6استثناء قمونله فخذوهم واتتلوهم اى الا الذين يتصلون ويتبون
 00قوم عاهدو؟ ولمحاربوم؟ وهم الاسامسون فاته عليه لسلام وادع وقى<.ت ,وحدا لمْ 3
ينعليانه
| هلالبن عوكر الاسلمىعلىا

ولا يعين عليه وعلى 6

وغقل الهىلال

ا ولا اليه فله منالوار مثل الذى لهلال هه اوجاوٌ 1 6عطف على الصلة اى والدين ظ

حكاقاٌف؟ين عن قتالكم وقتال قومهم استتى من امأمور باخذهم وقتلهم فريقان احدها من
ترك الحاريين ولق بالمعاهدين والا خرمنانى المؤمنين وكف عنقتالالفريين لإإحصرت |
صدورهم  4حال باضمار قد اى وقد ضاقت صدورهم فان الحصر بفتحتين الضيق والانقباض

ممعركماد
9قاانتلو؟  6اى ضاقت عن ان بشَاتلوك معقومهم © او يغَاتلوا قوومه
امل64
ي
بالحائين الدبن حصرت صدورهم عن المقاتلة نوا مدج وهم كانوا عاهدوا ان لشااتلوا ا

'المسلمين وعاهدوا قريشا ان لابقَاتلوهم فضاقت صدورهم عقتنالكم العهدالذى بينكمولانه |

|'تعلىقَذّ الرعبفىقلوبهم وضاقت صدورهم عنقتال قومهم لكوتهم عدليىنهم نهىاللّ |
هلىؤعن
انلمنىان
لقت
الء المرتدين اذا اتصلوا بلاهللمعؤهدمنين لا
|تعا
قضوم ذوىعهد |
ظ 1فلهحكمهم فى حقن الدم © ولوشاءالله لسلطهم * اى بتىمدج  #9علكم  #بانقوى ا

اف
شالفى
ك*ق
لنهم
اعب ع
|وبهم وبسط صدورهم وازال الر
قل
ا

فان قلت كيف يجوز انيسلط |

| الله الكفرة عاللىمؤمين قلت ماكانتمكافتهم الالقذفاللهالرعب فى قلوبهم ولوشاء لمملحة
| إيزاها م موا لامو جوم

تنىسلط
الكلمع
 0في متسلطين مقائلين غير مكافين فذ

كلرىير ف فان اعتزلو ك؟
لباتوع
اوا
ا ف فلقائلو؟  6#عقيب ذلك ولم يكفوا عنكمواللام ج
ا يقاتلوم4اى فياتنلعمرضوا لكممع ماعلمتم من تمكتهم منذلك بمشيئة اللهتعالى
ظهو والقوا ا م السلم  #اى الاشَاد والاستسلام 8:فاجعلاللهلكم علهم سبيلا  4اى د

اّملعكنم بغوَانالتملوا قومهم اوياضلاقاءهم البكم
تافت
قنمك
طبرانقلًااسرار او بالقتلفا
| السلم وأ لميعاهدو» كافية

لحار

قال لعضهم الا به منسوخة

| باب لقتالوتيك وقولاتمالى إاقتلوا كر كنع وقال اخرون انهاغير منسوخة وقال
رء أ
سدىيفى
فخدا
| حآمذلاتا الآ ية علىالمعاهدين فكصف يمكن ان َال انهامنسوخة » قال ال
ا لامحوز مهادنة الكفار وترك احد مممعلىالكفر منغير جزية اذا كان بالمسلمين قوة على
القتال واما اذا مجزوا عن مقاومهم وخافوا على انفسهم وذدادهم حازلهم مهادنة العدو

من غير جزيةبؤدونها الهملانحظرالموادعة كان بسس القوة فاذا زال السس زال

ككم الصاح ْ
| الحظر هو ستجدون  #قوما9:آخرين يريدون انيأمنوكم  4اى يظهرون ل
(بى انان 9 -

3ق

الجزء المامس

 7 0" 2كم

فريقفالنة وفريقفالسعير وفريق ومقعدصدق عندمليكمقتدر (لاريبفبه) اىلاشك |
فالرجوع الى هذهالممازل والمقامات لا ومناصدق منالل#حديثا  6ليحدتكم بصا ديتكم '

ودنيا5ومفاسد اخرا؟ واولا ؟ ومهديكم اللىوالهدى وحكم من الردى كذا فىالتأويلات 0

التجمية  فالكم  6ايهاالموٌ منون والمراد بعضهم .قولهومالمتكدماخيره والاستفهام للاتكار 

والدنى هوفالمنافقين  :متعلق بماتعاقبهالخبر اى أىشى” كائن لكمفيهم اىفىامرهم وشأنهم

 0فين  6اىفرقتين وهوحالمنالضميرا جرور فلكم والمراد اتكار انيكون للمخاطبين

ثى'مصحح لاختلافهم فىامسالمنافقين وبيان وجوب بتالقول بكفرهم واجرائهم مجرى

ام وذلك انناسا م انلمنافقيناستأذنوا رسول الله صلىاللهعليهوسم
كيع
حفى
الكفر
لي بنا
ااه
اج
ففالخروج االلىدر لاجتواء المديئة فلماخرجوا ليزمالوا راحلين مرحلة حتى لْقوا

بالمشركين بمكة فاختلف المسامون فبم فقال بعضهم هكمفار وقال بعضهم هم مسامون
فانزل الله تعالى الآبية ف والله اركسهم  6حال من المنافقين اى والخال انه تعالى ردهم

الىوالكفر واحكامه منالذل والصغار والسى والقتل  .والاركاسالرد والرجع شالركست
الثو* واركسته لفتان اذا رددته وقللت آخره على اوله  8يكميايبوا  #اى بسبب ما
كسبوا من الارتداد واللحوق بالمشركين والاحتيال على رسول الله صلى الله عليه وسلم

أتريدون » ايها الخاصون القائلون بإعانهم « ان نهدوا من اضل الله  6اى مجعلوه

| منالمهتدين ففيه توبيخ لهم على زحمهم ذلك واشعار بانه يؤدى الى الحال الذى هوهداية
ظن اضل الله تعالى وذلك لان الكم باعانهم وادعاء اهتداتهم وهم بمعزل من ذلك سعى
م
| هفدىايتهم وارادة لها  2#ومن يضلل الله * اى ومن يخلق فيه الضلال كامنا مكنان
وىاكل
حد
ظ فلن محدله سبلا 60من السل فضلا عن ان ديه اللهوتوجبه الطاب ال

ظ

|املخناطيين للاشعار بشمول عدم الوجدان الكل على طريق التفصيل واجملة حال من
ْفاعل فون اوتهدوا والرابط هو الواو  0ودوا لتوكفرون  4يان لغلوهم وعاديهم

ظفىالكفر وتصديهم لاضلال غيرهم لبان كريط سارك فىانفسهموكلة لومضدرية فلا ظ
| جواب لها اياىوا عنتكفرواظة كاكفروا

نص على انهنعتلمصد ر محذوف اىكفرا مثل 0

|كفرم فا مصدرية ف تتكونون سواء  6عطف على تكفرون والتقدير ودوا كفرم
|أولويكا مستوين معهم فالىضلال  .وفبه اشارة الى اوندمانلكفر لغيرهكان ذلك هن
امارات|أكفر فبىاطنه وانكان يظهر الاسلام لانه يريد تسوية الاعتقاد فها سسنهما وهذامن

|خاصة الانسان يحب ان يكون كل الناس على مذهبه واعتقاده ودينه وقال صل الله عليه
لنهم ماذكر من
| وسل( الرضىبالكفر كفر )  9فلا دوا منهم اولباء :6اى احذااكا

ظودادة كفرك فلا توالوهم  حتى يهاجروا فسىببل الله  6اى حيتىووا ومحققوا
|ايعانهم ب-جرة كاثنةلتلعهالى ورسوله عليه السلام لالغرض من اغراض الدنيا وسبيل الله /
ظماامس بسلوكه هنقوفالنوا  6إى عن الايمان المظاهى بالهجرة الصحيحة المستقيمة

| ل فوخنؤمم » اذا قدريم على طو.واتاوهم سيت ونجدمومم © .من الكل واعرم فاق
ظ
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ْ +لاقحاقون نكال  3ولكالعافة وَقَالحديت لامامنعد رمي ربجعلكرنقه فالدنيا

عليه الاعرفه ورد علمهالسلام ) قال
ابنالببد على فىشرح الشرعة وللاعلمراد انهيرد

| اسلام بلا الخال لابلسان المقال يؤيدءماورد فىبعض الاخبارمنانهم يتأسفون عالتىقطاع
الاجمال علهم حتى تين  3على ردالسبلام ونوايه اننهى * وال الاماء السبوطى رحمةالله

ظ الاحاديث والآ نارتدل على انالزائر متى جاء عمبهالمزور وسمع كلامه و أنسبه ورد عليه
وهذا عام فىحقالشهداء وغبرهم وانه لادوقفت ذلك وهوالاصح لان رسولالله صلىألله

يمععقل * قالارباب
 /عليهوسل شرع لامته ازيسلموا علىاه لالقبور سلاممن يخاطبون مون س

' الحقبقة للروحاتصال بالدن بحيث يصلى فىقيره ويرد علىالم عليه وهو فىالرفق الاعلى
ظ ومقره وعدين ولاماتى ببنالاعمصرين فان أن الارواح رشان الادان وامايأتى الغلط

هنا منقناس الغائب عاللىشاهد فعتقد انالروح ممايمهد من الاجسام التى اذاشغلت مكانا 
| لمكن انتكون فىغيره * وقدمثل بعضهم بالشمس والسماء وشماعها فىالارض كالروح
صلى عليه عند قبرهدابا معالقطع بأنروحه فىاعلى عليين وهولاسنفك
ْ الحمدى يرد على نمن

عنقبره كأقال مهالسلام ( مامنم] 1يسم على الاردالله على روحىحتىارد علمها لسالام) * فان

| قلتهليلزم تعدد الماة منتلك وكيف يكون ذلك * قلت يؤخذ منهذا الحديث ازالى |
صلى الله عله و سح علىالدوام فىالبرز لدتوى لانه محالعادة اخلنوالوجودكله منواحد |
ىيلاونهار فقولهصبالله عليهوسلٍ ( ردالله على روحى ) اى ابتى
يسمعلىاثنىعليهالسلامف ل

الحق ففشعور حبانى الحسى فالبرزخ وادراك حواسى منالسمع واتطق فلاينقك الحس |
والشعور الكلى عنالروح الحمدى الكلى ليله غبة عنالحواس واكلواان لاله |
روح العام الكلى وسرهالسارى  :قالالعطار قدسسره فىنعتالى الحتار

|

خواجة كزهرجه كوي بنيوشد * درهمه جيزى همه دربيش نود
وصف اودر كفت حون اندمرا * حو نعي قازشرم حول ادمس|

أقوصيبح عالم ومن لال او* ى تواتم داد شرح حال او
وصف م

 1د » واصف

اوخالق الم بسست

*اسان نسزركردان شده
سدرهثت
انا از وصف توحيران ش

والاشارة فالآ ية( واذاحييتم تحية  6منالخيروالشر ( فحيوا باحسن منها ) امااخير
| فبخير احسن منهواماالشر فبحلم وعنو اومكافاة بالخير (اوردوها) يعنىكافئوا المحسن عثل
أحسابة والمسى' عمثل أساءيه بدلعله قوله عا لى( وجزاسئهسكه مثلها) وقال (وانتعفوا

| اقرب لتتقوى) وقدورد عن|اتبى عليهلسلامجعبرنيلعنالهتمالى فىتفسيرقوله (خذالعفو

وائمر بألعرف واعرض عنالاهلين ) وقل النى عليهاللام ( تمفو من ظلمك وتصل |

احرذمكال)ت(ه كان على كلنى”  6املنعفو والاحسان (حسيا) '
| منقطمك وتعطى من
| محاسسا فنيعمل متقال ذرة خيرايرء ومنيعمل مثقال ذشررةايرء كذا فىاتأويلاتالجمية |
زض ولا فىالسهاء غيره
للهافى
الاا
«والن » متدأ وخيرء قوله  8لاله الاهو  اى

ل(جمعكم )

سمج ] 867دم

سووة الاغاة

اذا جلس افلمسجد للتسبيح اوللقراءة اولانتظار الصلاة واذا دخل الزائر فالمجدفل |
جد يوز واذا لميكن افلمسجد احد الامن يصلى يننى انيقول |
مينسف
علبه احد ماانلد
لاخل
الداخل السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ولابسم فانه تكدف جواب فغير محله حتى
لابرده قبلالفراغ ولعده وهو الصحبح  .ولاسادر بالسلام على الذمى الالضرورة اوحاحة

له عندمو لابأس بالدعاء للكافر والذىى بايصلحه فىدنياه » قال ابن الملك الدعاء لاالهَلكتاب
عقابلة احسانهم غير نوع لماروى اننهوديا حلب للنى عليهالسلام لتّححه فقال عله السلام

ا(للهم حمله ) فبق سواد شعره اقلىريب من سيعين سنة * قال النووى الصواب ان ابتداء

اهل الكتاب بالسلام حرام لانه اعزاز ولايجوز اعنزاز الكفار »* وقال الطبى الختار ؛

انالمبتدع لايبدأ بالسلام ولوس على منلايعرفه فظهر ذمياومبدمايقولاسترجعت سلاى
تحقيرا له  .واما الاكل معالكافر فانكان مة اوصيتين لتأليف قلبه عالىاسلام فبألسافانه
صلىاللعهلبهوسم اكل مكعافر مية لخملناه علىانهكان لتأللف قلبه اعلاىسلام ولكنككره

المداومة عتلهك
صافاىب الاحتساب  .وفيه ايضا يهحلتسب على المسلم اذاشارك ذميا الجواب
هاما ف المفاو ال  0غٍحارة بينالمسم والذى فكان الاحتساب عليه لدقع التصرف
الفاسد  .وامافىالعنان فلا نها مكرو هة باليمنسلم والذمى منشر حالداحاوى فكانالاحتساب
لدفع ال اذا سلالذى فقل عليك بلاواو وهوالرواية منالثقات اوعللك مثله * قال

افلكشف ولايقَال لاهلالذمةوعلكم بالواو لامها للجمع وقال عليهالسلام (اذاسل عليكم
احد املنيهود فاتما يمولالسامعذكم فقل عليك ) اى عليكمثله  روى  انه عليهالسلام
اناه ناس مالنيهود فقالوا السام علمكم يااباالقاسم فقال ( عامكم ) فقالتعائشة بلعلكمالسام
والزام فقال علهالع اندي انالله لاح سالفحش والتفحش ) قالت فقلت اماشمعت |
ماقالوا .ل ( اولس قدرددت عليهم فستّحابلى شه ولاستحات لهمى ) والسنة ا هر ظ

افلىسلام لقولهعايه السلام ( افشوا السلام ) وعنانى حشيفة رحمةالل عابه لامجهر بالرد يعنى ١
الجهرالكثير اوزحسكياحا دخل علىعامفسيعليهفردعليهالسلاموخافتثمدخ ل عليهغنى
فسلم فرد عليه المواب وجهر فصاح الساح وقال رحمكاله ماتقولفى السلام'على نوعين!معلى |

ثلاثة انواع فقال لابل عنلوىع واحد فقال ايدالل الفقه ارىالسلام ههنا على نوعين
فتحيرالفقبهوخحل فىنفسه فقال ابدالل الفقنه اسألك مسألة ماتقول فمن حلف لابدخل /
اذا االئتئلت :بفتريشة فدتخل بواركهذه أبحنث املافكت الفقبه فرجبه فقال .تلاميذالفقه ,
الساح :اخرج فانك اشغلتنا فقال ايهاالشيان مامثله ومثلك ,اكلاثل ضال ضل طرقّه ؤِمل |
سترشد منضال مثله ارشدو املافهذا استاذم

ا
ل

واتم جثتم تطلبون منه |

انيرشدكم فأتىيرشدكم ثمخرج كذا فىروضةالعلماء  :قال الصائب
زبىدددان علاج درد خود جستنبازماند *#كخار ازبا برون اردكى بانيش عقربها
الىهناكلامالاحاء فاذا ابللمغقابر ومسبهاقال وعانكمالسلاماهل الديار املنمسلمين والمؤْمين

رحمالله المستقدمين متكم والمستأخرين منا انتم لناسلف ون لكم تبع وانا ازشاءالله بكم

الجزء الخامس

5

عملا 9ه  +جه

بالاتفاق وممنى االملعسفلىام علكم الخطاب الى الرجل والملكين الحافظيمنعدفاتهمايردان ١
| السلام ومن سم عاللهملك فقد سسمن عذاب اللهتعالى ا©وردوها » اى ردوامثلها

واجوا بهلازرد عبنها محال ذف المضاف نلحإوواسأل القرية) * قالفاىلكشاف رد

السلام ورجعه جوابه يمثله لسانيالرد قول المسمويكرر وروى -٠راجنلا قالارسول
اللهصلىاللهعليه وس السلام عليبك فقال

وعل.كالسلام ورحمةالله « وقالالآآخر السلام

عليك ورحمةالله فقال ( وعليكالسلامو رحمةالله وبركاته) وقالالا خر السلامعليكورحمةالله

|وبركاته فقال لإوعليك) فقالالرجل نقصتى فأين ماقالالل وتلا الآآية اىأين زوالاخسن
المذكور فالآب فقال عليهالسلام ( انك+تثركلى فضلا فرددت علبك مثله  6فكون قوله
عليهالسلام وعليك اى وعديث السلام ورحمةالله وبركاته من قبل رد المثل وجواب التسلم
واجب واتما التخير بان الزيادةوتركها * قال اب
بووسف من قال لانخز افرى فلانا مانلىسللام

وجب عليه ازيفعل واذا ورد سلام فىكتاب لخوابهواجببالكتاب للا.ية © اناللكانعبوكل

 ١شى” حسيبا © المسيب بماعلنىحاسب عاللىعمل كالجليس ماعلنجالس اى انهت
لءالمك
كانل
ع

شى'مناعمالكم سما ردالسلام بمثله او باحسنمنه محاسيا جازيا لخافظوا على مراطاة التيحية

| حسما ام
فستامجبه
م*هور على انالآاية فالسلامفالسنة ان يس الراكب علىالماثى وداكب
الفرس عرلىاكب امار وا
الصلغير
ك عبلىير والقليل علىالكثير ويسلٍ عالصىبيان وهو

افضل منتركه * قال ال
فبستان وبه تأخذ وس على اهل ببته حين يدخله فان دخل يتنا
ليس فايهحد فليقل السلام علينا وعلى عنادالله الصالمين ذانالملائكة ترد عليهالسلام ويس

|علىالقوم حين يدخل عليهم وحين فارقهم ايضا فن فمل ذلك شازكهم كل خير عملوا

بعده * قالالقرطى ولايسل عاللىنساء الشابات الاجانب خوف الفتنة ممكنالمتهن بازغة

شيطان اوخائنة عين  .واماالسلام على الحارم والعجائز فسن وسلٍعلىاهل الاسلام من

عرف منهم ومنل عرف ٠ ولايسه علىلاعب النرد والشطر والمغنى والقاعد لاجتهومطير
امام والعارى فاىجام وغيره * قال ابن الشبخ فىحواشيه ومن دشل انام ورأى الناس

متزرينيسم عليهم ولماينكونوا متزرين لابيسل عليهم لانه لايس عالمىشتغل بمعصية انتهى

لكن قال الام الغزالى افلىاحياء لايس عندالدخول اى فاىلام وان سل عليه ليجب بلفنظ

النلام بليسكت ان اجاب غيره وان احب انيجيب قال عافاكالله ولابأس ان يفحالداخل
وشول عافاكالله لابتداء الكلام انتهى ولابرد فىالخطة وتلاوة القرآن جهرا وروابةاحديث

وعند دراسة العلموالاذان والاقامة وكذا لابرد القاضى اذا سلعليه الخصمان وكذا لابسل
الاقاض
لى :خعلى
صوم اذ
لالجلحسكم لتبتىالهة وتكثر الحشمة وبهذا جرى الرسم بان

الولاة والاماء لايأس.بان لايسلموا ادذخالوا فالحتسب لاسي على ااهللسوق فى طوافه
ظالح
سة لبق على الهسة * وقال بعضهم لابسع القاضى والوالى والامير ثركالسلام اذا دخلوا

|لانه سنة فلايسعهم تركالستة يسبب اتقإد العمل وكذا المتصدق اذاسم عليه الائل او ان

| سؤاله لابرد وكذا منله ورد منالقران والدعوات فسي عليهاحد فىحالورده لابرد وكذا

(اذا)

كللتْتلال1لا4أ24اسبت
كلل
ا

سورة الناء

حت« ١ه5؟ هم

| خصوصيتها انيكوناه نيبمنهااىلهنصيبمن هذهالحسنةفنتلكالخصوصية قديشقع |

شفاعة حسنة((ومنيشفع شفاعة سيئةيكنله»©افىىجبلته (ك(فل منها) يعنىمنتلك |
السيئة التى ايصال نوع منالشر فيها قديشفع شفاعة سيئةكاقال تعالى ( واللد الطبب

(ازالله  6فالىازل ( علىكل
بخرج نباته باذن ربه والذى خبث لاخرج الانكدا  6وك
شى” مقبتا  شهيدا فىابحاد المحسن والمسى' مقتدرا علما حفيظا يعطيهما استعداد شفاعه
| حسنة وسيئة لابقدران اليوم على تبديل استعدادها لقاباية الخير والشر فافهم جدا  :قال
ظالحافظ قدس سره

لاومو ميشه دين مازتيه يط راع ابيييافا اذل افق بكر إكنز
ظوقال السعدى قدس سره
كرت صورت حال فوا تنيت  0نكاريدةٌ دست

أ

شدبراوست

ظل واذا حي تحبة  التحبة مصدر من حب كالتسمية منسمىاصلها تح ةكتفعلة واصل
ف
الاصل نحبى بثلاث ياات مشذفت الاخيرة وعوض عنها تاءالتأنيث وادحمت الاولىفىالثاسة
ظعد تقل حركتها الى الحاء واصل التحمة الدعاء بالحساة وطولها ثماستعملت ففكل دعاء لان
ب

الدعاء بالخير لامخلو شبى” منه اعلندعاء بسنافلحاة ايوماهو السبب المؤدى الى قوتها وكالها
او بماهو الغاية المطلوبة منها وكانتالعرب اذالقى بعضهم بعضا شول حاك الله أى جعلالله

لك ححماة واطال حاتك وشول بعضهم عش الف سنة  .ثماستعملها الششرع فىالسلام وى

ظ

صارى وضع '
لية
وا عالنىفسكم نحية منعندالله  6قابللنح
لىم((
فلتسعال
تاحلياةسلام قا
اليد علىالفم ونحية اليهود الاشارة بالاصابع ونحية الجوس الانحناء  .وفىالسلام مزرية على |
نحيةالعرب وهن حساك الله لما انه دعاء بالسلامة من الا فات الدينية والدنيوية فانه اذا قال |
الانسان لغيره السلام عليك فقد دعا فىحقه بالسلامة منها ويتضمن الوعد بسلامة ذاللكغير

وامانه كمأنأهنه قال انت سلم مفناىجعلنى سولماالمنسكلامة مستلزمة لطول الحياة وليس

|

ا

| فىالدعاء بطولاخاةذلك ولان السلام مناسمانه تعالى فالبداية كبرذدممالاريب ففىضلهومربته ٠
0

بأحسن منها  6اى تحيةاحسنمنها |

بان 'تقولوا وعليكم السلام ورحمهالله ان اقتصر المسم عاللىاول وبان تزيدوا وبركاته ان |

ججعهما المسم وهو انيقال السلام عليكم ورحة الله وبركاته منتهىالام فالسلام لكوته /
مستجمعا مع فنونالمطالب التى هىالسلامة منالمضار وثيل المنافع وادنها لاطي ارين ١ 1
شهد  روى  .عنهعليه السلام انه قال ( منقال السلام عللكم |
تدر
للق
اا
ىذا
فىه
اقتصر عل

حو

مب وات وهن قالالسلام عللكم ورحمةالله كتبله عشرون حسنه ومن قال

السلام علكم ورحمةالله وبركانه كتب .له ثلانون حسنة ) والممتدى” بااسلام ان شاء ,سول

السلام علكم وانشاءيقول سلامعليكم لانكل واحد املنتعريف والشكير وارد فىالفاظ /
ظ القران قالالله تعالى ( والسلام علىامتنبع الهدى  .وسلام على عبساده الذين اصطق ) ١

| لكن التشكيز ١كثر والكل جائز .واما التحليل منالصلاة فلايد فبسه مانلالف واللام

مج ٠١ج تم

الجزء الخامس

غ|يارسمشروع لاتكون صدقة بل سبئة» وذ كر ىترججة الوصايا إيضا [جون براىكنى

| شفاعت كنى وكار اوساخته شود زتهار هدية اوقبول مكنكه رسولالله صلىاللهعليهوس |
ائرا حمله” ربا ثهادءاست شبخ! كبزقدس سره الاطهر فرهودكه دريغض .بلاد عرب يى
| اذاععان مبسخاانة خود دعوت كرد وترتبى كردهنود وكرامتى مهيا داشتهجون طعام
اسان ركاختها اورا بسلطان بلند حاجتى نود ازمن طلب شفاغت وكرها وسخن م'نزد

!
ٌ

سلطان درغايت قبول بود شيخ فرمودكه اوراكفتم نم وبر خاستم وطعام تخوردم

ْ وهدايا قبول تكردم وحاجت اوبيش سلطان كزاردم واملاكوى بوى بازكشت

| ومرا هنوز حديث نبوى وقوف نود ولكن مروءت مجننين نقاضا كرد واستتكاف
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يمن حاجتى

باشد

وازوى

يعن شى

ا

شود

ودر

حققت

نوناد وحميفت حرورح :اي العا يه يم للمؤمن أينشفع لحان امام

ام
لوق
سن حق
اوم
لبل
البه
|ع

اةمين
سحاج
مله
لمن
اكل
نع ل
ميشف
ان

دى
ايدر
عقال
ويسبى فىقضاء حاجته بما
لعلي
سه:

الى منلهعنده متزلة

قدس سره

كر ازحق نهتوفيق خيرى رسد » ك ازينده خيرى بغيرى رسد
اسداست ازاناتئ طاعت كنند » كهبى طاعتائرا شفاعت كنند
ومن الشفاعة المسنة الدعاء للمسلم فاته شفاعة الىالله تعالى وعنالنى عليه السلام ( من دا ,
لاخيه المسم بظهر الغس استحساه وقالله الملك ولك مثل ذلك ) وهذا بان لمقدارالنصيب
شندلهياعنسية
الموعود والدعوة عالىمسلم ته ذلك واعا يسكات الدطاءبنظهن لصن لت
| الطمع والرياء خلاف دعاء الحاضر للحاضر لانه قلمايسممنذلك فالغائب لايدعو للغسائب

وغير هادعاء املعنبدالمصلى
ظ لالهخالصاقكون مقبولاو لاصلاة علىالنىصلىالللعهصليلهواسلةفى
| لمحمدص الله عليهوسمعنظهرالغب فشر ع ذلك رسولالله واس اللهبه فىقوله تعالى(انالله
 .وملائكتهيصلو نعل النىياايهاالذين امنواصاواعليه وسلموا تسلما)ليعود هذا الخيرمنالملك
على المصلى ولهذا جوز المنفيةقراءة الفائحة لروحهالمطهرعليهالسلام ومعها الشافعية نلاالدعاء

بنفع
اهمجوا ان
مبوعللي
ايهم
للّعل
سةمال
لء ح
انسا
بالترحم بوهم التقصير ولذا لايقالعند ذكرالا
القراءة نعودعلىالقارى” فأىضررفىذلكهفوكاناللهعلىكلشى” مقيتا6هاى مقتدرا محازيابالحسنة

والسيئة مناقات عاللىشى” اذا اقتدر عليه اوشهدداحفيظا * قالالامام الغزالىفاىلشارحسماء
لىممعن
قىبت
احسن
| ال

خالق الاقوات وموصلها الى الابدان وعى الاطعمة والى القلوب وهى

| المعرفة فكون معنى الرازق الاانه الخص منه اذالرزق اول القوت وغير القوت والقوت

| مايكتبه فىقوام البدن ايوكون معناءالمستولى علىالثى” القادر عليه والاستيلاء .تمبالقدرة
كتعاالنىا(لله عىلكل شى” مقبتا  6اى مطلعا قادرا فكون معناء
| والعر وعله يدلقووله
فه
ومصمن
اجزابنة ال اىلعموالقدرة فوصفه بالمقبت ات

بالقادر وحده وبالعالم وحده لانه دال

إٍعبىاجما ع المعشين وبدلك حرج هذا الاسم منالترادف © والاشارة فالآ يةل(منيشفع |

شفاعة حسنة  6لابصال نوع منالخيرات الى الغير ليإكن له نصيب منها ف©انها
خ(صوصيما )

من

ظمن جميع الانبياء والمرسلين وازيكون فانى النفس والذى يذل عليه انالانباء بوم القامة |
سولون لمقاء نفوسهم تشبى تشبى وشول النى علهالسلام لفناء نفسه أمتى امتى فافهم جدا

أمقال ( وحرض اللمؤمنين  6على القتال يعنى افلمهاد الاصغر والجهاد الا كير ( عسىالله

انيكف يأسالذين كفروا ) ظاهرا وباطتا فالظاهر الكفار والاطن التفس ١واللهاشد ا|

لةه للتفين منبأس اظ
اسف
جفلإن
لمانو سكسيلا ) لفقثلا للظوات أطفات .قهزء حت

الكافر علا انتهى  :وفالمنوى
اندرينره ىتراش و ىخراش  +ثادم آخر د فادغ مباش ][١1

اى شهان كشتم ماخصمى بمراوند>خصمىزوان بتردراندرون []

ظ

'كشتن اكيانرعقل وهوش نيست * شيرباطن سخرةخ ركوش يست
صخل اتكراشف مسقا ع *عيوانليك! عورا وشكدر
مشنفع شفاعة حسنة يكنلهنصيب مها  4وهوثواب الشفاعة والتديب الىالخير الواتء

ظ
ظ

ظ

ا

مها والشفاعة الحسنة حى ال ووعمما حق هسم ودفع معهانه شر اوجلب البه خبر واننتى

مها وجهالله تعالى ول+تؤخذ علا دشو وطارة وناحن خا زهلا ىحد منحدودالله ولا ىحق |
من الحقوق  0ومن لشفع شفاعة سلئة

وق با-وادت حلاف لكيه

بكنلهكفل منها3
عوهنتاسط
[]١كرجتاموراجاي
ج
ح
رخددحاوكرف
اي
م"

اى نضيب منوزرها مساولها فالمقدار منغير انينقص منه شى” * وعنمسروق انه شفع
شفاعة فاهدى الله المشفوع له حارية فغضب وردها وقال لوعلء.ت مافى قلىبك انغ

فىحاجتتكلاتكلمفوابتىمنه *ا ومن بلاغات الزخشرى شا ن شينانف الاسلامالشفاعة افلحدود ١

ظلعزا بالىأكام والدواه رعقوابة معطو حب بكم الأماءأقاسا سقالةتقال ,انام يتضراق |

لس لهقدرمعين فانا كثره تسعة وثلاثون سوطاواقله ثلاثةوكذا |
ذحد
اس ب
| العناد فالتعزير لي
ظالقصاص لاسمى حدا لانه حق العيد وهو ولى القصاص ولهذا سقط بالعفو والاعشاض ْ

مرنمم (مائة-تجلد ةلوالشطة قطنا ,وحد :شرا لالجا انون اسوطنا ادحو
ذا ,لوو لعا
وادبعون للد مفرقا على بكدناهفىحد الى وحد القذف كد الششرب فنقذى محصنا |

اومحدنة بصريح الزنى حد يطلب المقذوف الحصن لانفيهحق العبد حمينبت دفع العار |
ايحلرىش ففيهااعة
عنه كوذا طلبالمسروق منه شرط القطع فالسرقة فهذه حدود لا

'

نةز[ديك حكادر |
اذالحقعل القاضى بالواقعة ولهذا قال فىترحمة وصاياالفتوحات الومكي
حخدودالله شفاعت فكن از أبنعباس رضى الله عنهما حزيحق ميت كرضيف در بابدزدى شفاعت |

كيدا ال تعتائل وذئ اللهعذهاما كفنت خوك شفاع تكتدا ونهكر تقول كنت هرذودز :لمت أ

اندر  1كربيش| زان بحا؟معلوم نشود مكفتيد مىشد ]انتهىولماكانتالشفاعةفىالقصاص
غير الشفاعة افلحدود قال اصللله عليه وسلم ( مامن صدقة افضل مصندقة اللسان ) قبل
حاارلدبمها المنفعة الىآخر ويدفع بهاالحكروه عنآخر ) '
يبه
وقن
اعة يح
و(كيافذللشك قفال
فناعة هىالتوسط بالقول ففوصول ١
شع
لديث
الح
نح ا
افص
ذكرهالامام الغزالى رحمهالله * وا
كرةذملاك واذا كانت |
شخص المىنفعة املنمنافع الادنويوايةلاخروية وخلاصه من مض
وموا
لس
'س'
دل

ورناْسط
ارفء
نص]رد
اىس؟اترامي
كهر
ده
اكتدياججسد[لبفل

ع  1/47م
الجزء الُامس
| انالفمل الخاطى الجهول اى الافعل نفسك لانضرك لخالفتهم وتقاعدهم فتقدمالىالجهاد
لمفل بمشقةاوبتصنع فامحمود
وانل+ساعدكاحد فانالله ناصرك لاالمنود .والتكلف ام
ماهفعل بمشقة حتى الف فقعل بمحية كالغادات والالتوسنه اقلق لتممووي
يمي اونوعد النصرة
|ظفو وحرض المؤمنين ,#علىالقتالاى رغبهم م
| والغسمة وماعليك فىشأنهم الاالتحريض قشل  3التعشيف بهم  -6روى ن:تانرسولاله
ٍصلى
ْالله عإله3ب واعدايا سقمان بعد حرب احد موسم بدر الصغرى فىذى القعدة وهى

' | سوق منالمدينة عكلمىانية امال ويقَاللها حمراء الاسد ايضا فلما بلغ المبعاد دغا الناس الى
 ١الخروج فكرهه بعضهم فائزل اللههذه الآبه فخرج صلى اللهعليهوسم فى سعين زاكيافكفام

©سىالله انيكف  #اى ينع بأس الذينكفروا  54اليأس فىالاصل
 .اللالقتا لك قال ع
ماكروه ثومضع موضع الحرب والقتال قالتعالى ل١ايأتون النأس الاقذالا ) وعسى منالله
واجب لاله فىاللغة الاطماع والكريم اذا اطمع از وقد فعل خث الق فىقاوب الكفرة
ن رلساوللهصلى الله الب وافى نحدشهالرعس حتىرجعوا من م الظهران  ويروى ا

| بدرا وقاميها تمانىلبال وكان معهم تحارات قاعوها واصابوا خكيثرايرا وقدص فىسورة آل
ران هق والله اشد بأسايه اى من قريش  3+واشد تشكيلا  6اى:تعذيبا وعقوبة يكل ظ

| نميشاهدها معسناشرة مايؤدى الها ومجوز يننا افلىدنيا وانيكوناحدهاف الدنيا ظ

ثلآلآخهرثفاللعاقىث»ةاوجه  .احدها انمعناه انعذابٍاللّتعالى اشد منامينبالكم ظ
| وا
ماله لانمكروههم ينقطعثمتصيرون النة ومارصل الآىكافار واعلمنذافقاينبمانلله

ظ

ان عبذاالله اشد فهواولى انمخاف ولاحرى فىاممه بالقتال |
يدوم ولاينقطع ياوأكتاج|لكما
مايق خلا وهدا وعيد ٠و.الثالت لما كان عذات الله اشد فهوبد فعهم عنكم ويكفيكوامصهم ظ
وهذا وعد واتماجين الأتقاعدون لشدة سق الكقتار وصولتهم ولكنالله قاهر فوق عباده |

وقوة القن رأس مالالدين والموت نحفة المؤمن الكامل خصوصا اكذان فىطريق المهاد

ظ

والدنيا سريعة الزوال ولاتيق علىكل حال وكان عمر بنالخطاب رضىاللهعكنثهيرا ماينشد
هدوى لمات
اليم

11

سق بشاشته * سق

الاله وبردى المال والولد

لتغن عن هرمن يوما خو انه « والخالد قد حاولت

ولاسلمان

ا

اذ نحرى الرياح له  #والاانسج وان فه بيها انراق

ابن الملوك التى كانت لعزتها * من كل أوب الها وافد شد
حوص هنالك مورود بلاكدب  #4لايد من ورده

بوما كاوردوا

ه .اولفتأويلات التجمية ( فقائل سي لال لاتكلف الانفسك ) المنى شاهد :فطلب
اللاىننوناهق*قطليا ن اابلق الاتكلغك :نؤلتاةادكؤى الاتلت( 'وفمة” مج] "لد لكات
خسرى بالجهاد لاجل نفسك لان حابك مننفسك لامن نفس اخرى فدع نفسك وتعال
انف
|

فاك صاحب يوم لاتملك نفسن» لنفسن شا وذلك لانه صلىالله عليهوسم اختص بهذا المقام
من
(

م

سورةٌ 'لنساء

01/غ  +هم

العلوم درر حقائق المعرفة ف ولولا فضل الله عللكم وربحماتهر#س6ال الرسول وانزال
لران  8الاقلبلا  6اى الا قلئلا متكم فان |
ان 6
ل:با
اللكاتاتببفع9تم الش
ضلكف
وبطا
كردر بالانهماك فىاتباع الشهوات يهتدى الى الحق |
ملبتغي
مخنصه الله بعقل راجح وق
امل القران وبعثة سيداجمد |
زعد
نرض
اانف
والصواب ولايتيع الشيطان ولايكفر بالل و
صل الله عليه وسل كزيد بن جمروبن تفيل وورقه بن نوفل وغيرها من كان على دين
المسسح قبل بعثته © وقال الشبخ مجم الدين قدس سره فىتأويلانه لعل الاستثناء راجع الى

ام يوافقه فطل الحق قالت عائشة
لليه
اعثلالسى ع
الصديق رضى اللهعنهفانهكانقبلمب

دضى العلنهها لماعقل ابوى قط الاوها يدينان الدين ولم عر علنا يوم الايأنينا فه رسول
الله صلى الله عليه وت طرفى النهار بكرة وعشيا وروى -عن النى عله السلام ك(نت

وابوبكر كفرسى رهان سبقته فتبعنىولوسبقنى لشعته) وفىاقيقةكان لنىعله لسلامفضل الل .ه

ورحمته يدلعليهقولهتعالى ((هوالذى بعثفىالامين رسولا منهميتلو) الىقوله ( ذلك
له
و©
قاء
ونيش
فاضللله يؤمه م

لا
لينو»©
فالم
اا(رسلناك الارحمة للع
توعاملى

وجود النى |

عليهالسلام وبعثته لبقوا فىنيه الضلالة نائهينكاقال تصالى ( ويزكهم ويعلمهم الكتاب
والحكمة وان كانوا منقبللنىضلال مبين »#يعنىقبلبعثتهوكانوا قداتيعوا الشبطان الى
شفا حفرة املننار وكان عليهالسلام فضلا ورحمةعليهم فانقذهم منهاكأقال تعالى ( وكتم 1

علىشفاحفرة منالنار فانقذك منها : 6قالالشيخ العطار قدس سيره
خويشتن راخواجة عرطات كفت * اما انا رحة .مهندات ,صحفت
ٌْ
وجري

ظ

عا

ادت
رت ع
يج لي
حد از
قرحا ريات نادت بطل رايت ره وو
درصورت آدم د | كرحه مقدما * درمعنى بيشواومقدم

ا

ظ

عن إيت

كرجه هدابى وَسَالتَ مكرم است * محبوب حق ممد وخاتم مد است

ظ

ظق©ال بعض الكماء اناللةتمالى خلق مداصلىالل عليهوسل لخمل رأسهاملنبركة وعبنيه ,
ؤمنالحباءواذنيه منالعبرة ولسانه منالذكروشفتيه منالتسبيح ووجهه منالرضى وصدره |
منالاخلاص وقلبه منالرحمة وفؤاده منالشفقة وكفضه منالسخاوة وشعره مننيات الْنة

ظ

ا

وريقّه منعسلاطنة فلماا كلهبهذه الصفة ارسله الىهذمالامة فقالهذا هدرى الكمفاع ق |و|
قدر هدرى وعظموه كذا فزىهرة الرياض * وقبل فى وجه عدم ارنحال جسده الشسريف

النظيف مالندنيا مع ازعيسى عليهالسلام قد عرج الى السماء مجسده انهاتمايق ج مهالطاه |
هنا لاصلاح عالم الاجساد وانتظامه فانه مظهر الذات وطلسم الكاثنات لشميع الانتظام

بوجوده الشسريف كذا فىالواقعات الحمودية نقلاخعضنرة الشبخ الشهير بافتاده اندى

قدسالله سره آمين آمين يارب العالمين  8فقاتل فسبيلالله 6الفاء جزائية واخملة جواب
لشرط مقدر اى انشْط المنافقون وقصرالآ خرون وتركوك وحدك فقاتل انت ياجمدوحدك

| ففالطريق الموصل الىرضىالله وهوالههادولاتيال بمافعلوا ف لاتكلف الانفسك  4مفمول |

ح *؛ ؟ م

الجزء الخامس

لولوكان من عند غي اله لوجدوا فيه اختلافاكثيرا)ويدوا فينهقيروالاقطاميناخبته

من التأويلات التحمية

00

جونتودر قرآن حقيكريتى * بادوان

اليا امبحتى

هسنت قوآن ليا إنا  2لا

10700

ا

وريخواالق ونه قرآن تزير * انبساو اوليارا ديدمكير
واذا جاءهم  4اى بلغ ضعفة المسلمين #ؤامس منالامن او الخوف اى خيرمنالسرايا
الذين بعثهم رسول الله صلىاللهعليهوسلممن ظفر وغشمة اونكة وهزعة #ؤاذاعوابه»
افىشوا ذلك الخبر واظهروه لعدمخبرتهم بالاحوال واستساطهم للامور وكانت اذا عتهم
مفسدة اقذاالعالسمرور اذاع به والباء ميدةهؤوولوردوه#ه اىذلكالخبرالى الرسولوالى

اولى الامى منهم  64بترك التعرض له وجعله جزلة غير ع وتفويض امره الى رأى
الرسول صاللله عليهوسلم ورأى كار اصعانه كالخلفاء الاربعة او دأّى امراء السرايا

نىاس
اىلعل
فكبار الصحابة اولوا اعملى ماعنلىهم البصراء بالامور وان لميكن لهم ام

| ١والامراء اولوا الامى على الناس مكعونهم بصراء بالامور فللعلمه  6اى

م تدبيرما اظ

ا ينا دعل الى وجه يكرذونه «الذن 62أي الرسول وإاوالو انلاعن الذين #قيستسطو نه |
ا

|

منهم  3اىيسةخرجون ندبيره عاريهم وانظارهم الصححه وممرفتهم بأمور الحرب

ومكايدها * واصل الاستباط اخراج البط وهوالاء مخرج مناليثر اول ماحفر َال اليط
مع
مركو]رتز
عدجز
كمجرج[كريعز>
الخفار اذا بالمغاء وسمى القوم الذين يزلون بالبطامح بين العراقين نبطا ل_اتسشاطهم الماء

ظ

0
من الارض وقل كانوا شفون من رسول الله صلى الله عليه

واولى الاص على امن

وونوق بالظهور على بعض الاعداء اوعلى خوف واستشعار فديعونه فنشر فسلغ الأعداء

ة ولوردوه الى الرسول والى اولى الام منهم وفوضوه اليهم وكانوا
 0لمسمعوا لعلمه الذين يستنبطون عم

يدبرونه ومايأتون ويذرون مه فالمراد

بالمستنبطين منهم علىكلاالوجهين الرسول واولوا الامي .ومنفىقوله يستبطونه منهم اما
|

بعضة وأما سالية جريذية» وف آلاية نهى عنافشاء لسر قل لعض الآدباءكفحفظلك
لسر قال انااقيرء ومن هذا قل كندزاق الأتزار قور الاسزازدوق ارق
وربكوق

باب دو يعدا7

ا

الانن شاع ][١

له ان ميث  (460زان  +ا ترىدان لجست ]انمق [ن]
مرا
وانكردد ازره  13تيراىاسر * بند كك د

زب

© وفىالآية اشارة الى ارباب الاوك اذافتح لهم باب من الانس اوالهيبة او الحضور

اوالفية من ١ثار صفات امال والخلال اشاعوه الى الاغبار ولوكان رجوعهم فىحل هذه
لاغون
امش
بمال
اهملوه
المشكلات الى سنن الرسول يسلىاللهعليه وس والى سير اولىالام من

الواصلون وكماننله شيخ كامل فوهولى اميه لعلمه الذين يستتنبطونه منهم وهم ارباب
سي
اكع
5
تد
ببكمعف
وس
ر
اوايل
اسصمان
7ونن بحائق الاشياء افلهفمواصون فىبحاراوصاف البشمرية المستخر جونمن ا
عع
6لك
حا
(العلوم)

وعجمكطسن©رفوق3لتلمسمركعصمفمسمتيتي
لو|عحرج

ا3ل0ل1الغؤت  "6وذىاللق 0103بودنت يدماتنداارعن 1

٠1

* قال العلماء القر ان يدل على صدقه عليه السلام منثلاثة اوجه  .احدها اطراد الفاظه فى

الفمناحة .الاثالرية أعياله عالاخار عانلشوت  :والثالك سلامته من الالختلاف وس[
انب كير مشتمل على انواع |
ترا
كالق
سلامته منه على ماذهب البه أكثر المتكا.ين ان
مات المتناقضة لان |
كعلمن
اهالنوا
كثيرة من العلوم فلوكان ذلك منعندغيرالله لوقع فف

الكتاب الكبير الطويل لايتفك عنذلك ولمالم يوجد فبه ذلك علمنا انه ليس من عند
غيرالله واما هووجى اوحى اله عليه السلام عمنندالله بوساطة جبراسمل دن اطاعه أنه

افطقادعالله والاطاعة سبب ليل المطالب الدنيوية والاخروية وورشدك علىيشر افلاطاعة |
:ا قال السعمدى
اكنلب اصكاب اأكهف لتابعهم فوطاعة الله وعدله دخول المنةك
سك اكاب كهف روزى جند * بىمردم كرفت ومردم شد

ْ

فاذا كان منتع المطبعين كذلك ها ظنك بالمطبعين وكا انمنصلى ول يؤد الزكاة لتقل منه |

الصلاة ومن شكرالله فىنعماته ولميشكر الوالدين لاقبل منه وكذلك مناطاعالله ولميطع ,
وهال©اشارة ان الرسول صبىاللهعلده وسلمكانلوصفه بالفناء فانما فىالله ظ
الرسوللااشَل من

باقباباللقاتمامعاللهفكان خليفةالله اعلحىقبقة فمايعامل الخلق حتى قال (ومارميت اذرميت |

ولكنالله رى) وكازالله خلفته فما يعاملهالخلق حتىقال (انالذينسبابعونك! عاسايعوزالله) |
ولهذا كان ول صلاللهعليهوسلٍ (اللخهليفتىعلى امتى) ن9تفولى فا ارساناك عليهمحفيظا» ظ
فانك لتسلك حافظا فكيف لهم فاتهم تولوا عنى لاعنك فاتما عحلسىابهم لاعليك وفىقوله |

م ودتتولول طاعة ) إكازة الل اخوال ١قر عىندذى هذا الزمان اكذاانو! حاضبرن
افلصخية تتسكسارثلالو انتمة إنوارالولاية ققمساد قلوبهم فيزدادون ايعانا معاعانهم وارادة |

مع ارادتهم فيصغون بذانهم الواعية الى الحكم والمواعظ الحسنة ترى اعبنهم تفيض من |
الدمع ئما عرفوا منالحق ويولون السمع والطاعة فها يسمعون ويخاطبوزبه (فاذا برزوا |
1

منعندك  6وهب لهم رياح الهوى وشهوة الحرص وعابلت قاوبهم عن مجازاتالقرار على
الولاية وعاد المشئوم الىطبعه لإبيت طائفة منهم غيرالذى تقول والله يكتب ماستون» اى

| يغيرعليهم مايغيرون عالنىفسهم لانالله لايغير ماهّوم حتى لغيروا مابانفسهم لإ
عذانعهضم)

فاصفح عنهم واصبر معهم ((وتوكل علىالله)لعلاللهيصلح بالهم واللاجتعغلبير وبالهم وحسن

عاقبتهم ومالهملإوك باللوكيلا) للمتوكلينعليه والملتجثين اليهثماخبرعن الدواء ماخبرعن
| الداءشوله( أفلا يتدبرونالقرآن) والاشارة ان العاد اوكانوا يتدبرون القرأن ويتفكرون
ثفاىر1معجزاته وانوارهداياته ونظمآياته وكال فصاحته وحمال بلاغته وجزالةالفاظه ورزانة

ظ

معانيه ومتانة مبانيه وفىاسراره وحقائقه ودقة اشاراته ولطائفه وانواع معالماته لامراض
القلوت من ادابة ضرر الذنوب لوجدوا فنه لكل داء دواء ولكل مرضشفاء ولكل عين

فرك واقي جه غزرة ولرأوا كاسنه موصونا بالصفاد حقو ط] من القدئ حرا لأسقعى

جيه وبرا لاننتنىغ انهروحالاتباغض فيهولاخلانى وجئة لانناقض أيها ولا اختلاف
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مخ  445كم

وعلمممتعلق محفيظاب ويقولون  6اذاامتهم بأمس ف طاعة6#اى امنا وشأننا طاعة
© فاذابرزوا منعندك * اى خرجوا  8بيت طائفة مهم غير الذى تقول * اىزورت
ضدمير للخطاب او ماقالت لك مضنمان الطاعة فالضمير أ
االمم
فاي
| خلاف ماقلت له
| للغبة واشتقاق البدت منالببتوتة ولماكان غالب الافكار التى يستقصى فيا الانسان واقما

| افلىئل اذهناك يكون الخاطر اص والشواغل اقل سمى الفكر المستقصى ميا  8والله
ي|كتب ماستون  #ته فىصحائف اعمالهم المجازاة ف فاعرض عنهم * #قلل
| المبالاة.بهم#9وتوكل علىالله 6#فى الامور كلها سهافىشأنهم #9وك باللهوكلا *
| يكفيك معرتهم وينتقم ملنكهم اذا قوى امس الاسلام وعن انصاره  .والوكيل اهلوعالم يما

| يفوض اله من التدبير  أفلا ستدبرون القرآن 68يتأملون فى معانيهويتبصروزمافيهوا دل
| التدبير النظر فىادبار الثى' ومايؤول الله فعاقسّه ومنهاه أماستعمل فكل تأمل #ولوكان

| من عند غيرالله *6اى ولوكان .مكلنام البشر ازعم الكفار مولوجدوافهاختلافا كثيرا»
! من تناقض المعنى وشاوت النظم وكان بعضه فصبحا وبعضه رككا وبعضه لصعب معارضته

مضه
ابع
كل ل
حالعق
اافقة
| وبءضه يسهل ومطابقة بعض اخبار المستقبلة للواقع .دون بعض ومو
دون بعض على مادل عله الاستقراء لنقصان القوة الشرية* وهل مجوز اشنال بعض

ك|لام الله أبلغمنبعض * قال الامام السيوطى فىالاتقان جوذه قوملقصور نظرهم فيابتى
ْ ان يعلمانمعنى قول القائل هذا الكلام ابلغ هن هذا الكلام ان هذا فمىوضعوهله حسن

ولطف وبلاغة وذاك فى موضعهله حدن ولطف وهذا امسن فمىوضعه اكل وابلغ من
(بت 6بل شبتى ان َال
ذلك فىموضعه فلايايتى ان قال ان لرقلهوالله احد) ابلغ من ن

( بدت يدا ابى لهب © دعاء عليه بالحسران فهل توجد عنارة للدعاء بالخسران احسن من

هذه وكذلك فى ( قل هوالله احد  6لانوجد عبارة ندل عولحىدائيته ابلغ مفناهلاعالم
هىولاقبلله احد)
©باب الدعاء بالحسران ونظر ال
اذا انظر الى (نإبت يدا انى لهب ف

فباب التوحيد لايمكنه ان يقول احدها ابلغ من الآآخر * وقال بعض الحققين كلام الله
افلىله افضل منكلامه فىغيره ذ ( قل هوالله احد  #افضل من 3١نبتيداانى لهب 6

لان فبه فضيلة الذكر وهوكلام الله وفضيلة المذكور وهو امم ذاتهوتوحيدهوصفاتهالايجابية

والسلبية وسورة نبت فيها فضيلة الذكر فقط وكهلوام الله تعالى * قال الغزالى فيجوهص
القران ومن توقف فتفضيل الآيات اول قوله عليه السلام(افضل سورة واعظم سورة)
بانهاراد افلىاجر والثواب لاان بعض القر ان افضل من بعض ذالكل فىفضل الكلام واحد
والتفاوت الاجر لكافلىام الله تعالى من حيث هكولام الله القديم القالم ذانه تعالى

| انتهى ي*قول الفقير جامع هذه الجالس النفيسة قولهم ان هذه الآية فىغاية الفصاحة م
| قال القاضى عند قوله تعالى إوقل ياارض ابلتى ماءك) الآية بشعر مجواز القول:التفاوت
|
|ففطبقات الفصاحة كاعليهعلماء البلاغةومنهنا :قالمن قال
درسان ودرفصاحت « 3وديكسان سخن * كرح هكويندهبود دون جاحظ وحون اصممى

رد

سمج

7غ  7هدم

ا
ا

سويرةٌ الفساء
ا ع سس

م

سس

لتاك للثاس رسولا».
رسبف
فكهسابت ايديكع ) قالفناسيلاقنران من اعظم الومصاائب
اى رسولا للناس حمعا لست برسول للعرب وحدهم بل انت رسول العرب والعجم

فنا
كقوله تعالى ( وماارسلناك اكلاافة لل
رسس6ولا حالقصدبهاتاعلمرمسالة .والجار
لىتك بنصبّالمسجزات
اعل
س##
ربدا
قينا مه يهناللدختساجن ا ن(اكنىبا شبه
سلناك للناس رسولا » اى الناس الذين
حسه نشير بشقوله :توعاالىر ١
قد نسوا  5ونسوا ماشاهدوا

مه وما عاهدوا عليه الله وارسلاك اليم لتدلغهم كلامنا

رهم ايامنا وتجدد لهمعهودنا وترغهم فىشهودنا وتدعوهم اليناوتهديهم الى صراطنا
كذ
و

وتكون لهم سنراجا منيرا يهتدون .بهداك ويتبعون خطاك الى ان توصلهم الي الدرجاتالعلى

لهممفقىصد الاعلى ( وكف باللهشهدا  6اى شاهدا لاحباته واولا ليثلكاتفوا
وتانزل
الفظ قدس سيره
:قا
لح
اتهى
براحة دون لقابه ان
تنيان
بوسف عنيزم رفت اى برادد أن وجن »ك.ارعين مرو تقوم مالية ي

* وفالابة تاعللمادب ورؤية التأثيرمنالله تعالى  روى 

ان ابابكر رضىالله عانبتهلى |

بوجع السن سبع سنين فاعلمه جبريل رسولاللهاصللىه عليه وس وسأل عليهالسلام عن
لنق
خبدم
تلا
لب ف
االي
حاله فقال ( للمتذكر ياابابكر ) فقال كيف اشكو مماجاءمن
بالاخلاى ابلمسة لان الكل من عندالله واما ارسل اللهرسوله لاخراج الناس من الظلمات ْ

ا|لى النور فاذا تأدبوا بالآداب النبوية وصاوا الى الحقيقة الحمدية  :قالالشبخ العطار
خاص وعام * نعمت خودرا جد
رمود
ه فر
بوتش
دع

نسكروى بتان * امت او بهترين امتان
مبعث او
برساند وكتف خورشيد وار * داشته مهر موت اشكارا

وكان اخلانبوة بان كتفمه صلىاللهعليهوسلٍاشارة الى عصمته من وسوسة الشطان لان

الخناس يجبي“ مبينن الكتفين فبدخل خرطومه قبل قلب الانسان فبوسوس اليه فاذا
ذكر الله خنس وراءه وكان حول خاتم البوة شعرات مائلة الى الحضرة مكتوب عليه
[ممد بى امين ] وقبل غير ذلك والتوفيق باإلنروايات بتعدد الخطوط وتتوعها يحسس ظ

الحالات والتجليات اباولنسبة الى انظار الناظرين  .ثمانهقد شق اهل العمعلىافضلة |
ملن
حس ا
رلد ح
شبررمضان لاأنه انزل فه القر ان م شهر رسع الاول لانه مو

.اماافضل
و

اللبالى فقيل لايللةقدر لتزول القران فها* وقبل ليلة المولد الحمدى اولاه ماانزل القرآن
صنت للة القدر فعلى الامة تعظم شهر المولد وللته ى الوا منه شفاعته ويصلوا الى
وتلا

جواده © منبطع الرسول فقد اطاعالله6#لانهفىالحقبقة بلغ والآامسهوالت تعالى
ب

وى  #أنهبعليهالسلامبقال( من اجنى فقد.احباللهومن:اطاعنى فقداطاع:الله) فقال |

! المنافقون لقيد قارف الشرك وهؤ بنهى عنهمايريد الا ان خذء ربام اتنادلتصارى عسى

فنزلت  8ومن #ولى*#اى اعرض عن طاعته 89فا ارسلناك علهمحفبظا  64محفظ علهم |
اعمالهم ونحاسهم عليها اماعليك اليلاغ وعلينا الحساب  .قوله حفيظا حال منكاى ارسلناك
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المزء الدامس

الناظر فنه  :قال الحافظ قسدسره
سور بررشده برويزنست خون افشان  +كه ربزه اش سسركسمرى و تابيجبر ويزست

لسعدى
قاال

قدس سيره

جهان اى بسر ملك جاويد نيست * زدئيا وفادارى اميد بيست
بنرهباد_.وقى ,سخركاء' شام » بنتزير استليان عله النبللام
ظ
بآخر نديدى كه برباد رفت * خنك 1تكبادائش وداررفت
هوالاشارة فىالأ“ية ان يالهبلطاله فىزى الطلبة الذينغلبعليكم الهوى وحبب اللكم أ

الدنيا فاقمدم عن طلب المولى ثمرضيتم بالحباتالدنياواطمأنتم ب (ايما تبكونوا يدرككم
الملوت) اضطرارا ان لمموتوا قبل انموانوا اخشارا (واوكتم فبدوج مشدة) أى احساد

حسمة قوية اجمتنها اوصاناالت واياى الىحقيقة الفناء والبقاءامين< وان تصهمحسنة»

اى ثممة كخصب  8يقواوا هذه منعندالله  #نسبوها الىالله89وان تصهم سيئة 4
دك * اضافوها اليكياحمد وقلوا انلهاىبشؤمك
8ا هعذهنمن
لو
وقحط
فة ك
بل
كا قالت المبود منذ دخل ممد المديئة نقضت مارها وغلت اسعارها  #قلكل *»من

الحسنة والسيئة ا منعندالله © ببسط ويقبض حسب ارادته  9فال هؤلاءالقوم6#اى |
أى شى* حصل للهود والمنافقين من العلل حكاولنهم  #9لايكادون شقهون حديثا #
اى لابقربون منفهم حديث عنَالله تكعاالىبهاثم ولو فهءوا لعلموا ان الكل منعندالله

*نياسان |
بك ا
صاما
اتوى
والفقههوالفهمثماختص من جهة العرف بعلم الف
منحسنة * من خير ولعمة © فنالله 6نفضلا منهفانكلمابفعله الانسان من /

لطب يبقل |
الام
بسا
:ا ل
الطاغة 'لايكاق؟! نمفةاالوتجواد 'قكفابقتضئ "غيراةولذلك قال غل
النة الابرحمةالله) قبل ولا انت قال (ولا انا الا ان يتغمدفىالله برحته) وما اصابك من |

 ١سسيثة  #بملنية وشى” تمكرهه ا فن نفك  6الانهاالتسسيب:فنها لاستجلابها المناصئ |

لاحغيسرائنة احسان |
املنله) فان الاكلبحمناهدا واايصال
ن(دكل
عله
وهولاينافى قو
مجازاة وانتقام ماقالت عائشة رضىالله عنها مامن ملم يصيبه وصب 85
وامتنان والسيئة
نصب حتى الشوكة يشاكها وءتى انقطاع دسع نعله الايذنب ومايغفرالله ١ كثر* واعلم
لهى
الل
عان
تت
ان للاءمال اربع مراتب  .نها م

ساب
كد هم
لللس
اتان
| والخلق  .ومنها متي

وليس للعبد فنهما مدخل وما التقدير |

والفعل فانالله تعالى مره عنالكسب وفمل [

السية وانهما يتعلقان بالعيد ولكن العبد وكسبه مخلوق خلقه الله تعالىكاقال( والله

نكدلالت  6اىخلقا وتشديرا لاكسا
عقل
خلقكم وماتعملون  6فهذاتحقيق قوملهنا

وفعلا فافهم واعتقد فانه مذهب اهل الحق وارباب الحقيقة كذا فالىتأويلات اللجمية '

ا*قلاضلحاك ماحفظ الرجل القرآنثمنسيهالابذنبثمقرأ( وم اصابكم منمصية |
(فها)

_-

دورة

م

النساء

فهواللغل وجود القبول لانالجزاء على ذلك مقصور ق+ال ابراهم بنادهمل ايوملوك '
ماحنفيهلالدونا عليه بالسيوف * وقال بعضهم لس شى” فنالبر الاودونه عقبة ممتاج الى |
الصبر فما نصير على شدتما افضى الى الراحة والسهولة واتما هى مجاهدة النفسمخالفة |

الهوى ثمالمكابدة فىترك الدنيا ثماللذة والتنم وامانطيع العدربه عقلدىرمتزته مفننهسره |
قهب*ل لبعضهم هلتعر الله ففضب
وقاب
اذيعوف منزلته عندالله فلينظر كيف منزلة اللهفى

وقال ترانىاعد من لا اعرف فقالكه السائل او تعصى هنتعرف

 :قالالسعدى قدسسره

مرى كه ميرود مهمه حال لور * تادر رضاى خالق حون تمر برئ

وقال ايضا
ببيرودى

وره تدالستى * نونه سرىكه طفل كتابى

« أَنماتكونوا يدرككم الموت 

المقدر بالاجل اوالعذاب وفى لفظ الادراك اشعار بإنهم ١

مدحالللاه منالاعراب ©#واوكم فى |
افلهرب منهوهو مجحدفطىلهم وكهلوام ت
يييييهسسسسسسسيييييي
يلي
لدب
ي
ِلل
لطط
ي
ط
ل
ص
يه
ع
ص
عبد

بدوج مشيدة  4اى وان كنم فىقصور عالية الى السماء محكمة بالشيد وهوالخص لانصعد

الها بنوا ادم * قال مجاهد فى هذه الآية كان فيمن قبلكم امرأة وكان لها اجير فولدت
جادية فقالت لاجيزها اقتيس نانارا فخرج فوجد باللِابٍ رجلا فقالله الرجل ما ولدت
هذه المرأة قال حارية قال اما هذه الخارية لاموت حتىتزقى ائة ويتزوجها اجنرها ويكون |
موتما بالشكبوت فقال الاجير فنفسه فانا اريد هذه بعدان تفجر بعائةلاقتلنها ذاخذشفرة |

فدخل فشقبطن الصغيرة وخرج على وجهه وركب البحر وخيط باطلنصبة فمو لحت |
لرجل
احل اللحر فاقامت عتلزهتى والب
وبرئت وشبت فكانت تزنى فاتت ساحلا سمن

ماشاءاللهثمقدمذلك الساحل ومعه مكاثلير فقال لامرأة من اهل الساحل اطلبى لى

اسرأة مناحمل النساء اتزوجها فقالت ههنا امرأة من احمل النساء ونكنا تفجر فقال |

اْمنى ا فاتتها فقالت قد قدم رجلله مكاثلير وقال لكىذا وكذا فقالت الى تركت |
الفجور ولكن ان اراد ان يمزوجنى تزوجته قال فتزوجها فوقعت منه موقعا قدا هونوما |
ا

|ا عندها اذاخبرها بامره فقالت انا تلك الخارية وارته الشق فى بطنها وقدكنت اخر فاادرى |

|ظبمائة اقول او أكثر فقال زوجها فىنفسه ان الرجل الذىكان خارج الباب قال يكون |

موتهابالسكبوت ثماخبرها بذلكقالفبىلهابرجافىالصحراء وشيده فيا هىبومافى
فلسقف فقالت هذا مَتلىلاقتلنه اذلاتله احد غيرى خركته |
ذلك البرج اذا عنكبوت ا
فسقط فانته فوضعت ابهام رجلها عليه فشدخته فساح سمه بينظفرها واللحم فاسودت '

الموت ) واجعت الامة علىان |
ككومنوا
رينكمات
رجلها فانت وفذلك تزلت هذه اليآيدة إا

الموت ليسله سن معلوم والجال معلوم ولا مرض معلوم وذلك ليكون المرء عالهىبة من |
ا
وا
ر(
ثسلام
كهال
ذلك مستعدا لذلك قال علي

رة
كمع
نيزذقد
لوج
اتصر
مخ

هذاكذرماللذات )يعنى الموت وهو كلام

واابللغمفوىعظة فانمن ذكر الموت حقيقة ذكره نفض

عليه اللذة الحاضرة ومنعه مرعمنها افلمستقبل وزهده فهاكان منها يؤمل ولكن اللنفوس
3[353لان -ا

ى)

جز
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اخرم الى ذلك الاجل ولواستشهدتم فىالقتال صرتم احباء فتتصل الخياة الفانية بالحيساة

الاقة و والآخرة يه اى 'نوابها الذى ملنته الثواب المنوط بالقتال هو خير  6لكممن

ذلك المتاع القلل لكئرته وعدم انقطاعه وصفاته نعالكدورات واتما قبل فل لمن اتقى 6

حثالهم على اتقاء العصانوالاخلاص بمواجب التكليف  89ولاتظلمون :تيلا © عط على
| مهدر ائ محجزون ولاتنقصون

منجلتهامسعاتكم فىشأن
أنادوا انق  0.اجور اعمالكم التى

انيلادلاننيا فبلة:واعالاجعزةكليده
ملد
القتالفلاترغبوا عنه +اعم نالآ خرةخنيرممنا
ولع الدييا مقطاعةة ونهالاخرهة مويدبةوامالونامشوية بالهموموالغموم

0

والمكارمونعالا .خرة

اقاة اعلنكدورات ونهالدنيامشكوكة فان اعظم الناس تتعما لايعرف اله كف تكون |
الى
عفع
ل*
انه
عاقته فىاليوم الثانى  3خرة ش
قل

انختار ماهوخير مكل وحه وهو

:قلاسلعدى فىبعض قصاءده
دهنويا ا
الآخرة علىماهو شرمن كل جاهلة و
باسراى

عمارت
فربدونرا

8

*ه دمارا اساسى .ست حكيم
انداز ك

لو إيين بادشاهى * سلوائرا برقت ازوست خاتم

وفادارى جوى ازدهرخونخوار » محالست انكيين دركام ارقم

تاده دار لوجاكو |كاده
كال عر كتلوق دي عملت عك كل

ويا برفى حكدازان بر سركوه * كزو هرطظه مجيزشودكم
روى 

انزرجلا اشترى دارا فقال لعلىرضى اللهعنه١ كتب القيالة فكعف [ بسماللهالرحن 1

 ٠الرحم امابعد فقد اشترى مغرور منمغرور دارا دخل ففنفهساكةالغافلين لاشَاءَ لضاحتها

فنها الحدالاول يتتهى االلىموت والثانى الىالقبر والثالث الىالحشر والرايع الىالمنة او الى |

انار والسلام ] فقراً علىالرجل هردالدار وتصدق بالدنانيركلها وتزهد فىالدنيا فهذا هوحال ١
العارفين حقيقة الحال ق»ال القشيرى رحمهاله مكنك مالندنيا ثمقللها فيلعمدها لك شا ظ
مشق
رة استكثر منك وهذا غايةالكرم وشرط الحبة وهو استقلال |
لثومتصدقت منها ي

الكثير مننفسه واسكثار القليل من حبيبه واذاكان قبمة الدنيا قليلةفاخس منالخسيس أ
منرضى بالخسيس بدلا املننفس وقال ان الله تعالى اختطف المؤمن املنكون بالتدريج ١

فقال اولا ( قلمتاعالدنيا قليل فا6ختطفهم املانئيا بالمقىئم استليهم اعلكنونين بقوله |
(والله خير وابتى  6فلابد اسالك ازيترق الى اعلىالمنازل وسمعى منغيرفتور وكلال  :قال

|

مولانا جلا لالدين

عري
لدبل
مك

قدس سمره

اى برادر فى نهايت دركهسست  #2هنا  2بىرسى بالله مايست

مال
الت
شبع
ل»ق
وثمرة الجاهدة لاتضيع البتة تبجلزى كنلفس با عم
اضعخ اماجمل الدار أ
ا|لآخرة حلا لجزاء عباده المؤمنين لانهذه الدار لانسع مايريد ان يعطيهم ظاهرا وباطناوكل ظ
مافىالنة لاسوافق مافىالدنما الامنححث التسمية ولانه تعاللى اجل اقدارهم عن انكجازيهم ظ

فىدارلاهاء لها قال تعالى وم
(اعندالله خير وابق © ثمالجزاء فىتلك الدار له علامة فىهذ١ .

الدارو انه م ونجاء أمرة عمله عاجلا :وهى الخلاوة فيه والتوفق لغيره والشكر عليه

(فهو)
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باشد جوابربىمطروبحربكىهران*را كه باجال تكوجود بارئيست -00
واذاكلاالرجل حديدا ادرناه يكنانيادير الصببان الآكرة ولوكان بحى المونى لمتبال به

لكر بذ رُدَوطىَ كنهئ » بكتاضى”” 'نشناين” “ازودن
ودذبائرا بعذر بكشايد * بايدت خثم را فروخوردن
رهدن
كن :اكزك
كورنا
زاتكانزدنك عافلانبتزشت  +.عف
واما اذا سكر:قدناه الىكل تْنى*كاتقاد العئز باذنها
ىمزربل عقل شد اى ناخلف * :ابجندى سخورى در روزكار
عقل بايد دريدن * ورثه حان دركاللد دارد حار
آذؤرا

ْ

ل العاقل امنجاهد فىسيل الله فان المجاهدة على حقيقتها تقوى الروح الضعيف الذى ظ
خرج مقنريه
تانلتلق» النفس بالاستبلاء عليه ويتضرع الىالله بالصدق والبات حمتى

|

|البدن الظالم اهلها وهوالنفس الامارة بالسوء ويتشرف بولاية اللهتعالى فىمقام الروح رزقنا

له وايام فدح بابالفتوح آمين ياميسر كل عسير 9الجثر الىالذين قبل لهمكفوا ايديكم»
دؤى  -ان ناسا اتوا النى صالىله عليهوسلمبمكة قبل ازيهاجر الىالمدينة وشكوا الله

مايلقون امذنئالمشركن قالوا كنافىعن ف-ىالة الجاهلية والآن صرنا اذلة فلو اذنت للا

رينشعلهىم فقال صل اللهعليهوسلمك(فوا اياديكممس)اكىوا
فشرك
قتلناهؤلاءالم
©وا الصلوة ونوا الزكوة * و اشتغلوا بماامىتم بهفانىلأومى بقتالهم
دم
اقتقال)
ونال
(ع

وكانوا فىهدة اقامتهم بمكة مستمرين علىتلك الخالة فلما هاجروا معرسوالله صلىالله عليه |
وسلمالى المدينة وامروا بالقتال فىوقت بدر كرهه لعضهم وشق ذلك عليه لكن لاشكا ظ

فىالدين ولارغنة عنه بنلفورا مانلاخطار بالارواح وخوفا مناأوت بموجب الحاةا لشرية ظ

لان حبالْماة والنفرة منالقتل لمونازم الطباع وذلك قولهتعالى ف©لما كتب عليهم
القتال  اى فرض عليهم المهاد29اذا فريقيهاذا للمفاجأة وفريق مبتدأ «8منهم/6#
صفة 89مخشون الناس 6ه خبرهواخملة جواب لمااى فاجأ فريق منهم امخنشوا الكفاران
يشتاوهم ,ك©خشةالله  مصدر مضاف الى المفعول محلهالتصب على انه حال من فاعل |

يخشون اى مخشونهم متشبهين باهل خالشله تعالىهواو اشد خشية *#عطف عليه يمعنى |

| او اشدخشية مناهل خشيةالله وكلةاوللتنويع علىمعنىان خشيةبعضهم كخشيةاللهاو

يبهم القتالفاجا '
لكت
عما
|خشية بعضهم اشد منها وفقالوا 4هعطف على جواب لمااى فل

|فرريق منهم خشية الناس وقالوا ل رينال كمتبتعليناالقتال  6فىهذا الوقت لعالى وجه
ظلاعتّاض على حك.ه تعالى والانكار لاجابه بل على طريقّة يمى التخفيف 8آ9لخورلاتنا |
ا
نا علىالفراش وهذا
الى اجل قريب كهاامهللاتنا وتركتنا الىالموت حتى محواتلبا
ظإستزادة فىهدة الكف واستمهال اولىقت آخر حذرا منالموت وحبا للحباة © قل #
ال م انلنعمالباقى ١
توته
قنال
لماي
اا ف
بغبب
]| تازىهدا لهم فما يؤملونه بالقعود منالمتاع الفانى وتر
قعض وشك الاتصرام وان
نري
ليا س
الدن
ظو متاعالدنياقل  #اى مابمتع وينتفع بهفىا

حت
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قبللمعغن/ىانكيدالش.طان منذكان كان موصوفا بالضعف *الالامام فىتفسيره (انكدالكطاننا١

كان ضعسفا) لاالنله ينصر اولباءه والشطان ينصر اولانه ولاشك ازنصرةالشطانلاو لابه |

| انضصعيفرمةنَالله لاوليائه ألاترى اناهل الخيروالدين يقد كرهم اميل عولىجه الدص
 .وانكانواحالحباتهم فىغايةالفقر والذلة.وامالملوكو الججابرةفاذا مانوا انقرضوا ولايبتىف الدنيا

 ١رسمهمولاطلاهم.قلالنار حفت بالشهوات وانفكل نشفيسطانا ابولسيوهساوملكايلهمها
| الخيرفلايزال الشيطان يزين وخدع ولايزال الملك عنعها ويلهمها الخيرفايهما كانتالنفس معه
كان اهلوغالب  .قبل كابندالشسيطان والنفس مثابةالكلب ان قاومته قمازلاهاب وقطع

|اللباب وانرجعت الىربه صرفه عنك برفق فاللتعالى جعل الشيطان عدوا للعباد ليوحشهم

به اليه وحرك عليهم النفس ليدوم اقبالهم عليه فكلما تسلطا عليهم رجعوا اليه بالافتقار

وقاموا ببن يديه على نعت اللجأ والاضطرار * قال احمد بنسهل اعداؤك اربعة  .الدنا

.الشبطان وسلاحه الشبع وسجنه الجموع منوالمفيى
وسلاحها لقاءالخلق وسجنها العزلة و
.الهوى وسلاحه الكلام وسحنه الصمت رباع ان كد
 .وسلاحها النوم وسجنها السهر و
| ١الشيطان ضعيف فىالحقيقة فان الله 'ناصر لاولباه كلحين ويظهر ذلك الامداد فى نفوسهم

بسبب تزكتهم النفس ونخلية القلب اعلنشواغل الدنيوية وامتلاء اسرارهم ينور التوحيد
فاناء سيطان ظلمانى يهرب مانلنورانى لامحالة  روى  ان عمربن الخطاب رضىالله عنه

استأذنيوما عاللىنى عليهالسلام وعنده نساء من قريش يسألنه ءالية اصوائهن على صوته

.هلما دخل إبتدرن الحجاب مل صلال عليه وسل يضحك فقال ماانحكك بارسول الله بإبى
' أنت واى فقال صلىاللّه عليهوس ( تحبت منهؤلاء اللانىكنعندى فلماسمعن صوتك
بأدرن الْحجاب ) فقال حمرانت احق ابنهين يارسول الله ثم اقبل عليهن فقال اى عدوات

انفسهن أتهبننى ولاتهين رسودانة صدىالله عليه وسلم فقلن انت افظ واغلظ من رسولالله

(ابن الخطاب فوالذىنفسى بيده مالقيك الشيطان سالكا خا الاساك ا
| فقال ع ل .لام يا
غيرخك)  وروى  -عن وهب بزمنبه انه قال كان عابد فىبتىاسرائيل ارادالششطانانيضله ١

فيلسمتطع منأى جهة اراادلهشمهنوة والغضب وغير ذلك فاراده قمبنل الوق وجعل
يدلى الصخرة مانلمل فاذا بلغه كذرالله تباعد عنهثمتمثل بالحبةوهو يصلى عل بلتوى
على رجله وجسده حتى ببلغ زأيضة وكان اذا اراد السحود التوئ فى موضع رأسه شل

مه مده حى يمكن يو

شهطان فقال له
للم
اود وذهب حااء ا

فمتطع منك علىثى” فاريد ان اصادقك اى اكنأون صديا لك فانى
فملتلككذا مكذافالس
لااريد ضلالتك ار

+ال العابد مالى حاجة فىمصادقتك فقال الشطان ألاتسألى بأى
فق

شى” اضلبه بى آدم قال نم قال بالشح والحدة والسكر فانالانسان اذاكان شحبحا قللنا
ماله فىيعئه فبمئعه محنقوقه ويرغب فاىموال الناس
كررمائرا بدت :اندر" درم يست * -خداوندان لعمتزا كرميست
وقبل ثىبعض الاشعار

با(شد )

مج

ا

امم

الم صل اللعليهوسلقال ل لطر

نامسا"

يوم

عن :الثفر الثلاثة اما احدهم وى الى الله

فاوا
|ه الله واما ال" خرفاستحى فاستحى الله نه واما الا"خر فاعرض فاعض الله عنه )

بذ كرش هرجه بنى درخروشست * دلى داند درين ممعنى كه كوشست
نتهلئل كلش

تسبيح خواسدت ذال هلا ار

ومالكم  اى أى شى”احصل
ل أك
عملمن
ل

توحدش

زياسست

ايهاالمؤنون حال كوتكم ل8اتقاتلون |

ففسببل الله اىتاركين القتاليعنى لاعذر لكم فترك المقاتلة وهذا استفهام بمعنى التوخ

!ولاسّال ذلك الاعند سبق التفريط #9والمستضعفين 6#عطف على السسل حدف المضاف لاعلى

اسماللهوانككان اقرب لان خلاص المستضعفين سيل الله لاسدلهم والمعنى فىسس ل الله

وفىخلاص الذين استضعفهم الكفار بالتعذيب والاسر واهلمذيناسلموا بمكة وصدهم [

رهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الاذى الشديد '
ظ بهين
الممشركون عنالهجرة فباقوا
وانماخصهمبالذكرمعان سبي الله عامفى كل خيرلان مخليص ضعفة المسلمين منايدى ١
الكفار مناعظم الخير واخصهه ومن الرجال والنساء والولدان *6بان للمستضعفين والولدان |

الصببان ججعولدوامما ذ كرهم معهم تسجيلا بافراط ظلمهم حح
اييثذثبالغ
هم الولدان غير '
المكلفين ارغاما ل باهموامهاتهم ومبغضة لهملمكانهم ولان المستضعفين كانواإشركونصبائف ظ
ظعاتهم استتزالا ل حمة اللهبدعاء صغارهم الذن يدوا كافعل قوم بولس وم وقووت ألنقه
فىد

اىر
لمينم
المسل
باخرااجهلمافسىتسقاء * ودلت الا ية علىان استنقاذ الاسارى منا
فيد
كن ا
١لا جل ملقداو ااعلنةامر القتانواعطاءالمالذلالذن  4صفةالمستذعفين « يقولون 6ه
يعنىلاحملةلهو لاء المستضعفين و لاملحاً الاالله فقولوزداعين « رسنااخر حنامنهذهالقرية 4

كه الظالم اهلها

بالشيرك الذى هو ل فاجاوييذيةلإينلييق واجمللنا.منلدنك

وليا  #اى ول علينا والبا منالمؤمنين بوالنا وسّوم بمصالنا محفظ علنا ديتنا وشرعنا

وا
مجع
نللندانك

نصيرا  6ينصرنا على اعدانا ولقداستجابالل دءاء*هم حنث بسر

لبعضهم الخروج الى المدينة قابللفتح وجعل انبتمىنهمالالفىتح خير ولى واعن ناصر
ففتح مكة على يدى بيهاسيكال :
هعليهوسل_قتوالايهم اى 7

عليهم عتاب بن اسيد عل نضعف قدر الضعيف

ب

و

نصرة ثم استعمل

ار

لولابة

والنصرة اركاادواحتى صاروا اعزاهلها  9الذين امنوا يق
لاتل
اونف
ل سلبيه  6اىالمؤمنون

انما يقائلون فىدينالل الحق الموصل لاهلمىالله عنروجل فىاعلاء 1

سوم

لامحالة  9والذين كفرواشاتلون فيسدلل الطاغوت 6اىفها بوصلهم الىالشيطان فلاناصر

لسهوماه ففقاتلوا اولاءالشيطان *#كأ:ن قهل اذاكانالام كذلك فقاتلوا يااولاء الله
اولياءالشيطان ك
8داانلشيطان  #8الكيد السبى فىفساد الخال على جهة الاحششال
| #كان ضعيفا  6أى إن كك لدمؤٌمنين بالاضافة الىكدالله بالكافرين ذعيفت لالوبه نه

ف
ؤاحخادو ل وال اابر
عد حارع
سئي

احير ذه
تنان ك
ال

لسو دولا

ظولماطل جولة نوا ادخال كان في اشال ٠ه ذدهالمواقع 3كد نان اض من نيياك كلك
ب مح عع مسري سجر لوب

ات
 21 22ا 1 1

سوا لا21 0 0 1

ع م 7دم

الجزء الخامس
وهم ونون ىما املوان 1

نللفلقاتل اخلملون]!
ن القتائمقدرولاق ا هولاعء

الباذلون انفسهم فطلب الذين يشتزونها ويختارونها عاللىآآخرة وهم المبطئون فالفاء ظ
للتعقبب ائ لتركوا ماكانوا عله منانتشسط والنفاق دي لقاتال :فىسمل الله ودين |
 6لاشادر قدره وعدله ددا
شال وسدل الله فقتل اويغلب فقوف نؤسةه اجرا عظما 5

دما
يعه
هن م
شماك
:العظم غَلبِاوغلبترغسا فىالقتال اوتكذيبا لقولهم قدانعا على اذل
تلل اويغلب تنسها علىانالماهد شتى ان يشتفالمعركة حتى يعن نفسه بالشهادة
فماقوا
ظائ
و
او الدين بالظفر والغلبة ولايخطر بباله القسم الثالثاصلا وان لايكونقصده بالذات االلىقتل

بل الىاعلاءالحق واعناذ الدين قال رسولالله صلىالله عليهتكوذسلمى(الله لجمانهد
 ٠فسيله لامخرجه الاجهاد فىسسله وتصديق كلتهيادنخله الجنة اويرجعه الىمسكنه الذى
0

ْ

لله
لمةاقال
وغشس
س و
راجر
من

صلى الله عليهو ( جاهدوا المشمركين

موالكم  5كموالسنتكم ) وذلك بان تدعوا عليهم بالخذلان والهزعمة وللمسلمين

 7قا 0

هز فازيا فسبلالله فقد
القادرين على الغزو وفىالحديث (جمن

عن ومنخلف فازيا سبل اللهيخير فقدغنا) اىكان خلفا لاهل بيته فىاقامة حوانجهم

 0مصالحهم وفضائل المهاد لاتكاد تضبط * فعلى المؤمن ان يكون فىطاعة ربه بأى وجه '
كان مانلؤوجوه التعندية فان الا ية الاولى وهى قوله (ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرك 6

الآايةوان تزلت فاىلحرب ليكقنتضى اطلاق لفظها وجوب المبادرة الى الحيرات كلها

ظ

فكنوقبالت
لاام
ايفم
ك

مكن تمر ضايع بافلوس :وحسف * :كهفرضت عبنرست والوقت سفت

وا بالاجمال قبلان تحب“ فتن كقطع اليل المظل
بياهودسلر(
 .قال رسولالله صلىالله عل
| يصبح الرجل موْمنا ويمسى كافرا اويسى مؤمنا ويصبح كافرا يديع ديئهبعرض منالدنيا )

ابلنك فكوا المياهنلى منالحجاج فقال اصيروافاته '
|عن الزيير بعندى قال اتينا امنس
ل

لم

ا

رج

و

وري

1100

 2الحافظ قدس سيره
ودعب

كه حىرمشلت

تن كك دل ماش

*

روشكر

كن

ا

ازيد ببرشود

ذالله وبه _خلص
* واعرانالعدة والسلاح فىجهاد النفس والشيطان يعنى الة قتالهما كر
لسامب(شعد قوم
ظالانسان:عنكونه اسن الهو +البفسانى قال رسولالله صلىالله عليه و
يذكرونالل الاحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اللهفمن
عنده ) وعن الىوااقلدحارث بن عوف راضلله عنه ان رسولالله صلىالله عليه و
بل اثنان الىى رسولالله صلنالله
ا نقفر
فاثة
اس فالمسجد والناس معه اذ اقل ثل
جااهو
به

 .فاما احدها فرأى فرجة
ليه
سهعل
واىلل
همب واحد فروقسفوعللىالله صل
ذسل
ويهو
عل
اس .واماالا خرخلس خلفهم  .واما الثالث:فادبر ذاهبا فلما فرغ
هخل
يقة
فىاطل
|ف
(سول )
ر

حجز : 067هدم

-ورة النساه

ْ

| واسطة رزقنالنه واايلافكوز بهذا التعمقالرسولاللصدىالل عليهوسل (لايزال العبد |
يصدق و حرى الصدق حبك

عندالله صدها .ولايزال يكلذئن و حكرى الكذث حتى

يكتب عتدالله كذابا) واقل الصدق استواء السر والعلانية والصادق منصدق فىاقواله
واص
خفر
اان
لجع
والصديق منصدق فحميع اقواله وافعاله واحواله * وك

ول الصادق ١

لاتراه الافىفرض يؤدبه اوفضل يعمل فه وثمرات الصدق كثيرة فن بركاته فىالدنيا انهحكى ١

عن اىبمر الزجاجى انه قال ماتت اعى فوزئتدارا فبعتها بخمسين دينارا وخرجت الىالحج
فلمابلغتبابل استقلنى واحد من القافلة وقالأى شى” معك فقلت مننفسى الصدق خيرثم
قلت حمسون دينارا فقال ناولشها فناولته الصرة خلها ذاذا هىحمسون وقال لى خذها فلقد

اخذى صدقك ثمنزل عنالدابة وقال اركبها فقلت لااريد فقاللاوام فركتها فقال واناعلى
اثرك فلماكان العامالقابل لحق بىولازمنى حتى مات  :قالالخافظ قدسسره
إتضدف كوتنك خورشسد زايد ازنفست * كةاز دروغ سبه روى كثت صبح مخست

ور
لرنمه
ادبه
صندق فق
االعنى انالصبحالكاذب تعقبه الظلمة والصبحالصادقيعةبه النور م

|

##ياايهاالذين امواخذوا حذرك ةاى تيقظو| واحترزؤا منالحدو ولابمكنوهمنانفسكم يقال |
اخذحذره اذا تيقظ واحترز اا

الى
ها ا
د
جرجو
ف©انفروا  6فاخ

بالطل اظينا | التى بق يهانفسه ولكدوواهْ| .

ب8
اهت
ثعدو
ال

 6جاعات متفرقة سرية  بعد سزية الى |

جهات شتى وذلك اذالمبرج النبىعليهالسلام .جمع نيه وهى جماعه منالرحال فوقالشرة |

8ائفروا جمبعا ه جتمعين كوكة واحدة ولاخاذلوا000
وحلها النصب عاللىطالية او

بانفسكمااللىتهلكة وذلك اذا خرج الى عليهاللام ©«وان مكم »6عقوي سمتكرز
ل

|

ا

لفن تثاقلا منبط لازم معنى أبطا اولسطين غيره وشطه عانلهاد |
درن عنالغزو و
وكان هذا ديدن المنافق عبدالله بن ابى وهو الذى شط الناس .نوم اإحد والآولانسب لالعده ْ

وهو قوله تعالى حكاية (ياليتتىكنت معهم» وباءةلة المراد بالمبطثينالمنافقون  0لانهم|
كانوا يغزون نفاقا ف4ا8ناصابتكم مصيبة 6ه نالتكم

قدا ٠كقتل وهزيمة  9قال | 64

اىالمنطى” فرحا نصنعه وحامدا لربه لإقدائامللهعلى 6#اى بالقعود

أكنَ معهم شهدا  #اى حاضرا

ا

 0و اذم ا

مااصابهم  28ولئن اصابكم فضل  4ا

كان ف منالله  4كفتح وغسم ةه  #لقوان #8ندامة على شعلهوقودءوتهالكا عال حطام /

الدنيا وتحسرا عفلوىاته 89كأنم تكن ,يشكم وبينه مودة كه اعتراض وسط بنالفعل

ففوذ فوذا
ومفعوله الذى هوفإيا قوم لظيإتىكنت معهم  6وتلك الغزوة فا

عظما64اى آخذ حظا وافرا منالغدءة وانماوسعهببنهما ثثلابفهممنمطلعكلامه انعنه

بهين منالمودة بل عوللحرص علىالمال |
لتضي
اا ق
فمىحسم
ارته
مظاه
معيةالمؤمنينلنصرتهم وم

كاسنطق بهآنخره ولسن اساتالمودة فىالين بظريق التحققيل بطريق التهكم  9فلقاتل |
رةه اى سعوتها بها ويأخذون اخلرآةبدلها |
خلا
ففسبيلاللهالذين يشمرون البوةالدنيابا
عمد محص

ود

-

40
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عرفت انك “رفع املعنبيين وأ85:
ى
سلذى
س( او
ف
نهو
لااداك ابدا فتزلت فقال صلى الله علي
روه

جر

7 -كميوم

جه

7 7 60 01

-

ابا

ا 00

ا

ان ]+دخل 0-0
0
سد اومن غد د ١ لون أعن

اله نمنفسه وابويه واهله وولده والئاساجمعين)  68فلاوك  :6اشارة ىااللمطيعين  88مع
الذين اعاللهعلوم  7اى ا اللهعلهم النعمة وهذا 'رغس للمؤمئن فىالطاعة حنث وعدوا

مرافقة :اقرب عبادالىالله وارفعهم درنجات عنده  0املننسين  6بان 0علممه0

القائرون بكمال العوالعمل المتحاوزون حدالك.ال الىدرجة التكميل  8والصدقن 6
المسالغين فىالصدق والاخلاص فالاقوال والافعال الذين صعدت نفوسهم نارة لطر

فاىلحجج والآيات واخرى بمعاريم التصفية والرياضات الى اوج العرفان حتى اطلعوا عا
على الطاعه

الاشاء واخبروا عنها على ماهى علمها م 4والشهداء ي2ه الذين ادى بهم رض

والجد فىاظبار الحق حتى بذلوا مبجهم واعلاءكلت والصالي  4الذين صرفوا
اجمارهم فطاعته واموالهم فىعرضاته وليس المراد بالمعية الانحاد افلىدرجة لان التساوى
بايلنفاضل والمفضول لاجوز ولامطلق الاشتراك فقدخول اله بل كونهم فهاحث دكن

كل واحد مهم من رؤيةالا خر وزيارته ماتراد وان بعد ماسهما منالمشافة و8جسن

اولثك رفيقا  6#فىممنى التسجب كأنهقبل ومااحسن رولئك رفيقا اى النبيين ومن إعدهم
ورفيقا مير وافراده لماانه كالصديق والخاطوالرسول لستوى فنه الواحد والمتعدد والرفق

الصاحب مأخوذ منالرفقوهولين الجانبو اللطافة فالمعاشرة قولاوفعلا هو ذلكالفضل 6
متدا والفضل صفته وهو كاده الى ماللمطعين من عظم الاجر وعزيد البداية وصرافقه

هؤلاء المعلمهم  8منالله 6ه خبره اى لامنغيره 93وك باللعلما 5ه >زاء مناطاعه
ظمقادير الفضل واستحقاق اهله .وهذه الآبهعامة فى جمبع المكلفين 0
و|ب

السب

لابقدح فىحموم الافظ فكل مناطاعالله واطاع الرسول فقد فازبالدرجات والمراتبالشريفة

ىتمنا
ظعندالن ماق 2تالوئ تار الفصضاطاق -ايدؤال اليد ذا لله ننه تي قراب
كأن القيامة قدقامت ونكاألناس يحاسبونفقوم يمضى.هم الىاإنة وقوم يامضلىمنماارلىقال

فاتيتالجنةقناديتيااهل المنةيماذانلسكنىانانفىحل الرضوانفقالوا لىبطاعة الرحمانو خالفة
ْ الشيطان ثمانيت باب النارفناديت يااهل النار عماذائلم النارقالوا بطاعة الشطان ومخالفة الرحمان

مه با اوبصلحم وباحق بحجنك
 3سربر آرم ازين عاروننك ك
نظر دوست تادر كدد سق عنلد  #حودر روى دشحهن بودروىنو

قال رسولالله صلىاللهعليه وسمم ( كل امتى يدخاون الجنة الامن ابى ) قبل ومن ابى قال
م(ناطاعنى دخل الْنة ومنعصانى فقدابى ) فعلىالمرء انيع الرسول ويتبع اولياء الله

فانالاساءلهم وحى الهى والاولياءلهم الهامرباتى والاتباع لهم لايخلوعن الاتباعللرسولقال
عليهالسلام ( المرء مع مناحب ) فاناحب الاساء والصديقين والشهداء والصالحين
كان معهم فىالمنة ء وفالا” بة ننه علىانه لشلتعسد ان الوم مىننية الصلاح بيلسعى

| فتكميل الصلاح *نميترقى الىمىنية الشهادة ثمالى الصديقية وليس بينالنبوة وبين الصديقية
سد

صم

صصح

حصسيه
( واسطه )

مكل  1083قدا

كء
ولنا
-ودة ا

قبقةقمهواهاالى هىححاتها بواققاء صفاتهاوالخروج |
اقتللالمنفس
فمان
5عل ) * واعل
|مي
مال
ج<-22222لؤلئ2---

املنديار خروج نمّْالمقامات النى سكنت القلوببها والفتها منالضبر والتوكولالرضى |
|أوالق وامثالها لكونها حاجية عانلتوحد والفناء فىالداتكأقال الحسين بن منصور أ
ظلابراهم بن ادهم حان سأله عن حاله واحابه شوله ادور فىالصحارى واطوف فالبرارى |

ظحلث لاما ولاشحر ولاروض ولامطر هل حالى حال التوكل اولا فقال اذاقننت عمرله |
فىعمران باطنك فاينالفناء افلىتوحيد
عان عار .دوسترا طالل شده :* .نور حق باهستيش,قاللب .شده
“رن ذات إحناب

لحن  2ذن اززاخ  2:غ 2ا

ليهى
اىال
فلون
* اوبعرناههم بنادهم قالدخلت جبل لبان فاذا انابشاب قوائهمويقول ياومنك
'محبله ونغسىله خادم وكلى فناء فىارادتك ومشيثتك فانت ولاغيرك متى ححبنى من هذه |
العذرة قلت رحم اللهماعلامة حبالله قال اشتهاء لقانه قلت شاعلامة المشتاق قال لاله قرار

ولاسكون فلىيل ولانجار منشوقه الىربه قلت اعلامة الفاققاللايعرف الصديقمن العدو
ولاالحلو منالمر من فناله رعسنمه ونفسه وجسمه قلت شاعلامة الخادم قال انه يرفع قليه |
وجوارحه وطمعه مننوابالله  :قال الخافظ قدس سمره

بدي حكودايان بشرط مزد مكن » .كةدوست خودروشننده برورى داند

قال رسولالله صلىاللهعليهوسم ( لايكونن احدك كالعبد السوء انخاف عمل وكلاالاجير |
السوء انلمبعط ل+يعمل و)باجمملة انهلابد للسالك ماقنامة وظائف العادات والاوراد فازالله ١
اودع انوار الملكوت فياصناف الطاءات فان منفاته صنف اواعوزه من الموافقات جنس
فقد مناللور يمقدار ذلك وليس للوصول سيل ولا الى القناء دلبل غير العيوديه وارك |

ماسوى الحق
بركف رجام جلاب
يشب حلاج را ديدند درخواب * بريده س
*باكجويست اين جكازميده
بكدفوتند جونى سبريده ن
جنين كفت اوكه سلطان تكونام * يدست سر ريده ميدهد جام

كبى ابن جام معنى سكند نوش * كهكرداولسرخودرافراموش

كاقل مينركب الاهوال لينل الاموال فنا ايها العمدالذى لايفعل مايوعظبه ولايخاف /
منربهكف تركت ماهو خيرلك واعرضت عمابتفعك فلسنلك الآن الاالتوية عمابوقمك |
ف المعاصى والمنهيات والرجوعالىالله بالطاعات والعسادات والفناء نعالذات بالاصغاءالىالمرشد |

الرشد الواصل الى سر التفريد وقبول امنه وعظه وتسلم النفساتلرىببيته ودوام المراقيه

افليطريق ومنالله التوفق َو ومنيطعالله والرسول  #والمراد بالطاعة هو الاشاد اتام
| والامتثال الكامل جميع الاواض واللواهى  روى  انثويان مولىرسولالله آناه بوما
كر وحجبه ل

شام ممالوعن  0-فقال مانىمن وجعغيرابىاذالم

يو

اللك |

درت آلاخرة فقخفبت انلااراك هناك لانى ٍ
واستوحشت وحئة شديدة على لفاك ثم ك

الجزء الخامس

|

+ 1م 83ما

واليومالآخر وماضرف الاعن الذنيا والحظوظ العاجلة فبقدر مااعرضت عنهاواقبلت

ظىعاللل وصرفت الاؤقات لاعمال اخلآرة فقد سلكت سببله الذى سلكه وبقدر ذلك اتعته

ظ وهّدر مااتعته صرت منامته واواتصفنا لعلمنا اننامنحين تمسى الىحين تصبح لانسى الا

مطمعأن تكو نفادمنامتوهاتباعه
فوالحظوظ العاجلة ولا تحرك الالاجل الدنا الفان يةه ث ت
لل
لسو
ار
ه
-روى -عن

صل اللهعليهوسل اندقال ( لوعن الناس زمان خلق ستتى فه وحدد

فبهالبدعة نانيع ستى بومئذ صار غربا وبق وححدا ومناتبع بدع الناس وجد حمسين

ا)ل الضحاية يارسولالله علنك السلام هلبعدنا اخد افضل ماقال( بلى)
قثر
فاك
ظصاحما او

قالوا أفرونك يارسول الله قال (لا) قلوا فكتف يكونون .ففنها قال (كالملح فالماءتذوب
قلوبهم كايذوب الملح فالماء ) قالوا فكيف يعدشون فذلك الزمان قال (كالدود فاىلل )

ظوا فكيف محفظون دينهم يارسولالله .كقاالل(فحم فالىيد انوضعته طفى” واامنسكته
قال
اوعصرته احرق اليد) وعنابى بحبج العرباض /نسارية رضىالله عنه قالوعظا رسولالله

موعظةة وجاتمنهاالقلوب وذرفت مهاالعيون فقانايارسولاللهكأنهاموعظة مودعفاوصنا
ظ
عيش مكمفسيري |
كم عمبدنواينه
لم
عنتا
عة وا
امع
طالس
له و
اىالل
وتقو
(كم ب
قااولص

ظ
ظ

اختلافا كثيرا فعلكم بسنتى وسنةالخلفاء الراشدين المهتدين عضوا عليها بالنواجذ ايلم '

ومحدثات الامور فانكل بدعةضلالة ) فعلى المؤمن انيتبع سنةالرسول ويحتنب عنكل |

ماهو بدعة وضلالة ويصلح ظاهره بالشريعة وباطنه بالطرشّة حتىينال شفاعتهصل اللهعلمهو

نوم القيامة وتخلصمن عذاب النار ويدخل الْنة املعابرار .فالمؤمن اولالكرج

تلا

كشجرة مثمرة لاننفك عن البستان .والمنافق فىالدركات كفجرةغيرمثمرة تمقلنعالس ان
وتوقدبه النار  :قال الفردوسى
ور لم كم ففرا بود باراو * نكردد كبى حكرد ازار

او

وكرزانكشيرين نناشكرتاه ازافؤيت الدوناء ارتنضنادك سرش
عاند سباع دخ ودر لل

أبن * نوخواه حنانباش وخواهى حنين

 3اناقتاوا د
 2ولوانا كتبنا عليهم « اى اوجنا اوفرضنًا على هؤلاء المنافقين ذ

0 1
الحو
اواخرجوا منديار  * 5كااوجناه على تى |
| مافعلوه * اى المكتوب المدلولعليهبكتبنا هوالاقليلمنهم  الاناس قليلمنهم
وهم المحصلون  +ولوائهم فعلوا مابوعظونيه ** متنابعة الرسول وطاعته والمثئى لخت

رايته والانقباط للايراه ويحكمبه ظاهرا وباطنا وسميت اوامالله ونواههمواعظ لاقترانها
بالوعد والوعد والترغيب والترهيب  88لكان * افىعلهم ذلك «خيرا لهم ##اىاحمد
عاقبة فىالدارين  8واشد "شيا 6#لهم علىالايمان وابعد منالاضطراب ففه © واذا #

ام6ن» منعندناه اجرا
ناهم
دتين
للا
نلتممثييت فقيلواذا لوثيتوا و
ن|هكقأبل ومباعذاديكاول
عظيا  64ثواباكثيراافلىآخرة لاينقطع هل ولهديناهم صراطا مستقما 64يصلون يسلوكه

الى علم القدس ويفتحلهم ابواب الغيب قال صبىالله عليهوسم ( منحمل بماعلم ورله الله علم
ما

مع

 7١وده

سودة النساء

هيسم غيرهم مسارا بالتصبحه
عم ل
ميامه
المطوية عالىشمر ور التى يعلمهااللهتعالى اوفىانفسهم .خال
لانها فى السراجع فل قولابلغا  5مؤثرا واصلا الىكنه المراد مطابعًا لماسوله المقصود

والقول البلبغ بانيقول انالله يعر سركم ومافى قاوبكم فلاينتنى عنكم اخفاه فاصلحوا
اتفسكم وطهروا قلوبكم ملنكرذفيلرةاوداووها منممض النفاق والااتزلاللهبكم مااتزل
بالجاهرين بالشرك وشرا مذنلك واغلظ عسى اتنع فيهمالموعظة ف وماارسانا منرسول
تيعبالى
نعهيس
الالبطاع باذنالله  4اىوماارسانا رسولا منالرسل لثى” املناشياء الاالذبطا
تهه
ص الل
عطاعة
ماعته
وىووط
وطاعته وامىه الممعوث اليهم بانلطعوه وشعوه لانهمؤد عنه تعال

9وانهماذظلموا انفسهم  وعرضوها للغذاب بتركطاعتك والتحا؟ الىغيرك |
معصيةالله ول
4ن منالنفاق ف8استغفروا البلاهلكتهوبة والاخلاص  8#واستغفرلهم |
اؤك
نجا
سي

الرسول  4بانيسألالله انيغفرلهم عندتوبتهم * فانقلتلونابوا على وجه صمح لقبلت توبتهم

الكافنة لحكم
خغوت
نطا
فاالفائدة فاىسضتمغفارالرسول الىصاستغفارهم * قلتالتحا5الى ال
اللتوكان انضااساءة الى الرسول عاليلهسلام وادخالاللغ الىقلبه عليهالسلام ومنكازذنيه كذلك
9ابا © |
وجب عله الاعتذار عن ذلكالغير يهلوجدوا اللهكهلصادفوه حكاولنه تعالى تو

مبالغا فىقبولالتوبة #9رحها يه مالغا افلىتفضل عليهم بالرحمة بدلمننوابا وفلاي الىيس |
| الامسكايزجمونانهم آمنوا وهم مخالفون حكمك ثماستأتف القسم فقال  9كولرابيؤمنون
حبَتحىكموك :6اى بجعلونك حكماياتخ وديترافعوا اليك 99فماشجر ينهم6#افيىا اختاف
بينهم املنامور واختلط ومنه الشجر لتداخل اغصانه يهثملاجدوا * عطف على مقدر |
مااظقضيت * |
فنففىسهم حرجا * ضميق
ينساقاله الكلام اىفتقضى بيهم ثلايجدوا ا

اى تماقضيتبه يعنىيرضون بقضائك ولاتضيق صدورهم منحكمك ف وسلموا تلا | #

وسنقادوا النكقيادا بظاهسهم وباطنهم * وفىهذه الآياتدلائل علىانمنردشيامن وامالله

واواص الرسول صلىاللعهليهوسلمفهوخارج عن الاسلام سواء رده من جهة الشكاومن جهه !

الغرد وذلك بوجب محة ماذهبت الصحابة اله منالحكم بارتداد مانىالزكاة وقتلهم وسى

ذراديهم فاتياع الرسول عليهالسلام فرضعين فىالفرائض العبنية وفرض كفاية فىالفروض ١
فاية وواجي فاىلواجبات وسنة فاىلسنن وهكذا وخخالفته تزيل نعمة الاسلام |
لسكبل
عالى

خلاف عبر كبى ره كريد * كاهركزمنزل مخواهدرسيد
فالنبى صلىاللعهليهوسلمهوالدلل فيطريق اللق وخالفة الدلئل ضلالة  :ةالالخافظ

بكوى عشق منه بدىليل راءقدم * كدمن خويش تمودم صداهمام ونشد

قال رسولالله صيالله عليه وسيم ل(ايؤمن احدم حتى يكون هتواابءعالا جلت به )
وقال عليه السلام ( من ضبع ستى ) اى جعلها ضائعة يعدم اشاعها ( حرمت عليه ظ

شفاعتى ) وقال صلىالله عله وسم ( من حفظ ستتى ١كرمدالله تعالى باريع خصال | .
الحية فىقلوب البررة  .والهسة فىقلوب الفجرة  .والسعة فاىلرزق  .والثقة فاىلدين ) |

فانما امته من اتعه ولااشّعه الامن اعرض عن الدنيا فانه عليهالسلام مادعا آلا الى الل تعالى |

ه
س
ج
س
يييبيبيبيبيبييبييبب
بب
يبيي سس
ا
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ج
سبسسسسب
سبنفنب!
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حَيحَرويوو-د
ينتحنت
بجج
حبب
بتجج

منقادا لاوامره ونواهه لانه اولوا امه .واما الشبخ فاولوا امه الكتّاب والسئنة فشتى له

مالكشوف والشواهد والاسرار الباق يضرب على
انماسةحله منالغنب بوارد الحق ن
حك الكتاب .والسنة فاصدقاه ويحكمان علهقشقمله والافلالانالطرشةمقيدة بالكتابوالسنة
كر رج الشيخ الكامل ناحلمدين الكرع رق اونا  9ألترالى الذينيزعمون 6هاى
يدعون والمراد بالزعم هناالكذب لازالايةتزلت فالمنافقين  8انهمامنوايا انزل اليك »
بااىلقر انف وماائزل من قبلك  *6اىبالتوراة وغيرها املنكتب المزلة وكأنه قبل ماذا

يفعلون فقيل© يريدون ان بحاكوا اللىطاغوت  4عنابن عباس امننافقا خاصم يهوديا
 ١فدعاداليهودى الىالنى عليهالسلام لانهكانيقضى بالحق ولايلتفت الى الرشوة ودعاء المنافق| 

الىكمببانلاشرف لانهكانشديد الرغية االرىَشُوة والهودى كانيحقا والممناتفقطكلانا

| اثصمراليهودى عقلوىله فاحتكما الى رسواللل صلىالله عليهوس لفلكيمهودى فبلرض
المافق وقال تام الى حمرفقال اليهودى لعمرقضىلى رسولاللهفلمبرض بقَضائه وخاصم
لاخيركبما فدخل فاشتمل على
أذلك فقال نفقمال مكأتكما حاتى
| الك فقالعمرللمتافق ك
افق حى مات وقال:عكذا اقضى نوسن تضاءالله وقضاء
قضرابللانعن
 ١سيفهثمخرج فَ
ْ رسوله فتزلت فهبط جيراَل عليه| لسلام وقالانحمر فرقبيناق والاطل د

الفاروق

| فالطاغو ت كمب بنالاشرف سمىبه لافراطه فىالطغيان وعداوةالرسول وفىمعناه ومنحكم
بلاطل ويؤثر لاجله © وقدامروا ان يكفروابه 6هاى والخال انهم قداصوا اينبرو

املنطاغوت  8ويريدالشيطان  6#ا ىكمببانلاشرف اوحقيقةالشيطان عطفعلىيريدون
ظ م انيضلهم ضلالا يعدا  1اىاضلالا بعمدا لاغايةله فلامبتدون 89واذاقيل لهمداى للمنافقين

| ت©عالوا كهاى جِيئوا  3الىىمااتزلالله 6اى الى ماامه فكىتابه #8والىالرسول  والى
ماامره رسوله 1 #3بتالممافقين 6هاظهار المنافقين فومقام الاضار للتسحصل عليهم بالنفاق

وذمهمبه والاشعاريعلة الحكموالرؤية بصريةي4ص#دونعنك  #حالمنالمنافقين ##صد وداه

صفنعون يعنى
اىيعرضون عنك اعراضا وأى اعراض  #8فكيف ي*كون حالهم ويكي
ظاينهعمجزون عند ذلك فلايصدرون امسا ولابوردونه

اذا اصابتهم مديبة  6اى وقت

| اصابةالمصية اياهم باقتضاحهم بظهورنفاقهم  8ماقدمت ايدمهم  #بسيبماحملوا املمنْنايات

فمجاؤك * للاعتذار
التى منحملتها التحاى الى الطاغوت وعدمالرضى باحكلمرسول ث
ظتماصنعوا من القبأعوهو عطف على اصابتهم  0حلفو نبالله

حالمنفاعلحاوك ف اناردنا

| الا احسانا وتوفبقا  4اى مااردناحاكنا الى غيرك الا الفصل بالوجه الحسن والتوفق |
| بينالخصمين ورد مخالفة اكولاسيخطا كلك فلاتؤاخذنا بفعهلانا وهذا وعبدلهم على|
مافعلوا وانهم سيندمون عليه حينلاينفعهم الندم ولايغنى عنهم الاعتذار © اولئك * اى

المناققون ف الذين يعلالله مافىقلوبهم  6#منالنفاق فلايتى عانلهمكتتان والخلف الكاذب
| منالعقاب و فاعض عنهم * #اى لاتقبل اعتذارهم ولاتفرج عنهمبدءانك  #وعظهم #

اى ازجرهم عنالنفاق والكيد  وقل لهمفىانفسهم  6اى فى حقانفسهم الحبيثةوقاوبهم

بجح

ع

ما

0

 977.خم

املنتنازع واصلح  8واحسن ف*ىئفه  تأويلا  اى عاقنة وما

-ورة النساء

لا* ودلت الآآية على

اذطاعة الامراء واجبة اوذاافقوا الحقفاذا خالفوه فلاطاعةلهم قالصبى اللهعامهوسهٍ (لاطاعه

لخاوق فمعصية الخالق) وقال صلى الله عليه وسل ( منعامل الناس فيلظلممهم ومن حداهم
يفكلذبهم ووجعدم تفحللقهم فهو منكلت .مروءته وظهرت عدالتة ووجبتاخوثه )
ولابد للامراء من خوفالله وخدّيته باجراء الشمرائع والاحكام وانباع سإناللبى عليهالسلام

حيمتلىاالله قلوب الناظرين اليهم رعنا وهببة خينئذ لاحتاجون الى تحافظة الصورة
والهيئة الظاهرة  -روى  انكلب الروم ارسل الى مر رضى الله عنه هدايا املنشاب
ظم
والجبة فلما دخل الرسول الى المديئة قال اين داالرخليفة وبناؤه فقبل ليسقاله دعار
كناومت انما له بدت صغير فدلوه عله فاتاه فوجدله يصتغايرا حقيرا قداسود بابه لطول

دهففله وقبل احنهرج الىالسوق لهاجته وحوائم المسلمين ا للاحتساب
ص فاطلب
يمان
الز

فخرج الرسولالى طلبه فوجده ناثما حت ظل حائط قدتوسد بالدرة هلما راه قال عدلت
سره
شدئثّت واصراؤناظلموافاحتاجوا االلىحصونوالبوش:قالالسعدى قد
فامنت فنمث .ح

بادشاهكهحطَرظل افكتد * بدايىوازملك خويش بكند

تكند جور بيسشاهطاق »#كه 'يايد زكرك جوباق
ومنكلام ازدشيرالدين ااسلامسلك .والعدل حارسه فالميكنلة اسن هدوم ومالميكنلة حارس
فضائع -ودوى  -اىانوشروان كازله عاملعلى ناحية فكتب البه يعلمهنحودة الربعويستأذنه

فزيادة على الرسوم فامسلكعن احابته فعاودهالعامل فىذلك فكتباليهقدكان فىتركاجابتك |
ال
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ماحسبتك تنزجربهعنتُكليف مالمتؤص بهفاذن قد ابت الا عاديا فسوء الادب فاقطم احدى
اذنيك وكافف عماليس منشأنك فقطع العامل اذنه وسكت عنذلك الامس وباحملة فالظم
عاروجزاؤه نار والاجتناب منه واجب عكللىعاقل واذا كانن ةيالمؤمن العدل فليجانب اهل

الم ولتحتنب عن اطاعتهم فانالاطاعة لاهلالح لالغيرهم قالعليهالسلام ( مناطاعنى فقد
أطاعاللهومن غصاى فقّد عصى الله ومن بطع الاميرالعادل فقد اطاعنى ومن لعحص الاهير فقد |

عصاى) *+واعمانالولاة انما يكونونعلى حسباعمال الرعاياواحوالهم صلاحاوفسادا روى

١

انهقيل لاحجاج بنيوسفٍ لاتعدل مثل عمروانت قدادركت خلافته أفإئر عدله وصلاحه
فقال جفوىابهم تراذروا كاوىنوا كابىذر افلزهد والتقوى أتعمرلكم اى اعاملكم معاملة
عمرفى الءْدلوالاتصا وفىالحديث( كاتكونونب لىعلكم احد؟)ياعنىتكو نواصالمين فجعل |
ولكم رجلا صاطًا وتاكنونوا طالمين فبحعل وللكم رجلا طالحا  وروى 

ان موسى

خبار هم فهو عالامة رضانبى اذا اشتعيلت شرارهم فهوعلامة سخطى.ا  2ماعل بانالمرادباولى

الامس افليحق.قةالمشابخالواصلون ومنبيدهام التربية فاناولى الممريدشخهف التربية قيذتى ١

للمريد فوىكالردحق يدق بقابله اواشارة اوالهام اوواقعةتنى عناعمال اواحوال فىحقه

انيضرب على حك نظرشيخه فايرى فيه الشيخ منالمصالح ويشيراليه اويحكم عله يكون |
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م ان منكان حاسم وجب عليه ان بحكم بالعدل ويؤدى الامانات الى اهلها * قااللحسن

ازالله اخذ عاللىحكام ثلاثا ان لايتبعوا الهوى وان مخشوه ولايخشوا الناس وان لايشتروا
يانه تمنا قليلا قال صالىله عليه وسلم ( ينادى مناد يوم القيامة اين الظلمة واين اعياد|
الذالمة فيجمعون كلهمحتىمن بلرىهم قلما اولاقلهم دواةفبجمعون ويلقون فىالنار) :
قال السعدئ قسدي
سره

ظ
يتان عاك سابار معدلت_ماند * بمخيركوش وصلاح وبعدلكوش وكرم
ظ
كه ملك ودولت ضحاك مردمان! زار * تماند ونا شيامت برو بماند رم
قالعليهالسلام ( من دل سلطانا على الجور كان مع هامان وكان هو والساطان مانشد |
اهل النار عذابا ) فقتضى الايمان هو العدل والسسية للصلاح ونظام العالم واجراء الشمرع

والاحتراز اعلنرشوة فان من اخذها لايساح قالشرع * وغضب الاسكندر يوما على
لهك
ذبلل
ىه فق
فصحاب
| بشعضراله فاقضاه وفرق ماله فىا

فقال اما اقضاله فلحرمه واما |

عثلواا فيهفئاركيفتكاناخ اذلمالسنببالعدم .الشقاغة .لاتهم |
تف|ريق,ماله فياىصحشابهففل
| السوتشفعوا فىحقه فشفعوا| لزمالاسترداد فلما طعموا تركوأ الشفاعة

ظ

ازتوكر انصاف ابد در وجود * نفك تلوى در دكوع ودر سحود

| يه ي اايهاالذين فا اطبعوا اللهواطيعوا الرسول واولى الاص منكم  6وهم لجلإد للق |١

|

' وولاة العدل كالخلفاء الراشدين ومن يقتدى بهم منالمهتدين واما امراء الور فبمعزل

ا

انستحقاق العطف .عاللله والرسول فوىجوب الطاعة فانهم اللصوص اتغلبه لاخذهم
اموا الناس بالقهر والغلية وانما افرد ابلط هغيع

ةالول

دا

اولىالاص حدث قال تعالى ث واطبعوا الله واطبعوا الرسول واولىالاص سكم ) ولميقل

 1واطبعوا اولىالام منكم تعلما للادب وهو ان لامجمعوا فلن كن بين اسمه سبحانه ويين

اسم غيره واما ,اذا ل!الاص الى الخلوقين فيجوز  #ذفان تناذعتم فىشى” 6ه امسل النزع
الحذب لان التنازعين مجذب كل واحد منهما الى غيرجهة صاحبه اى ان اختلفتم اتم

|

واولوا الامى منكم فىامس منامود الدين  2فردوه الى الله"64فارجعوا فيهالىكتاب الله
بهه وس » وتعلق اكاب الظواهى بظام هذه الابة
للل
ظ وهاهلرسول  6اى اسلنىته صعلىا
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والسنة ولا بوجد

اصهى فعل انه امسباملنوظردفوىعاته والعمل على مداولاته ومقتضياته
سن
ظدثة
| فىكل حا
ولكن الآية فىالحقيقة وليل على جه القاس كيف لا ورد الختلف فنهالى اللصوص
 0عله امتا يكؤن بالعشل والنناءع
ءليه وهو المعنى بالقفاس وبؤيده الامس نه باعلدامصس

بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وس فاته يدل على ان الاحكام ثلاثة ثابت

الا

ايد لعفم يوليت الر ادلهم بالقياسف الكتتؤمنونبللوهال

بكم

فان الايمان بهمايبوجب ذلك اما الاين بالله فظاهى واما الايمان باليوم الآخر فلما ظ

ل#ا
| فابلهمعنقاب علىالخالفة و
تدال
كىالر
اذلك
اىب

والسنة  5خير #لكم |
(ن)
م

-ج 17/ 2هدم

-ورة النساء

اال نعما يلكبه ©اىيلتمشيصاحكم به تأدية الامانة والمكبالمدلفل مكرة|
معنى شى” ويعظكم به صفته والمخصوص بلمدح محذوف 8اسانللمه ك
بامنا  6#لم بقوله

الخزنة ب«صيرا 64بماتعملهالامناء اىاعملوا بأماللهووعظه فانه اعلبالمسموات والمبصرات |
يقت '
دك ح
الي
فركع
صىدر منكم » ااعلٍامنانة عبارة جم ااذا وجب لغي
اكميعل
مازي
مج
ذلك الحقالله .والحكمبالحق عبارة جما اذا وجب للانسان على غيره حق فامرت من وجب
عله ذلك الحق بان يدفع الى من له ذلك الحةى ولا كان الترتيب الصحبح ان يبذل الانسان

نفسه فىجلب المنافع ودفع المضار ثيشمتغل بحال غيره لاجرم انه تعالى ذكر الام بالامانة
اولا ثم عذاء اجااك
لراح بالحكم بالحق وتزول هذه الاية عند القصة المذكورة لا«وجب

كونها! مخصوصة بهذء القضة بل يدخلفيهحميع انواع الامانات» فاعلهان معاملة الانسان اما ,

ان تكون معربه اومع ساالئعرباد اومعنفسه ولابد من رعاية الامانة فجمبع هذه الاقسام
عل المامورات وترك المنهسات وهذا محر لاساحل
الثلاثة * اما رعاية الامانة معالرب ففهى

له قال ابن مسعود الامانة فىكل شى' لازمة فىالوضوء والمنابة والصلاة والزكاة والصوم

وغير ذلك  .مثلا ان امانة اللسان ان لايستعمله فاىلكذب والغسة والعمة والكفر
والبدعة والفحش وغيرها  .وامانة العنين ان لايستعملها فاىلنظر الى الخرام قاطاة

السمع ان لايستعمله فىسماع الملاهى والمناهى واسماع الفحش والا كاذيب وغيرها وكذا '

ظ

القول فىجمبع الاعضاء  :قال السعدى قدس سره
ذبان اذبهر .شكر «:وسساش *-بضبت نكرداندش حق شناس

ظ
ظ
ظ

كذركاه قران وبندست كوش * ببههتان وياطل شنيدن مكوش
دوجشم ازبى صنع بارى 22

 «+نه عب برادر بود بِفؤدوْستَ

* واما االقلسثمانى وهو رعاية الامانة سماعئر الخلق فيدخل فيه رد الؤدائع ويدخل فه

ا

ترك التطفيف فاىلكيل والوزن ويدخل فبه ان لايفشى على الناس عيوبهم ويدخل فه
| لعادلامراء مع رعيتهم وعد العلماء معالعوام بان رشدوهم الى اعتقادات واعال منفعهم |

فى داهم واخراهم ويدخل فيه امانة الزوجة للزوج فحىفظ فرجها وف ان لاتلحق
بالزوج ولدا نولد منغيره وافخىبارها عن انقضاء عدتها * واما القسم الثالث وهو امانة
| الانسازمع نفسه وهو ان لايفعل الا ماهوالانفع والاصلح له افلدين والدنيا وان لابقدم |

بسيب الشهوة والغضب على مايضره فالا خرة ولهذا قالصدىالل عليه وسلٍ (كلكم راع |
وكلكم مسئولعن رعبته) قال عله السلام ل(ا ايان لمنلا امانة له ولا دين لنلماعهدله ) |

فعلى العبد المؤمن ان يؤدى الامانات كلها ماساتطاع ويتمظ بمواعظ الحق فكل زمان |
فان الوعظ نافعحدا

اموز قدر بند عزيزان شناحم * يارب روان ناصح ما ازتوشاد باد

قاله الحافظ  :وقال فىموضم
| بند حكيم خض سلواوسسبا وحط اين أ دقروابشتفن” عد انه بسمع رضا

»
3
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المزع الخافض
فن زحزح:عناناروادخلالمنة فقد فاز) قال رسولالله صلىالله عليهوسلم ( اهللنة
شباب جعد.جردمد ليسلهمبشعرالافالرأسوالماجين واشفار العينين) يعنىليس
نشاعر
لهم شعر عانة وملا
لابط

(علىطول ادم عليه السلام ستون ذراعا وعلى مولد عسى,

عليه السلام ثلاث وثلاثون سنة سيض الالوان خضراشاب يوضع لاأحدهم 1

رد.
شلىق
فبقبل الطنائر فقول ياولىالله اما .ا
بت

مانلعسينلسييل

بان ننه

ورعيت من رياض

الحنة تناحلعرش واكلت من تماركذا فاطعمنىفيطعفكون احد جانبه مطبوبا وال خر

مشويافيأكلمنهماماشاءالل وهعليه سبعونحلةليسفبهاحلةعلىلون آخر)* قالالفقبه
ابو اللنث من اراد ان ينال هذه الكرامة فعليه ان يداوم عخلحىسة اشياء  .ا.لاول ان ينع
نفسه من جميع المعاصى

ونهى النفس بفرمودالله» بابدتترك هوائترك كناه
والثانى ان يرضى بالشنير املندئيا .لان يمن النة تارلكدنيا

ابن زن زائية شوى كش دارا * كر على وار.طلاقش :ندهم .ناضردم
والثالث اينكون حريصا على الطاءات فتعلق بكل طاعة فلعل تلك الطاعة تكون سبب
المذفرة ودخول النة
دىم
عمل بايد اندر طريّت نهدم ٠كه سودى دارد دقمب
والرابع ان يحب الصالمين واهلالخير ويخالطهمو ا لسهم

ملصهإانحب ,ناجول ابحو]ازكتان
حسمت موعظة س بحلين,ابن ختزفسيت به
يزمكاونن مصاحب الانسان اهل خير لان الصحبة مؤئرة وان واحدا من الصلحاء
فا
اذا غفرالله لهيشفع لاخوانه واكاءه

اميدست ازانان كه[َطاعت كمد * كه بى طاعتائرا شفاعت كتند
انا وسأل اللهتعالى ان ل وان يجعل خامته فاىخير
والخامس ان
غندمت ختاي_صركان خلظ اه ككجوشن بود شتير بلا

لدار الحجى وكان
باندابن
ععم
ظ انال يمك ان تؤدوا الامانات الى اهلها  #نزلت فى
|اسلادكنعة وذلك :راسنولالله :صَلالله عليه وس حيندخلمكة باولمفتح اغلق عمان
ظبابالكعبة وصعد السطح وانى ان يدفع المفتاح اليه وقال لوعلمت انه رسولالله لمامنعه
فلوى علىبنالى طالب كرم اللهوجهه يده واخذه منهوفتح ودخل رسولالله صلىالله

طس ا
ععبا
يهال
ينه
عليه وس وصلى ركمّينفلماخرج سأل

ال

النقابة.والشدانة

وىيعمعانتذر اليه فقال عمان لعلى ا كرهت واذيت ثم جثت
فنزلت فامس علءا ان يرده ال
ترفق فقال لقد انزل اللهتعالى فى شأنك قر انا وقرأ عله فقال عمان اشهد ان لا الهالا الله

| وان مدا رسولالله فهبط جيل فاخبر رسول الله صل اللهعليهوسلمان السدانة فى اولاد

:اذا
لفدىه الى اليوم و
ان هاجر ودفع المفتاح الى ابنهشببة فوهو
عمهان ابدا ثعممان
حكدتم » اى وبمك اذاقضيتم© بينالناسان 'شكتوا بالعدل *#والانصاف والتسوية

٠

ان

حون
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ظرسول الله صلى الله يقبهها 2و4سفىدادالحلال م 11

لىكات الله فماودطماولياء

واعداءه فانظر من أى الصنفين انت

ظ

ا
راهن ركار دان شرمدار  +كددر
نو
ريزد دا از روى حكبنى  +كاريزد كناه أ لسن 4و

| و*ذكر عن يزيد بنمىئد اكناهن لاننقطع دموع :عبننهساعة ولابزال باكا فس
ذثللعن
ك
مى ف
| فقال لوان الله تعاللى اوعدى بالى لواذندت ال
احسن
اىم

ابدا اتكان حقبقا على" ان لاتنقطع

اقدع
علا
لى سن
قثلا
| دموعى فكيف وقد اوعدنى ان بحستى فىثار او
ولها
دثة!
لةها

الف

ْ سنة حتى ارت ثماوقد عليها الف سنة حتى ارضت ثم اوقدعليها الف يحنه
تىاسودت
نس
عنلا
را ظانا
ه
هتبطن فاجرباه فاون
دضىاته
وداالبل الل»ل ابوحريرة

ظحثيثا وىجهنمكلاخبت زدناهم سعيرا ق:ال الحافظ قدس سره
ْ

تدرا حلفت"كنلبوا :قا

ناتك ككالألترماويد ل

قا
ؤلرسول الله علىالله عله وس ( هن كانت هته إلا"خرة حعالله شملهوجعل غناه فىقلبه
| وأنتهالدنياوهى رائمة ومن كانت همته الدنيا فرق الله عله اميه وجعل

ققره با
عنشه

| وليأنه اهلندنيا الا ماكتث -اللهله) :اقلالسعدى قدس سره
ْ

كك ازدزد رداك متاعن دارد  +عارفان جمع تكاند وبريشانى ا

هركرا خيمه بدحراى قناعت زدهاند ك*رجهان لرزه بكيرد تمويراتى بست

|  8والذنآمنوا » بالل وبمحمد والقرآن وسائر الآيات ووالعمعمجازاوتاا8لصالحات)ه
| التى امسالله بهاخسن
لدهم جنات نجرى مننحتها الانيار خالدين فيها ابداه اى مقيمين
فيهال ماخرجون منها ولايموتون  8لهمفبهاازواج مطهرة 64اى ممانساءالدنياعليهمن

الاحوال المستقذرة الدثية والادئاس الطعية كالخيض واللفاس والحقد والحسد وغيرذلك
 © ٠وندخلهم طلا ظليلا  6فيئانا لاجوب فبه وداتًا لاتنسخه الشمش اىلاتزبلهوسجسجا
ظوهو من الزمان مالاحر فيه ولا برد ومن المكان مالا ست

شه ولاحزونة  .والظليل

صفة مشتقة من لفظ الظل تأدكب عفابكا يعَالليل ألبل ويوم أبوم وما اشسه ذلك

* فان قلت اذا ليمكن فىالنة شمس تؤذى بحرها ثافائدة وصفها بالظل الظليل وايضا يرى

فىالدنيا انالمواضع التى يدوم الظل فيها ولايصل نورالشمس اليهايكون هواؤها عفنا فاسدا
مؤذيا فُآمعنى وصف هواء المنة بذلك * قلت ازبلادالعرب كانت فىغاية الحرارة فكان الظل

اعحنة قال عليه السلام
راية
ل كن
ااوه
ظعندهم مانعظم اسباب الراحة وهذاالمعنى جع
ا(لسلطان ظلَال فىالارض ) فاذاكان الظل عبارة عن الراحة كان الظل الظلل كناية |
عنالمالغة العظحة فىالراحة * قالالامام فتفىسيره هذا ماعيل النهخاطرى قال رسو لالله صلى

| اللهعليهوسلٍ( ان ف النةشجرة يسيرالراكب فىظلها مائة سنة ماشطعها اقرأوا اشم
طرعلى قلب بسر اقراأو| انشم فلا
|ظلممدود وفىالنة مالا عين وأو ولااذن سمعت وخلا
ؤ
ا

نلدنياومافيهااقرأواان شم ْ
تمل نفسمااخن لهممن قرة اعينففوضع سوط منالْنة خيرم ا

( دوح اللبان6١ -  -نى )

+

الجزء الخامس

جم

|وواانمناماالصاغة اختلفت* فان قلت الحاود العاصة اذا احترقت فلوخلقالله تعآللمكانها جاردا |
اخرى وعذبها كان ذلك تعذيبا لمن لمبعص وهو غيرجائز * قلت العذاب للجلدة الحساسة

وم التى عصت لاللجاد .مطلقا والذات واحدة فالعذابٍ ل+يصل الا الى العاصى ليذوقوا |
العذاب 

اى لدوم لهم ذوقه ولاينقطم كقولك للعزيز اعنزكاللهاى ادامك ععلىنك

وزادك فنه» قال الحسن تأكلهم النار فىكل بوم سبعين مرةكلااكلتهم قبل لعهومدوا
نوكاا  وروى  مرفوعا ان جلد الكافر اربعون ذراعاوضرسه مثل احد |
اون
كود
فع
وشفته العلما تضَؤاب! سمر نه وبين,نه تددم

الوحش تركض بين جلده وه

وحات كأعناق الخت وعقارب كاللغال وهذا ليس بزيادة تحلق وتعذب من غميعرصية

تكن اذا زيد ذلك أثقاة على العمد ويكون نفس الثقل عقوبة عليه كسائر عقوبات جهنم
مالنسلاسل والاغلال والعقارب والحمات* فان قلت اما َال فلان ذقالعذاب اذاادرك
لنلهه تعالى قدوصف انكهمانوا فاهدا الغذآنا فكننا طلسن ان بذ
وئلاا م
شأ قل

كاجيلد

ذلك انهم ذاقواالعذاب * قلتالمقصود من ذكر الذوقالاخنار بان احساسهم بالعذابٍ فىكل |
مرة كاحساس الذائق بالمذوق من حث انه لايدخله نقصان ولازواك بسببذلك الاحتراق |
5

1

عم

١75

.

'

ودوام اللأية ولعل-الر“ى 'تديل الحاود مع قدرته تعالى على شاء ادراكالعذاب وذوقه

|

حاله مع الاحتراقئ اومع اشاء ابدانهم على حالها مصونة عن الاحتراق ان النفس ريا

ححهه-سسب»بسببببيبيييييبيهييبيييييي
س0ح
س
ل
لس

نتوهم زوال الادراك بالاحتراق تإوانالله كانعزيزا 6ه لاإمتتع عله شىم”ما برددهبائجرمين ١
 00حكما 4

لعاقفب من يعات على ا

 +اعمان هذا العافواتتديلالذئق | خرة

كان حاصلاله فى الدنيا ولكن ليمكن يذوقه كالنائم جرح نفسه بحديدة فيىده فتكون

الجراحة حاضلةله فىالدنيا ولكن +يذق أللها حتى شه فالناسثسام فاذا مانوا ااشهوا * فعللى
عدا ان "يعمل عل وفق الشوع وخلاف النفس والهوى حتى مجعل الله تعالى بكاسير

الشرع نحاس الصفات الظلمانية النفسانية فضة الصفات النورانية الروحانية فاذا تخلص

| فىالدنيا منشوب المعصية باصلاح النفس والمريان على وفق الشرع ل+يحتج فالآ خرة الى
التهذيب والتتقسح بالنار روى ان اصعاب الكائر من موحدى الكاتلمها الذين مانوا
على كائرهم غير اسان ولانادمين مهم من دخل النار فى لباب الاولفى جهم حتى لالزرق

|أعينهمولاتسود وجوههم ولاشرنون مع الشياطين ولايغلون بالسلاسل ولاجرعون الحم
ولابلسون القطران فاىلنار حرم الله  0اجسادهم ووجوههم على النارمن اج ل السحود

فم منتأخدّه النار الى قدميه و منهممنتأخذه اووركتبهومنهمم تنأَحَذءا ىعنقهقدرذلوهم.
ممنهم منيككثفب*شهرا ومنهم مينمكثفبهاسنة لخمرج منها واطولهمفها مكثا
واعمالهم ان
0

منذ خلقت الى نومنقنىأ*وكان اءنالسماك شول فيالعاتب نفسه يانفس تقو لين قول

نليانفصمقلين وفى|-لنة تطمعين انتدخلين هباتههات اذللجنة قومااخرين
متعم
ظاهدينال و
الز

ولها اعمال غيرماتعملين وبحك اخذت بزى كسرى وقبصر والفراعنة وتريدين انترافق
ر(سول)

سورة النساء

جد  777+يدم

يدةصعانل اولاتلاحسان الىالعيد فن كره ذلك فكأنهارادعنزل |
|فلانالالبيةاعبا
الاله عن الالهية وذلك محض الجهل ثمان الحسدلا حصل الا عند الفضملة فكلما كانت

:ال اللمدى قدس سره | 2
فضيلة الانسان اتموا كلكانحسد الماسدين عليهاعظم ق
شور محتان رزو خواهد * مقلائرا زوال تعمت

وحاه

كرنيند بروز شييره جم * جشمة أققابرا جهكناه
*ور ببتركه آفتاب سياه
راستخواىهزارجثم جنان ك
ولايسود الحسود والبخيل فجىميع الزمان ألائرى ان الله تعالى جعل خل اليهود كالمائع |
جمتامعان وذلك لاالنانشاد للغير امسمكروديلذاته والانسان
لمافه
محنصول الملك له

اللاحات محطة |

هيهات
جف
وغويا
لااتلحمملكروه الا اذا:وجد فمقابلته امىا مطلوبا مر

بالناس فاذا صدر من اسان #اعمحانتان غيره صارت رغن ةة المحسن النه فوذلك المال 5

باولمجد هذا هاتلنفرة |
لصيروته منقادا مطعاله فلهذا قبلبالبر يستعد الخر فامااذ

الطسعية عنالانقاد للغير خالصا منالمعارض فلناحصل الانقاد البّة  :قال السعدى
خورشده بكنيجشك وكبك وحمام  +كديك تقيؤت,

زرازبهر

اقِيّدمَ

إنى يدام

خوردن بوداى بسر * زبهر نهادن حهسنك وجدزر

وقدشبه بعض المكماء ابن ادم فحىرصه عاللىمع ووخامة عاقبته بدود القز الذى يكاد ,
ينسح علىنفسه مجهله حتىلأبكون لهمخلص فبقتل نفسه ويصير القزلغيره فاللائق بشأن /
المؤمن القناعة مادزقه الودود وترك الحرص والبدل من الموجود * وقبل لاعمرجالى

علياهلسلام اطلع عالىثار فرأى حظيرة فبها رجل لاتمسه النار فقال عليهالسلام (مابال ,
هذا الرجل فىهذه الحظيرة لاتمسه الثار) فقال جبريل عليهالسلام هذاحاتم على صرف ١
الله عنهعذاب جهنم بسخاهُ وجوده فالجود صارف عنالمرء عذاب الدنيا والعقى وباعث |
ظىواه فقط
لوصول الملك فىالاولى والاخرى * ثمان الملك علىثلائة اقسام .مالكلعل
وهذا هوملك الماوك .وملك على المواطن فقط فهذا هوملك العلماء .وملكعلى الظواهي |

والبواطن معا وهذا هوملك الانساء علهم السلام فاذاكان الجود من لوازم الملك وجب |
فىالاساء ياكنونوا فىغاية الحود والكرم والرحمة والشفقة ليصير كل واحد من هذه |
الاخلاق سبيا لانقباد الخلق لهم وامتثالهم لأوامرهم كوالبيفدك المسطازعا كن 0
وسائر المعحزات إسوقفب»ا|
لي

كلة تذكر للهديد والوعيد َال سوف افعل وتذكر للوعد ايضافتفيداتأكد  8نصلهم '
ثارا © ندخلهم نارا عظيمة هائلة © كلا نضحت جاودهم © أى احترقت

بدلناهم ظ

جاودا غيرها 64غيريذ كر ويرادبه الضد تقولاللبل غيرالهار وايضا ِغَالللمثل المتبدل

1ج

دوهع

وام

سوه

0

 1كلبها حرق
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ظ
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777

هدم

لسجهدوا
| واتم اقرب الىمحدمكم الا فلانأمن مكرك فا
تل
نآا حنتطىمئن الكم ففعلوا
فهذا ايمانمم بالحست والطاغوت لانهم سجدوا للاصنام واطاعوا ابلسفمافعلوا وقال ابوسفنان

 0لكعبانك امروٌتقرأالكتاب وتعلموحن اميونلانعلمفأينااهدىطريا تحن امممدفقال
ماذا بشَول ممد قال بص إعبادة اللتهعالىوحده وي
انهلىشعمنرك قالوماديسكم قالوانحن
ولاة الببت نسق الاج ونقرى الضيف ونفك العاتى وذكروا افعالهم قال الماهدى سبلا
وذلك قوله تعالى  6ويقولون للذين كفرواكه اى لاجلهم وفىحقهم  9هؤلاء  :#اشارة

الى الذين كفروا ا اهدى منالذين آمنوا سبلا

اى اقوم دينا وارشد طرقة

اولك يه اشارة الى القائلين و الذين لعنهم الله كه اى ابعدهم عن رحمته وطردهم

#ؤومن لعنالله 6#اى يعبده عن رحمته تعالى  92فلن مجدلهتصيرا  5يدفععنهالعذاب
دنيويا كان اواخرويا لابشفاعة ولا بغيرها  .وف
حيه
رتنص
ميص
ا عل
نىهم مطملابوا من قريش

املهمنصيب منالملك  5اممنقطعة ومعنى الهمزة اتكار ان يكون لهمنصيبٍمن

املك وححد لمازحمت الهود من ان ملك الدنيا سيصير الهم  8فاذن لايؤتون اللاس
شرا  7اى لوكان لهم نصب

من الملك فاذن لابؤنون احدا مقدار شر وهو اللقرة قَّ

ظهر اللواة يضرب به الل فى القلة والحقارة وهذا هو السان الكاشف عن كل -الهم
فانهم اذا مخلوا بالنقير وهم ملوك فظانك بهم اذا كانوا اذلاء متفاقدين  9اممحسدون يه
منقعطة ايضًا  8الناس  6بل أمحسدون رسول الله صلى الله عليه وسعٍ واسحابه ف علىما

 ١نيهماللهمن فضله  6يعنى النبوةوالكتاب وازديادالعز والنصر يوما فيوما  #فيقدنااه
يعنى حاسندهمالمذ كو رفىغاية القبحوالبطلانفاناقد ا تينامنقبل هذاه آلابراهم #الذينهم

اسلاى مدصب اللعهليه وس وابناءا امه#الكتاب#المتزلمن السماءفوالحكمة ##اىالنبوة

والعلتيبونااهم تدمع ذملكلكا عظماكهلايقادرقدره فكيفيستبعد ونبونه صلىاللهعلنه
وسإ و بحسدونهعلى ايمَائهاقالابن عباس رضى الله عنهما الملك ىال أبراهم ملك بوسف ودأود
لما
هيتت
0ورييشُصي
س
تري
سبلطي
اسللل

وسلوانعليهم السلامفق فنهم من اليهوده من امن بهي بمحمدعليه السلام #ومنهم من

صد عنه  #اى اعىرض عنهوليؤمن به هلاوكنى بحهنمسعيرا * بارا مسعورة اى موقدة

بعذبون بها اى ان ل+يعجلوا بالعقوبة فقدكفاهم مااعدلهم من سعير جهنم» واعلرٍ انالتعالى
وصف اليهود فىالآية المتقدمة بالجهل الشديد وهو اعتقادهم ان عبادة الاوئان افضلمن

عيادة الله تعالى ونصمفهم بالبخل والحسد  .فالبخل هو ان لايدقع االحىد شبأماآثاءالله
من النعمة .والحسد هوان بمى ان لابعطىاللهغيرهشأ من الت فالببخل والمسد يشتركان

فيمن يريدمع النعمةعنالغير.فاماالبخبل فيمنع نعمةنفسه عنغيره  .واماالحاسد فيريد

ان ممنعنعمة الله عن عباده فهما شر الرذائل وسببهما الجهل .اما الخل فلان يذل المال
سبب لطهادة النفس ولخحصول سعادة الآخرة وحيس المال سيب لمصول مال الدئيا فىيده
فالبخلٍ يدعوك الى الدنيا ويمنعك عن الآخرة والجود يدعوك الى الآخرة وبتمك عن
الدنيا ولاشك ان ترجبح الدنيا علىالآ خرة لايكون الامن ماحلضجهل  .واما الحسد
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جوز خالى درميان جوزها « مى ممايد خويشتن رااز صدا

ُ

ظ8خ والاسارة.فىالا سن انالذين” يكرؤن انفسهم من اهل العلوم الظاهرة بالعلموساهونبه ظ

ظلللباءو علوون نه السفياء لبر  5اشيم بمجرد تعد العلم بل تزيد صفاتهم المذمومة مثل |
ا
المباهاة والمماراة والحادلة والمفاخرة والكير والعجب والمسد والرياء وحبالحاه والرياسة
وطلب الاستتلاء والغللة على الاقران والامثال ( بل الله يزى يمشناء 

العز كة ونهأ

لهابتسليم النفس الى ارباب التزكة اولهعماماء الراسخون والمثا مخامحققون"م سر الحلد
كة الى المزى .ونصي على تصرفاته كلمت بفى بد |
الى الدباغ لبجعله اديما فنيسمنقسه_للتر
الغسال ويصغ الى اشاراته ولا يعترض على معاملاته وهّاس شدايد اعمال التركة فقدافلح ء'

ما تزكى والمزكى هو الى عليه السلام فى ايام حياته م قاالتعالى (( هوالذى بعثفالامين
رسولا منهميتلوا علهم آياته ويزكهم  6الآآية وبعدهم العلماء الذين اخذوا اللزكة من
اخَدَوا بمنه قرنا بعد قرن منالصحابة والذين انبعوهم .باحسان الى يومنا هذا ولعمرى
انهم فهىذا الزمان اعنىمن الكبريت الاحمر  :قال الشيخ الحسيبى
در طرشّت

!
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 5زانكرهدورست ورهزندركان

رهبرى بايد .يمعنى سر بللد * از شريعت وزطرلقت ببرههند
اصل وفرع وجزء وكل أموخته * شبمع از مور عل افروخته

ظاهرش ازعم كسبى بدا »,ا باطنئن ميرات .دار 'مضصطفًا
2

وات

ل

ف * روز اول دامن رهير كرفت

هر دل لكان  025وان شاد  2ين أورا شان سا 3قن
اى سلم القلب م

سه كار » تانندارى كه بندارست كار

فعلى السالك اتنمسك بذيل المرشد ويتشبث به الى الوقوف على علمالتوحد ثم الفناء عن
نفسه لانتجرد العرفان غيرمنجمالم حصل التحقق بحقبقة الخالوعللذايقهااللسلام (شر

الناس من'قامت عليهالقيامة وهوحى) اى وقف علىعل التوحيد ونفسهلميمت بالفناء حتى
ظيحى بالله فانه حينئذ زنديق قائل بالاباحة فىالاشياء عصمنا الله واي ممنالمعاصى والفحشاء
ظ ألمتر الىالذين يه الى البود الذين  2اوتوا نصيبا منالكتاب  حظا من عل التوراة
اى انظريامدوتعجب من حالهم فكأنه قل ماذا يفعلون حتى ينظر الهم فقبل  8يؤمنون
لاصل اسمصتمفاتعمل
فلجىبتا9
با
ا لك
طلل
بطلق
وي

فىكل ماعبد من دون الله © والطاغوت * #الشيطان

وره
رغي
ى 6
من معبود أو

ان حى بن اخطب وكمب بن الاشرف

|اليوديين خرجا الىمكةفىسبعينراكيامنالهود ليخالفوا قريشاعلىمحاربةرس ولالله
تاب
ظصلىاللهعليهوس وينقضوا العهد الذىكان ينهمويه عليهالسلام فقالوا الماكهل

0

تب
ركابه
ع شر
فانالله لانشفن..زات المغفرة ان

الشرك ويغضش .مادؤن ذلك

ياشناء اى لنيمشاء اللغفرة فنستغفرالل تهعالى ممزناتب الشرك فيغقرله بمزاتب المغفرة
ومن يشمرك بالله عراتب الشيرك تلةة

راغا عذاما اى جعل ينهوبيناللهحابا امنيات

وجود الاشاء وانانيته وهى اعظم الحجب "أ قبل وجودك ذنب لياقاس به ذنب
سل .جولائك اهل دلست * بشتاهراء/ .عاشتدقان -كاملبلتتت
حون وجودت محوكردى ازمبان * لوروحدت جشمدلرا شد عبان

طىريق -مذ! ذوكر توبيين بخدارا /اكن .ذفيق
رشدا
ة با
لهون
داءر
شرز
على وجه التعجيب
ام
لليه
ستى ع
ل لل
ااب
©#المتر الى الذين يكزون انفسهم “د خط
اى أتلمنظر الى الود الذين يطهرون نقوسهم من الذنوب والستهم ولم يزكوها
حقيقة بقولهم نحن ابناء الله واحباؤه وبقولهم نكحانلاولاد الصغار فهل عابهم ذنب اى
ايهلمكنفر
انظر الهم وتعجب من حالهم وادعائهم انهم ازكاء عندالله ماعهم عل
والاتم العظم واللنظ عام يشتملى كل من زكى نفسه ووصقها بزيادة التقوى والطاعة
لليه يعنى هم لايزكونها
اب
والزلنى عندالله ففيه محذير مانتاب المرء بعمله ف
فالحقيقة اكذبهم وبطلان اعتقادهم بلالله  8يزى من يشاء  6نز كته ممنيسستأهلها

ب
ح[[[[
ك[|[-
كل))01
|ا
7)7ك

| منالمارتضين من عماده المؤمئين فانه العالم ما ينطوى عذده الانسان من حسن وقماح وقد

|وصفهم باهم متصفون به منالقبائح  9ولا يظلمون  6اى يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة
ظولايظاءون فذىلك العقاب هفقثبلا  4اى ادق ظِوَاصدزم وهؤافظ:الذئ فىشى

| النواة بضرب به المثل فاىلقلة والحقارة والظر فى حق المعاقى الزيادة على حقه وفى ح<ق

ب
س
ب
7
س
©

©ك اى فى أى حال او على أى حال  8يترون علىالله
ا|لمثاب النقصاء ن منه #انظركف ك

الكذب  6فىزيههم انهم اسناء  5واذكاء عنده والتصررع بالكذب مع ان الافتراء لا
حى
قغة'ف
ي|كون اكلذابا للمبال

حالهم 8و2كنى به  6بافترائهم هذا منحيث هوافتراء

| عليهتعالىمعقطع المنظقراعرننته لتزكة انفسهم وسائر (ثامهم العظام ه اتمامسينا 6
ار الم ولولم
كنفكل
ظاهر! ,كينوانه انما والمعنى كنى بذلك وحدد فكىونهم اشد انما م

صب
تظها
واع
ذمننوب الا هذا الافتراء لكان انم
لهم
يكنا ل

اما ممقينااعللىاالعمليزا*مام

لنكنى كر١مه
اي
)رة دارووزادلعو
ابومنصور رحمدالله قول الرجل انا مؤمن لبس ٠قزكد ال
وابما النزكية ان برى نفسه تمَا صاطكا ورمدح به * قال السرى قدس سمره من تزين للناس
يماليس فيهسقط هنعينالله.تعالى » فيجب علىالعبد المؤمن ان يمتنععن مدح فسه

يد ولد ادم ) كنف عقنه شّوله ( ولا فخر ) اى لست
اامس (
نلسل
ايةا
ألا يدى الىقوله عل
ده الناس بالثناء على انفسهم لان افتخاره عاليلهسلام كان بالله
ص5
قخرا
| اقول هذا شا

بالكلهولناه مقدما على اولاد ادمكا ان المقبول عانلدملكقبولا عظها انمايكون
وشّربه من
شوله أيأه ويسغهيم لتنا

دلتق تكد
علي و

١كرمصدىاز ص دى” خود مكوى  #2يه ان شوليوار ينار لاد ىو
7

ليسم

مده

سد

57

سورة النساء

حت 91؟ بهم

اكهم |
رائر
شلكب
مغاائروا
الذيناتقوا املانشراك باللتعالى فبمغفرالدهمو نالاشراكلممدناص
وبلهايغفر للمشمكين مادون الاشراك ايضالاشرا كهمبه فكما اكزاهشمرلاايغفر وكذلك
مَافوأن' أيشهرا كهم لايغفر مخلاف المؤمين فانه تعالى كمأوقاهم مرنعذات الاشنراك حفظهمعنه ْ

كذلك وقاهم منعذاب مادونه يمغفرته لهم  9ومنيشرك بالله فقدافترى اما عظها 5ه اى
منافترى واختلق مرتكا امالاشادر قدره وبتحقر دونه جميعالا.ثامفلاتتعلق بهالمففرة أ

قطعا * وهذه الآأبةمناجل :الايات الكتاىنت خيرا وفع 'الاحة:لشا امم عله ٠شمن
وماعمبت واعظه.ها لانها تؤذن بان مادون الشرك من الذنب مغفور نكسب المشئه والوعد

المعلق:بالمشيئة املنكريم حقق الاتجاز خصوصا لعباده الموحدين اللخلصين من الحمديين ١
كأقال لهم إرازالله يغفرالذنوبٍ جميعا  روى  ان وحشيا قاتل حمزة عم النىعهالللام |
|كتب الى رسولالله صلىالله علله وسَلٍ انىاريد ان اس ولكن بنعنىمنالاسلامآبةفى القرآن
'زلت علمك وهو قوله تعالى ١والذين لايدعون معاللهالهائلا التي ولاشتلون اللفس التى

حرءالله الابالحق ولايزنون » وانى قد فعلت هذه الاشاء الثلاثة فهللى منتنوبة فنزلتهذه

امت) فكتبانفالا ية
نأته
حدلاسللهس
الآي (ة(الامنناب و امن وعملعملاصالحا فاولئك يب
شرطاوهو العمل االفصلااادرىانااقدر على العمل الصا املافتزلقولهتعالى ١ انا لايغفر "١

ان يشركبهويغفر مادوزذلكلنيشاء  6فكتب بذلك الموحثشى فكتباليهانفىالآ يةشرطا

فلاادرى أيشاءان يغف رلى املافتزل قوله تعالى ((قلياعبادى الذين اسر فواعلى انفسهملاتفنطوا ١
دط فقدم المديئة |
شجر
لفل
اثى
من رحمة اللهازالله يغفرالذثوي حميعا  6قكتب الى وح
واسم قال رسول الله صلاللهعله وس ( من مات ول يشسرك ياللهشاكبدن الخنة ) ورأى
انوالماس و 2فى مرض فو كان القامه ققدامت

واذا امار سيحانه وتعالى سول

نبا
رار
صناي
اءنالعلماء خاؤًا فقالماذا فمملامعامتمقفقا

واسأنا فاعادالوال فكا نهل يرضبه

نغفر مادونه فقال الله
واراد جوايا اخر فقلت أماانا فلس فى حفى شرك وقد وغدت ات

تعالىاذهبوا فقد غفرت لكم ومات شررح بعدء بثلاث ليال وهذا منحسنالظن باللهتعالى |

لكب

هرلضه
ميك اعجوبار عوزيان ول

عتوح :نار

كنون بايدت عذر قصير كفت * هجون نفس ناطق ز كفتنيخفت
اينعئ
زرا
كرشنا
_يت
س

تكب
الشر
رانل
ماعلم
*و
وكذلك ص ات المغفرة

نس ١:هيهالىإنإع:قلامتبنداتاد:فسن

واللمغفرة مراتب  .شراتب الشرك ثلاث اللى والح والاخنى.
لله
ينعمد شى" مزنادو
والششزك الجل بالاعمان وهو للعوام وذلك با

ا

ظ
ظ
|

اىت0
بف
ثدية
ثالصو
تعالىكالاصتام :والَكوًا كب وغيرها فلاينفرآلابالتوحد وهو اظاهاد
الربوسة مصدقا بالسر والعلاسه  .والشرك الى بالاوصاف وهو للخواص وذلك شوب
غفر الا
المودية بالالتفات الى غير الربوسه فىالععادة كالدنيا والهوى وماسوى المولى فيلا

.الشمرك
بالوحدائية وه افراد الواحد للواحد بالواحد و

لي

ظاغار والانانيه فلا د الا بالوحدة  0ا الناسوية فى إعقَاءاللاهؤية لبق ب
ال

|

اججزءالخامس
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| البها فوئب مرانحلته وقام برجليه وصاح ثلاث مرات صبحة الْنازير واختلط بالخنازير
وصاز ختزيرا حتى لايعرفه منااحد كذا فىروضة العلماء  وروى  ان واحدا منرواة
الاحادذيك حول وزأشنها ران حمار لناكار وقوع مضمون تيد بخ ورد فىحةّالمقتدى

' بالامام الرافع  0قله او واضعه وحاصل الحديبثث أن منرفع رأسه قل الامام او وضعه

خ الصورة ومدخ
مذاسهو
كف لايخاف منان يصير رأسه رأس حمار فوقع فياوقعوه
| المعنى اشد واصعب منه ذافاعنمى الصودة مثيلماكن اينكون فالا خرة بصيرا ولكن
منكان فىهذه اعمى يعنى بالقلب فهو فالا خرة اعمى واضل سيبلا وفضوح الدئيا اهون
.فمضنوح الا خرة * فعلى السالك ان بمجتهد حتى لايرد وجهه الناطقالى اللهتاعاللىدعلثىيا
واتباع الهوى ولايمسخ صفاته الانسانية بالسبعية والشيطانية  :قال الشيخ السعدى
بانوترسم تشود شاهد روحانى دوست * كلعاس توبجز الم جسماق يست
ببى دكن ريازمقكام حتؤان ,دراكذرى ع كاحدايتة .ننه يادامكز:وازالى تفسنخ
خفتكائرا جه خبر زم مة مرغ سحر * حيوائرا خير ازءالم انسانى نسست

* قال الامام فىتفسير الاأيوتحقيق القول فاينهالانسان فىمبداً خلقتهالف .هذا العالم
الحسوسثم انه عند الفكر والعبوديةكأنه يسافر منءالم الحسوساتالى عالمالمعقولات فقدامه
عالم المعقولات ووراءه عالم الحسوساتةالحذول هو الذى يرد منقدامه الى خلفه كاقال تعالى

ففوصفهم ( ناكسوا رؤسهم) انتهى فنعوذبالل املنور بعد الكور ومن الششر بعد الخير

جال بمتعلوزباستارالكسة
#اعن عابلدله بن احمد'المؤذن قالكنت :اطوز تحولالبيت واوا ان

وهويقولاللهم اخرجنى منالدنيا مساما لايزيد علىذلك شأفقلتلهللاتزيد على هذا
الدعاء فقال لوعلمت قصتى كنت تعذرنى فقلت وماقصتك قاكلان لىاخوان وكان .الاكبر

ي
ناي
لت,اجه
نأقماهؤذنًا ادق ادضيق باج لبه يدخدسك مسري للوا

نا اناراسه

فالذخمننكداء وااتتقة عل رقنةآكن هداج دف ؛ بمافيه ثم حول الىدين النصرانية فات

كوت
نصرنائي 1فلمابصفن.ادن :إلا كما ملؤقان راش هه تهات ال
فلل
اف
يل !ءالج شن ارا
على التصرائية والى اخاف عنلى
فسبى انْ أصير مكليلها فادعو اللهناي ان محفظ على دبنىثقلت

ماكان ديدنهما :قال كانا يتشعان عورات النساء وينظران الى المردان فهذا من ار الرد

واللعن والمسخ ففألالله تعالى ياونفقنا لتزكة النفس واصلاحها ويحتمعاقبتنابالخير

خدايا بحب إنى فاطمه ك*دبرقول اناكم خا
ازالله لايغفران يشمرك به6هاى لايغفر الكفر تمن اتصف بهبلاتوبة وايمان لانالحكمة
اه و
ظفتح
التشريعية مقتضية لسد بابالكنفر وجواز مغفرته بلااعان مبماؤدى الى
ملان
ات
الكفر والمعاصى.اتما يسترها نورالايمان فنلميكن له ايمان لميغفرلهشى” مانلكفر والمعاصى
اون ا
ىماد
|  8ويغفر مادون ذلكيو اى ودغ
للشم
ففر
قركمح

هنالمعاصى صغيرة كانت اوكبيرة

|
ظ فضلا منلدنه واحسانا منغير نورية عنها لكن لالكل احد بل © لمنيشاء  #ان يغفرله
من اتصف رفظ لي لابعافزةء  7قالشيخنا السيد الثاانىسمىجامعالقر ان وحم الموضونة'
952060

ْ

اللل»قشالبخ ابوالحسن  0عنفالناوءكالدنا نورالدياهم ؛ازنكا ,ادي زاك
|با
| اضرك معها والعلم القن قارنته احشية فلك اجره ونواه وحصول النام بوهالافملك ٠

ظوعقابه وقام  7به ودللامه مخشمة |للهترك الدسا والحاق ومحاريه النفس طالشملاق بقأل

الشخ السعدى قدس سيره

ؤ دعوى ؟نىكه برترم ازديكران بعلم »* جونٍ كبركردى ازهمه دونان فرو
ؤ شا درخت عل نداتم بجر عمل * ناعم باجمل نحكتنى شاخ ببرى
علم--ادستست-

وجواعردئ:
ا

ظ ترك هواست كس"
|

ذاريائ

عرعم و١ كه كاز انه ندى

اب
توتا
كينا
لاالذ
ااانه
| #إي
ظ© مصدقا لمأمعكم

واذب * وريه بدى
<مغوكفت .* +عارنف.

انثان

بصورت:

بدار .:شيو

برابرى

ية:ندين افلندوى

حهفابده  3دشم ازبراى  4بود 7

لكريم

 #اى التوراة  آمنوا بمائزناة نمالقزان حال كوله أ
تبره

مالنتوراة ومعنى تصدقه اياها 4

مَوافقًا لها كلا والمواع.د والدعوة الىالتوحد والعدلينالناس والنهى عنالمعاص
والفواحش واما مايتراءى مخانلفته لجهازفثىيات الاحكام يسيب تغفاوت الاثم الاعصار

لراك“ متخالفة ىاالمشقة ابل أن :المؤافقة مسنت انكلامنهنناىلباللاشافة الىعصرء |
متضمن للحكمة التىعليها يدور فلك التشريع حتىلوتأخر تزول المتقدم لنزل على وفق ١

المتأخر ولوتقدم نزول امتأخرلوافقالتقدمقطعا ولذلك قال صلىالَ عله وسم (لوكن
بعهاعى ) ف من قل اننطمس وجوها || #لظمس محوالا ثوارزالة
امتاوس
ال
لحما
اسى
مو
الاعلام أ ذا من قل ان بمحو خبط صورها ونزيل انارها منعين وحا<ب واثئف

ظ وم م #فتردها على ادبارها  :فنحعلا على هرئة ادبارها وهى الاقفاء مطموسة مثلها وهذا ا

كدر اللعير وحافر الدابة فتكون القاء للتنسب |
علناس رخ الله عنهما
نقو
اتى
مغ
مس فنردها الى موضع
لهاطبعد
اشكس
اىرها اون
دابعل
اده
اى بان تر

|

الاقفاء والاتفاء الى ظ

موضعها عالىانهم توعدوا بعقادن احدها عقس الا"خر و

على أدبارها |

|  8اونلعنهم  :#اومخزى احابالوجوه بالمسخ  3كالعنا اكاب البت  4مسحتاهم قردة |
وخنازير ووفوع

الوعند مشر وظ بالاكان

| الأمان م َعوالاوتمع وقد وحد 5-5

امسالله 6اى عذايه

وا

وحودا

وعدما

بمعى ان وحد منهم

اث من ناس منهم قل شع الوعند © وكآن

واسنا لامحالة وعذا وعيد شديد لهم يعنى انم تعلمون انه
مفعولا 6ك

ك|ان تهديدالله الام السالفة واقعا لاحالة فكونوا على حذر منهذا الود وارجعوا عن

اتكفر الىالايمان والاقراربالتوبة والاستغفار * اعلٍ انالمديخ قوقدّع فىهذه الامة ايضا.
ومنه ماروى عنانى علقلاة أله قكالنت

قاف

ماه قاءير نرأحللا

 225باعسلة وتنزّل

ية
د١
بامرهفنزنامنزلاوهويشم ابابكرو تمرفقانالهاقذلك:فلايجت الك توك أفلك

واوقرنا

|

واصلحنا الراحلة مينادمناديه خْمَاهننظرماحوارلهمايصنع فاذا هومتربع وقدغطى ١

ر رجلاءكر جلىالمتازير فهيأنا راحلتهوخلناء |
اقد
|جلي بهكساءله فكشفنا عنهمافاذاصهو
ر
1ه
عد
-1س-
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ا| اوباجرائها محرىشيههام نكلة عبراسة اومبرناتتةركانىا تيلدقيا وهنراعنا كانوا اطونيه
الى صلى الله عليموتط سنوون الشتيمة والاهانة ويظهرون الوقير والاحترام * فانقلت

حدوا وقالوا سمعنا وعصينا * قلت جميع,
صنربع
اجهي
مالو
كيف جاوًا بالقول الحتمل ذى
| الكفرة كانوا بواجهونه بالكفر والعصان ولابواجهونه بالسب ودعاء السوء حشمة .منه
ن|*طشانيننطوايلم بلعل بايداىيقولونذلك
علهاليلوخوفاو ب
 0-0واجروا ع المشاءهة لراعنا عو انظرن]اوفتتلاءها  7الي مكل
والتوقير الى مايضمرون مانلسب والتحقير هوهطعنا فىالدين  6ابىاقدلحااسفهتههزاء
ظ والسخرية هه ولواهم

عند ماسءعوا شيا مناواممالله ونواهه هه قالوا  5بلسانالمقال

| اولسان إغالءمكان  7ميم عابتا وداج

ديفي

 1عيجكيف  9 0 +يت انهقا الهوذا مكانماقالوالمانقوال ل+كان  4لبوذلك
ايعكدل واسدفىنفسه واصوبمنالقيماى المستقيقالوا
ىوم
ف خيرا لهمميماقالوا  8:اواق
ظ الميك فنىالذىاختارومخير اصلالمجعل هذا خيرامنذلك وجو ابهانهكذاكعلىز مهم فخوطبوا
شكون»#ولكن لعنبماللهبكفرهمداى ولكن قالواذلك
ىلكوعوكقوله(ال خبراممابر
| |عذل ذ

| واستمروا علىكفرهم فخذلهماللهوابعذهم مو وطس كوج حلتفلاو منون 6
مير
ضن
بعد ذلك  0الا قللا يه استششاء م

المفعول فىلعنهم اى وأكن لعنهماللهالافرسًا

| قلملا اه تعالىميلعنهم فلمينسد عليهم باالبايعمان وقد اأم نوخ بعد ذلك فريق منالاحبار

كعدالل بن سلام وكس واضرابءهما وهو استاء منضمير لايؤمئون اىلايؤمنون الاايهمانا

قلسلا ودو اينهم بوسى وكفرهم بمحمد عليهما السلام © والاشارة االنعلماء السوء
منهذه الامة بلحرفونالكلم معوناضعه ) بالفعاللابالمقال كاكان ااهللكتاب بحرفونه
بالمقال  وشولونسمعنا » بالمقال فمااماللهبهمن ترك الدنيا وزياتها واتباع الهوىومنايثار

| الاخرة على الاولى والانقطاع عنالخاق فطلب المولى .لا وعصينا  6بالفعال اذلايش.ون
|روائح هذه المعاملات ولايدورون حول هذهالمقامات وينكرون على اهل هذه الكرامات
| ويستهزؤن بانواع المقالات فلايؤمئون بالقلوب السليمة الاقليلا .منهم بانيكفروا عق
نفوسهمويؤمنوا بالاعان الحقتى الذى هو مننتائالارادة والصدقفىطل الحق والاخلاص

| فىالعمللله وترك الدنا وزخارفها بيلذل الوجود فىيطلب المعبود  :قال العطار قدسسره
ظ

مشو مغرور اين نطق مور * سنادانى مكن خودرا بوسرور
حروى ندانى
وشق
زع
انى
اكر عل مه عالم مخوانى * حو

قال رسولالله صلىالله عليه وسلم ( منلعلعلما لايستى به وجدالله تعالى لايتعلمه الاللصب

بغهرضا مالندنيا لجمد عرف الْنة ) اى ريحها * قال الشيخ الشاذلى العم النافع هو
| الذىفسان :مه على طاعةاللهويلزمكالخافة املنله والوقوف علىحذودالله وهوعلٍاللعرقة

(انه)0

سمج ق©١ هدم

ا" الناأه

اي اتسكتا!نشة وهم ٍ
لباعنأيوزق ااسم
ووعبد © والاشارة يالك ,رز هناأم نعلالكتا

ولىمال والحاه وحاللر باسهوالقول ظ
علماء السوء المداهنونقدينالله حر صا عالىلدسا وطمعا ا

(شترون الضلالة »)وم المداهنه وانباع البوى فدعون الدءن بالدما و ويريدونانتضاوا |
ي

السدلبا)معشر العلماء الاتضاء ووذثة الاشاء وطلاب الحق منبيناعخلق عنسسل الحق
هفيزذ كارككوذ رقلىبطريق النصح واظ بار الحة ب(والله ا
رلك
]ام
اجه
وك دن
قافنمل

اعلباعداتكم) فلاتقبلوا نصبحتهم فماشطعون عليكم طريق اق ولاك عنمي يسطدونتكم |
عنالله بالتحريض على طلب غيراللهورعابة حق غيرالله واطيعوا املله تعالى فيه أحسآنه
 0ب

ايك لاثرى الا اسوا ولاافبح من مع بان هذين الامن بن اعوخ الضلال :الاضلاك

 4مايكؤانان افلىغلثاة طمعون-فع فىابدئ الخلق -فداهئؤن فضلون فسبب زواك |

وافده
جاب
لمداهئة قطع الطمع  -زوى  -عالنبمعشضابخانه كالهسنوروكان,أخذ من قص
 0يوهشياً منالغدد لسنوده فرأى على القصاب منكرا فدخل واخرج السنور اولائمجاء
واختسب على القصاب تقالله .القصاب لااعطنك بعد الوم مورك شيا فقال مااحتسب |
ا

عليك الابعد اخراج السنور وقطع الطمع منك فهوكاقال فن طمع فانتكون قلوبالناى ظ
علبه ظسة لسشسرله الحسة ف*على العاقل ان يز كى نفسه عن الاخلاق الرديئة ويطهرها
املنختصال الذهسمة
تنوف كلفاقرتتنو كفن.وجنالم وكات »:تثواد خطامقا اانه :صمت سود

ف املنذين هادوا يه خبر مبتداً محذوف اى مانلذين هادوا قوم ف محرفون الكام
وملجنذسا
عوناضعه *#الكلم اس
م

ذكر الضمير فىمواضع وجمع المواضع مكل

فىالتوراة فىمواضع حل الحنسناى يزباون لانهم لماغيروه ووضعوا مكانه غيرهفقد ازالوه ظ

تنهحا.ريف نوعان .احلدكغلااصمراقلىغيرالمراد |
له ع
امالو
واوا
عنقنواضعهالتى وضعهالله فمه
طأوليلكافعل اهلالبدعةفزمىائناهذا بالآيات الخالقةلمذاههم .والثاىتبديل |
الت
لببم ان
ياضر
الكلمة باخرى وكانوا بفعلون ذلك نحو نحرشهم فينعت الى صالىله عليهوسع اسمرريعة |

0
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عن موضعه فالتوراة بوضعهم ادم طوال مكانه ونحو تحريقهم الرجم بوضعمم الخد بدله |
ظوقولون  فىكل امس مخالف لاهواتهم الفاسدة سواء كان بمحضر التى عليهالسلام
د املابلسان المقال لحف عواذالة يدرت و رتعنتاكلةتر عنادا ونحققا للمخالفة

المدح بانيحمل على معنى اسمع غيرمسمع مكروها .والثاتى الذم بانيحمل عملعىنى اسع |
حالكوتك نمطم لان اصلاًِصمم أؤموت 'اى مدعو عليك بلاشمعت لانهاواجيت |
دعوم عليه ليسمع فكان اصمغير مسمع فكا نهمقالوا ذلك “مشا لاحابة دعوتهم عليهكانوا |
حاطو نيه الى عله لسلام مظب رين له 61١كة3 المعنى الأول وم مضمرون ف انفسهم لطاع |

الاخير مطمسّونيه ##وراعنا 6#كلةذات جبتين ايضا .محتملة للخير #ملها علىمعنىارقبنا
واننظرنا عقن أسمنلكإلكىلانناتكلفك :وللشر بحملها علىالسب بالرعونة اىاحمق |

| اوؤصاف وجودك لتحمل على رفرف جوده الى قاب قوسين اوصاف وجوده لشهود حماله

|وجلالةوهذا هوس التشهد بعدالسجود تقال ل(ولانجنبا الاعابرى سبيل ئ)كنايلماجدذون

| القربة وانتم سكارى مالنغفلات ايضا لامجدونها مع جنابة استحقاق البعد وهى ملايسة
| الدنيا الدنية الاعلى طريق العبور بقَدم ظاه الشرع ففسبيل الاوامى والنوا كعبورطريق
ا
ظلاعتداد بالمطم والمسرب لسد الرمق وحفظ القوة وآلا كتساء لدفع ار والبرد وستر

ظالعورة والمباشرة لحفظ النسل ا حتىتغتسلوا ) يماءالقرية والانابة وصدق الطلب وحسن
نم
الارادة وخلوص الجنية
انبة ملابسة الدنيا وشهواتها لاوان كنتممرضى © باتحراف
تمزاج القلب فطلب الحق لاإوعلى سفر © التردد بين طلب الدئيا وطلتٍ العقى والمولى

| الواجاء امحتدكم من الغائط  6من ذائط تايلعهوى ١ اولامستم النساء  6اى لابستم
| الاشفال الدنيوية فاجنبتم وتباعدتم عنالله بعدما كنم مجاورى حظائر القدس ووقهتم
ففرياض الانس ١فتلحدوا ماء  6صدق الانابة والرجوع ان :دوخ بالاعىراض والانقطاع

عن الخلق ل فتيمموا صعيدا طببا  6وهو تراب اقدام الرجال الطببين من سوء الاخلاق

والامال ل فامسيحوا بوجوهكم © تراب اقدامهم وتمسكوا ب(ايديكم ) اذكيرالمهم
|مستلمين بصدق الارادة لاحكامهم از
(الله كانعقوا » يعفو عنكم التعصب وعدم
ا
ظلانقطاع اليه بالكلية ولعله يعفوعنكم التاوث بالدنيا الدنية بهذه الخصاة مرضية (١غفورا 6
لكمآثارالشقوة منغبار الشهوة فانهميسعدبهم لانهم قوم لابشقبهم جليسهم
| سونط و وق" عماوج فكلا ودنته كبنذ كز الارخوةتعظ إعلفز لياقعلا
ظ شان وادى” رك

د

باذ "اننال لوال حافك تبى]اهنا

ؤممنين والرئية بصرية لشهرة شتائع
اهاللرمؤية
تمأننى من
ظهوأائر* الخطاب ليكل
الموصوفين حتى انتظمت ففسلك الامور المشاهدة  8الى الذين اوتوا نصيبا 68بحظا كاثنا .

مالنكتاب  6منعل الكتاب وهوالتوراة والمراديهم احبار اليهود اى ألمننظراليهم
| فانهم احقاء بانتشاهدهم ونتعيحب من احوالهم * تزلت فىحبرين من احار المهود كاناياتيان

رئيس المنافقين عبد الله بنابى ورهطه شبطانهم عن الاسلام  8يشترون الضلالة 64كأنه

قبل ماذا يصنعون ختى ينظر اليهم فقيل يأخذون الضلالة ويتركون مااوتوه من الهداية
متاننعوته صلىالله
ويريدون  :#اى لايكتفون بضلالة انفسهم بل يريدون بمافعلوا نك
ميلست
عليهوسلم ف انتضلوا ا4نتم ايضا ايها المؤمنون اإاللسب
*قم الموصل الى الحق

وانما ارادوا ذللككون الناس كلهم على دينهم فتكونلهم الرياسة علىالكل واخذ المرافق
املنكل والاعم  :اى منكم « 9باعدائكم * حميما جوملنتهم هؤلاء وقد اخبرم
يعداو تهم لي ومايريدونلكم ل

على حذر منهم ومن مخالطتهم اوعواغل بحالهم

| ومال اهم فا وكؤبلله “ الباء مزيدة وفليا  متكفلا فججيع امور؟ومصالحكم
| اومحبالكم ف وكؤبالله نصيرا  #فىكل المواطن فثقوابه كوتافوا بولايتهونصرتهولانتولوا

غير اهولان الوابهمويمابسومونكم منالسوء فانهتعالى معين يكفكم مكرهم وشرحم ففيهوعد
20

يا

سس انيه

-ورة النساء

| ونانيها,انلابموت .بإستحفال ,الماء ,ول
وكنه
ي:حب
شالا.
تلام
دالعظ
ميمة
يضه

اوعد  .وثالتها

 0الج افيهااييت ولاالا لامالشديدة لكنه مخاف بقاء شين اوعس فىاليدن فالفقهاء جوزوا ا
ظالتيمم فىالقسمينالاولين وماجوزوه فىالقسم الثالث  0اوعلىسفر عطفت عضل م
ىياى

|اوكنتم علىسفرماطال اوقصر وايراده معسبق ذكره بطريق الاستتناء لبناء الحكم الشبرعى |
ظعليه وسيان كيفيته وتعاءق التسمم بالمرض والسفر معألم الحكم كذيك فىك بوسعم محقق

ْ

العدز حتى قال ابوحشفة  1-0الدمم للحنابه ف المصر اذاعدم الماءالخارلا نا لعحز عن استعمال

الماع فبهاغاليا هق اوجاء احدمنكم املنغائط يه وهوالمكان اللخفض المطمئن والحى” منه |
اكيابة عن الحدث لانالمغتاد انهن بريده يذهب اله لبوارى شخصدعن اعين |ناس هقاولامستم 1

النساء  64اىجامعتموهن يعنى اذا اصابكمالمرض اوالسفراوالحدثاوالنابة فهرسوجدواماءك:
+اتىقدروا عبىاستعماله لعدمه اولعده اولفقد الةالوصولاليه من الدلووالرشاء اوالمانع عنه |
وله اوسبع اوعدو  8فتيممو اصعيداطبيا وهفاقصدوا شيامن وجهالارض طاههى! * قالالزجاج ظ
أأ

الصعيد وجهالارض ثرابا اوغيره وانّكان صخرا لاتراب عليه لوضرب المشمم يددعليه ومح |
لكان ذلك طهوره وهو مذهب ابى حشفه رحدالله فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى ظ

المرفقين لماروى انه صلىاللهعليهوس هم ومسح يديه الى مرفقيه ولانه بدل من الوضوء |
فتقدر إهدره والماء زايدة اى فامسحوا وجوهكم و ايديكم منه اى من الصعيد ص ان الله ْ

كان عفوا غذورا © تعليل للترخيص والتسير وتقرير لهما فان منعادته المستمرة أن يعفو

اعلنحظائين وبيغفن لاحنذنيين .لايد من ان يكون مسسرا لامعسيرا © .والاشارة-ان الصلاة |

معراج المؤمن :ومبقات مناجانه والمصلى .هوالذى يناج ريه يعنى يامدىى :الاعان ( لاقربوا
اىن6جدوا القربة فىالصلاة وات سكارىمن الغفلات واشعالشهوات |
لار
انتىمسك
' الصلوة وا
ظيلكر ين ار سكن من الغفلة لاستملاء حب الدسا وأصعب السكى هكاين هسك
ف

ؤه
اار
ضمن
قسكر
فمن
ظفان
اى

اسيرننك

الحرقة ومنسكرمننفسه فالىوقت عالْىقِقَةله القطعةوالفرقة |
نأم خويشان

ع فيداكة خودرا

ورنكنى بأخود دقو كرض او 1

يدام خوشان

شو ازخود تاإسانى كوى او

ناتوزديك خودى زين حرف دور » غاتىيإلى اكر خوامى حضور
نانو ازغفلت حوياده ف ال

لاجرم ازطور وصلت

بت شدى

ْ

( حتى تعلموا ماتقولون  6ولماذا تقولون كاتقولون الله ك١بر لتكبيرة الاحرام عند رفع |
اليدين ومعناءالله اعظم واجل منكلثى” فانكنت تععندالتقول,ه فشتى انلايكون فىتلك |

الخالة فىقليك عظءة شى”اخر وامارة ذلك ازلانحد ذكر شى” فىقليكمع ذكرهتعالىولاحية |
ظ شى”معحبتهولاطاب شى”معطلبهفاننهباركوتعالىواحد لابقّبل الشركة فصىفياعته واكلنت

لكقلراية
كاذيافىقولكالله ١كبر بالنسبة اجلاىلك وكنت كالسكران لاجد القربة مننصالات
|مششروطه بشرط السجود كاخوطد به ب( واسحد واقتوب  2وال

حود انسزل 75

مج  7017م

فل لكاتى

| على امه وقدورد فىالخحديث ( انالله حل

لعياده قَّ صورة معتقدهثم فعرئه كل واحد |
فلالعرفه الآالموحدون

من اهل الملل والمداهفب ثمحول عنتإك الصورةشبرر ىصورةاخرى

| الواصلون احلضىرةالاحدية منكل باب ) وم انلكلامة شهدا فلكل.اهل مذهب شهيد,
| ولك احد شهيد يكشت عن حال مشهؤده  .:واما المحمددون فهم شهداععلى الاثم ونبنهم
:
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اعلرله عندالتحول فىجميع الصور اذانابعوا سهم احلقمتابعه وسهم لشهدهم |
زي
ورم
فاج
فل

ويعرف احوالهم انتهى بعبارته جعلالله وايام منالكاملين الواصلين الى حقاليقين |
48

ا

ماتقولون © .روى  اا

وا
مى.
عىلحت
تار
©ايهاالذين امنوا لاتقربوا الصلوة وانتم سك
| يا

ْ

ا

ا

كانت الجرماحة فأكلوا وشربوا فلماثملواوخاءوقت صلاةالمغرب قدموا احدهمليصلىبهم |

| فقراً قليايه الكافرون اعبد ماتصدون واتم ابدون مااعبد الى آخرها بطرح -اللاآت |
| فنزلت فكانوا لابشربون فىاوقاتالصلاة فاذا صلوا العشاءشربوها فلايصبحون الاوقدذهب ١
ف

1

1

|

م0ين السكر وعلموا ماب5قّولون>ثمنزل 3تحرعها و -توجبه النهى الى قربان الصلاة ممازالمراد ١
ن ثهمى .لس ععيننالصلاة فانها عبادة
لسير
الت
هوالنهى عاقنامتها للمبالغه فىذلك * قال فىا
5

5

5

| فلاينهى عنهابلهونهى اكتساب السكرالذى يعجزيه اعلنصلاة عالىوجه * قال الامام |
| ابومئصور رحهالته وكذلك قولرسولاللهصلىاللهعليهوسي ( لاصلاة للعبدالا بق ولالامرأة |
|[النائ م ) ليس ها لنهىعن الصلاة لكرباتيس عن الاباق والنشوز وهدا لازالاباق والنشوز |

تسكعرلحتمىوا قبل
| والسكر لست بالتى تعمل فىاسقاط الفرض فلمعنى لاتقيموها حالة ال
ظ الشمروع ماتقولون اذبتلك التجربة :ظهرانهم يعلمون ماسيقرؤنه فىالصلاة والسكر اسمطالة ظ

ظ تعرض بانالمرء وعقله وا كثر مايكون منالشراب ,وقديكون منالعشق .والنوم والغضب
| والخوف لكنهدحققة فىالاول فبحمل عليههنا .والسكارى جمعسكران كالكسالى جمعكسلان ْ

رعان
كبي
سوز
للاج
اانه
|واحمعوا على

وشراؤه ويؤاخذبالاستهلاكات والقتل والحدودوصح ١

| طلاقه وعتاقه عقويةله عندنا خلافاللشافى 

ولاجنبا 6ه عطف عقلوىلهواتم سكارى فانه

|فىحزالتصب كأنه قلبالتقربوا الصلاة سكارى ولاجنيا .والجنب مناصابته النابةيستوى

| نمهالمؤنث والمذكر والواحدواجع لريانهبحرى المصدر واصل المنابة البعد والجنب مبعد
اعلنقراءة والصلاة وموضعها © الاعابرى سبيل © استئناء مفرغ مناتم الاحوال محله
انصب علىانه حال من ضمير لاتقرنوا باعتبار تقيده بالحال الثانية دون الاولى والعامل فيه
النهى اىلاتقرنوا الصلاة جنبا فىحالمن الاحوال الاحال كونكم مسافرين فتعذرون بالسفر

قتصلون بالتبمم «إحتىتغتسلوا  6غاية للنهىعنقربان الصلاة حالة النابةه وفىالا ي اةلكريمة |
أشارة الوانالمصلى حقه ان رز عمايلهيه ويشغل قلبه وان يز كك نفسه عمايدنسها ولايكتى
يسض* والمرض علىثلاثة
بادتى مساب التزكة عندامكان اعاليها  8وانكتم م ضى#8مع م
اقسام .اجدها انيكون بحيث لواستعمل الماء لمات م فىالجدرى الشديد والقروح العظيمة|

!

)2

الأفاضل الناء للملابسة اىتسوى الارض ملتسة لهم ولاحاجة الاىمل عي القلى لقلةالفرق أ

بإنتسويتهم بالارض والتراب وتسويتها بهم © ولايكتموزالله حديثا4ه عطف علىبود اى |
ولاهدرون على كتانه لان جوارحهم تشهد علهم اوالواو للحال اى بودون ان يدقنوا

فىالارض ولهاميكتمون منه تعالى حديثا ولايكذبونه بقولهم والله ربنا ماكنا مشركين

اذروى انهم اذا قالوا ذلك ختمالله على افواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيشتد الامرعلبم

فيتمئون انتسوى بهم الارض قالرمسولالله صلىالنعهليهوسلم( يدعىنوحبومالقامة فقول |

لبيك وسعديك فبقولهل بلغت فبقولام فقال لأمته بهللعكم تتقول ماحاءنا مننذيرفقول

منيشهدلك فبقول ممند وأمته فبشهدون انه قدبلغ ويكون الرسول علكم يشهيدا ثميدعى
غيره مالنااساء علمم السلام ْمبنادى كلانسان باسمه واحدا واحدا وتعرض اعمالهم على |

ربالعزة قليلها وكثيرها حسنها وقسحها ) * وذكرابو امد فى
شبف
ككتا

علومالاً خرة /

اللبويحوش |
نفص
انهذا يكون بعد مابحكمالله تعالى بايلبنهائم ويقتص للجماء منالقرناء وي

والطير ثميقوللهم كونوا رابا فتسوى بهمالارض بئذ يودالذين كفروا وعصواالرسول /
اىلى '
لوتسوى بهمالارض وبمنى الكافر فبقول يالبتى كنت ترابا) * واعلم اينعهرض عل

عليهالسلام اعمال امتهغدوة وعشية فبعرفهم بسباهم واتمالهم فلذلك يشهد علهم وتعرض ١

على الله بومالميس وبوءالاثنين وعلى الانداءوالا باءوالامهات يومالمعة فتفكريااخى وانكتنت
شاهدا عدلا باك مشهود عليك فىكل احوالك مفنعلك ومقالك واعظم الشهود لديك |
لايغس عنه زمان ولااينفاحمل حملمنعاانهراجع ظ
المطلع عليكالذى  0-0خاسة عوين

ظ

البه وقادم علله محازى عاللىصغير والكير والقليل والكثير

درخيربازست وطاعت وليك * نههكستواناست برفعلنيك
ا

0

رفكن نبرداختى

ظ

ظ
ظ

فلاتضيع ايامك فان ايامك راس مالك وانك مادمت قابضا على راس مالك فانك قادر على ظ

ظلبالريح لانبضاعة الآأخرة كاسدة فى يومك هذا فاجتهد حتى مجمع بضاعة الآآخرة /
فىوقت الكساد فاتماجى” بومتصيرهذه البضاعة عزيزة فاكثرمنها بفوىمالكساد لوم العزة |

| فانك لاتقدر علىطليها فذلك البوم  -روى  -انالموى يتمنون انيؤذنلهم بانيصلوا ركتين ١
اويؤذن لهم انشولوا مرة واحدة لاالهالاالله اويؤذذلهم فى تسييحة واحدة فلايؤذن لهم
ويتعجون مالناحباءانهم يضيعون ايامهم فالىغفلة

مهالكة مر بوبئهوده يكذزد حافظ ي»كوش وخاصل :عترزع زرا وزيا
©لالقاشاتى فىقوله تعالى ل( فكيف اذااجلئناشه)يد والشاهد محاضر كل احدما بلغه
قا
كشف حعانله وملهوسعيه ومبلغ جهده مقاماكاناوصفة
املندرجة وهوالغال عله فيهو

منصفات اق اورأيا فلكل امةشهيد بحسبمادعاهم اللهنبيهموع فهالهم و يعت الامحسب
ماشتضه استعداد امته شادءاهم الاالىميطلب استعدادهم ماوصل اليهالنى مقنامه فالىمعرفة |

فلانعرف احد باطن امهم وماهم عليه من احوالهم كتبيهم ولذلك جعل كل 'ى شهيدا

حج< ١٠ ١7دم

الهزء اهامس

الروحانية * ورد فالىخبر الصحمخ ( ان الله تصالى يقول لملالكته حين دخل اهل الخنة
' الخنة اطعموا اولباقُةوْتى بالوان الاطعمة فنجدون لتكلعمة لذة غميارتجدون للاخرى

|فاذا فرغوا من الطعامبم لوَاللهتعالىاسقوا عنادى فيؤتىباشربة فحدون لكل شرية لذة
تكم وعدئ فاسألوى اعطكم
دمققد
صبك
مخلاف الاخرى فاذا فرغوا لاله تعالى انا ر
ظ قالوا رينا نسألك رضوانك مرتين اوثلانا صقول رضدت ع ولدى المزيد فالبوم اكرمكم

اب فينظرون اليه ماشاء اللهفبخرون السيجهدا
جكشف
حهفش
لكل
اذلك
بكرامة اعظم من
فكونون فىالسخود ماشاء الله تعالى ثيقمول له امرفعوا رؤسكم لس هذا موضع عبادة
لكر

مياه كراقع لرهكرجا لاله الهممنجميع النم)

حان حمال حانان ملل حهان تداردى  *+واكك ابن ندارد لك

ظ
تتاو

س
مة
اسص
ل

| (قنهب ريع من نحت العرش علىتل منمسك اذفر هنشرالمسك على رؤٌسهم و«واصى خبولهم

فاذارجعوا الى اهليهم يرون ازواجهم فىالمدن والبهاء افضل ممتاركوهن وقول لهم
ازواجهمقد رجتتماحسن ماكنتم) ومظمح نظرالعارف الْنة المعنوية* قاابلو يزيد السطاءى ظ

حلاوة المعرفة الالئة خايزلمفننرجئدةوس:واع ل عليناوفتيحوا لىالمناتالعْان واعطوق |
ا الدسا لذلا اد

 /8ابل انينى وقت

السحر طال انسى بالله * وقال مالك بن دنار

حرج

لمن شارلمها  3يذوقوا اطس الاشاء قل وماهو قال معرفة اللهتعالى ق:ال جلالالدين
لقد
اس سيره
عك
ال
ل
ا
اااا

اى خنك انراكه ذات خود شناخت * اندر امنسرمدى قصرى بساخت ][١

ظ

بس 1120حكرجه رهكلى * صبقل حكن صفلى كن صيقى []9
فمحكن ازمغز ازيينى زكام * تاحكه رع الله دركيد اذ مشام [ت]
هيج مكذار اذتب وصفرا اثر  +تابيابى درجهان طم شكر
اوصانا الله وايام الىمعرفته وادخلناالنة برحمته « فكيف © محلهاالتصب كل -حدوى

علىالتشدهبالال اوالظرف اى فكيف يصنع هؤلاء الكفرة املنبهود والتصارى وغيرهم

يواذاجتنا  :#بومالقيامة هقمنكلامة  64منالام و بشهيد 4ه يشهد عليهم بماكانوا عليه
ؤللىاء ه
| فهساندالعقائد وقاح الافعال وهوسهم و©جئنابك  6اخضرناك ياعمد 9ه#ع
اشارة الىشهداء المدلول علهمبماذ كرمنقولهبشهيد 9ش#هدا #هتشهدعلى صدقهم لعلمك
بعقائدعم لاستجماع شرعك لامع قواعدهم اواشارةالى المكذينالمستفهم حعانلهم تشهد
علهم بالكفر والعصيان كايشهد سائر الانداء علىاتمهم ب+ومئذ بودالذين كفروا وعصوا

الرسول»ة بيان لخالهم التىاغير الى شدتها وفظاعتهابقولهتعالى ف»)1ف+كيوعصانالرسول
مول عاللىمعاصى المغائرة للكفر فلايازم اعلطفثى”على نفسه اىتنى الذين معوابايلنكفر
ل1ن
ق2وم0تسد6نما

| وعصيان الرسول والمراد الذين كفروا والذين عصوا الرسول هق لوتسوى بهمالارض *»
لوععنى اناللصدرية واملة مفعول تود اى تودونانبدقئوا فتسوىيهمالارضكالوى فتسوية

ظ الارضبهم كنايةعندقنهم اويودوناتهم نوومابخلقوا .و ١كنهم والارضسواء *قالبعض

لك
002
[“]

دراواسط

دفتئر دوم دربان حكايت 1عرد ابلهكه «دغرور بود براق خرس

(الافاضل ) ,

ح.ته7٠١

ظ

جوهام ند

ورة النساء

دم

سفلهرا روزكار * نهد بردل نك درويش بار

جوبام بلندش بودحودرست

 32كندبول وحاشاك ريام لبت

| *قاك بشيزين ابكارث النظر الى البخبل يقسى القلب فلابد من تجانية مجالسته وه
جونكك باشد جاور ت لازم  +همعجوار 3

بايد بود

#كركوز كس انشباورة  +إن قشاوى حكمجابدانود

فى !السام براكابة "الفدىينوزالد م و 1الاجاع قل" ان بوه تضدق عاثة اديشيان تزأى ١
الشلى ذلك فقال ماتنفعك هذه الصدقة فكى الحوسى ونظر الى السماء فاذا رقعة وقعت |

عليه مكتوب فيها بخط اخضر
مكافأة السماحة دار خلد * وأمن منخافة .بومبوس
وما نار بمحرقة جوادا * ولوكانالحواد منالمجوس
ييعنى ازالله تعالى .بوفق السخى للاان اكنان كافرا ولزيادة الطاعة والاخلاص فنها ان

كانمؤمنا ففترقى الىالدرجات العلى وبليق مشاهدة رابلهاعلى  8:انالله لايظلمثقالذرة / #
لاتقل فانلعابحن الوولا تيد افلخعقسال:اعتا.عقدارااذرة وعن العلوا'الضتمرّء ارا الك |
لاتكاد ترى منصغرها اوالصغير جدا مناجزاء التراب اوما ينظهر مناجزاء الهباءالمليث '
لانسب كقام المالغة وهذا ننى للظملانه اذا ننى ظ
ادوع تزاء ااقلمت منضوء الشمس واهو

القلدل ننى الكثير نلاالقليل داخل افلكثير و#ان نك حسّة * اى وان يك مثقال /
الثارة حَسسْة  انث الضمين لتأاننت"اذب اولاضافة المثقال الى مؤنت وحذقالنون منغير
قباس تشبيها بحروف العلة وتخفيفا لكثرة الاستعمال ي8ضاعفها  اى يضاعف ثوابها '
سسنة بان جعل الصلاة الواحدة صلاتين ما لايعقل  2ونؤت مدننه يه ْ
لفلنف
ااع
لان تض

وبعط صاحبها معنده على سبيل التفضيل زائدا على ماوعد فىمقابلة العمل © اجرا |
عظها *#عطاء جزيلا وانما سماهاجرا لكونه تابعا للاجر مزيدا عليه * قال فالىتسير وما '
وصفه اللهبالعظم #لنعرف

عظها ب روى 

بالا وسمى هذا الفضل
ليه
قا ف
مقداره مع انه اسملىدنيا وم

انه يؤبى بومالقيامة بالدد وينادى هناد علىرؤوس الاولين والا خرين هذا

فلان ابن فلان منكانلهعليه حقّفليأت احلىقه ثميقاللهاعط هؤلاء حقوقهم فقول
يارب من اين وقد ذهبتالدنيا فلقاولله لملائكته انظروا فىاعماله الصالحة فاعطوهم منها ,
فان بق مثقال ذرة محنسنة ضعفهااللهتعالى لعبده وادخله النة بفضله ورحمته والظاهص
افزذلك !الشف يكون مانلجنلسذات الموعود بها افلىمنة واما هذا الاجر العظم الذى
يِؤْتيه لمدننه فهو اللذة الخاصلة عند الرؤية وعند الاستغراق فالحبة والمعرفة واتما خص

هذا النوع وله منلدنه لان هذا النوع منالغبطة والسعادة والكمال لايشال بالاجمال
الجسدية بل انما ينال بما ودع الله فجوهى النفس المقدسية مانلاشراق والصفاء والنور
ظ وباخملة.فذلك التضغف .اشازة .الىالسعادات السمانية وهذا الاجرالعظماشارة اىاللسعادات
ىق)
روح البان - 56 -

الجزء الخاهس

21١٠7 همه

!:

هرسنا فسااءء قرينا  4أى  ,كى الاشبطايهها طلليانها اند يطان فالعويا أحمنى خارفم على
لهق
ال
|تلك القبائح وزينوها لهم © وماذا عليهم 6هاى درل جك

وا

فالنينا

اكء لوجدالله لكازناذلايعان بالله واليومالاً خر
غي
تلله
بهما
ااززق
اله والبومالاًآخر وانفقواثم
8

.

:

:

ظ
ا

سّضىان يكينن الانفاق لابتغاء وجهه تعالى وطلب نوابه اله اى وما الذى عليهم 3الاعان١ .
ظ

بالله تعالى والانشاق فىسميله وهو نوسخ لهم علىالجهل كان المنفعة توالا عتقنناد 0

.لعلا عستااقيهٍ|
مخلاف ماهو عليه وخر ين :غلل:التفكن :لطليي اللوابد .ليؤلذهى .بم الها ا
ظ املنفوائد الخليلة وتنسه على ان المدعو الى امس لاضرر فيه شتى اينحب اليه احتياطا ظ
فع لاتحصى  2وكاناللهبهم و6باحوالهم الحققة هوعلهاف4هو
ايه
ننف
فك اذماكا
ا
|

|بقلل مالندنيا الدنية وحرمون م.كنثير منالمقامات الاخروية السنية ولا يتفقونه فيطلت
ليتف
| الحق ورضاء يل
يهنفا
اقون
يق
قصودش ازكرم انست  *.حكه بر ارد بعالم اوازه
مك
س
#02

--

باشد ازمصر فضل وجودوكرم ءاياده

او برونز

عه

در

وازه

وموتك ولهميل بط فلن.الوق ١
بدوات
|أغاظالىيون أجلي بايغل بجنيوال ا(لب
| وملا كنسه حص يفنقزك الناسن/هاناملا” كنسح هذا الرجل ولامنفعة لهسوى مقالاةلناس |

لذىلرعميلاء والسدعة ق*ال حامد |
|ولواداد ان يشترى بهشيأ لابعطى لهشى”كذلك ال
ْاللفافى اذا اراد اللههلاك اصرىئ عاقبه بشلاثة اشياء  .اولها يرزقه العلورمنعه عن عمل العلءاء .ظ

والثانى يرزقه حة الصالمين ويمنعه مععنرفة حقوقهم .والثالك يفتعليه باب الطاعة وعنعه
ٌ

ظ الاخلاض وانما يكون ذالكلمذ كور ليث ننتهوسوء سريرته.لان الننة لوكانت صصحة أ

[
ا

|لرزقه اللهمذفعة العلمومعرفة حقوقهم واخلاص العمل
عبادت ياخلاص نيت نكوست

ظ

* وكرنهجه آيد ذبىمغن بوست

جه زئار مع درسانت جه دلق ع

ظ

درروثى ازيهر نندار حلق

1
ْ
فعلى الفتى _اتنخلص مالنرياء فىانفاقه وفىكل اعماله ويكون سخنا لاشحبحا فان شكرالمال أ
ْ

|

أنفاقه فيسسل الله دقان الشبخ العطار قدس سسره

ْ

د
توا يكنك تتدامة زائل :دو وبق غرةزهللن زعت نيان واسدتش
|  :ويناسه ماقال الخافظ
|

د

كنج قارونكه فروميرود از فكر هنوز * خوانده باثىك :هماز غيرت درويشائست
| واذاكان خلا ومعهذا املسناس بالبخل يكون ذلك وزرا علىوزر» قال صاحب الكشاف .
|
طنرقسنعه
ام
ذلل
ولقدراينامن بلىبلاء االخ

حدشخص بصرهو حل حوته
أن احدا حاد عالى

' واضطرب وزاغت عناه فىرأسه كأ مانهب رحله وكسرت خزاننهضجرا منذلك وحشرة
علىو جوده انتهى وهذا مشاهد فىكلزمان لايعطون وبمنعون من بعطئ ان قدروا *والخحاصل
 ١انهم مجنهدون فى مع اليد جيرا إكناءالقناطر والحسور وحفرالا باروسائر الخيرات

رد

0

ب
يه
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ورة اأخماة

| 43ختفيق لليسرة ودابال :العبابدا! ل التيود جحاكد نمم بناهلرواه يزارنساسانا ويذى
القربى واليتاءى والمسا كين إللا.بهلآن الاحتنان دفاتالله تعالى لقوله تعالى ( الذى ١

 780شى' خلقه) والاساءة منصفات الانسان لقوله ( انالنفس لامارة بالسوء ) فالعد لابصدر

منه الاحسان الا ان يكون متخلقا باخلاق نفسه  5قال تعالى ١ ما اصابك من حسنة فنالله
ومااصايك من سئة من نفسك © وفنه اشارة اخزى وم ان شرط العمودية الاقال علىالله

بالكلية والاعراض سما سواه ولا يصدر منه الاحسان الا اذا اتصف باخلاق ان حتى مرج

من عهدة العبودية بالوصول الى حضرةالربوبية فتذنى عنك به وتبتى به للوالدين وغيرهامحسنا
لشرك والرياء من هَاء النفس ولهدا قال عقب الا به
لاحساه بلا شرك ولا .رياء فاان

ل(انالله لا حب من كان مختالا هد

النفس و الله

صناف
ور م
الفخ
الاختيال وا

تعالى لاحب النفسن ولا اوصافها لان النفس لان بالله ولا الحبة امونصائها فاتهانح الدنما

 ٠وزخارفها ومابوافق مقتضاها قال اصلبله عليه وسمم ( الشرك ابخق فاىبن ادم هن اديت
العلة عاللىصخرة الصماء افللىيلة الظاماء) ومن خدم مخلوقا خوفا منمضرته اوطمعا فىملفعته ,

فقد اشرك عملا
دكي ابياحودربند حق يمسئ  #32الكن ف وضو

درعاز انس

'روىدياخرقة سبلستدوخت * كرش باخدا درتواى فروخت
اءكرجر) بحقأميرواد حادهات  3ذداتفل قتناكد سسحادهات
قال تعالى ( وقدمنا الىماعملوا من عمل حُعلناه هاء منثورا ) بعنى الاعمال التى حملوها لغير

وج الله ابطلنا ثوابها وجعلناها كالهاء النثور واهلوغبار الذى يرى ففشعاع الشمس وحاء ا
رجل الى النى عله السلام فيقاالرسول اللهانىاتصدق بالصدقة فالعمسبها وجه الله تعالى

واخب ان يقال لى فبه خير تنزل قوله تعالى ( فنكانيرجو لقاء ربه  6يعنى مخناف المقام /
ببن بدىالله شان وريد الوانه  0فلنعمل عملا صاطا ولا أسيقلد إعمادة ريه احدا 13رزقا الله

وايا الاخلاص  8الذين يلون  6بما منحوا به وهو متداً خبره محذوى اى احقاء بكل
عيكتمون '
ملامة 9هويأمرون الناس بالخل يه بهاى يما منحوا بعهطف على ماقبإه و
أى
آم انيهمالله من فضله :#

موشع  8-3اامتكيار
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لالا تنا أوبحه اينه ونهون لول |

ينك مفعو له اواو
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الذمواللوم 28ولا 8 715ول ب

6

يغبلابوالرل نميف |

ا

ا

وتوله ود أ

لنشيطان ظ
يشوكو أ كاكلةمنتؤن اموالهم فعداوة رسولالله دلىاللهعليهويسلكمن8اوم

جز

الجزء الخامس

-

اميا

باميار والصدقات واطعام الطمام اوبالرد اميل فل والار ذىالقربى  64اى الذى قرب '
جواره اوالذىله معالجوار اتصال لأسب اودءن قال عله لسللام ( والذىشى سدهلايؤدى |

حق الجار الا من راحلمله وقليل ماهم أتدرون ماحق الجار ان افتقر اغنيته وان استقرض ١
افرضته وان اصابه خير هناته وان اصابه شر عزيته وان مرض عدنه وان مات شعنت !|

جنازته ) اهلوجارالجتب» اى البعيد اوالذى لاقرابةله* وعنه عليهالسلام ( اليران ثلاثة '
خارله ثلائة حقوق احلقجوار وحق القرابة وق الاسلام وجارله حقان حق الحوار |
وحق الاسلام وجارله حدق واحد هو حق الموار وهوالجار مناهلالكتاب) هواللصاحت

بالجنب  #اى الرفيق فى امس حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر فانه حبك وحصل ١
بجانبك ومتهم من قبعحدنبك فى مستحد اومجلس اوغير ذلك من ادنى حنة التامت بينك |
وببنه فعليك اتنرعى ذلك الحق ولاشناه ونجعله ذريعة الى الاحسان  2وابن السيل» .
هوالمسافر الذى سافر عن بلده وماله والاحسان بان توويه وزوده او هوالضف الدع ١

ذلك علنك وحقه ثلاثة ايام ومازاد على ذلك فهو صدقة ولانحلإه ان عَمعنده حتى رجه

9 ٠و#ما ملكت ايمانكم من العريد والاماء والاحسان اليم بان يؤدبهم ولا يكلفهم مالا
' طاقةلهم ويلكاثر العفل لهم طولالنهار ولايؤذهم بالكلام ادن بيعلاشرعم مغاشرة
حسنة ويعطهم منالطعام والكسوة مايحتاجون البه* قال بعضهم كل حبوان فهو مماؤك
والاحسان البه ايليق به طاعة عظيمة  8ازالله لاحب من كان تالا  44اى سكبرايأتف
من اقاربه وجيرانه واصحابه ولا بلتفت الهم  #8فخورا يهيما لالق يتفاخر علهم ولا شوم
مو[مبى اتىاثاالله
اام
يسل
بالحقوق وشّال فخورا فى اللهلايشكر قالالله تعالى لمؤسى عله ال

لاالهالا افنااعبدى وحدى لاشريكلى فينل
رمض بقضاكق ولم يشكر على تعماق ولميصير
عبلىانى ولميقنع بعطانىفليعبد ربا سواى .ياموسىاولا يمسنيجدلى ما انزلتمن السماءقطرة
ولا انبت فىالارض شحرة ولولا من يسدىى مخلصالما امهلت من جحدنى طرفة عويانولا

تن" يتبكن بلي داوق التنطراون'

غك
اطو  0راخوبس ىلولا والتائرون 1

باليتاننان .واولا

المهالحون لاهلكت الطالمين]* واعلي ان العبادة ان تعبدالله وخده بطريق اواميه ونواعيه
وتلعاد معه شمنياألدنيا والعتتئ فاك لوعبدت اللهخوفا من شى” اطموعا ف:شىي" فقد

عبدت ذلكالثى* والعبودية طلب المولى بالمولى بترك الدئيا والعقى والتتسلم عند جريان

| القضّاء ناكرا صابرا فىالنع والبلوى فلابد منالتوحيد الصرف وترك الشيرك حتى بوصله
الله الى مبتغاه  :قال بعضن العارفين
نقد هتى حوكن در « لا اله» » ناءه بنى دار ملك بادشاه
|
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ظ
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ا

حق هىذره كانمقصودتست

 3نبغذلاب رك كهان مسودانبتت

0

:

«لا»كه وعفررششنرابرىدرد * از قا سوى يقباده مبرد
دلاء ثرا از نو برهانى .سدهد * بخ
ادايت
حون نبوخودرا از مبان برداشتى * قصرر

الشيناوج تنوك

اماتراادرى افْرَاشق
ف(اذا )

مج

>١6

سورة الذ 1

يم

وتدعولهم بالعدلوالانصافى وتدلااناس عليه و.اما التصحة العامة فهو انتحبلهمماتحب ١
| لنفسك وان تصلح بهم ولا محر هم ودعوا.م بالصلاح

ولاشك ازالمصلحين عم خار |

الناس خلا المفسدين فامهم شرارالق اذهم يسعون فىالارض بالفاد والتفريق واقَاظ ظ
الفنه دون ازالما وقدورد ل( الفة نامة لعن الله من اشغلها )

ازان همنشين تاتون كريز » كدمن قتنة دفتهرا كفت لخد

| ومالمفسدين منيوصل كلام احد الىاحد فيه مايسوؤه وبحزنه فالعاقل لايصيخ الى مثل
هذا القائل

يدى درقفاعب
ب

تبرى

جوع كرد وخفت .* :بثر زو قريبى كه اورداواكفيت
عقي ودرره

تور داشتى وامدى شوغ

ثتاد * وجودم

يازرد

ورنجم نداد

.ين  .*.تمى» .در بابودع سويز امن

© والاشار ة فىالا يةانهاذاوقع الخلاف بايلنشبسخ الواصل والمريدالمتكاسل (فابعثوا)متواسطين

احدها املمنشارعالمعتبرين والثانى منمعتبرىالسالكين لنظرا الىمقالهما وتحققا احوالهما

ل(انيريدا اصلاحا) بينهمايمراأيافيهصلاحهما (إيوفقاللبينهما)بالارادة وحسنالتربية
(اذالل كان افلازل(علما» باحوالهء! إخيرا» بلهاما فقدر لكل واحد منهما بماعلم).

وبما لهماكذا فىتأويلاتالشيخالعارفى ناحلمدينالكبرى قدسسره وقدعى ممه انالهاجر أ

والخالفة ع بينالكاملين كابعيونام المؤمنين ولامنع اختلافهم الصورى اغاقهم المنوى /
وقداقتضت الحكمة الالبية ذلك فلمثل هذا سر لايعرفه عقول العامة  :قال مولانا |
اْ

جلالالدين فى بان انحاد الاولاء والكاملين

جون ازيشان مجتمع بيبى دويار * هم بى باشند وعم ششن .صدهزار []1

ىا:ردن.تكان
[]١لاثتحمرياىئرموثال
دلق
رمر
لداوشاوف
أ دخبترم'خعدا

|

ا

بادثان

ْ

شرقه در روح حواق الود » سن واحد روح الاق لود

ْ

برمثال مو-ها/اعداد رشان , *+در عدد.

اورده

باغدد

ا

مر
يير
سر يداححيعر
د« بيح

مؤان معدود ليك ايمان ييى * جسم شان ممدود ليكن جان يكى []9
فإكلكل ان أهل الحق كلهم نفس واحدة والتفرقة بحسب الشرية واتخالف

سلب لا

اق توافقهم فالمعنى من كل وجه وجهة ف« واعبدوا الله © العبادة عبارة عنكل فعل

وترك يؤنى به بمحجرد امسالله تعالى بذلك وهذا يدخل فيه جميع اال القلوب وجميع

اعمالالجوارح «9ولاتششركوابهشيأ 6منالاشياء صااوغيرهاوشيأم انلاشراك جلا

وهوالكفراوخنياوهوالرياء ف وبالوالديناحسانا  4اىواحسنوا الهما احسانا  .فالناءمعنى

الى ما فىقوله لإ(وقداحسننى) وبدا بهما لان حقهما اعظم حقوق البشر فالاحسان الهما
بان قوم مخدمتهما ولايرفم صوته عليهما ولا يخشن فالكلام معهما وسبى فتىخحصلل
مطالبهما والانفاق عليهما بقّدر القدرة © وبذىالقربى * وبصاحب القرابة من ااخوم
او خال اونحو ذلك بصلةالرحم والمرحمة ان استغنوا والوصية وحسن الانفاق ان افتقروا '
 #2واليتائى © بانفاق ماهو المح لهماو بالقيام على اموالهم انكان وصا  8والمساكين
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الحزء الرامفس

حجت” فخ٠  +تم

الكمالية الخلافة والنبوة فكان وجودهم الاصل ووجودهن تبما لوجودهم للتوالد
والتتاسل قال عليه السلام ك(كل منالرحالكثز وماكل املننساء اآلساية بنت ماحم .

| مزاج فرعون ومريم بعنمتران وفضل عائشة على سائر النساء كفضل اليد على ؤ
ْ سائر الطعام ) ومع هذا ماابللغهن الى حد يصاحن للخلافة االوبوة وانما'
كان كالهن :بالنسة الى النسوة لاالى الرجال لانهن بالنسبة الهم ناقصات عقل ودين '

حعتىاقائلفشىة رضىالله عنهامعفضلها على سائر النساء ( خذوا ثلنىدينكم عن هذه
الميراء) فهذا بالنسة لل الزاسالن نتقصان حيث ليقل خذوا كال ديتكم ولكن بالنسة الى |

| النساء كاللانه علىقاعدة قوله تعلالاىذ(كر مثل :احلظانشين ) يكون حظ النساء من
الدين الثلث فكماله كان الثلثين عثابة الذكور عثل حظالاشين  :قال الفقير جامع 85
الجالس النفسة
جربا لكل كات لعناموا كود (هاقلذا طريفّت غبرت لطي
حون نكه
امل زمردى دم مزن »* #حون نهدلبى مكو از حسن أن
لط

زنكهكامل شدزم داندست برد

رد نائص حون زب ناقص ره

 9وانخفم » :اى علمتم او ظنتتم ايها الحكام ف شقاق بينهما يه أى خلافا بين المرأة '
| وزوجها ولاتدرون مقنبل اه
اما
لبنقعفوز

والشقاق الخالفة اما نلكالا مهما بريد ١

 7ميق اجن ال ليراواما كللاانمنهما فى شق غيرشقالآ خر» قال ابن عباس رخىاللّ عنهما '
| والحزم بوجود الشقاق لاينانى بعث التكمين .لانه لرحاء ازالته لالتعرف ودوده بالفغل

فاب
9عئوا © اى الى الزوجين لااصلا
لحبذا
يتن ف حكما 6رجلاعادلاصاطا

والاصلاح  #من اه
الهل
#م
زناه
ولج

لايتكومة.

فوإحكما * آخر على صفة الاول  8من '

اهلها  5اى اهل الزوجة فان الاقارب اعرف ببواطن احوالهم واطلب الصلاح نهم

وانصح لهم واسكن للفوسهم لان نفوس الزوجين تسكن المءا وتبرز فمىاضهائرها من

ح
ابحدها اآلاخر وبغضه  8ان يريدا يهاى الزوج والزوجة

ماينهما من الشقاق

اصلاحا  لهمااى |

يوفقالله بنهما 6يوقع بايلنزوجين الموافقة والالفة بحسن سى

الحكمين وبلق فنىفوسهما المودة والرأفة .وفبهشبهعلىان مناصلح ثيتهفما حراه وذقه
لالهلنمااب
اتغا
لهف
له كان علها بيارلا6ظهواهي والبواطن يعمكف رفعالشاق ويوقع

الوفاق * وفىالا بة حث عالصىلاح ذاالتيين قال رسولالله صلىاللّه عليه وسمٍأ(لااخبرك '

فال مو
كيرجة الصسلاة والصيام والصدقة ) قالوا بلى قال ا(صلاح ذاابتين ) وقال
صلىاللهعليه وسه (ألااما الددين ال
قنصابحة
له)ا ثلاثا قالوا لمن يارسول اله قال(لل
وارسوله ولكتاءه ولاثمةالمؤمنين ولعامتهم ) فالنصبحة لل
تهتعال
ؤى ا
منن بالله وتلشاشرك به

شيا وتعمل يم
اا ا
لمليه

تعالى به
وشهى ما مهى عنه وندعو اللاس الى ذلك وندلهم عليه

واماالتصيحة ل
رسوله ان تعمل بسنته وندعو الناس الها  .واماالتصحة لكتابه ان تؤمنبه
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| مندفع الفساد عنه مع ضيق تلبه اولى لاد إلوال من ديل المكاره الا انهلابنتى
|

للمرء ان يكون ديونا كاقال بعض العارفين
كزينباكنفعن درّدهان نهنك.» :كه.مردن به ازنزدكانى بنهنك
و*كان باعلضعلماء يقولالتحمل على اذى واحد مالنمرأة احمّال فىالطقيقة من عششرين
اذى منها مثلا فه اة الولد مناللطمة ونجاة القدر نمالكسر ونجاة العجل مانلضرب
ونجاةالهرة مانلزجر اى المنع من اكل فضول الخوان وسقاطه والثوب هنالحرق
(لكم راع وكلكم مسئول عن
والضف املنرحيل قال رسولالله صلىالله عليهوسم ك
قا)ل ايضا ( اامماأة مانت وزوجها يا راض بأخلتالنوة:ؤق)ال ايضيا
ويته
رع
(لاتؤذى ارا زؤجها فاىلدنيا الا قالت زوجه منالخور العين لاتؤذيه قاتلك الله فابما

لام
سيه
لعل
انى
هو عندك دخيل بوشك اينشفارقك اليا ) قالال

مخاطبا لعائشة رضى الله

عنها (.اا امراة تؤذى زوجها بسانها الا لجاعلله لسانها باولمقنامه سبعين ذراعا ْم

عخقلدفعنتقها  .ياعائشة وابما امرأة تصلى لربها وتدعو لنفسها ثتمدعو لزوجها الاضرب

بصلاتها وجهها حتتدىعو لزوجها ثمتدعو لنفسها .بإعائشة وايما امرأة جزعت عملتىها
له لسانها
فوق ثلاثة ايام احبط الله يلها  .ياعائشة وايما امرأة ناحت على متها الا اجلعل
سبعين ذراعا وجرت الى النار مع من تنبعها  .يعاائشة ايا امرأة اصاتها مصببة فلطءت
وجهها ومرقت ثيابها الاكانت مع امرأة لوط ونوح فالنار وكانتايسة نمكل خير وكل

شفاعة شافع ياولقميامة عياائشة وايا امرأة زارت المقابر الا لعنها الله تعالى ولعنها كل
رطب ويابس حتى ترجع فاذا زجعت الى منزلها كانت فىغض الله ومقته الى الغد منساعته

فان ماتت من وقتها كانت مناهل النار *يا عائشة اجتهدى ثم اجتهدى فانكن دواححات

بوسف وفاتنات داود وخرجات ادم مالننة وعاصبات نوم ولوط  .يعائشة مازال جبريل
نوصيانىلفىناسماء حتئظننت انهسحرم طلاقهن  .ياعائشة انا خصمكل!مسأة يطلقهازوجها)
ثمقال( ياعانشة ومامن اعسأة نحل منزوجها حيننحل الاولها مثلاجرالصائمبالنهار والقام
غازى فىسسل الله وان ناس الاقابإخاللطاق الإو لهانوقطلقةعتق نسمةو بكل رضعة
لمل
الل
با
انلعمل جه
ع|تقرقة.يا عائشة اعا اس أة.خفة تعن زوجها منمهرها اكلاان لها م

مبرورة

ؤعمرة متقلة وغفرلها ذنوبها كلهاحديثها وقديمها سرها وعلانيتها عمدها وخطأها اولها

| وآخرها .ياعائشة المرأة اذاكان لها زوج فصبرتعلىاذى زوجها فكهاىلمتشحطة فىدمها
سبل اللهوكانث منالقانتات اكلذرات المسلمات الموّمناتالتامات ك)ذا فىروضة العلماء
وفه تطويل :قد اختصرته ونجدّفت بعضه © والاشارة فىالآية انالله تصالى جعل الرجال
قوامينعلى الذساء لان وجودهن سبع لوجودهم واهلماصول وهناله ,رؤع فكما |انالشحرة

فارلععرة بانها خلقت منها مَكذلك النساء خلقن مضنلوعهم فكماكان قام حواء
|قللقها وهى ضلع بادم عليه السلام وهوقر مطل كا لاسرا مق النساء بمصاط
خ
|امور .ديئهن ودبياهن قالريال 9/قوا افسكم واهليككممبنارا)بواخئض الرتحال باتع أدرنه
د

١

ظ

الجرء ا حامس

ا ٠7 كه

"وال والرة رار را ل 1

0

والسماحة وال
اتشس
خل
لمير
طخطبةة وكتبة

| الكتابة وغيرها منالخايل الخلة افسىتدعاء الزيادة وااشمائل الشاملة لجوامع السعادة ف ويما
| انفقوا مناموالهم  #اى وبسيب الااقهم من اموالهم فنىكاحهن كلمهر واأنفقة وهذا ادل
غلى وجوب نفقات الزوحات علىالازواج زرفي

سيران سعد إن الربيع احد نشضاء الانصار

دضىالله عنهم نشيزت عليه اما نهحييبة بنت زيد بن الى زهير فلطمها فانطلق بها ابوها

الى رسوالله صلىالله عليه وس ودكا فقالعليهالسلام ( لنقتصن منه ) فنزات فقال صالىله

عليه وسل ( اردنا امسا واداد الله امس! والذى ارادالله خير ) ورفع القصاص فلا قصاص

 ٠فىاللطمة ونحوها والحكم فالىنفس وما دونما مكذور فالفروع ف#الصالات 6ه منهن

فوقاننات  6مطبعات للتهعسالى قائمات بحقوق الازواج  9حافظات للغيب  64اى لمواجب

!
الغب اى لمايحب عليهن حفظه فى حال غسة الازواج منالفروج والاموال والسوت » وعن

ظالنجىصلى اللهعليهوس ( خيرالنساءاعس ا اننظرت الها سرتك وان امرتها اطاعتك واذا ظ
| غنت عنها حفظتك فمالها ون
وفسه
تال)ا الارية واضانة المال البهاللاشعار بان ماله فحق |

ظالتصرف فىحكممالهافإبهاحفظ الله 6مامصدرية اى بحافظيه ت
اعا
هلىناى بالامس يفط '
| الغب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له .اؤموصولة اى بالنى حفظ الل لهن عليهم

 .منالمهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن « واللاتى تخانون نشوزهن  64خطاب

| للازواج وارشاد لهم الى طريق القيام عليهن والخموفخالة تحصل فاىلقلسءند حدوث اص

مكروه اوعند الظن اوالعل بحدونه وقد يراد بهاحدها اى تظلون عصائين وترفمهن عن
| مطاوعتكم ففءناوهن  #فانصحوهن بالترغيب والترهب» قال الامام ابو منصور العظة '

ك
ظبلاعمدذبلليكنالقلوب القاسبة ويرغب الطبائع الثافرة وهى بتذكيرالعواقب ف وامجروهن ين '
اانللميوتف
ععظط والنصبحة والهجر الترك عنقلى  الم
فضاجع  5اىفىالمراقد

|ظفلا وتادضخلروبهن نحت اللحف وتلبااشروهن جمع مضجع وهو موضع واضلعجنب للنوم |
وهن 3
ان  /جع م فعلم من العظة والوحران غيرهبرح ولا شائن ولا كاسوا ١

ْ ولا خادش فالامور الثلاثة مترتبة ينبنى ان يدرج فيها فإ فان اطسّكم © بذلك  5جو

ظالظاهم لانه منتهى مايعد زاجرا #3فتلياغوا عليهن سيلا  3بالتوسخ والاذية اى فازيلوا

| عنهن التعرض واجعلوا ماكان منهن كآنليمكن فاالنتائب مانلذنب كن لاذني له

ْ ف ان اللهكانعليا 6اى اعلىعليكم قدرةمنكم عليهن ف كيرا  4اى اعظام حفن

عليكم نكم علهن فاحذروا واعنوا عنهن اذا دجعن لانكم تعصونه على علو شأنه
كبدرياء سلطانه ثمتتوبون فيتوب عليكم فاتم احقى بالعفو ممنن جنى عليكم اذا رجم» قال

فالشرعة وثيرحها اذا وقف :واطلع من .زوجته على كور اى.فستى اوكذّب اوم ل الى

الباطل فانه يطلقها الا ان لايصير عنها ف-سكها

دوي خ انه حاء رجل إلى وسو لال

صلى الله عليه وسمبفقال يارسولالله لى امرأة لاتزك ي
.د لامس قال( طلقها ) ,قال احبها

قال ( امسكها) خوفا عليه بانه انطلقها انبعها وفسد هو ايضا معها فرأىمافى دوام نكاحه
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انا عن ظاهرهم واعمالهم بالموعظة والزجر اى انع عما

| سه

 0والتطلذليك انه الام قانا لتضححة

لابليق ويعاملهم بالرءدة والشفقة ولا يذكر احدا بمابكفراهن .كاوك بالعد زد غله
إشّول ليها رهوزول  3ككربت اد كاثنمن كان
هت ماندين ازوى بنى
مكن شتادماق" مرك كدى +دكه
وُودد االىلناس بالاحسان الى ' هم وفاجرهم والى من هو اهل الاحسان والى ٠من لدن
باهل له وحمل الاذى مهم ونه  +جوهص الافلنان
تحمل .حو زهرت تمايد ست
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* ولى شهدكزوة 0-2

رست

فاع مله ولايطمع فقىالمللامة من اذاهم فانه محال
اوجفاه انان انذاء ف

نوق -:روى  -ان موسى
فانالله ل,قطع لسانالحاقعن انفسه فكلفك الدحل مخلوق ممخا
عليهالسلام قان المبئ اسألك ان لابشاللى مالهرجفيلوعنابت النه مافعلت ذلك لنفسقىكيف
ملدانهعي للوهله
افعل لك وبدوم بحاحاتالناس ومهماتهم  ,فى الحدريث (مئسئ ؟فى شاحة ا

فبها صلاح بيعل الهال حتتطفليعالىمعسر تيسيرا وش ربعن الدء2
فيعلونليد مادامالعبدىعوناخيهالمسم ) وفىالخديثد انمن مو جاتالمغفرة
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مرانات دمل ) © قال افيد جمالذيز»اللكبرئ فى 'قوله.تمالى  9والذن عقدت
ايعانكم  6يعنى الذينليؤئاس يف | وبينهمعقد الاخودةَق اللهبأن,لذت  ,بإجاتكم اعنانهم
بالاراة ةميدق «الالفحاء انوا لقب ل فاتوس لسع راانالترسة والاها
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والقيام بعصالحهم عالئىُشطرالشيخوخة والتسليك بهم(نصمهم» الذى اودع ١؛
عندك بعلمه وحكءته ل ان اللهكان عليكلشى') منالوداانع ا.ما أودعه ولمن!
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وجازيكم عليه برتان انتمنينااتاو م قالامانات بلا متلقون لان الى
الإمالانة نوينبالاتسد امات ولا بفشون السسر الى من ليسلهاهلية فىهذا الباب ويالاازم
الخمانةفَاسْيرار رت الازباب : .قال مولانا جلالالدين الرؤنى تدسودر.

قارفاتك .حام حق١توشيدمائد  :*.رازها .دانسته؛ وبوشسبددمائد []5
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الجاء تثايبين

الذىهوقدر استعدادم ى لاتضيع فضيلة الانسانية فانبعض المقدورات قديكون مملقاعلى |
|الكنت * فبنبتى انلايتكاسلالعبد افلعبادات وكسب الفضائل لنال الكمالات الكامنة |
لجدببعوات وولى الهداية والرشاد |
انه
مضنله فا
ظفحَزانة الاستعداد ويسألاللهتعالى داعا ف
شن طلب دأ  771وحد ومنقرع بابا وظٍْ و  -مولانا جلاالدين قدسسره
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اا المنوط عاينهم وبين المورث  8مائترك ا

مع الفصل بالمعامل وهو جعلنا لان لمل مفعول تله ١

قدمعله د كد الشمول  000علق المليلت دو
انلم و
وال إلىاكاك ؤ

الفرائض والعصصات وغيرها م نالوراث ويجوذ انيكون المحنى ولكل قوم جعاناهم موالى ظ
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لكل مخنلقه الله انسانا نصيب منرزق اى حظ منه  والذين عقدت اجاتكم  6هم |

مُوالى  15كةانالحليف بثور
السدس منمال حليفه فنسخ بقولهتعالى 0

0

إعضهم اولى سبعض © وعند الىحشفة يا رجلى على يدر <الوتعاتدًا على انيرته ويعقلعنه

صومعحلبه عقلهولهارنه امنيك نله وادث اصلا فهومؤخر ذ
عونىالارحامواسنادالعقد الى

الايمان نلالامعتّاد الممالكةيها عند العقد والمنى عقدت ايمانكمعهودهم حذف العهود
مم المضافاليه مقامه ثمحذف وهو مد متضمن لعتى الشرط ولذلك صدر اير اعنى

0

فاتوهم تصيبهم ب#الهفاء٠ اىحفلهم 3

من الاشاء الى من حماتها الامت »اء والمنع

انالله كانعكللىثى” 6

شهدا ك3ه اى كلكا قفيه ترغسب فالاعطاء

' وتهديد علىمع تصببهم »  600120وات لشن ابلإعانكم) الحلفاء والمراد شّوله
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سوارة النساء

:الاوك لاملديعرالموخالقه الاحسان الى عبيده والمود اليهم وافاضة انواع اأكرم عليهم
فنتمى زوال ذلك فكانه اعترض عاللىله فما هوالمقصود بالقصد الاول خمانقالعالم وامحاد
المكلفين وايضا رما اعتقد فىنفسه اناهحق سَلِك التمنذلك .الانسان فيكون هذا اعتراضا

علىاللهوقدحا فىحكمته وكل ذلك ممالقه فىالكفر وظلمات البدعة ويزيل عنقله نور

فدنيا فانه يقطع المودة
الايمان وكانالحسد سبب الفساد قالدين فكذلك هوسيب الفساد ال

| والمحبة والموالاة وينقلبكلذلك الى اضدادها فلهذا اليس نهىالله عاده عنهشوله(ولاتمنوا )

الآية فلابد لكلعاقل ٠انلرضى بقضاء الله تعالى » حكى  الرسول صلىاللّه عليوهسلمعن
(مسنتسم لقضائى وصبر علىبلاثى وشكر لنعماثى 5تبتعصديقا وبعنته
ربالعزة انه قال ا

 .باوالملقصيامدةميعقينومن ررض بقضائى ولميصيرعلى بلا ولميشكر لنعمائىةليطلب رباسواى) |
0

ا

منازجور وجفاى وبال » سداد لطفبان همه لطفست جك

فهذا هوالكلام فمااذا منى زوال تلكالنعمة عن ذلك الانسان * وممايؤكد ذلك ماروى ابن
لساولله صلى اللهعليهو سم ( لاخطب الرجلعلى
سبرين عن الىهررة رضيو ,الله عنه .قال قال ر

خظة'اخّْه ولانسؤم على سوم اخنه ولاسأل المرأة طلاق اختها لتقوم مقامها انال

.هورازقها ) والمقصود منكل ذلك المالفة فيالمنع منالمسد امااذالمتمن ذلك بل يحنصىول
| متلهاله فنالناس مجنوزذلك الاانالمحققين قلوا هذا ايضا لامجوز لانتلك النعمة ريما كانت

| مفسدة فقحقةه فالدءن ومضرة عله فىالدثيا فلهذا السب قال الحققون انه لانحوز للانسان
انول اللهم اعطى دارا مثل دار فلان وزوجة مثل زوجة فلان بل ينيتى انيمول اللهم
اعطى مايكون صلاحا فىدرى ودنياى ومعادى ومعائى واذاتأمل الانسان كثيرا ل+بجداحسن |

| تكمراءذالله فىالقر انتعلها لعباده وهوقوله ((ربنا 1ثنا فىالدنيا حسئة وفىالآخرة حسنة )
| #وعن الحسن لاتمنى احد المال فلعل هلاكه فى ذلكالمال كافىحق ثعلية وهذا هوالمراد ا
من قوله ((واسألوااللهفضملنه) * قااللشيسخ اكلادلينالقاشاتى إفلاتمنوا مافضلاللبهه بعكم ١
لالض كبس الكتالات التتدع ل اباد الاولة .ان كل"استهداد رشطى بهوحة
| فىالازل كلا وسعادة تناسبه ومختصبه وحصول ذلك الكمال الخاص لغيره محال ولذلك

| ذكن طلبه بلفظ الى الذى هوطلب مايمتنع حصوله للطالب لامتناع سببه ( للرجال ) اى |

الافراد الواصلين (( نصيبمماا كتسبوا  6بنور استعدادهم الاصلى (١وللنساء  6اىالناقصين ١
القاصرين اعلنوصول ( نصيب مكمات|سين  6بقدر استعدادهم ١ واسألوا الفلضه.ملنه» /
اى اطلبوا منه افاضةكال /قتضيه استعدادكم بالتركة والتصفية حو ,لايحول بكم ويينه |

.تعذبوا :بتيران :الكرمان منه ( اناللهكانيكل ثئ" ) مناخ علكم كامنا |
فتيحتجيوا و
فياستعدادى بالقوة ( علها  6فبجسكم عابليق كياكقمالتعالى ل(وما ك منكل ماسألقوه 6
ائ بلسان الاستعداد الذى مادعاه احدبه الااجاب قال تعالى ل( ادعوتى استجبلكم 6
انتهى وعلى هذا التأويل يكون قوله ( ولاتمنوا  6نهبا ومنعا عنطلب الحال الذىفوق |

|الاستعداد الاذلى ويكون قوله ( واسألوا الله من فضله  6امى! وحثا على طلب الممكن ْ

#قط2

22222

222

لب

ببيببببيبييببيبيب

س2

يبي

| المراد  60الصادق  00ففعودية غير معشوقه ولاإتسل يا
0

ْ

فلس له مطلب سواه

|

١

مح

خب ظ

!

عزاشمقمكرهدوستدادى خواهد » يابر در وصلش  استادى شواهد

ظ

ظ

0
تاركيل ترا زكون تلؤو ةوالح مركزادوليم عر دوست سلادص نجواهدا
ظ
|ظ وهذا مقام شريف ومطلب عزيز اود لاا تعالىووايلاا؟تهقمنوا  6العنىعبارةعنارادة ١ظ

١مابعماويظن اندلايكون ف مافضل لبه بعضكمعلى بعض  #4اى عليكم انلاتمنوا مااعطاءالته/ 
|  800من الامور الدسوية كالحاه والماال وعيرذلك ماجرى فه التنافس دؤنكم فانْذلك قسمة

ظ

 9تعالى صادرة عنتديير لاق باحوال العاد مترتب عاللىاحاطة بمجلائل شؤونهم
ده
سلا
حو
بفضل
| ودقاسها  .فعلى كلاحد منالمفضل عليهم انيرضى باقسمله ولايمنى حظ الم

|عله لمانه معارضة لحكمة القدر فالاتصباء كالاشكال واناختلاق اشلكاال مقتضى حكمة .

قمب*ل لماجعلاللهتعالى فالميراث للذكر مثل
وقسا
.اللهمنيةطلع علىسرها احد كذاك الا
|حظ الانثيين قالت النساء نحن احوج انيكونننا سهء.آن وللرجال سوهامحد لاناضعفاء وهم
لطملبعاش مناؤتزلت وهذا هوالانسب بتعدل النهى شولهتءالى ا©لرجال
 0اقوياء واقدر عالى

|تأضيكبتمسمايوا ولانساءنصِينٍامكاتسين  6فانهجضررعنفان القئ نينفرييقالرخال
| والنساء والمعنى لكل مالنفرشّينفالميراث نصيب معين المقدار ممااصابه بحست استعدادهوقد ١
سه اقتضاء حلانلهصسه بكاتسابه
شلى
| عببارعلناهكتساب عطلرىنّة الاستعارة التبععة التمنننة ع
|الإقذنا ,ك 3لا عجت كل شهدا قصلم أوجوزية لتااه ف ع  8لالط انيلرواصوقطان ١
0ماوجب الانتهاء عن القنى المذكور ف واسئلوا اللهمنفضلهك 4اى لاتتمنوا مامختص بغيرك

لكوي
|دررتهاه لكك دوي سبرالا ملامصكن قنخديات رودم لاتياللى ال
دلله كان بكل *شى” علما  6فهو بعلمماستحقه كلانسان ففضله عنعل وحكمة وسان |
وازا

ا تساووا هلكوا ) وذلك أظ
اواذ(
فاوت
وفالحديث (لن بزال ااناس مخير ماتيانشوا) اى تف

ظ

لاختلال النظام المرط بذلك .وقد هال معناه انهلايغم لتفاوت الناس فالمراتبت اناك

بياكنوين مثا بءضهم أميرا وبعضهم سلطانا وبعضهم وزيرا واعضهم رسا وبعضهم اهل

الضائع لتوقف النظام عليه * واعم انعاتب السعادات امانفيائية كالذكاء اتام والحدس
الكامل والمعارف الزائدة على معارفى الغير لاض والكفة وكلعفة والشجاعة |

وغير ذلك وامابدنية كالصحة واجمال والعمر الطويل فذاك مع اللذة والبهجة واماخارجة '
كك الاولاد الصلحاء وكثرة العشائروكثرة الاصدقاء والاعوان والرياسة التامةونفاذ |
' القولو5كونه تحبوبا لقلوب الناسحسن الذكر فيهم فهى مجامع السعادات والانسان اذاشاهد |

|اتواع الفضائل حاصية لانسان ووجد نفسه.خالاعن جلتهااوعنك!رها طمتذ نيتامتله ا
ضنا حالتان احداها انيعنى زوال تلك السعادات عذنلك الانسان |
ويتشوش خاطره يعرهه

والاخرى انلاتتى ذلك بل #.نىحصول ملهاله والاول هوالحد المذموم لان المقصود |
(الاول)

,

سورة اانساء

4غ

فالكبائر والاقرب:اناأكبيرةكلذنبٍ راتلبشارع علهالخد اوصرح بالوععد فيه* قال
الس بن مالك رضىاللفغنه انكم تعجلوناليوم اعمالاهى فىاعيتكم ادق اهلنشعر؟ناتمدها .
على وسولالله صلى اللهعليهوص املنكبائر * وقال القشيرى الكائر على لمان اهل
الاخيانة 4الهرالءة علي ومن حملة ذلك ملاحظة الخلق واستجلاب قلوبهم والتودد الهم
والآء شامق عن حوالله بعنهم * واعل ان اجتناب الكبائر بوجب  0للدهاة وعد
انتفاء الصغائر والكائر يمكانلدخول فالمدخل الكر بم وهو حضر 5كرء الا كرمين
قال عللهالسلام ا(نالله طبب لا يقبلالاالطب ) * وحاة ييمندرجة فى ثلاثة اشاء
احدها اشاععء الهوى وللؤوها مئلان اليفس  1ماستإذبه منالشهوات فتك بشع الانساننه

واللذات

فىحإة اكات مثلا البدءة والضلالة والارتداد والشبهة وطلت 70

| والتنعمات وحظوظ النفس بترك الصلاة والتلاءات كلهاوعقوق الوالدينوقطع الرحموقذف ْ
المحصنات وامشال ذلك ولهذا قال تعالى ( ولاتتبع الهوى قبنيك عنسدل الله 6وقال |
عليه لسلام م(اعبداله ابغض على ائلهمنالووى )

غبار هوا 0
بحكن

سرمة

ْ

عقلت بدوخت * سموم هوس كشت حمرت -سويخت
عملت

از حسم اك ا

سترهه دجسم

خاك

| وثائيها حب الدنيا فانه مطيةكثير منبالكا  000-0والظموالغصت والنهب والممرقة
فلوصية
والرها الكل امال اليمومنعالزكاةو شوهادة الزووا وكتانها والعين الغموسوالدف ا
وغيرها واسة-اللالا2إرل ناعير اعهد وامثاله ولهذا قال تعالى(٠ ومنكان بريد حر تالدسا

لوكبفالإنساءاف اله اود وقال عامس وعدي رامين كل خطيئة ) وعنه |
صل الله عليهيهوسم ( اتانى جبريلوقال ازالله تعالى قال وعئنى وجلالى انه 225
 7هى اعظم عندى من ح الديا )
عاقلان منل .سويت كيد اى دما ا

ابكرم ولداف 'نوجاهل دارد

هسكهخواهذ يكند ازْنوض اذى خاصضل » #حاصل تك

انديشة باطل دارد

رك والنفاق والرياء وامثاله ولهذا قال تعالى ا(زالله '
سشأ
انملنهشاين
' وثالتها رؤيةالغير فا
ير منالرياء شرك) ١
للليامس (
ظلابغفرآن يشرك بهويغقر مادون ذلك لنمشناء  4وقال علايها
* وقال

0

وجودك ذئب لاشّاس به ذنب كرا فن نخلص من ذنب وحوده فلايرى

لقولصهول والاقاء
اتحق
شرك ولاحبالدئيا وتخلص مانلهوى فب
| غبرالل فلاستثى”املنه
ق.ال تعالى لاقن كانيجرو لقاء ربه فلعمل عملا صالحها ولارشرك بعبادة رايحهدا  6لعمرى
ظان هذا لهوالمدخل الكريم والفوزالعظم والنعمالمقم :ف؛على العاقل ان تخلص مانلاغار ظ

ظ

ظ

و'بشاهد فالحالى انوار الواحدالقهار
كرجه زتدانيت رصاحب دلان » هركا بوبى زوصل يار نيست

|

هبج زئدان عاشق محتاج را » تنك تراز حت اغيار نيست

|واذاقيلليواماع  +لوس م

الكافروماسوى الحق اغيار* قالابررااه؛م| عليةالسلام |

 591 7هم

لمزء الجاءهمس

0
الله
ا
| قلما اراد اكلها عضت يده

 7237شطع منكل مفصل حتىوصل /

شىجظلرة فاخذت عناء “قبل لهلاتخاص منهذا ابلاارضاء صاححها '
ا|لى الابظ خاء ال
ااه
رومضفلم
المظا
|ا

سكن وجعه ثم انه ناب واقلع جمافمل فردالله اليه يفداهوجالله تعالى ١

المبرمو كك عليه|لسلام [ وعئنى .لولا انه ارضى المظلوم لمدبتع كول جاه اح لبن ابابا

سلان ملام ( كلالم علىالمسل حرام دمهوعرضه وماله) /
تقا
ع دلدر
جيم باك ليل كرمة
وقال علهالسلام ( لابحل مال :الى" مسلم الابطبية غس

)العم حرام شرعا وعقلا :

قال ا1خامى قدس سمرة
هزار كونه حس تع كر مك

حهان

* سك

در هوس

سيم وارزوى

زرى

توافت مدو ست زروسم خصم صاحب أن * كهكبري ازكفش آثرابظلموحيله كرى !

نمقهتضاى خرد باشد ونتيجة عقل * كهدوسترا بكذارى وخصمرا ببرى
مة
يقة
ظر د
ام ويأكل منالخلال الطبب ولبعض العكبا
كنبرعن
ايحت
| فعلىالسالك ان
واهتام نام فىهذا الاب حك

أن اعلضملوك ازسل الىالشسخركن الدين علاءالدو لعن الا

|وقال انها لخلال:ققال:المفخ اكنث نمشهه .علوسنعفان يماتكنا الأكتواءيازاتب .ارقالكل ١
|قمتاهقا“زمتها بيد فقلت :الاززنت اسعرام :عقلىؤك الامامتجعفن الضادق رضئالله عنة
*ال فىحماة الحوان ل
ق

كد الارننف عتدالعلما ء كافة الا ماحكى عنعبدالله بحنمروان

|

ظ العاص واابنىليلى انهما كرها ااكلنهاهثجماء بيوغمزال فقالكلمها فاتىرميتها بسهم
عظ
راء
لحد
اوا
|ملاه ِدى على فرس ورنتها عن ابىعاونا سالى ان
ااصمن

انا
حماءواللى

مال
اجمالباوزتين وق
نك
لاكليلسام
الان
هلما فانى قدأخذتهما سازى فقال مو

'

فالاوزتين |

|ظواتما الكلام فقوت البازى مدنجاجة أية تجوز اكل حتى قوى للاصطاد فالغزال الى |

رميتها علىفرسك وانكانت منالصيد لكن قوت الفرس منشعير أى مارج وبلا

ي|أكل منها حكى  ان خباطا قاللبعض الكبار هلاكون معناللظاءة مخباطة ثيايهم فقال'
ليس .الكلام فيك واما الكلام فىالخداد الذى يعمل الابرة * والماصل ان لابد منالاهتام .
:ال الخاى قدس ممره
| فطلب الحلال وان كان فوزمائنا هذا نادرا والوصول الله عزيزا ق

خواهىكشوى حلالروزى * همخانه مكن عيال يسار
داتى كه درين سراحة ننك * حاصل

نشود حلال بسيار

اتنجبوات4ن6اب
االننج
ضملنه انه الجواد 8
فياك
رزقنالل وا

التشاعد ومنه انم |

ماكتارنهون عنه* كائر الذنوب التى نهاكالله ورسوله عنها © نكفر عنكم )
التكفير اماطة المستحق .مالنعقاب بثوابازيد اوبتوية .والاخباط قّضه وهو اماطةالثواب ,

رم
ئ6#
غاتاكم
المستحق بعقاب ااذويدبندم علىالطاعة والمعنى ننفرلكم 9ص8سي

ونمحها 

ع |  :وندخلكم مدخلا  4بيغمالميماسممكان هوالنة كرجا 6#اى حسنا مرضيا '

١الامصيار,امه لدنغالا ا

المفسرون الصلاة االلىصلاة والمعة الىلمعة .

١ا ,ينون من الصغائر اذا اختنك الكبا * واختلف ١ظ
 .ورمضان الى رمضان مكفرات ل

<<  091هم

سورة الناء

 ١غيرشرعىكالغصب والسسرقةوالخانةوالة.اروعقودالربا والرشوة والعين! لكاذبة وشهاد:الزور |
ْ والعقودالفاسدةو وهافالا ان كرو عارة عنتراضه كم ادها منقطع وعن ممتتععللةقة !
ا
2
3
9
.
 ٠بمحذوف

وقعصفة لتجارة اى الا ان تلكتوز
حاارة نحارة ءعنتراض اوالاانتكون الاموال

لبامبشالرملوكعة كالهبةوالصدقة والارث والعقودالجائزة خروجها /
|اموال>ارةوتل<ى بهاااس

|| فلالناظ وما مخضن التحالرة بالذاكل :لكوائه) اغلب الاب آلكاضن وقوماواوفقها لذوى |
 1المرو اتوالمراد بالتراضى عراضاة المشايعين ماتعاقداعليهفىالالمايمة وقت الامحاب والقبول
ظ 0عندنا وعندالشافى -الة الافتراق عن مجلس العقد © 8ولاتقتلوا انفسكم » بالبخع د

إ| جهاةالهند اوبالقاء النفس الىالهلكة * ويؤيده ماروى انعمرا بىالعاص رققاللهعتنأهوله

| فالشمم لخوؤف البردفمينكر علنهالتى صلىالله عليه وسلٍ اوبارتحاب المعاصى المؤدية الى |
0
ْ هلا كها فىالدماوالا خرة اوباقتراف مابذللها وبرديها فانهالقتل الحقبق للنفس ولهالمراد

ا

بالنفس مكنان مجنسهم املنمؤمنين ف نا
وكله
حنف
ام ك
دسة ان
فالله كانبكمرحما 6ه
2هى لفرط رحمته عللكم معناه انكان بكمياامةتخد رحما حيث
اى امسيم امسونهى ن

ظ

بسراسّل ,بقتل الانفس ونها؟عنه © ومن يفعل ذلك 6ه اى القتل اواياه وسائر |
ظس ا
ا

الحرماتالمذ كورةفياقبل  #عدواناوظلما © افراطا افلتىجاوزعن الخد واتيانا>الابستحقه
وقبل اريد بالعدوان التعدى على الغير وبالظم الظم على النفس لتعريضها للعقاب ومحلهما
النصب على الخالة امىتعديا وظالما  0وتوفل تصليه  6امع ستحاد

|

نازا6ه ااىرا

مخصوصة هائلة شديدة العذاب  #وكانذلك #ه اى اصلاءالنار  8علىالله يسيرا 5ه لتحقق ١
ظامى وعدم الصارف * قال الامام واعم انالممكنات بالنسبة الى قدرةالله على السوية |
الد

وحنئذ ممتنع ان غَال ابنعض الافعال ايسر عليهمن بعض بل هذا الخطابنزل عاللىقول '

ظتعالاخ .نينا ايكون مشاء المبالغة االقتلهدزيد .وهو .ان :الجدا لايقفان :اللكلارب :منهولاعلى أ
[ل
الامتناع عليه * فعلى العاقل ان جنب عنالوقوع فالمهالك ويبالغ فىحذظ الحقوق وقد

جمعالله فىالتوصية بينحفظ النفس وحفظ المال لشانقهيقها منحيث انه سيب لقوامها |
وتحصيل كالاتها واستتفاء فضائلها ولذلك قبل
توانكرائرا وقفست وبدذل ومهانى * #زكاة وفطره واعتاق وهدى وقرباى

توكى بدولت ايشان رمى كه نتوانى * جزاين دوركمت وآنهم يصدبريشاق

فان وفقت للمال فاشكرله والافلاتتمب نفسك ولاتقتلها كابفعله بيعفضمتنقر بعدالغتى لغاية
(قتلنفضه بثى” فالدتياعذب
اله واضطرابه املنفقر قال رسولالله صبىاللعهليه وس من

ا به بومالقيامة ) وقال صدىالله عليه وس (كان فيمن قبلكم جرح برجل ادابه لزع منه
فاخرج سكينا خزبها يدهارقا الدمحتى ماتفقالاللهتعالى بارزتى عبدى بنفسه رمت
*كذلك حكممنقتل نفسه لفقر اولغيرذلك املناسباب
عليهالجنة ك)ذا فىتفسيرالبغوى و

* واعلان اكلالمالبالباطل ممافسد دينالرجل ودثماهبل يضر بنفسه ويكون سبا لهلا كه

ظ

فانبعضالاعمال يظهر ائرهفىالدنيا  روى  ان رجلا ظالما غصب سمكة من فميرفطخها

زلحللس2
رلسلسلكل
م--5
6
ا9
55
ر

صصح |

حي  491تم

الجواهامس

عليهالسلام وأمنه عداو طبوانلؤصول والوتمال نين عي اكلفةالفزاق! والانطتاع
فاماالنى عله السلام فقد خص بالوصوك الى مقام قاب قوسين اودتى وبالوصال شَوله ١

اأى ليله.
| م 3بالفؤاد مارءأى) وانقطع سار الاننياعءليهم السلامفالسموات السبعك ر

ءءسابعة فعيرعنهم حميما
|المعراج .آفدسمماء الدنيا الى اند ابراه عليهالسلامفىالسماال
ءها) ,
الي
ذبدت ا
قر ب الى" شبرا ر
نهمت(
محق
ظ الىكال القرب والوصول  .واماالامة فقال فى

فهذا هوحقيقة الوصول والوصال ولكن الفرق بين النىوالولى فىذلك ان الى مستقل

بنفسه فىالسير الى الله والوصول ويكون حظه منكل مقام بحسب استعداده الكامل والولى
لابمكنه السير الا فىمتابعة البىوتسلكه فىسبل الله ( قلهذه سبدلى ادعوا الىاللهعلى

بصيرة أن اوتمبنعنى > ويكون <ظه املنمقامات .بحسب استعداده فينيتى ان يسارع العبدالى

تكميل المراتبٍ والدرحات برعاية السنة وحسن المتايعة لسبد الكاننات* قال جنيدالغدادى

ظ قدس سره مذهنا هذا مقمد باضول!1لك تاب والسنة * قالعلىكرمالله وجهه الطرق كلها
الع

اعذاقة الا من اقتنى اثر رسول الله صلى اللهعليهوسلم
أكربث ادكه شْ روى

اعان

زشرءش سر مسج أزهيجروى

مكدانَ

 12اذ اس 2
ول

ل

مكردى يموى

قال الشخ السعدى قدء ن مره

خلات بخعادا؟ذىره كزيد

ا

* كدضكر يمتزل جواهد رسيد

عأالعك تداميى كااوا خا لا لهام فجامنسى

يب الامشبلطما

حظة
نمفىقولهتعالى((وخلق الانسان ضعيفا © اشارة الى انلاثسان لابصبين عن اللله

ظ

اذامف عيكو نفل الفطرة الانسانيه فطرة الله التى قطر الناس علها فاته حنهمو بوبه
وهو تمدوح بهذا الضعف فان من عداه يصبرون عن اللهلعدم اضطرارهم ىُْامحة والانسان

مخصوص بالحة  +واعل ان هذا الذعف سبب لكمال الانسان وسعادته وسيب لنقصانه

وشقاوته لانه غير لطع شالاءالىحالومنإستعةاى اخرئ يكو راعة إملقةبهيمة
| رأك لا وشزب وجامة:ويككون شاغةلخر بصفة ملك سبح بحمد ريه وهّدس له وشعل
مائو من ولالعصى مأنهاه عنه وهذه التغيرات م ن نتاج ضعفه ولس هذا الاستعداد لغيره
حتى الماك لاهشدر انستّصف :بضفات القع واللهيمه لدار

انتنتصف يصفةالملك لعدم

|عف الانسانية وانما خص الانسان بهذا الضعف لاستكماله بالتخلق ياخلاق اللهواتصافه
ض

إصفات الله م حااء فىالحديث الزياتى ا(ناملك حى لااموت ابدا عبدى اطعنى اجعلك ملكا |
| لجدلاغوت ابدا ) فد هذا الكمال يكون خير البرية وعند اتصافه بالصفات البهيمية

| يصيرشمر البريه
كشوى انسا نكامل * اى دل ناقص عقل

تؤياايها الذينآمنوا لاتأكلوايهاى لاتأخذ واوعير عن الخ بالأكللانالمقطودالاعفلمنالا اول
| الاكلقكماا'ذالاكلحرم فكذاكسائروجوه التصرفات *ؤ ا:موالكمبيتكمبالباطل اىبوجه |'

حعتز *ذ١

سورة

هم

النماء

عي
لس
سس
سا بربسوسم
بدكمن الخلال بوالخرام م ويهديكم سنن الدءن من قلك .؟ 40اى يدلكم عالىمناهج |
من
تتدمكمن
الانبياه'والصاطين ,لقتدوابهم(« وبتوبعلى  3بعاللا يدمات

|النطايقهاوهو سزيةعاكت هران لافار الخطاب جميع نياج نيللف
عبان
بواا
وم

تيل الؤنان 2ة 7/لطائفةممثة
حصلتله ه
مذه النوب«ة<ا,له علم»

| بكمف حكم  64فها بريده 1ك
كمفل ؤاللهيريد انيتوب عليكم  3سان لكمال متشعة تأزادء

لك
كيار

مضرةمايريد الفجرة مخلاف الاول فانه بيان ارادته تعالى لنوبتهعليهمفلا

هه ويريدالذين يتبعون الشهوات © يعنى ا لفحدرة

فان اسااعالشهوات الا ماررلها واما

اسلموتعغاطهىاللمشامرغ المشمتنهيات دون غيره فهو متبعلهلإا بيقناجؤض حث كانوا
محلو نالاخوات من الاب ابعر ازريلف يوالها ينين اللهتعالى قالوا فانكممحلون

لت الخالة وينت العمة مع االابوةوو يتاه عليكم حراءفانكحوا سناتالاخ والالخك فز لت" |

الناتركبلوا ميجرو بيدا شق بموافقتهمعلى اتباعالشهوات واستحلال الحرمات وتكونوا
زناة مثلهم © مبلا عظما#هاى بالنسبة الىمابلقمتنرف

ائة
خحُظ
ال
سعلى
تندر
للا
حة ب

5ريدالله ان مخفئف  # -مافى قهديكامن مشاق التكالف فإذلك شرع لكمالشمرعة
ب
انلرخص
2مشفية السمحة السهلة ورخص لكم افلمضايق كاحلال نكاح الامة وغيره م
ال
© وخلق الانقفان ضعفا © عاجزا عن خَالقَه هواه غقيرادر على مقابلة دواعه

وثواه

حيث لايصبر عن اتباع الشهوات ولايستخدم قواه فىمشاق الطاءات * قال الكلى اى

|يصبر اعلننساء ».قال سعيد.بن المسيب ماايس الشيطان من ابن آدماالنااه منقبل
لا
|اموونيلة ان ثمانون سنة وذهدت احدى عنى وانا اعشو بالاخرى وان اخوف
نقبىقتة النساء * وقال ادوهريرة رذى الله عله اللهم  0اعوذ بك من ان
|ااخافعلى
م

ظازتى واسرق فقيل لهكبرسنك وانت صاحب رسولاللصالىله عليه وس اتخاف على
نفسك من الزتى والسرقة قالكنف آمن على نوفساىبليس حى  :قال الحافظ
ظ

جهجاى منكه بلغزد سبهر شعبده باز * ازين حيلكه در انيانةبهانة تست

لدامه بارادة اربعة اشماء  .اولها التسين
* والاشارة فتحجفوالار يات ازالله تعالى انع عهلاى ه
ن
س ان
وهو
0-6

لهم صراط امستقم الى الله  .وثانما الهداية وهو ان لهديهم الى الصراط

راط
 -بالعسان بعد السان .وتالثها التوية عليهم وى ان يرجع لهم الى حضرته عصلى

الله  .ورابعها التخفيف عنهم وهو أن «وصلهم ان حضرنه بامعونه و خفف عنهم المؤونه ْ

»و*هذا تما اختص بهسنا عليه|لسلام وامته لوجهين  .احدما انالله اخبر عنذهاب داهم

عليهالسلام الى حضرته باجتهاده وهو المؤونة بقوله ا(لى ذاهب الى دبى سيهدين 6

واخبر عن موسى عليه السلام يمجيئه وهو ايضا المؤونة وقال وبلإماجاء مومى ليقاتنا © /

واخبر عن حال نينا عليه السلام غوله ل سبحان الذى اسرى يعيدة لبلا  6وهو المعونة |
رلهيله(م
نبشَو
سمة
ونة واخبر عن حال هذه الا
فاخفلفمعؤنه

آيامنا فىالآفاق وفى انفسهم

حتى يتبين لهم انه المق  6وهو ايضا بالمعونة وهى جذبات العناية  .والوجه الثانى ان النى
د(وحالبان-1-ى)

ا

<< 6 7991م

اللنءالجامسن

يلعلدك احولك الإ فهروإجاالنينة إلى "ماين التزوان والديلين انين الل لكان
فيحد الاعتدال ومكروه بالنسبة الى من تاجلزعونقاع والانفاق ق»ا*ل فىالشسرعة وشرحها
ْويختار للتزوج المرأة ذاتالدين فانامرأة :الصالحة خير متاعالدنيا فان بها حصل.تفرياملقلب
ظ عن تدبير المعزل والتكلف بشغل الطبخ والكنن والفرش.وتنظف الاوالى وتهمئةاسباب
ظ المعيشة فانالانسان لولميكن له شهوة الوقاعلتسر عليهالعيشفىمعزله وحده اذاوتكفل
ظجميع اشفال المدل لاشمن[ افكفثقلتد

و فرغ للعلموالعمل فالمرأة الصالحة المصلحة

قباتلغي
نخون
ظجرل مضنة رغل البدن :نييذ 1الظريوق تاخوتالال تام الاكلقب راغ ولم
ل
| ومنغصات للعش ولذلك قال اسبولمان الدرانىالزوجة الصالحة لست مالندنما فانهاتمّغك

للاخرة :قال بالعيت البتعديى«قدس شرم
زن خوب

فرمان بريارسا  7-5رد دروربش را ادشا

سفرعيد بأشد برانكتخداى

كدراارى زشتش بود درسراى

قانوصلدفها لك
هم :اختاروا اللكر وقالوااتنهكاون لذاكماالثيب فلاجنيكن له
»ثعمضان
|ب

وانكان لهاولد قكلها لغيرك نا كل رزقك ونحب غيرك والحاصل ان اختيار تكاحالمماوكات
رخصة والصبر عنه عنبمة ولاديب ا(العزيمة اولى لانهبالصير يترقى السد الىالدرحات العلى
شكر اهل الارض فنجز به اللّهتعالى .جزاء اكلرشارين ويؤتى باصبراغل الارض
انى
بيؤ
وافىير (
فقال لهأترننيواوتمزيك جزاباشا كن فقول تادب فقول الله كلا انعمت علبك

7ادم>يتقم
اب؟كجكونجم»>6مورم6؟يرن
عطىاف
ضبع
ايهف
نلك الاجر عل
عتفلا
شبر
ععسعمف|شكرت وابتليتك فص
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جزاء الشاكرين ) وقد |

يجمع العبد فضيلتى الصبر والشكرربان؟تصعين على مقتضى النفس زماناثمبعدالتيل والفوز

كر
شلصبر
لئق ا
احقا
واكمب
يشكر على نعمه الجزيلة حققنااللهواي
نعمت بحق”ثهار وشسكز كنار »ع نعمتثن را|1كرحه نسست شمار

شكرباشدكليد حكنج مزيد ك»نج خواهى منهزدست كيد

5---

ميات

وقل فىحق الصير
حون عالقبستهدر بند حرج  -صين  +كه الصبر مفتاح الفرج
سير

صبركن حافظ سحتى روزشب * عاقبت
|

روزى

سانلى كام را

م انرحته لعناده أوسع هئ إرمه نكر لاتقل دا مهمونرحم) ومن حملة رحمته سان

اطرائق منسلف وتقدم مناهل الرشاد ليسلكوا منامجهم وينالوا الىالمراد وقال علياهلسلام
(ياكر>العفو) فقال جبريل أتدرى مامنى كرتمالعفوهوان يعفو عنالسا ت برحته ثم
| يبدلها حسنات بكرم  :قال جلاالدين الرومى قدس سمره

نويه ا

وخدا نوبه يذير »* قيس او كبرند او نعمالامير ؟]

اوعطق  .تاهمدطاعت شود أن ماسق ]
)ال
ابحو إس

وميداة بهل »المنبدة
ا
0
6م
س1عو1١م

عي اللازم للارادة ومفعول بين

ب
ش”“ تتل
©؟©تت“
يي
ل
سللللسلسسسسسسسسسسسحسسسعسٍويييييييييي يي اتللمم
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س2
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؟ببب |

و
ظالمسافح الزالى من الفح وهو صب المى لان غرضه مجرد كر الماء

ولامتخذات

| اخدان  #ججع خدن وهو الصديق سرا وامع للقابلةبالانقسام على معنى ان لايكو ن!واحدة |
منهن خدن لاعلى معنى ان الأبكون لها اخدان اى غبر مجاهرات بالزبى ولامسرا تله وكان ْ

ظلها على الخصوص وكان الاول انشع اعلانا والثاى سأ وكانوا لامحك.ون علىذات الحدن ْ

ابكباذه زاب ولذا افرد الله كل واحد من هدن القسمين بالذ كر ونص

على حرمتهمامعا |

فاذا احصن  #اى بالتزوع  +فان اتين بفاحشة  #*#اى فعلن فاحشة وهى الزتى /
 8فعليون  *6فثابت عدون شرعا  #نصف ماعلى الحصنات  #اى الخرائر الابكار لمن
العذاب  6من الحد الذى هو جد مائة قنصفه حمسون  6هوكذلك قبل الآحصان فالمراد

بيان عدم تفاوت حدهنبالاحصان كتفاو ت حداحرائر ولارج عليهنلناالرجم لايتتصف |

وجعلوا حد العبد مقيسا على الامة والجامع بينهما الرق والاحصان عبارة عن بلوغ مععقل |
وحرية ودخول فى تكاح بح وأسلام خلافا للشافى فى الاسلام © ذلك  3اى تكاح ْ

المداوكات عند عدم الطول لمن 8#خثئى العنت منكم  »#اى خاف الزنى وهو فاىلاصل
انكاز العظم بعد الجير فاستعير لكل مشقة وضرر اعظم من موافقة الاسم باش
روا»
بوا
القبائج وانما شمى الزتى به لانه سبي المشقة بالحد ف اىلدنياوالعقوبة فناىلتعقصى:
ا عن نكاحهن متعففين كافين انفسكم عما تشتهه من المعادى ب#خير لكميهمن نكاحهن

واالنازسئخقصتّكلةة-فلهلما فهمنتعريض الولد للرق ولان حق المولىقها فملخااصض ١
للزوج خلوص اللراتر ولان المولى يدر على استخدامها كف مابريد فىالسفر والأضر |
وعلى بيعها للحاضر والبادى ٠ وشه من اختلال حالالزوج واولاده مالا ميد عله ولانها

تمنهنة ممتذلة خراجة ولاجة وذلك كلهذل ومهانة سارية الى الناكم والعزة هى اللامّة |
بامومنين ولان مهرها اولاها فلا شّدر على المعبهولا على هته للزوج فللا يننظمام الممزل ا

|وقدقال صلِاللّه عليه وسل (الحرائر صلاح البيت والاماء هلاك البيت) #إوالةغفوريه انم
لصبر#لررحم60بالرخصة والبوسعة فنكاح ل

عندالطول

اخرة لاحل
والقدرة غلىنكح

عندالشافى وعندالحتفية يحل مالميكن عنده امرأة حرة ومحصله ازالشافى اذبظاه ,الاية

وقال لاجوز نكاحالامة الابثلاثةشرائطاثنانف الناكح عادلمطحورلةوخشيةالنت واثالك ١
لنك ليبسشرط
فالمتكوحة وهى انتكون امة مؤمنةلاكافرة كتابية وعند ابىحضيفة شذى”م
وفحهمل عدم استطاعة الطول على عدممالكلفركاشرة بانلايكون محتهدحرة طخنئذ جوز |
نكاحالامة واحمكلاح عاللىوطء وحمل قوله فمتبنانكم المؤمنات) عاللىافضل اى تكاح
الامة المؤمنة افضل من تكاح الكتابية عله عاللىدب واستدل عليه بوصف الحرائر مع |

كونه لبيشسمرط * قال افلتيسر واما قوله لإم فنتياتكمالمؤمنات) ففيه اباحةاللة منات وليس '
فتيحهريم الكتابيات فالغنى والفقير سواء فجواز نكاح الامة سواءكانت مؤمنة أولهوديه
ناصورائية © اعلمانالتكاح مانلسمنرنسلين وشرعة الخلصين الا ان الخال يختلف فيه |

الخزء ال#امس

وك

0

ءا

م

دين تيعةاللففررع للاصل فىالاسلام ا

سر

ماد
لابحسوزيدينالفرء وال جد

كذلك واختصتّالاصولالذ كور بوجوب الاعفاف * واختصالأبٍ والجد لب باحكام م.نها
فلعقد
ولايةالمال فلاولاية للام فىمال الصغيراالالحةظ وشراءمالابدمنه للصغير .ومنها تولىطر ا

 ١فلوباعالاب مالهمنابنه اواشترى ولبسفيهغين فا-شانعقدبكلام واحده .ومنهاعدم خيار
| البلوغ فىتتجويز الأب والجد فقط واما ولاية الانكاح فلانختص بهما فتثبتلكل ولىسواء
م
الا
حوىا
رن ذ
كانعضة اوم

افزىة
ناة
ملصل
اوكلذا ا
*

*ىالملتقط منالنكاح
لاتمختص مهما وف

وضربالم الولدباذن الأب فهلك لميغرم الاانيصريه ضربا لايضربمثله ولوضرب نباالذاأم
غامذالاديهةاك و ا+خدكالا ب عندفقده الافىثنتى عشرةمسألة ففاقدة هن يترتباعللىسب
ا#ناعشر حكما توريثالمال والولاء وعدم صحةالوصية عندالمزاحمة وبلحق بهالاقرار بالدين
فيعض موته وحمل الدية وولاية التزويج وولاية غسل المت والصلاة علنه وولاية المال
| وولاية الحضانة وطلب الحد وسقوطالقصاص هذا كله منالاشاه والنظائرنقاته ههنالفوايده

| الكثيرة وملاءمتها حل علىمالاخنى  89ومنليستطع متكم طولا انيتكحالحصنات المؤمنات©
انقمويحلدالررجل لااستطييع اناحجأى لااجد مااحج به ٠ ومكمخال
| هنلإستطع اكىم
منفاعل يستطبع اى اللي اميه مع  .والطول وي واستصابه على أنه مفعول ستصع

ْ وانسكح فىموضع النصب علىانه مقعولالقدرة والمراد بحاصنات الحرائن بدليل مقابلتهن
بالمم.لوكات فان حربتهن احصنتهن عن ذلالرق والاسّدذال وغيرها من صفات

ادا

والتقصان والمنى ومن جد طول حرة اىمايتزوجبهالحرةالمسلمة  #(8فنماملكت اعالى» |
فلتكيم امرأة اوامة من النوعالذى ملكته ايعانكم 9+منفتياتكمالمؤمنات يهجالمنالضمير
كىت الراجع الى ما اىمنامائكم المسلمات  .والفتاةاصلها الشابةوالفتاء بالمدالشباب
لف
مقدر
الم
ظوالفتىالشاب والامة تسمى فتاة والعدسمى فتى وانكانا كيرين فىالسن لانهما لابوقران
| لارف توقيرالككار ويعاملان معاملةالصغار هلق واللاعم بإجانكم م 3ان بتكاح الاماءوازالة

| الاستتكاف منه.اى اعلمبتفاذلى مابينكم وبينارقائكم فىالايمان فريماايكمااننالامة ارجح
+لاشنى المؤمن ان يبطاللفضل والرجحان
| منالابمان الحرة وايمانالمرأة امينمانالرجل ف

|الا باعتبار الايمان والاسلام لابالاحساب والانساب  89بعضكم من بعض  6ام وارقاقم

متناسبون نسبكم منآدم وديتكم الاسلام كاقبل
0

الناس من جهة المثال اكفاء * ابوهو ادم والام .جواء

|فيكم وبين ادقائكم المواخاة الامانية والجنسية الدينية لابفضل حر عبدا الابرجحان فى
الايمان وقدمف الدين لإإفاتكحوهن باذهنلون؟ اى واذقد وقفتمعلىجليةالامىفاتكجوهن
باذن موالبهن ولاتترفعوا عنهن وفىاشتراط اذن الموالى دون مباشرتهم للعقد اشعار بمجواز
مناشرتهن له فو اتوهن اجورهن بالمعروف#ة اى ادوا اليهنمهورهن بغير مطل وضرار

و|الاء الى الافتداء والاز اىاللضانقة والالاح ف محصنات  5حال من مفعول فانكحوهن
مؤكدةاىاغين جاهرات .به
0
|ى حاككوتهنعفائفتوم
ا
0ن

سي وما جيم
| اى فالذى الذي > ب م
هنالنساء اث
اح الصحصح

|ف ذا توهن 7

سوواةة النكاء
من ماع ا وخلود

 1مهو رهنفان 'المهر فى مقابلة ال

ضه
| منالاجور ععنى موفر

حب بحه او غير ذلك

رجااهع هق فرلضة كه شيا

ا
ز :ا ولاجناح عليكم فم تراضيم به  3اى ىو اانن تراضيتم بعدالك
0_-

على زيادة المهر من جانب الزوج اوعلى الخط منالمهر من جانب الزوجة وان تهب لزوجها

جميع مهرها  0من بعد الفريضة  3اى بعد المفروضه للزو<ه  0ان الكلاهن علما >>

تمصا العباد ح
فكها يه فيا شرع لهم من الاحكام ولذلك شرع لكم هذه الاحكام
اللائقة بحا لكم اعمالنمحرم عندنا من حرم تكاحه على التأبيد بنسب اومصاهرة اورضاع
ولو بوطء حرام فخرج بالاول ولد العمومة والخؤولة وبالثانى اخت الزوجة وتمتها وخالتها
وشمل اءالمزى بها وبنتها واباالزاتى وابنه واحكامه ل ريم التكاح وجواز النظر واللوة

ملهرنضاع فانالخلوة بهامكروهةوكذا بالصهرة الشابة وحرمة النكاح
والمسافرة الاالمحر ا
اعللتأسد لامشاركة للحرم فبها فانالملاعئة نحلاكذاذابٍ نفه اوخرج مناهليةالشهادة
موشهودها اوتنصمرها والمطلقه انا بدخول ا واشضاء عدته
والمحوسة ترا الخنحد ا

ومتكوحة الغيربطلاقها وانقضاءعدتما ومعتدة الغيربانقضائها وكذا لامشاركةالمحرم فىجواز

النظروالخاوة والسفرواماع.دهافكالاً جنى عل المعتمد لكنالزو يبشارك الحرمفىهذهالثلاثة
والنساء الثقات لاسّمن مقام الحرم والزوج فالسفر * ويختص ارم النسسب باحكام  .منها
و
ا
د
ك
جمشص
ادوع2مفسدص-ع1تق-ه 0على قرسه ويام ولامختص بالاصل والفرع ٠ ومنها وجوب نفقه|الفقيرا لعاجزعلى قر سه

ظ اللي اليد مركو نه رحنا من جهةالقرابة فابن الع والاخ منالرضاع لايعتق ولاتجب نغقته
وَيغسل الحرم فرسه  .و
0منهااله لامجوز التفريق ببنالصغير ومحرم بسع اوهية الا فعشر

صول
اتخت
+و
اةل
صلهب
ٌْ مسائل  .ومنهاانا لحرمة مائعة مالنرجوع فىا
ا

واللفروع مبنبنسار

المحارم باحكام  .منها انه لاشّطع احدها بسرقة مالالا خر  .ومنها لابقغى ولايشهد احدما
للآخر .ومنها و

موطوءة كملنهما علىالا خرواو يزتى ٠ ومنها نحريم منكوحة

كل مهما علىالا خروحرد العقد  .ومنها لايد خلون فىالوصية للاقارن > ونختص الاصول |

باحكام  .منها لابجوزله قتل اصله الحرى الادفعا نعفنسه وانخاف رجوعه ضقعله والأه |

يققي غير ور قتلفرعه الرى؟حرمه  .ومنها لابقتل الاصلنفرعه ويقتلالفرع باصله .
ومنها لابحد الاصل بشَذف فرعه وبحدالفرع بقذى اصله  .ومنهالاتحوز مسافرة الفرع
ا| الاباذن اصلددون عكسه  .ومنها لوادعىالاصل ولدحارية ابه تندنسة والحد ابالازكالاب

|

ظند عدمه حلاف الفرع اذا ادعى ولد جارية اصله لميضح الا بتصديق الاصل  .و
ع
ٌْلانحور الجهاد الا باذلهم حلاف الاأصول لوقف

جهادهم علىاذنالفروع 1

ظللشاكزة الاباذتهم إن كانالطريق ونا والافان يكن ملتحما فكذلك والا فلا .
ا
ةجمت
ْ أحد انويه ففالصلاةو

0

ا

ريوس

ا د

ا

و

5

:

ومنهااذا دعا

أحابتّه الاانيكون عالمابكو نه شها و ارحكم  11والحدات

سرمي

2

ملي

0

روي سه

 .ومنها

سسسسس

+

!

سج
4

رك
ل

:

0

9

71

2

71

ا

ا
75

وي

+اللزء الخامس

الى

2

الا

|

<1

1

الاجزاء الثلاثين

0

١ 0

من

ه22
0

5

م١ تم
0

0

ار
0

0

صا

7

:

7

2

مامد سؤسة

* وقد  92الاخان واللراق ران وكا  1زلا

د ٠ والثاتى العفة م)فىقوله ل(محصنين غيرمسافحين )  ».والثالك الخرية م فىقوله
٠ 5 والرابع الاسلام م فىقوله ١فاذا
((ومنلميستطع منكم طولا ان بيمكح المحصنات

اح
نصنس)
يقل
رفه

آ/ىال
متل
عمن
ظو
وىافة 'عَللّىا محرمات السابقة اى وحرم علمكم

ذوات الازواج
مكانئمن
ااتل ه
نلساء  4وفائدتهتأ كيدعمومها لادفعتوهم ش.ولها للرجال
بن
كاء
وعل
نىها صفة لل
تانف
وسع
5م ف
اال
يام
مامالكتتكم 6هير
ايدم
اامل
تكت
كم
مناللانى سمين ولهن الازواج فىدار الكفر فهن خلال لغزاة المسلمين ان كن محضنات
 ©:قال ناحلمدين الكبرى قدس سرء االنله تعالى حرم الحضنات مالننساء عالىرحال عفة
نو
ال
سحة
لحذا
لنة
بٍ

ونزاهة لعرض الرحال عن خسة الاشتراك فىالفراش علوًا للهمة

فاناللهبحبمعالىالامور ويبغض سفسافها وقال( الاماملبكت ااتكم  6يعنىملكتم بالقوة

والغلية علىازواجهن مانلكفار واقتطاعهن من حيزالاشتراك وافساد نسي الاأولاد
' ومخطه ولهذا ااوجلب ا
الش
سرع
ت فبنها
راء

حصمضة كاب اللهعلي © مصدر مؤّكد

| اى كتبالله علكم محر هؤلاء كتاباوة,رضه فرضا و
©احل لكم #
ع عط
لفى

حرمت

عللكم وتوسيط قوله ك(تاب الله علم أ هما نشاف قطن :زافوولرة خط مات
المذكورة #8ماوراء
ترا زا رلور نالك امنود ام احل لكم تكاح

ظماسواهن انفرادا وجمعا و
مخاص ه
فنه
ىبال
مسئ
عةنى التمذك
كور
اائر >

الم 1

لكي وخالتها ف انتبتغوا  6متعاق بالفعلين المذكورين اى حرمت واحل على
مافنعهولله لكن لا باعشار سائهما واظهارها اى بين لكمتحر الحرمات المعدودة واحلال

ظم|اسواهن ارادة ان نبتغوا النساء اى تط
بلب
اوه
منو8
الكم “ بصرفها الى مهورهن
ظاو اتمانهن

محصنين #0حال مفناعل

 0عن الوقوع فبها
وجب اللوم والعقاب

ستغون والاحصان العفة ونحصين النفس

غير مسافحين » حال ثالية منه والسفاح

ظالزى لخر نالطع اتقعر باقرموسر 1ر 1السدود
مش
اناعي ١
الفعلين محذوف اى مخصنين فروجكم غير مساخين الزواتى وهى فالحقيقة حال مؤّكدة

لان الحصن غير مسافح البة والمعنى لاتضبعوا اموالحكم فالزنى ثلا يذهب دينكم
.١ودتنا"” ولك لاجو (التاناش“يملعك وقكل الامؤك يدلعلىانغيرالماك لايصلح
مهرا وانالقليل لايكنى مه
لرادذا
رنا
هم ونحوه لايسمى مالا ثمهو عندنا لآيكون اقل
نو تولاط قن لانو عاكهدر اللافق اقول ن كتيوهعرد بالكساورسن 6

<< للا كوم
رقد روى عن ال |ى عليه السلام انه قال فرىجل
ء
ظمهؤشرى لجاو
ج

ورة النساء
تزوج امرأة ثم طلقها |

قبلالدخول بها( انه لابأس بان يتذوج انها ولا نحل له ان تزواج امها ) ويلحق بيهن

0

ودات فماسدق انفا والممسوسات وتنظائرهن وامهات |
علودجوه
منا
لم
اجه
اكه وات بو
شارف  8آمالجدات ظِ ودباسكم اللانى فحىور  131اى حرم تاكلارحبائب جمع |
0

لام مد

 0لى الامى قفعسل معى

مفعول والتاء للنقل الىالاسمية * قالالامام والحجور جع خيروفيه اغتان قال اابلنيكيت
 3اسان

وخجره بالفتح كدي

هوما جمع علىفد ره من لوبهوالمراد شو له 3

كم قال فلان فى حر فلان اذا كان فىتربيته والسبفىهذهالاستعارة انكلم
ستر
 7فى
«كدجمنر ه فدارالحجرعبارة اعلتنرسة كشال فلانفىحضانة فلان
للدم هو الابطيان كوترالتنة فجزالراى

0

0لضن |

لبين يشرط لحر مه عند جمهور الحلمياء

١

فالا يخةرج علدلاخليهلانهن كن لايتزوجن تاليا اذا كانت لهن اولاد كار

لذ درة ف الصعنا رلته ن بالازواج عالى برهة الاأولاد فخرج الكلام خرج |
ويتزوجن منج

امجد )
الغالل " الاشتراط ”م  0تعالى و(ل(ا تباشروهن وام عكافون فسىال
والمباشرة فى غير المساجد حالة الاعتكاى حرام ايضا  2:من نسائكم اللانى دخلم هون ©
اكىانة تلك الربائب من نسائكم اللانى دخلم بهن فن متعلقة بمحذوف وقع حالا من
عتوله.
نلجاك
دباهكم ومعنى الدخول بهنىت السنثر والماء تدهوش كاية ع ا

نى عليها وضرب علها الححاب  0-0الدخول اللسس ونظائره يفت فكاونلنموا 
اىفها قبل و دخلم مهن  4اصلا  68فلاجناح علكم © اى فاىلنركباائباذا فارقتموهن
 6اى 0
اى امهاتهن اومتن" وهوتصرح با السبا حر دمال أبنالكميه
زوحات ابنائكم سمبت الزوجة حليلة لها للزوج او لخحلولها فىمحله وقل لل كل منهما
هجن مالنممسوسات ونظائرهن  8الذين |
ام
ررى
ازار صاحه وكين ع نياتهم ومن ج

امصنلابكم ل4اخراج الادعياء دون ابناء الاولاد والابناء منالرضاع فانهم وان سغلوا
إفى حكم الامناءالصللية فلمتينى اذا فارق اأمنه موز للمتبنى تكاحها وقد تزوج الى
| عليهالسلام ريدب ابنة جحثششن الاسدية بنْتعمته امه ابنة عبدالمطلب حين فارقها زيدحارثه
' وكان قد ناه وادعاه ابنا فعيره اكد لليف بدك لان لنت ففذلك الوقت كان بمنزلة الابن

|ا

تعالى لإماكان د ابا احد رمجنالكم » وقوله تعالى لا وماجعل ادعباء9

واد تجمعوا بايلناختين #ه اى وحرم عللكمامع بينالاختين فاىنكام لافىملك العين
|ما جمعهما فاىلوطء علك  0فلحق به بطريق الدلالة “لانحادها فالمدار هف الا ماقد
ا

سلف  4استئناء.منقطع اى لكن ماقد ملضاىتؤاخذون بهف ازاللهكانغفورا * لمن
فعل ذلك فى الجاهاية  0رحها ) لمن تاب هن ذنويه واطاع لامي به فىالاسلام

ظ0
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الجزء الرابع

حم

اا

رطن! 1ليك وكريدو بروخود :زاديائ .» ١ هنكي آن درود عاقنت كاركه كشت

هوم فىالعرف هحنرمة كل شى” ماهو
لهنم لفان
ااح
حرمت علكم أمهاتكم  4اى نك

الغرض المقصود منه فهم من حر النساء محريم نكاحهنكا يفهم نمحنريم احعرم
شربها ومن نرحمم الحتزير محريم كاله  .والامهات تعالجدات وانغلون منالاب والام
اومن قبل احدها وليناتكم * الصلببة وبنات الاولاد وان سفلن و8اخواتكم »

من قبل الاب والام اومن قبل احدهما .فنتضمنالاخوات منالحهات الثلاث * واعل ان
حرمة الامهات والبناتكانت ثابتة من زمنادم عليه السلام الى هذا الزمان ول بشت حل
نكاحهن .فىتثى” بنّمالاديان الالتهبة.بلان .زراوشت زسول الخوس“قال تحله .الا ان كىن
المسلدين اتفقوا على انه كان كذابا اما تكاح الاخوات فقد تلان ذلك كان ماحا ففزمن
أدمعليه السلام وائما حكم الله باباحة ذلك على سلبايلضرورة * وذكر العلماء ان السب

لهذا التحريم ان الؤطاء اذلال واهانة فان الانسان يستحى مق يكن ولا سَدم عله الا

افلموضع الخالى واكثر انواع الشتم لايكون الا بذكره واذاكانالا مكذلك وجِيِصون

| الامهات عنه لآن انعام الام عاللىولد اعظم وجوه الانعام فوجب .صونها عنهذا الاذلال
والبنت حِرَْق
ٌ من الانسان ولعض منه قحب صوتها عن هذا الاذلال لانالماشرة معها

محرى مجرى الاذلال وكذا القول فىالقة ذكره الامام فىتفسيره وفعماتكم ا6لعمة
كلانتى ولد
وهالمن
د والدك قرينا اوبعيداهووخالاتكم  الخالةكل اتى ولدها منولد

والدنك قريبا اوبعيدا يعنى العءات تم اخوات الا باء والاجداد وكذا الخالات تواخوات

الامهات والجدات سواءكن من قبل الاب والام اومن قبل احدها  6وبنات الاخ

وبنات الاخت  #من كل جهة وتوافلهما وان بعدت * واعلٍ ازالله تعالى نص عتلحىريم
اربعة عشر صنفا منالنسوان سبع «نهن منجهة النسب وهن هذه المذكورات وسبع

اخرى منجهة السبب والىتعدادها شرع فقال ف وامهاتكماللانى ارضعتكم واخواتكم

املنرضاعة  ا
حىرم نكاح الامهات والاخوات كلتاها املنرضاعة ماحرمتا منالنسسب
تازل
لالرله
ضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة اماللرضيع والمراضعة اختا وكذلك

زاولجمرضعة ابوه وابواه جداه واخته عمته ون ولد وغلد
يل
رهاملنمرضعة قبل الرضاع

وبعده فهم اخوته واخواته لابه وام المرضعة جدتّه .واختها خالته وك
وللمن
د

لهامن

هذا الزوج فهم اخوته واخواته لاسه وامه ومن ولد لها مغنيره فهم اخوته واخواته /

لامه ومنه قوله صبىالله عل
ييهو
حسلرم(
م منالرضاع مايحرم نمالنسب ) وهوحكمكلى

جحار
معل
وىمه واما ام اخيه لاب واخت اينه لاثم وام ام ابنه وام عمه وام خاله لاني

فليست حرمتهن منجهة النسب حنتىحل بعمومه ضر
فورة
يح
صلهن
ور الرضاع بل
منجهة

المصاهرة ايلداى ان الاولى موطوءة ابيه والثانية .نت موطوءته والثالثة ام
موطوءنه والرابعة موطوءة جادلهصحيح والخامسة موطوءة جده الفاسدة وامهات |

نسائكم  #المراد بالنساء المتكوحات علىالاطلاق سواءكن مدخولا بهن ام لاوعله |
ج(هور)

مج

لفت

ه6م) يدم

|عندذوى المرو ات وابلقيت :أشد الغض  29وشاء سبلاكه قت" على الشيز اى  1الدل
سسل من يراه وشعله فانه لؤدى صاحبه الى انار » هل 002نب القبح ثلاث .القسحالعقلى

ا

ان فاحشة  . 2والقسحالشرعئى واله اشير شوله (رمقتا)  .والقح
' والبه اشير شوله ف اكنه

العادى والله الاشارة نقوله لإوساء سبيلا  6ومتى اجت.عت فيه هذمالمراتب فقد بااقغصى
| صراتت القبح © .والاشادة فى الاية ان الآباء هى العلويات والامهات هى السفلبات

| وبازدواجهءا خلقالله تعالى المتولدات منهما فا ,بنهما فنىقوله تعالى (ولاتتكحوا مانكح
اباك من النساء  6اشارة الى نهى التعلق والتصرى فىاللسفليات التى هىالامهات المتضرفة
(ا ماقدسلف © منالتديير الآ لهى ففازدواج الارواح والاشمباح
| فيها اباوّك العلوية ال
فالخاحات الضرورية للانسان هتللنسةنه 2اندكان فاحشة ومقتا وساء سسالا ) لعنى التص,

فىالسقلات والتعلق مها والركون الها ماياوث الجوهن الروحانى

بلوث الصقات الحوي0حل.يو

لحضرة محا للدنما ناسا للرب ممقونا للحق وساء سلا الى
ان
| وبجعله سفلى الطبع بعيدا ع
| الهذابة بالضلالة' :قال حافظ
غالام تك امك زير جرخ كود  #زهمحه ربك تعلق بذيرد ازاذاست

| قال مولانا الخامى

اك بدرشرع خداوتدان حال  +بميكتى ازسيينت“ :فرشم بؤال
ل له
حتت للمتن< على زونسية :تافتن يي لودل عقف
كروم١تدامئهاي[رينر.وبااداتنهخر
حزر1كافون
دبحى]بحد
3

فعتيد©1رركو]دتمبصم
2ك[جر
و
جك

ِ

| طال حزنه وجوعه فى الدنيا افترش الناس الفراش وافترش الارض فالراغب منرعبت
فى مثل مارغنوا والخاسر من خالفهم ١كلوا الشعير وليسوا الحق وخر جواءهنالدسا

| سالمين )  :قال مولاءا جلالالدين

هركهمحجوبست اوخود كودكيست * مرد أن باشدكه بيرون اذ عكديتة 4
ص

اكه

ل

اى بساكاراكه

الدفاق

جهادى

75

+

ابر

اول صعب كعات

*

بعد أرزت يكشاده سَّكَ ةل تكقطة 6

رد اراض

١ عحراس

بدن

 6 +دعن

اهدة
جرء
ماه
لن ظ
بنازي
ْ ق*ال ابو علىالدقاق رحمه اللهم
تعالى ( والذين

جاهدوا

فشا لنهدسهم

وجراف

سلا

)+

آخر

"وض

ودادى

فارع

مكتل3غ]8

مماض ] <7

حسنالله سريرته بالمشاهدة قالألله

واعم

1١

ْ يكن ق
أن هن ءم

جاهدة لممحد من هذه الطرشة شمه * قال اوالحسن الور

بداته

صاحب

كاناجل احكامنا فىمادى

| كر لذ أن غبان الالاذ شح مح علا وان لاعسة عل معلوم وهل الهلا
يمكروء لاننتقم لانفسنا بل نعتذر اله ونتواضغ له واذا وقع فى قلوينا حقارة لا حد قنا
ق.خدمته والاحسان الله سس زول  +فال أو حفص ما اسرع هلاك  "7انعرف عسه قال

| المعاصى جبر :الكية
ي
سمك»
سقر»ا0
لير6دونون
لع؟ب:ذد»س
#لل

مث

ونان مكناى زاعد ياكبزعدت له» 5-كه كناء دكران بزتوتواهند  ]5عليه

عدو3آفوذشرستخ]مسرواخرباوقتنراكىسهط
ر
اي
ح
س
0
2
:ل
0
ا
س
ا
ى
س
2
اى
ل
0
ال
0
7
ا
ل
ا

سخز  4841يدم

الجزء الرابم

|الله واستحلاتم فروجهن بكلءة الله) * اعلم ان هذه المعاملات منتضييق النساء ومنعهن
اهن الازواج ابد تاق ايديهن ظلما بعدما اخذن مثثاقا غلظا فىرعاية حقوقهن كلها

ئ وامثالها لدت هن آمارة الاعان ونتاحه وهر اله لان المؤمن اخ المؤمنلايظلمهولايشتمه |
قال عليه السلام ( المؤمن للمؤمن كالبنات يشد بعضه بعضا ) وقال ( الدين النصحة )

وقد صرح بن الايمان عمن لاحب الاأخبه مايحب لنفسه قال اصلدلىه عليه وس ل(ايؤمن

يه مايحب لنافسهلخمنير )
خحب
أىب
أحت
لد؟
اح

اهنكد نخم بدىكثت وجثمنيىداشت * دماغ بيهده خت وخيال باطل بست
زكوش

سه

برون

ار ودادخلق

ذه

* #ارك انلك

نه

داد و5153

فعلى المرء اينتصف فى جميع احواله للاجااب خضوصا الاقارب والازواج فان نحرى ظ
لهم من الواجبات * واعلم ان الآ به لادلالة ضها على جواز المغالاةفى المهرلان قوله

دك

م
نرو
الى ب
| تعا

وك[ان
لله
احديهن قنطارا» ليادل على جواز ابتاء القنطار 5م ان قو

ا سهما الهة الا الله لفسدنا © لايدل على حصول الالمةه * والحاصل أنه لا.يازم من جعل

ره
سميفى
فاما
تلال
قروع كذاقا
لسهوجا
انف
الثنى' شرطا لثى” آخر كون ذلك الشرط فى
| ويؤيد ماقل فىعشد المتأهلين االنمرأة التىنرادتكاحها يزاعى فخهفاةالمهور قصاللى
| اللهعليهوسلم ( خبر نسائكم تسمه

ع

ال

وجوها وا<فهن مهورا ) وتزوج رسول الله صلى

جره ووساذة
على عشرة دراهم واناث لذت وكا ري #

من ادم

| حكوها لهف ودار لمن بركة المرآة سرعة 'لزوجها وسرّعة رحمهاالىالولادة وسر

' مهرها ) ولابد للرجل ان يوفيها صداقها كلا اوينوى ذلك فن نوى ان يذهب بصداقها
| حاء نوم القامة رَاسا م انمن استدان دنا وهو ينوى ان لاهّضه إلصير سادق ولاعاطل

مهرها الا اينكون فقيرا اوتؤجله المرأة طوعا ويعلمها احكام الطهارة والحنض والصلاة
| وغبر ذلك هدر ماتؤدىبه الواجب ويلقنها اعتقاد اهل السنة ويردها عن اعتقاداهل الندعة

ظوان بعلم فليسأل ولينقل اليها جواب المفتى وانلسأل فلايد لها من الخرويالسؤالوستى
علمها الفرائض فليس لها الخروج الى تع اومجلس ذكر الابرضاه هما اهمل المرء
ظ حكما من احكام الدين ول يؤديها ولميعلمهااومئعها عن التعمشاركها فىالام وفىالحديث

( اشد الناس عذابا بوم القامة من اجهل اهله ) قال عليه السلام ك(لكم زاع وكلكم
| مسئول عن رعتته) هق ولاتتكحوا ماتكح اباو من النساء6ه ذكر مادون منلانهاريدءه

|الصفة  .وقوله منالنساء بيان لما تكح واسم الآباء يننظم الاجداد تجازاكان اهل الجاهلية ظ
يتزوجون بازواج ابائهم فنهوا عن ذلك اى لاتتكحوا التىنكحها آباوٌك «ِف الا ماقد ظ

سلفت كه استثناء ثما نكيم مفيد للمبالغة فالتحري باخراج الكلام مخرج التعليق بالحال |
كا سيد خافن ابائكم الات نايك سق “اولعضوا لقتلد 'تاتنى :الفزاتقة دلاكل ظ

ونظيره قوله تعالى (احتى بالججمل اسلمخباط)  89انه  6اى شكاحهن هك8ان فاحشة 6ه

ا

|

اى فعلة قببحة ومعصية شديدة عندالله مارخص فيه لآمة من الام  2#ومقتا 4ممقوتا |
صم
م-
مجص
|

1

(عند)

مج

8م

هم

وره

الساء

ىهم |
المشسثوم قنقول الأبخنرعوقول الثالث كذلك فخفت ان اسسألهم الى ان مآيخ"ر
فقلتلهمنهذاالمشئوم قال انت قال فقلت ولم قالكنا نترفمملك مع اعمالالجاهدين فيسبيل
الله فنذ حمعة امنا ان نضع عملك مع الخالقين فلا ندرى مااحدثت فقال لاخوانه زوجوقى
!0يكن يغارقهزوجتان اوثلاث وكثرة النناء لست:من الدثما لان الزغاد .والعاد كانوا

يزوجون ثلانا واربعا قال صلىالله عليه وسلم ( حبب الى من دنيا5ثلاث الإبسباء والطيب

وقرة 'عنى فىالصلاة ) * قال بعض ارياب الاحوال كنت مجلس باعلضقصاص فقال ماسم
احد من الهوى ولافلان وسمى من لابلسق ذ كره فىهذا المقام لعظم الشان فقلت اتق الله

فقال ألمبقل (إحسالى)'فقلتويخك انما قالحب ولمرقل احننت قال خزجيقبالهم فرأيت
النى عله السلام فقال لاتهم فقد قتلناه قال فخرج ذلك القاص الى باعلضقرى ففتلهبءض

| قطاع الطريق * فقال بض العلماء  ١ك
اثا
لرهسعلليهام فىام الدكاح بفعل نواطن الشريعة
* قال الحكيم الترمذى فىنوادر الاصول الانساء زيدوا فىالقوة بفضل نيوتهم وذلك اناتور |
لعفىروق التذت النفس والعروق فاثار الشهوة وقواها
ااض
اذا امتلاات منه الصدور فف

واما الطيب فاانهليفزؤاد ويقوى القلب واصلالطبب اما مخنرجالمنة بهبوط ادممنها
بورقة تستربها فتركت عله  .واماالصلاة فهىمناجاة اللهكاقالعليهالسلام ا(لمصلى يناجى ريه)
فاذا عرفت حققة ااال فاياك والانكار انكل عمل عندالاخار له سر منالاسرار ولكن

عقول العوام لاحط به وان عاشوا الف عم  :قال مولانا جلالالدين قدس سيره
ازشفول :انتعالن# .فزقياست ».كين حو ماق ساد اوداك اك 11
حمسيس

كار دروشى وراى فهم سث

لسلسم

سن؟ياصتعادتديىهئ]ةراىخنا'لدىاونوساملنام
زاهبدعاتد[يولقفدشمرر

* سوغاددو لتيل كر جسم بيت 5

23وان اردم استتدال روج  4اى زوج  12ترعبون فها مكان زوج  #ترعبون عنها |

بانتطلقوها

وام احديون» اى احدى الزوجات فالمراد بالزوج هوالجنس «إؤقتظاراه

مااىلأكثيرا ف فلاتأخذوا منه* اى ذلكالقنطار #9شيا 4يسيرا فضلا اعلنكثين |
9أخذونه
| أت

يظملافان حدم
ظا ل
عانو
أى شيامنه ف مبتانا  باهتين اومفعولاهاى لللبهت

كان اذا تزوج اصرأة فاجبه غيرها واراد ان يتزوجها بهت التى محته بفاحشة حتى يلجا الى
الافتداء منه ما اعطاها ليصرفه الىتزو الجديدة فنهوا عنذلك  .واللهتان فاللغة الكذب ١
ه الانسان بهصاحيه على جهة المكابرة واصله من بهت الرحل اذا نير فالبهتان |
 1الذى نواج

الكذب الذى سهت المكذوب عليه ويدفشه وقديستعمل فالفعل الباطنواذلك فسرههنا |

بال هووأنمامبينا 6ا:ى  1مينعيانااوللذنب الظاهس 8ت2أوك-يخفذونه  .#اى لأى
دضج4رى
قىبع
وجه ومعنى تفعلون هذا © وقد والخال انهقدف افضى بءضكم ال

يكم وبينهن احوال منافية لهمنالخاوة وتقرد المهروثبوت حق خدمتهن لكموغيرذلك
#واخذن منكم ماقا غليظا  6عطف على ماقبله داخل فىحكمه اى أخذن مكيعيهدا أ
ل<صقحة والممازجة والمعاشرة اوما اوثق اللهعليكم وشاعهن وله تعالى |
اهو
وشسقا و
بتس
ل(إفامساك بمعروف او
ارحع
لاتا-ط
[]١نخترمداداحرنو
سفصكرلور
سان» اومااشار اليهالنىعليهلسلام بمَوله ( اهخنذبنماومانة دنايكخدمزدل
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هاهو اصاح فىالدين واحمد عاقية وادلى
 7وجعل الله فنه خيرا كثيراافيد رعا  75م
الىالخير ونحب ماهو حخلافهفلك فلكن .نظر؟ املاىقيه خير وصلاح دون 1

“د

ان معام جين بالمسنية ف انه علون فها :لياخالفت راضليله تعالى والافالرد من مواضع
الغيرة وا<ب .فنالغيرة م ناخلاق الله واخلاق الاساء والاولاء قال عليهالسلام ( أتعجبون
من غيرة سعد وانا اغير منه والله اغير منى ومن اجل غيرةالله حرم الفواحش ماظهر 1

أ

ظ
1

وبماطن ) لووماكان من اعمال الظاهر وهو ظاهر واحوال الوبهاطونالركون الى غير
والطن يقح ال  0ان لايدخل علها الرجال ولاحر يم 00000020-
| قال الامام  0مول افا مشروع للرجال والنساء خلافا لما قاله العض
خل جام
دلددبن
ب,وخا
لنودر
وم وت
حتادوى براسنوك الله صلعالللهيه وسل دخل الا

حاورن
ننن
ححص لكن امابباح,الذمايكن كيه انثنان يكشي العودة :انتهى واللنإاسيبعفتزما
3عن كشف العورة اعاليهم واسافلهم فالمتق يتنب عن الدخول فىالجام من غيز عذر
ماعل اناا ادياذا برئُتمنمواقعالخلل واتصفت بالعفة فعلىالزوج اننعاشرها بالمعروف

ويصبر على سائر اوضاعها وسوء خلقها بخلاف مااذا كانت غيرذلك  :قالالشيخ السعدى
حومستور باشد زنخوبروى

* بديدار لوجع

تند

بأاكررساباشد وخوشسخن * ندكرنكونى وزشتى مك
حوزن راه بازاد كرد يرن » ا

العامة

دن
م د

زسكا:كان جثم زن كورباد * حوبيروزشدازخانهدركورباد

دهيك يخروسى سانل كن
شكوةق /عابد ويان ,خايدان .
ولسر انكتتييوددذ هال يتك * كدان دده اززندكانى بهننك

* اثعملم ان معاملةالنساءاصعب ممعناملة الرجال لانهن :ارق دينا واضعف عقلا واضيق
حلقا فحسن معاشرتهن والصبر عليهن ما بحسن الاخلاق فالاجرم باعلدصابر من الحاهدين

يسبل الله وكان عليه السلام بحسن المعاشرةة معازواجه المطهرة _روى-ان

بعضالمتعدين

دلة ادوج
حوقا
وتنع
لفام
ازوج
1حسنالقيامعلىزوجتهال اىن مانتوعرض عليهالن
ني
لقلى قال فرأتِ فى المنامبعدحمعة من وفاتهاكان ابواب التياء قد ,فتحت وكان رجالايءزلون

ويسيرونوففىعااللمهووزاء ,شو يتضيو يسما وكانظرالىواحدمنهميمول لمنوداءه

هادأادغيو |

ا(لمشؤم )

سوزة النساء

حو مر هم
1

|

اسهد لفن
تكرياد از يدا يداع  2يع دابدهىا

ةل
أو سيع يفيت قآان استغفر فها

وان  :عر

وج
سلئّه

علىكل غم ان يتوب الىالته حين يصببح وحين يمسى ولا يؤخرها* قالابوبكر الواسطى
اة
لقت
صد و
لعن
اال
 1ام حسن الافىثلاث خص

عنصدصة
مع
لوبة
الت
| وا

ست
مفن
لد
اتد
وع

وكان افلىاثم الماضية اذا اذنبوا حرم عليهم حلال واذا اذنف واحد |

|منهمذنيا وجدعلى بابهاعولى جبته مكتوبا ان فلان ابن فلانقد اذنبٍكذا ونوبته كذا ا
فسهل اللهالام على هذه الامه فتَال ل(ومنيعملسوأأو يظل نفسه نميستغفرالله مجدالله ْ
غفورا رحما)  -روى

مفقاالذاناظرترى

انالله لمالعن ابلس اله الشركة فانظره اى امهله الىقيامالساعه |

فقال وعزتك لااخرج من صدر عبدك حتى مخرج نفسه فقالالرب

| وعزنى وجلالى لاحب التوبة عن عبدى حتى مخرج نفسه فانظر الى رحمةالله ورأفتهعلى

ذننبعيدمواا فقال و(توبوا الىالله حمعا ايه المؤْسون) وأحهم
امني
ظعباده ان سهماهم مؤ
|بعدالتوبة فقال (انالله ابلحبمتطهرين ©  :قالالحافظ قسسدسره
ظ

هلق كهسرت دهد زراه مرو * 1

كك

اينزال

ميقا رفت

ظلتتى ان لايفتر الاتسان نشى* أمنالاشاء فحىال املناحوال فانه .وانكان يمل ولكن |
ف
لاهمل فانالموت يجى” البتة اذا قى السمر وامتلا الاناء ©«ياياهاالذين آمنوا لاحللكم

ملننساء كان الرجل اذا مات قريبه يلتى
ظتارنانوا النساء كرها * مصدر فى موضع الخال ا

|

ظثوبه على امسأته اخوع
الئىها وقول ارث امرأته كاارث ماله فنصير بذلك احق بها من |

كل احد ثمان شاء تزوجها يصداقها الاول وان شاء زوجها غيره واخذ صداقها ول يمطها |
لءها
عنضشا
ظ مما وا

اى حسها وضيق علها لتفتدى بومارت من زوجها وآن ذهبت ظ

|المرأة
ل اهليف قل لقا التونك هينانحن بتفسبا هوا عققلغ تق لهملايل لك
.ان تأخذوهن يطريق الادثعلىزسمكمم تحاز المواريث وهن كارهات لذلك 8ه ولا ظ

ل اتلحضيسييق
والاعضل
خىطاب للازواج .و
تهرعثطفنوا ولا لتأكيدوا اللنن
للوىهن»
عتعض
.

ل ععسلراج وكان الزجل اذا ازومجرأة وتلكمن"من حاجته حيسها |
ظداء عضال مماتنع
و
|ظمعسوءالعشرةة والقهر وضيق علها لتفتدى منه عالها ولع فقيل لهم ولا تعضلوهناى

| لاتضيقوا علين  9لتذهبوا بعض ما تيتموهن  6اى منالصداق بانيدفعنالمكم بعضه
اضطز ازا فتأخذوة امن ال اان يأنينشاحثة مينة  #منبين يعنى تين اى القبح

منالنشوزوشكاسة الخلق وايذاء الزوج واهله بالبذاء اى الفحش والسلاطة اى حدةاللان |
اوالفاحشة الزتى وهو استثناء من اعمالاحوال اواعم الاوقات اواعم العلل ولايحل لكم ظ
عضلهن فحىال منالا حوال اوفى وقت مانلاوقات اولعلة املنعلل الافىحال اتيانهن بشاحشة |

اوالا فى قت اتيانهن مها اوالا لاتيانمنبهافانالسدب حنئذيكونمن جهتهن واتم معذورون فى

ط
ؤلب الخلع#ووءاشر وهنبالمعروف  #خطاب لللذيعنيشسيئروةن,امعهن .

نيع

الجزء الرايع

يب
>

1

اكداقضاة م

الأحلويح برهم زنتو اده وادازأواهي*ا انابيابى 7

او ملك خاود

اين جهان خود حبس علولا مزالكب *
واكفن زو ا
'-قال/العطار

1

-

راق شهابتت

قدم رودم

ف
:
يفي
هابٍازروى حون خورشد واو عا اكز حنج رروىخيدد هخبردار

م

3

وحكوء

1

مضو

قاف جسماق كذركن

متزوق' امنلك

*

بدارالملك روحاق سنتفراكام

عزوارا  +نع تخ مابدا اوثةاماك ونه زو

5
 2رئنكت فروشويند زرخسار * خريدارت لإعالالبتتناه سازار
هذ
| عضصمناالله وايا6منالركون الى الدننا ومو تالقلب بالاصرار علىالهوى فى الصصسح والمساء ظ
'©>آ»بك

© وليست التوية للذين يعملون السنات  #اى الذنوب 8#حتىاذا حضر احدهمالموت» |

الى وقع سفكىراتالموت وشاهد ملك الموت سوى علاماته فانالتوبة تقبل فها« قال ' 6

أخذالوع وفاع تسق وق نت" ال ١ان  6منرهذنوبى يعى لاضَل التوبةمن ئهمة لامها
ظ حالة الاضطرار دون حالة الاختاز9ولاالذينعموتون  6عطف علىالذءن تعبلونالسا ت ا

اى لست التوبة للذين مانوا مانا ينوكموزلو لتاق اذا ثابوا عندقربالموت

ظاوعندممابنةالمذاب:الا خررةوباولتك 6ا الفويقان.ج اوعتدنًا:باضهاعددناالت |

ظ الدالالاولىناء هلهقمعذابا العاهجهيااًىنالهم عذابا وجبعا داتا اعل
*راناللة تعالى سوى بين '
ما ايزا عو ووذ الزاشو رادها منالفسقة وبين منمات علىا
الك
لفرتفوىتبنة

'

السالغة فىعدمالاعتداد بهافلك الخالةكأ نه قالنويةحو ل ءاءوعدمتوبة هؤلاءسواء افنىهلانوية ظ

_جرلهاتمحضرةالموت ااوحلوال الآآخرفةكما انالميت علفىالتكفترهقادلتوبة علاىللقين 
مكرك
م»
عوبع
ج]عم»
ميكلزارط[نتؤقيكال مط انيت  3محلها ولكالتسوية لكيلا اهلملمذنب فىااملسنوية

"زلو فصل العاقل افلىمسارعة الىطلابلمغفرة ق:ال جلالالدين روى قدس سره | 2
كرسيهكردى تونامهمرخويش اقاينيه6ن ذاجاكه كردستى توش

ظ

توبه 52

وخدانويه

يلير “ +ا وداود

]1

تويز نمالامير ]

واذا هب م نن اللهرياح العناية مجد العبد يسرع الىالتؤبة ويمد نفسه الىاسبابها ويتأثر بشء ْ

ي|سير فيتوب عن قبح معاملته * قالابوساوان الداراتى اختلفت الىمجلس قاص فأثر فى ١
قلبى كلامه فلماثقت

دق فىقلى شثى' فعدت ثانيا فق ار كلامه فىقالى حتى رجعت الى |

املق وكسرت آاللةمخالفات ولزمت الطريق فحكى هذه الحكاية لبحى بن معاذفقال /
ظ عصفور اصطاد كركا اراد بالعصفور ذلك القاض وبالكرك ابا سلهان

ظ

حلي:الهاكر اصارداكوضي لذب وللؤايسيةاللااموةرلا

قال تعالى ( وسارعوا الىمغفرة من ر,

ْ

 6فسارعةالمذنببالتوبة وترك الاصراروالرجوع '

الى بابالملك الغفار ومسارعة المطبع بالاجتنان عانلست وزيادة الخيرات واللمسنات قال /
ظ رسو الله صلى الله تعالىى عليوهنم أل
ماح المين امين على صاحب الثمال فاذا عمل العد '
75معي
4
مم
ما
ى
م
#سلمس
ع

ليمجىر[ثمجرعو©تاسقر1موععجرعوذ]جع؟قرىمر

حنة يكتبٍ لهصَاحب العينعشيرا )

[؟] دراواسط دفتر ششم ووناق استنداد عارزف اودر حشمة حيات ابدى اخ

ظ
 0نكو َ(

سورة النساء

دخ  ١1/4هم

|الزب يقريك السلام ويقول مذرتان لش عوتم حسية فلت انويثة قال.حقل:ألهعليه لسلا ]

الدكمنة ة )فذجب ثم رجع وقالقالالل تعالىمنناب قبلموه يساعة قبلت توبته |

حم

فاقاللس(اعة كثيرة ) فذهب ثم رجع وقال ازالله شريكالسلام

ويقول انكان هذا |

كثيرا فاوبلغ روحه الخلق ول يمكنه الاعتذار سال وامتحق نونمم يقلي شفرك:ل|:
ولاابالى قالصلىاللهعليهوسلم( اناللهشبلتوبة عنده مالميغرغى ) اى لميبلغ روحهاللقوم |
وعند ذلك يعان أوفمررياليهملعذاخلةاؤعوان ولانفع حينئدنويه ولاايمان قال نعالى (فريك |

ينفعهم اعانهم لمارأوا 0

فالتوية بوط اميدطرق اارقيااااج لجا

تور

بالروح وامايغرغى به اذا قطع الوتين فشخص من الصدر الى |خلقوم فعندها المعاسنة وعندها

حضورالموت وبحب عاللىانسان انيتوب قبل المعاينة والغرغية وهومعنى قوله تعالى ( ثم |
بة
ونه
تت م
لح
اما
يتودون منقريت) واب

يصح الندم والعزم
فىهذا الوقت لانالرجاء بواق

| على ترك الفعل  :قال السعدى قدس سيره

ْ

طريق بدست آر وصلجى بجوى * شفيبى برانكيز وعذرى يكوى
ومان
>كانيك لكل صواوت ”لد :امان »ه جو انه برشد بدور ز

* والتوبةة .فرض علىالمؤْمنين ولها شروط اربعة  .الندم بالقلب  .وثرك المعصة فى الحال |

را
ركهتعي
وعزمءع
راوه
بمعر
 ٠والعزم على ان لانعود الىمثلها  .وان يكون ذلك حاء مناللهتعالى وخوفا منهالام غارتنا|:اتعرعت

ق»الالحسنالبصرى استغفارنا يحتاج الىاستغفار * قالالقرطى فىتذكرته هذايقوله فى |

زمانه فكيف فزمىاننا هذا الذى يرى فيه الانسان مكبا علىالظمحريصا عليه لالع |
والسحه فى هده زاتما انه ستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واسستخفاف ومن اظلممن ٌْ

اتخذ اياتاللّه هزوًا فبازم حقيقة الندم  دوى  انالملائكة تعرج االلىسماء بتسانالعبد
هىهم ومولون
جنوعل
وخرو
فاذاعمرضوها على اللوح الحفوظ يجدون مكانها حسنات في
ربناانك قعلأناماكتيناعليهال مااجمل فيقولاللتعالىصدقتم ولكنعبدى ندم علىخطاته
واستشفع الىبدمعه فغفرت ذليه وجدت عليه بالكرم واناا كرماكلأمش :قال-مولانا
'

جلال الدن قدس سيره

لذن ف كره فداه
نا

 000توي مارك ندواست [١

لق روان سبزه يود * هزكا اشك روان رحمت شود

تانكريد ابرى خندد جن ت+انكريد طفل ى جوشد لين []9
حلم|د بنعندالله العدنر نالخ ابراهم بن دعمعنيدم حاله فقالنظرت مسا كقصرى
» قا

بعت وتهيأت |
دشله
قلت
منداعموته وق
فرأيت فقيرا بغناءالقصر قد اكلابر بالماء والملح ف
للنومقال1مفتبت الىالله ولسست اللملة مسوحا وقلنسوةمنصوف وخرجت حافا الامكةة|

» واعلم انالله اذا اراديصد خيرا اصطفاء لنفسه وجعل فىقلبهسراجا يفرق بقينااللحباطل )
يا
ئترك
دى ي
اسهلحت
وسبصرعبوب نف

وحطامها وبلق علبها زمامها  :قال جلالالدين روى

وبتءج
رريعسدامبىسعكىر
عيسبمع“دعخ>لروز
مإ©
*عنوإجب

الجزء الرابع

جز  4/71هه

ىحقيق الأ تن ان ( واللاى يتينالفاحشةمن نسائكم ) والترى لا
© والاشارة ف ت

بالسوء والفاحشة ماحرمته الشبريعة مناعمال الظاهر وحرمته الطريقة مناحوال .الباطن
وهى الركون .الىغيرالله قال عليهالسلام ( سعد غيور وانا اغيرمهواللهاغيرمناولهذا حرم

الفواحش ماظهر منها ومابطن ) ( فاستشهدوا عليين ) عاللىنفوس يائيانالفاحشة ( اريعة
منكم  6اى مخنواص العناصر الاريعة التى انتم منها مركيون وهى التراب ومنخواصه

يتيوك  685والذلة وا+لمعوالمهانة واللؤم* والماء ومنخواصهاللين والمجن وَالكبيل

والانوثةة والشره فىالمأكل وفالمشرب * والهواء ومنخواصه الحرص والحسد والبخل
فتكخبرروالصك
ارلوال
وشخت
والحقدوالعداوة والشهوة والزينة » والنار وخموناصها الت

وابلدة.ؤسنوء الخلق وغين ذلك تنما :نتعلق بالابتلاق الذميمة (ورأسها حب الدانيا والرياشمة
واستفاءاذاتها وشهواتها ( فانشهدوا  6اىظهر بعضهذهالصفاتمن|لنفوس (فامسكوهن

افلببوت  6فاحسوهن فىسحن المنع اعلنعتعات الدنيوية فانالدنيا سجن المؤمن واغلقوا
عليهن ابواب الحواس امس (حاتى يتوفهن الموت  6اى موت النفس اذا انقطععنها
حظوظها دون حقوقها والىهذا اشار بهولهعليها لسلام ( موتواقل انعوتوا ) ( اؤبجعلالله
لهن سببيالانف©تاح روزنة القلوبٍ الى ءالم الغنوب فتهب منها الظاى الحق وجذبات
الالوهة التى جذبة منها توازى لعاملثقلين و(اللذان يأتيانهانكم ) اىالنفس والقالب

يأتبان الفواحش فىظاهر الافمال والاعمال وباطنالاحوال والاخلاق ف(اذوها  6ظاهرا
بالحدود وباطنا بترك الحظوظ وكثرة الرياضات والجاهدات (١فانثابا  6ظاهرا وباطنا
نداف وباليسر بعدالعسر فانمعالعسر
للطفعيع
( واصلحا ) لذلك (افاعرضوا عنهما © بال
ا »©انصلح متنفسير جمالدين الرازى
رننحابم١
االله كانتوابا 6لم
يبسسرا از
الكبرى  8#انما التوبة عالىله ؟ اى ان قبول التوبة كالمحتوم عالىله مقتضىوعده منتاب
علمه اذا قتبولبته 8ي8عللمذلينونالسوء  5اى المعصية صغيرة كانت اوكييرة ..فقوله انما

التوبة علىالله مبتدأ وخبره مابعده هوبجهالة  5اى يعملون ملتيسين بها اى جاهلين سفهاء
فان ارتكاب الذنب ميادعو اليه الجهل ولذلك قبل من عصوالله فهو جاهل حتى يتزع

جمهنالته * اولفتيسير ليست هذه جهالة عدم العرلانه ذنب لان ذلكعذر لكنهاالتغافل

والتجاهل وترك التفكر افلعاقبة كفعل منيجهله ولايعلمه © ثميتوبون منقريب *
اى مزمنان قريب وهو ماقبل حضور الموت اى قبل ان يغرغروا وسماه قريبا لان امد
الحاةالدنيا قريب قال تعالى إقلمتاع الدنياقليل 6فعمر الدنيا قليل قريب الانقضاء فاظك
بعمر فرد ومن لبعيضية اى يتوبون بعص ذمان قريب كأنه سمى مابين وجود المعصية وبين
ااكبدمنرا معد  1لزان فهو أثائت  «+فاولئك
حضور الماك :ثتاناافرنكا فى أى لجنرات

يتوباللهعليهم .بع .اى! شيل توبتهم ,فلو وكانالله .عليا .بج مخلقه .بعل اخلاسهم' الفتوية

|  9حكيا  #فىصنعه والحكمم لايعاقبالتائب * فاعللمىؤهن ايتنداركالزلة بالتوبة والاستغفار

| وسارع افلرجوع الىالملك الغفار روى -انجيريل عليهالسلام اناه عندموته فقال ياححد
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سورة الفساء

حجر /ا/ا 1هم

يت
|وفاهن ملالكةالموت او
8يجملالله لسهبنلا  6اى طررشا مخرجن به مناط بان /
| تشكح فاتهمغن عن السفاح اى الزنى © واللذان ؟ نش ةالذى

يأنيانها  اى الفاحشة

|ف متكم  6اهلزااتى والزانية بطريقالتغليبق»الالسدى ازيد بهما البكرانمنهما كاين
عنهكونعقوبتهما اخف منالحيسالْخلدوبذلك سند ففععالتكرار  8فاذوها »#فو خوها

يمتاًا
وذموها وق
اولسواتلهحماأ

أما خفمااله وذلك بعداشوت هفاهنثابا 6هعفمعالا من

الفاحشة سبب مالقا منزواجر الاذية وقوارع التوبخ

واصلحا © اى لعملهما وغير

الخال  8فاع ضوا عنهما © بقطعالاذية والتوبيخ فانالتوبة والاصلاح مما يمنع استحقاق |
نايا > الغاف قبولالتوبة  88رحما 3 6
مالعقابف انال كانو
الذ و

مدا

[]١تاارانوائل
معفرك
انالرجل اذا زى ناعأ وها محصنان دما الحم لاغير وان كانا غيرحصئين خدها الخلد درحدد

لاغير وان كان اعغاها ست عاال خر غير حصن فعلى الحصن منهما الرحم وعلى إلا"-

5-5

الحلد والمحضن هوياكنون طاقلا يالغا سلما حرا دخل يانأة بالغةعاقلة حرزة مسلمة ١

صبا
ات
ن
ب

بشكاح صجيحفالرجم كان مشروعا فالىتوراة ثمنسخ باية الايذاءمر ,القران ثم صار الايذاء

كءاونات متأخرة افلترتيب والنظم الاانهاسابقة على |
نيذا
وية الا
يةس آ
ماي
لا ب
اسوح
من
الاولى تزولا ثامصلاريس منسوخا يحديث عبادة بن الصامت عنالى صلاللهعليهوسل |

( البكربالبكرجلدمائةوتغريبعاموالثيببالثيبجادمائة ورجمبالحجارة ) ثمنسخ هذا |
كلهبآية الجلد( الزانيةوالزانىفاجلدوا كلواحدمنهمامائةجلدة وصارالحد هوالحادفىكل

درهدااء
3دهويدكلدكوي
زان وزانية ثمصار هذا منسوخا بالرحم فىحق المحصن بحديث ماعن رضىالله عنهوبق غير |دخ
الحصن فىحكم الحلد وهو الترتيب فالا يات والاحاديث وعليه استقر الحكم عندناكذا ظ

فىتفسير الفتياسيرلو*اجب على كلمسد ان يتوب مالنزنى وينهى الناس عنذلك ذناكل |
موضع ظهن فيهالزلىابتلاهماللبهالطاعون ويزيدفقرم * قال ابنمسعود زضىاللهعنه سألت ظ
اعظمعنداللهقال ( ان مجعل لله ندا وهو خلقك ) |
ْ رسولالله صلىاللّه عليهوسيم أى ذنب

قلتثمأى قال ت(اقنتل ولدك خشية ان يأكل معك ) قلت ثمأى قال ( ان تزنىبحليلة

| حارك) واشدالزىماهومصرعله وهوالرجل الذى يطلق امرانه وهوشم معهابالحرام ولاهّر 

ريلاىئر يعنىتظهر /
سمت
لبو
تنضح فكيف لاخافى فضحة الآخارة
ياففة ا
| عندالناس مح
الاسرار فاحذر فضبحة ذلك اليومواجتنب الزنى ولاتصرعليه فانه لاطاقة لك مععذابالله |
وتبمدم وتب الىالله فانالله كان شل التوية عن عباده ازالله كانتوايا رحما  :قال مولانا جلا لالدين ا
وبكعجم»يعد
عر>بع
5
الروى

قدس سمر ه

ير نويه تجائب محكست

+

برفلك تازد رك لحظه رست [١ا]

جون برارند از بشهانى انين * عرش لرزد ازانين المذنين [؟]
مشاست
ديخ
نشت
يكذ
مراكارب
ي
ا؟ك]
سود9
ب[©3
م

بيخ حمرت رابده 5

|

نبمىست []#
* ابتويه أشده أكر او

حات * تادرخت حمر كردد بيات

جله ماضيها ازين نيكو شوند * زهر بارينه اينكرد دجوقند
روح الببان -؟-1١ىي)

مام]رهثافدوانادخر
شادر؟ةتمايرى
جردف-ثر
اأجشسادحع١دب[

7/١ <:- هم

الجرء الرابع

موالالكدنأئكنا راتمة والآآخرة راغة » ومنكلامه من ادعىثلانا بغيرثلاث فهوكذاب
|منادى حبالْنة منغير انفاق ماله فهوكذاب  .ومنادعى محبةالله منغير ورع حعانرم |
الله فهوكذابٍ  .ومنادعى محبة الى علهالسلام مانغليرفقحةراء فهوكذاب وكا ازداد

الضد فعبادةالله وطاعته ازداد قربا منه وعدا كمدنالشنطان * قااللشر تسمالغروق
| الكرخ اعلنطائمينلله بأى شى” قدروا على الطاعة قال بخروج الدنيا من قاوبهم ولو
 62فىقلوبهم ماحدت لهم سجدة  :قال جلالالدين الرومى قدس سيره

بندبكسلباش آزاد اى بسر * جند باثى بند سيم وبند زد []1
هك از ديدار يجخود ار انام ]اتلياق درجشم اوممدارشد [؟]

كذزكبرحاقنكغولائرا بسوز * جنشرمكس دااز
,ينك
درك
وسز []#
برائيل رفض دتناه
 ١ومناكرمهالله بمعرفةعظمته اضطر الىكالطاعته  حَكى  ازشابا ىمانس
واعتزلالناس وجعل يتعبد فىبعض الواح فخرجاليهرجلانمن مشاع قومه ليرداه الىمنزله
|فقالاله يامن اخذتباص شديدلاصيرعليه فتقا لهماالشابقباىبينيدىاللهاشدمن هذافقالاازكل
| اقربائكمشتاق اليك فعبادتك فبهمافضل فقالالشابانالله تعالى اذارضى عنى برض ىكل قريب
| وبعيد فقا
اينا
الانلته شلابتعلم وانا جر
ل هاذام وانانخاى العجب فقال لهما الشاب
معنرف
ه
س
ف
ن
م
ل
ه
ر
ض
ي
ااحجب فنظر احدها اللوصاحبه فقال له ثّفان هذا الشاب وجدر ,م
الجنة ولابقبل قولنا * وعنوهب بن منبهكانداود عليهالسلام جعل نوبة عليه وعلى اهله
| واولاده ولامر ساعة منالليل الاوهويصلى ويذكرفنىسسره تحرك قلهبالنظر الىطاعته
وكان يفبنايدنيه
طنقهر
الله ضفدعا فقال والذى ا كرمك بالنبوة انه مخنلذقىالت تعالى

ا
ا

|وانا قاتمعللىرجل مااستر<ت مع الى لاارجوالثواب ولااخاق العقاب فاجسك فه ياداود
ظ فم انا سن هوالذى عل انه بسي“ ولايعجب بطاعته فلابد للمؤمن املنعمل الصا

ومنالصون عسمباطله من رؤيته وسائر الامراض الفاسدة ولذلك كان الكبار مختارون

| الوحدة  +قالالامام جعفرالصادق وكذا سفيانالثورى هذا زمانالسكوت وملازمةالسوت
| فقل لضان اذا لازمئا سِوتنا شن أيبن
حصل لنا الرزق قال اتقوا الله فانالل يرزق المتقين

منغير كسب ك قالتعالى ل( ومنيتقاللهمجعل له مخرجاويرزقه حمينث لانحتسس)  :قال

| جا١لالدين الرومى

بردل خودك نه انديشة معاش * عيش نايد توبر دركاه باش []4

 9واللاتى  6حمعالتى يأ
8تينالفاحشة» الاتيان الفعل والمباشرة والفاحشة الفعلةالقسحة

| اديدبها الزنى لزيادةقبحه عكلثىير املنقبائحاى اللانى يفعلنالزنى كاثنات 88نمسناككم

١

ْاى منزوجاتكم  8فاستشهدوا علبهن اربعة نكم يهاى فاطلوا ان يشهد علمهن باثمانها |
! أربعةمن رجالالمؤ من
ينواحرارهم  9فان شهدوا  7علمهن بذلك  3فأمسكوهنفىالببوت » ظ

 .فاحيسوهن فيوهااجعلوها سجنا عليهن  يحتوىفبهنالموت * اى يأخذهن الموت أ

| ويستوفى ارواحهن  .وفيه تهويل للموت وابراز له ففوصورة منيتولى قبض الارواح او
ص

و«
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مادائل دفتر دوم دربيان حلوا خريدن شيخ احمد خضرويه ال
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سوزرة النساء

م

ظلفان« اننيد .واظثية ووصؤئيها اؤدين 6اى بمد اخراجاالوسةأوقشاءالدين عذا”كه
اذا لمنع مانع من الموائع الاربعة تل

واختلاى دين ورق واختلاى داء© وان 5

رجل داىذ كرميت 8#بورث  5اى بورث منه منورثلامناورثصفة رحل © كلالة 4

خير كان اى ملنل
داو
له

ولاوالد وهى فىالاصل مصدر ععنى الكلال وهوالاعاء فى التكل

ونقصان القوةففابسهتعيرت للقرابة هغنير جهة الولد والوالد لضعفها بالنية الى القرابة

جمهنتهما 9:اوامرأة  #عطف على رجل مقند بماقندبه اى اكنان المت اتى بورث
منهاكلالة © وله  6اى ولاميت الموروث منه ا ٠كان رجلا اوامرأةةف اخاواخت يه
كلاهام ا
نلام بالاجاعلان حكم غيرها سين قب

ا

السودة © فلكل 7-5

 6ائ

منغير تفضيل الذكراعللىانى لان الادلاء

الى ابلممتحض الانوثة  8ذانكانوا اك
9ىهاولادالام ©2

كه فالىوجود  00منذلك 4

اى منالاخ اوالاخت المنفردين بواحد اوا كثر ف فهم شركاء فالىثلث ه8ت#سمونةبالسو

ريد بصنت ذكرهم عاىنثاهمن والباق لقة الورثة مانحا

افروض رايط

يمعند وصية ,بوصىيها 1غير مضار  قوله غير مضار نصب الا منفاعل بوصى

المقدر المدلولعليه وله بوصى على البناء للمفعول اى بوصى المبت باذ كرمن الوصية والدين
حكاولنه غيرمدخل الضرر على الورثة بمازاد على الثلث انوتاكلووصية لقصدالاضراربه.

وبان شر فالمرض بدين كاذب! #8وصية املنله  6باوىصكمالله وصبةبها لجاوز تغيرها قال
عليهالسلام( من قطع ميراثا فرضهالله قطعالله ميرالهمن الْنة) عق 0

بالمضار وغيره

حلم 4ه لابعاجل بالعقوبة فلااغتر رياد تلك #ه اى الاحكام التتقىدمت فىاص
اليتائى ا والمواريث هه حدوداللك يه اشنرمه الى
 1ليومت لانحوز

حاوزتها © ومنيطعالله ورسوله  5فىحميع الاوامى واانواهى التى نمحملتها مافصل ههنا

يدخله جنات نجرى منحنتها الانهار خالدين فبهايهصيغة المع اىخالدين بالنظر الى
اال
ن6
حمسنب المعنى ف وذلك *#اى هذا الثواب 8
جمع
االف
بية
ىوز
لعظم
جاة

ظ

الوافرة /

بومالشامة والظفر الذى لاظفر وراءه © ومن بعص ألله ورسوله 6ه وأوفى بعض الاواص 1

والنواهى 9و8يتعد حدوده  #شرائعه المحدودة فىيجميع الاحكام ي
8دخله نارا كهاى

عظيمة هائلة لاشّادر قدرها 8هخالدا فبها وله عذاب مهين 6ه اى وله غير عذاب الخريق ظ
الجسمانى ,عذاب .آخر لايعرف كنهه وهو العذاب الروحانى كانِوْدْرْبه وصفه والجلة حالة ِظ
وافردخالدا فىاهل النار وجمعفىاهل الحنة لان افلىانفراد وحشة وعذايا للنفس وذلكانسب

ظ

بحال ااهللنار  +اعل ازالاطاءة سبب لثيل المطالب الدنيوية والاخروية ويرش
شد ع
رلى
ف ف |
الاطاعة ازكلب اصحاب الكهف لاتبعهم فطاعةالله وعدله دخول المة

إبتآك [قاق كتبيذ! اعلتزلاظ » ,حابدان) عرص بم تعيناد
زهفى
و ك
راكاب
سك

صي
ب
ب
ابي
ا
لاس

جند * بى عردم كرفت ومصدم شد

| فاذاكان من اتبع المطبعين كذلك فاظنك بالمطحين  +قال حاتمالاصمقدسسره الببحي'| :.

 4701 2كم
لزه الراء
مثابةالاباءللاولاد فانالشيخ فىقوكماهلنى فىامته على ماقاله علهالسلام وقال صال '

عليهوس ( انالكم كالوالد لولده ) ففى قوله بو
(صيكمالل ) الآآية اشارة الى وصايات المشاعخ .

والمريدءن ووراتتهم فقرابة الدين لقوله تعالى ( اولئكهم الوارثون ) فكما انالوراثة ١

الدثيوية بوجهين بالسيب والنسب فكذلك الوراثة الدينيةبهما  .اماالسبب فهوالارادةولبس

خرقتهم والترك بزلهم والتشيهبهم

واماالنسسب فهوالصحه معهم بالتسلم لتصرفات ولابتهم ظ

ظاهس! وباطنا بصدق النبة وصفاء الطوية مستسلما لاحكام التسلدك والتربية لتوالد السالك '
بالنشأة الثائية فانالولادة تنقسمعل ا
ىلنشأةالاولى وههى ولادةجسماسة بانيةولد المرء هن رحم
الام الىءالم الشهادة وهوالملك والنشاة الثانية وه ولادة روحامة بانيتولد السالكمنرحم |

القلب الى الم اليب وهو الملكوت ماح النىعالليسهلام عنعيسى عليهالسلام انه قال

[ لنيلج ملكوت السموات والارض من لميولد مرتين ] فالشيخ هو الاب الروحاق

والمريدون المتولدون من صلب ولايته مم الاولادالروحاسون وهم فمابيهم اولوا الارحام

| بعضهماولى ببعض فىكتاباللكهقوله تعالى( اتماالمؤمنون اخوة  وقال علمهالسلام (الانساء

لأ
ب
'ل[يرح©
كدوز؟شيم]تهرىطوجىعهع اخوة منعلات امهاتهم شتىودينهم واحد ) ولهذا قالعليهالسلام (كل حسب ونسب يتقطع
ى
س
ح
ا
ل
ا
)
ى
س
ن
و
لان نسبهكان بالدين كاسئل منالنبى صل اللعهليهوسل منآلكيارسول الله
قال ( الىكل مؤمن تتى) وانعايتوارث اهل الدين على قدر تعلقاتهم السبية والنسية |

والذ كو دة والانوثه
والاجتهاد وحسن الاستعداد واتما مواريثهم العلوم الدينية واللدنية |

4وم| كاقال صلىاللّه عليه ؤس ( العلماء ورثةالانبياء وانالانياء لميورثوا دينارا ولادرها واتماورنوا
العمشناخذبهفقد اخذ بحظ وافر )  :قال مولانا جلالالدين الرومى قدسسره

جون كريدى بير ناذك دل مباش »* سست وريزيده جو آبٍ وكل مباش []6

و
جون كرقتى بيرهين تسل
مم ش
جو*

هموسى زير حكم الخضررو

كرتوسنك وصخره ومرص شوى * جون بصاحب ذل رسى كوهص شوى [؟]
ادسمحدان باغرا يحندذاق ححكند

 +حصت

مردانت

از مردان

خند

© ولكم نصف ماترك ازواجكم منالمال اذامئن وميم بعدهن «2انلميكنلهنولد4
اى ولد وارث بمطننها اومنصلب بنيها اوبى بنيها وازسفل ذ كرا كان اواتى واحدا
كان اومتعددا ميك اومن يدك والساق لورنتهن من ذوى الفروض والعصبات اوغيرهم

| اولبيت المال انلميكن لهن وارث آخر اصلا  8فانكانلهن ولد * على نحو مافصل
ف فلكم الربع ماتر كن » اتىركت ازواجكم منالمال والباقى لياق الورئة  8منبعد
وصبة » متعلق بكلتاالصورتين الامابليه وحده  يوصينبها امون6بعد قضاءه دين *#
ناركن ثبوته باليينة اوبالاقراد © ولهن الربع ماتركم كج اذمتم وفَين بعد
جوعيض
ع؟جسضع6تكم]رميصم
ج©ا-رب1
ن”جكك[رم
جان يكن لكم ولد يه ذكر اواتى منهن اومنغيرهن اوولد ابن والباق لقئة وراتم

ساسحاب الفروض والعصبات اوذوى الارحام اولييت المال انليكنلكم وارث آخراصلا

|

© فانكانلكم ولد» على التفصيل المذكور ههفلهن الدنماتركتم  6منالمال والناق ا

مج  71هم

سورة اأنساء

فك خريية حانك وانت تخدمها مريدا مماتها ولكنك احسنت وايلتلهلدعلى |
عقت
ضفىو
|
القلبل كثيرا) وجاء رجل االىلى عليهالسلام ليستشيره افلىغزو فقال ( أولاكلدة ) قال ثم
(لزمها فانالجنة حت رجليها ) ذ كرهفىالاححاء قبل فيه وتم ماقيل
قال عليهالسلام فا
انيت متراعاثلذرا شيعه “اقذىدمات ' مادوالتطت

ْ6

ىضاى مادرانشت
در
روزئى بكن"ائ تخدائامارا  +حكير

ويطيعالوالدين فهاابح فى دينالاسلام وانكانامشركين ويهجرها انامراه بشركاومعصة |
قال تعالى ( وان جاهداك على ان تشرك فىماليسلك بهعلمفلاتطعها )

جون سود خويش را ديانت وشوى * قطع رحم بهترازمودت قربي
قال بعضهم كماللايؤمن املنهلاك مع الجهل فطلب علمه فرض عين سواء كان منالامور
الاعتقادية دعر فةألصائم وصفاته وصدق النىعليها لسلامفىاقواله وافعاله اومن الاعمالالحسنة

ْ

المتعلقة بالظاهركالصللاةوا لصوموغيرها اوبالباطنكسن النيةوالاخلاص والتوكولغيرهااومن
ل وراكبلا
اْر
السيئة المتعلقة بالظاهص كشرب أخ

والنظر الاىجنبة بشهوة اوبالاطن

كالكبروالتحب والمسد وسائر الالخلاق الرديئة للنفسفانمعرفة هنةالامورفرض غتنّعت |
على المكلف طلبها وان أذنلهابواء واما ماسواها منالعلوم فقيل لاجوزله الخروج لطلبه
+اوى قاضىخانرجل طلب العلموخرج بغير اذن والديه فلا بأسبه ولميكن
ىمافت
فذنه
الوابا
مالاذتا كحانما
عقوقا قبل هذ

فاذا كان اعرد صببح الوجه فلا بويهانبمنعاه * واماحق الود

3لمضاف الى اسمه تعالى لاالنانسان يدعى |
على الوالد فكالتسمية باسمحسن كأمماء  17وا
ىال" خرة باسمه واسم ابيه قال عليهالسلا ا لداديكة نوم القيامياسمانكم كك

فاحدنوا اسماء؟ )ولذاقيلستحب تغيرالامماءاالقبحة المكروهة فانالنى صلاىللعهليهوس ظ
ل امسمضهطحع فسماه الملبعث  .ومنحقه عليهالحتان |
سمى المسمى بالعاصى مطيعا  .وجاءاجل
وهوسنه  .واختلفوا ىوقته قل لاحتن حتى سلغ لانه للطهارة ولاطهارةعله حتى سلغ وقيل

لظهمراسفهه خمانلفة |
اذابلغعشيرا وقبل تسعا والاولى تأخِير الختان الى انيثغر الولد وي
البهود لانهم يختنونفىالوم السابع منالولادة  .ومنحقه انيرزقه بالحلال الطيب وانيعلمه

علالدين ويربيه بداب السلف الصالمين  :قالالشبخ سعدى قدسسره فىحق الاولاد
نحخردى درش زجر وتعليم كن » #به سك وبدش وعده وب كن

سياموز بروردهرادست

رع تاو لبخ دارى جوقارون كنج

تايان لبقا كيسة سيم وزر * ذكردد تهى كنسهة بسشوهور

دوى -ارنذسىالله عنه عنالنى علىهالسلام قال يعقعنه فالىيومالسابع وسمىويماط |و
عنه الاذى فاذابلغ ست سئين ادب واذابلغ سبع سنين عزل فراشه واذابلغ عشر سنينضرب |

رة زوجه اثبومهاخذ بيده وقال قدادبتك وعلءتك وانكحتك |
على الصلاة واعذابثلغمست
اعوذبالله من فتنتك فىالدئيا وعذابك فاىلآخرة  .والحاصل انوشتى ازلابتءه الانسان على |

| رأى نفسه بل يكل اعره الىالله فانه اعل وارحم © والاشارة فالىآيات ازالمشاع للمر يدين

الجوء الرار

محا 7/0١٠. هم

ظ| معهما أحد أأَروجن امااذا كان نا المي اأزوحن فلا مهيوسممابق من فرض احدها ظ

لائلث اليكل كا قالهابن عباسرضىالله عنهما فانهيفضى الى فضيل الأم عاللىأب معكوته |
اقوى منلهاافىضالعاراثيفدهلعلمها عند انفرادها عن احد الزوجين وكونه صاحب فرض |

وعصبة وذلك خلاف وضعالششرع ف نفكااذله اخوة  *#اى عدد مانلاخوةمن غايعرتبار |

|التثلمثسواءكانتمن جهة الأبوين او من جهةاحدها وسواء كانواذكورا اواناثااوختلطين ١

| وسواءكان لهم ميراثاو محجويين بالأب ف فلامهالسدس» واما السدسالذى محبوهاعنه
قسمةالمواريث كلهااى هاذلهاتصباء للورثة من بمعادكان من وصية © بوصى بها * الميت
وفاة الوصف الترغيب فى الوصة واللدب الها  8اودين  6عطف على وصة الا انه غير

| مقد بماتق.دهمنالوصف بل هو مطلق ,اول مائيت بالينة اوالاقرار فىالصحة واما قال

بأوالتى للاباحةدون الواو للدلالة على انهما متساويانفى الوجوب مقدمازعلى القسمةجموعين
ظ ومنفردينوقدمالوصة على الدينوهى متأخرة فالحكم لاتها مشبهةبالميراثإشاقةعلىالوواقة
| مندوباليها الميع والدين اينكموازعلىالندور © اباوم وابناوم لاتدروناً:ماديا
بلورثة ااىصو لكم وفروعكم الذين سوفون لاتدرون أيهمانفع
هلخطالب
نفعاي ا

بوصى سعض ,مافلعهرضكم لثواب الآآخرة يتتفيذ وصيتهأم منلابوصى يش" 00
عرض الدنيا يعنى الاول انشعاكنتم محكمون نظرا المظاه الال باتفعيةالثانى وذلك لان

| نوابالآ خرة لتحقق وصوله الى صاحيه ودوام ممتععهتبغهاية قصر مدة مابينهما املنحياة
ضة مانلله اى
فقصرىيِو
| الدنيااقرب واحضر وعرض الدنيا لسرعة نفادهوفنانه ابعد وا

فارضلالملهيذل
ركاث فرضا 8#ان اللهكانعليا 6بالخلق ومصالمحهم  8حكها 6#فىكل
|ماقضى وقدر ودر * واعلٍ ان فى هذه الآاية بنبيها على انالعبديننىياجنسانب الميل الى
جانى الافراط والتفريط برأبهوحمله بل ستمسك بالعروة الوق التىهى العدالة فىالامور

ك|لها وهو الميران السوى فها بين الضعيف والقوى وذلك لا بوجد الا يمراعاة المله تعالى

وامحانظلة عالاىحكام المقضية الصادرة املنعلم بعواقب الامور الحكمم الذى يكضلعثى”
فىمس ننته فعلكم بالعدل الذى هو اقرب للتمعوى والتحانب عن الجور بين العباد فى جمبع 1

الامور خصوصا فيا بينالاقارب فان لهم مزريد فضل عاللىاجانب ولمكانةصاة الرحم عندالله

قرنالارحام باسمه الكري فىقوله تعالى ( وأنقّوا الله الذى تساءلون به.والارحام» فحافظوا ظ
| على مراعاة حقوق اصولكم وفروعكم وانوا كل ذى حق حقه ثفن حقوق الوالدين على

| الولد ترك التأفيف والبر والتكلم بقول لطايفلخ»وبفر يسأل الولد عنالصلاة ثمعنحق
ِ
الوالدن وتسأل المرأة نعالصلاة ثم عن حق زوجها ويسآل العبد نعالصلاة ثمعن حق

المولى ثماناق الوالدة اعظم منالوالد لكونها ١كثر زحمة ورحمة  روى  انرجلاقال

يارسولالله ان اى هرمت عندى فاطعها بيدى واسقيها بيدى واوضيها واحملها على عاتق
ْ فهل حازيترحقها قالبرلإولاواجد! من مائة)قال وم يارسولالله قال ( لانها خدمتك

(ف)

النساء
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فى حقالظالم والمؤذى

خرانىكند مرد شمشيرزن * مجنداتكه دود دطلفل وزن
ان وفك أ ماوت عافيته) قات
لاتجيد ييي
خش بارورد بايد زبن
مكافات -موذى” عالشن مكن  +له

سر كرك بايد هم اول بريد * اجنهون كوسفندان مردم دديد

قال سولاللهصبىالله علنه وسلٍ( تقبلوالىستاانقبللكم المنة اذا حداتم فلاتكذبوا واذا
ناوا وغضوا ابصارك واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم
فاوا واذا اننتخموفل
ومعدخملفل

طق عر تكروواغيووو يق /الخوراوت اولان احازد  1هال عله ظلواميت حرام امال |
ن*ه ابناهكلاشناميكتب الحديث فاتكسر قلمهفاستعار |
واععنه
منائة الف المس بتصدق به

غ منالكتابة نسى عل القلمفىمقلمتهفلما رجع الىمرورأى القلموعىفه
رلما
فلماذ
ق
ا
(يتم
فتجهز للخروج الىالشام قال رسولالله صبىالله عليه لووسصل
وصمم حتى تكونوا كلا وثار فهاينقعكم الا بالورع ) * قال ابراهم بن ادهم رحمهاللهالزهد
.الفرض هاولزهد فىالحرام
زةهد
ثلاثة اصناف  .زهد فرض  .وزهد فضل وزهد سلفام

و.زهدالفضل هوالزهد فىالخلال  .وزهدالسلامة هاولزهد فىالشهات * وكان حسانبن

طناجمعا ولايأكل سميناولايثسرب باردا ستينسنة فرؤى فالىام بعدمامات
ضلاي
مان
ابى سن

فقيللهمافعلاللهبك فقال خيراغيرانى محبوس عانلْنة بةاابسرتعرتها فلماردها  +وم عيسى
علهالسلام بمقبرة فنادى رجلا منهم فاحاءالل تعالى فقال من انت فقال كنت حمالا انقل
للناس فنقلت بوما لانسان حطا قكسرت منه خلالا تخللت بهفانامطالب بهمنذمت
|

ا
ا

خوف دارى أكر زقهر خدا * 'روى راه حرام ديا

ظ بوصككم الله 4اى يأمسك ويعهد الكم فى اولادك » اولادكل واحد مْكم اى أ
١

| فشأن ميرائهم وهواجمال تفصيله  9للذكر مثل حظالاين  والممنىمنهمفحذفللع |

به اىيعدكلذكر بأشين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصبه  فانكن * اىالاولاد

والتأندث باعتار الخبروهو قولهتعالى  #نساء *#اى خلصا ليس معهن ذكر  8فوق |
تين 64خبرئان  9فلهن 'لثاماترك 64اى المتوفىالمدلول عليهبريقنةالمقام وحكمالبنتين

حتكم مافوقهما ف وانكانت » اى المولودة ف واحدة  4اى امرأةواحدة ليسمعها |
اخ ولااخت ف فلهاالنتصف  #مماتركهق ولابويه  6اى لأوى المنت ه98لكل واحد |

مهما السدس » كاننا ذلك الدس ف مماترك  #المتوفى و ان كازله » اى للمبت |
© ولد 6اوولد ابنذ كرا كان او الى واحدا او مغتعيدرداانالااب فى صورة الانوثةيمد /
١

ي فكاننلله ولد  #ولا |
مااخذ فرضهالمذكور يأخذ مايق من ذوىالفروض بالعصوية 8
| ولدابن و9ورثه ابواء  #خب ف فلأمه الثلث» مماترك والباق للب هذا اذا ليكن |

الجزء الرابم
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بل

لهم قولا مءروفا فىالتشويق وارشادالطريق والمثعللى الطلب والتوجهالىالحق والاعىاض
عن الدما وهر برهوانها على الله وخسارة اهلها وعنة اهل الله فاىلدارين وكال سعادتهم

ا.لمفتزلين فاذا وقفت علىهذا فاجتهد حتىلانحرم منميراله الحقيقة وتصيب المعرفة وعم
| ماقل
مبراث ندر خواهى نوعلم بدر ,اموز * كينمالبدرخرح توان كرديدهروز

ْ

| رزقنا الله وايامتمرات الاحوال وبلغنا الى تصفيةالباطن واصلاحالبال  8ولبخش الذين»

صفتهم و-الهم انهم «لولوتركوا  6اى لوشارفوا ان يتركوا هومن خلفهم  64اى بعدموتهم

ذرية ضعافا  6اولادا جزة لأغنىلهم وذلك عند احتضارهم  8خافوا عليهم ه اى
الضباع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم والفقر والتكفف والمراد بالذين اهلماوصياءامىوا

ان يحشوا الله فبخافوا على من فى ححخورهم مناليتائى وليشفقوا عليهم خوفهم على ذريتهم
اوتركوهم ضعاذا وشفقتهم عليهم وان دروا ذلك فى انفسهم ويدوروه حتى لابجسروا
على خلاف الشفقة والرحمة © فاتقوا الله  #فىزرادى غيرهم هَلوليقولوا قولا سديدا #
اى ولمقولوا لللتامى مثل :مابقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الادب والترهب ويدعوهم

|

سات وياولدى ولايؤذوهم ف انالذين يأكلون اموال اليتائى ظلما  6#ظالمين اوعلى وجه
لنمهعروف عندالحاجة اوبما قدرله ظ
الظر من اولاء السوء وتضاته وائما قلقدابنهه اذا ابكال م

 .ابلهقاضى بقدرعملهفبهلمعاقبعلييهأغك9انلماون فىبطونهم  6اى ملى”بطونهميقال ظ

لاه واسرف وفى معاه اذا اقتصدفنهههنارا #اى مابجر الىالنار ويؤدى
منه
ذفاىبط
ظ ااكل

0

|املسيعهارةفكاأونههائفنلىةاارلمحبقهيمةقاةلوص8ف وسيصرلووىن # -اناى١سكيلدمخاالوالنيتيموميابلعبثعثيانلوسقفمعيايمرةاوالد4خ6ااىنخنراجرا ظ
من قبره ومنفبهوائفه واذنيهوعيننه وابعرلنفاس اكناهنيأ كلمالاليتم افلىدنيا-وروى-
اعص
لفص
الية
انه لماتزلت هذهالاً بيةتقل ذلك عانلناس فاحترزوا عن مخالطة الباعى بالك

اعليىتامى فنزل قولهتعالى (إوان تخالطوهم فاخوانكم فالدين» الآآية وفىالحديث قالالنى
علمهالسلام ر(أيت ليلة اسرى فىقومالهم مشافر كشافر الابل احداها قالصة على منخريه
والاجزاى عزله بسنيو جتوفة :حدم بلقملا نوجر جما :فص زجا لجتررال لمن اطؤاخ ٠
' قال الذين ياكلون اموالالتاءى ظلما )
كىكز صرصر ظلمش دمادم »* جراغ عيش مظلومان ميرد
اك ترنسجازين -كايزي اقمالى !|| )كرتنيه د ركبزد ,شحت كبرد

وقد امرالله تعالى ان لايؤذى اليتيم ويقالله .القول السديد فقكفت يكون حال مانذاه
وغبره ممنالمؤمنين وا كلاموالهم الست بوالظل اراؤئ ان لهام جبابا يعنى مواضع

 ١كساحل البحر فيها حبات كالبخانى وعقارب كالبغال الدلم فاذا استغاث اجههلتم نايخفف
تعلل فخرجون فتأخذالحات شفاههم ووجوههم ماشاءالله
عنهم سل هم اخرجوا الى االف
ا

فيكشطن فيستغثون فرارا مناهالاثلاىر فبسلط عليهمالجرب فبحك احدهم جلده حتى |
(سدو)

ورة النساء

د

ا.لمؤنؤثة نظيما.لقاوابلغلواثت اذ كورة وتصدقا عليهومكان اللؤمنون يغعلون اذك |
اذا احتنعت الورثة ؤحضرهم هؤلاء فرضخوا لهم بثى

ع

موي

ذلك |

رن يكونفريضة فاوكان فرلضة لصرب له تحد :ومققذار «القير من الحقوق ١
تأديبامنغي ا

ظوقولوا لهمقولا معروفا 6هوهو ان يدعوا لهم وشواو اخذوا إناداة على00
 ١اعماوا» وسفور رشع نلكولايمنوا علمهم٠ كللكيت اليهالنفس واحته لحسنه شم

عرعقالا فهونكر كر ظ
ابحوه ش
 ١ا(وغقالاجرةقوال أوعبل اقهوا روف“ وما الك تره لق
(كل معروف صدقة ) وفى الثل اصنع المعروف وإلقه فالماء فانم يعرفه السمك يعرفه |

منتلمك السماءأ»

باى شاه * أكر ماق ندائد دائد الله
ن كدزيااز
تاوي

ظ

دعحكى  -أن حمة اتت رجلا صالًا فقالت احربى معندوى احاركالله ففتح لها رداءه |
| فقالت يراق نفهان اردت المعروف فافتح فحاكتى ادخل ننه فقال اخثى ازتهلكبىقالت |
ضه رجل فى |
اترثم
فلتكح فاه فعدخا
فى ذ
 .لاوالله والله وسكان سمواته.وارضه شاهدة عل
ذلك فاتكرفلما اندفعخوفها قالت يااحمق اختر لنفسك كدك او فؤادك فقال اين العهد |

والهين قالت مارأيت احمق منك اذنسيت العداوة التى ينى وبين ابيك آدم وماالذى حملك
على اصطاع المعروف معغيراهلهفقال مهلينى حتىآانىنحت هذا الجبل ثتموجه الىالله
فظهر رجل حسن الوجه طبب الراحة واعطاه ورقة خضراء وامره بالمضغ ففعلفلإيث
الاخرج قطم الحمةمنالاسفل (مخلصه اللهتعالىمنشرها ثمسأل من|:نتفقالاناالمعرؤف
وات الله ضحت الملائكة فىالسمو ات السبع الى الله
دنتعلم
وموضىى فىالسماء الرابعة وا
فانطلقت الى المنة واخذت من.شحرة طونى ورقة بااصلله فصلع المحروف فانه لايع

صهطنع البه
عندالله واالنضميع
نككاورى ازممدم نيك قا »* يكرا بده ىتوسد

خداى

ظ

ويتمكاتب هن الصدقة الكلمة الطسة والشفاعة الحسنة والمعونة فىالحاجة وعيادة المريض

عكل*م النرجال فالىقيقة اقوياء الطلة ١
ويراذل
لبم وغ
س قل
مييب
وتشيبع الجنازة وتط
والسلاك فلهم تصيب هدر صدقهم افلطلب ورجولتهم فالاجتهاد مما ترك المغارخ |
لىب وتركتهم بركنهم وسيرتهم فالدين وانوار حممهم
لانطعل
ااعو
والاخوان فالله وال
العلية ومواهب ولايتهم السنية والنساء ضعفاء القوم فلهم ايضا نصيب مفروض اىقدرمعلوم |
فلطلب وحسن استعدادهم لقبول فض الولايهوهذا
على وفق صدق التجائهم الولهجدهم ا

حال الجتهدين الذين هم ورثةة المشاعم انهمورثةالانساء فااملانتمون الىولايتيم بالارادة

وحسن الظن والمقتسون ماننوارهم والمقتفون على نارهم والمشبهونبزيهم والمتبركون
بهمعلىتفاوت درجاتهم فهم كثابة اولى القربى واليتاى والمسا كين اذا حضروا القسمة '
عندحافلصحبتهمومجامعسماعهمومجالسذكرهم فانهامقاسم خيراتهم وبركاتهم فارزقوهم |

منه اى من مواهب ولايتهم وآثار هدايتهم واعطافعنايتهم والطاف دءايتهم وقولوا_ .

الجزء الرابم

١٠ *- يهم

لنقنترمآن الف النت .مية وادخال السرود على
كناباقوالعمبلهااحبالاىم
|الممن وقضاء حاجته احب الى من عبادة العمر كله وترك الدنيا ورفضها احب الى من
ام
رمن
حنق
التسد بسادة اهل السموات والارض وثرك دا

احب المىامئنتى

ححه من

رعلى
شتكرك
لها
عند .ااول
لن م
ابما
قا سمالحكم ثلاثة اشباء تزعالا
ولا*ولقال
نلخلا
االا
الم

ظ

| الاسلام و.الثانى ترك اللتوف على ذهاب الاسلام  .والثالث الظرعلى اهل الاسلام وميا |

مسيرةقال:انى بسوط الفىقرجبلره

بدما دفن يعنى خاءه .منكر ونكير .فقالاله اانا

ضارباك ماثة سوط فقال الميت انا كنت كذا وكذا يتشفع حتى حطاعنه عثيرا تلميزل يهما
حتى صارت الى ضريهواحدة فقالاله اناضارباك ضرية واحدة فضرباه ضربة واحدةالتهت ١

|القبرئارا فضقرالبلمماتى قالامررت برجل مظلوم فاستغاث بك فلمتغنثههفهذ! :خال الذئ ١

 ٍ+ان الكبارييكفون انفسهم اعلمنتستبهات
ظيفت المظلوم قكيف يكون حال الوظاالمعل
فضلا عن الخرام فان اللقمة الطسة لها اثر عظلمف اجاب اةلدعاء ولدا قال الشبخ 'يمالدين

الكبرى قدس سسره اول شرائط اجابة الدعاء اصلاح الباطن طلع سودي انرا
الاخلاص وحضور القلبيعنى التوجه الاحدى اذ القلب الحاضر فاىلحضرة شفبعله قال

كة الانسان باللسان وصاحه من غير حضور
ر©
خدين
تعالى ف(ادعوا امللخهلصين لهال
لفبعلاىب واصولّتخارس على السطح فعاللىعاقل ان يمحترزعن ارام
اواق
القلب ولولة ال
جىاب دعاؤه فىالخلوات  8للرجال نصيب  #4روى  ان اوسن صامت
تت ك
سبها
يمشت
وال

الاتضازى رضى الله عنهخلف زوجته اكمكة وثلاث بنات فزوى أبتاعمه سويد وفعطمة
| ميرانه عنهن على سذة الاهلية فانهم ماكانوا نورثون النساء والاطفال وقولون اما رث

|منبحخازب ويذب عناطوزة غاءت ام كةالى رسول الله صلّالله عليهوسلفىمستجدالفضخ
ل)ت
زله
ت ال
فحدث
فشكتاله فقال(ارجى حتىانظرمان

قاامن
رهم
فالي
تعث
اف
هذه اللآية

 0اوقا أ فانالله قدجعل لهن تصباول سين حتى سان فل بوصيكم اللهال أعطى امكة

اولاعلنبنات الثلثينوالباق لارىالم والمعنى لذكور اولاد اميت حظكائن يوماترك الوالدان
ممبرتاد المتوارثثون منهم دون الحجويين عنالارث
ابةللل
وقرا
والاقربون #ه مذنوى ال
8صيب مماترك
وهم الابوان والزوجان والاان والبنت 88وللنساء  5اى لماعة الاناث ن

الوالدان والاقربون ماقلمنه اوكثر  6ماالاخيرة باعادة الجار يدل واليها يعود الضمير
الجرور وهذا اللدلمرادفى اجملة الاولى أيضامحذوف اتعويل علىالومذفكوارته دفع

ْ

توهم اختصاص بعض الاموال سعض الورثة كالبل اولات الحرب للرحال ونحقق الكل
صاص
تلى
خصب ع
ا*ن
لا 6
اروض
فصبا مف
| املنفرهّين حقا من كل ماجل ودق ن

ااىعنى |

نصدا مقطوعا مفروضا واجا لهم وفه دليل على ان الوارث لواعرض عن نصميه ميسقط

اا

حقهفة واذا حضرٌ القسءة »6الي لي والميراث هواولوا القربى للمبت ممن لايرث ١

منه 8والبتائى والمساكين * من الاجانب ف8ارزقوهم منه 6اى اعطوهم شيامنالمال
| المقسوم المدلوال علنة #القائمة اؤامناترك الوالدان والاتربون ع

امّندبٍ كلف والنالنيوق

"ع

وو

سورة النساء

/ 2-ا 1هم

|ليق ةلاخ نومري "الاسراف بل حو بياتييائة إسراف.و٠بدادا م

اى مبادرين ومسارعين الى اتفاقها مخافة  #انبكبروا  الو فىاتفاقها

وتقولون ننفق كانشتهى قبل انتكبر اليتامى رشدا فنتزعوها مايندينا ويازمنا

تسليمها اليهمفوومنكانغنيا64منالاولياء بوي ب
جا
ولموعليقنع بامنااه ال
للغن
ولهامنا
رىزق اشفاقا علاىليتم وابقاء على مالهواستعففب
ابلغ هن عف كا نه يطلب زيادة الءفة

ومن كان 64معن الاولباء والاوصا «#فقيرا فلا كل

بالمعروف *#اى ما عىف فىالشرع هدر حاجته الضرورية واجرة سعه وخدمته وفه

مايدل على ان للوصى حقالقبامه عليها © فاذادفعتم اليهم اموالهم  #بعدماراعيتم الشمرائط
المذكورة  8فأشهدوا عليهم  6بانهمتسلموها وقضوها ورت منها ذتمكم لمان ذلكابلغ
املنتهمة واننى للخصومة وادخل فالامانة وبراءة الساحة وان ليمكن واجا عند اسمابنا
فلدفع مع العين وقال مالك والشافى لايصدق فىدعواءالابالنة#وكنى
فان إلوصى مصدق ا

الله 6الباء صلة ح9س#يباه محاسيا وحافظ الأعمال خلقه فلاتخالفوا ماامىتميه ولاتجاوزوا
ماحد لكم واعلموا ان اللائق للعاقل انبحترز عنحو الغير خصوصا اليتمفانهجره الىنار
الجحم فأكل حقهمن الكبائر ومن ابتلىبحقمن حقوق العباد فعليه بالاستحلال قبل
الانتقال الى داالرسوّال قال رسول الله صلى اللهعلبهه وسلم ( منكانت عنده مظلمه لاخه

اوثى” فلتحلله منهالبوممن قبلان لايكون,ديياد لادرهمان كانلهحمل صا اخذمنه
| نقدرمظلمة وان لميكن لهحسنات اخذ من سات صاحبه طمل عليه وامجنتمعت عله |
ته ليبومالقصاص |
نثرامن
سفللك
حالم
مظالم وقدناب عنها وعسر عله استتحلال ارباب المظ
ولسسر ببعض المسنات بينه ويين اليلكهمال الاخلاص حيث لايطلع عليهالاالله فعساءيقربه

أ(

ذلك الىالله فنال بهلطفه الذى ادخره لارباب الايمان فىدفع مظالم العبادعنهم بارضابه اياهم )

مهيلاينه
ختقرز
وتلالعر فحوىل لام
قال لأملمطنلا توجاس أت ونواند ذللشي زا
الآدى فاذاتابوجعله ففحل فان يغفرله ويكتنى بحل منه ولابذكر الزتى ولكن يقولكل
حق لكعفلاىجعلنى فرحل منه ومنكل خصومة بينى وبينك وهذا صلحبالمعلومعلى المجهول
وذلك جائز كرامة لهذه الامة لان الاممالسالفة مالم يذكروا الذنب لايغفرلهم وكذا غصب
ومقنالتى بلزم فبهاارضاء الخصماء
قها
اتللهملكل
اموال عبادالله واكلها وضربهم وشتمهم وق

والتوبة والممادرة الى الاجمال الصالحة والافعال الحسنة فاذا ليتب العبدمن امثال هذهو يرض
بنرا خالا غن الل عند المِرض الاكبر
عخسااوسكا
عمايد ستمعكار بد روزكار

مطل

برو

لعكت

بابدار

جنانزىكذكرت سي نكند * جومردى نرهكبور نفرينكتتد
بايد لسعم بد اين نهاد

لست برانكين نهاد

فينتى للظالم ان .سوب منالظلمو كلل منالمظلوم فىالدنيافاذالمهدر عله ستى ان:ستغفرله
ويدعوله فان برح ان نحلله بذلك * وعن فضيل بن عاض رحمه الله انه قال قراءة آية من

 411جم

|

فخير المال ماكان متاع البلاغ ولايننى للمرء انيسرف فالمال الذى ييالتله اآلخىرة
والمنة والقرية

جودخلت نيستخرج اعستهتركن *::كه ملاحان همى كويند سرودى
دكن باميان ذكير هيلكان ارد
درحت اندر خزانها بر فشايد

سالى دجله كردد ,خثشك رؤدى
* زمستان

لاجرم فى برك مابد

© والاشارة ازاللهتعالى جعله المال قباما لمصال دين العباد ودثياهم فالعاقل منهم معنله

قناما لمصال دينه ماامكنه ولمصاط دنياه بقدر حاجته الضرورية اليه والسفيه منجعله لمصا

دنياه ماامكنه والمنهى عنه انتؤتوا اليه اموالكم كا نامنكان ومنسملة السفهاء النفسالى
هاىعدى عدوك وكل ماانفقهالرجل عنلفىسه بهواها ففه مفاسد دينه ودثياه الاالمستتتىمنه

كأاشار تعالى,شولهلإوارزقوهم فبها»يعنىمايسديه جوعالنفسلوآكسوهم 6يمعانيىسترعورتها

افس
للن
فازمازاد علىهذا يكون اسرافا فوىحاقا
سرافى منهى عنهبإوقولوالهم قولابعروفا

فالقول المعروف معالنفس انول |كلت رذقالله ونعمه فادى شكر نعمته بامثالاواصه

ونواهه واذيى طعامك بذكرالله كاقال عليهالسلام ( اذييوا طعامكم بالصلاةوالذ كر)

واقل ذلك انيصلى ركتتين اوسبح مائة تسسحة اوقراً جزاً منالقران عقس كل ١كلة

وسبه انه اذانام على الطعام منغير اذابته بالذكر والصلاة بعد اكله مسو قلبهوتعوذبالله.
قمسنوة القلب فالىاذابة رفع القسوة واداء الشكر  +واعلم انفىقولهتعالى ( ولاتؤنوا

ظلسفهاء  6ا اشارة اخرى وهى ازاموال العلوم كونوز المعارفى لاتؤنى لغير اهلها ظ
ا

ارح
منذ ك
املنعوام ولا

ذر بعض الكرامات لولى تنقل ذلك بعض
ازبعض الكبار ك

السامعين فىمجلس اخر وانكر ه رجل فلمارجع اىاللاصل قاللايباع الابل ففسوق الدجاج
درلغست بأسقلة كفت ازعلوم كي ضايع شود سم درشوره لوم

 2وابتلوا البتامى  4اى واختبروا ايها الاولماء والاوصصاء منلس مانلتائى بين السفه

قبل البلوغ بتتبع احوالهم فيصلاحالدين والاهتداء الى ضبط المال وحسن التصرف فيه

وجربوهم ابلق بحالهم ذكانوا مناهل التجارة فيان تعطوهم منالمال مايتصرفون فبه
بيعا وابشاعا كوانوا ثمنله ضاع واهل وخدم فبانتعطوا منه مايصرفونه الىنفقةعسدهم |

فلكيمة احوالهم « حتى اذابلفوا| .
كين
وخدمهم واجرائهم وسائر مصارفهم حتى إتب
اللكاح » بانيحتل.وا لانهم يصلحون عنده للنكاح  #8فانانستم * اى شاهدثم وسنم ْ
 2منهم رشدا  6صلاحا فىدينهم واهتداء الى وجوه التصرفات مغنير وجتزبذير |

كلرآييةمة انمنبلغ
ااهل,ا
فادفعوا اليهم اموالهم  6منغير تأخير حعدنالبلوغ * وظ
ررشد
غي

امابالدير اوبالعحز لا.يدفع اليهماله ابدا ويهاخذ انوبوسف ومحمد » وقال انوحشفه

س
مى
حظرا
ينن

وعشريزسنة لانالبلوغ بالسن كمانى عشرة فاذازادت عليها يسبع سنين وهى

مدة معتبرة فىتغير احوال الانسان لماقال عليهالسلام م(روهم بالصلاة لسبع ) دفع |
| اليه ماله اونس منه رشد اولمبونس 8ول8اتأكلوها اسرافا  64يغير حق حال اى مسرفين
الم

لت

ولس)
(

ص

مج

جا

سورة

-< 1

اأنساء

قل من هؤلاء |
متسمنون مهزواون  .والثانى كاسون عارون  .والثالث عالمون جاهلون )
يارسولالله قال ا(ماالمتسمئون المهزولون فالنساء متسمئات باللحم مهزولات فىامور الدين
واماالكاسون العارون فهن النساءكاسات من١كاب عاريات هنالماء واماالعالمون الجاهلون

فهم اهل الدنيا التاجرون الكاسون يعلمون ظاهى! مالنحاة الدنيا وهم عنالآخرة هم

غافلون ) فهؤلاء عالمون ىامور الدنيا جاهلون فىاهور الآخرة لايبالون مناين مجمعون |
لنال ولاببالون منالخرام تعوذالله و2لهاتؤتوا مهايهاالاولياء |
خم
لعون
ايشب
المال وهم لا
ف السفهاء 6ه ائ المذرين مانلرحال والنساء والصدان والتاءى اموالكم 5ه اضاف |
الاموال الى الاولباء تتزيلا لاختصاصها باصعابها منزلة اختصاصها بالاولاء فكاذ إموالهم عين |

اموالهم لمابينهم وبينهم منالانحاد الحنسى والتسى مالغة فىحملهم على الحافظة عليها وقدايد
جرععلنها مناطا لمعاش اصخابها مجعلها مناطا لمعاش الاولياء بشوله © التى.جعل
ذلك حمث عب

لَّلكم قناما  #اى جعلهاالله شأتقوموزبه وتنتعشون فلوضيعتموه لضعتم ولماكان المالسبا
للقنام والاستقلال سماه بالقيام اطلاقا لاسم المسبب على السيب على سبيل المبالغة فكأتها |

فرنط قيامهمبها واحتياجهم اليوا نفس قبامهم هو وارزقوهم فيهاوا كسوهم » الرذق '
اند اجراء موقت محدود اى اطعموهم مونلهمابمّل منها |
بوم
املنله العطة مانغليرعحد
لثلايكونذلكامس! بانمجعلوا بعض امواله.رزةالهم بلامىهم انيجعلوا اموالهم مكانا لرزقهم

بتاجنروا فيها وروا فبجعلوا ارزاقهم منالازباح لامن اصول الاموال  #وقولوا لهم |
سههم * قال القفال القولالمعروف هوانه ان كان المولى |
وبب
فطب
قولامعروفا ك#ل6اما لنا ت
عله صدا

فالولى يعرفه أنالمال ماله وهو خازن له وانه اذازال صباه فانةيرد الااللله

وان كان المولى علمه سفبها وعظه ونصحه وحثه على الصلاة ورغه فىثرك التذير

والاسراف وعرفه ازعاقية التبذيرالفقر والاحتساج االلىخلق الى مايثمه هاذلانوع املنكلام

واذاكان رشيدا فطلب ماله ومنعه الولى يأثم*#وفالآي تةنببه على عظم خطر المال وعظمنفعه
قال السلف امالسلاح المؤمن هى” للفقر الذى يهلكدينه وكانوابقولون انجرواوا كتيوا

فاتكم فزمان اذا احتااحدك كان اول مايا كلدينه وريماراوأرجلا فىجنازة فقالوالهاذهب
الى دكانك * قال الامام وقد رغبالله فىحفظ الال فىاية المداينة حيث امس بالكتاب
والشهادات والرهن والعمّل ايضا يؤيد ذلك لان الانسان مالجيكن فارغ البال لايمكنه القنام

مجلب المنافع
تحصمل الدنيا والآآخرة ولايكون فارغ البال الابواسطة المال لانهبه يتمكن ن
ودفع المضار
شهرا كند .خببد ]نيجيلزيل * #سود وجه

بامدادانش

مستانئن
مول قوم اورد يتاستان  ,»+مافراعب ربزوب

اب
سى ١
تعل
كعسة
اهزناد.الدنيا بهذا الغزض ,كانت الدنيا فىحقه مانعظم الاسباب الم

سعاذة .ابلخآرة امامنارادها لنفسها وعينها كانت مناعظم المعوقاتعنكسب سعادة الآ خرة

|

5 411م

الإرءالرايم

ز والنوحيد
اى كائن منالصداق وفيه بعث لهن الىتقلتل الموهوب  تنفمساي©
لا ان المقصود بيان الجنس اى وهين لكم شيأ من الصداق متجافيا عن نفوس هن

طببات غير خييئات مايضطرهن الى البذل من شكاية اخلاقكم وسوء معاشرتكم
| م 9فكلوه ه اى فخذوا ذلك الثى' الذى طابتبه نفوسهن وتصرقوا فتبمهلكا موخصيص

الاكل باللذاكنره معظم وجوه التصرفات امالية وفهنيئامريئًابهصفتان منهنأ الطعام

 ٠ومراً اذاكان سائعا لاتنقص فبه وتصبهماعيى اتهماصفتان للمصدر اىا كلا هنيئاميثاوهذه
عبارة عن التحليل والمبالغة فىالاباحة وازالة التئعة  روى  انثاساكانوا يتأمون انشل
| احدهم من زوجته شيأ مماساقه اللها فوتزفلتىا*لآية لل علىوجوب الاحتباط حث

بىالشرط على طيب النفس ولذا قبل بجو الرجوع بماوهين ان خدعن منالازواج وان
لجواز معروفها وترغيب فىحسن المعاشرة بينهما فانخيرالناس خيرهم لاهله وانفعهم لعياله

اىلعهندى عللهالسلام تستقبل
لةتحسبنعل ) وكانت المرأة عل
| وفالحديث (جهاد الامرأ

 ١زوجها اذادخل وتقول مرحبا بسدى وسداهل ,بتى وتقصد الى ارخدذاته فتأخِذهمنعنقه
خكرتك فزادالل فها
آزن
لكاآن ح
وتعمد الى علهقتخلعه فانرأته حزينا قالت ماحزنك ان
لاسملنىام واخبرها
ييهاوسفلل(ان اقارئه
.وانكان لدنياك فكفالدالله فقال النى صلىالله عل
| انلها نصف اجر الشهبد ) وعلامة الزوجة الصالحة عند اهل المشقة .انيكون حسنها

محافةالل وغناها القناعة وحليهاالعفةاى التكفف عن الشمرور والمفاسد وعبادتها يمد
ظلفرائض حسن الخدمة للزوج وهمتها الاستعداد للموت
ا

ظ
د

اكر بإرسا باشد وخوش سخن * تكه درنحكوى وزشتى مكن

زنخوب وخوش طبع كنحست ومار * رهاكن زن زشت ناساز كار

| _يمعلاىجنلناتا اللي [سى اجرلبجواليناءحك ٠ لاسوياف ةحيصن لشاف تدوعت لاالزلسكتفر

كان بوماعنده جمع نمدنمانه فقالواحد منهم اناللهتعالى اعطى لكمملكة كثيرة وشوكةوافرة
|فاكتر منالنساء حتىيكثر اولادكويسقوا بعدك قالالاسكندر اولاد الرحال لستماذ كرت

االم
اوال
بلهىالعادات الم
خرضي
لسير
لةاق الكريمة وليشمايليق بالرجل الشجبع
وننة

انتغلبعليه النساءبعدانغلب هوعلى اهالىالدنيا ونمماقبل  2يغلين الكرام ويغليهن اللثام

جونيست بيش بدراينقدر يقين كهبسر * زخيلبى خردانست ياخردمندان
بسست

سيرات بكو حكممرا

فرزيد *+ .زبون زن جشهود

براسد فرزئندان

قالالشبخ:التعتئ .قنش سرهفالشبتان
ح
لهغز ,ايدان يلقسعخن زان دوئن 2

م

لشت ودنداز:دست زن

بى! كفلا ركذل زنا بذ حبناة .ع رفكرفت زن درلديان جوراد

زن نوكن اى دوست هي توبهار ك»ه تقويم بارين نيايد بكار

حهر  #1هم

سورة اأنساء

ويسيثئون فىالصحبة والمعاشرة ويتربصون بهنانان فيرثوهنوقيل فىالنئسمة 0ن فىحجر
ظولبها فبرغبفىمالها وحمالها ويريد انيتكحها بادنى مسنة نسائها فنهوا انيتكحوهن الا

هنن
ام
وحوا
سينك
. ١اهنسطوا لهنفى ١كال الصداق واوا ان

مالننساء والمعنى وان

ظنفلتامتعدلوافىحقاليتاى اذاتزوجتم بهن باساءة العششرةاوبتقص الصداق #فاتكحواما»
خا
#اب لك
فيه اموصوفة اوثرت على من ذهابا بهاالىالوصف اى تكاحا ط
ظننساء  6#اى غيراليتاى بشهادة قريئة المقاماى فانكحوا من استطابتها فوسكم هن
امل

ا.لاجندات « متى ثولاث ودباع  #حال من فاعل طاب اى فانكحوا الطيات لكم
معدودات هذا العدد تين تين وثلانا وثلانا واربعا واربعا حسما تريدون على معنىان لكل

عمدناد المذكورة لاباعنضها لبعض منهم وبعضها |
لشااء
ظواحدمنهمانيختار أى عادد
0

آخر 9فانخفتمان لاتعدلوا  6اى فياسنهن ولو'نى اقل الاعداد المكذورة م

خنتموه فى حق التياى او م لمتعدلوا  5فوق هذه الاعداد  3فواحدة 6ه فالزموا او

|فاختاروا واحدة وذروااجمع بالكلية ##اوماك ول يقل منايذانا بقصور رتيةالاماء عنرتية
ظ العقلاء  #ملكت ايجانكم

اى مالنسسرارى بالغة مابلغت منمياتبالعدد وهوعطف على

لاعاطفسعتلاز امه
هفم
واحدةعلى ان اللزوموالاختبار فبه بطريقالتسرى لابطريقالنكاح كا
خحااداطلين افلموضعين واتما سوى فالسهولة
ودود ملك النكاح على ماللكعين بموجب ان

ظ

واليسر بينالخرة الواحدة وبين السرارى منغيرحصرؤعدد لقتلبةعتهن وخفة مؤنهن

وعدم وجوب القسم هن  2ذلك  «4اشارة االخىتار الواحدة ِ ادنى ان لاتعولوا 6

هنم ءالالميزان عولا اذا مالوعال فىالحكم جاروالمراد ههناالميلالحظور
لم
وميل
قولال
الع
خذ كترمانر الواحدة والتسرى اقرب بالنسية املاىعداها من ان
اما
المقابل للعدل اى
لاملوا ملامحظورا لانتفائه رأسا بانتفاء محله فىالاول وانتفاء حظره فىالثانى مخلاق اختار

العددفىالمهائر فاالنميل الحظور متوقع فنه لتحقق الحل والحظر  #وآنوا النساء  #اى
اةلمهر  8نحلة  #فريضة مناللهلانها
هن © #جوعهصىدق
ت8
احهن
قنكا
دمسب
صنىا
اللا
لفنىحلة االىملة والشريعة والديانة فانتصابها على الخالية من الصدقات اى
نفمراضه الاله

اعطوهن مهورهن حكاولنها فريضةمنالله اوتدينا فانتصابهاعلى انهمفعولله اى اعطوهن ا
ديانة وشرعة اوهة وعطية مناللهوتفضلا منهعليهن فايتصابها علىالخاليةمنها أيضااوعطة

جمهنةالازواج من نحله اذا اعطاه اياه ووهبهله عن طبة من نف ه نحلة ونحلا والتعير
عن ايتاءالمهور بالن<لة كموعنها واجبة على الازواج لافادة معنى الايناء عنكالالرضى
وطيب الخاطر وانتصابها على المصدرية لان الايتاء والنحلة بمعنىالاعطاء كأنهقبل واتحلوا |
النساء صدقاتهن نحلة اى اعطوهن مهورهن عن طسة افسكم والخطاب للازواج وقيل ْ

للاولباء لانهم كانوابأخذون مهور بناتهم وكانوا يقولون هنيثالك النالغخة لمن .بولدله بنت
يعون تأخذ مهرها فتنفج بهمالك اى تعظم  4فانطبن لكم عن شى”منه  #الضمير
للصدقات وكتذيره لاجر انه محرى ذلك فانه يقشداريه الى المتعدد واللام متعلقة بالفعل

اس00 #ل يم

لمزمالرابع

قالتعالى ( وآنوا التائى اموالهم ) تزكة منافةالحرص واللسدوالدناءة والخسةوالطمع

زمك)ة
تالك
وتحلة بالامانة والديانة وسلامة الصدر وقاد (١ولاتأكلوا اموالهم الى امو
نمالخور والحيف و الظرونحلةالعدل والانصاف فاناجماع هذهالرذائل(انمكان حوباكير!)
اى ابا عظها* فعلىالعاقل انيز نفسهمن الاخلاق الرديئة ولايطمع فمحقاحدجل اوقل

كم ن سخا باذلاماله عالىاراهل والايتام وبراعى حقوقهم مدر الامكان * وعن ابن

١ل مالاليتم  .وقذف الحصنة
عباس رضوالله عنهما قالست موبقات ليبس لهن توبة ١ ك
.والفرار منالزحف  .والسحر  .والشركبالله .وقتل نىمنالانساء  .ويقالطوفللبيت الذى
فيهيتم  .وويل للبيتالذى فبه يتميعنىويل لاهل اتلابلذين ليعمرفوا حق اليتتم وطوبى
لهماذا عىفوا حقه

«حواباندرش ديدضدزخ جد
بى خار باى اتمئى :بكنند ب
ككفت ودر روضهاءى ميد » كزان خار برهن حه كلهادسد

وروى-انرجلاجاءالى الىصلىاللعهليهوسلمفقال عندىيتمثم اضربه قال ( تماتضرب ولدك)يعنى لابأس ان تضربه للتأديب ضرباغيرمبرح ممثاليضرب الوالدولده_وروىعن الفضل
نعاض انه قالرب لطمةالنلفبعتتم امكنلة خسص * قالالفقيه فىتنهالغافلين انكان هذا

يشَدر انيؤدبه بغير ضرب ,شبتىله انيفعل ذلك ولايضربه فان ضرب التم امرشديد قال

| اواسق كيال عليهوسر ١ انالبتم اذاضرب اهتز عرش الرحمن لكانه لماقلولهياملائكتى

ذى غبدت اباء افلىتراب وهو اعاربه قالتقول الملائكة ربنا لاعولنا قالفاتى اشهدم
مانالبى
انزمن ارضاه ارضه معنندى بومالقامة )

جوينى شمى سرافكند بيش * هدءبوسهبرروى فرزند خويش
يكم اربكريد كه بارشبرد * وكر<شم كيردكهنازش خرد

ألا تاككريد كه عرش عظيم * بلرزد همى جون بكريد يتم
اكرسايةٌ خودبرفت ازسرش * انو ورسايةٌ خويشان ,رورش

قالاللتعالى لداود النىعليهالسلام [لكلنيتم كالاب الرحمواعالنٍك كاتزرع كذلك تحصد ] '
ابهكااقرت عينهوالمرأة
رذه
» ١واعلر ازالمرأة الصالحة لزوجها كلملك الموّج بال

|السوء لبعلهاكالمل الثقبل عاللىشسخ الكبير
ظ

2ا5انه با لأحودواالة دوللت !لاداو لاخلخ اموق" اونلت
اززن بدخدايا ناه

|

دلارام بإشد زن مك خواهء * وك

ظ

تهى باىرفتنبهاز كفش تنك » بلاى سفر:بهكه درخانه جنك

ظ22وان خفتم انلاتقسطوا فالبتائى  6الاقساط العدل والمراد بالخوف العمعبرعنهبذلك

|ايذانا بكون المعلوم مخوفا حذورا لاممناه الحقيتى لانالذى علقبهالجواب هوالعم بوقوع |

ام شاملالمن؛صبرعلى الحور ولايخافهوسببالنزول ١
الاليكن
| الجور الخو لاالخنوى منه وا

| ا|نهمكانوا يتزوجون منبحللهم مناللتاى اللاىيلونون لكن لالزغية فبهن بل فمالهن |
(00

٠

١5١

--

ةروس ءاسنلا

منهمباقباله عليه١ كثرممايقبل علىغيره فقالواله فىذلك فقالابينلكم فدفم لكل واحد ا
نمتلامذته طائرا وقالله اذيحه بحيث لايراك احد ودفعالىهذا ايضافضوا ورجعكل واحذ ا

| منهم وقدذيع طيرهوجاء هذا بالطير حافقالله هلاذحته فقال اميتى اناذيحه بحيث لايراء |
احدولماجد نوضعا لابراءاحد فقاللهذا اخصه باقبالى عله
جهانم ات حللن اشاهدماست » فشناهن وجهه فى :فل ذرات

وآنوا اليتائى اموالهم  6اليتائى جمعيتم وهومنالناسالمنفرد عنالاب يموته ومنسائر /

ب
لداعن
انفرا
الحيؤانات عنالام وحق هذا الاسم انشع عاللىصغير والكبير لبقاءمعنىالا
الاانه غل استعماله فىالصغير لاستغناء الكير ينفسه عنالكافل فكأنه خرج عن دنى

'

ظ اليموهوالانفراد والمراد بايتاء اموالهم قطع الخاطبين اطماعهم الفارغة عنها وكف! كفهم ظ
| الخاطفة عن اختزالها وتركها عحلاىلها غيرمتعرض لهابسوء حتى تأنيهم وتصلالهم سالمة |

ظلاالاعطاءبالفعل فانه مشسر وط بالبلوغ وايناسالرشد واتماعبرما ذكر بالايتاء مجازا للايذان ,
بيافنبهغى ايكون مرادهم بذلك ايصالها اليهم لجارد ترك التمرض لوهاالمعنى ايها الاولياء 
والاوصساء احفظوا اموالالتاى ولاتتعرضوا لهارسوء وسلموها اليهم وقت استحقافهم '

©لوا الحنيث بالطب ت#بدل الثى” بالثثى” واستبداله باهخذ الاول
شد
لهااالتبهم
تسوليم
بدلالثانى بعدانكان حاصلاله اوففشرف الحصول اى لاتدتندلوا الحلال الابكقن بالحرام !

قصلب يلها 0لمياتلائى وهوحرام بالحلالوهومالكم وماابيحلكم مالنمكاسب ظ
ودذقاللهالمبعوث ف الارضفتأكلوهمكانه و9ل#اتأكلوا اموالهمالىاموا كم المرادمنالاكل
تنكن مالاليتمكابحرم فكذا سائر التصرفات المهلكة تلك الاموال محرمة ظ
الشلى لا
والدليل عليه انفالمال مالايصحانيؤكل واتماذ كرالا كل لانه معظم مابقع لاجلهالتصرف ا

الى اموالكم ولانسووا بينبما وهذا حلال وذاك حرام وقدخص منذلك مقدار اجر الئل |
عندكونالولى فقيرا واذا كل موالاهلمياملكانذلك اقبح واذا وردالنهى عن!كلدمعمالظ
©ان حوبا كيرا
نفسه بعد انقال ولااشّدلوا  8 1.انه6هاى الاكلالمفهوم منالنهى ك

ظ

ذانىيا عظها عندالله فاجتنبوه  روى  انرجلا منبى غطفان كان معهمال كثيرلاابلنه |
يتم فلما بالغيتم طلبالمال فنعدحمه فترافعا الى البى عليهالسلام فنزلت هذه الآيةفلما

سمعالبقال|طعناالله واطعنا الرسول نعوذبالله منالحوب الكبير فدفع انيه ماله فقال الى

اصللىه عملينهس.لب(وق شح نفسه ويطعربه هكذا فانه يحلداره )يعنىجنتهفلماقيض الفتى |
بالوزر فقال
مالهانفقه فىسبيلاللهفقال عليهالسلام ن(يت الاجر وبق الوزر) فقالوا كف ق
(الاجر للغلام وابلقوزز علىوالده )  :قال الشسخالسعدى قسدسره
ت

از زروسم راحتى برسان * خويشان هم معى بر كير
جونكدارنخانهازتوخواهدماند » خشتى ازسم وخشتىاز زركير
٠

04-0-0510

مج

لل ء الرابع
ل

|آ

١65

سللب

دم
ا

ل

ليئة اسرع عقوابةمنالنى ) فشنىللسادعساعاة الحقوقلان |
|ظالوابا*من"على رحمومامنسم س
|لكل اخ لاب وام هما ادم وحواء سما المؤمْين لفاينهم قرابة الاعان والدءن وكذاالال
ظا

| ففقرابة الطين  88ان العلهلكامنكم رقيا 6ه الرقب هوااراقب الذى يحفظ عليك جميع
افعالك اى حافظا مطلعا على جميع مانصدر عنكم من الافعال والاقوال وعلى مافىضماترك

من النبنات مريدا لمجازاتكم بذلك فين الله تعالى انهيعلم السر واخنى وانه اذاكان كذلك
دة
عىمهى
لقو
حب اينكون المرء حذرا اتنا فم  5ويذر * واعلٍاانالت

وهى سبب /

الكرامة العظمى فالدنيا والعقى  حكى  انهكان بالبصرة رجل معروف بالمسكى لاله |
نمال

0

كت من سس

الناى وجها وكانلى حاء |

اس فاجلستى فحانوت بزاز غازت تجوز |
لطنمع
انس
ته فىالسوق لا
جلألبىسلو
أئل
فق
وطلت متانا ذاخرجت لهاماطلنت فقالت لوتوجهت مىاعنه فضدت معها حتى ادخلتى
ا

ب

يي و

ا

ا لىسرير عله فرش مذهة خُذبتى!اوصدرها |

فقلت اللة الله ققالت ابأ نفلت ارو ؟هاقخلك اللاء وتغو طت ومس حت به وجهى

وبدق فقئل "انة تون فَيخِلصت وزايبت الاللمة رجلا قالى:اين انث متنوسف

:نن نعقوب

ثقمال أتعرفنى قلت لاقال انا جبريل ثممسح بيده على وجهى وبذلى فنذلك الوقتيفوح
لف
شرع
اعر
+قوى فى
وتقاوىلت
المسك على من راحة جيزيل عاللهسلام وذلك ببركة ال
"قابة الثفئق ؛عمابضرها افلىآاخؤة وى علهعراتت “:الآاوى؟ التوق علخ القدات'الخلدباترق |

وتقاوىلث©ا.نية التتجنب عن كل انم|
املنشيرك وعليه قوله تعالى ولأالزمهم كلةال
المتعارف باسم التقوى وهو المعنى بقوله تعالىلإولوان اهل القرى أمْوا واتقوا أكفرنا»
.لثالثة التنزه عن مياعيشغله وهوالتقوى الحقيتى المطلوب بقوله تعالى ( اتقوا اللهحق
| وا
وتهم6ن هذا القسل-ماحئ:عن ذئ  7المضرئى انه لما جاء الايلهيوعزضراءوطات
تقا

الهمةواظهر الخشة من السلطانقالله لوخشياتتن نوم لهند اإحاسة الكلطلان للكثلك

 3جل الصديفين
كرنبودى امد راحت ورم * باى دروش بر فلك بودى
وروزير الرزخدا بترسيدى * همحنان كزملك ملك بودى

|فنيتى للسالك انيتق ربه ويراقب الله فحميع احواله ما قال تعالى( اناللهكانعلمكمرقا 6
| والمراقبة عل العمد باطلاع الرب سبحانه عليه فاستدامته لهذا العلممراقبة لربه وهذا اصل
كل خير ولايكاد ياصللى هذه الرتبة الابعد فراغه مالنحاسية فاذاحاسب نفسه عملاىسلف
واصاح حاله فىالوقت ولازم طريق الحق واحسن مابنه وين الله من مراعاة القلب

وحفظه مالعله الانفاس وراتب الله سبحانه فى حموم احواله فبعلم انه عليه رقيب ومنقلبه
د ل

أ

ننافعلن هذاهجملةفهومعزل عزيداية.
اقوالهوم ت
وبرى افالوهيسمع

كننت |
للطىوميدل'عشانى !قال لي
| الوصلةقكيف عن حقائق القربة *قالساوانبانع
ظعصيت الخلاهلنا وظنتانه براك فقد الجتراك علىاص عظم وؤلكن افرع تظن اندلايراك فقد ظ

-

(كفرت)

سورة النساء
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( حفظت-
فاذا قامت القيامة فأفىىدار أكون انا فضحك البى صلىاللعهليه وس وقاالذا
ين عن الظر الى الحرمات والنظر الى الخلق بعين الاحتقار وحفظت قلك
ئنعن
انيك
عن

لن:
غع
لنين
عاناث

والحسد وخفظت لسنانك .عن اثنين عن الكذب والغسة تكون منى ا

فىالخنة )
اجحبلسلس حو مح

سح

|
-

حمل

ل

بجر

مسج

مجح

حيبجت-

ا

3

ا لادانبلوفاطالزسا) ويهمائة سحن قفنت أوسبع وسعون انة جه

'أك[مديلان ومن بعدهم دناولمنقرضين
 8ياايهاالناى  0 5عامادل 1لوجودين ف م
بدليل الهم مانو متعندين بشمرعنا فلوكان عاما شيع بى ادم لزم ان سعبدوا إشرعنا وهو

محال هواتقوا ربكم يه فىحفظ مانكم مالنحقوق ومانجب وصيله ومراعاته ولاتضيعوه
ولاتقطعوا ماامثم بوصله ف الذى جلقكم 6ه اى قدر خاقكي حالا بمدحال عالخىتلاف
صور؟ وألوانكم © من نفس واحدة

اى من اصل واحد وهو فس أدم ابيكموعقب

الانقاء جنةالخاق كيبلابتتى الا الخالق وبين انحاد الاب فان فىقطع النزاحم حضا على التراحم

وخلق مها  #اى هن تلكالنفس يعنى من بعزضهواجهوها  64امكمحواءبالمدمن
ضلع مناضلاعه السسرى  روى  انالله تعالى لماخلق ادم عليه السلام واسكنهالخنة التى

ينراه فلما انتبه وجدها عنده
صم
قاء
عليه النومفيدماهو بينالنائم والبقظان خاق حو
نت حتلو ف مجنزء من اجزاه وأبشر فض حواء فىالفكر وان كانت
اال الهارذا ليها لكاناها

8نهما  منتلك-
مقدمة فىالخاق لان الواو لاترتيب فيهاههوبث  6اى فرق ولشمر م

النفس وزوجها الخاوقة بطريق التوالد والتتاسل «ورجالا كثيرا6ه تذكيره للحمل على المع
والعدد © ونساء  #اى بين قات كثيزة  :واكتق بودف الرحال بالكزة عن وصاف

الانسالءيهحاكاذمة متضئ إاينكون وكرتر.ئيس :الام بالتقوى علن .هذه القضة لان
المرادبه تمهيد للامى بالتقوى فيايتل بحقوق اهل منزله وى جنسه على مادلت عليه

الآيات التى بعدها فكأنه قبل اتقوا ربكم الذى وصل بكم حيث جعلكم صنوانا متفرعة
امرنومة واحدة فهابجبلبعضكم علىبعض من حقوق المواضلة التى بكم ذافظوا عليها |
|اتغفاوا عنها#وواتتوا الله4هاى لاتقطعوا فىالدين والندب اغصانا ششعب من جرثومة |
ول

و ااسأللكابارللحامم» |
ظاحدة 8الذى تساءلون  2فها نكم حيث يقول بعضكم لبوعض
و
ايىسأل بعضكمبعبضاالل فبقول بالل وبالرحم واناشدك الله والرحم افعل كذا على سيبل
الاستعطاف وجرت عادة العرب على ان احدهم اذا استعطف غيره شرن الرحم فىالسؤال
والمناشدة بالله ويستعطف به  .فقوله والارحام بانصبعطف على حل الجارواجحرور كقولك |

مر تبزيد وعمرا أوعاللىله اىاتقواالله واتقوا الارحام فصاوها ولاتمطموهاوقدثيه سبحانه |
لر(حم معلقة بالعرش ْ
وس
اذقرنالارحام باسمه عصلىلاتنها يمكان منه وعنه صاللىله عليه ا
تشولمن وصلنىوصله لله وهن قطعنى قطعه الله)وقال صلى اللعهليهوسلم( مامن حملخسن ةاسرع

جز مها -5

الجزء الرابع

ير
222222
م
ات المعبرعنها بالشسرلعة والطرشه والحشقة فغلمنهنذاانالصبر دو نالمصاارة والمصارة
الوارد

١

ري

| دون المرابطه قل

وك شرا طببعت بميروى ببرون »*حا بكوى طرفت كذر قواق كراد

| ولايد منالساوك حبتحىاوز العمد اعلناحوال والمقامات الىاقصى النهايات  وحكى  عن
| ابراهم بن ادهم انهكانيسيرالى ستالله راجلا فاذا اعنابىعلىناقةفةال ياشبخ الىاين فقال

ابراهم الى ستالله قال كيف وانت راجل لاراحلة لك ققال ان لى ماكب كثيرة فقال
شنكر
ةيل|لااضل ك
ذاى قال أذلا ولت عل ملنه وكات مراك /الطار واذاء لاع

ؤاذا نول ف القضاء وكك الك الزطئ زاذة داعتئ التسل اله “فشن اعنابو مل
العمر اقل تمامضى فقال الاعرانى انت الراكب وانا الراجل سر بفلىادالله فالاشتغال طول
العمربالجاهدة لازم حتى تنقلع الاخلاق الذميمة من النفس وتتبدل بالاوصاف الشريفة

ظ

املنصير وغيره ومثل هذه الجاهدة فىالمرابطة  روى  -ان واحدا من الصلحاء كان

يمحكل للة ويحتهد افلعادة فقيلله انك 'نتعب نفسك وتوقعها فالمشقة فقالك عمرالدنيا

فقبل سآعةلا سنة فقال موقكدار .بوم القيامة فقيل خمسون الف سنةفقاللوجرمالمرء
بعمرالدتنا لحقله انيجتهد افلىعبادة لهذا البوم الطويل فاءه اسهلبالنسة البه * وكانت معاذة
|

|

العدوية

اهمراة لكل

ادم

اذاحاء النهار شول

دا

الوم  00مون

تحط

و

بالعادة الى

ٌ| المساء فاذا حاء الليل "تقول هذه اللدلة ليلة مونى فتحبها الى الصباح الى ان مانت :على هذه

ام
|| الغْط قال رشول الله صلى الله عليه وس ( رمانبط يوما وليلة ففسبيل الكلاهن صكعسدل

أ| شهر وقامه لاإشطر ولايتفتل صعلناته الالحاجة »)فهذا افلجهاد الاصغر فكيف الحال

اا افلمهاد الاكبريعنى ان المثوبات والدرجات أكثر فىحفظ النفس وصياقبتها وحيسها على

ِ
5-574

الطاعات والعيادات

نكددار تالف

ءال دميست * دمى دش دانابه ازءالمسست

كلتنبرون
رغف
اازوجيب
سر

* كدفردا تمانى يخجلت .تكون

ظ قال الحافظ

داناكه زدتفرج ايبن جرخ حقهباز » هنكامه بازجيد ودركفت وكوبست
* قال انو يزيد السطائى رحمه الله العارف من كان همهها واحدا ولمينتقل قلبه الى مارأت

عناه وسمعت اذناه  #روى  ان زاهداكان يجتهد افلىعيادة فراهرجل قدصار لياسه
ذاوسخ فقال أيها العابد لملاتغسل ويك قال العابد لانه ان غسلته يتوسخ ثانيا قال الرجل |

 ٠فاغساه مية الخرى قالالعابد ازالله لميخلقنا لآن نفسل ثياينا ويذهب عمرنا بهذا العمل بل
عجرا
>يت
عقت
ععبيت
مب
»
اجكع
معع لاطاعة والعادة  :قال مولانا جلالالدين قسدسمره
عر

اول امياد ص نابي عررما اتتجتجيو نوكاو زاجده
>1]1
6ك

ظ

تداركنا الله تعالى لطفه *.وحاء اعمرابى الىالى صل اللهعليه وسبم فقال الى اصوم شهر ظ
ْ
ا

رمضان واصلى كل بوم حمس صاوات ولاازيد على هذا لانى فقير ليس على زكاة ولا حج

ف(اذا )

سورة 1لتمران

حر باو ١ 5

توالشذاقق :مجطاناافظن أنمنكان اىلدبثنا قافالا :فقو :القااايدر...::مالغافلين فبذاله |
فالا حخرة على مقدار

عمإه شن لمعمل صا 0

رقندوه ركس درود ا نحهكشت

هناك خالءا 35نالمثويات

تمائل ع ز نأم 0

وزشت

]| قال رسولالله صلى الله لا وسار اراكفىالنة حوراء شاللهالعبة أوبصقت ؤزااح ,ر إدقه |
لعذب اللحر مكتوب علىا رها م ن احب

تنجو

مها

بطاعه رنى ) ونع ماشهل

فْى

تروم العز ثم نام لبلا » يغوص البحر منطلب اللالى

ظ

| فلابد تمدنارك امس الاخرة * وتوفيت اصرأة الفرزدق فخري فىجنازتها وجوه اهل
]|البصرةوخرج فنها الاسن البصرى فقال اسن للفرزدق يابا فراس مااعددت لهذا
اليوم قال شهادة انلااله الاالله منذثمانين بانتراها مدقت قام الفرزدق على قبرها وانشد
هده الاسات.
قنير
لم
اخاف وراء القبر ان لميعافقنى » #ااشد

|2تهابا واضقا

اذا 'جاءنى يوم القيامة قاد »> عدف وسواق سوق الفرزدقا

ظ

لقد .ات منّاولاد ادممن مثتى ».الى انار مغلول .القلادة ازرة

او
*عنانس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسو لالله صل الله عليهوسم (
من اام

الحنة ا

| ثلاث عمرات قالت الْنة الهماهو ناعلفى وسو /اعطكاافلقاازرر اذه حلات .وال اأثبار
اللهم اجره منالنار ) فنسألالله سبحانه ان حير نا منالنارويدخلا الحنة معالابرار وبوفقنا

للاجمال الصالحة المنحة ومجعلنا منالفرقة الناجبة بيحق النىالذىبه وصل منوصل الىالل

وجل ف المشارقٌ والمغاري وانتهىالمىنازلالمقاصد والماه ب  8ياايهاالذين آمنوااصبروا 1

علىمشاق الطاءات ومايصيسكم منالشداٌ كالمرض والفقر والقحطواء وف وغير ذلكمن
ظ المشاق « وصابروا * #وؤالبوا اعداء الله فىالصبر على شدائٌ الحرب واعدى عدو؟
ذر بعد الصبر على
فالصير علىحالفة الهوى  .والمصابرة نوع خاص من الصير ك
ابزافيك«الشارا عاة لط ناالفاك حقو كووت ك١كل واضطال ركسي هرا اماسواء
والصير

هو

 0الأفس عمالابرضاه

ألله واوله

التصير

 1لكام

إذلك

|وهىمعارضة مامئعه عنذلك ##الاصطبار والاعشار والالتزام اثلمصبر 7
أ

تم المصاررات

ساعد

هرنكغليفة « ورابطوا  1ابدانكم وخبولكم افلىلغورمترصدين وانفسكمعلالطاعةم قال /

ع|لياهلسلام ( ألا ادلكم على مايمحوالله به الخطايا ويرفع به الدرجات )قالوابلى يارسول الله
قال( اسباغ الوضوء على المكاره وكثرةالحظى .الى المساجد وانتَضلاق الصلاة زاعلدصننلا

مرباطفذلكمالرباط ) 89واتقوااللهلعلكم تفلحون  4واتقوه بالتبرى مماسواه
ف|ذلك,ال
بيدا غايةالفلاح اواتقوا القبائح لعلكمتفلحون لبايلمقامات الثلاثة المرئيةالتىهىالصير
ىض العادات ومسابطة السرعلى جناب ابلقالتميد |
علىمضض الطاعات ومصابرة الافنن” ف
كسس

سم

١6٠ دم

الجز«الرابعو

انزل الكم ك4
على دمن قائزالأل هذهالآية فووم ا

علج طنط ان قيمع انار قظ ودس

خنوف
مانلقر ان م 8وماازل البهم يه املنكتابين © خاشعينلنَ ؟ اى متواضعين له م
| عد ابه ورحاء نوايه وهو الم من فاعل بودنلان شرق عفش

جل
اراة
لايلتو
ابة ف
ومكتو
 ١يهاوبتالله ) ال

الجم 0لالشترون  3الا تيد ةا

هن عت البياألعناء] ياد يغ© ثمناتلبلايه

| عم ذا السمير |  0ن حطام الدينا ح+وفا على الرذالة كيهل ور

ْ حال ماهاه  2اوائلك

تس نارهز

اى اهل تعلزاب' الأساية  9+لهماجرثم 4 3

5عاسم

لخت ص بهع الموعود لهم '

(ولئك يؤتوناجرهم عمرتين  0 6علد رانْهع  3نص عاللىخالية مناجره
 1فقولهتعالى ل ا

| والمرادبه التشيريفت هه ازالل سريع الحساب  6لنفوذ علءه مجميع الاشاء فهوءالمعاستحقه |
جة
انلاجر محنغاير
كلمالمان م
الودولاليهم

7500

الى اممنلا ووعى ططان:و؟  002أد تالاسر لوعو

والن سعر عية الحساب تستدعى

سرعه الخز|1

(الاشازه

كو إه ( انالله

سريدع الحساب © الى انالغلماء المتقين الذين يوون بالواردات والالهامات :والكشوف
أدباب .القلوبٍ والخواطر الرحانية وهم المكماء الالممية يمحل اللهفىجزاء اتمالهم بحسب
سالهم لشلغهم الى مقاماتهم فَالقرب قل وفالهم ولابؤحل
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كهفب احمى فهو الام مطيدة ايح واالامبان بعرت “اشوا وسعث على مامات عده وعن
0

ان عاس

رضىالله
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فقَال

امد

يننا قال عليه| لسلام ( ياجيريل طال

تشكرى فامتى يومالقيامة  #قال فىاص اهل الكفر امفىاهلالاسلام فقال ( ياجبريل
| قياس اهل لاله الاالله محمد رسولالله ) فاخذ سده حتى اقامه الىمقيرة بق سلمة ثمضر ب
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باذزالله فخري رجل مسود الوجه ازرق العننين وهو فول واحسمرتاه واندامتاه فقالأه
خرِبيل اغند..إلى. .مكانكفعان »كان ثمقال ياممد على هذا سعئون بومالقيامة وعند ذلك |

قال رسول الله صلى الله عليهوسل ( موتون كابيشون وتبعئون كاتموتون ) فظهر انالله
سرربع الحساب ,بوهلى الىكلجزاء عمله  .فاماالواصاون فهم فىاللنةالمعنوية فىالدنيا يتتعدون ١
 ٠اولاغمافلون فهم فىنارالبعد والفراق ولكنهم لابحسون الالم قبل وفاتهم فاذامانوا انقلب |
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ويؤمربهم الى النار ) قالوا يارسولالله مصللمين قال ( نعكانوايصلون ويصومون وبأخذون أ
ده
عاو
ادني
ونال
س'م
| سلة من اللبلفاذاعى ض لهمشى

) قالت عائشة ارضلىلةعنها قلتيارسو لالله

ألاتستطعاللفبطعمك قالت وبكيت مارأءتبه املنجوع وشد الححرعلى بطنه منالسغب فقال
ي(اعائشة والذى نفسى بيده لوسالت ربى انيجرى متى جبال الدنيا ذهيا لاجراها حبثشئت

منالارض ولكنى اخترت جوع الدنيا علىشبعها وفقر الدنيا علىغناها وحزن الدنيا على
فرحها ياعائشة ازالدنيا لاتننى لحمد ولالآال ممد ). وروى 

انه عليهالسلام عرض عليه

عشار مانلوق وه الأوامل منها فاعرض عنها وغض بصره معانها مناحب الاموالاليهم
ونجل
وانفسها عندهم لانهاكانت مجع الظهر والاحم واللبن ولعظمتها فىقلويهم قالالله ع

و(اذا العشار عطلت © فلمالمبلتفت الها قبلله يارسولاللههذه انفس اإموتالنناظرفايليها
)تلا قولهتعالى ((ولاتمدن عينيك املامىتعنابه  6الا .يةهذامعاملته
قال ( قدنهىاللّعن ذلك م
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ووف
تا.
لني
ماعالد

الىالأ كان بريد الاالرفيق.الاعلى قال صبىالله عليهوسلم

(احبيبالله ولافخر واناحامل لواءاخمد يومالقيامة نحته ادم ومن دونه ولافخر وانا اول
ان

نقة فةتحالللى فبدخاشها فوقمرتىاءالمؤمنين ولافخر ) والمقصود اانلففقر
مانبلحرلحكحل
والقناعة فضيلة وانالفقراء يدخلون النة معرسولالله صلىاللعهليهوسلمقل الاغضاء

كه وراى نوهيج نعمت نيست
اى قناعت توانكرم كردان »

ه
ااو
تها س
ككني

لقبافييث بع هنكل| لير قلق بحكيرةه ليت

فمن العبد العاقل:ان جتنت اعلندنسا واخوانها ويرغي فالآآخرة وجنانها بل يترق الى

الوصول الىاللهتعالى * قال ابويزيد السطا قدسسره فىعادالله عند لواعطى النات بزينتها
لهرب "نهرب اهل النار منالنار وهوالذى غلى عله محبةالله فلاعيل الى غيره ومن ذلك
المقام قال ابويزيد غاب قلبى عنى ثمانين سنة فلما اردت اانخذه قتبلطلب غيرنا  وحكى -

بععنض_الصاين انه رأى فالمنام معروف الكرخى شاخصا بصره نحو العرش قد اشتغل |
لل
لا
اتاقا
ىتمش
عنالمور:العين وقصور اللنة فسأل رضوان منهذا قال مءروف الكرخى ما
فاباحله انينظراله فطمح نظر العارف الْنة المعنوية وهىجنة معرفةالله ووصوله اأتىهى خير ظ
من جنة الفردوس واعلى عليين فلبسارع السالك الى وصول هذه المنة ودخولها قبل ظ
ادراك مننته واشضاء عمره ومجى' اجله

حذورىكرهمى خواض ازوذائب مشوحافظ * هتى ماتلق متنهوى دع الدثيا واهملها
اوصلناالله وايا5الى الحضور واليقين ٍ وان من اهل الكتاب لمنيؤمن بلله  54تزلت |
ففعبدالله بنسلام واصحابه وقل فىاربعين مننحران واثنين منالخيشة وثمانية املنرومكانوا /

| نصارى فاسلموا وقلى فىاءة النحاشى فانهلمامات نعاه جبريل لرسولاللهصلىاللهعليه وسلٍ |

فىاليوم الذى مات فيه فقال صلىالله عليهوسمٍ لاصحابه (اخرجوا فصلوا على الخكم مباغتير
ارذكم) فقالوامنهوقال (النجائى) فخرج االلىبقيع وكش ف|ة الىارض الخدشة فانصرسرير |

النجائى فدلىعليه وكبراربع تكبيرات واستغفرله فقال المنافقون انظروا الى هذا يصبىعلى |
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فبلادا للاتجلجارة وجاز ان يتوهم متوهم ان
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استدرك االنمتقين وان تقلوا ناوه جزابا 10 /اولم يصيبوا لمهثموبات حسنى
لإشادر قدرها ه نزلا منعندالله  5حال من جنات لتخصصها بالوصف  .والنزل مايعد للنازل ١

من طعام وشَيرات وغيرها هِ وماعندالله © ليكلالتا ودوامه هه خيرللابرار  مايتقلب ظ
ونه الفحار لقلته وسرعة زواله *#وعن ابن .مسسعؤد رخئ'الله عه مامن نفس برة ولا ا

| فاجرة الا والموتخيرلها ااملابرة فانالله تعالبى موك (إوماعنداللهخيرللابرار» واما الفاجرة

امدوا اتما) » وبعننحاملرخطاب دضى اللهعنه جئت فاذارسول الله
يتمزلىدله
| فانه بقول (التما

اصللىه عليهوسلٍ فىمشرية وانهلعلىحصير ماببنه وبينه ثى' ونحت رأسه وسادة من ادم

حَشَوَهالف وان ضتداوتجايه'قزظامِسَلنوَوا .وعندةزاشه انلالشلقة :ذرايت تاثا لعلارا جننه!|

فِكيتفقال( مايبكيك )فقلتبإرسولاللهانكشرى وقبصر فياهافبهوأنترسولالله||

صلىاللعليهوسم فقال( أماترضى ان يكونلها الدنياولناالانعوع)

اذى ذكر وشوق حق مارا * دردو علم دل وزبانى بس

وؤطقاموَلبلاتنال تببهان ف“ كينه “دل واع“نافة لسن
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| فانالدنما وااه والرقعة “زول اماندمطويل اومدح جزيلفا كرموا منله” حست :ف الاضل؟ |
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* وعنالحسن قال خرج ردولاللصهلىالّعليه وس ذات يوم على اصحابه فق
رنغت فالىدثيا وطالامله فنها اعمىالله
منيريد انيذهب اللهعنهالعمى ويجعلة بصيرا  .آلا انه م
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قله 3

ذلك ومن زهد الدنما وقصر امله اعطاه الله تعالى علما غيلتملقعدى لغبر

هداية  .الاانكسكون
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بعدك قوملايستقم لهمالملك الابالقال والتجبرولا الغنىالا باللفخبر و

ولاالحبة الاباتباع الهوى  .ألا فنادرك ذلك الزمان منكم فاصبلرعفلقىروهويقدرعل الغى ١

وصبر عالبىغضاء وهويقدرعلى انحبةوصبرعلى الذل وهويقدر عاللىعز لابريد بذلك الاوجه
اللدتعالى اعطاءتعالى واب حمسين صديمًا ) قال ابنعباس رضىاللهعنهما بوىبالدنيا بومالقامة
ففصورة تجوزشمطاء زرقاء وانيابها بادية مشوهة خلقها وتشرفى على الخلائقفبقال أتعرفون

هذه فيقولون نعوذبلله معنرفة هذه فقال هذه الدنيا التى تفاخرتم عليهابها تقاطتم '
الارحام وبها محاسدتم ونباغضتم واغتررتم ثمتقذف فىجهم فتنادى يارب اايتنباى واشياى ظ
فيقولاللهتعالى الحقوابها اتماعها قالعاإي.هالسلام( حشر اقواميوم القيامةواعمالهم كبالتهامة |
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 0من ديار صذانها اوهاجروا مناحوالهم التى التدوا مها واخر<وا من مقامام القى)ستكفونة!
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|ا ليتمرنوا بالصبر ويذوزوا بالتوكل اوفى سلوك سيبل صفانى بسطوات محليات الحلال والعظمة |
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بالكلية (إل كافرن عنهم سيا نهم )كلها صمغنائر ظهور افعالهم وصفاتمم وكائر بقللا
ذواتهم فىتلويثاتهم » فلا دخلنهم جنات مجرى من نحتها الانهار  4اطتاث البلات اللف قاو
ث(وابا منعندالله »©اى عوضا مما اخذت منهم من الوجودات الثلاثة ( والله عنده حسن أ
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ظبذلك ليطلت العصمة فانالعصمة هاىلحفظ مانلخلاى واذا زال اللهى ليمكن خلاف فلا

تكون عصمة فالمراد "أميته .على ماهو عله من عدم التفاته الى الدنيا اوالخطات له والمراد
ؤلقف م مخاطي سيد القوم ومقدمهم والمراد بهكلهمكا أنهقبللابغرنكم  0تقلىالذينكفروا!
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ظفالبلاد  6والنهى فالمعنى لاممخاطب وانما جمل للتقلب تنزبلا للسيبٍ وهو التقلب منزلة |
ظاليجاب ؤعوراغ تواوباخاظ :لالمله والمى «.لاعدن .غَيفنك ولاه بشدتتيزف علتك ان
| ماهم عليه منسعة الرزق واصابة حظوظ الدنيا ولا تغتر بظاهس حالهم منالتبسط فالارض
| والتدصرف فاىلبلاد يتكسبون وترون ويتدهقنون  روى  -ان بعض المؤمنين كانوا

| يارلومنشركين فىرخاء ولين عيش فبقولون ان اعداء الله فها ترى م!نير وقد هلكنا
مناطوع والجهد فنزات © متاع قليل  #اى ذلك التقلب ماع قليل لاقدر له ف جنب ما
.اعدالل اللنؤمئين قال عله اللام ا(لمذائينا فىالآ خرة الامثل ماتجعل اخد؟ اصبعه

فاليم البالة ادن فاذا :لحجدى و.جودم لواجَديه:ولااريضتر فقدانه وب
ظمأويهم  2اث مصير شم الذى ياوون اليه لاببرحونه_« 9جهم  7اش لاتوصف
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ولاحى انهذا الخزا-العظم والاجر الجسمللذين جمعوا ببنالمهاجرة والأخراجمن الاوطان 0

 0شاي سبل الله والقتال والمقتولة * فعلى السالك ان هاجر مونطن النفس والعمل
ليح

واعلقا.الذمم وخرج هن ديار الطببعة الى عام الحققة حتى يدخل

مقام النددنة

 5فان مرات المجاهداتالمشاهدات والء.سل الصالح ستدل به على .حس
العاقه  روى  ان صفوان بن سلم كان بحتهد افلعادة والقيام وكان رست على
لصيف .ينزل الى ببيته لبعذب نفسه |
ظ الطح فى ايام الشتاء لثلا يستريح منالبرد وافى
حراالين ا وكان عادته ذلك الى ان مات ىس_حد نه ؤودسل الى رحمةالله وجنته فهدا هو

الاحتهاد فعليك به فان احتالت نفسك عليك فذىلك وحعحدتها باأخبار السلف واحوالهم ظ

' وحكاياتهم كى ترغب فالطاعة والاجتهاد فان فىذلك نفعاكلياوتأثيرا عظما  :قال الفاضل '
الحاعى قدس سيره
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| ليقيض روحه قال مرحبا انا والله منذحسين ستنة
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| قاالله الى0000عن الهوى فاناله هى  3 0الباق ان يرضئى ,بالبسين |
نمة الطاعة وترك الدنيا)  .والثالث اينكون حريصا |
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نلخبر
املندنيا لانه روى فىا
عل الطاعات يورتسلق يكل ,طبباعة*قلمل تلك الطاعة تكون يتب الخفرة«..وصوي,اطنة
ورها بهاكنم تع.للون »  6.والرايع ان بحب الصالحين |
قل الله تعالى (١ وتلاك اغنة ااتى او
اجتهة

رواها).
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عصمنا اللتهعوااليىاكم منالناروادخانا المئة املاعسيخياء والابراد ل فاستجاب لهم ديهمي*
الى طلبمهم وهو اخص مناجاب فان اجاب  3اعطاه الجواب و هو قديكون خصيل
المطلوب وبدونه واستحاب انما يقال لتحصيل المطلوب ويعدى بنفسه وباللام © انى #هاى

بانى  8لا اضيع عمل عامل مذكم  68وهو ماح عنهم من المواظبة على كذرالله تعالى فى
ججمبع حالاتهم والتفكر فى مصنوغاته استدلالا واعتهارا والثناء علىالله بالاعتراف بربوبته
وتتزيهه عن العبث .وخلق الناطل والاشتغال بالدعاء وجعل هذه الاعمال سدا للاستجابة
يدل على ان استحابة الدعاء مشروطة بهذهالشروط وبهذ:الامور فلما كان حعط_ول هذه

نجراملكاشخص الذى يكون محاب الدعاءعزيزا  #8من ذكر اواتى»»
الشرائط عزيزا لا
بان لعامل وت كند لعمومة وهذا يدل :على اله لشااوت فالىاحابة وفالثواب بين الذ كر

والاتى اذاكانا حمعا فى القسك بالطاعة علىالتوبة والفضل فى بابالدين بالاعنال لابسائر
دفات العالمين لان كن بعضهم ذكرا او

أو من .نس..خسس

اف شرنف_ لا انك

فى هذا الباب  8بعضكم من بعض  *#لانالذ كر من الاتى والاتى منالذ كر  +قالالامام
فبه وجوه احسنها انقال منيمعنىالكاف اى بعضكمكعض فالثواب عللطىاعة وااعقاب |
عالىمعصية * قال القفال هذا من قولهم فلان منى اى عخلىلق وسيربى وهى معترضة بين
انهاارباكة) لقناء معالرجال فها وعد للعمال  روت  -امسلمةقالت يارسولاللهانىاسمع الله

ظالرجال افلهجرة ولا يذكر النساء فتزل قتولعهالى ( انىلااضيع »6الى اخره
يذكر

ذلك الم فى 'نواب العمل تثابالمرأة المعاملة كم باثاب الرجل
اى كاان نعضكم هن بكعض
العامل وبالعكس قلا انيب بءضا واحرمآخر فالذين عاجروا 6نفهصيل لاعمال العمال
 1وما اعدلهم منالثواب على المدح والتلعتظعاظم  3نه قال فالذين عملوا هذه الاعحمال السنه
4

لافرنه
واهلمهاجرة من مدآ اوطائهم فاكران الىالله ندننهم ماند

 0واخرجوا

دمينارهم  #64اى اضطروا الى الخروج منديارهم التى ولدوا فنها وتشأوابايذاء المشركان

* قال .الامام المراد من قوله (( الذين هاجروا  6الذين اختاروا المهاجرة مناوطانمم

فىخدمة :الرسسوك" والمرّاد “من الذين” اخرجوا :من ديارهم الذين :اللأهم الكفار
ولاك ان رثية الاولين افضل لانهم اختاروا خدمة الرسول وملازمته علىالاختار

فكانوا افضل  #8واوذوا ففسبيى  4فيسيل الحق ودينالتوحيد بسبب اعانهم بالله ومن

اجله وهو متناول لكل اذية نالتهم منقبل المشركين فق وقاتلوا  6#ىاالكفار سبي الله
اى والله لحاون عنهم
وقتلوا  6#استشهدوا افلقتال  8لكافرن عنهم مي
9خوللا“نهم جنات نجرى من نحتها الانهار بك الثوات الاضطل ابياا
سيا هم د

يعائجكباهلعطاء اسم لما يعطى الا انه قد يوضع مؤي يدالين:فيو للق م كذحايثوالة
ظحك للا وادخال الخنة فىمعوالاثابة اى لا" ينهم يذلك انابة  23من عند اللهٌْ 3
لان
0
صفةلهاىكا ئنةمنعنداله قصد بتوصيفه به تعظم شأنه فان السلطان

قال 0

 ,الشاناذا |

ألبسك  1من عفد دلذلك عا لقا تلكاجاعةفغاية الشترفواكدكون

مع

اجر الزايم

دعسي وما يدل

ءةأ

كم

ىعن هؤلاء العادالمؤمئن.انهمطليوافىهذهالانواع |
 1سبحا نه يضعهود"

اخنسةمنالدعاءأشياءفاول مطالهمالاحتراز اعلنعذابالمسمالى وهوقوله إفقناعذابالنار) |
| ولك هاالالم3زع نالعذا ب الروحاق وهوةو له (ولاخزنا يومالقيمة © ذلك يدل على ماقا ظ

راقة
اذللكفقلو
ول

اشد هنا لرقة  :قالمولانا جلالالدين روعى قدس سره

جور دوران

عوك

برلل كرهيت عا سننياش أن لعدحق وعقلتمت

كن اجهاد وصوام سلعحتبيت ويخفيان * ليك انن بهثر زبعد اى تمتحن

فلبسارع المؤمن الى الطاءات ليدخل فى زمرة من وعدالله لهمم نالكرامات * عحنابر

ارلضلىهعنه كناعندرسولاللهضلاىللهعليهوسلمفقال( آلا احدتكم بغرف النة) قلنابلى
يارسول اللهقال ( ان فالىلنة غرذا يرى ظاهرها بمانطنها وباطنهامن ظاهرها 00
والاداتما لعابنسام اجون شك

ع

ره

لمنهده الغرف قال (لمن |

السلام واطع الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس يام ) * وعن فلكي الوراق 0

طلبنااربعةفوجدناها فىاربعة  .وجدنارض اللهفىطاعته  .وسعةالرزق فوصلاة لض  .وسلامة.
الدين فىحفظاللسان  .ونور القبر ففصلاة اللدل * وعنابن مسعود رضىالله عنه انالرسول
صلىاللهع,ليه :وس وك .الجر مدهل الوق ركشو روعق زرك رصعي لق تعن اناد

| فاذا جاوزها التفت الها وقول ستسحان من ماق منك قد:اغطاى

شيا ما اعطاه لأحد

| منالاولين والا خرن فيرفعله شجرة عظيمةالظل فيشتاق اظللىها فبقول اى رب ادنى
منها ولا اسألك غيرها فيدنيهمنهاويشرب منمائهام يرفعلهشجرة اعظم من الاولى
ْفقولاى رب ادر مها ويعاهد ان لاسأل غيرها قندسه وتعافن تعلهعيض اعمج مماهدم

ْ فسأله انيدنمه فاذا ادنى سمعاصوات اهل النة وشّول اىرب اومتها لااسألكفيقواللله

اذعمميمهمعتابن ادم ما اغدرك »متعاهدوتكذب أترضى ان اغطبكمثل الدنياوملها شقول أتستهزى'
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ووزلدم 0

وكان ملم النصازى ,شول لمغروف قل ثالث ثلائة فيقؤل معروف بل هو الاحد الصيمد
فيضر به اللممعءلمهرب وما فقال والداه لوحاء بغرزواك قمارااك ذين وجدناه سعناه يشا علىدين

الاسلام .فأسلما قالالنى عليهالسلام ( مامشكممن احد الا ستكلمه الله يومالقيامة ليسينه
ويه ترحمان فنظر عن عننه فلا يرى الاشاً قدمه م ينظرعن يساره فلايرى الاشأقدمه

فيستقبله الناس فناستطاع منكم ان تق النار ولو بشق رة فليفعل )  -حكى ب
تجوذاكافرةكانت تطمم الطير ذرة فىايامالشتاء فارها ذوالنون المصرى فقال انالله تعالى

رها فىالكعبة قاسدلمت فقالت يااذلانون انهاعطاق الاسلام مارايته
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آلال#واطرافامار

منشم الاخار والابرار  2واعم ان من نصح تكلمة فد ا 9ن #نادى اطق على 0

لىمر  2وأاز عمق ارد
عل ارلللة وواصسل ال

عمءده فحا

رو > أن خدادا كل عسك الدك أي

يده فستلعنه فقالعشقت اعراة فراودتها وعرضت عدها مالا فقالت ازلى زوحا لا احتاج

الى المال شم ا توخي لل

ري فامتنعت وقالت لا اريد اذلال اولادى ثم بعد

زَمانٌ احتاجت فارسلت الفىقلت لااعضك شا حتىتعطنى مرادى فلماد خلت معها موضعا
لدت نفلت مالك فقالت 'اخاق اللهالسمييع اللصير فتركتها فقّالت الك الله منالارشن
ذلك الوقت لامرقى نارالدسا وارجو منالله تعالى انلا حر قىنا«نم دقنحَىالرن
وذ كرنانه بمحضر مالل فهو لانخترى” غَلّالذنك وال"

0لنار ويسم فى
اي 249با

انلى صلىالله عليه وس ( من لزم الاستغفار
دارالسلام عن ابن عباس رضىالله عنهما ع
|

جعل الله له منكلهم فرحا

0

رحا ورزقه م اسان

وامأ الدعاء

فهو ع العيادة وينفع فى الدنما فندفعالآذات واما فىالآ”خرةفازالله بعطه هدايا على ايدى ظ

الملائكة وشول :ان هذه فى مقابلة دعائك فىالدننا
ان

حضرت حق سرجركم

 +ولت 50

ان درقدرست

 ١قالالحافظ
*تزونارٌ واحااجب وذربان دريندركامميشست |
كه خواهد كوسا وهرحه تخؤاعد كوبكو ك
ه

قَالله [ااءنا وقئل دماءنا' واعطانه العو خيرلنا االذنياوالآأخزء ف زبنا -وتنا #اعَضًا |
لخرعية |
ات على رسلك * #علتىصديق رسلك اأوعللسىنة اتلك عورزفوفي ال
فوقلامخزنا د لاتهنا ع بومالقسمة  #2بان تعصمنا ميمشاتضيه مانلك لالخلف المبعاد 6ه اسم
مضدر ععنى الوعد وهذا الدعوات ومافى تضاعيفها امضن مراالعاةوالابتهال تللسخخوفهم |
من اخلاق المنعاد بل خوفهم ازلايكونوا املنحمملوةعودين لسوء عاقبة او قصورف الامثال |

فُرجعها الىالدعاء بالتشيت اوالمبالغة الفتعمد والشوع ق.وله ب(ولاخزنا .بومالقسمة) شبه

بشوله9وبدالهممناللَه مالميكونوا محتسبون) فاندربما ظنانلسانانه على الاعتقاداخق والعءلى

الشاظخم اله ابولمقامة نغلهر له ان اعتقاده كان ضالا وعم كأن ذنا فهناك تحصل الححالة
ا

و مدهع الكاماة والااعت انعديد وذلاك هوواس الروقوحهاواشد

فرادقن

جز

الجزءالرابع

:١ جدم

انصار 3
ظخوفهم وطلهم الوقاية منه وفه اشعا:ران لفاك الإونط افظلع « 0ومالااالمين م
ملنظالمين نصير من
١رادبهم المدخلين وجمع الانصار بالنظرالى جمع الظالمين اى  5لظام ا

|الانصاز والمراديه من ينصر بالمداقعة والقهريي فىالايةبلاس انلفشفاعة لانها فى

المسموع لدلالة وصفه عليه والمراد به 0ظ

الدفع بطررق الاين والمسألة فى النصرة لاسةازم نى الشفاعة  88رسا نا شنشيفا هتلويا

سنادى للايمان  4اوقع الفعل عاللىمسمع وحدف

الرسول عله السلام فانه بنادى ويدعو الىالايمان حقيقة قال تعالى ا(دع المسييل ربك) |
8ربكم 
 #ان آمنوا  'ااىمتوا على: :ان اتفنشيرية اؤابانامنوا على انها مصدرية ب

ركم ومتولى امور؟ وملغكم الى الكمال «هفمناا  “6اى فامتثلنا بامىه واجبنا نداءه
م ربنا فاغفرلنا ذنوبنا * #كابىائرنا افلاانيمان بحب ماقمله  9وكفر عنا سياتنا 6اى
ظ صغائرنا فانها مكفرة عن محتنب الكبائر هل وتوفنا 6ه اى اقيض ارواحنا ف معالابر ار /
اى مخصوصان لصحتهم مغتنمان جوارهم معدودين من رمس لهم فالمراد من المعه لسنالمعنه ْ

لى سبل التعاقب بل المراد المعنة |
الزماية لان ذلك تحال ضرورة ان نوفيهم ابما عهو
افلىاتصاف بصةةالابرار حااللتو * وفبه اشعار بانهمكانوا يحون لقاءالله ولمقنااحءْابلله

احبالله لقاءه فنجعل الله من امن بداعى الايمان فقد أكرمه مع اوليابه فىالنانفطوبى
:ال الكافظ
ااذين يستمعون القول فتبعون احسنه وطوى لمناتعظ بالموعظة السنة ق
د

حانا كهازحاندوستتردارئد * اجوانان سعاد عندبندببردانارا

| قال الشبخ السعدى
0

الحدداق سعذن سود مند * وكر هج كس را سابنا  شكت

فكرهذا' بشتمان إانزه خروئن” * كداوح جرزاحق نكردمبكوش
ق*ال انو عاض الواعظ  5انا جالس يمسحد رسول الله صلىالله

عليه و اذجاءق غلام

واععلاى رقعةفاذا مها اداه يا'اخى" ابا عاض بلغنى قدومك واشتقت الى رؤبتكفذهصت

ااملعغلام فوصلا الى بدت فى خرب ةلهباب من جريدالنخل واذا فنه شيخ مقءد مستقيل القئلة ١
 0املنحّشية قد ذهبت عبناه منالبكاء فسلمت عليه فرد عاللىسلام فقال يااب عام لم
 2ل قلى |!فىاسمّاع موعظتك مشتاقا وى داء قد اعى الواعظين علاجه فقلت ايها الشيخ

.قلي فليك لداوكة 0السماء ومتقل محقيقة اماك الىلطا زعا ر مااعداللهفها

للاولاء ثم انظر فىنار لظلى تارعمدالله للاشقياء فشتان مابينالدارين والليفسريقّان على
العافيما فلماسمع قولى ان وصاح صيحة ثمقال والله لقد ودقوعاؤك على الداءزدتى |
المؤجواك ]نز كرات اذأ عالمود تولك فيطلع علنك عِيْدُ انعا ومارزيك فلما سمع صاح

 --اعظم من الاولى فخر مما فعند ذلك خرجت حارية عدها مدرعة وحمار من صوف

والدى وهو متلى بالسقم منذ عشرين سنة وكان عناك من الله وشول 00

|احى قاب وطر عنى غ
عتى و
ف
سفا
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ته

ثالريا قتانى زاك اللهخيراثم  1كيت على والدها
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كثي ارلنفعبالاضافة الى محرد ناطلقاسان ناققصص القدربالاضافاةلى الكشف والجاهدة التى |
تمحصل باتشمراح الضدر وانفتاحه واشراق نور الحق فيهاذ ذلكالششرح هوالمراد بقوله تعالى |

( أفن شرحاللهصدره للاسلام فهوعلى نور مندبه  6وقوله ( قن يردالله انيهديه يشرح ظ
صدره .للاسلام  6وكا ان اللب نبفايسلاضافة الىالقشرة لانهالمقصود لكن لامذاو ع
شنوب أ
بالنسية الى الدهن كذلك هذا التو-يد لا خاو عن ملاحظة الغيروالالتفات الى الكق

الاضافة الىمنل برم سوىالواحد اق امناتفهىىالمننى * واعل ان الآبية تدلعا

ظ

كذرالل تعالىقائماولهذاقال المشارعخولابأسايقنوموا تروبحالقلوبهم ولا عا
ولا يستظهروا حال لنس عندهم منه حقيقة* والحاصل انالتوحيد اذاقرن بافلالديابسله
سم مخصوص يجوز قائما وقاعدا ومضطحعا ولكن ورد افلاحاديث مايدل على استحباب

له وذ كرشارح الكشاف ان هذا بحسبالمقام والشيخ المرشد يأم المدأ '
ال
راءافى
كاخف
ل.ذ
لتنقلع عنقالبلهخواطر الراسخة فيهكذا شفرىحالمشارق ويوافقه ماذكر |
رافلعصوت
افلمىظهر .حيث قال الذكربارفلعصوت جاز بل مستحب اذالم يكن عن دياء لبتم الناس
باظهارالدين ووصول بركةالذ كرااللىسامعين فىالدور والسوت والحوانيت ويوافقالذاكر /
كز بيجع صويه ولشهدله يومالقيامة كلرطب ويابس سمع صوله وبعض المشاعخ اختار |

الاخفاء لانه ابعد اعلرنياء وهذا يتعلق باللية كفاننت نيته صادقة فرفع صوته بقراءة القران
والذ كراو
ذلىكلم
رانا ومن خاف من نفسه الرياء فالاوليلهاخفاءالذ كرلثلابقعف اىلرياء
انتهى قبل اذاكان وحده فانكان من الخواص فالاخفاء فىحقهاولى وان كان مالنعوام
ولى فى حقهمارف
فالجهر فى حقه اولى واذا كانوامجتمعين عفلىااللذاكر
لعصوت بالذكر
والقوة انهكي تأثيرا رفع الحجبومنحي فث الثواب فلكل واحد واب ذكرنفسهوسماع
ذكر رفقانه قالاللهتعالى  2قست قلوبكممنبعدذلك فهىكا طلحارة اواشدقسوة) هاشلهقلوب

بالحجازة ومعلوم انالمجر لايتكي الأرضوة فقوة ذ كر حماعة مجتمعين على قلب واحد اشد

من قوةذ كر شخص واحد كذا فىذخرة العابدين  :قالحسين الواعظ الملقب بالكاشى
كاو
“كنبا رو

عاشسقان؛ دركار :رب ؛* :جوشسن .عشقست نتهزك _اذب

ش
وو
هقل
كجرعه نوش * باهدب ماند درو نه ع
حق
هل كهكرد ازجام ي

سالب اخشاره عندالتوحد بغلمة الوجد فلا دخل لشى” مناوضاعه
والمقصود انالسالك اذ
وحركاته فانه اذا لس فىبده فلا برد ماقتل
كار نادان كوه أبداشبيلك  +.كد

د در بيشست

ا

فانالجهر وحركات الموحد بالنسة الى مقامه وحاله ممدوحة جدا وامالمتصلفون المتكائون

فحركاتهم وافعالهم من عند انفسهم وقدنهى المشا.عخ فكىتهم عن امثال هؤلاء وافعالهم

واقوالهم  +فعلى العاقل ان يراعى الآآداب والاطوار ولايتقك لمظة عئذكر الملكالغفار

يوووا
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رينا انك من تدخل النار فقّد اخزيته © غابةالاخزاء ونظيرهه قولهم «من بصي

|

الصمان فقد ادرك » اى اعسات لامرعى بعده والمراديه لماوليمستعاذمنه سباعانتية ١|

جع 51١ يدم

الجزءالرابع

ذالله و اشارةالى ثملىاثاتب  .اولاهاالذكربالاسان 
على الاستعاذة * وفبه اشارة الىعظمكر
 ١وثانيتها الافكر بالقاب  .وثالنتهاالمعرفة بالروح لان ذكراللسان ,بصوصاحلبه الى ذاكلرقاب
ْ فهو التفكر فى قدرة الله وذكرالقات فسبلج) الى مقام الروح فعرف فى ذلك حقائق الاشياء

ويشاهدالحكم الالهية فى خلقالله فقول بعدالمشاهدة (( ربنا ماخلقت هذا بالا  6فنتى
| لامؤمن ان يلازم كذرالله بلسانه فى جمع «لاحوال حتى يصل بسيب الذكر باللسان الى
قهين والمغرفة وبمخلص مظنلمة الهلل ويتنور
للب ل
ايد
ذكرالقلب ثمالىكذرالروح و
بنورالمعرفة* قال بعضهممتى لااله الاالله للعوام لا معنود الاالله .ومعناها للخواصلانحبوب

| ولا مقضود الاالله  .و معناها لاأخص الخواص لا.موجود الاالله فانه يكون فىتلك الخالة

| مستهلكا فى رباحلشهود فلا بشعر يثئى" سوىاللة ويلراى موجوداه وفى طسيرالمننىمنقول
قّ التوحيد اربع عاتب وهو تقسام الى لب والى لب اللب والى قشر والى قشسر القشر .

| وتكثيل ذلك تقريبا الى الافهام الضعيفة بالموز فى قشسرتيه العليا والسفلى فانله قشسرتين وله
| لل ولاب دهن وهو لب اللب  .فالمرضية الاولى املنتوحمد .ان .شول الانسان بالاسان لااله

| الاالله وقلمه غافل عنه او مشكرله كتوحيد المنافق  .والثانية ان يصدق هعناه قملباهصدق
|به تموءالمسلمين وهو اعتقاد ..والثالثة باشناهد ذلك بواسطة نور الى وذلك ان يرى |
فلوجود الاوجودا وهو مشاهدة
| الاششاء صاددة مالنواحد القهار  .والرابعة انه لبارى ا

الصدقن :وهوالفناء فالتوحيد عنى انه .فى عرنؤية ننه ..فالاول موحد عمجردالاسان
وبعصم ذلك صاحبه فالدنيا منالسيف والسئان  .والثاى موحد يمعنى انه معتقد بقلبه
وله خال منالتكذيب عا اتعقد عله قله وهو عقد عاللىقلب لبس فه
| مفهوم لفظه ق

| انشتراح وانفتاح ولكنها تحفظ صاحبها من العذاب فاىلآخرة ان توفى عليها ولم يضف
بالمعاصى عقّدتها ولهذالعقد حل شصد بها تضعيفه وتحلمله تسمى بدعة  .والثالث موحد

ععنى انه لبمشاهد الا فاعلا واحدا اذا انكشفاه لا فاعل بالحقيقة كم هى عليه لانهكاف
قلبه ياعنقد على مفهوم اانظقيق فان ذلك رتبةالعوام والمتكامين اذ لا فرق مِنهما فى

| الاعتقاد بل فيهصفةتلفيق الكلام  .والرابع موحد يمنى انهلايرىغايلرواحد وهذه
| والثالك كاللب  .والرابع كالدهن المستخرج مالناب وك انالقشرة العلنا لا خير فيها بل
اق وان نظر الىباطنة فههاولكرمبنظر وان:اخذ خاَطظفاًالثاروا كثر
موذمر
لفه
| ان ااكل

|الدخان وان ترك فىالببت ضيقالمكان ولابصلح الا ان يترك مدة علىاجوز للصون ثميرى
| فكذلكالتوحيد يمجرداللسان عدي الجدوى كثيرالضرر مذمومالظاهى والباطن لكنهيتقع
مدة فى حفظ القشرة السفلى الى وقتالموت والقشرة السقلى صىالندن قنصؤون منالسيف

| وانما جرد عأنلدموت فلايبت لتوححده فائدة بعده وك ان القشرة السفلى ظاهرة الافع |
|بالاضافة الىالقشرة العليا فانه يصون اللب وبحرسه املنفساد عندالادخار واذا فصل امكن ١
ا
| اشنفع به حطبا لكونه لاقدرله بالنسبة الى الاب ؤكذلك مجرد الاعتقاد من غكيرشسف
9

-

مصعم

مصحيد

يز  611هم

-ورة [لعمران

']اللمر انعوائدلي الااتخعامش.:اولاك  1الات شالص:المقلها فانظلاتقهلن.لوهلة

إن

فنى اول الاص يكون عقلا وفىحال كاله ونهاية امره يكون لا  8الذين يذكرون الله قاما
وقءودا وعلى جنوبهم  0عت لاولى الالتان اى بكذرؤنة داعا على الخالات كلها قاين

وقاعدين ومضطجمين ذانالا سانلا مخلوهعذنهالهيا ت غالبا  8ويتفكرونفى خلقالسموات

| والارض  #يعنى يعتبرون فىخاقهنما  .واماخصص التفكر بالخلق لقولهعلهالسلام (مكروا
والاالمقا)نهى عانلتفكر فىاطالق لان معرفة حتنقتها خصوصة
| فىالخلق ولاتتفكروا فى
' غير محكنة البشسر فلا فائدة لهم فىالتفكر فىذات الخالق  .ولماكان الانسان مىكا منالنفس
ين
لذ١
اله
والبدن كانت العسودية بحسب الافس وبنحسيب البدن فاشار الى عبودية الدن_شو

|

 ٠بذكروزالله  6ا 1فان ذلك لارتم الاباستعءالالجوارح والاعضاء واشار الى عبودية القاب

 ١والروح بوله (ويتفكرون فىخلق السموات والارض) * وعنعطء بنانى رباح قال دخات
| مع ابن حمر وعسدالله بنتمر على عائشة رضىالله عنها فسلءت عليها فقالت منهؤلاء فقلت |

أ
ا

عسدالله بنعمر فقالت مرحبا بك ياعسدالله بنعمر مالك لاتزورنا فقال عسدالله زرغا تزدد |

|كا.
/دميات تنارق يدوا ه الصلنه التبلام الهيكرة ب
ظفال برلعن عونا حزنذا ايها كربالك ل
ي
شديدا فقالت كلامه محجس اتانى فىللتى فدخل فى فراثى حتى الصق جلده جلدى فقال

(ي عاائئشة أتأذنينلى ان اتعبد لربى ) فقلت واللّه انى لاحب قربك وهواك قد اذنت لك فقام
ظقربة هنماء فتوضاً منهاثمقامفى وهو قائمحتى باللغدموع حقويه حتى اتكأ على شقه
الو
 ٠الا ووضعيده العنىفيح عا لاع فصي لدو اف-ءت الدموع ولغت الارض ثماناهتالال ١

| بعدما اذنالفجر فاما رآه بس قال ل+تبى يارسولالله وقد غفرلك ماتقدم منذنبك وماتأخر ١
ظاالب(لال أفلا ك١ون عندا شكورا ومالى لاابيى وقد انزلت علىاللبلة ان فىخلقالسموات |
قي
والارض الىقولهةقناعذاب النارويل منقرأهاولم يفك رفيها) وفىالحديث ( سشكارعةخيرمن ظ
ظادةستين سنة ) * والفتفضل وجهان.احدهاانالتفكر يوداك الىالله والعادة توصلكالى
ع

يلهوصلك الىغيرالت  .والثائىانالتمكعمل القلى والطاعة |
ااىل
رصاتكمال
خلذيى:و
ظثبواالل وا
عمل الذوارح والقاب اشرف منالجوارح فكانسم ل القلبساشر ف من مل الجوارح د مشرع ْ

اا بجدى ويستحق الاحابة اذا كان بعد تدس الوسيلة ؤعىاقامة
فىتعلم الدعاء نشبها علىالندعاء مم
واظلائعفوديةمنالذ كر والفكر فقالهق رينا يكعل يفشك روات وللؤزندينا ماخلقت !

هذا اىالسموات والارض واتذلكضيرمير لما انهماياعشار تعلق الخلقبهما فيمعنى الخلوق
ف باطلا  #4اى خلقا باطلا عبثا ضائعا اعلنحكمة خالنا عنالمصلحة ي"بمى” عنه اوضاع
الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فبهبلمنتظما لحكم جلياة ومصالح عظيمة منجلها ١
اينكون مدارا لمعايشالعباد ومنارا يرشدهم الى معرفة احوال المداًوالمعادحسما افصحت

عنهالرسل والكتب الالبية سفبحانك  6#اى :تزحك تما لا بلِوّ ,بك منالامور التىمن |
جلتها خلق مالاحكمة فبه  8فقنا عذابانار  6#اىمنعذابالار الذى هو جزاء الذين لا
يعرفون ذلك وفادةالفاء هى الدلالةعلى ان علمهم با لاجله تخلاةلسموات والارضحملهم

ا دلوبحيان ١٠ فى 6
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لامك فنها لان

*ل الحارث بنالحاسى رحمهالله الراضى بالمددح الك
ماعندالناس منصلاحية حاله قا
يهزأ به ويقال االنعذرة التى تخرج من جوفك لهاراسجة كراسحة المسك ويفرح بذلك
ويرضى بالسخرية به

حل ستايش فراجه مشو »ج*وحاتم ابصماش وعيبت شنو
يعنى لاتغتر بالمدح حتى لانقع فى ابلرهلاك وككانلشيخ حاتمالاصم ميدورة'فان الخلق
اذا نوكيتكلجون فرحقلكمالار:ضى به منالقول لو سمعت فأذن تسمع عيبوبك منهم وفى

ذلكفائدة عظمةلك لازالمرء اذا عىى عببه مجتهد فىشعه والتحلى لا سافن ل والغعارف

أفبسط ما حقق
هوالذىيستوى قلبهفالمدح والذم لاينقبضمن الذم ولاينبسطمن المدح ويكي
بوهملاه الخلق منهو اعىى بحال نفسه وان انيسط فهو المغرور والمدعى هوالذى يرى

نفسه صادقا فىالاحوال والمعاملات وكل الحالات كانه لا يتعرض لثى” املندنيا اصلا وحاله
شاهدة عله فىهذاالماب فانالمرء له حك فىاقواله وافعاله واحواله قال عليهالسلام ( انمامثل
صاحبالدنيكاثل الماثىفىالماء هل يستطيع الذى يمشى فىالماء انلاتيل قدماهفنهذا يعرف
جهالة الذين يزعمون انهم يخوضون فنعىمالدنيا بابدانهم وقلوبهم عنها مطهرة وعلا ثقها
عن بواطنهم منقطعة وذلك مكيدة الشيطان بللوهامخرجوا ثماهم فليكهانوا اعظم
| التفحمين شراقها فكما االنمثى فىالماء يقتضى بللااحالة .يلتصق بالقدم فكذلك ملايسة

| اليا تقتضى علاقة وظلية افلقلس بل علاقة القلب :اسلدبنيا .متخ رحلاوة,المساذة»» .قال

| الشبخ اعببودالله القرشثىرحهاللةشكا بعضالناس لرجل مانلصالين انه يعمل البرولا جد
حلاوته فىالقلب فقال لان عندك ابنة ابلس فقليك وه الدنيا ولابد للاب ان يزور انته

فى ينها وهو قلبك ويلؤائر دخوله الافسادا قالاله تعالى ي[ا داود انكنت تحبى فاخزي

احلبدنيا من قلبك فانجى وحبها لاجتمعان فىقلبابدا] * وروى انعيسى عليهالسلام قال

لاضضابه لاتجالسوا الموتى فتموت قاوبكم قالوا ومنالموى قال الراغيون فالدنيا الحبون لها .أ
برمصد هشاز دما لصي
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منهبيرجهان دلكهسكانهاسست : *,جو مر ن كدهر روزدخيازنهاست
نه لابق دود عشق بادلبرى

كد هن اميقادنم تودإشو عبزرى

عص نالل واياك  8اانفلىسخلمقواتوالارض  64وذلك اناهل مكةسألوا رسول الله عليه
| الصلاة والسلام ان يأنيهم با ية لصحة دعواه لانهكان يدعوهم الى عبادةالله وحده فنزل

إرانى خلق السموات والارض) خلقينعظمين وغالفها خلقالله فالسموات مانلشمس
والقمر والنجوم وماخلقالله فىالارض منالمال .والحار والاشجار والوحوش والطور

| ظ واختلاف اليل والنهار * يعنى ذهاب اللبل وى النهار ويقال فاختلاف اونيهما

| اوفىتفاوتهما بازديادكل منهءا بانتقاص الاخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشحدس
|بالنسبة الينا قربا وبعدا بحسب الازمنة فلولأ ياتلاولىالالباب 64لعبرات كثيرةلذوىالعقل

(خالص )6
ال

سودة مآملران

مي  88411هم

وفال هن أىالرأسين يكون رأسك فى ذوالقرنين وقال انرغبت فجىبى شاطريك ملكتى |
وشلوة النك وزارى فقَال ههات فقال دوالقرنن و قال لانالناس اعداؤك بسب المال |
والمملكة و معهم

احانى

لسلب

القناعة

نيرزد عسل جان مرْنحم نيش » قناعت :كور بدوشاب خويش
شطن
را
كدانى كمف

“حاتت

”ىة:الأياد

اق

لكر نذا لدت

اكرادشا هست كر به دوز * جوخفتند كرددشب هردوروز
لانحسين  #امد اوالخطان لكل احد تيمنصلح له8#الذين يفرحون بمااتوا ه اى |

مافعلوا هن الندليس وكتّان الحق  ويحبون انيحمدوا يفلعملوا  *6من الوفاء باميئاق |
واظهار الحق والاخبار بالصدق  8فلاتحسينهم »*تأكد لقوله لاححسين والمفعول الثاتىله
قوله ب©مفازة املنعذاب ه اى ملتسين خاة منه 8ه ولهم عذاب الم  #يكفرهم
ولتيدسهم

وللهكه اى خاصة  4مكاللسموات والارض  #اى اللطان القاهى فهم| '

بحث تضرف .فبهما وفما فنهما كيف بشاء وريد امحادا واعداما احباء واماتة تعذيا واثابه

منغير انيكون اغيرءشائية دخل فىشى” مذنلك بوجه مالنوجوهوهو لك امرهم ويعذبهم /
بمافعلوا لاخر جون عنقبضة قدرته ولاجون مزعذابه يأخذهم مشىاء « #واللّ علىكل |
ثى" قدير  6فبقدر على عقابهم وكيف يرجو النجاة من كان معذيه هذا امالك القادر
 زوى  -اتةعليهانسلام سأل النهود عَنَدْى” تمافىبالتوراةفاخيرؤه مخلاى ماكانفهوارو.قدوا وفرحوآ بمافعلوا فنزلت وقبلهمالمنافقو نكافة وهوالانسب بظاهى قولهتعالى
دق
صهم
ان

ل(وحون انبحمدواعامبشعلوا) فانهمكانوا بفرحون بمافعلوه مناظهار اليامانوقلوبهم مطءم.ة »

| بالتكفر وستحمدون الى المسلمين بالايمان وهم عن فعله بالفمنزل وكانوا يظهرون محة
المؤمنين وهم فىالغاية القاصة مانلعداوة والاولى اجراء الموصول على عمومه شاملا لكل

منيأق بثى” املنمسنات فبفرح به فرح اتجاب وبود ابمندحهالناس بماهوعار منالفضائل |

وانواع البر وكون السبب خاصا لابقدح فىتمومية حاكلمآية * واعلٍ ازالفرح بمتاع |
الدنيا وحب مدحالناس من صفات اربابٍ النفس الامازة المغرورين بالماة الدنيا وتموبهات |
الشيطان المحجوبين عنالسعادا تالاخروية والقرباتالمعنوية * قالالامام فىتفسيره وانت اذا |

منيع وجوه اليل فتحىصيل |
جتو
بيأ
اندفت عرفت ان احوال اكثر الخلق كذلك فابنهم
الدنيا ويشرحون بوجدان مطلوبهم ثمحمون ان محمدوا بانهم من اهل العفانى والصدق |
والدين
اى برادر ازنو بيهر هبيج كس نشناسدت * زاكه هستى بدسرمو خويشرا افزون منه |

كرفزون از قدرتو بشناسدت 'ابخردى  +قدر خود بشناس وباى ازحد خود يرون مله |

| فعلىالعاقل لاانبتعدى طوره ولابشرح اليس فهفانهلايغنىعنهشيأ» قال بعض المشام |
الناس يمدحونك لما بظلون فبك املنخير والصلاح اعتبارا بيمظاهر من سترالته عليك فكن |
انتَذاما فتك لتمعالمه منها منالقبانوالمؤمن اذا مدح استحى مالنله انيثى عليهبوصف |

الجزء الراب
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صفة وا خصوص بالذم حذوف ا ابسنشباًيشترونه ذلك الغن وظاهر لكان دل على

زولها فىحق البود والنضارئ':الذين كانوا يخفون اللق ليتوساوا بذلك ,الى .ويجدان شى”
لفكتب
ظعوالةنيا الا انيحكليلن بع منكتم املنمسسلمين احكام القرآن الذى هو ااشر

خ.وذ عالعىلماء
أنه
كهتلاب ق*ال صاحب الكشاف وكنى به دليلا عملاى
ارالف ا
وانه اش
هنيل عاللىظلمة
عاسلومماوه وان لايكتموا منه.شأ لغزض فاتسدس.م
ظان سنوا الحق للن
طام الدنيا لنفسه مما لادليل عله
| وتطيب لنفوسهم واستحلاب لمسارهم امولنجفرعة حمن

| ولا امارة أو لبخل بالعلموغيرة اينسب الى غيرهم انتهى بعبارته فكل .من لامسلينحق
لناس وكتم شمينأهذه الامور دخل نحت واعبلدآية كذافىتفسيرالامام * فعلىالمرءان
بحسن نيته حال الاضمار والاظهار ونطهر سريرته من لوث الاعراض والاوزار والانكار

زيان كعىند متسفدسير دان * كهعلوادب ميفروشد ينان
جرو»خر
بدين اى فرومابه دلى مخ

بانجيل عسى محر

بعنى لانشتر بالعلموالقرآن ماتربى به نفسك من شهواتك ولا مخف مالنخلق فىاظهسار
الاحكام واصدع بما امرت به حكى  ان الحجاج ارسل الى الحسن وقال ماالذى بلغنى
فناق كان
اذىلقلنت ا
ت ال
نال
اك ق
عنك فقال ماكل الذى بلغك قلته ولا كلماقلته بلغ

|مقموعا ناصبح قودتتعقمملد سيفافقالثمفقالوماالذىحملك علىهذا ونحننكرهه
قال لاالنله اخذ مثاق الذين اوثوا الكتاب لتسته للناس ولا تكتمونه * قال قتادة مثل
لقال به كثل كنز لاينقق منه ومثل حكمة لاتخرج ككثلصمقائملايأكلولا
يشرب وكان شول طوبى لعالم ناطق ولمستمع واع هذاعل علما فذله وهذا سمع

خبرا فوعاه قال صلى الله عليهوسح( منكتمعلماعلىاهلهالم بلجام مننار) * قال

لواناهل العم ا كراموًا انفسهم وشحوا على دينهم واعنزوا العم زلباك |
الفضل رحهالله
وانزلوه احنيزثلهالله لخضعتلهم رقاب الجبابرة وانقادلهم الناس وكانوالهم تبعاوعن الاسلام

نمتيلاهمهم فذلوا علمهم
واهله ولكنهم اذلوا انفسهم ولسألوا مانقص مدنينهم اذداسل
| لأبناء الدنيا لنصسوا بذلك ممافىايدى الناس فذلوا وهانوا علىالناس * وعن الفضل ايضا قال
بلغنى انالفسقة من العلماء ومن حملة القران يبدهم يومالقيامة قبل عبدة الاصنام فبقولون
رينا مابالنافقولالله ليسمنيعلكنلايعفناشترى الدنيابالدين فقدوقعفىخسران مبين
#حاكىل قرنين
ذا
زعة
انا
| ولاخ ازمداره علىحب الدنيا ساقناالله وايا 5الى طريق الق
| اجتاز علىقومتركوا الدنيا وجعلوا قبورموناهم على ابوابهم يقتاتون بنباتالارض ويشتغلون
بالطاعة فارسل ذوالقرنين الى ر بيسهم وال مالى حاحة الى حة ذىالقرنين خا ذوالقرنين

فقال ماسبب ول الذهب والفضة عندك قال ليس للدنيا طالب عندنا لانها لانشع احداؤعلنا
القبور عندنا حتى لانسى الموت ثماخذ خف انسان وقال هذا رأس ملك منالملوك كانرة
الرعبة ويجمع حطام الدنيا فقبضهالله تعالى وبق عللهالسات ثماخر آخر وقال هذا ايضا

رأس ملك عادل مشفق فقبضه واسكنه جنته ورفع درجته ثموضع يده على رأسذى القرئين
002
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رنا
و كا
بلام
صهالس
|بصبر قوى وهو علي

لتحملالاذى ١كثر من ان يعمحلصيىقهااللسلام

منك
ظعفلعم
(ل مقنطعك وا
ص

وأحسن الى مناساء اليك ) وماامن عليهالسلام غير |

بهاالابعد ان مخلق با وامته لابد ان شعه فتىحمل الاذى وغبيرها لاتسمع بدون الححة |

رنف الحقكلها لتصعية النمس وتوجبها منالخلق الى '
القوبة والابتلاآت الى ترطد م

ى أبى ماثلومذايت) كأنهقال ماصنى “ى |
ذما
و(
اسلام
الخالق ولهذاقال عليهالصلاة وال
مثل ماصفبت وقبل لرسولاللهصلىاللهعليهوس اادلعله عالىمسركين فقال (اتا بشت |
رحمة ولم ابعث عذابا ) فالاسّلاء رحمة ونعمة  :قال جلال الدين قدس سره
بشم دادحق نامن زخواب

 00بال جهم درثم شب

باسوز

ونان

ْ

درد

ظ

تامخسم جمله شب جون كاوميش * دردها بخشيد حقاذ لطفخوش

[]1

©لاشارة فىالآية (لتبلونفىاموالكم وانفسكم) بالجهادالاصغر تهجلاهدون.ا وتنفقونا .
| وا
لللهوبالجهاد الاكيراما الاموال فهل تؤثرون على انفسكم ولوكان بكمخصاصة
فيسبا
لهممثنو
ااص)ربب١خىبضجد(
(ا]فمع
واما الااضن فهل مجاهدون فالله حقجهاده اولا (ولتسمعنهنالذين اونواالكتاب من شلنوبه'شبت

اعلهر
لهظلال
انىا
نبلى) يع

ومنالذيناشركوا  6اى االهرلياء منالقراء والزعاد ( اذى ,

كثيرا) بالغسة والملامة والانكار والاعتراض وان تصيروا  6عجلهىادا فس وبذلالمال واذية

الخلق( وتتقوا) بالله ما سواه لإفازذلك منعزمالامور» الذى هومنامور اولىالعزم كاقل ,

ادوراء-

ف(اصير كماصير اولواالعزماملنرسل) ومن ليممحافظ على هذه الاموركانمنالمدعين

متكل زايد بخلقاراكتير خلق +١ بتاكلذاتاست كي زائل :شود
ْ

فرع
قمه
اتوه
لاس
خبع
الط
اص

* فرع لابد اصل را مائل شود

|فظهرَان انح ببدداقة لأببتدئ الى مكازم الاخلاق وحسان اللضال .وستبات.الاخوال .أ
اذ اخذالله » اى اذكر ياجمد وقت اخذه تعالى ف مبثاق الذيز اوتوا الكتاب  ظ
|و89

ظوهمعاماء البود والتصارى وذلك اخذ عللىسان الانداء علهمالسلام  88لتدتته  5حكاية |

ىم' عنه اخذ الميثاقكأنهقبل لهم /
يابنقس
لخمواطبوا به والضمير للكتاب وهو جو
الله لتينه لفلناس 64وتظهرن حمبع مافيه منالاحكام والاخبار التى جملنها نابموته
صالىله عليهوس وهو المقصود بالحكاية  8ولا تكتمونه  #عطف عاللىجوابٍ واتما 
لميؤكد باون لكونه منفيا ك6فىقولك والله لاسَّوم زيد ق9نبذوه * اللبذالرى والابعاد |

اى طرحوا مااخذ منهم منالميثاق الموثوق بفنون التأكد والقوه فاوراء ظهورهم *| #
ول يراعوه ولم يلتفتوا اليه اصلا فان ناملذثى“ وراء الظهرمثل فالاستانة ببه والاعىاض
عنهبالكليةماان جعله نصبالعينعلفىكالالعناية© واشتروا به #اى بالكتابالذى

امروا بسانه ونهوا كعتنَانه والاشتراء مستعار لاستبدال ماتلادعنيا بمااكتموا اى تركوا |
ذهوا بدله  أمناقلبلا' اى شنياأفها حقيرا منحطام الدنيا واععراضها |
خب
موااماروا
ا كعتملواموا منذلك |
مهم
وهوماتناولوة منسفلتهم فلماكرهوا ان بِؤْسُْوا فنقطع ذلكعن

وام وهمان يكذبوه ف فِئْسمايشترون  #مانكرة منصوبة مفسرة لفاعل نيشسترون |
لللسك

كب

إبم

بيب

سا

سمهي

ين لض

س

2

ىيوارلىنرنلىام
بئاهمسجيراغ
ص
ننلمي
هفتوي
خغيرد
آدسلدنعاز
كدو
شعرداس
بك

بالاسياب ومنكان فناؤه فالله يكون ِعَاؤْء باولالهن(ما توفون اجوم؟  6عقلدىر تقواك

ولغود لإفنزحزحعن النار 6ارىعانلقنطايعة واخرج مالنجطحبمبعة عاللىقشدىرىيعة
ولالإطورياّةدخلالمنة  6الحققرة لافقدفاز فوزا عظها وماالخيوة الدثيا 6ونعيمها (١الامتاع
الغرؤر) أى متاعيغتر بهالمغرور والممكور افتلون»ه الصالستّلاء الاختبار اى تطلب الخبرة
بحالهالحتبربتعريضه لام يشؤعلءه غالبا ملابسة اومفارقة وذلك اتمامتصور ملمانوقوف لهعلى

عواقب الامور وافمالمناجهيةال
نلْابير
كعلوم ا
لاجازا منمكينهالع.دمن احْتيار احدالامرين

اوالامود قبل انيرتب عليه شيأ هومنمباديه العادية  .واجملة جواب قسم محذوف اى والله
لتعاملن معاملة الحتبر ليظهر ماعندك املنثبات على اق والاعمالالحدئة  #فىاموالكم »
روب الآفات المؤدية الى الهلاك ف وانفسكم  6بالقتل والاسر والجراح
ما يمع فيها ضمن
وما يرد علها من اصناف المتاعب والخاوف والشدائد ونحو ذلك  0ولتسمعن منالذين

اووتوا الكتاب منقبلكم اقىم
بنل ايتائكم القران واهلمبهود والتصارى 88وءنالذين

اشركوا  64من العرب كابى جهل والوليد وابوسفيان وغيرهم  +اكذثىيرا يه املنطعن

فىالدين انيف والقدح فىاحكام الشمرع الشريف وصد من اداد ان يؤمن ومخطئة من

آمن وما كان منكمب ,نالاشرف واصحابه منباء المؤمنين وتحريضالمشمركين على مضادة

رسول الله صلىالله عليه وسلٍ ونحو ذلك مما لاخير فيه اخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا

| انفسهم عاللىصبر وا
الاح
لمّا
مل ع
كلرىوه

ويستعدوا اقائها فان عجوم الاوجال ميمزاازل

| اقدام الرجال والاستعداد للكروب منماايهلوخطوب  8وان تصبروا  4عتللىك الشدائد
|والبلوى عند ورودها وتقاباوها بحسن التقابل هونوتقوا  6#تاتىتلوا المىالله تعالى بالكلية

معرضين سما
وسواه
صبالم
ورةبب
لحسث ي
اتسا
لوى ع
حندك
بوب ولاقلامءكروه  #فانذلك
تتنىامس فيها المتنافسون اى
يعنى الصبر والتقوى  8منعزم الامور  #من معزوماتما ال
| ماجب ان يعزم عليهكل احدلمافبهمونكال ا
للمز
ثيةمرف اومماعنماللهتعالىعله واص
| به وبالغ فييعهنى ان ذلك عزمة من عنزمات الله لابد تاصنبروا وتتقوا * واعلم ان مقابلة

|

الاساءة تفضى الى ازدياد الاساءة فامى بالصبر تقلئلا لمضار الدنيا وامس بالتقوى تعَلملا لمذار

 ٠الخرة قال بة حامعة لآدابالدثنا والاتخرء» فعلى العاقل ان غلق باخلاق الاساء والاو لماء

بابهم فانهمكانوا يصيرون عاللىاذى ولا يقابلون السفنه ممثّل مقابلته واذا مروا
ويتأدب د
باللغو موا كراما

بدى را بذى سهل باشد جزا » اكر صردى احسن الى مناساء
ظ وقد مادلحله تعالى نسه صلىالله عله و وله وانك لعلى خلق عظىم )6قالت عائشة
أ

دضوالله عنهاكانخلق الىصلىالله عليه وس القران يعتنأىدب بدااب القران قل
ا| مدار عظمالخلق بذل المعروف وكف الاذى اى احّاله ورسول الله علمه الصلاة والسلام

م|كواصنوفا بها وقد انزلاللهفىمعروفه إولاتبسطها كلالبسط) وتحملالاذى ايماكون
ي(صبر (
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ا

فن الى بالطاعات واجتنب ع اشناك واعىرض عانلدسا ولذاتها فاز بالحنة ودرحانهاومن

ع اسلام عوقب بالحرمادنرفكىات النيران  روى جابنريل عليه السلام جاءالنى
صلىاللهعليهوسلم متغيراللون فسألهالتىصلى اللهعليهوسرٍ عتنغير لونه فقال جِثّك وقد

المله اينفخ فى ار جهام فقال عليهالسلام صفلى جهمفقال لماخاق الله جهنم او قد
علمها الف سنة حتى احم

11111101ظ

الفرخ

سلة حتىاسودت والذى بعثك بالحق نبا لوان حمرة منها وقمت لاحترقت اهل الدما ولو
أن وابثاومانبها علق بايلنسماء والارض لانوا من نتن را هته لها سبعة انوا كه

اسفل من بعض هال صب الله تعالى عليه وسلٍ مسنكان هذهالابوابٍ فقال الناب الاول ف
المنافقون واسمه الهاوية واللاب الثانى خدالشيزكيانواسمهالمحم والابالثالث فهالصابئون
واسمه سقر والءابالر ابع فيهابلس واماعه والمحوس واسمه  50والنابالخامس فبهالبود

واسمه الحطمة واللاب السادس فاهلتصارى واسمه السخير والبابٍ السابع فعيصهاة

فاخبر سلمان الحانلبى عليهالسلام إفاطقةفتلت

الموحدين واسمهالار خيلدونها 0

النى فاخبرها االى
كهانت بلكلونها فقال صلاىلله
لعسليلهام فقفالقتافالفالة لاخو اسانض:
لللوون رنرتار ليوااملنساء فبالذوائت مانهم خرجو نمنالنارريشفاعةالبىعلها لللام
فتبين ان من زحزح اعلنناروادخل الْنة فقد فاز وانز لالله علىبعضانسانه بن اذم تشرى
تن ق
النار .م
سول
شال
تارى

الحنة بثمن .رخص قبل فىمعناه ١١ف
ناسقا _ححذ ضافة للفساق

عائه درهم اومانتين فيشتر ى النار ولو امخذ ضافة للفقراء بدرهم اودررهمجكلزت من المنة |

'

م كياد قات جارد وليك عررخزاى رصيك .:نايد دظيىمب
 41باى دارد نهديهم ولخت د بى كرام لازييفلد ام نكم
|
ا

مكن تكله برملك وجاه وحشم * كهبيش ازانوبودست وبعد ازتوهم
 0فاج 0

عب

وبلخؤي نه بالاحتناب عنالمعاصى --

لكام ولك ظ
|

قال

موسي

.مو

حنه عاحلة * قالبعضهم للعارف حنة عاحلة

رسييو
هيه

اسساب دخوللالحنة

كلة الاخلاص والتو
حد وفقا الله وايا؟ ثم |عل ان النفوس على ثالاثه اقسام ٠ قم منها |

يموت ولاحشسر لللهبقاء كسائر اليوانات و.قسم ا افلىدنيا وبحشرق الاآخرة كنفوس ظ
الانسان والملائكة والجن والشاطين  .وقسم منها يموت فالدئيا ويحثسر فالدئيا والآاخرة

ججمنعا وهى نوس خواص الانسان كمقال علهالصلاة والسلام ( المؤمنحى فالدارين) على
ر اله عليهالسلام مَوله (موتوا قبلانمموتنوا) وهوالفناء |
اما
شيا ك
الدن
ان لها موثا معنويا ف اى
لللهها حماة معنوية فىالدنيا م)قالتعالى ب(أومن كان مما فاحيناء ببصلانه
وله
فالله بال
نورا عشى به فالناس ) هفراايةا :بنورالله فو قوام( كل نفس ذا َه الموت  1شاوه لون

-ع م

اله الرابم

ممم

ولص بالمكازة والاكتبنان اذاءزائجايكر ههيتتفرعنهثماذا اقدم عالاىتيانبه و( كلاد|

د)وصى
قلكم
وخير
يأخذ بالاتكار قالالله تعالى لاوعسى انتكرهواشيا وهو

الكماءالالمية

انلايجالس المريداهل اللاتاكاربلبتلفت اليهم اصلا لالذمجاودة تأثيرعظمكا قبل
اةع*مر بوضعف الرماد فيخمد
ويع
عدوى اليلد الىالجيد سر

ْ

بابدان يأنكل نطق والبخ «الغااران لت ورد أت خالك
سك اكاب كفت روزىجند  +بىمردم كرفت ومردم شد

ظ

قالمولانا جلالالدين قدسستره فىهذا المعنى
كراتوطيدن وصحره ومرمي شوى * حون يصاحب دلرسى كوهر شوى

رقة ب ومخالسة احباته امين  #كلنفس ذائقة الموت *#اى
|ساقناالله واياكم اطلى

خريج وتتفك منالندن بادى

تتى”منالموات فكنى]الاق عللقلةوهووعد ووعد للمصدق

:والتكدب :بللك“ اناكتاية

 9هذهالدار بعدها دار اخرى يتمزفيها الامحلسنممسنى'

2علكلاحد'مابليق به املجنرّاء وااذفيك :9ا خلال نادم أفشكك الاوض !الى
2ؤفز'
شا|أويت
ِق
كا2
ا0فيل7د
ربها لمااخذ منها فوعدها ان يرد فها ما اخذ منها مامن احن الاويدفن فى التربة التى

خلق منها ) #هٍوانما توفون اجورك  6اى تعطون جزاء احمالكم خيراكان اوشرا ناما
للتفظوفة اشارة الى ابنعض
ور وافى
لامقكمبمن
امق
وافيا ا#لنوقمبمة * اى يو
اجورهم يصل البهم قبله كا ينى” عنه قوله عليهالسلام (القبر روضة منرياض الْنةاؤحفرة

من حالفنريران) و نفزحزح عنالنار  #اى بعد عنها بومئذ ونحى  .والزحزحةفىالاصل

تكرير الزحواهلوجذب بعجلة © وادخل المنةفقدفاز64بالنجاة لوانليمراد  .والفوز
ا
١

الظفر بالبغية وعنالى صلىاللهعليهوسم (مناحب ان يزحزح عالننار ويدخل النة |

فلتدركه ميته وهو يِوامَنَ باللواليوم“الآتخز .وياتى” االلىنامن بنهاحب “أنبيؤتى به الله)

#3
أ

ا

 ##وماالحبو الدنيا يه اى لذاتها وزخارفها

الا متاعالغرور  #شبههابالمتاعالذى يدلس به

عالىمستام وبغر حتى بلشتريه وهذا لمن اثرها علىالا'خرة ومن اأخلة ' خرة علها فهىله

متاع بلاغ اى تبليغ الىالا خرةوايصال اليها فلذلك ممالل خيرا حنث قال ( وانلن

)لعاقل ليغاتر بالدنيا فانها لينمسها قاتلسمها ظاهرها ةماطلسرور وباطنها
الخيرلشديد فا
مطيةالشرور
تراادنيا جمى كوزيد بشي “ورون » كههان از تم برهيز وبرهيز
مدو خودرا فريب از ربك وبوم * كههست اين خندةمنكريه اميز

قال رسولالنةصلى اللهعليهوسلم( يقولالله اعددت لعادىالصالحين مالاعين رأت .ولااذن
اميت الود عبارعلىقلب بثسرواقرأوا ان شم فلاتلمنفس مااخنى لهممن قرة اعين

جزاء بماكانوا يعملون وفاىنالمنة شجرة يسيرالرا كبفى ظلهامائة عاملاشطعها واقرأوا ١

| ان شم وظل ممدود ولموضع سوط فالْنة مخنيارلدنيا وماعليهاواقرأوا ان شنمفن
زحز -دغل دواد غك الحنة فقدفاز وماالحوة الدنيا الامتاع الغرور )
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مجح بكم  1هم

| الالكونهمعجزة فهو:وسائرالمعجزات سواء ولماكان مكحلصالمهم :الباطل انعدم يعانهم |
|| برسولالله صل اللهنعالى عديهوس لعدم |اانه ماقالوا ولونحقق الاسانه لتحقق الاعان ردعلمهم ظ
شَوله تعالى  0قل  7اىتسكيتالهم واظهارا لكذبهم 0تدعام  5اىحاء اسلافك م 9ابا |

هيرة العدد كيرو
© رسل 6كث

ا

 5لازاه الزائعةجاورالتى أٌْ

قللميه بعينه من القربانالدى تأكلهالتار فقتلت.وهم  00لقتلتموهم إن كمنه صادقان

اىما ظ

يدلعليه كلامكم سناكم تؤمنون ارسول يأنيكماقبتمراحتموه فان جي ويح وغيرحما |

أتعلىهم |
املاننبياء علههمالسلامقدحاقكم عاقلتم فىمعجزات إخرفالل+تَؤموا حاتجىتر ق
علاالللهصمباىعلللهيه وس «إوفقدكذب سل من قبلك60؛
تسو
ف فانكدبوك  6شروع فىتسلية ر
تعليل لواب الشرط افىتسل واصبرفقد كذب 1هق جاوًا بالبينات * :المعجزات الواحات
تنه اذا حستته
رم
زىابكم
صفةارسل 9وا8لزبر يهحمعزبور وهوالكتاب المقصور عل
لهك©تاب الممير  5اى التوراة والاتجل
ارت
وازج
اوالزيرالمواعف والزواجر من زبرته اذ
قر ان مايتضمن الشسرائع والاحكامواذلك جاءالكتاب وال كمة
لف
اعر
والزبور ,والكتاب فى
.لمنير اىالمذوى*الين بالامس والنهى © والاشارة اناللهتعالى كاقدر
متعاطفين فىعامةالمو اقع وا

| انبعض الام يغلبون بعض اسائهم وقتاونهم قالباليمان اوبعد الايمان بكهذملك قدر ان
لباعلصهامات الربانية والواردات الرحمائية فبمحوها كأقال |
بعضالصفات النفسائية يغلب عالى
تعالى ؟(عحواللهمانشاء وشت قل اشادها لها ابوعد ماانقادت لها لتمضى اللهامى| كان مفعو لا

وبامملة انالروح يصير بمجاورة الصفات النفسانية كالنفس فىالدناءة قتصير الصفات الذميمة
غالية عليه  5تغلب عاللىالهامات فاعلىسالك ان جنب عمصناحيةالمفسدين ومجاورة صفات ظ

ظ

__-

رسد خوى *حبذرر باش ازلقاى خبيث
ينف
كزهم
بس ا
نف
بد
ذبر
كائ
باد حون بر فض

* بوى بدكبرد ازهواى :يدث

فطونبى لعد طهر نفسه منالصفات الرذيلة والعناد والاصرار ورأىالحقحقا والناطلباطلا

ي
رم م
هالسلا
وانقطع عانملبدلنيا واتباعالهوى وموافقةغيرالله  روى  انعدى عليه
فاذا اهلها موتى فالافنة والطرق فيقاملعشرالخواريين انهؤلاء ماتوا علىس<طووماتوا |

علىغيرذلك لتدافنوا فقالوا ياروحاللّ وددنا اناعلدنا خبرهم فسألربه فاوحىاللّه اليه اذاكان |
الكايل اشرف
اللدلقنادهم حسوك فنلم

على الموق ثمنادى يااهل القرية فاحابه جحبب لك |

يادو الله فقالماحالكم وماقصتكم قالبتنا ففعافية واصبحنا فىهاوية قالوكيف ذلكقلاْلبنا |
الدنيا وطاعتنا اهل المعاصى قالوكيف كان حكوالدنيا قال كال حبالصى لامه اذا اتبلت |
امنينادرى
بحام
فرحنا واذا ادبرت حزنا قالقابال اصحابك لمبجسوى قاللانهم ملدمون بل

|

ملائكة غلاظ شداد قالكيف اجبتى مينهم قال الاقكنتفيهمو كنمنهمقلمائزلبهم '
العذاب اصابى ذامنعالق على شفير جهثم“ملااذزى '|اجومتها. :ام١ككب قبها  +واعلران ظ
|الاتكار والتكذيب محبنالدئيا والمبل النها لانالاناء والاولياءيدعون الى الجنة واللموولىلى |

عو ٠1 يهم

الجزء الرابم
ولاالمفسد منهم مظهرصفة لطفه 5مقالتعالى (( الله اعلمحيث بجعل رسالته ) وهذا كشال

حبربربربيبربربربربرويرر وو و و ووو ربرزوبوبورسيييين
بوسسس
صص

تدهد هوش مد روشن رأى * بفرومابه كازهاى طير

بويا ياف اكرجه باقدماست * تبوئدش ابكار حكاء لخرير

واذا كان لاعد حسن الاستعداد تحول القهر فىحقه الى اللداف بشرط اك بجتهد و سِدّل

مافىوسعه وطاقته و 5مؤنمن إصير فىما لكاهفرا وك منعكسه فاذا حاءحين السعادة
انق الخال وكذا الشقاوة * قال باعلضمشاعخ العباد عقلسىمين افعمارهم فر مر السعت

اماد قلت" امداداة كاعنازا نى اران اكذان الؤاحدمنهم يع
ندش ا
حلال
وفهوا

ولمتحصل .

على شى” محاصل لهذ الامة مع قصم اعدارها ورب عمر قلملة آماده كثيرة امداده ك

5

من
فتح عليه منهدهالامه فوصل الىعنايةالله الحة * فقد  43احمدن ابىالخوارى رحمدالله

قلت لابى سلمان الدارانى الى قدغبطت بنى اسرائيل قال بأى شى” قلت بماعائة سنة حتى
يصيروا كالشنان البالية وكاللْنايا وكالاونار قال ماظننت الاوقدجئت بثبى” والله مائريدالل منا
ات
سدس حلودنا على عظامنا ولااريد فشا لقند وم الننه فماعندء هذا اذاصدق لكب

أيام

نال ماناله ذلك فحىمره الطويل فاذن من بورك له وعمره ادرك فىالسير منمنن الله تعالى |]

مالايدخل نحت دوائرالعارة ولاتلحقه الاشارة كته وغظمه ودقته ورفته  +وقدقال
الشخ

الشاذلى رحهدالله فى كتاب ناج العر وس من فصر ارات فلذ كر بالاذكار الجامعة

مثل سمحاناللهعد خلقهوتحوذاك ويعنى بقصرالعمروالله اعمانيكونرجوعهالى انق سوك
المنايا ونحوها املنامساض الخوفة والاعراض المهولة واذاكان الامن على ماذكر فالخذلان
كلالخذلان ناتفرغ مالنشواغل ثملاتتوجهالبه بصدقاليه حيتفىتح عليك هالاتصل الههم
الله وتقل عمواَك أملاترحل العيه
وعانلم نفسك والاستشاس بسومك وامسك فقد خاء
خصلتان مضون فه
ممنا ك
اثيلنناس الصحة والفراغ ومعناه واللهاعلماالنصحبيح إسْنى

انيكون مشغولا بدين اودنيا والافهو مغبون فيهما عصمنا اللهوايام منالغين والخذلان

والخسران

مهلكه عمربهبيهوده بكذرد حافظ * يكوش وحاصل شم
زرع
رنا درياب

اقلبدلنيا غنيمة الاكباس وغفلة الجهال #:ال
اذين
ل##
ذاى
ين « قالوا #هوعماكملبب
انشرف

ومالك إن الصيف وحى.ناخطب وفنجاس بنعازوراء ووهب,نيهنودا فإاناللهعهدالينا »
اىامنافىالتوراة واوصانا  8انلانؤمنلرسول حتىياتينا بشربان كتلأهالنار يه فكو ند لملا
عصلدىقه  .والقربان كل مقارب به العبد االلىله نمن
سكة وصدقة وجمل دا وهوفعلان

منالقربة * قالعطاء كانت ينوا اسرائيل يذيحونية تعالى فيأخذون الثزوب واطايب اللحم
فيضعونها وسطالبيت والسقف مكشوف فقوم الى عليهالسلام فىالييت ويناجى ريه وبنوا
اسابل خارجون واقفون حولالييت فتنزل ناربيضاء لادخازلها ولهادوى” وهفيف حين

تنزل منالسماء فتأكل ذلك القربان اى تله الىطبعها بالاحراق فيكون ذلك علامة الول

واذالم
صل بتىعلى حاله وهذا منمعترياتهم واباطيلهم لان كل القربان النار وجب الاعان

0لا)

:

كور  61مد

دورة ألغمران

تعالى واعدله املنعقاب كفاءه والتعبير علنهبلالاسمياعذان بانهمنالشناعة والسماجة محيث |
لابرضى قائله بياسنمعه سامع سنكتب ماقالوا  6اىستكتب ما قالوه منالخطة الشنعاء
فىحائف الحفظة اوسنحفظه و'شته فعلمنا لا ننساه ولانهمله كشت المكتوب  .والسين

للتأكد اى أيفنوتنا ابداتدوينه واثياته لكونه فىغاية العظم والهول كيف لاوهو كفر
بابق كباللعام ززاةبالقلانالعظيم والرسول الكرم عليهالسلام 89وقتلهمالانساء 6ه عطف

عليه ايذانا بانهما افلىعظم اخوان وتنبيها علىانلهيس باول جرعة ارتكبوها بفلبلهمسوايق
وان مناجتراً على قتل الانسياء ليبمعد منه امثال هذه العظائم والمراد بقتلهم الانبباء رضاءم

اائنا بغيرحق وجرم
بفعل اسلافهم  9بغيرحق «6متعلق يمحذوفى وقع حالا منقتلهم ئك
فىاعتقادهم ايضاكاهوفى نفس الامى #ونةول» عندالموت اوعندالحشراوعندقراءة الكتاب
ذ©وقوا عذابٍ الحريق  64اى ونتتقم منهم بعدالكتية بان تقول لهم ذوقوا العذاب الحرق
 3اذقم المرسلين الفصص « ذلك 6اشارة االلىعذاب المذكور © يماقدمت ايديكم | 6#

بسبب مااقترفتموه منقتل الاناء والتفوه مثل تلك العظيمه وغيرها منالمعاصى والتعبير |
اعلنانفس بالايدى لان اكثر الاحمال يزوال بهن لعل كلتمل كالواقع بالايدى علىسبيل |
التغليب  وان اللهنيس بظلام للعسيد 5ه ماحللرهفععبى انهخبرمتداً وحاذمولةاعتراض |

تذبيل مقرزة المضمون ماقبلها وااىلامى انه تعالى لعيسعذب لعبده يغيرذنت مقبنلهم |
والتميرعن ذلك بق الظممعان تعديبهم لغبرذنب ليس بطمعلى ماشّرر من قاعدةاهل السنه

فضلا عكنونه ظلما بالغا لان كل نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ماستحيل
صدوره عنه سبحانه من الظلمكايعيرعن ترك الانابه عجلىمالاال باضاعتها معانالاعمال غير |

موجبة للثواب حتى .يلزم من تخلفه عنها ضياعها وصيغة المبالفة لتأ كيد هذا المعنى بابراذ

ماالذكترمعنذيب بغير ذنب فىصورة الممالغة فىالظليتوالاشارة فىنحقيقايلآتين انالسد
اذاغلت عليه الصفات الذمسمة واستولى عله الهوى والشيطان ومات قلسه تكاملت الصفة

الامارية لنفسه فاينطق الاعنالهوى ان هوالاوحى بوحه الله الشطان كقولهتعالى ا(ن

الشياطين لبوحون الىاوليائهم» والنفس اذتاكملت بالهوى تدعىالربوبية كا ادمى فرعون
(لله
وقال انا ربكم الاعلى فككلوانمها منصفات الربوبية وان منصفات الربوبية قوله وا
الغنى واتم الفقراء) فاذا تمفساد حال النفس الامادة بالسوء اثيتت صفات الربوبية لنفسها
وصفات العبودية لربها كقوله (( لقدسمع الله قول الذين قالوا ازالله فقير وحن اغناء 6
انينوا لنفسهم صفات الربوبية وى الغنىوائيتوا لله صفة السودية وهىالفقرلاستكتبماقالوا6
اىسنميت قاوبهم باقوالهمهذهك امتناها بافعالهم (و6هى(إقتلهم الاساء بغيرحق» يشير الىان
جزاء هذه الاقوال فى <ق الله مثل جزاء هذه الافعال فى الاساء عليهم الصلاة والسلام ا

إونقوكذوقوا عذاب)القلب الممت(االحريق)بنارالقهر والقطبعة عإذالقكدمتايديكم)اى أ
بشؤم معاملاتكمالقولية والفعليةعلى وفقالهوى والطبيعة ووخلاافلالشرضرىيعة (وانالله |

لبس بظلام للعبيد) بان يضع الثى' ففغيرموضعه يلعناىجمل المصلح منهم مظهرصفة فهر ه |

حعز  41هم

الجزء الرابع

دميان ووبت جم انناب فر في
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0

0

"حبتثتجن

واحد نادى ماهذا شقول الملائكة هذا محلم به فىالدنيا رغبة فيه وشحا

عليه فنع الزكاة سببللعقاب فىالعقى م ان ابتاءهاسببالثواب فىالاخرى وحصن لاله

افلدىنيا قال صلىاللعهليهوسلم ( حصنوا اموالكم بالزكاة وداووا مرضا؟ بالصدقةواستقبلوا
| البلايا بالدعاء ) قالعليهالسلام (.لاصلاة لمنلا زكاة له)  دوى ب ان موسى عليهالسنلام م
يوم وأبلة الف ركمة واعتق] |

رقه وصلى على الف جنارزة وحج لفك ححه وعنا الف

غننوة لينمفعه حتى,يؤدى زكاة ماله ) وقال عليهالصلاة والسللام (ملعون مال لايزى كلعام
وملعون بدن لايل فكىل ادبعين ليلة ومنالبلاء العثرة والنكبة والمرضةوالخدشة واختلاج
العين قافؤوق ذلك ) فاذا سمعت هذه الاخبار وقفت عولى
زرمنوقف عاللىاصرار ولميؤد

زكاة ماله بطببة النفس وصفاء البال الى ان يرجع فقيرا متا بعدماساعدته الاحوالوالاموال
بر انيرو امو ركان ويحينت

كه فردا كلددش شودرديت فس

نو باخود يبر نوشة خويشان * اكه شذقت اليايد ز فرزند وزن
مل توانحكر بدينار وسم * طلسمست بالاى كنج مقعم

لتافر لي
اصل ب در هونن تن ورك ايزه كلب شان ب دان
فملغن' الحليركاي
.ان يسك  9خانيحوديك ك
سبر
امت كد
جو در زندكانى بدى باعبال ك
*رتميك خواهند ازايشان مال

تي خافل .دن ايديف سوه ومالد  +يا ويناب عن وميم ياعياك
 53سرمة غفلت اجزشم باك ك
*ه فردا شوى سرهه درجشم خاك

 00لقد سمعالله قول الذين قالوا االنله فقير وحن اغنياء 64قاللتههود لماسمعوا قوله تعالى
منذاالذى رض اللهقرضاحسنا  - 6وروى  انهعليهالصلاة والسلام كتبٍمابعىبكر
رخىالله تعالى عنه الى يهود ينى فنقاع يدعومم الى الاسلام والى اقامالصلاة واسّاء الزكاة
وان سرضوا
الله قرضاحسبا فدخل لخر رذى الله عنه ذات بوم بست مدارسهم فوجد

تأسأ كينا املنمهود قداجتعوا الورجل منهم يقَالله قنحاص بن عازوراء وكان منعلمامهم

ومعه حبرآخريق
اال
شله
يع فقال ابوبكرلفجاسق ,انق الواس فوالله الك لتعلمٍان مدا

رسولاللهقدجاءم بالحقمنعنداللّه تجدونه مكتوبا عند؟ ال
فتوراة فآ منوصدق واقرضالدّ
قرّضار جيني يدبخلك الية ويضاءفلك الثواب تقالفنحاص ياابابكرتزيم انربنايستقرض

اموانا وماستقرض الا الفقيرمن الغنى فان كان ما
حتقو
قل
ا

فنالله اذا لفقير ونحناغساء وانه

| ينها ماعلرنبا.و يعطينا ولوكان غنيبا امعطاانا الرباففضبابوكر وضرب وجه قتحاص

ضربة شديدة وقال والذى نفسى بيده لولاالعهدالذى بيرننا
بوكم اضريت عنقك ياعدوالل
فذهب فنحاص الى النبى اصللله عليه وس فشكاه و<جحد مااله فتزلت رداعله وتصدمًا

 ١وى كر واجمع حينئذ معكون القائل واحدا

لرضى البساقين بذلك والمعنى انه خف عليه

-

 7٠7هم

لع

2

| فرقنة فلان وشل هو على حققته وانهم بطوقون حه اوطوقا من نار استدلاللا الحديث ٌ
|ْ

وسعجى '  9ولله  4وحده لالاحد غيره استقالاً واشترا كام ميراث التتمؤات والارَض »| #

وات قالهم يخلون |
سذ
مهل
اىمايتوارثه اهلهما منمال وغيره منالرسالات اللى نتاوار
لثها
ف
ع
ف
ن
ا
س
عليه ملك ولاننفقونه ففسببله اومانه
ايور
عثسمنكهمونه ول يتفقونه دإهتعالى دهاكهم
وبق عليهم الحسرة والندامة  0والله عماتعملون  6منالمنع والاعطاء ظٍِخير  6فحازيك

على ذولك
ا*
عي انالبخل عبارة عنامتناع اداء الواجب والامتناع عنالتطرع لايكونخلا
واذلك قرزبه الوعبد والذم والواجب كثير كالانفاق على النفس والاقارب الذين يلؤمه /
مؤونتهم والصدقة على الغيرحال الخمصة وفىعال الحهاد عند الاحتاب االلجتخقوية بالمال
 5 0مانالا ااا

الىاناليخل ١ كسيرالشقاوة ما نالسخاء كار اتاد وذلك لان

الله تعالى سعىالمال فضله كاقاللامنفضله) والفضل لاهل السعادة فناكسير البخل يصير |
اولفاضللقسهرعاادة شقاوة كأقال (هوخيرا لهم بلهوشر لهم) يعنىباكيرالبخل مجعلون |
خيرية ما|ناهماللهمن فضاإه شرالهم ولوانهم طرحوا علىماه
كوفض
سلهيا
ر السخاءطعلوه
خيرالهم فصيروه سعادة ولصاروابها اهلاطإنة ولنيلج المنة الشحبح ثمعبر عن افة حب |
الدنيا والمال بالطوق لانها لحط بالقلب ومنها تنشأ معظم الصفات الذميمة مثل اليخل
والحرص والحسد والحقد والعداوة والكير والغضب :وغير ذلك ولهذا قال النى

علهالسلام ( حب الدنيا رأسكل خطيئة ) فبمئع الزكاة يصير الروح الشمريفت:العلوى
التورانى محفوفا بهذه الصفات الخسسة السفلية الظلمانية مطوقا بافاتها وححها وعذاما
يومالقامة وبعد المفارقة فانه منمات فقدقامت قامته

نمهع بمال اذكنى بمترست »* خر
اراطجللس ببوشد خرست
خد و
ف باب
هنر
ضل

ودين نكال

2

ابد و 2رود حاه ومال

لسمديده رأى كهمخشيد وخورد »* #حجهان ازبى خويشان كرد كرد

قال م

ا ناهاللمهالافل ود زكاته مثل لهبالوقمنامة شجاعا .

عم لطوقه ناولمقسامة ثميأخذ بلهزمته ) يعنى بشدقيه ( ثمشول انا مالك انا ١
اث امع

كتزك ثم تلا ولايحسين الذين .حاالونآا)ية ورفوىاية ب(جعل مائخل بهاملنزكاة حة أ
يطوقها وعنقه نومالشسامة ننهشهمن قرنه الىقدمه وتنقرراسه وتقول انامالك ) وقالصلالله
عليهوسل( مامنرجليكو ناه ابلا او شر اوغْتم لابؤدى حقها الاانى بهانوم القيامه اعظام

ماتكون واسمئه تطأه باخفافها وتنطحه بقّرونها كلاجازت اخراها ردت عله اولاها حتى
لب
سَ
نان
اغى
اس)  +قال |بوحامد  .مائع زكاة الابل حمل بعبرا ىعكلاهلوله رغاء وثقل نعدلالحمل

العظم  .ومائع زكاة البقر حمل ورا علىكاهلهله خوار وثقّليعدل ابل ال
وعظ
مما.نع
زكاة العم حمل شاة لهاثغاء وثقل يعدل االللعظم والرغاء والخوار والثغاء كالرعد
القاصف  .ومائع زكاة الزرع حمل علىكاهله اعدا لاقدملثت مانلجنس الذىكان يل بةبرا

كان اوشعيرا انقلمايكون ينادىنحته بالويل والشبور  .ومانع زكاة المال حمل شجاءا اقرعله

المزءالراع

م

سيق +١ جم

طا*»م7باا

الحققة ومراعاة الحقوق على الوجه اللائق ولايتسسر ذلك الابالتوسل الى جناب وسولالله

دبىالله تعالى عليه وس فانغيب المقائق والاحوال لاينكشف بلا واسطة الرسول والبه
الاشارة بقولهتعالى (زوما كانالله ليطلعكم علىالغيب ولكن) ا وكيف يترق الىحقيقةالتقوى
وءالم الاطلاق منْتقد برأيه واختاره قالالله تعالى إوابتغوا اله الوسلة ) فلابد متنابعة
النى عليه لسلام

ل
زبى
بكز ك
اببىعت سيد رسل * هى
حمقاتكه
ازهيج اوبهبج درىدهعى دهند *71 #

مقصود رنهيافت

زانخلانة او روى دل .سّافت

| فالايمان بالل وبرسوله هوالتصديق القالى والارادة والقسك بالشريعة والنحاة نه لافغيره

ظ دوى  -انالمؤمن اذاورد النار يمقتضى قوله نعالى لإوانمسكمالاواردها) يصيرالله 'ثواب
 ١لوول نويه  112إن حبلها والصلاة ششراعهها ويكون المصطفى عليهالسلام ملاحها
والمؤؤسون محجلسون عليها وبكبرونالله ونخرى السفنة على بحر نار جهم ا طبية فتعير ون

| عنها سالمين ف.بااخى لاتضيع ايامك قانايامكراسن مالك ؤانك:ماذمت :قابضاءعاى رأس مالك
 0فاك قادر على طلب الرح فاجتهد فى حصاله بالتوغل فالطاعات والعدادات واحماء سنة

ظرسولالله صلى الله عليهوسم والصلاة عليهقبلالموت والفوت فانالمونى نون انيؤذن.لهم

|زيصاوا ركمتين اوقّولوا مرة لاالهالاالله اويسبحوا مرة فلايؤذنلهم ويتعجوزمن الاحماء
با

فغفلة
|يف يضيعون ايامهم ال
ك
اركذ ون امتعد زان اميك

سراد" روزالط مجان

لخاد

كه اى ندم هست امكان كفت > لبازذ كرجون مرده برهم مخفت
حومازا يغفلت بشد روزكار » نوبارئ دعى حند فرصت شهار

قالعله .لام( الناسنيامفاذاماتوا انتبهوا ) فتميزالمنافق من اخلصكايكون فالدنيا بالاقوال

والافعال وغيرها كذلك يكون فالا خرة ساض وجه هذا وسواد وجه ذلك كاقالتعالى
(ربوم دض وجوه وتسودوجوه) فعبىالعاقل ان حمل مشاق الطاعات والتكاللف والامتحانات

الالهنة لعله بشوز بالمرام ويظفر بالبغية يوم حب المءرضون والنافقون وبخسرون

خوش بود كر محك ترب آيديمان * باسبه روى شود هس كه دروغش باشد
* قال بعض الكبار وعند الامتحان يكرم الرجل اويهان عصمنا الله وابا6من المخالفة

 .ف ولابحسين الذين _يخلون بم تيهماللهفمضنله  6الموصول فاعل لابحسين والمفعولالاول
©مير فصل لامحلله هن
|.محذوف لدلالة يخلون عليه اىولايحسين البخلاء مخلهم 8#:هو ض
|الاعراب فل خيرالهم 5من انفاقهم مفعول ان للفعلالمذكور  #بلهو *#اى البخل

| ف شرلهم © لاستجلاب العقاب علدهم ل سيطوقون مابخلوابه بوءالقيمة  64بان لقوله
عارة
لنامسنقتبل
هوشرلهم اىسبازمون وبال ماخلوا ابلهزامالطوق اذلا طوق ثمةفاكو
موةبها فعدم زوال كل واحد
ظ القثيلية شلبزهوم وبال البخل وأكهبهم بلزوم طاوخقانح

.منهما صعانحبه فعبر عنأزوماليم بالتطويقواشتق منه يطوقون كاعَالمنة فلانطوق

ظ

)0

مج ؤم كوم

سورة .االاخمران

| ومصارعهم  7القراب .وتأملوا كيف نبددت اجزاؤهم وكف ارملوا ناءهم واجموا
|

افوإلياددهجمعفونضيعوا اموالهم وهلكت بعدهم صغارهم وكارهم وانقطعت آثارهم وديارهم
كفن نتعمةالله
الا االلىعذاب والخسران ولجيصر الا الى دركات النبرانفنكانت

غفلته كغفلتهم فسبصير الى ماصاروا الله واذعاش طويلافاناللَ مهل ولابهمل قال تعالى /

(متعهمقليلاثمنضطرهم الوعذاب غليظ) وماالمياة والقتعبها الاقلبل .فالدنياساعة فاجملها /
طاعة لعلك تلحق باجماعة مناهل الوصول وارباب القبول  #وججمبع الطاعات هن اساب

الفلاح خصوصا الصلاة افضل العبادات واعلاها واشرف الطاعات واسناها .والصومسيب |
الولو فىملكو تالسموات وواسطة الخروج منرحم هضايق اللسمانسات المعير عبناهلنشأة |

الثانيةكااشيراليه بول عيسى عهلاليسلام [ لنيلج ملكوت السموات +مينولد مرتين ] |

بل مجاهدة الصوم رابطة مشاهدة اللقاء واليه يشير الحديث القدسى وهو قوله جل شانه |
ا(لصوم لى وانا اجزى به ) يعنى اناجزاؤه ولهذا علق سبحانه نيل سعادة الرؤية بالجوع |

زديك فطدية .عبسو اناا للعلازازه جد
ناا

ئ
ا

لوزي اتاو تيا عبطا

لترمكؤم
انب
رزقاالله وايا؟هقماكازالل يهمريدا « لبذر يهلا
#نين  6الخلصين  #على /

مااتمعفيه #الخطاب لعامة الخلصين والمنافقين فعصره © حتى,يزالحنيث مانلطب يه |

ماذالئى” ميزه ميزا عنزله وافرزه والمعنى كماانالله ليذر الخلصين متكم على المال التى ات
علمها من اختلاط بعضكم سعض وانه لايعرف خلصكم من منافقكم لاتفافكم على التصديق

ججيعا حتى ييز المنافق مالنخلص بالوحىالىننيه باحوالكم اوبالجهاد اوبالهجرة  8وماكانالل
ليطلعكم علىالغنب  #اى كوامنازالله ليؤنىاحدمعلالغنب فبطلع على مافىالقلوب منكفر

وايمان ول
«كنالل يجتى  6يصطى ظ رمسنله يمشناء  6فبوحى اليه ويخيرهببعض ١

المغسات اويتصبإه مابدل عليها #9فمناوا باللّةورسله  6يصفة الاخلاص اوبانتعلموهوحده |
مطلعا عاللىغنت وتعلموهم عبادا محتيين لايعلمون الاماعلمهمالله ولايعلمون الامااوحى الهم |

وانتؤمنوا يه حقالاعان  9وتتقوا  6النفاق  89فلكم  6يمقابلة ذلك الابمان والتقوى
ف اجر عظم  68لاببلغ كنهه وهذاالاجر على قدر عظم التقوى فان السير االلىمقصد |

الاعلى والوصول الى منازل الاجتباء لايتهياً الابقدى التق

ظ

قدم بايد اندر طريقّت نهدم * كه اصلى ندارد دم بىقدم
* قال ابراهم بنادهم بليتلة نحت صيخرة بتالمقدس فلما كان بعضاللبل تزلملكان فقال
احدها لصاحبه منههنا فقال الآ خر ابراهم بن ادهم فقال ذلك الذى حطالله درجة من
درحانه فقالللماقانلهاشترى بالبصرة العّر فوقعت كمرةعلى مره منمرالبقالةال!براهعم فضيت '
ا'لاىلنصرة واشتريت العّر منذلك الرجل واوقعت ثمرةعلى تمره ورجعت الى.س المقدس |

وبت افلصخرة فلماكان بعض اللبل اذا انإملكين قد نزلا منالسماء فقال احدها لصاحه |

الجرء الرا

لالم

سمو ٠١ل تم

تعالى لماامهلهم واطال عمرهم بارادته واكتسبوا بذلك مانممنالكفر

 .١والطضانكان خالقا لتلك المالمايضا ولامخلق الاعالارادة فهو ميدلها كم انهسريد لاسابها

ظالمؤذية اليها وليست لام العلة لان افعاله تعالى ليست معللة بالاغىاض وعند المتزلةلامالعاقة
| #وولهم عذاب مهين» :اى يهانون به فالآآخرة قال عليه السلام (خير الناس طمانلعمري أ
وحسن تماه وشرالناس من طالسمره وساء مله ) *#ودلت الآلية على ان اطالة عمر الكافر

 .والفاسق وايصاله الى مراداته فىالدنيا ليس يخير بل هى نعمة .فىالصودة ونقمة فىالحقيقة

ظألايدى ان من اطع انسانا خبيصا مسموها لابعد.ذلكنعمة عندابطقيقة لافضاءه االلىهلا

|

والعقوبة فبنبتى للعبد الانيغتر بطول العمر وامتداده ولابكثرة امواله ولااولاده

غه مشو بانكه جهانت عزيز كرد * اىبس عنزراك جهانكردزودخوار
مارست :اين جهان وجهانجوى ماركير * ونمارحكير مار دادد كهى دمار

ؤقالاللهلرسول الله صلىاللعهليهوس لبلة المعراج ( ان من نعمى عل
اىمك الى قصرت اعمارهم
كلا تك ذن
وبهم واقلات اموالهم كبازيشتد افلىقيامة حسابهم واخرت زمائهم كلايطول
افلىقبور حبسهم ) وقال اايضحامد
(يلااتتزين بليناللناس وطبب الطعام ولين الو
لطاء
نفا
فنس

| مأوىكل شروهن .رفبق ءشكولاجرها الىطاعة تراه الومعصة وخالفك قالطاعة وتطبعلك

و ارلمدشة وشل اما عت تكلا استغنت وى اذا ذ كرت وتغفل اذا امنت وهىقرينة
الشيطان) وقبل مث
سلال
كنف
ثل النعامة تاألككلثير واذا حملت عليها لاتطير واذاقئل انت

ظ

طائر قالت انابعير وهذه رجى واذا حملت عليها شاقالت اناطائر وهذا جناحى فك :المال
وال الاستغناء تغر النفس قال تعالى (كل[ا انالانسان ليطتى انرآه استغنى )

مبرطاعت نفس شهوت برست * كههنساعتش قبله' ديكرست

ظ قالالسعدى قدس سره

 71011بقَصاب كوسفندى كفت * دران زمانكه بخنجر سرش زتن بريد
جزاى هى .بنخارى كه خودده ام ديدم * كبىكة رهلوىجرب خوردجه خواهدديد
وعزعائشة رضىاللهعنها انها :قالت قلت يارسولال ألاتستطعاللهفبطعمك قالت وبكنت

]| للادأيتيه مناطوع وشد الجر منالسغب فقال (ياعائشة والذىنضبى بيده لوسألت دبى

انيحرى مجعبىال الدنيا
ذهيا لاجراهاحث شنت" مانلارض ولكنى اخترت جوع الدنيا

على شبعها وفقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحهاء ياعائشة انالدنيا لاتنتىلحمد

ولاولارالى خجبلد) قالعليهالسلام (الدنيا والا خرةضرتان فنيطلب ايلمنعهما فهومكور
ومنيد اجمع بينهما فهومغرور) فنرام مع متابعة الهوى البلوغ الىالدرجات المللفهو

|غاملرايحقتابالفنالفنلهةا وفيافللتةحتعاالىبوايمبهلهالمفقياصطدفياانلدنايولينةفسعلبياهللحيرسصتخىعبلهىا الوابنيا حتى .جاوزطلهاحد
قدر الاستغناء يزيد طغاله أ
ظظ
شنا ونعمت دما منه دل اولروكة دلائيان داشتن كارست مشكل
|

ْ| فباايها
الاخوان الذينمضوا قلا منالاتم قد عاشوا طويلا وجعوا كثيرافتذكروا موتهم |
0306

ظ

 ٠١9تدم
ظ
|

شى دام ازهول دوزخ مخفت  5بكوش أهدم
جهلودىك دوزخزمن,رشدى

* 2

سورة آل عمران
رب

م

'

دبكرارا رهابى بدى

فالماقللابرىنفسهولابراهامحللاكرامةاللبهل يبتواضعبحيثبرى اعمالالسيئة كثيرة
بالنسية الىاعماله .الصالحة بولايرى فىنفسه االلاعدم الحض* واعلمان من شعارالمسلمين

وعادة المؤمنين جاانهدوا فوسبل الله ولامخافوا لومة اللاثمين ألايرى انالله تعالى كف
مدح قوما حالهم كذلك بقوله ي(جاهدون فيسبيلالله ولامخافون لومة لاثم ذلك فضل الله
ا

انء
شم
يمِه
بؤن

والله ذوالفضل العظم  6شن كانمعاللهفهو لعصمه وبينصره على أعدانه |

خصوصا عدو النفس الامارة

ا

احل :انتاهما >ل االلحهب جسن كوي امل

زاوصاف طسعت باك مده

* باطلاق هويت حان سيرده

برفته سابه وخرشد مانده * مامازكرد خوددامن فشانده
اؤصلناالله واياك الى الخلوص واليقين والمكين امين  #ولا حزنك الذين يسارعون |

ديهة رغبتهم فيه وهم المناققون
شعل
وصهم
فىالكفر  6اى يقعونفيهسريعا لغاية حر
اللتخلقون الذين يشارعون الى ماابطنواه :من الكفر مظاهرة للكفار وسعا'اطناء نورارة |
|  #انيهمضلرنوا اللهشيأ64اى ليضنروا يذلك اولاء الله ودينه التةها مالنضرر |
فويريدالله ان لاجمل لهمخظا فىالآ خرة»ه اى يريد الله بذلك ان لامجعللهمفالآخرة /
لمثام
وناب
ايا
نص

.فىذكر |
ولذلك ركيم ام يعمهون الىان يهلكوا عاللىكفر و

الارادة اشعار بكانفرهم بلغ النهاية حتى اراد ارحم الراحمين ان لابكونلهم حظ من |
رحمته وانمسارعتهم الوالكفر لانه نعالى يرد لهم انيكون لهم حظ فالا" خرة ففوولهم #

8ذاب عظم  ©4لاشَادرقدره  8ان الذين أ 'تروا
ذعلك الحرمان الكلى بدل الثواب ع
م
| الكفر يالايمان ينهاى اخذوه بدلامنه رغية فها اخذوه واعراضا عما تركو هه ف انيضروا
ظاللهشيأ ولهمعذاب الميهولما جرت العادة باغتتاط المشترى يامشاتراهوسروره تحصلله |

عيدكرن] لصفقة راحة:ويتالة عندكونها خاسرة وصف عذابهم بالايلام مراعاة لذلك
| ب ولايحسين الذين كفروا  #الموصول مع صلته فاعل لأبحسين اما ه يمافىحيزها '

سادة مسد مفعوليه أعام المقدود بها و
تهعولق الفعل القلى بالنسبة بين المتدأ والخير وما '

مصدريةاوموصولةحذف مائدها وكان حقهافىقياسعلالخطانتكتب مفصولةولكنهاوقمت

اتب
فىمصحف عفان رضى الله تعالى عنه متصلة فلا خالف ون
لعاسن
مةام فخىط المصاحف ١
ف هلىلهم 6الاملاء الامهال واطالة المدة والملى مقصوزا الدهى والملوان اللبل والنهار

لتعاقبهما اى ان املاءنالهم او ان مزمايمعم وارلانفسهمب منمنعهم عن ادادتهم وبري |
التفضيل باعتبار زعمهم

ابم  6كافةححققههاا الاتصال  2على لهمليزدادوا امايي اللاملام |

الارادة عند اهل السسنة القائمين يانهتعالى فاعل الخير والشير مريد لهما فان الاملاء الذى |
ييرسلهم لبانتهموساون بهالىازدياد
هو اطالة العمر لاشك انه من افعاله تعالى وبانخه ل
( روح اليان  ه  نى)

الجزء الرابع

2
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|السويق واتبعوا 6#فىكل اولان قوال وفعل واهنوقعلطف
بوعلاىفرذواناسَ» ظ
ا|لذى هو مناط .الفوز مخيرالدارين عجرأتهم وخروجهم  #9والله ذوفضل عظم * /
حدث فضل بالتثبيت وزيادة الايمان والتوفيق للمبادرة الى الجهاد والتصلى فىالدين واظهار /

الجرأةعلىالعدووحفظهم منكلمايدوؤهم معاصابةالنفعالجليل.وفيهتحسيرلمنتخلف
|ختهم واظهار لخطأرأيهم حنث حرموا أنفسهممافازبه هؤلاء وروى انهمقالواعيلكون
ظهفذااعنوطااهم اللهثواب الغزو ورضى عنهم ذ
8الماكم يه اىالامشلشطماؤنهْامنون

| وهو مباتلدأشس
فايلهطم.افن خ6بهره يفخوف اواياءه  6امنافقين غلبة المشركين وقهرهم
| لبقعدوا عنقت

هم المسافقون الذينفىقلوبهم مرض وقد افوا عن رسول الله فى
ظالخروج والمعنى
اتخنويفه بالكفار اما تعلق بالمافقين الذين هم اولباؤه واما الم ايها

|المؤ
منون قاولياءاللهوحزبه الغالبون لاتعلق بكم خويفه ف فلاتخافوهم كهاى الشبطان

 0واولياء منان
ىسفيان وغيره  8وخافون»ه فىخالفة امرى وان كنم مؤمنين#هفانالايعمان
| شتضى ابثار.خوى الله
من وجل على خوف غبره وستدىىالامن مانلششريطان واولابه ١

' و*ال
خوف علىثلاثة اقسام .خوف الوعاهمومن عقوبة الله.وخوف الخاص وهومن بعد '

ظ لله.وخوف الاخص وهو املنله والى هذه المراتب اشارالنىعليهالسلام قوله( اعوة '
عبعف
قوكامن
بك

واع
سوذ ب
يرضاك
خم
طنك

واعوذبك منك  +فعلى السالك ان هون غرع

| نفسه وصفاتها ولايرى فىالكون وج
وودا
جغ
وير
ده

فلايخاف الامنه فانه هوالقاص فوق ا

ظعباده اولهكوافى ججيعالامود» قال انلمدين الكبرى قدس مره آخن مقام الخلة انيكين 

على نفسه وججيع ا
.لمكءونات قاادلباعلحتافكظيراالتشيروايزحىققله ان احسلبه م نكل شى” اوهونم |
|ا
جلو
إركك
سعطنااعبط
ء
ظ منهان دمكه وضوسا<تم اذجشمة عشق * جارتكبير زدم يكسره برهرجهكه هست

ظ

ظبشير ال اىنه وقت قبامه بالعشق رأى وجود غيرالل مبيمنازلة اماد وقدقالكل شى*هالك '

ظ
ا الاوجهه وصصلاة المبت بادبع تكبيرات لاغير وهذاهوالفناءعن نفسه وعن_المكونات '

حققنا اللتهعالىبحقيقة التوحيد * قالابو
ايزي
ثدنكنتتى عشرة سنةحدادا لنفسى وحسين ١
| سن
وةم
سساة
نقللب
ةىٍ انظرفبهافاذافى وسطى زنار ظاهى فعملت فقىطعه انتى عشيرة

سنةثمنظرتفاذاوباطتى ذثادفعملتف قىطعهجمسسنينانظركف اقطمفُكشفلى 
ق
|ظرلتس_اطلاىى باعلدخلوفقاته .كقرفأيتهم :وى :فكبزث .عليهم .اربع مكييرات » :وقيل “لانى يزيفة |
ا
كان خال
ك معمذكر وذكير فقال لقالا لى من تنك فلص الولنما ظ

اسألا دبى فان قال هوعبدى يكن
ى والا فلوقلت 1اعبده مرارا لايفيد بلا قبولله وحقبقة

العبودية بالتبرى من جمبع ماسوى
الله ولو من صومه وصلاته وسائر عاداته  -روى  ان '

ظ ابايزيد فاىخر عمره دخل محرابه وقال الهى لاأذكر صوى ولاصلاتى وغليارها بلاقول '

افندت عمرى فاىلضلالة فالآ ن قطعت زنارى وجنت بابك بالاستسلام وهو الاسلام وهذا |
ه
ظو الانصاف من نفسه
حقيقة * قال الشيخ السعدى فى حق شيبخه السهروردى
ا

( شي )

سودة آعملراق
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ضنر يومنا بالامس اى وقعتنا والعرب “تسمى الوقائعاياماوذ كرهم بيامااسَ '
حام
نا ال
فخرج رسولالله علمهالسلام اراءة مننفسه ومن اصحابه جلدا وقوة ومعه جماعة حتى بلغوا 1

حمراء الاسد وهى مزالمدينة عثلمىانية امال وكان باسصحابه القرح فتحاملوا على اتفسهم اى

حملوا المشقةعلىانفسهمكيلايفوتهم الاجر والقاللهالرعب فىقلوب المشركين فذهوافنزلت
فهذمهى غنوة حمراء الاسد متصلة بغزوة احد واماغئوة بدر الصغرى فقد وفعت يعدهابنة

لينهم الناس ##ياعنلىركب استقباوم منعبد قيس |
لالذ
ا©
قلى
والبها الاشارة بقولهتعا
اولعم بنمسعود الاشجبى واطلاق الناس عليه لما انه منجنسهم وكلامه كلامهم قال ثلان |

يركب الخيل وبلبس الثباب وماله سوى فرس فرد وغير ثوب واحد اولانه انضماليه ناس /
#نىاباسفيان واصحابه © قدجمعوالكم * ىااجتمعوا '
املنمديئة واذاعوا كلامه و انالناس يع

#ذاخشوهم »4روئ

اابناسفنان لاعنمعلىناينضرق الممندينة المكة نادىيا مدموعدنا |

موسم بدرالصغرى لقابل نفل بهاانشنت فقال صلىأللعهليهوس (ان شاءايها عاوتهابلبطرت

ابوسفمانفى

اهلمكة حتىنزلمى الظهر اذفالتىاللهفىقلهالرعب وبداله اذير جعفريدرك منبى

عبد قيبرسيدون المدينه للميرة فشمرطلهم حبمعلير من زيب ان شبطوا المسلمين اولنى |
نعم بن مسعود وقد قدم معتمرا فقال يانعم »و اعدت ممدا ان تلتتى بموسم بدر الا ان |

هاذلاعام عجامدب ولايصلحنا الاعام ترعى فيه الشجر ونشرب فه اللبن وبقددالى ان |

ارجع ولكن ان خرج ممد ولماخرج زاده ذلك جراءة فاذهب الى المدينة فتبطهم ولك
مبلنها سهدل بن عمرو خاء نعمالمدينة فوجد المسلمين حهزون
ضلا
وا
عندئ عشسرة من

للخروج فقاللهمماهذابالرأىأنومفديار 5م فلت منكم احد اى لمتخلص الاشريد
ايد النافر الممعد و3

ان قرجوووتس لوالم فان ذهيم اليهم ررجع شك

أحد فائر هذا الكلام فى قلون قوم منهم فلما عرف

رسول الله عن

تور

ذلك منهم قال ( والذى نفسىبيده لاخرجن واولم يخرج مبى احد فخرج فسبعين را كا |
كلهم شولون حسبنا اللوهنع الوكل )  9فزادهم  #القول  8اانا  6والمعنى +بلتفتوا الى |
ذلك ببلست بههنهم بالله وازداد اطمشّانهم واظهروا حمة الاسلام واخلصوا النة عنده |

وقالوا حسبنا اللهكهاى موحسكيانافينا مناحسبه اكذفااه ونع الوكل » اى الموكول |
اليههو اى الله88ذانقلبوا بنعمة منالله *#الفاءفصبحة اى خرجوا الهم ووافوا الموعد
مجعقواصمدنهم ملتبسين بتعمة عظيمة لاشادر قدرهاكاسة مالنله تعالى وهى ااعافة
فر
والشات عاللىاممان والزيادة ففه وحذر العدو منهم

وفضل  4اى دح ف التحارة عظم

لنسمونءاى لإيصبهم اذى و لامكروه روى-انهصلى اللهعليهوس وافى ظ
المي
لمسسهم سو #سا

بجشه بدرا الصغرى وكانت موضع سوق لبتىكنانة جتمعون فيهاكل عامتمانيةايامولمبلق
لى عله وس واحابه هناك احدامنامشكينواتوا السوق وكانت معهم نمقات
اله
عال
صتلى
ونحارات شاعوا واشتروا اريا وزسا ورنحوا وأصاءوا بالدرهم درهمين واتصرقوا الىالمدنة

ةيه يشالسوي وققالوا اماخرجم لتثسربوا ا
|الينغاينورجعابوسفيانالرمكةفمى اهلمك ج
س

ٍ
ٌْ

خ ركز ميد |تكد لين ندم شديمشق الت

بر جريدة عال دوام ما

| * قاالقلاشانى المقتول فىسببلاللهصشفان  .مقتول بالجهادالاصغر وبذلالنفس طلءا لراضىلل أ
كاهو الظاهى  .ومقتول بالحهاد الأكبر وكسرالنفس وقتلها بسفرة الحب وشعالهوى كاروى
| عن رسو لاللهصلىاللهتعالى عليه وسل اقناهل عند رجوعه من بعضالغزو ( رجعنا منالمهاد

وبكرل
| الاصغر الى الجهاد الا ك
)ا الصنفين ليسوا باموات بل احياء عندربهم بالياة الحقيقة
جردي من دنس الطبائع مقربين فىحضرة القدس يرزقون فىالمنة المعنوية منالارزاق |

المعنوية اىالمعارى والمقائق واستشراق الانوار ويرزقون فالىحنة الصورية كابرز ق الاحاء أ

اومنكليهما فانالجنان مراتب بعضها معنوية وبعضها صورية ولكل منهما درجاتعلى حسب |
المعارف والعلوم والمكاسب والاجمال -فالمعنوية جنة الذات وجنة الصفات وتفاضل دراتها أ

بحسب تفاضل المعارفى والترقى افلملكوت والجبروت والصورية جنةالافعال وتفاوتدرحاتها

بحسب نفاوت الاعمال والتدرج فىعساتب عالمالملك املنسموات العلى والْناتالحتويةعلى أ

جميع الى وما روى مانلحديث فى شهداء احد فالطير الحضر فبهاشارة الى الاجرام أ
السماوية والقناديل هى الكوا كب اتسىلقت بالنيرات مالناجرام السماوية لنزاهتها وانهار

الجنة منابع العلوم ومشارعها ثمارهاالاحؤال والكشوف والمعارف اوالانهار والقار الصورية أ
على حسب جنتهم المعنوية اوالصورية فازكل ماوجد ال
فدنيا منالمطاعم والمشارب والمناكح |
والملابس وساررالملاذ والمشتهبات موجود فىالا خرة فىءالمالمثال وفىطبقات السماء الذ واص

مما

افلدىنيا يستبشرون بنعمةلامن مونالاعقلابتاللقازصميللرنقوصالنجاة مانلزن عفلوىات
تعمةالدثا لخصولماهواشر ف واصئ والذ وابتىمن جنات الافعالو فضل هوزيادة جنات| لصفات

المشاراليها بالرضوان اونعمة جنة الصفات وفضلجنة الذوات وان اجرايماهم من جنة الافعال
حتى
لاينضسع معذلك انهىكلامه فلابدالسالك مبذنلالمالواليدنو الروحي ح
صل لاهنمواع الفتوح
دلا طمع مبراز لاف نبهىايت دوست » جولاف عشق زسدرىبمازجابك وحست

و الذين استتحابوالته والرسول 

اى اجابوا واطاعوا فماام وابهونهوا كعانفهىقوله تعالى

(يإدفخليلستنجحيتبهواا) فو بمعدنمااصابهمالقرح » ااىجرح فغزوة احد طإللذيناحسنوامنهم 4
لاثيان مجميع المامورات  88واتقوا © يدخل نحته الانتهاء عن جميع المنهبات

 9اجرعظم  #نوا عظم وجلة قوله للذين خبر مقدم مبتدأه اجر عظم واجملة فحل

الرفعخبرالذين استجابوا وكلة منفىقوله منهم لليلستبعيض لانالذين استجابوالل والرسول

كلهم قد احسوا لابعضهم بل عى لبان الجنس ومحصل المعنى حينئذ الذين استتجابوالل
والرسول لهم اجر عظم الاانهم وصذوا بوصنى الاحسان والتقوى مدحالهم وتعلملا لعظم
اجر *م حر
فعالهم لاضدا -روى  -اناباسفيان واحابه لمارجعوا من احد فملغو |الروحاء

]| وهو موضع بين مكة والمدينة ندموا وهموا بالرجوع حتى يستأصلوا مابق منالمؤمنين فبلغ |
ذلك رسو لالله صلى اتلعلاهلى عليهوسم فندب اصحابه للخروج فىطلب ابىسفيانوقال لايخ رجن ظ
د
عتم
م(عنا )

مخز 6؟١ دم

سورة آعلمران

|بالسمن وضده والصفرن وخلافة والانسان الخصوص ثى* واحدباق مناول عمره الى آخره |
والباق مغاير للمشتدل #ثنت انالانسان مغايرلهذا البدن افوس ثمبعدهذا مل انيكون

جسها مخصوصا سازيا فىهذهالمثة سريانالنار فىالفحم والدهن فىالسمسم وماءالوزد فىالورد

' ويحتمل انيكون جوهرا قائما بنفسه لبس بحسم ولاحال فالىمسم وعلى كلاالمذهين لاببعد
انيسنةصل ذلك الى“ حا عند ماولتبدن فاب ويعذب على حسب اتماله والدلائل العقاة

والتفلة الذالة جل ها لهؤي اموت :الاجشافاكقلز لاد فوجل) سب“اله وونحرؤن
الشبات الواردة عاللىقول بثواب القبركافى هذدالاأيةوعلىالقول بعذاب القبركافىقولهتعالى
( اغسقوا فادخاوا نازا  6اذعاتلمالنفوس يموت الابدان اوقلنا بانه تعالى اماتهاثماعاد الحاة '

اكلناهايدل عليه ماروى فىبعض الاخبار انه قالصلىاللعهليهوس فىصفةالشهاداء( اذارواحهم '
فىاجواف طيرخضر وانها ترد انهار النة ونا كل منكمارها وتسرح فىالخنة حمث شاءت
وتأوى الىقناديل من ذهب تالش

فلما  1طب مطعمهم لكا

ومشُمرلهم َالو|

ياليت قومنا بعامون ماتحن فيه منالنعم وماصنعالله بيسنراكغكبوا افلحهاد فقالالله تعالى انا
يعببركم ومبلغ اخواتكم ففرحوا بذلك واستبشروا' فانزلالله هذه الاية  +والذين انبتوا /
هذهالحاة للاجساد اختلفوا .فقال بعضهمانه تعالى تصعد اجساد هؤلاءالشهداء الىالسعوات
الوقناديل ناحلتعرش وبوصل انواع السقادات والكرانات اليها .ومنهم
' فىالارض ويحسها وبوصل هذه السعادات اللهاكذا فتفىسير الامام ولابن سينا رسالة فىعر
رد

النفس ولعمرى قدبلغالقصوىف التحقيق فليطلها مناراد» وفضائل الشهداء لانهاية لهاقال
رسولالهسلاللعليهوسل (الشهدلايجد ألمالقتل الاكماجد احد؟ ألالقرصة ولاسبع خصال ,
اقبرويمن املنفزع |
إغفرله فىاولقطرة قطرت مندمه ويرىمقعدهمن المنةويجارمنعذاب ل

الاكبرو

بوضع علىرأسهاتلاوجقار لياقوتة منه خيرمنالدنياومافها ويزوج بثلاث وسبعين |

زوجة مانحور العين ويشفع فسبعينمن اقرباته ) -ويروى اله اذاكان يوءالقيامة عولالله '
خىرى من خلق فبقولون يارب منهم فبقول الشهداء الذين بذلوا دماءهم |
تعَالَ "ادعو ال

| واموالهم وانفسهم قيمرون علىربالعزة وسيوفهم عالعىناقهم فخدلون مساكتهم فىالْنة

ويتصب بوءالقيامة لواءالصدق لابىبكروكل صديق يكون نحت لواله ولواءالعدل لعمروكل |
عادل يكون ىت لوانه ولواء السخاوة لمان وكلسخى يكون نحتلواته ولواء الشهداء لعلىوكل
#قيت ١
رلف
تزااوهداءانىذر وك
شهيد يكون تنلحوانه وكلفقبهحتلواء معاذين جبل و>كل

لواء انىالدرداء ومكقلرى” نحتلواءانىبنكعب وكل مؤذن نحت لواء بلال وكل مقتول ظلما
تحت لواءالحسين بنعلى رضىالله عنهما فذلك قوله تعالى لإ بوم ندعوكل اناس بامامهم » قبل
ارواحالشهداء واذكائت عليين الا انها تزور قبورها كل جمعة عالى.وام ولذلك تحب

يفا
دعرنفه
لكاني
اؤمن
ملي(هامامن احديبمرقبراخه الم
زيارةالقمورلبلةامع وةبومالسنلعقاا عل
فيسلعلهالأعمفه ورد عله) #قالالشدقدس سره منكانت حياتهبنفسهبكو نمماتهيذهاب روحه
ومنكانت حنائه بربه فاله شقل محمناةالطبع الىحماة الاصل وهىالماة الحقيقة واذا كان
وح

لاع

الجزء الرابع
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حين , 6
وباقهم من الانصار * قال القاشانى الافصح الابلغ ابنجعل الخطابٍ فى ١نوتلا
لاكلحد لانه اخمطسير يحب ان يدشر بهكل واحد لتتوفر دواعيهم الى الجهاد ولتقنوا
لهاىمة (تنبيهم على حالهم
صلى الله عله وسل فالمراد باهن
ول
سنكان
رء وا
لخزا
لن ال
بحس
والا فرسول الله امجرلتية منذلك الحسبان  بل احباء  4اى بل هم احباء ع8ند
ظ ربهم

خيربانللمتداً المقدر والعندية المكانيه .مستحاة فتعين حملها على انهم مقربون

تمعناهلى قرب التكريم والتعظم  8يرزقون  6منمارالجنة وتحفها ويه تأكد لكونهم
احناء وتحقيق لمعنى حاتهم  8فرحين با اتيهم اللهمنفضلة * وهو شرف الشهادة
| والفوز بالحاة الابدية والزلنى من الله تعالى والعتع بالنعيم المحاد عاجلا  8وستشرون *

معطوف على قوله فرحين عطف الفعل على الاسم تكرة الفيل! وناوبح الاسمكأنهقبل

فرحين ومستبشرين وبناء استفعل ليس للطلب بل بهيوعنى المجرد نحو استغى الله اى غنى

وقدسمع بشمر الرجل بكسر العين فكون استبشر بمعناء وقيل هو مطاوع ابشر نحوأراحه

فاستراح فان البشرى حدات .لهم بابشارالله تعالى واليه اشار الزتخشرى فىالكشاف صَوله
لحقوا
بشرحم الله بذلك فهم مستشروزبه والمضاوى بقوله سرون بالبشارة  0بالذين ل

هم  #متعلق
خمل©فمن
بهم اى باخوانهم الذينلمقتلوا بعده ففسبيلاللهفلحقوا به
سلحقوا والمعنى انهم هوا بعدهم قودمتقدموهم  9ان لاخوف عليهم ولاهم بحزنون 6ه

ذل عت لذن بان ابد شيف نلعاون استبشارهم حال اخوانهملابذواتهمو انه الحففةاى
انمهماتوا اوقتلوا
عرم واهذو ا
وت
كذين
بشفرحون بما بشرلهم وبين من حسثحال اخوانهم ال
شوزون محاة"ابديه لايدركها خوف وقوعمحدورولاحزن فوح ينطللى اوفع بكو نقمي

تاولقمكروه النازل فيالمستقبل والحزنيكونيسيب فاولتنافع التىكانت موجودة فالماضى
قابليله انه لاخو علهم تماساتيهم مناهوال القنامة واحوالها ولاحزن لهم تمافاتهم من

ن اعلدنياولذاتها يستتشرون بنعمة  6كائنة 89م انلله6#كررلبان أن الاستبشار المذكور
لس محر دعدم الخوى والحزن بلبه وبماشارنه من نعمة عظمة لاشّادر قدرها وه واب

احمالهم  #9وفضل *#اى زيادة عظيمة كافىقوله تعالى(للذين احدنوا الحدنى وزيادة 6هق وانالله
لايضيع اجرالموْمنينك#اهفة سواءكانواشهداء اوغيرهم وهوفتح انعطف على فضل منتظم |
ظ

ظماعلهفمىساتكبشسر به * قالالامامالآ .يةندلعلىان استبشارهم بسعادةاخؤانهم مناستبشارهم
| بسعادة انفسهم لناالاستبشار الاول فالىذ كر هوباحوال الاخوان وهذا تنه منالله علىان
فر حالانسان بصلاح حال اخوانه ومتعلقه بحب انيكون المدا كف مفنرحه وصلاح احوال ظ

نفسه * واعلانظاهى الاية يدل علىان هؤلاءالمقتولين وان فارقت ارواحهم من اجسادهم |
تلف
االخ.
الا انهم احباء فواىلح

القائلون بحاتهم فىالخال انهالالروولحلبدن ولابد ههنا 0

نمتقديم مقدمة لبتضح بها المقام وهىانالانسان المخصوص لبس عدازة عن مموع هذهالنة

| المخصوصة بلهوثى” مغايرلها وذلكلاناجزاءهذهالبننة افلىذوبان والاتحلال والتسدلوالتغير

ااا  71دم
سرج حو
ماشله أى

'

فا عي ول

ا

سورة آالعمران

-منن نكم قادرون على دفعالققتللحمن كشم”

وقت
اصبمو
معلقا بقسستخا

معين بد فعسبهفان

اسباب الموت فىامكان المدافمة بالحل وامتناعها سواء وانفسكم اعنعليكممناخواتكم وامىها

| الهدميكم منامهم والمعنىانقعدتملك لكانيسيبالمأينكمكتولبك ك دمفمتموهبالقعود
]| ممكتايته علكمفان ذللكامسابل اله قبدليكونالقتال سبيالننجاة والقعود مؤدياالىالموت
ريش خطر نانوانىكريز * ولكن مكن باقضا نجهتز
1011

ششتستدير * نهمارت كن يدنهشعشير وتيز

واعلم ان الموت ليسله سن معلوم ولااجل معاوم ولامرض معلوموذلك لكون المرء عالهىية '
منذلكمستعدا لذلك وكان ياعلضصالحين ينادى باللدل على سور المدينة الرحمل الرحل فلا
|
|توفىفقد صوته اميرتلك المدسنة فسأل عنهفقدل انهماتفقال
للرهجحيل وذكره * حاتنىاخ ابعهمال
بزاال ي
ما
فأصابه متبقظا متشمرا * ذاأهة لمنلهه الآمال
سيال
ام
روى  دانه

عليه السلام ببرر 4به فسمع مناديا يادايال قف ساعه ترحا

عوى النىفسه
يادست
فت فاذ
قال
وة ق
فاني
ظمنادى الث
ث

برشا ا

فدخلت فاذا سرير مرصع بالدر ْ

ظ والساقوت فاذا النداء ,من السسرير اصعد يادائيال ميا فارضصت السرير فاذا فراش من

| ذهب مشحون بالمسلك والعثير فاذاعليهشاب ميت كانهنانمواذا عله من الى والخلل

رى
سيده
لفسوفى
اابوص
| مال

خانم مذنهب

وفوق راسه تاج مذنهب وعلى منطقته

ماشن ضمت القله فاذا :اتداء من:المي إن ال عذال المي واقرا ,ملعله
| قالفاذامكتوب عليه هذاسيف صمصام بنعوج بن عنق بن نادبن ارم وانىعشت الف ١
| عام وسيعمائة وافتوتضتداى عشر الف حارية وبنت اربعين الف مدينة وهزمت سبعين

| الف جيش وفىكل جيش قائد معكلقاد اثناعشر الف مقاتل وباعدت الحكيم وقربت '
| السفيه وخرجت بالجور والعنف والمق عانلحادنصاى وكان يحمل مفاتيح الخزائن
انهل الدثيا قادعست الربوسه
اربعمائة بغل وكان محمل الى خراج الدنيا فليمباذع أبحدرم

فاصاى الجوع حتى طليت كفا من ذرةبالف قفيز من در فلاقدرعليهفت جوعا ااهل
الدنيا اذكروا امواتكمتاكياكثيا واعتبروا بى ولاتغرنكم الديام غلتى فان اهلى |

لمبحماوا من وزرى شيأ * على العاقل ان أ

الىالدنياويتذكر مرجمه و تنب عن |

| المنافقة والظم والحور وسّصف بالاخلاص والعدل والاحسان فانه هو المفيد  :قال إن ا

| الكمال
بردهدارىمسكند دقرطكارىعتكبوت * نوم نويت ميؤنئد بر قلمة افراسياب

ا

اا

 2رضي سيره

دده #رسبرئونان لك

ااه و  1املنمتسقظين الواصلين الىذروة المقين قحبللول الاجل والمين « و لانحسين ظ
دماء
هبه
شراد
الذين كتلوافىسسل الله اموانا « الم

احد وكانوا سبعين رجلا اريعة من |

الجزء الرايم

عا  771هم

| احد وادى ذلك الىان ,قالوا:مناين هذء .المفاوية للمشراكين .فكي صبدازوا ,منشؤراين

علينا شمرعكهم وكفرهم بالل ونحنننصر رسول الله ودين الاسلام وهو استفهام على
|سبيل الانكار فامى الله تعالى رسوله عليه السلام بيانجب عن سؤالهم إلفاسد فقال #قل ١
ظ هو من عندانفسكم * اى هذا الانهزام انماحصل بشتئوم عصياتكم حيث خالفتم الامس |

ته النصر عند |
» ولمن
بك المركر والخرص عاللىغنيمة © ان الله علىكل شى” قدير ج
ظالملاعة واد لان عخنادل|نة وحيث خرجتم عالنطاعة اصابكم منهتعالى ما اصابكم ظ

لل |
اأذ
| و وم ااصابكم .بوم التتى امعان 64حامىعكم وججع المشركين يريد يوم احد طنإف
اي فهوكان مساب و لمع الكنطب ا
سلهاةنالأكهاسرخال [1مة

وليعم المؤمنين وليعم

|الذيننافقوا  #اى وليتميز المؤسون واالمنيافقمونافنبظههرؤلاء وكفر هؤلاء  وقيل
| لهم © عطف على ثافقوا داخل معه فىهذه الصلة وهم عبدالله بن الى واصحابه حيث

| انصرفوا يوماحد عنرسولاللهصلاىللهعليهوسلمفقالت لهم عبداللهبن حرام اذ كركالله
الله
ل
بتلوا
سلواقا
ماخنذلوا نكم وقومكم ودعاهم االلىقتال وذلك قوله تعالى 8#تعا
ظاوادفعوا  5عناالعدو بتكثير سوادنا انلمتقاتلوا معنافانكثرة النواد ممايروع العدو

| ويكسر منهف قالوا  6حينخيروا بينالخصاتينالمذ كورتين هولونممقتالا لانعناكم»#
لاوىنعي مايصح ان يسمى قتالا لاتيعناكمفبه لكن مااتمعليهلبيقستال بلالقاءالنفس

|الى اتهلكة اوايحين الا نيناك دااعا لوم م:تاو والنشفراءتظ رجاللمكيفىديوليثة
ظأقرب منهم للايمان 6#ومعنى كون قربهم الىالكفر ازيدبومئذ قمرنبهم ىااللايمان انهم
كا
|نواقيل ذلكالوقتكامينللنفاق فكانوانى الظاهس أبعد ممننالهكفمرمفلاماكظهارنوايكتمون
صاروا أبقلرلكفرفان كلواحد املنخذالهم برجوعهم مععناونة المسلمين وكلامهم الحى

وما منالمسلمين #هَولون بأفواههم مالس فقاىوبهم»ه يظهرونخلاف
سنه
عنهم يللدعيلىا
مايضمر و نلانواطى' قاوبهمألسنتهمبالايمانو أًضافة القول الى الافواءتاً كد وتصوير فانالكلام
ل عسلاىمانيكوونالفمفذ كر
للا
وانكان يطلقعاللىلسانى والنفسانى الا ان القول لابيطالقا
اائحرهيط)يروتصوير للْققة القول يصورةفرده
ج(ونلاط
مالى
الافوابعده تكأقكدوله تع
الفرد #9والل اعميمكاتمون  #مانلنفاق وماتخلوبه بعضهم الى
| االصلادترعىنه ١لىته
بعضفانهبعلمهمفصلا بعلمواجب وام تعلموبه ملا بامارات 9ا8لذين قالوا  6مرفوع

جننس المافقين المقتولين
علىانه بدل من واو يكتمون ف لاخوانهم  6لاجل اخوانهم م
|وم احد أو اخوانهم افلنسب وفىسكنى الدار فندرج فبهم يعض الشهداء وقعدواه
.ب
رقداى قالوا وقد قعدوا عالنقتال باتلخاذال 8لوهاطاعونا 6
يوا
بنتضقميدررقال
حال م

اى نما امناهم ووافقونا فذلك «إ ماقتلوا 6ه كالمنقتل وفيه ايذان بأتهم امىوهم
ا
رمو"ا
غغووه
بناخلاذالحين امخذلوا وا

قله تمكيتا لهم واظهارا لكذبهم فادرا واه

|ادىفعوا عن انفسكم اموتان كنم صادقين  4جواب الشرط محذوف يعدلليه

نيا وياد الارجحب نهه واهووابل رتلف ادإ ٠ه نبأعظيموخ اعلنل) وق عائشة رضت الله

|

قالتقال رسولالله صبىاللهتعالىعليهوسل(مقاللى ل ياعممد قلست الارض مشارقها ومغاربها

محنمد ولماجد بنىاب افضل منبى هاثموآمدنمدوله تالخلتواء )
فإاجد رجلا افضل م
:ون امنيابو وسط “آرقةنيج اننكدمراكانت
أ هكدوهالو نطة ذل سانو

نودا بين يدى الله قبل انمخلق ادم بالنى عام يسبح ذلك النور وتسبح الملالكة بتبحه /
فخللمقاالله ادم التقذلك النور فصىلبه ٠

نور بهناورءرلبمهار ادء

وذ كر

ٌْ انعبدالمطلب جدااللنىلصهعلليهوسل ببنا هاولناحئمجفرىالتبه مذعورا قالالماس قتبعتهوانا,
ساكأسلة منفضة خرجت مظنهرى
زيت
إنومئذ غلاماعقل مابقال فأنىكهنة قريشش فقال رأ
ولها اربعة اطراف طرف قد بلغ مشارق الارض وطرف قد بلغ مغاربها وطرف قد بلغ

نانالثنهاءوترف :قحادواان'الترى فننا:اثاانظر عادت شخرة خضتراءلها :نوز فنا اكنذايك
قام على شسخان فقلت لاحدهها من انت قال انانوح بى ربالعالمين وقلت للاخر من انت
قال ابراهم خليل ارلبعالمين ثمانشبهت الوا ازنصدقت رؤياك ليخرجن مظنهرك ومن به
اهل السموات واهل الارض ودلت السلساة عكلثىرة اتياعه وانصاره وقوتهم لتداخل

خلق الشلسلة ورجوعها شجزة تذل عثليىات امره وعلو ذاكزه 'وشيهلك منميومنبه |]

اهلك قوم نوح وستظهربه ملة ابراهم والى هذا وقعت اشارة الى علهالصلاة والسلام |

اناالتى لاكذب انا ابن عند المطلب

يوم حنين حمث قال

كانه شَول اناابن أ

ناتس تلكالرؤيامفتخر ابهالمافيهامنع نلبوتهوعلوكلته ث امنهلانهايةلاوصافهالشسريفة واخلاقه
مته حققة
ظةواتها الكلام فىان يكون الال يمتحته مقتفناياثاز ستةاختى يكون مان
اخمند

والخدمة فىعة بابهمن جهة الشريعة والطرشّة من اقوى الوسائل الى الوصول  حكى -
ان عم بدا مدعنا قال ان شعى يعرف مقائى فىهذه الطرشة واستحقاق للخلاقة والصب

فىمقام الارشاد فاله لاححيزنى بالخلافة فسمع ذلك شبخه فاستخدمه اياما فاظهر ذلك الصوفى
ج
ذى
عدل
الق

ومخلدمه بالشوق والاجتهاد فرأى اله الشبخ فقال متكرا لاداعاه

قخلكف بقّدر عخلىدمة الخالق فانظركف جعل خدمة الخلق من
لمانقّدر على خدمة ال
اساب خدمة اولخااللوقصولالبهوهكذا منكان فىقلبه امللىوصول افللحقابدله انيرجع
اولاالىخدمةشريعةالنى صل اللهعليهوس وسئنهحتى بحبهالنىعليه!لصالاةوا لسلامقبحبهالهتعالى
12

 902راه صفا * بوان رفت جز درنى مصطفا

شرفنا الله واياك برعابةستنه وآدابه والاقتفاء باآثار آله واصضابه انهالمنان جزيل الاحسان
واسع الغفران فىكل زمان  9أوما اصاسكم مصيبة قداصتتم مثلها قل أتى هذا كه الواو
عاطفة لخمودلها على محذوف قبلها ولما ظرف لقللم مضاف الى مابعده وقداصتم م

ظ

علىانهصفة لمصيبة والمراديها أمصاابهم بوماحد مسنسقتعلين منهم ويمثليهامااصاب المشر كين
نومبدرمن قتلسبعين منهمواسرسبعين وأنى هذا مقول قلموالمنى أحين اصابكم ْ
امشر كيإننصف ماقد اصابهممنكم قبلذلك جزعتم وقلم منابن اصابنا فهاذلاهمزة

مي ١٠٠ هدم

الجزء الرابع

| وهىمن الصلاة فوالمسحد الاقصى لتؤرقان) شنال المساخد “"واشها جالإمطى العفانالصلاجة
ظ باججماعة افضل مصنلاة الشخص وحده  .ومنها نفس الاعمال فانالصلاة افضل مانماطة
ه
ملى
حق ع
رمتصد
ظالاذى  .ومنها فىالعهلل الواحد فال

صاحلبة
ص

رحم وصدقة وكذا من اهدى

هدية لشرئف من اهل المدت افضل من انيهدى لغيره واحسن اللهواملنناس من مجمع ىالزمن
ىلزمان
الواحد اعمالا كثيرة فتصرق سمعه ولصره وبده فم|شتى فىزمان صومه وصدقته ب

صلانه ففزمان كذره فىزمان نيته من فعل وترك فنؤجر فالزمان الواحد منوجوه كثيرة
فنفضل غيره من لس كذلك

نضائيت خط |نلك ارط لرى"'ء 1*.كن امفلطية ماعلاو ردن

 .قالرسوداللهاصللّىتعالى عليهوس ( لمينسبوم يأنىعلى ابن ادم الاينادى فهياابنادم
| اناخلق جديد وانافما تعمل علسك غدا شهد ذامل فخىيرا اشهدلك به غدا فانى لوقد مضبت
+تربى ابدا وسَول اللل مثل ذلك ) فاحمل يااخجى عمل مينعم انه راجع الىالله وقادمعليه
| يخازى على الصغير والكبير والقدل والكثيرة وقد قال تعالى( والله بصير انناون)قنق
وبا

لواو
وروي ويروا

مني ابد لمر ب

مارك اهل
العثة للاسود انه انا اسعاطين ريا

مالساي

1

بحل نلق

ه فىالصدق والامانة
للى
اومن جنسهم عربيا مثلهملبفقهوا كلامه بسهولة ويكونوا واحقفيان ع
مفتخر.نبه وفىذلك شرف عظملهمقا الللّتعالى( وانهلذ كرلك و لقومك )وقرى” من انفسهم
 0أى اشرفهم فانهصلىاللهتعالىعليهوسل كانمناشرف قبائل العرب وبطوتها © يتلواعليهم
| آيانه  4اى القران بعدماكانواجهالاليسمعوا الوحى ف ويزكهم  #اىيطهرهم مندنس

| الطباع وسوء العقائد والاعمال واوضارالاوزار فل وبعكهمالكتابوالهكمة 

اىالقرآن

والسنةف وانكانوا منقبل6#اى منقبلبعتهصلاىلل عهليهوسلٍ ونزكتهوتعليمه ولنى
والاان.هى الاخفلفةثقمنملة وضمير الشأن محذوف
ضلال بين  6بليانريب فكىونه ضل
ٍ
واللام فارقة بينها وبين النافية  +واعل
ى
ل
ا
ع
ت
ه
ل
ل
ا
ن
ا
ل
س
ر
ا
ا
د
م
ى
ل
ا
م
ا
و
ق
ا
ة
ا
ت
ع
اشراس فذلل
وكس بماوللداهصنام على الرأس وائشق انوان كسرى وسقطت منه
منهم كلمنعتا وعاس ن
اربع عشرة شرافه بعدد من سيملك من الناس وحمدت نار فارس وبحيرة ساوة غاضت على

غايلرقياس واختاره مولاه وقدمه على الخاق فهو بمنزلةالعين من الرآس وايام دولتهكايام
التشريق وليلات الاعراس فتعجبت قريش منغنى بالفضل بعدفقر الافالاس فرماهم القران
بسهامالجدل لاع ناقواس أكان للناس تحبا اناوحا الى رجل منهم انانذر الناس فهو رحمة
عامةللاثامولهخطرجليل عندالخواص والعواموفهاخطببهابوطالب فىتزويع خديحة رضىالله

عنهاوقدحضر معه بنوا هاشم ورؤساءمضر ا(لمدلةالذى جعلنا منذرية ابراهم وذدع
تاغدل وتكدرب رد وعنصر مذمر وجعلنا خضنه بيته وسواس حرمه ولجنعاليتاحجحوجا
|

اح

في"ات ناا وجعلنا الحكام عل اناسثم ابن اخى هذاعمدبن عبداللهم ل
نابوزنبه فتى ؤ
سلدم

ر000

٠خ

حودة

9ز١١ يهم

آل اد

للاتكار والفاء للعطف على محدذوفى والتقدير أمناتق فاتيع رضوازاله اىسى  نينيل

واتحى نحوه حيماكانيفعل الطاءات ويتركالمتكرات كالنى ومن يسيريسيرته كفنوباء كه
رجع  8بسخط *#غضب عظم ل|شادر قدرهكائنفلمالل  #يسيب معاصيه كانال
ومنندين بدينه والمراد انهما لاستويان

ومأويه « اى ماوعا منباء بسحخط مانلله

ِ جهنم وين المصير #هوالفرق بيه وبينالمرجع انالمصير يجب انمخالف الالة الاولى

ولاكذلك المرجع فلهم 6#راجعالىالموصو لينباعتبارالمعنى دفرقجاتعندالله 6#اطبىقات
مختلفة متفاوتة فعلمه وحكمه تعالى شبهوا فىتفاوت الاحوال وتيابها بالدرجات مبالغة
وايذانا بأن بهم تفاونا ذائيا كالدرجات ومراتب الخلق فىاحمالالمعاصى والطاءات متفاوتة
فوجب انتتفاوت مراتبهم فىدرجات العقاب والثواب لقوله تعالى ف(نيعمل مثقال ذرة
8الله بصير ييمسالون 6
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  6والمعنى ذودرجات و
املناجمال ودرحاتها فجازيهم بحسبها * واعر انالغلاول مانلكائر والغال خائن ومن اله |

انيكون الغالبعليهالنفس وهواها والانساء 0

عتناصلفشايرية متصفون يصضفات

الزوسة معضومون مالنرذائل وصفات النفس ودواءى الشطان قاتمون باللهفلامكن صدور

امثالذلك مفنهاملبى فىجنةالصفات ومقامالرضوان والغال فجحمالنفس وهاوية الهوى
فلاإساوى جب احوالالاساء ولذلك قال لإهمدرجات عندالله»  +فاعنلىعاقل انسارع
الى,تكميل الدرحات والوصول الىاحسن الخالات * قالوا اهل المنة اريبمة اصناف  .الرسبل |
والااساء  .ثمالاولياء وهماتباع الرسل على بصيرة وينه منربهم  .مالمؤمنون 11

ا

يهمعليهم السلام ا.لثعملماء بتوحيدالله انهلااله الاهو من حيثالادلة العقليةوهمالمر

ظ

العمفىقوله تعالى (إشهدالله) وفبهم لهاولله ( يرفعاللهالذين امنوامكم والذ,لعج العا
درحات ) وهؤلاءالطوائف الاربععزون فىجناتعدن عندرؤية الحق فىالكثس الاسم

وهم فيهعالرىبعة مقامات  .طانفة منهماسصحابمنابروهىالطبقةالعلياالرسل والانبياء والطاقة

الثانية همالاولياء ورئةالانياء قولا وعملا وحالا وهماصحاب الاسرة والعرش  .والطبقةالثالثة
االحاكرمى  .والطبقة الرابعة همالمؤمنون
العلماءبالله طمرنيقالنظر البرعانى العقلى وبهم
المقادونفىتوحيدهم ولهمالمراتب وهمفىالحشر مقدمو زعبى اهاب النظرالعقلىوهمفىالكثيب

يتقدمون عاللىمقإدين
قنامت كه سكان بلع ولد

رتك را .عرز يرا سعد

اى خويش
هيد
لا
مبر
تراخود يماندسر ازننك بيش  +كمكتردت
زل
تداع
ننهئ
قتامت كه ياقار مسو

ياعمال .سكوتهد

والخلق متفاوتون افلىاعمال وتفاضلهم علىمراتب  .فبناهالسن ولكن افلطاعة والاسلام

.منها بالزمان
نعليىة واحدة مانلعمل و
رنا
ماكا
فنفضل الكببرالنن عاللىصغير السن اذ

وانليمك وتان و وعامنة دف للق« واق عشي قر جه د قا أء جنم ْ

معز م١١ يم
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ثات الدواعى التى هىاوصاف البشرية وشهوات النفوس
الولايةللهتعالى .خرالصعةومن

وانيخذلكم الخذلان التخلية بينه وبين المعاصى فننصره قبض على يده عندالهم يتعالطى
المكروه ومن خذله الى حبله على غاربه ووكله الى سوء اختباره فيهيم على وجهه ففنىافى

تيررم ومنسيبه الحقفلااخذ ليده ولاجابر
مربح غ
البعد فتارة يشرق غير حتشم وتارة يغ

لكسرم وَعَل الله فلتوكل المؤمنون!.ى وجدان الامان من :هذه الاخطارا عند ضصدق
| الابتهال واسبال "نوب العفو على الاجرام عند خلوص الالتجاء بالتبرى منالحول والقوة
ولاحول ولاقوة الانالله العلىالعظم

جهان افرين كر نه يارى كند » كابنده برهيز كارى «ود
و9ماكانلنى * اى وماصح لنى منالانساء عليهمالسلام وماستقامله «إ انيغل » اى |
فدنيا |
يخون فالمغم فانالغلول هواخذ شى” منمال الغنيمة خفية وخيانة لكونها سيا للعار ال
وللنار فىالعقى منافى منضي_النبوة النىغى .اعلى المناصن ١الانساننة؛ والمراد .امانئزيه سناحة

| رسولالله عليهالسلام ماظن به الرماة يومانحدرحكتىوا المركز وافاضوا افلغسمة وقلوا أ
| تخشى انيقول رسولالله صلىاللعهليدوسم مناخذشيأفهوله ولايقم الننائم كالمقسمها |
| بوم بددفقاللهم صلىاللعهليدوسم (ألماعهد البكم انلاتتركوا المركزحتىيأتيكم امرى )
| فقالوا تركنا بقية الخواننا وقوفا فقال اصللله عليهوسل بلظنتم انانغل ولانقسم ,بينكم) |
|واما البالفة فىالنهى لرسولالله صلىالله عليه وسلٍ على ماروى انه بعث طلائع فتتم الى
| صلىاللهتعالى عليهوسل بعدهم فقسمها بين الخاضر ولميترك للطلائع شيأفتزلت والمنى |
عاطنى
ي.
| ماكان ل

قوما من العسكر ويمنع آخرين بل عليه اينسم بين الكل |

بالسوية وعبر حعرنمان باعلضغزاة بالغلول تغليظا وتقسحالصورةالاس  8ومنيغلل يأت |

|بماغليومالقيمة  6#اى يأتبالذى غلبعنه بحمله على عنقه فيفتضحبه على رؤوس الاشهاد |
وهوكقوله عليهالسبلام (من غصب قدرشبرمن الارض طوقهالله بومالقيامة منسبع ارضين)
قاعلليهالسلامب(عمثنناه علىعملفغلشيأجاءايلوقميامة ببحلمهعلىعنقه)وقالصلىاللعليهوس |
(هدايالولاة غلول)اى قبولالولاةا لهداياغاول لانه فىجنى الرشوة» وروىانهصفىالله عليهوسم |

اهء وسقز لهخوار وشاةلهائغاء فنادى ياحمد يعمد أ
ريرض ل
( قالألالااعىفن احدكميأنى سع

فأقوللا أملكلكمناللدشياًفقدبلغتك) وقبللابىهريرة رضىاللهعنهكيفيأنى ماغل وهوكثين |
افخذه مثلودقان وساقه مجثيلل |
كيربازغل اموالاحمة فقال أرأيت منكان ضرسه محثدلو
لحتهملومانئمه  9ثمتوفى
بدباماا
ويرا
| وجلسه مابينالمديئة وريدان بحملمثل هذا ويجوز ان
كلنفس ماكسبت »*#اى تعطى وافيا جزاءماكسيت خيرا اوشرا كثيرا أويسيراوكان اللائق |
|يماقبله انهَالثميوفى ماكسب لكنه عم المكم ليكون كالبرهان عالىمقصود والمبالغة فيه فانه
اكسب
كان
لاك
اذ

مجزيا بعمله فالغال مععظم جرمه بذلكاولى لوهم ا ىكل الناس المداول

عليهم بكلنفس89لابظلمون  68بزيادةعقابٍ اوبنقص ثواب 9ر#أضفونااتبنغالله © الهمزة
ظ

( للانكار)

عر  111يهم

|
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كنت فظاغاليقظلبلانفضوا حموناك) واوانفضوامنحولك
وال
لى ق
(ذااولمعن
| ذعلناتهم فله

| فا المقصود مالنبعثة والرسالة وهكذا ينبتى انيكون علماء الآخرة الوارثون والمشاخ |

فانالناسعلىدينمتوعهمفالىظاهص والباطن وقلمابوجدمن يتصفبالاخلاق الحسنةمن المشاعخ
٠والغلماء فىهذا الزمان الامنعصمدالته وهداه الىالقّسك بالشسريعة والتحقق بدآاب الحققة
وهذء الخال لست الالواحد بعد ؤاحد  روى  -اندخلا باحنف المضروبءه الثلفىار

بجل” ف سنا قثتحا اففاع الاحفت ؤهوايتطة قلماوسل الى 'فوخهوقنت وقال ات انكاك |

| اشابلااقرؤلاافة فز :قط الت ولاوطترة قر"

ذا 'وانفل” لكاو الالمذت كفت

| عامل معالرجل وجامل وقالله رجل دللى على المروة فقال عليكبالخلق الفبييحوالكف

ظاعلنقببح ©قاهل نجمالدين الكبرى فىتأويلاته كللين,يظهر فىقاوبالمؤمنين بعضهم على
بعض .فرهحومة الله وشّحة لطفه مععباده لامن خصوصية انفسهم ذانالنفس لامارة بالسوء
وانكانت نفس الانساء عليهمالسلام انتهى * وقهذا الكلام تابه على انالانبياء وان كان
ساوكهم مالننفس المطمثنة الى الراضية والمرضية والصافية الى انبلغوا لغ النبوةوالرسالة

|
|
|
|

| لكن نفوسهم متصفة بالامارية كسائر الناس ولكنالله نعصمهم ممقنتضاها فافهم فانهبحل

|اغتبار وامعان  #انيتصر الله  6النصر نوعان معونة ومنع اى انْيمكماللهويمنمكم

| منعدو كافمل ذلك يوم بدر ظ فلا غالبلكم  6فلااحديغلكم  8وانمخذلكم »
| الخذلان القعود اعلننصرة والاسلام للهلكة اازىيتر ككم فلينصرك كاقفعله .بوم احد

|

فنذا الذى ينصرك » استفهام اتكارى مفيد لا'تفاء الناصر ذانا وصفة بطريق المالغة

|  #مبعنده * #اى مبنعد خذلانه وهذا تنسه على ازالامس ككولله ولذا ام بالتوكل عله

فقال  9وعلى الله فليتوكل المؤنون * فلبخصوه بالتوكل عله لماعلموا انلاناصر سواه

وامنوابه منقئل ومنالتوكل انلاتطلب لنفسك ناصرا غيراللهتعالى ولالرزقك خازنا غيره

*نمران بنحصين قالقال رسولاللهصباللعليه وسل(يدخل |
ولالعلمك شاهد| غيره وع
سبعون الفا منامتى الحنة بغيرحساب ) قبل يارسولالله منهم قال ه(مالذين لايكتدون ولا |
نى
اان
جعاعلله
ربهكملون ف)قالعكاشة بحنصن يارسول اللهاد
يسترقون ولاستطيرون ويعلتىو
(مسقك بهاعكاشة)وقال
لمنه
النى
فهاقينجع
يارسو اللاهدعالل
منهم قال (انتمنهم) ثفمققاماآلخر
صلىالعلليهوسه (لوانكمتتوكلون على اللهحق ئ وكله لرزفكم كايرزق الطيرتغدو حماصا وتروح |

ن
وناع)+
بطا

بعضهم قكالنت فىالبادية فتقدمت القافية فرأيتقد اعى واحدا فسارعت حتى ١

ادركته فاذاهواصرأة بيدها ركوةوعكازة مثنىعلى الرعدة فظنت انهااعبت فادخلت يدىفى |
نى حتى تلحققك القافلةفتكترى بهاثم
كذه
مى ه
اخذ
ولت
جفباىخرجت عشرين درها فق
اتن اللدلة ختىاصلحامرك فقالت بيدها هكذا افلىهواء فاذانى كفها دنانيرفقالت انتاخذت ١
بب وانا اخذت الدثائير منالغيب  :قال الحافظ الشيرازى
لهمجمن
ادرا
ال

برو ازخانة كردون بدرونان مطلب *» كين بسبه كاسه دآرخر بكشد مهمائرا
سنضرك
ا * قال القشيرى حقيقه النصر ا

على نفسك فانها اعدى عدوك وهى انلهدم عنك

الجزءالرابع

جم ١١1١1 هه

القلب هوالذى لانتائن قلنه عىم”'نفقد لابكون الالنتان سي الخلئ ولارؤذئ اخذاؤلكنه
دنك
نم
عرقوا
و(ا منحولك * اى لتف
ضا ©
فنهم
نق ,ب
الفر
لهرا
لابرقلهم ولابرحهم فظ

ول+يسكنوا النك وتردوا فىمهاوى الردى  99فاعف عنهم * #فيابتعلق بحقوقك كعفاالله.
عنهم  9واستغفرلهم  64فيايتعلق بحقوقه تعالى اتماما للشفقة عليهم .وكالا لابنبهم
 #9وشاورهم فاىلام  #اى استخرج أراءهم واعم ماعندهم فىامي الخرب اذهو المعهود

اوفبه وفىامثاله ماجرى فبهالمشاورة عادة استظهارا ربا]ئهم وتطبا لقلوبهم ورفعالاقدارهم

وتمهسدا لسنةالمشاورة للامة  8فاذاعنمت  #اىعقبب المشاورة على شى” واطمأنت بةنفسك
فتوكل علىالله فامىضاء امسعلى ماهو ارشدواصاحفانماهواصلحلك لايعل.ه الااللهلاانت

امح
لله
صهخير
وافف
ولامنتشاور هلاناللويحبالمتوكلين6#علدهتعالى فنصرهم ويرشدهم ا ىلم

.

والتوكل تفويض الام الى الله والاعتاد عكلغىابته * قال الامام دلت الآية على انه ليس ١

التوكل انيهمل الانسان نكفاسهبقوله بعض الخهال والالكان الام بالمشاورة منافا للامن ١

بالتوكل بالتوكل هوانيراعى الانسان الاسباب الظاهرة ولكن لايعول بقلبه عليهابليعول |
علاط الك * واعم اناللهتعالى بين اناسحاب النىعليهالصلاة والسلام يتفرقون عنه

لوكان فظا غلظا هع اناماعه دبن وفراقه كفر ِفكبف يتوقع من لعامل الناس على خشونة

اللفظ مقسعوةالقلب انيتقادالناس كلهمله ويتابعوه ويطاوعوهفاللين فىالقول انفذ فىالقاون ١
واسرع الىالاحابة وادعى الىالطاعة ولذلك ااصلله موسى وهارونبه فقال( فقولاله قولالنا»

دبْرجى وفاتيق الوانكس

بوست * جبوادوست

لو اذا كنيل للدت روى تبرد 2

عادالفات

د

كد دشمن

اوست

باهرا

خورد

ده

ق*ال الامام فىتفسيرهاللين والرفق اجوز اذالميفض الاىهالحق محنقو اقلله فامااذا ادى ١
الموذلك +بجز قالالله تعالى ((ياابهاالبى جاهدالكفار والمنافقينواغلظعليهم) وقال للمؤمنين '
(لاتأخذ ؟بهما رأفة فدينالله  6والتحقيق انطرفالافراط والتفريط ١
فىاقامة حد الزتى و
مدمومان والفضماة فىالوسط فورود الاعس بالتغلظ بي واخرى بالهى عنه اتما كان لاخل 0

انشاعد عنالافراط والتفرنط فسق على الوسط الذى هو الصراط المستقم ولهذا السر |

مدح اللّهتعالى الوسط فقال و(كذلك جعلنا كمامةوسطا» قالعلهالسلام ( لاتكن امفستعتى ١
واوا فتتتتتطم)
جو أرى كبى خصم كردد دلير  #و كرخثم كيرى شوند از نوسير

درشتى وارى لهم در بهست  +جورك زنكه جراح ومزهم نهست

* واعم انالمقصود املنبعثة انيبلغ الرسول تكليفالله الىالخاق وهذا المقصود لام الااذا

مالت قلوبهم اليه وسكنت نفوسهم لديه لواهٍذّامالااذا كانكريما رحما:تجاوز ذعننيهم
ويعفو عناساءتهم ومخصهم بور البر والمكرمة والشفقة فلهذه الاساب وجب ايكون

الرسول متبرنا منسوء الخلق وحيث يكون كذلك وجب انيكون غير غليظ القلب بليكون

فيرح
صمكث
لته
كثير الميل الى ااعالنضةعفاء كثير القيامباعانةالفقراء كثير التجاوز عانسا

ها
لل ط
ي
ل

(عن)

+  ١١6كم
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على أى وجه اتفق هلاككمحسب تعلق الارادة الالهية© لالىالله » اى الى السود(
بالحق العظم الشانالواسع الرحمة الجزيل الاحسان ت8حشرون » لاالىغيره موفى |
اجودك ويجزللكم عطايا *ح واعلم انهذه الآيات على ترتيب انيق فانهقال فىالآ.يةالاولى .
(لغفرة من الله) وهىالتجاوز عن لسا ت وذلك اشارة الىمنيعمد الله خوفا رجام نمقلل

(ورحمة) واهتفضل

باللثوباتوهو اشارة الىهمنتعيده الوابه “مقال فى اخر الا"ب(هلالى الله

نحشرون ) وهو اشارة الى منيعمد الله جردالربوسة والعبوديه وهذا اعلى المقامات :قال |

ظ

عبداار حمن الجاىى

جانا زدرو دور لتواتم بوه * قانع ببهشت وحور نتوائم بود
زمد
كشق
هم ع
نبحك
سربر در نو

* زيندرجه كم صبور نتوام بود

ظ

فيين الحشر الىمغفرةالله والحشر الى الله فرق كثير  روى  انعيسى ابن ميم عليه
الصلاةوالسلام مس باقوام نحفت ابدائهم واصفرت وجوههم ورأى عليهم آثارالعادةفقال '
ماذا تطلبون فقالوامخشى عذابالله فقال هوا كرم منانلاخلصكم منعذايه ثممى باقوام
لون فرأىعليهم تلك الآثار فسآلهم فقالوا نطلى النة والرحمة فقال هكوارم
امننينعكم رحمته ثم م هوم ثالث ورأى آثار العبودية عليهم اكثر فسألهم 3
 :فده لانهالهنا وحن عببده لالرغية ولالرهبة فقال اانلتمعبيد الخلصون والتعمدون الحقون

مي

10د

جثماميدبحوران بهشتىننهى

كلمسلمشودت عشق سمال اذلى * تابر افاق ممدتهمت زشىننهى
سنذان صقرااءلت جاعة إمااليتيحاء :عند قالوا ,يدل -المال الت ع سحَاء اهل
حك
الدنيا والعوام فاسخاء الخواص قالوا بذل المجهود فىالطاعة قالت ترجون الثوابٍ

قالوا نم قالت تأخذون العثرة بواحد لقوله تعالى ( فن جاء بالنة فعلثهمر اشالها 6
فابنالسخاء قالوا شاعندك قالت العمللله لاللحنة ولاللذار ولاللثواب وخوى العقان وذلك

ننيا |
لردضع
ايع
لايمكن الاباتتجريد والتفريد والوصول الى حققة الوجود  +فعلى السالك ان

والآخرة ويقبل عاللىله حتىيكشف عوجنههالحجابٍ ويصف الىرب الاربابٍ  +قال الامام
علدنيا واقل على الآآخرة فاذامات
فىتفسيره :الانسان اذاتوجه الى الجهاد .اعرض قله نا
لانن لس مايلتو ووس ,ال  1الأ جلىن .قري اها لمانريت لياع
مع الدنيا فاذامات فكانه جب عالنمعشوق والتى فدار الغربة ولاشك فىكالسعادةالاول
ول شقاوة الثانى انتهى خُشر الغافلين بالححاب وحشر الواصلين بأظهار الجناب ثكُنان

فىهذه الدنيا اعمى بحب المال والمنا لكان فالآ خرة محجوبا عن مشاهدة امال و فمارحة |
اهممز6يدة للتأكيداى فبعرظحهيةمةلهم كانة م انللهتعالى وهى ربطه على |
املنله لمنتل

جأشه وتخصيصه يمكارم الاخلاق كنت لين الجانبلهموعاملتهم بالرفق والتلطف بعدما كان |
فنة
لانم
ااك
خهمم
من

8نت فظا 6
امرك واسلامك للعدو و ولويكلمتكن كذلك بل ك

افيا فالمعاشرة قولا وفعلا  9غليظالقلب *#قاسيهغيررقيق  .فالفظ . الخلق وغليظ

4١١ يهم

الجزء الرابع

نه ابلس درحق ماططه .زد * كزينان:نشابد بجر كاز بد

فغان ازيديها كه درنفس مهاست »* تكرهسم شود ظانبلس راست
جومامون يسند .امدثن :قهرما *,اخدايشن بن انداخت” ازهرقا

كا بر سراريم اذين عاروننك » كهبااوبصلحم وباحق جنك
بمسنتان السعدى  8ياايهالذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا  وعمالمنافقون القائلون ١
لوكانلنا منالاص ثى” ماقتلنا ههناهووقالوا لاخوانهم  6لاجل اخوالهم وفىحقهم ومعنى |

الاخوة اتفاقهم نسبا اومذها وغقيدة ه اذاضرنوا فىالارض  #اىسافروا فيها وابعدوا ١

مق
للتجارة وسائرالمهام ففأنوافوسفرهم .ف اواكاىنوااخ*وانهم «غنى * ج
كاز
ىعغ

جمع عانى وسجد مع ساجد اى اذاخرجوا الىالغزوفقتاوا©.ه لوكانوا عندنا 6#اى مقيمين

بالمدينة فو ماماتوا  4فسفرهم لو وماقتلوا فى6الغزو وليس المقصود بالنهى عدم عماثلتهم
فالنطق بهذا القول بل فالاعتقاد يمضمونه واكم يموجبه  8لجعلاللهذلك حسرة

فىقلوبهم © متعلق بقالوا على اناللام لام العاقبة كقاوفلىه ربيته .ليؤذيى وليست لام العلة

لقال
والغرض لانهم لْشّولوه لذلك وااتما
موهؤلتمشينطينعن الحهادواالنمعهنمىقالواذلك القول ١

واعتقدوه لغرض ماغنراضهم فكانءاقبة ذلك القول ومصيره الى المسرة وهىاشد الندامة /

البتىقطعالقوةوالمرادبالتعليلالمذكوربيانعدمترتبفائدةم عالىذلكاصلا ووجتكون 
تكلم ذلك الكلام حسرة ف قىلوبهم زاحمين انمن مات اوفّل منهم اتمامات اوقتل بسبب |

تقصيرهم فىمنع هؤلاء القتلىعنالسفر والغزو ومن اعتقد ذلك لاشك انهتزداد حسيرته ١
وتلهفه واماالملم الذى يعتقد انالموت والحياة لايكون الابتقدير الله وقضاته لاحصل فىقلبه
ولله
هذه الخمسرة88 -وا
ييمحىيت *#رلدقولهم الباطل اى هو المؤثر فىالماة والممات

اىفر والغازى
للىمقسدعح
اهتعا
وحده من غير انيكون للاقامة .اوللسفر مدخل'فذلك فان

مع اقتحاءهما لموارد المتوف ومنت المقم والقاعد مع حياذتهما لاسباب السلامة
اى:.سبا..اسب تمزروكه يعاند

كه خرلنك

حان مزل برد

[

بس كه درخاك ثن درستانرا * دفنكردندو زحم خودده عرد

| © وال عاتعملون بصير  6فلاتكونوا مثل هؤلاءالنافقين ل ولئن قتلتم فوسبيلاللهاوستم , 6
| ففسبله واتم مؤسون واللام مى الموطئة للقسم الحذوف وجوابه قوله تعالى ل8لغفرة ظ

ح6ذهف جوابالشرط لسد جوابالقسم مسده لكوته دالاعليه والمتنى |
وحمة
| منالله ور
ظ انالسفر والغزو ليس مماحلب الموت وشدم الاجل اصلا ولن وقع .ذلك بامسالله تعالى

ظ لنف
رنة
غسير
محة ي
فة م

ثحم
ور
ثةتكيان املنلّهتعالى عقابلة ذلك

خير بمايحجنيوان  4نما

ظالكفرة مننافعالدنياوطاتها مدة اعمارهم  +فانقيل كيف تمكونالمغفرة موصوفة بانها

| خير ممامعون ولاخير فمانجمعون اصلا* قلا انالذى بج
امعلوندهنفيىا قديكون منباب
الحلال الذى بعد خيرا وايضا هذا وارد على حسب قولهم ومعتقدهم انتلك الأموال |

| خينات فقيل المغفرة خيرمنهذه الاشياء النىتظونها خيرات وفلئن متماوقلتم 
ش

[

( على)

اى |

حج<

١١

يدم
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مطل بة :للأنتااق بكنتزعها كانهقل فمل مافمل لصا حمةولبتلى اىاللعاملك معاملة 0
مصادفوري مالناخلاص والنفاق ويظهر مافيها منالسرائر و#لبمحص مافى قلوبكم »
مخنفيات الامور ويكشفها او بخلصهامن الوساوس ف واللةعلم بتذاالصدور يه اىالسرائر

والغمائر الى لاتكاد تفارق الصدور بل تلازمها وتصاحبها ف انالذين تولوا 4ه ! 0

ا  #مكم بوم التق امعان * مالنمسلمين والكافرين وهم الذين انهزموا بوم ا
 ١اتمااستزلهم الشيطان  4اى .ه
ةاخكالنيت انهزامهم انالشبطان طلب منهم الزللودعاهم
| الب ومسل كسا كز منالذنوب والمعاص
اىلتى هىمخالفة امرالنى عليهالسلام وترك

لوكو والحرص على الغنيمة والحاة خارملوتاأيد وقوة القلى

ولقد عفاالت عنهم كه

لتوبتهم واعتذارهم  #ازالله غفور  *6للذنوب ه حلم  64لابعاجل بعقوبةالمذب توب

والنكتة فيه انالشيطان خلق منالنار فبالشيطان ونار وسوسته استخرج معندن الانسان
حديد مكسابوا منالتولى لبجعله مسآةظهور صفاته العفو والمغفرة وام وهذا قوله
م للان الهتعالى
 ١غللهالضلاة والسلام( لوتمذنيواادا شوم يدسون فستغفرون شغفر له )

فكل ثى” املنخير والشير اسرارا لايبلغ كنهها الاهو ولاحبطون بثى”  752الابماشاء
والشطان لهادر على اغواء الخلصين مانهل البقين والنورانيين ومالميكن افلقلب ظلمة

وشوب منالهوى بسبب ارتكاب الذثوب لميكنله محال للوسوسة فالسالكون الذين تجوا
منظلمات النفس لايقدر الشيطان انيقرب منهم فضلا وعسنوستهم  قبل رأى انيد
ابلس فىمنامه عريانا فقال الاتستحى مانلناس فقال هؤلاء ناس  .الناس اقوام فىمسحد

الشونيزية افنوا جسدى واحرقوا ككدى قال المند فلمااشهت غدوت الى المسجد فرأيت
كهم متفكرين فلمارأونى قالوا لابغرنك حديثاليث فاذاتنور /
جماعة وضعوا رؤسهم عرلى

القلب بنورالمعرفة لاحوم حوله بالوسوسة الشيطان النارى  +وعنابسعيد اخرازقدس سر
قال رأيت ابلس فالمنام فاخذت عصاى لاضريه فقيللى انهلابفزع منهذا اماخافمن نور /
يكونفىالثلت قالحجةالاسلام الغزالىفى الاحباء حكى ان ابلس بث جنودهفى وقت |
الصحابة فرجعوا البهمحسورين فقال ماشأتكم قالوا مارأينا مثل هؤلاء ماتصيب منهم شأ

وقداتعيونا فقال انكم لاتقدرون عليهم وقد حبوا نبيهم وشهدوا نزول الوحى ولكنسيأق
بعدهم قومتنالون منهم حاجتكم فلماجاء التابعون بث جنوده فرجعوا اليهمتكسرين فقالوا /
مادأينا جب مهنؤلاء نصيب منهم النى” بعدالئى” املنذنورٍ فاذا ان آخر النهار اخذوا

فالاستغفار فتبدل ساتهمحسنات فقال انكم لنثنالوا من هؤلاء شيأ لصحة توحيدهم
واتباعهم لسنة نيهم خدصب اللّةتعالىعليهوسل ولكن سبأى بعد هؤلاء قوم تقر اعبشكم بهم
تلعبونبهم لعنا وشودوتهم بازمه اهوائهم كف شلنامإستغفرون فغفرلهمفلايتونون فتبدل |
سياتهمحسنات قخالاء قوم بعدالقرون الاولىفيث هم الاهواء وزينلهم البدعفاستحلوها
واتخذوها دينا لاستغفرون منها ولايتوبون عنها فسلط ابلس عليهم الاعداء وقادوجم
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بالخلة وجعل النار لهبردا وسلاما لسن الرضى على ماحاء منعندالله بوضل العند الىالمقامات أ

لدةتهووحد
العم
| العلة والخالات السننية وا

وبهتسهلقوة البقين والوصول الى مقام الولاية

وام ناه بحى بن معاذ عن صفة الولى فقال الصير شعاره والشكر دثاره والقر ان معنه
9

والتوكل صابونه والفقر منيته والتقوى مله و|ألملزبةملوازامنةولزن و1

و|الذكر جلسه والله تعالى انيشه

قوت روح اولي ذكرحقست * بيشة يشان عكرمطلقست
مرو راج زاسرار خدا

* روبراه ذكر وطاعت حقنا

*طف على قفوالثهابكم وانزل مجازاى اعطى ووهب لك ايها
ع
0
صبعلىامنويةف تسا6بال
ف امن4ة ى امنا
المؤمنون ه 8من بعادل6غ الذ كود

عالحتدلاارى احدا منالقوم الاوهو
منهاوهوالوسن * قال ابوطلحة رفعت رأسى نشوم
يميدنحت جحفته منالنعاس وكنت ممنالتىعليهالنعاس يومئذ فكانالسيف ال ل
يدى فا خذه ثم سقط السوط

 0وفه دلالة على ان مانلمؤمئين منلميلق عله

اللعاس كأبنى'عنهقولهتعالى#9يغشى طائفة متكم ه وهم المهاجرون وعامة الاتصار
ولاشقدح ذلكفىعموم الانزال للكل واطْتلة فىحل النصبعلى انها صفةلنعاسا لإوطائقة»
ا وهمالمنافقون #3قد امتهم انفسهم © 4اىاوقعتهم فىالهموم والاحزان اومابهم الاهم.

انفسهم وقصد عونا مره جاأعاك  5لذ نريلبج ارقانناتمر

الظن ااقلذى بيجب ابنظن به سبحانه و ظن الجاهلية  *#بدل مونههو الظن الختص

ل#ون “6بدل يمظننون اى لرسول اللهدلىالهعليهوسوعلى
وا 9
شهله
بالملة الجاهلية وا
صورة الاسترشاد هي هللنامنالامس  6#اى مناص اللهتعالى ووعده منالنصر والظفر

منشى” 6ه متنصيب قط فلقل انالامس كدلله  6االىغلية بالآخرة للّهتعالى ولاولاله
فازحزبالله هم الغالبون ي8مخفون فانفسهم مالايبدوزلك ©* حال منضمير بِدولوناى

مظهرين انمهسمترشدون طالبون للنصر مبطينالانكار والتكذيب هَلبقولون ك6أنه قل
أىثى” مخفونفقيلبحدثونانفسهم اويقول بعفضهبمالببعضيهم خفية 9+لوكانلنامنالام |
شى*  كاوعد مد صلىاللّ عليهوسل نمانلغليةلله ولاولانه وانالامس كلهلله م©اقتلنا |
ههنا كد ماغلمًا اوماقتل من قملنا فىهذهالمعركة على انالانى راجع الىنفس القتللا الىوقوعه
فبها فقط اكوالنولنا اخشار فىالروج وتديير تبرج كاان رأى ابن او وغير ه 28قل

م
كفى
تكتتم
و«9لو
بلتهم
يمد تكذيبالهم وابطالا لعائ

 6اى ولتخرجوا الى احدوقعدتم

بالمدينة #اتقولون © لبرز 6ه اى لخرج  #8الذين كتب علهمالقتل  6اى واللوح الحفوظ
بدت املنأمتتال' الذاعنة الىالبروز © الىمضاجعهم اا؛لى مصارعهم

التى قدرهالله تعالى

فبها وقتلوا هناك البتة ولمتنفع العزيمةاعللاىقامة بافلماديننةققضطعااءالله لابرد وحكمه
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 ١١١هم

سورة آلعمرإن

| بالمعروف ولهياعنالمنكر وهو الانهزام وترك قتالالكفار لااستعانة بهم©فىاخريك » |
| ففساقتكم وججاعتكم الاخرى والمعنى انهعليهالسلام كانيدعوهم وهو وافف فآىخرهم
لانالقومبسبب الهزيعة قدشدموه هوفانا.بكم 64عطف على صرقكم اى لازا اللهبما
[ صنعتمفوماه موصولا «9بغ © منالاغمام بالقتتلوالجرح وظفرامشمركينوالارجاف يتل |

البصل الله تعالىعليه وس اوتماجقابلة اثذمقنموه رسولالله صباىلل عهليه وسيم يعصياتكله

«لكلامحزنوا معالفىاتكم ولاما اصابكم لاتىتمرنوا عل اىلصبرفى الشدائ وتعتادواتجرع
الغموم فلامحزنوا علىنفعفاتاوضر ات هفواللهخبيربمتاعملون  #اى عالم بإعمالكم وبما |
| قصدمبها * واعلٍانالصبر واليقين والتوكل عاللىله والاتقاء اعلندسنليا وزخارفهاو مخالفة
نىيا
الم
الرسول مستازم لامداد النصر والظفر والفشل والتنازع وا
للدال

وعصان رسؤل

ظ صلىاللتهعالىعليهوسلم موجب للابتلاء والصرف عنالعدو فن ازاد النصرة عاللىاعداء '
0الظاهرة والباطنة لاسلك طرفًا غير ماعينه الشارع ويرضى باسلّالاء ولابغم لا.خرانْه بل

|م
اد ث
لمط
كلبق ألذ مننعم الدنيا والآخرة ويصبر علىمقاساة الشدائ فىباب الدين » '
صبر ارد ارزورانى شتاب * صبركن والله ابعاملصواب
ظ
| »قال ذوالنون قدس ساسرلهعزيز انأدتى منازل المريد أنالله تعالى لادوخله النار واحاطيه ١

| عذابة:فع نعذه الادادة لايملزاددحقلبباهله .وانسابه وشوقا اليه وكانت اللنة عندهاصغر أ
| فجىنب ارادته من خردلة بين السماء والارض فعلى السالك ان يذيق نفسه مرارة الطاعة ١
لم ليكون عندالله ماله وقدسربق  حكى  عنعلىكرء اللوهجهه
ساب
لاتفىب
اخله
ظ ويد
انه قال قلت لخليفة رسول اللهصلىاللهعليهوس ابى بكر الصديق رضى الله يعإنخهليفة
رسولالله م ,بلغت هذه المنزلة س<تيىقتنا سسقًا فقال مخمسة اشاء  .اولها وجدتالناس صنفين

انم
عم
طشعت
يمدسالدنيا وميد العققى فكنت انامسيدالمولى  .والثانى مذدخلت فالىاسلام ما

ذذطاعام الدنيا  .والثالث مذدخلت فىالاسلاممارويت
الدنيا لان لذة معرفةالله شغلتى عينل

منشراب الدنيا لان تحبةالله شغلتى عنشراب الدنيا  .والرابعكلااستقبنى عملان مل الدنيا '
وحمل الآآخرة اخترت عملالآ خرةعاللىحدمنليا  .والخامس صحبت النبىصلىاللعهليه وسلم ٠
فاحسنت حته اقول ولذلك م نفك عن ملاز مه كته ساعة حتى دخل معه فىالغار وقاسى

فاقاتتى مارلخشدايد فحىقه صلىاللهتعالىعليهوس ومع ذلكلميزغ قلبه عنمواصلته قط
مين
زاف
نبةه م
محا
اضلالص
ولميهم بمخالفته اصلا ماوقع ذلك من بع
كنوت دانى صوق صافى -زرنك تفرقه » انكدارد روسك رن درين كاخ دورنك

ض
ركر
فانان
بشزج
نكسادسر رشتهُسر

* دوبر وكيرد زيك سوشير وديكر سويلنك

* اوحىاللهالىابراهم عليهالسلام اابنيراههم انت خليلى وانا خليلك فانظر فى ان لاتشغل
اكه مبمستغلا بغيرى فتقطم خلتىمنك لانالصادق فى
رسر
أفى
فظر
سرك يغيرى واناان

دعوى خلتى منلواحرق بالنارلميجمل سيره الى غيرى اجلالا لحرمتى لان كلسر انفصل |
ساعة عنمشاهدنى لايصلح حادتى ونظرى ثمقاللهاسلقالاسلمت ارب العالمين اثبمتلاه

يدادخرفكورابتاملميرخةارن

جر ,١٠١ جهمت

الجزء الرايم

ا|ت"تكاسل فان المرام لانتل الى" :تت "تمس هايلهات 1 11

هوالعبادة الىانيأتى |

اللقين فالش.ان والشيوخ فى باب التكليف متساوون ورها يتدارك فىالشيخو خةمالا يتدارك
فىالشاب :قال الخافظ الشيرازى
بلاب
اشى د

حبدى كلى زعس * بيرانه سريكن هنرى ننك ونامرا
روفت

و©لقد صدقكم الله وعده  4نصب على انهمفعول ثان لصدق صريحا او يتزع الجار اى

عندهم
وع
جمنين
رلمؤ
فىوعده * نزلت حين قال ناس منا

الىالمدينة منايناصابنا هذا

وقد وعدنا اللهبالنصر وهوما وعدهم على لسان سه صلى الله عليه وس من اللصر حىث

ان
كذا
مىه
لم ف
امتّ
قال للرماة لاتبرحوا مكاتكم ذانا لانزال غاليين ماد

وقد ككاذنلك فان

المشركيناق لبملاوا جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربون بالسيوف حاتنىهزموا

سقونهم «6اى تقتاونهم
ذتعنالحىه
والمسلمون علىأ نارهم شتلونهمقتلا ذريعا وذلك قواله
قتلاكثيرا فاشيامنحسه اذا ابطل حسه وذلك يكون بالقتل وهوظرف لصد قكم»8بأذنهه

ملتيسين بمشيثته وتيسيره وتوفيقه حافلامعنل تحسونهم  9حتى 64ابتدائية داخلة على
الجلة الاشنذرطايةفش9للم  6اى جبنتموضعف «أيكم اوملماالغىنيمة فان الحرص

من ضعف القاب  8وتنازعتم فىالامس  #اى فى امىالرسول صب اللهعليهوفسلقٍال
باعلضرماة حين انهزم المشمركون وولوا هاربين والمسامون على اعقابهم قتلا وضربا ما
موقفنا هذاوقال ريسهم عبداللهبنجبير لانخالف اص الرسول علمهالصلاة والسلام فثبت
مكانه قى_شرا| دن المشرة من احابه ونفر الناقون للنهب وذلك قوله تعالى و وعصيتم من

اونلظاىفر
ناتحب
مكم
بعدماارا

والغنيمة وانهزام العدو فلمارأى المششركون ذلك

به
من
حها
تمع
امن
حملوا عليهم من قبل الشعب وقتلوا ااميلررماة و

وقد سيق وقبدالعصان

رىمأهم باجاز الوعد كانمن
كال
بمابعدهتنسيهاعلىعظالمعصية لانهملماشاهدوا ازاللهتع
حيقهممتاننعوا عن المعصية وجواب اذا محذوف وهو منعكم نصره  8منكممن يريد
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الدنيا يه وهم الذى تركوا المركر واقبلوا عاللىلهب قال ابن مسعود رضىالله عنه
رة 6#
خريد
لكمآمني
اومن
ماعلمت ان احدامنايريدالدئيا حتى 'زلت هذه الآية ©
وهم الذى توا مكانهم حاتلىوا شرف الشهادة

نمصرفحكم عنهم © ل

عاللىجواب الحذوف كا اشير اليه اى ردك عن الكفسار وكفكم بالهزيمة بعد ان
اظفرك عليهم غالت الررحدبورا بعدماكانت صبا 89لبتليكم  6اى يعاملكم معاملة من
ندمكم
ولد نا نيهو شضاحاونعال م ن
جو
تك جازهتشاتك علالاعاشمسيد حاد
ضلهل
ف وال
وة ©
ذلخالف
على ا

00

عليهم فجىيع الاحوال اديل لهماو اديل عليئم اذ الابتلاء إيضا رحمة بحب اقتضاء
.الاصعاد الذهاب والابعاد فىالارض
احوااهم ذلك ا#ذتصعدون #م*تعلق بصرفكمو

#ولائلوون على احديه اى لا تلتفتون الى ماوراء ؟ولاّف واحدمنكم لواحدوالرسول
ل

!ل|ىعباداللاهنراسولاللهمنيكرفل النة اراظ
يدعوم ا

و عبواء

دطلةة -
ك#ل

سورة  لعمران

|عليهم مالمينزلبه *6اى باشراكه و سلطانا66هاىصحة وبرهانا ومامفعول بوقوع اشركوا
ة إل عليهساانلااواصل السلطانزالةوة فساطان
عله اى !لهة لبس على اشر كاح و
.ه
فلي
وممط
الملك فونه وسلطان المدعى ته وبها شوى على دقع ال

ايذان بان المتبع فىالباب

هو البرهان الماوى دون الآراء والاهواء اللاطلة  92ومأواهم  6اى مايأوون اله

فالآخرة ل
«اانمالرج6ألهم غيرها فإونس مثوى الظالمين  6والخصوص بالذم

محذوف اى الثاروفىجعلها مثواهم بعدجعلهامأواهم نوع رضن الى خلودهم فهافانالمثوى ظ

كث واماالمأوى فاهلومكان الذى يأوى اله الانسان © والاشارة
لةمعن
انبئ
مكان الاقامة الم
اناللهتعالى هوالذى يلق الرعب والامن والرغة والرهية وغير ذلك يو العاد كأقال

عليهالسلام ق(لوب العباد بيدالله يقلبها كف يشاء ) وقال م(امنقلب الآين اصعين
بىد انيتضرع الرلط مإسأليمنهاالغلة |
عفعل
ل)
اغه
مناصابع الرحمن ازشاء اقامهوانشاء ازا

على النفوس الكافرة خصوصا النفسالامادة فانهاناتيع هواها واطاعها فىمثتهاها ترد| .
الى اسفل سافلين البشرية فينقلب خاسرا
عمىنازد ين نفس مر

حنان  00عقلش 'نؤايد كرقتن عنان

 3بانفس وششبطان بر ابد زور * .مصاف بللكان تابد زمور

ق*ال الشيخ اباولعرلوىذبادى قدس سره دخلت الآ فة منثلاثة  .سقم الطبعة .
.قبلله ماسقم الطببعة قال ١كل الحرام .فقل |
وملازمة العادة  .وفساد الصحبة ف

وماملازمة العادة قال النذار والاستاع بالحرام والغببة .فقئل ها قساد الصحة قال |

كلا هاج فالنفس شهوة تتبعها ومن لم يصحبه فىهذا الباب توفق مربنه كان
مسا| تفلا نغيلة؟الانا] اقلوىله تعالى( بل اللمولام  6اى يخرجكم مظنلمات أ

البشرية الىانوار الربوبية فن أسبع هواه وجعله مولى لنفسه فكيف يصاحبه الخروج من |
صنمعى
لىا ع
الظلمات واما سببه ان ينقطع العبد الىمولاه الحقيق ولايعبد الااياه  احك
لا
متى
انه قال احنف

لارض وصاحته امراة فمشقته |
خرج فىشفوله فوقع ففىلاة امن

فقالت :اايهلاذتى هل نحسن *شيأ من الشعرقالنم قالت قل فانشد
ولست“مق النناء الس اهيج تله :والاانتى) الفتجور ال :امات
فيلراة
لل س
ىداطا
فو ق
فلا لاتطمعى فما لدينا * ول
فان الله صر فوق عرش * ويغضب للفعال الموّات
قالتدعامنشعركهلتقر شيأمنالرقآنقالفمقالتقلفقرأقولادّتعالى ( الزانية |
انءتك هذه فرجعت وهى |
رم
قنى
والزاى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة » قالت دع

خائبة فانظر الى حال الفتى وتشوقيههوعتنه كيف صبرعن المعصية واللّ يحب الصابرين |
جوان حست مى بإبدكه از شهوت ببرهيزد ودوعزريتلت رعسترا خوذا اإلت الى خبرد ْ

وأثلك قال بعض المشارعخمنلميكنفوبدايته صاحب مجاهدة لم.د من هذهالطريقةشمة |
وذلك لان الزهدسيعد الاربعين باردلامر نفعاكثيرا ولايغرنك هذا الخبر ويحملك على |

ا م١٠٠١ يهم

الجزء الرار

والنديحب الحسنين) +قاالالمام قفوىلهتءالى لواحلبحسنين) فهلطفةدقيقة وعىانهؤلاء
اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالواربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا فىامرنا فلمااعترفوا بذلك
سهاهم الله حنسنهينت كعااى يقوللهم اذاعىفت باساءتك وتجزك فانااصففك بالاحسانواجعلك
حيببا لنفسىحتىبعلمانولاسديل للعبدالى الوصول احلضيىرةَاللَه الاباظهار الذلةوالمسكنة والعجز
صن ناطق'ذكفن مقت
كنون .بايدذت عدر تمصي كفت »:حون
توبيش ازعقوبت درعفو كوب *ك»ه سودى ندارد ففان زير حوب

 حك  -اانصف ببرنخيا اذنبذني .باومامنالايام سفلأمان بنداود عليهماالصلاةوالسلامفقالله ادعالله انيغفرلى فدعا فغفرله ثمفعل ثانا قغفله بدعانه ثانيا“موثم االنىاوحىالله

الى سلهان عليهالسلام انلااجبب دعوتك فىحقه ازعاد بعد فإيككث افيل طعي راع
غاء الى سلهان عليهالسلام لكى يدعو فاخيره بانالله لايغفرله فرفع الرجل العصا وخرج
اىلارض ودفع بده وقال يارب اسطاتك ونان ان
الىى الصحراء وضرب العصا ال

انايد

بالمغفرة واالنعايد بالمعصية اانلاضعيف ارم وانت الغفور الرحيمانمتعصمنى مالنذنوب
فلأعودن ثملاعودنكررهاحتى غثى عله فااولله تعالى  5سلمان عليهالسلام اقل
لأأى حالتنك عدت

فأغفر لك ْم اغفرلاك ثم اغفرلك ثم اغفرلك واناالغفار

اكو ع جشمست اش سار * زبان دردهانست

عذرى سار

فراشو حوبنى در صلح بلق  002 5 2درتوبه كردد فراز

عل وايرا لأرحكبه

عناق -الس * :كه ال

عاجز بوددر سقر

فلايغرنك الشيطان يتزيين الدنيا عليك فانك تعلم قناءها * واوحىالله ادلاىود عليهالسلام
.الثانى
[ انى منزلك وذريتكالىدار بنئتها علىاربعة اركان ا.حدها اناخرب ماتعهرون و
اناةقطع ماتصلون .والثالك انامست ماتإدون جاواهم انافرقمانجمعون  1ومن اللها لعصمة

والتوفيق الى سواء الطريق 8ه ياايهاالذين آمنوا  #تزلت فقول المافقين للمؤمنين عند
الهزيمة ارجعوا الى دينكم واخوانكم ولوكان نسا لماغلب وقتل فقالتعالى ياايها المؤمْون
#انتطيعوا الذين كفروا  6وهم المنافقون وصفوا بالكفر قصدا الى ميد التنفيرعنهم

والتحذير منطاعتهم 59يردوك على اعقابكم 64يدخاوك فدينهم اضاف الرداليهم لدعائهم
8نقلبوا
اليه والارتداد على العقب عل فىانتكاس الامى ومثل فالمور بعد الكور فت
خاسرين ##كرامة الدنيا وسعادة الآخرة اماالاولى فلاناشق الاشاء على العقلاء فىالدنيا
الانشاد للعدو والتذللله واظهار الحاحة اليه واماالثانية فلانديحرم منالثواب المؤيد وبع

ف ايلعذابالاد ب
«لاشمولى  ول انصارك حتى تطيعوهم بلاللَه ناصرك لاغيره
 0واستغنوا.ه عن موالاتهم  2غود الناصرين  4فخصوه بالطاعة والاستعانة
ا  8ساق فى قالوب الذين كفروا الرعب  3وهو ماقدف فى قلوبهم من وف يوم احدحتى

.يك  4القوة والفلية و.الرعب خوف يلا القلب
ظ  7القتال«.وإوجعوا من ين س
| ف بامشاركوا باللهي4ساىبب ا*شراكهويه 17فانهمنموجبات خذلانهم وننصصرمامؤمين |

ص

اب

0

جو

٠١م
يه
مج

-ورة آل غمران

حوره سوبن

تمشنتيرات النسّب فنْاالعزك اذانسيت شأ الى شى” غيرت كقالوا بصرى فاىلنسة الى بصرة
اومنسوب الى الربة وهى المّاعة والمعنى كثير من الانداء قاتل معه لاعلاءكلةاللهواعنازدينه |
علماء اتقاء اوحماعات كثيرة © فاوهنوا “ #عطف على قاتل اىفافتروا و بشني
داولننى هف فاوسلبلله * انجعل ااضميران
 #3لمااصابهم 6ه فاثناء القتال وهوعلة للمنق ن

جع الربيين شافى مااصابهم عبارة عماعدا القتل منالمراح وسائر المكاره اللاحقة للكل
وا نجعلا للنعض الباقين بعد ماقتل الآ خر ونفهىعارة عماذكر مع مااعتر اهم منقتلاخوانهم

والحوو والخزنوغيرذلك ف وماضعفوا  #وعاناولعادلمهاد اوفىالدين © ومااستكانوا | 68

يه ليفعل بدمايريده
حكن
ا يس
صاضع
لنالخ
وامىاخضعوا للعدو  .واصله استكن مانلسكون لا
والالف لاشباع الفتحة  .اواستكون مانلكون لانهيطلب انيكون لضعله وهذا تعربض ١
بهمااصابهم من الوهن والانكسار عند استيلاء الكفرة عليهم والارجافبقتل النبىعليهالسلام
رمكشان واستكانتهم لهمحين ارادوا انيعتضدوا بين ابى
وبذعفهم عند ذلك :عن مجاهدة ال

النافق فطلب الامان امبنىسفيان © واللهيحب الصابرين  6اىعلى مقاساة الشدائ ومعاناة ظ
عمظم قدرهم
المكاره فيسسل الله فونصيره

وماكان قولهم  6باللصب خير لكان واسمها !

انومابعدها فىقوله تعالى م الاازقالوا  6والاستنناء مفرغ مناعم الاشاء اىما كانقولالهم |

عند لقاء العدو واقتحام مضانق الحرب واصابة مااصابهم منفنون الشدائد والاهوال ثى" |
من الاشناء الاازقالوا هه ربنا اغفرلنا ذنوبنا #ه اى صغائرنا  8واسراقنا فىامرنا 5هاى
ْتجاوزنا الحد فىارتكاب الكائراضافوا الذنوب والاسراف االنىفسهم معكونهم ين 11

املنتفريط فاىجلنلبه هضمالها واستقصارا لهم واسنادا لااصابهم الىاعمالهم وقدموا الدعاء
عغفرتها على ماهوالاهم بحسب الخال مالندعاء بشولهم © ونيت اقدامنا 5هاى فىمواطن

الحرب بالتقوى والتأبيد منعندك اوثيتنا علىدينك الحق ف واتصرنا اعلقىومااكافررن / 4
تقرباله الى حايلزقبول فانالدعاء المقرون بالّضوع الصادر عن ز كاءوطهارة اقرب الى
الاستجابة والمعنى +يزالوا مواظيين على هذا الدعاء منغير انيصدر عنهم قول بوهم شاسة
ا جزع والتزازل فىمواقف الخرب ومراصد الدين  .وفه منالتعريض بالمنهزمين مالاخقى

وحبةالله لاعندعبارة عن رضاء عنه وارادةّالخيربه فهىمداً لسكعلادة © والاشارةاناللهتعالى '
لمازاد لخواص عباده كرامة التخلق باخلاقه ابتلاهم بقتال العدو وثبتهم عندالملاقاة فاستخرج |

معنادن ذواتهم جواهى صناته المكئونة فيها المكرمةبها بنوا آدم والصبر والاحسان |
من صةات الله والله تعالى حب صفابه وجب من نخلق بصفاته ولهذا قال بزوالله +بالصابرين | .

الجزء الرابم

زر 1١١ تم
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فوصلا الخاير ,والشممن قدا موفإنتصيد يدك الب جود عافنالي لك منارول
دعاتم الاسلام وان قصد به عبادة الشمس كان ذلك من اعظم دماتم اتكفر * وروى ابو
هريرة ععنلهيه الصلاة والسلام ( ان الله تعالى يقول وم القئامة لمن قتل فى سسل الله
| فماذا قتلت فقول امرت بالجحهاد فسىيبلك فقاتلت ,حتى قتلت فقول .الله تعالى كذبت بل
7

ان شال فلانحارب وق
ذدق
لل
ك

ّمأنالله تعالى يأمسبهالىالنار ) فالمقاتل فىسسل الله

محقبقا هوالذى بقاتل لتكون كلةالله اهلعىليا لا اكلرذاجميل واداءة المكان واصابة الغشمة
عا اوت رباتا عن انقبرار
نوست ره وكرنه جه ايد زبى م«غز
وست

إروى ديا خرقه سهلست دوخت  » كرش باخدا درتواتى فروخت

قال دسول الله صبىاللعهليهوسلم لإمنكانتنيتهاطلآبآخرة اجلعله فغىناقهلبه و جعلدشمله
وأنتهالدنيا وهىرامة ومنكانت نيتهطلب الدنياجعلاللّهالفقر بينعننيه وشتتعله شملهولا
انم منها الاماكتبله  6وقال ايضا اب
(ماالاعمال بالندات واتما الكملرى” مانوى فنكانت

مجرت الىاللوهرسولهفهحرته االلىله ورسوله ومنكانت هجرته الىدسايضيها اوامرأة ينزوجها
فهحرته الىماهاجر اليه فن عمل شوقا االلىنة فقد رأى نعمةالمنة فثوابه فالآ خرةومن
عبن ولاتهقزر را وجودالمنع فثوابهافلدىنيا لانهحاضرلاغيبة ل قهريب لايبعد

ا
ا

وهو معكم .اماكنتم وقال أ(لامن طلبنى وجددنى ومن تقرب اىشلبرا تقربت الله ذراغا )

خليلى” اهبلصرتما اوسمعما * يكارم منهولى تمثى الى عبد

ارلىز
اامن غيروعد وقاللى * اجلك عتنعذيب قليبك بالوعد

فعلى السالك انيهاجر الى الله ويمجاهد منغير انيخا لومة لاثمحتى يصل االلىله وتخلص

املناضطرار © قال القاشانى فىتأويلاته منكان موقنا لسسر القدر شاهدا لمعتى قوله تعالى
( وماكان لن
تفسماونت الاباذنالله ك)ان مانشجع الناس  حكى عانحا
نتم
دالا
شصمهد

معش
غقيق
زالبلخ
وى بع
اضت

خراسان قالفلقنى شقيق وقد حمىالحرب فقالكف جد

قلبكياحاتمقكلتيلة الزفاف لاافرق بين الحالتين فوضع سلاحه وقال اماانا فهكذا ووضع

| رأسه علىترسهونام بين المعركة حتى سمع غطيطه وهذا اية فوسكون القلب االلىل تعالى
وؤنوقهبه التهى فاذاتمح العيد باطنه  سهلالله عليه كل عسير ويسخرله كل مانخاف
منه س ححكى اعبنراههم الرقى ان
قهقصال
دت اباالخير الخراسانى مسلما عليه فصلى صلاة
اللغرب فرقراً النايحة امرييتويا رفقات اقوفتي «ضناغت .يتفي فلماسلمت خرجت للطهارة
فقصد
نبى السبع فعدت اله وقلت انالاسد قصدبى فذرج وصاح عاللىاسد وقال الجاقللك

لانتعرض .لاضانى فى فتطهرت فلمارجعت قالاشتغلتمبتقويم الظواهى فخفتم الاسد
واشتغلنا بتقويم القلب فخافنا الاسد
اونا كمون اساابلت (دانء ماين سازارد حسيش درحهان

ف وكان  6اصله اى .دخلت الكافعليهافحدث فبها معنى التكثير فهى يمعنى> الخيرية
73منى * 'ميزلها والغالب فىْميزها انيكون بجرورا يمن ويمجئ فالنزيل ال
كاذا 0
0و

<<  ٠١6هم

سورة آلغمران

جهان ائ برادر .مائد بكس »*دلانجدهران  1فرين بندويس
فعلى العاقل انيتدارك حاله قبل منيته حتى لايفتضحعند رؤوس الخلائقيوم القامة وكف
لايسارع الى الاعمال الصالحة منيعلان بوم القنامة بوم بفزع قيه الانساء والاولياء
كورزفعل برسند وقول * اواو العزم را تن بارزد زهول
دران ر
يجابىكه وحشت

خورد اسا * نوعذر كنهرا حه دارى سا

يعنى بأى عذر تركب الأثام ولاتبالى مالك ثم ان الخلاص والفوذ بالمرام ف الابمان
التحقيق © قال الشينخ نحمالدين الكبرى الاشارة فالىآنية انالايمان التقليدى لا اعتبار له
ععانه عندعدمالمقلدبه فنكان اعانه بتقلمدالوالدين اوالاستاذ او ااهلللد ولا |
فنقلبالمقإد نا

يدخل الايمان فى قلبه ولمينشرح صدره نئورالاسلام فعند انقطاعه بالموت عن هذهالاسابٍ |
رنيك فقولهاه لاادرى واذشولان ما أ
المقلدة يعمحز عن .جوابٍ سؤال الملكين فى قولهما م
تقول فىهذاالرجل فقول هاه لاادرى كنتّاقول فدما قالالناس فيقولانلهلادريت ولاتلت
رداتتدكان شنو اموز قوال

كهفردا نكيرت ببرسد بهول

يمك ثبار"ايكنزالئلفوكلااهتيزّع' قبست انذاره :قفن
يعنى البدن ليس له قدر بدونالروح فلابد انيت العاقل انفاسه قبل ان يخرج الرؤح منقفصه |

وماكان لنفس ان موت الابأذزالله يهاستثناء مفرغ من ااعلماسبابٍ اى وماكانالموت |
حاصلا لنفس هانلنفوس بسيب مانلاساب الا عشيته تعالى اوالاباذنه لملك الموت فىقض |

ودان لكل قير انخلا سلى” عقلمط كاك -ونقضاته :لاوا اجون ساغة ولا
روحها ل
وشججبع عاللىقتال ووعد
يستقدمون بالاحجام اعلنقتال والاقدام عليه  .وففه نحريض ت

الرسول بالحفظ وتأخيرالاجل ورد علىالمنافقين قولهم لوكانوا عندنا ماماتواوماقتلوا قالجاهد /
لاموت بغير اجله والمتخلف عنهلايس محعضور اجله

بروز اجل نيزه جوشن درد * زببراهن باىجل تكذرد

فلكوتاباه مصدرمؤكد لما قبله اذالمعنى كتبالموتكتابا للإمؤجلاه موقا بوقتمعلوم لايتقدم |
اقفر اولوستائة ورد محقدق أنالوج واطاة عل حض]“متتتبارئة -اهدق تان |
81
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عن الاعراض الدية الى المطالب السنية فقيل و#من يرد  #4اى بعمله ثفنوابالدنيا |
نؤتهمنها 6هاى من'ثوابها مناشاء اننوتيه اياه  .وفبه تعرنض منشغلتهم الغنائم نوم 1

بنها مانشاء من الاصناف حسما |
وااىم
ن#
أها
احد © ومن برد ثواب الا خرة نؤته من
جرى به الوعد الكريم  9وسلحزى الشاكرين © لعمة الاسلام اثاتن عده الصارفين
ما | ناعم الله من القوى والقدر الى ماحلفت ه لاجله من طاعه الله لايلوبهم عن ذلك

*خل فاىلجشناسكرينالجاهدونالمعهودون منالشهداء فىاحد وغيرهم |
ولايد
صارف اص

والآآية وان وددت فالجهاد خاصة لكنها عامة فى مع الاعمال وذلك لان المؤثرفىطلب
الثواب والعقاب المقصود والدواعى لاطواص الاعمال فان من وضع اجمهة على الارض |

اللجرزايم

عع 46٠ مه

ش

ا|لممنهاجرين والانصار فقال لهم ماتحيسكم قالوا قتل مد صب الله عليه وس فقال

ماتصنعون فاىلياة بعده موتواكراما على مامات عليه نيكم ثم اقبل نحو العدو فقاتل

حتىقتلقالكمبإمنالك انا اول معنرف رسولاللهصلىاللهعليهوسلماملمنسلمين
رأيتعننه مانلنحمتغقر تزه ان ننادىباعلى صوته ا(لى عبادالله الفىتعانادجالل
تهم)غوا الله
وء فرعبت
سنا.
بنارانا
خهات
فلامهم رسولالله عهلزىبمتهم فقالوا يارسولالله فديناكب بااسناوام
لاله فولنا مدبرين فوخهمالله تعالى بقوله ((وماحمد الارسول)كسائرالرسل  8قدخلت

| من قبلهالرسل 64فسيخاوا ماخلؤا و 6ان اتياعهمبوا متمكسين بديئهم بعد خاوهم
فعلكم ان تمسكوا بدينه بعد خلوه لان الغرض من بعائلةرسول الرسالة والزام الححة
لاوجودة بين اظهر قومه  #أفأن مات اوقتل انقلبم عالعىقابكم  6#اتكار لارتدادهم

واغلابهم عن الدين بحاوه عليه السلام بموت اوقتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله ومّاء
دينهم متمسكابه  #8ومن يتقلب على عقبيه  6بادياره عماكانيشل عليه رسول الله صلى
للهعله وسلممن امسالمهاد وغيره  9فلنيضرالله 6هبمافعلمنالانقلاب  8شأ »
8

من الضرر واما يضر نفسه بتعريضها للسط والعذاب والله منْه اعلننفع

والضرر  وسيجزى اللهالشاكرين »#هاى الثابتين على دين 'الاسلام الذى هواجل
رىان
نعمة واعن معروف سموا بذلك لان الثبات عله شكرله وايفاء لحقهوفه اكاءفال
المقلين * ولما نوق رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلماضطربالمسلمون نهم مندهش
| ومنهم من اقعد فلمابلطققيام ومنهم من اعتقللسانهفلمابلطكقلام ومنهم منانكرموته

بالكلية حتى غفل حمر رضىالله عنه عنهذوالا يةالكرعمة عندوفاته صلىال عهليهوسم وقام
افلىناس فقال ازرجالا املمننافقين يزعمون انةعليهالسلام توفى انرسول الله صباعللليه و

امات ولكنه ذهبالىربه اذهب موسى بنمران فغابعنقومهاربعينليلةثمرجعوالله ْ
| ليرجعن رلساولله صلىالله عدم ولا قطعن ايدى رخال وارجلهم يزهمونه انرسولالله

مات وليمزل يكرد ذلك الىان قام ابوبكر فحمدالله واتىعليه قال ايهاالناسمنكان يعيد
مدا فان مدا قدمات ويمعنكبادنالل فان الله حى لايموت ثمتلاإوما مد الارسول»
قال الراوى والله لكأن الناس لميعاموا ان هذه الآبية نزلت على رسول الله صلى الله علله

وسلم حتىتلاهاابوبكر رضىاللهعنهفاستيقن .الناسكلهم موتهصلىاللهعليهوس وكانت
اجمادات تتصدع منألم مفارقةالرسول فكيف بقلو المؤمنين وما فقده الجذع الذىبخطب
عليه قبل انخاذالمئبر حن اليه ويصصاح
بكحالصضى فتزل اليه فاعتنقة لع
ى
ههدى
يل ي
دكا
الصى الذى يسكن عبنكدانه وقال (لولماعتنقه سن الى.ومالقيامة) ماامس عيشمنفاراقلاحاب

خصوصامنكانتر ؤيتدحياة الالباب ولمانقل النىعليهالسلامجعل يتغشاه الكرب فقالتفاطمة
والل
رضى
كنها
اه ع
رب ابتاه فقال لهالبسعلى اسك كرب بعداليوم فلماماتقالتياابتاء
| اجاب زيا.دغاه ياابتَاهرضة الفزدوس:ماواء فلما دفن قالت فاطمة يانس اطابت انفسكم ان |
اثوا
ظنح
لعل
ركم
تىنس
اب وعاشت فاطمة بعدموته صلى اللهعليهوسلٍستهاشهرثممانت ظ

ج(هان )

مج

سورة آل عمران

- ١٠١

ه يلامج  - .عنحاتم
اهلنعارفين .من ترك الدعوى والاقال الىالمولى ويذزل الروحقى طررمقه

5م

 0الاصم انه قال لقنا الترك وكان سنا صولة وا

فافلي -عن فزسى .ول

عن دابته وقعد على صدرى واحد بلحتى هذه الوافرة واخر ج هن خفه كن فذكق

قال فوحق سيدى ماكان قلى عنده ولاعند سكنه وانا عات نوووا

”

اسلمت نفسى النك انقضيت علاىنيذيحنى هذا فعدالاليا والعين اماانالاك وملكك هنا

انااخاطت سيدى وهوقاعد على صدرى اذرماه باعلضمسلمين يسهم فااخطا حلقه فقظ
عنى  فقمت اتااليه فاجدرخ السكين هن بده فدبحتهبها فاهؤلاء لتكن درم عندالسدحتى

ترون من تحائب لطفه مالاترون من الاباء والامهات واعلموا انمن صبر واستسه ظطفض
:

ومنفر انبع فمتخلص قتع المونالضينعنداللثيادبد

حمل جو زهرت عاك #سية د ولى شهد كردد جو در طبع رست
يعلت مداو راض متووييد

دواروى
><  #ج

تلخت

فرشتد

حكم

مما«ح8مد 6ه هوالمستغرق ممع المحامد لان المد لاتوجه  7الكامل
ويا
تنتناالل وا
والتحميد فوق ايد فلا ستحقه الا الستل على الامد فاىلكمال-وا؟ كرم الله نه
وصضسه باسمين مشتقين مانسمه جلاله عدوا عد بوالاري ليك روف

صلىالله.عليه وسم لماخرج الى الشعب مانجد

لد

|

فوسعمائة رجل جعل عادلله بن

بال
ا عن
بفعوا
جير على الرحالة كوانوا حمسين راجلا وقال (اقموا باصل الل واد
لايأنوننا مخنلفنا ولا تنتقلوا منمكانكم حتى ارسل اللكم فلا تزال غالبينمادمتم

ام واصحابه حتى حميت
ليه
سعل
لنبى
سن)  2ا ا وخكلا  0ماعال
(امخنذه ,محقه ) فابجدء
الحرب فاخذ رسول اللهصلىاللهعليه وسلٍ يفا وقال ي
نمسلمين قتالا شديدا وقاتل على بن ابى طال بب حتى التوىسيفه
ابو دحانة فقاتل فى نفرمال

وقاتل سعد بن ابىوقاص رضىاللهعنه وكانالنى علمها لسلام لك

اخهوابه رن
خومل

 7فداك انىواى)

5رل]ف نشرءعلي فوزنا لني كن فلما ناظلررماة

حاوا مكانكم
ييرر ل
تجي
الى قوم هازَيين اقبلوا على النهب بترك مركرهم فقال لعهبمدالله بن
فقدعهد اللكم نكم |م يلتفتواالىقولهخَاوًالااراطكاينفواد بن جبيرمعثمانية
وماتى فارس مون الممر قن هن فل القش وفوا
هط

مةين
اقفي
سف ا
لامخل
اخلو
مَننبْتالرماة ود

فهزموهم ورئى ابنقي النىعليهالسلام

بنت
اب
نان
علو فك ا زباضتة وشحه وفه سول -س

تأرلامقالله ارسل عبده * ببرهانه والله اعلى وابجد
سمه لبحله * فذوالعرش محمودوهدا2دد
قشله :أمن
و

وتفرق عنه اصحابه وحمل ابن ثيئة لقتل النى عله السلام فذب عنه مصعب بن جمير صاحب
الراية بومئذ فقتله ان فيئة ورجع فظن اكنهان قتل النىعليه السلام فقال قتلت ممدا

بلس فرجع احابه منهزمين متحيرين فاقيل
وصرخ صارخ ألا ان ممدا قدقتل وكان ذالك
لجىسيزيت .لابقا رضى_عنهوطلحةبن عبدالئهق رجال
الب
|انتقإن الميضاربعم إشن بنجمالكا

عجر 90١٠ م

الجزءالرابع

 ١داشاغلة مولع ول الرجلماعلالله فلانخيرابريدمافيهخيرحتىيعلمهولابنى
م الاانفه ضربا منالتوقمع قدذل عطلىذف الجهاد فىامضى وعلى توقعه فمايستقيل تقول وعدى
اى لرشعل وانا |توقع فعله هق وبعم الصابرين  »#نصب باضمار انوالواو ١

7

ججمعوالمعنىامحسبتم انتد خلواالمنة والحال انق سك المهادوالصبر على لشدايد

هم
تذلوا
حا وب
هتلو
مين ق
ا بينهما فلايذتى اننحسبوا دخولها مادخل الذ

وثبتوا على

على ألالجراح والضربمنغير ا نتسلكواطرشّهم وتصيروا صيرهم ومنالبع.دانيصل الانسان
اكئربها
لبا شامة واه مع عدم اعمال هذه الطاعة ع 39ولقدكم تمنون الموت 5ه افىا
من مبادى الموت اوالموت بالشهادة والخطاب للذين لميشهدوا بدرا وكانوا نون انيشهدوا

رمسعول اللهصلاىللعهليهوسملشمهدا لينالوا مانالدشهداء بددمن الكرامةفأسلوا عرلسىولالله
صبى الله علهوسام فاخروج م ظهر 5خلاف ذلك  0من قبلأنتلقوه
كر

س
ح
3
ا
ي
ع

1

اى من قبل

هوأه وشدته  0فقدراهوه  3اى مانو نه من اسباب الموت اوالموت

بمشاهدة اسبابه  3واتم ننظرون  #4معابنين مشاهدينه حين قتل بين ايديكم من :قل
 74وشارقم اننقتاوا فلفعلممافعلتم وهو تو برخ لهمعلق متلهه الرَك
ا
 9تسببهم لها ثمجبنهم وانهزامهم لخفر باجلتنهاد  5 :عل ولعودعوق غليةالكافر الم

لانتصد مىتاملشهادة ار

الشهداء منغيرانيخطر ساله ثى”غير ذفللكاستحق

| العتاب منتلك الجهةمانمن يشرب دواءالطييب التصرانى قَصد الاحمكوة كز« اكلابك»
ولامخطر ساله انفه جر منفعة واحسانا الى عدوالله وتنضقا لصناعته » واعلم اتبحاجدلق
ا الكلام انحت الدنرا لاجتمع م

 59الأخرة فقدر مابزداد احدما بششقص الآخروذلك

لان سعادة الدّيا لاتحصل الاباشتغال القلب يطلب الدنيا وسعادة الآآخرة لاتحصل الابفراغ
انلحلبه وهذان الامران ممالاجتمعان فلهذاالسروقع
القلب هن كل ماسوىالله وامتلاته م
الاستبعاد الشديد فىهذه الآبة امجمنّاعهما * وايضا حبالله وحب الآآخرة لالت بالدعوى

| فلس كل من اقربدين اللهكان صادقا ولكن الفصل فنه تسليط المكروهات والمحرمات
فانالحب هوالذى لاينتقص بالخفاء ولابزداد بالوفاء فاذبق الب عند تسلط اساب البلاء

رة)د
جلمن
ما ا
بدخلو
| ظهر ازذلك الب كان حقيقيا فلهذه الحكمة قال( ام حسبتم انت
تصدشك0

قل انيتليكمالله بالجهاد وتشديد الحنة ق»ال القشيرى رجمهالله منظن

انديصل الى محل عظم دون 0

الغداد القته امانيه فىمهواة الهلاك وانمن عرف قدر

مطلوبه سهل عليه بذل محجهوده قال الشاعىس

وماجاد دهي بلذاته * علىمنيضن بخلع العذار

فالدولة العظمى هى سعادة الآ خرةفانها باقةودولة الدنيا فانية كاقبل
جهانمثال جراغيستدركذركه باد» غلام همت انمكه دل بروتتهاد
و*سئل الشبلىعننغت العارق فقال لسانه كبرذالله ناطق وقله ححةالله صادق وسره

كون المرء أ
| بوعدالته وائق وروحه الىسبلالله سابق وهو ابذا عل الله عاشق فلابد ليان
( من )ع

+  ٠١١بهم

سورة المران_

ْبهذالاخبارتصديقالاتمادبه(ان سكمقرح) فىاثناءالسيىمن الجاهدات وانواعالبلاء |
والابتلاء ( فقد املسقوم  6منالانياء والاولياء ( قرح ) منالحن( مثله وتلكالايام 6
وايام لمحن واللاء والابتلاء والامتحان ( نداولها بينالناس ) بينالائرين يوماتعمةويوما
نقمة ويومامئحة وبومامحنة ( ولعل الل الذين امنوا ) وليحتبرهم الله بالامتحان ويحجملهم |

مستعدين لمقام الشهادة ( يوخذ منكم شهداء  6يأمتلين باللعمة والنقمة فىاثناء السيرارراب |
الشهود والمشاهدة ( والله لاحبالظالمين  6الذين يصرفون استعدادهم فىطلب غيرالحق

والسيراليه ل( ولحصالله الذين اءنوا ويحق الكافرين ) يعنى انكل ثم وهم ومصيبة
تصيب المومنين فالله يكون تكفيرا لذنوبهم وتطهيرا لقلوبهم وتخليصا لارواحهم وبمحيصا |
لاسرارهم ومانصيب الكافرينمن نعمة ودولة وحبور يكوزسبا لكفرانهم ومزيدا لطغائهم |

وعمى لقاوبهم وتمردا افوسهم ومحقا لارواحهم وسحقا لاسرارهم فاهل الحبة والمعرفة

لاانخلاوانبعتنلاء بمَلةاوذلة اوعلة فانمقتضى اكمة ذلك ألا ترى الى قوله علهالصلاة
واالشسلدامال(بلاء علىالاساء ثمالاونياء مالامثل فالامثل ) حكى  انعسوعليهاللام |
اجتاز جملا فه عابد يعدالله عند عين منماء لطهارته وشربه وبستان شتله الهندياءلقونه

عفلسيهالمسيح فارلدسلام عليه فقالله منذم انت ههنا تعبدالله قال منذثمانين سنة اسأل |
حاجة من الله فمشَذهالى فقال عسى

ومامى قال انيسكن فى ذرة من معرفته ومحته 1

قلؤاقيق رولك نسلل هته الخاجة :نتوضاً .غدلى :مالنعين وطق وكتن وسال ته |
ره خالا والعين ذائرة والستانخراب |
ثممضى وبق مابق فىسفره فلمارجع الوذلك المكان ا

قال :بارضا سّاتك لهالمرافة! والحمة قضت روحه فاوحى اهمالهباعابليل اجاعلمت ,أخنران |
الدنيا فىحتى ومعرقتى ومنعمفنى واحنى لابكن الاالى ولابقر قرارا فاناحمبت انتراء |
فاشرف عله فىهذا الوادى فاشرف عليه فاذاهو جالس قذدهل ونحير وخرج لسانه على |
عساىيد لايسمع قناداه وحركه رفيلشعر فاوحىالله
اهلعي
اصلرهسماء قنوادا
صدره شناخحصاو ب

الوعسى فوعنتى وجلالى لوقطعته بالسيف ماشعربه لاىاسكنت قلبهمعرةتىوحتىوهواقل |
منذرة ولوزدته ادتى تثى” لطار ببنالسماء والارض وطاش فانظر الى اهلالله كف :كون

دنياهم خرابا لامخلون مالنبلا فاجتهد انت ايضا اايلهاعيد فىتصحب الدين لعلك تصل الى
مقام القن والفكين والمجاهدة تورث المشاهدة

جو بوسف كنى درصلاح وتميز * بسى سال بايدكه كردد عزيز
« أمحسبم »*ام منقطعة والهمزة للانكار والاستبعاد والحسبان الظن والخطاب للذين |
انهزموا بوم احد اى بلأظنتم اعنتدخلوا اعلنة 64وتفوزوا بنعيمها و ومايسلالله الذين '
جاهدوا منكم 64حال منضمير تدخلوا مكودة للاتكار فازرجاء الاجر بغيرحملبعدممن |
بع أنهمنو طبه مسشيعد عذد العقول وعدم العمكنايةعن عدم المعلوم اىلما تجاهدوا لانوقوع

) اإدسقتازم كونه معلوما للهواذلنلىازم يستازم ننى الملزوم فتزل نفى العممنزلة نانلىجهاد ظ

| للتأكدد والمبالغة الناتنفاء اللازم برهان على انتغاء الممزوم وفيه اشعار بانعلمه بالاشاء على |
الل-سس

لالل-سم

الجرء الرابع

٠2  ١٠٠كم

طمهم عن معاودتكم بالقتال فاتماولى بانلاتضعفوا فانكمترجون املنله مالايرجون
شول
وتلك الايام  6اشارة الى الايام الجارية فها بينالامم الماضية والا اكنياةفة لاالىالمعهودة
خاضة منيومبدر ودوم احد بهىلداخلة فيها دخولا اوليا والمراد بها اوقاتالظفروالغلية
 0ندآولها باينناس  64ونصرفها ببنهم نديل لهؤلاء نارةولهؤلاء اخرى كقول من قال
ظ

قنوما عليناويومالنا * ويوما نساءونومائسر

والمداولة نقلالشى” موناحد الىواحد وقالوا تداولتهالايدى سااىقلته وليسالمراد منهذه
المداولة انالله تعالى ئارةسنصر المؤمنين واخرى بنصر الكافرين وذلك لان نصره تعالى

منص شريف فلايليق بالكافر يل المراد اتنعاهلى ثارةيشدده الحنةعلى الكفار واخرئ

غالةمؤسيق وانه لو شدد الحنة عاللىكفار فىمع الاوقات وازالها عنالمؤمنين فحىميع

الاوقات لخصل العلم الضرورى والاضطرارى.يان الايمان حت وما سواه باطل ولو كان
كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى ثازة ينلطالله الحنة على اهل
كفر لتكؤن الشيهات باقة :والمكلف يدفعها بواسطة
لهل
الامان واخرى علاى ا
النظر فى الدلائل الدالة على حه الاسلام فبعظم واه عندالله ولان المؤمن قد ّدم على

بعض المعاصى فكون اما تشديد الحنة عليه فالىدنيا ادباله واما تشديد الحنة على الكافر

فيانكهون غضبا مناللّه و9لب9علالل الذينامنوا  6عطف على علة محذوفة نادىاولها
بكم ليكون من المصالمكيت وكت وليعل الله ايذانا بانالعلةفهافعل غيرواحدة وعاايصيب
المؤمن فبه منالمصا مالايعم وهو اما من بابٍ التمشيل اى ليعاملكم معامنة يمرنيدانيعم
خالصين الثابتين على الايمان منغيرهم اوالعلم فبه مجاز اعلنقبيز بطريق اطلاق اسم السبب

على المسبب اى لهيز الثابتين على الارعان غمينرهم اوهوعلى حقيقة معتبرة حمينث تعلقه
بالمعلوم حمنبث انجهموود بالفعل اذهوالذى يدور عليه فلك ازاء لامنحيث انه موجود
بالققوة فالمعنى .بعلاللالذين امنوا علمايتعلقبه الجزاء و8توخذ منكم شهداء  6جشمهعيداى
| ويكرم ناسامتكم بالشهادة وهم شهداء احد 8وا8لله لاحب الظالمين  5ونتى الحبة كناية
نعالغض اىسغض الذين يضمرون خلاف مايظهرون اوالكافزين وهواعتراض  .وفنه شه
على انهتعالى لاينصر الكافرين عاللىحقيقة واتمايغليهم احانا استدراجا لهم وابتلاء للمؤمنين
هولهممحصاللهالذين امنوا  عطف على محْذ اى ليدفيهم ويطهرهم منالذنوب انكانت

ا الدولة عليهم  8ويمحقالكافرين  6ويهلكهم اكنانت عليهم  .والحق نقصالثى” قليلا
قولايللامراد بهمالذذينحاربوا رسولاللهصلاىللعهليهوسلمبوماحد واصروا علىالكفر وقد

ونجل
|ظ حقهم الله ع

حميعا * قال القاشانلى ومن فوائد الابتلاء خروج ماسفىتعداداتهم

| منالكمالات الىالفغل كالصير والشجاعة وقوة البقين وقلة المالاة بالنفس واستشلاءالقلب
لندحمين الكبرى ١ ولاتهنوا  6ياسائرين الىالله
عليها والتسليم لامرالله وامثالها © قاال

فالسير اليه ول
(اتحزنوا  6على مافاتكم من التنعمات الدنيوية .والكرامات الاخروية
|ل(تمالاعاون  6مالنادهنليا والآآخرة فالمقام عندربكم ( انكتتم مؤمنين  6مصدقين
وا
ب(هذ).

م
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قي
عزع
طاقسا )نالو مائسة وشح الت عنها ارول اله انك لتك القول<دهن الدطو فو
(يؤمتى بإعائشة وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع ارلحمن ,فاذا
فال يصل اللهعليه سل ما
| اداد باقنلب قلبا قلبه) * قال السدى الىلنأظر فكىاللمرناةوم ممرارا مخافة اينكون
قد اسود وجهى © والاشارة فىاالآنسايلنله خص السائرين الىالله بالمهاجرةعن الاوطان ١
والمسافرة الى البلدان بمفارقة الخلان والاخدان ومصاحة الاخوانغيرالخوان لعتيروا من

ينر(وا | 6
فمسسن
سنن اهل لسنن فقال تعالى ل(قدخلت من قبلكم سنن  6اى اثم له
على سنن اهل السنة فاىالارض » 2فى ارض فوسك الطروانيةبالسور عاونصافها الدنية

واخلاقها الردية لتلغوا سماء قلوبكم الروحانية توخلقوا بالاخلاق الربانية ( فانظرواكنف
كازعاقبةالمكذ يبن ) اى كيف صار حااصللنافموس الكذبةبهذهالمقامات الرو كانيةوالمكاشفات |
الربانية عندالوصول البها ( هبذاان للناس © اى لاهل الغفلة والغسة الناسين عهدالمثاق
(هدى وموعظة للمتقين  6اى وعبان لاهل الهداية والشهود الذا كرن للعهود الذين |
و

|

ساكمقلنت
تستعوىاالسى اق«ا بانلتضلناء امغروق اب
لتمطوا بالخارى والتقوعه! مش

|

سنخط
|يامسك واتعظ من مضى من ابناء جنسك فانك بك قدخللت فىرمسك أيان م
طىعامريهاه فتذكر انت أيها الغافل مصارعهم وانظر
خفن
ىنا
فنم
مولاه بذبلمايهواه أب
ا بخلالهم اما انفردوا باعمالهم قستصير
وما
لم ا
خنعه
مواضعهم هلنفعهم رفيق رافقوه اوم
فامر قبرك يامسرورا متزلة الرحب |
هم
نمثل
ك فى
اتسكن
سك وس
مر أمر
مفصىيرهم فتدب
الانيق ستفارقه يامشميرًا املنتراب ستعانقه اعتبر من سيقك فانت لاحقه واذكر العهد |
وتن
عمنيجنا
وهواء
الازلى فزك نفسك حاء املنله لعلك تصل الى مات

صرال
وك
وقام
وم

الورب دحم قال تعالى ( شنكان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاصالًا  6ثا سذَاعدك عنرفقة |

الساجين وهل شيل التفنشاك:زيا ملكين :تاقننث ,فى مقآمنالهاليهالبد إناما علست ,انك ظ
غدا تدان تدين اصلحالله احوالنا وصحح اقواننا وافعالنا واعطانا آمالنا وختمناباخير اذا |

©اتهنوا 6ه منالوهن وهوالضعف اىلاتضعفوا عن الجهاد بما اصاء
بلغنا اجالنا ول
الجراح بوماحد و9ل8انحزنوا#ه على من قتل منكم وصهغة ذهى ورد انيوفواامي ظ
النهىعن المزن ف وام الاعلون  6اى والمال اانلكماعلون الفالبون دون عدوم |
فان مصير امهم الى الدمار حسما شاهدتم فىاحوال اسلافهم لان الباطل يكون زهوقا /
واصله اعلبون فكرهوا امع بين اخت الكماة والضمة ف ان كنتممؤمنين  6والجواب ظ

يحذوف دل عله المذكور اى ان كنم مؤمنين فملهانوا ولانحزنوا فان الابمان بوجب قوة أ

دام
قء ل
تجزا
ينال
اولاقللبثتة يصنعاللهوقلة المبالاة باعداثه ولايتعلقبالنهى المذكور لا

/

|
|

على الشمرطلكوتهماكالكلمة الواحدة  8ان بمسسكم #اى ؛اص م 88قرح  6فتتحا وضا ْ

اى جراحة  8فقد مس القوم 6هاى الكفار ببدر © قرح مثله  #قبل قاتللمسلمون |

من الكافرين ببدر سبعين واسروا سبعينوقتل الكافرون منالمسلمينباحدسبعين واسروا |

افلقدلللمملنوه١مقلبلوهبوم1ب4د1ر1ثملميضعف ذلكقلوبهم |
17م3ت0ك1مرنوجم اخحد
1نى 1ان ا8لوا
سعبعيكناوالمم

0م23
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9,

هم

احوالهم فان حصلت المعرفة بغير السير جصل المقصود ولعل اخشار لفظ سيروا منى على

ان اثر المشاهدة اقوى من ااثلرسماع كماقبلليس اللبركالمعاينة وفىهذا المعنىقبل

آاثنارنا ندل علا * فانظروا بعدنا الى الآثار
هدة
اعين
شر ال
مبنظ
ل4
اظروا
وفان
9

 8كف * خبر مقدم لكان معلق لفعل النظر

واعمملة ففبحل النصب بعد تزع الخافضلان الاصل استعماله بالحارههكان عاقبةالمكذ يبن6

»رة الى ماسلف من قوله قدخلت ال ف بان لاناس 6
شا
رسلى واوليائى © هاذا
وهم المكذبون اى ايضاح لسوء عاقبة ماهمعليهاملنتكذيب فانالامى بالسير والنظر وان
ختص بواحد دونواحد ففه حمل للمكذبين
كان خاصا بالموْمنين لكن العمل يموجه غمير

ايضا على ان ينظروا الى عواقب ماقبلهم من اهل التكذيب ويعتبروا بمايعاينون من١ثار

دمارهم وانلميكن الكلام مسووقااللهسمان هوالدلالة علىالحقفىأى معن كان بازالة
مافنه من الشبهة  وهدى * اى زيادة بصيرة وهو مختص بالدلالة والارشاد الى طريق
الدين القويم والصراط المستقيم ليتدين بهويسلك 8و8موعظة »* وهوالكلام الذى فيد |

اجري عذمانى فىالدين ل8لمتقين * اى لوكاملاظهار للايدان بعلة الحكم فان
للز
ا

| رمكدوانه هدى وموعظة لهم انما تهقوواهم * واعل ان الام الماضية خالفوا الانبياء
والرسل للحرص علىالدنيا وطلب لذاتها ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم اثر وبق عليهم
اللعن افلىدنيا والعقاب فىالآخرة فرغب الله تعالى امة مد صلى الله عليه وسلالمصدقين

فتأمل احوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك داعيالهم الى الانابة والاعراض عن الاغتراد
بالحمظوظ الفانية واللذات المقتضية فان الدنيا لاتق مع المؤمن ولامع الكافر فالمؤمن ببق
لدبعد موه الثناء اميل فىالدئيا والثوابٍ الجزيل فالعقى والكافر مخلافه فاللائق ان

فيا اصابهم
نلية
ياتس
نهذ
ممفى
ؤ.ث
.نيا
لالد
لارف
يجتهد فماهوخير وابق ولاينظر الى زخ
بوم احد فان الكفار وان نالوا من المؤمنين بعضالنبل لحكمة اقتضته فالعاقبة لاءؤمنين

قال تعالى ( ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين انهم لهمالمنصورون وانجندنا لاولغمالبون»
(وانالارض رثها عبادى الصالحون »© ولوكانت الغلة كل مية للمؤمنين لصار الايمان

ملزتوريا ,زاهج الاق اشمللاء:البكمةدالالريةت فم العافق :ايندقوج الاضن 11272.

ويعتبر بعين البصيرة فىالامور الخفة والجلة وقدقالالله تعالى (اف(اوعتلبرىواا يلاابصار )
ر ودصرغ سوى داءهفراز * جون دكر مع بيْد اندر ند

يندكير ازمصائب دكران * تانكيرند ديحكران زنو بند
والخوى من العاقة مانلصفات السنية للصلحاء  روى  انه يعذب الرجل فىالنار
الف سئة ثممخرج منها الىالمنة قال الحسن البصرى رحمه اللهياليتى كنت ذلك الرجل
وائما قال الحسن ذلك لانه يخانى عاقبة امره وهكذا كان الصالحون يخافون عاقبة اميهم

وكان رسول اللهاصللله تعالىعليهوسيم يكثر ان يقول (يامقلب القاوب ثبتقلي على

ط(اعتك )

جع با 4صم
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ذنل بطاعتى ] #وعن شهربن حوشب طلب النة
يىم
بغيرمل يامومى كايفجود برحمتى عل
بلاحملذنب مانلذنوب وانتظارالشفاعة بلاسبب ناوعلمغنرور وارجاءالرحمة من لابطاع
حومجقهالة * وعن رابعةا لمصرية انها كانت نشد

ترجوالئجاة ولم+تدللك مسالكها * االنسفنة لاتجحرى على البسر

قا*لالقشيرى

رحمهالله اوحى اللهسبحانه الوموسىعليهالسلام [لاقظلالمة حتى لايذكروق فال |

مىان وذلك اما
االلعمادةي ع
اوجمت اناذ كر منيذكرتى ولذلكرظىلمة باللعنة ] * واعل ان
يحصل بالتوحمد المانى للشرك وهوالمؤدى الى التوبة والاستغفار ولكونه عمدة عدالمؤمن
خرشفاره الىجانب الامتثال
ايص
املوحد مالنمثقين وصارسدا لدخول النة * فننتى لاد ان
:

ني

0

:

5

3

5:

|

للامس والاجتنابٍ عن النهى فاللهتعالى خالقهوانكان التوفيق الىحانب| لعمل ايض آمن عنابته تعالى
ولف أ ارادت بدل درلهاد * ساين سنده براستان سر نهاد

ظ

اوفقتىاللوايامالىمانحب ويرضى ويداوى بلطفه وكرمههذهالقلوب المرضى فانبيدهمفاتيح |
الاصلاح والفوز بالبغة والظفر بالفلاح

دبورلت
شيدستم كه ابراهم ادتهمخ*تشى

ا
ا

خفت خرم

ؤ

ككبنلت بريام * كهدارد بسرهر قمصاركام
اقدة ككفلنا:إؤ

0

جواب آمدكهاى شجاههاتكير *»شتركمكرده مسفدلدم بير

زسقف خودشدد  ١وازيانى * زجا برجست جون اشقتهرانى

كبا لاكتنق بياجرنتاق تذودئات  +اكهيزيا ادعق ازل تا عطي +

دكربار باسخ ال

عراان يخت * خدا جو ىكرقكزاؤاست ونكت

خدا جوىوخوردوخواب

و ارام * شثّر جولى لود بر كوشة بام

|زادنيللايك
خنوالإشنع ابنساء:ازهاتف.غمت» .فزاغك" :كرذ ا

ليلخقها لإؤوواء نكيزيش جنول اعسن (أاذباؤنيكا ارويلعاريس
فالواجبٍ على طالب الحق ان يحفظ الادب حبتىرق بذلك الى اعلا الرتب ألاترى الى |
رسول الله صلى الله تعاللى عليه وس كيف كانيستغفركليوم سبعين ملة هع ان ذمه كان ظ

أتقتهكل! ولبكانال واوا اشللو“ المأماقعسل عضخ أن الناغه لذ يماي قال وال تشال إل |
ان كنمتمحبونالل فاتيعوتى بمحسكمالله ومعذلككان خوفه واجلاله فىغاية الكمال وهكذا ١

«لواطو! (ذاءل "ل جتؤوية بطرم واق كانت:اوالى +ولكلع! لتب الاكلسن ااملناصتران
فطوبى لمتدارك وصل الىالاحسان واجير نال الىالحبوبية عندالله الرحمن © قدخلت من |

عهازو
ظ قبل سنن » اضل الخلوالاتعرطاف واليكان ]:خالةاعظق ل

يجللكن قنسهمل

|

نِضًا فىالزّمان الماضئ لان مامضى انفرد عن الوجود وخلاعنه وكذا الام الخالية والسنن |
الوقائع اى قمدضت من قبل زماتكم وقائع سنهااللهفىالاتم المكذية اى وضعها طرقّة '
تننع االللى معاملاتاللهافلىام المكذية بالهلاكوالاستئصال |
يسلكها على وفق!لهكمة فالمراد بس

بدلبل قولهتمالى لإفانظرو اككاينفءاقبةالمكذين)  8فسيروا فىالارض * اى انشككم |

انان 7-30
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ان ده

يية
جيي
لتي
ب

ويبل.عملاهقالعبيئ عللضهلاة والسلام [لنبلجملكوت السموات والارض مينواد

مرتين ] فالولادة الثانية ه
كىر
اوي عالنصفات اللوانية بةتكايلنضن عنهاوولوج الملكوت
وهوالتحلة بالصنات الروحايةوقوله ثارعدت لاءتقين © اىهم ,مخصوصون بها وضراتبهم
افلىدرجات العلى وهوهدرتقوى النفوس وتزكتها عصفناالله وايام منالشرور والاوزار

ظ

وشرفنا عقامات الابرار والاخيار هه والذين اذا فعلوا فاحشة  64اى فعلة بالغة فىالقبح
خاذ به الانسان االوفاخشة
امم
ؤان
يبك
| كالزنى 8هاو ظلموا انهم  6باناذ نبوا أى ذن

الحكيرة وظل النفس الص
اغير
لةفولاعلحشة مياتعدى واظللنفس ما
كلي
ذسلك

 /تذك
رهيه
كالل
ذروا
وا

حقهالعظم وجلالهالموجب الخشية والباء او وعيدهفل فاستغفروا

لذنوبهم كه بيانندموا :على مامضى ماعلعزم على ترك مثله فاىلمستقبل واما محرد
الاستغفار باللسان فلا اثر له فى ازالة الذنب واتما .هو ح
اظ
للسان

الكذايين ©و“من

مالناستغفار وهو نوية

استفهام انكارى ايىلغافهرقالذنوب * ااىلجنذسنوب احد

ْ  3الا الله 2يدل من الصَمير الللوستكي ففلغفز وهواعتراض بينالمعطوف والمعطوف عليه

تصويبا التامين وتطيبا لقلوبهم وبشارةلهم بودفذانه بسع اةلرحمةوقربالمغفرةواجلالالهم
واعلاء لقدرهم بانهم علموا ازلامفزع للمذنين الافضله وكرمه وان مكنرمه انالشائب

أ

املنذنب علنداهك
ذننب لهوانالعبد اذا التحأاليه افلاىعتذار والتصل باقصى مابقدر عله
عفاعنه وتحاوز اعلنذنوب وانجلت.فانءفوه اجل وكرمه اعظم وتحريذاللعباد عالتىوية

 ١ووبععنباعىلايلهارجاءوردما عناليأس والقنوط و
فلميضروا  4عظطف عفالستءفروا اى
||

أ

ممو
ااف ©ع#عللىوا 6همنالذثوب فاحشة كانت اوظلءا غيرمستغفرين لقوله عليهالسلام

(م اصرمن استغفر وازعاد فىالبومسيعين مىة) و(لا كيرةمع الاستغفار ولاصغيرة معالاصرار)
ا
|
ا

اى الصغيرة معالاصرار كيرة وهم يعلمون  6حالمن فاعليصروا مايىصروا عملافىعاوا

وسمعالمون بشبحه وبالنهى عنه والوعيدعليه والتقيدبذلك لماانه قديعذرمن لايل ذلكاذالميكن
| عن
تتقمصير
حصفى
يل الع
الرب
وهل3ئك  6اى ااهل
ل هصذه
ذات هجوزاؤهم 6هاثوىابهم

|  59مغفرة ك68اشة 88منربهم وجنات تحرى منحنتهاالانهار خالدين فيها  #اى لهم ذخر

رخاز والبوزالابواكثيد وجنات لابقضى ولذات لاتمضى هل وناج رالعاملين  6الخصوص

سس
لل
ا

بالمدح حذوف اى ونم اجرالعاملين ذلك اى ماذكن املنمغفرة واطنسات والتغير عنهما
| بالاجرالمشعر بانهما تستحةان عقابلةالعمل وازكان بطري قالتفضل لمزيد الترغس فالطاءات
ظ والزجرعن المعاصى قا
الر
لسو
لل
ه صل الله روسل عن ريه ثباركقال ( ابن ادمانك مادعوتى

| ودجوتى غفر تاك ماكانمنك  .اابندم انك انتلقنى شرابالارض خطايا لقبتك شرابها
مغفرة بعدانلاتشرك وشا  .ابن ادم انلك انتذنب حتى يبلغ ذنيك عنانالسماء ثمتستغفرى
اغفرلك) قااللثايبنتانى بلخنىانابليس بكى حين نزلت هذمالا ية وهىقوله إوالذين) الااية

١وقال اصلللىه عليهوسل
م(امن عيبذدنبذنبا فبحسن الطهورثم يقوم ويصلى يثسمتغفر الل
||

الأغفراللهله ) روى 

5969-5

اناللهتعالى
اوحىالىموسىعليهالسلام [ ماأقلحياءمنللطمع فىجتتى ا
حصي

ير

ت7بااااااالالاللااللل7سل©؟6

1ك

سورة آل مرا

مز 6ة هم

(لنلاق” قف فلالتيقييت منأجلن قري:عنالتائلبض منانادوالعشتل :بد مرا"اقهبد ْ
من الناس قريب منالنار) وامادفع الضرر عن الغيرفهواما فىالدنما وهو انلابشتغل عقابلة نك ا

الاتنارة سا 1ى وهو المراد باكلظمغيظ قالرسول الله صلى الله عليدوسلر (منكظم غيظا
وهوشدر عالنىفاذه مالااللقهلنهامنا واعانا ) وامافىالا” خرة وهوان يبرى” ذمته منالشعات |

انهننادى ماد بو  4ظ

والمطالاتفى الآ خرة وهوالمرادقولهإوالعافينعن الناس) _روى

رنتهم عاللىه فلايومالا منعفا وعنالنبى ص الله تعالىعليهوسل (انهؤلاء
جينوكا
االذ
ابن

|

فىامتى قلبلالامنعصمهالله وقدكانوا كثيرا فىالام التىمضت) فهذهالا يةدالة لوه عت ظ

الاحسان الىالغيروا كانت هذهالامور الثلاثة مشتركة فىكونها احسانا االلىغبر  1ثوابها أ
فال( والالهلحبسنين) فانحيةاللهلعبداعظم درجات الثواب* قالالفضيل بنعياض الاحسان
بعدالاحسان مكافأة والاساءة بعدالاساءة محازاة والاحسان بعدالاساءة كرم وجود والاساءة
اخادم كان قاتما عالىرمأسسن بزعلى رضىاللعنهما وهو
بعدالاحسان لؤموشؤم حك ن

امضعيافه افلمىائدة حذرافت قصعة كانتفىيداخادمفسقطمنهاشى'على الحن

فقال(والكاظمين '

الغظوالعافينعنالناس) قال قدعةوتعنك فقال إوالله ايلحبحستين) قال أحنرتلوجهالله |

وقدزوجتك فلانة فتاى وعلى مايصلحكما  :قااللفاضلالجائى
جواكمردا جوامردى ساموز * زمردانجهانصدى ساموز

درونازكن كن جويانتكددار * زبانازطعن يدكويان تكددار

تكوبىكزبان كوبانويدكرد »*كزانبدرخنهدراقبالخودكرد
كونايز اذ

6 3

جِرسو أن نكو وباز

فل العاقل ياسارع الىالعمل بالحسنات مالناحسان وانواع الخيرات س يرما قبل الفوات /
لانفىالتاخير افات
دوق وو

ببق

كر رؤوزئ * كراد دارى كه خرمن ,رى

واكك رفل» نظ تويك" بإتواع الناءات 'اثادلك؟ كلاد وانقرف عت"
والتأخراح نالسر كانه مشوّن“قثل

تضاف  523812انان

وعممنارضهاعفىالهوى فلابلحقه يومالقامة الاالحسرة والدامة
عابه وان

اى سير 00

د وك

ار

 5مرمابه حُخورد

واللهتعالى خلق الانسان لدخولاطنة ودرحاتها والنار ودركاتها ثم ارش أعكرلق مت ان |

بالحنة ومنذرينبالنار وحثبالاتقاء والحذر عنالنار كقال (واتقواالنارالتى تاعلدلكافرين) |
بهولوهسلاإرعوا املغىفرة من ربكم) اىسارعوا بقدمالتقو 700
وحرض على المسارعة االلْىنة

مقام ممقنامات قرب ربكم لاوجنة عمرضهاالسموات والارض) يعنى طولها قفاولموات ١
ولاتوالارض وهوالحسوسات ظ
السلورسمنم م
كدا
ووالاارلضا+شارة فنهانالوصولالبها بع
التىتدركها الحواس اه والعبور عنها اتمايكون بقدمالتقوىالذى هوتزكة النفس عن |
الاخلاقالذسمة قال لراعدت للمتقينفانقدمالتقوءى؛االلذىذى يوبهفىءالمالملكو تهو ارلكة |

الجزء الرابم

 44هم

|معاملات فانالربا يضر بايمان المؤمنين وهو وانكان زيادة افمىال لكنه نقصانفالقيقة '
ال
| افلافنقراء الذين يشاهدون انالمرابى يِأَحْدْاموالهم بسبب الربا يلعنونه يودعون عليه
قردره
وع
هقص
ليتفرع مضن ن
| وذلك يكون سيا لزوال الخير والبركة عنه نففىسه وماله بما

|وتوجه مذمة الناس اليه وسقوط عدالته وزوال امانته وفسق القلب وغلظه  .و اخذالربا

اىلحلدياثغ(انناء يدخلونالمنة
|للااشل منه صدقة ولابجهادا ولاحما ولاصلاة وقدئنت ف ا
أبدالفقرام يمتئخلياثة .ان) فاذاكان.ا]للغوو:جمنه  التمزعل] الال كذلافقمالداك الغ هزع
كه
رالى
تلتهع
بفال
لعىبايده
| الوجه افلحارالما.نسان معفةره وحاجته اذا نوكلعلىاللوهاحسن ال
هه وذكرهء اميل يومل قاوب الناس اليه  .واما
اوم
ىيدجكلب
ضائعا جائعا.فى الدنيا بفليز

فدنيا وال خرة والعمل السوء ينع به الايمان
اذاكان مخلاف ذلك شكون امه عسيرا ال
*رؤى ابوكر
فار تعوذباللهمنذلك و
كنار
لىال
كلواد ف
عند الموت فستحق بهصاحه الخ
الوراق عنانحىنيفة رحمهالله أكثر ماينزع الايمان لاجل الذنوب مالنعيد عندالموت

واسرعها

تزعا للاعان طم العباد فاتق ايها المؤمن من الله ولا تظل عبادالله باخذ اموالهم من ايديهم
فيراحنقه حوب كير عصمنا اللهوايام من سوء الال و8سارعوا  6اى بادروا
بغ
واقبلوا © الىمغفرة 6هكائنةف منربكم وجنة  6الىمايستحقان بكاهلاسلام والتوية
اكعرضهما
والاخلاص واداء الواجبات وترك المنهيات  8عرضنها السموإتوالارض  #ى

ررض للمسالغة فىوضعها بالسعة علىطرقّة العشل فان العرض فىالعادة
عذك
لة و
اة طن
صف

فعدت للمتقين  اى هيئْت لهمصفة اخرى لنة  .وفيهدليلعلى ان
| ادى منالطول ا
الحنة مخلوقةالآ ن وانهاخارجة عنهذا العالم  .اماالاول فادلالة لفظالماضى .واماالثاتى فلن
ول
س
ن رروى
اافيه
مايكون عرضه كمرض حميع هذا العالم لآيكون داخل
رسولالله صلى اللهعليه وس ف انك تدعو الىجنة ضعهساالسموات

هرقل سأل

والارض فاين النار

الله فايناللدل اذاجاءالنهار ) والمعنى و الداع اذادار الفلاك حصل
بالحسلاامن(
فقال عسله
التهارفى جانب مانلعالم والابلفىضدذلك الجانب فكذا المنة فىجهة العاووالنار جفهىةالسفل

صاح للانفاق وهوصفة مادحة للمتقين  29فىالسراء والضراء يه
اوني6ه
متفق
ليني
كالذ
| اىفىحالتى الرخاء والشدة اىالغتى والفقر واليسر والعسر وفالاحوال كلها اذالانان

| لامخلو عن مسسرة اومضرة اى لامخلون فىحال ما بانفاق ماقدروا عليه من قليل اوكثير
عووالكاظمين الغيظ © عطففمعلى الموصول والكظم الحيس والغفيظ توقد حرارة القلب
مالنغضب اى الممسكين عليهالكافين عنامضاته معالقدرة عليه والعافين عناللناس 
اىالتاركين عقوبة مناستحق مؤاخذته © واللهبحبالحسنين » الذين متفواضلهم وبمت
فضائلهم  .ولامه يصلح للجنس فدخل نحته هؤلاء والعهد فتكون الاشارة الهم * واعهان

الاحسان الىالقير اماانيكو ن بإيصال النفعالية اويدفع

الضررعنه  .اماايصال النفعاللهفهوالمراد

بشوله(الذين ينفقونفىالسراء والضراء) ويدخل فه اتفاقالعموذلكبانيشتغل بتعلم.الجاهلين
رعنيوافاات  .ويدخل فده انفاقالمال فىوجوه اير أت والعبادات قالعليها لصلاة والسلام ا

د السخىسن)

0

0
ذاغن الفلا
'ح«لإواتقوا النارالتىاديه

دورة آل عمزران

 0رين 5
© بالتحرزعنمتابعتهم اننا

تافةواج |

وفه تنه علىانالنار بالذات ينزو طانذا بالغرسنلاملا بوكاوابوطفةر.امد لقو
|

ث أوعدائله امو منين بالنار المدة للكاة,ران ان موه
معايقوف  7فالقر ان حد ث

قاضناف

مخازمه 8ق واطبعوا الله 2فى كلمااص؟م بهونها؟وعانهلهرهسؤل» الذىيلمك اوامه
 ٍ٠وتواهه © لعلكم ترحمون 5هراجين لرحنته ولعل وعبى فىامثال ذلك دللىعنة التوصل

الى ماجعل خبزا له * قال القاشانى ولانى على الفطن مافه من المالغة افلىتهديد علىالريا |
حدث الى بلعلفىفالاح مانقاه واجتشهلان تعلق امكان الفلاح ورحاءه بالاجتشان منهبةلزم
امتناع الفلاح لهم اذالم تنوه و سَقَوه معاعانهم  .أماوعد عله بالنار لسن اغدت

للكاف,ل

مع كونهم مؤمئنين.فها اغظمها ممصنيدة توجب غقاب الكفار للمؤمنين وما أده منتغا نا

علنه“مامد التغليظ بالامى بطاعةالله ؤرسوله تعريضا بان ١كل الربا منهمك فالمعصةلاطاعة |
00 95 8 3

4
بطاعه اللهالعا امعان ا انه لارحاء لل

هذا

البوع من

فالتهديد دى الحقه بالكفار ا والعقاب انتهى بعمارته * قال  0صلى الله عليه
انلطزلييادة
)يا عارة ع
ماتيه وواغالللر
وس (لعن الله ١الكرلبا وموكله وشاهده ك
عاللىمال علىالوجه الذى نهى اللهعنه وهو سمان رباالنسدّه وربا الفضل  .اماريا النئكةفهو
ماكان تعارفه اهل الجاهلية و سعاملون  3وقد سق ا

 .واماربا الفضل

اىاخذ الفضل

عند مقابلة الجنس بالجنس نقدا فهو ابناع من منالْنطة يمنينمنها ومااشه ذلك وقداتفق |
جمهور العلماء علىنحرم الربا فىالقسمين #2ذاعم ان الربا يوّدى الملالطراضس على طلس الدنما ْ

اضعافا مضاعفة ايلىتمانلااهى  5قال عليه الصلاة واللسلوامك(ان لابن ادم واديان منذهس |
"لاتق النْهما ثالثذا ولايملا .جوف ابن ادم الاالتراب ):والحرض درك من دركات الننران
فلذا قال و(اتقوا انار التى اعدت للكافرين »©

قناعتاكن اى,:نفس بد .اندى » كه سلطان .وددورش :ببق بى

سوا الدياويكها وبجمها تمتطو نميه واليتقا بالايتار وترلةالبنيوا.التتامق ا
صيردنىقات © فن اخذ /
لا و
اربو
فيها مخوذ هأمور به يدكعليهقولهتغالى ( بمحقاللهال

الربا كير :المال .بلااحتباج كان

كن:رشععلىامتهعوذ'بالله, #داوى  عنعبدالل بن سلام |

الازيانانان /وسسعوين وزيا اصغرها كن ال انمهافلالسللام كذافى هذالفاقلاق ,وال جد ء |ا
وح شرج ومعالاسستباحيوذ ف الفتويب لويكاعنلتقوى قوق ام الفتوى والبلة الشرعية |
فيه ذكرها قاضخان حيث قال رجل له علىرجل عششرة دراهم فاراد ان بحعلها ثلاثة عشمر
قالوايشترى مالنمديون شياًبتلك العشرة ورشبض المع ثمببيعهمنالمديون بثلاثةعشير
الوسنة فيقع  التحرذ عنالخرام ومثل هذا مروى عن رسولالله صلىالله عليهوسلمواذا
اضرض
تقرق
ساست
الىال
فاج ا
احت
رة
ويه
رهف
ضن ل
لا
اكه مد ا  +ممم ا لحا"

مرنجل ل .قليعيطهالآ بالريا فالا معلى اذا ربا دون معطه

:د ع متلا هنهم
وهذا اكذان السخذ غذياكاعرفت فالمرء الصاح س,اع
© لش  011؟ ام 5

7

د  9مولا

سو كك
ل ٠
ار ا
د ا

تح

ع اه هم

الجزء الرابم

الكرامالكاتبين ويتنع املنمماصى و يكون مقبلا عطلاىعة ربه فانه سفاىحل بحر المنون |
 -روى  -انالححاج لما اقام بالعراق يرهب ويفتك حتىاستوثقتله الامور خرج عليه عبد

الرحمن بن الاشعث باهل العراق فامده عبدالملك باهل الشام فكانوا شيعته واستمدرت ينه
يهن
إفرشفست
وبين ابن الاشعث الوقائع حتى هزمه الححاج بديراجمام بعد مانين وقت

وكان

| ماعلابانشحث اكث من مائتى الف فلما هزموا قال المجاب لاصحابه اتركوهم فليتبددوا
وشلعاوهم ثمنادى مناديه من رجع فهوامن ودتخل الكوفة وتناء الناس من الموزمين

تااقس يايتدس مات لكب اود ات كن اا 0
ظعاسوه فكن قو وان س
لد ع
فلك
ال اشي
فانشهد والا قتلهفاناهرجل مفنقثم

بالكفر فاك إعن ك
لشدت

فسى بالكوي لئس العند انا والله مابق منتمرى الاظمى' حمار
ربى انين سنة ثامشهد عنلى

ول بنط لوت اناي اس ار تعلو عتم لور ا

ل ل
اللى

الشسخ يشهد عنلفىسه بالكفر ذقال ياححاج الخادعى انت عن نفسى انا اعرف بها منك وانى

لاكفرمنفرعون وهامان فضحك الحجاج وخلى سببله فانظراضلعف اعانهكفارتكب
هذا البح بعدماحاوز حدالشاب الذى ليس بعده الاانتظار الموت صياحا ومساء مناقراره

لتداركه العناية الازلية لمبجى' منه شى”  .فعلى السالك انيطمكن
بالكفرمعغاية شه ومن ن
وله بالاعمان و محجتهد الى ا
ينصل

الىقوة اللقين ومنقوة البقين التؤحيد وهو ابنرى

الاشماء كلها من مسبب الاسبابٍ و يرى الوسائط مسدرة كمه ولاريب ان قوة البقين
ا بتصفمة القاب عن كدورات النقس

ظ

حاوفبراكويدت قتي باتك والقء الم نكمت  111رفن تلك

بيابى بيفشان از انه كرد * صكيهقل نكيرد رجنوكارخورد
وجلاء القلى انما حصل بذكر الله وتلاوة القران والدلاة علىالبى عدله السلام وخير

الاذكاد كلة التوحيد وهى العروة الوثتق * قال ابراهيم الخواص قدس سيره دواء القاب
هسية . ,تلاوة القران بالتدن  .وجَلاء الطن ' :وقيام اليل  .والتضرع الى التلغهالى عند

السحر  .ومجالسة الصاطين  .فعليك بالمواظمة لهذه الخصال لعلك تصل االلىتزكية ودرجة

لواوا الربوا  6والمراد باكله
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الكمال بعون الله الملك العزيز المتعال هلليا
اذه واتماعبرعنه بالاكل لانهمعظم مابصد بالاخذ ولشيوعه فىاماًكولات مماعفبه زمينادة
التشنع

فلجاهلية اذاكان له على انسان
اضعافا مضاعفة  زيادات مكررة كان الرجل ا

مائة درهم الى اجل ولهيكن المديون واجدا لذلك المال قال زدتى فىالمالحتىازيد فىالاجل
جل الثاتىفعل مثل ذلكثمالى اجالكثيرة فأخذ يسبب
لااحل
يهن ثاماذ
ممااجعل
فرب

عف حال من الربا اىمتضاعفا ولماكان حمع قلة والمقصود
تلك المائة اضعافها  .واضعافا ضمع
الكثرة اتبعه بمايدل عاللىكئرة حيث وصفه بقوله مضاعفة وهىاسممفعول لامصدر وهذه
الحال ليست لتقسد النهى بها حيث تانلتىحقرمة عندانتفائها بل لمراعاة ماكانوا عليهمن العادة
6انهيتمعنه خصوصا الربا وجمله و لعلكمتفلحون |6#
| تويخا لهم علىذلك «وا9تقوا اللهقو
د(اجين )
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سودة آل عمران

٠قائةعطفراة عل مثاال ين اتلمنواموتزلوا عل الخل'النلق مؤافقةلفرّتن المقداد واكراماله
إم
وماجءلهالله  6عطف على مقدر اى فامدكبه وماجم لاله ذلك الامداد بانزال الملائئكة
عنانا نثنى" مالناشاء  88الابشرى لكم » بانكم تنصرون  88ولتطمئن قلويكمبه ه اى| 

ت
اقنكا
كلخو
الامذاد 'وتسكن اله منا

6ئن|
السكينة لبنى اسرائيل  8وماالتصرالا كا

منعندالله 5ه لامنالعدة والعدد وهوتنيه على انهلاحاجة فىيتصرهم الى مدد واعاامدهم| 

أ| نشادةلهم وربظا على قلوبهم من حت اننظر العامة الى الاسباب ااكث فيننى للمؤمن |
دة  88العزيز | ##
ارى
ع جَ
لريق
ااتط
ملك فانتزتب النصر عليها لبن ال
اللاثر كن الى ثى” ذ

الذى لابغالب فىحكمه وقضيته  8الحكم كه الذى يفملكلمابفعل حسماتقتضيه الحكنة |

والمصلحة © ليقطع  4متعلق بنصرك انصىركالله بومبدر ليهلك وينقص  8طرفامنالذين ١
كفروا  7اى طافة منهم شل واسر وقد وفع ذلك حث قتل منرؤسائهم وصناديدهم ظ

سبعون واسر سبعون  69اويكبتهم  6اى زيهم ويغمظهم بالهزيمة فانالكبت شدة غيظ
اووهن شع فىالقلب منكته عنى كبده اذاضرب كده بالغيظ والحرقة واواتنوبع دون

الترديد  #9فينقلبوا خاثيين »غير ظافرين بمبتغاهم وينهزموا منقطبى الآآمال .والخية هو |

الحرمان من المطلوب والفرق ينها وبين البأس انالخببة لاتكون الابعد التوقع واما
الأس فانه قديكون بعد التوقع وقبله فنقيض الِأس الرجاء ونقض الخة الظفر ظ

فو ليسلك من الامرثى”  *#اعتراض « #اويتوب عليهم اويعذيهم © عطف على

قوله اويكبتهم واللمعنى ان الله مالك امسهم على الاطلاق فاما ان يهلكهم اويكبتهم
اونّوب عليهم اناسلموا أويعدبهم تعذسا شديدا اخزويا اناصروا ولس لك من أعس حم

|شى” وانما انتعبد مأمور لانذارهم وجهادهم  #فانهم ظالمون 6ه قد استحقوا التعذيب
إظلمهم  8ولله مافىالسموات ومافىالارض  #من الموجودات خلقا وملكأ لامدخل فيه
كىم والمصا
حةعل
لبني
ائة م
رنله مشي
4ا
غف
ياء
لاحد اصلافلهالام كلهي©غفرلمن يش
ف و يعذب من إشاء 64أن يعدذبه وقدم المغفرة لسبق رحمته تعالى غضبه وهذا صر يح فنى

وجوب التعذيب والتقسد بالتوبة وعدمهاكالنانى له © والله غفوررحم  #لعباده والمقصود
نان انه وان حَسن كلذلك ماهلا اجات الزحة والمغفرَة غالب لاعلى سشل :الوجوبٍ بل

على سدل الفضل والاحسان  +فلننادر الغاقل الىالاعمال التى يستوجب يها رحمة الله تعالى
ولانيأس منروح اللهانه لابيأس منروحالله الاالقوم الكافرون * اوحى الل#تمالى الىداود
علنه السلام [ ياذاود بشمرالمذنيين وانذر الصديقين ] قال يارب فكيف ابشرالمذنيين وانذر ||

الضناقن قال [يشر المذتيين بالى لابتعاظمى ذنن الااغفره وائذر الصدقين ان لابسحوا ؤ
ا

انه دنخل علىالنى عليه السلام قوجده كى فقال ماسكنك يارسول الله قال ج(اءنى جبريل

أ

فقال انالله يستحى ان يعذب احدا قدشاب فيالاسلام فكيف لاستحى مانشلاابسفلام |
ان يعضىالله) فالواجب عاللىشسخ اينعرف هذه الكرامة ويشكر اللهوتحى منه ومن

حيط ٠4 م

أجزء آكرا,

قال سناعليهالثللام(٠ يقولا.لدهتبالى هن يشفلهذ كر :عن مستااك» اعطته '(فضل مالع ١
السائلين ) فعلى السالك انيتوكل علىالله ويفوض اميه النه فانكل ناقضى وقدر لابرد
| البته ؤانتعدت نفسك فىذلك

١

قكضثاتى الاك خواهدبرد » وحكرناخداحامه .برتن .درد
يكفيك علالله بحالك فاقطع نظرك اعلناسباب والفتتح لايلسامن مفتيح الاببواب
ا
ا
ا

مكن تيديا ديده كابيت نام  #كه خشنده بروردكارست .وبس

|
|

وصا! لجانوعاتوانحعراله
كدق * لبط دوه إساعط اوكن

| © ولقد نصركاللة ببدر 6هكنيذر ببعض ماافادهم الوتوكبلد.ر يثورمااءلبيمنمدكةينة |

حافرها رجل أسمه بدر فسمىبه وكانت وقعة بدر افلسابع عشر منشهر رمضان سئة
| الثتين منالهجرة فلوالتماذلة  6حالمن الضمير مع ذليل وانماقال اذلة ولعَلٍذلائل جمع
الكرة ليدل على الهمعلى ذلتهم كانوا قلملا وذلتهم ماكانيهم من ضعف الخال وقلة السلاح ظ

والمالك والمركوؤب وذلك انهم تخرجوا علىالنواضح يعّقتٍ اللقرمنهمعلى.البعير الواحد
وماكان معهم الافرس واحد للمقداد بنالاسود وهو اول منقاتل علىفرس سبل الله

وتسعون بعيراوست ادع وثمانية سبوف وقلتهم اكناهمنوا ثلاتمائة وثلاثة عشمر رجلا ستة
وسبعون منالمهاجرين وانقليتاهمنمصناروكان عدوهم فىحال كثرة زهاء الف مقاتئلومعهم

مائة فرس والشكة والشوكة وكان صاحب راية رسولالل اصلللىتعالى عليهوسع على بنابى .
طالب رخىالله عنه وصاحب راية الانصار سعد بن عبادة رضىالله عنه فجاهتقوا الله 6
فىالثبات مع رسوله كااتقَتم ومثذ هولعلكم تشكرون يه اى داجين انتشكروا عاب

يكم بتقوا م منالنصرة ا9ذ8تفول 6هظرف لنصرك وقت قولك للامؤمنين 6#حين

اظهروا العجز اعلمنقاتلة  +أنيلكفيكم ان هدك ربكم بثلاثة الاق منالملائكة 6#الكفاية
سد اخاة والقنامبالامي  .والامداد اعانة الجبش بالجدش والمعنى اتكارعدمكفاية الامداد بذلك

المقدارونفيه وكلة انللاشعار بانهم كانوا حنئذ كياسلين مالننضر لضعفهم وقلئهم وقوة
العدؤوكترته #إمتزلين 6ح!اىل كوتهم نازلين من البسماءباذته تتعالى  .قبلامدهمالهاولابالف

ثمصاروا ثلاثة [الافى حثخمسة وانماقدم لهمالوعد بنزول الملائكة لتتقوى قلوبهم ويمزمواعلى

الشات وشقووا سنصرالله  30 0 0احاب لمابعد انو حققله اى بلى يكفكم ذلك ثموعدهم

الزيادة بشرط الصبر والثقوى حثالهم عليهما وتقوية لقلوبهم فقال  #انتصبروا ه عللقىاء .
العدو ومناهضتهم هق ونتقوا يهمعضيةالله وحالفة شه اصلىله عليهوسر

|

ويأنوك يهاى

سورة العمران

م هم

فرجع اليه المهاجرونٍ والانصار فشمل عنالشهادة اثنين وسبعين منالمؤمنين واختص
عللهوجلائل كرمهحمزة سيد الشهداء وهنيثاله ازمثلبه اذمثلبهوكثرفهم الجراح
بشراثت ن ا

لله رجلا ذب اعخنوانه ؤشد علىالمشركان يمنمعه حتى
حلامما(
رلس
' فقال عليهالصلاة وا
كشفهم عن القتق والحرجى واعانهم اللهحتىهزموا

الكفار ) ثمانكل ذلك بو كد قوأه تعالى

(وانتصيرواوتتقوا لايضر؟ كدهم شا) وانالمقل منّاعانهالله والمدبر خمذنلهاللهومنالله

العصمة  83والله سمبع عليم 6ه لماشاور الى عليهالسلام اسحمابه ففذلك الحربٍ وقال بعضهم
قا تلعالى اتاسميع لماشّولون علم عاسرون 00اريت  5بدل مانذغدوت مينلاهو المقصود

.م تعلق الخاطر ماله قدر © طا فتان منكم 64ايها المؤمنون وهابنوا سلمة
لره
اكي
ولتذ
با
ن.املخزرج وبنوا :حارثة نمالاوس  2انتفثلا © اى باننحنا وتضعفا وترجعا لظنههما

الضواب فنه  .اولفشل الضعف والظاهر,انهمهما ليس يمعنى العزم والقصد المص.م واتماهو

خطرات وحديث نكفلسالخلو النفبس عند الشدائد من بعض الهلع ثم يردها صاحبها الى
الات والصير ونوطنها على احمال المكروه والله ولمهما  4اى عاصمهما مناتباع تلك
الخطرات والماة اعتراض ه 3وعلى الله  6#وحدهدون ماعداء مطلقا استقلالا واشترا كا
 3فليتوكل المؤمنون  #فىجيع امورهم فانهحسبهم وفه اشعار بانوصف الايمانمندواعى

التوكل وموجاته والتوكلالاعهّاد على الغير واظهار العدز #قال الامام وفىالآ بة اشارة الى

اله ينى انيدفعالانسان مايعرضله من مكروه وافة بالتوكل علىالله .وانيصرف الجزععن
نفسه بذلكالتوكل * قال شهل بزعددالله التسترىحملة العلوم ادنى باب مالنتعبد وحملة|لتع.د
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علامةالمتوكل ثللااثيسأل ولابرد ولايحيس  +وكان ابراهمالحواص رحهالله مجردافىالتوكل

وكان لابغارته ابرة وخبوط وركوة ومقراض فقبلله يابااسدق تحمل .هذا وانت ممتنع
من كل.ى” فقال مثل هذا لاينقص التوكل لازلله علينا فرائض والققير لايكون عله غير
| تووابحد فريا مزق ثوبه فاذالميكن معه ابرة وخنوط تبدو عورتهفتفسد عليهدلاته ق+ال
| انوحمزة.الخراسانى جحت سّة منالسنين فدنا اناامثى :فىالطريق اذوقعت فىبئر فنازعتى
تعسفيايمت رهذااتخاط نيد من براس اران
ااسستست
تغنن إنناستفتت يقتلت" لاوا لا

فقال احدها للااخر تعال حتى نسد رأس هاذلهبثر للابمّع فيهااحد فاتوا قصب وطمسوا
افلهبممت اناصيمح ثقملت فين اشنيكو,الىبمن هولقاية ٠ ٠00

شناااسد

ساعة اذانابشى” قد جاء وكشدف عن رأس البئْر وادخل رجله وكان يهقوللى تعلقفىفىهنمةله
كنت اعرف ذلك منها فتعلقتبه فاخرجنى فاذاهوسيم شر وهتف هاتف يااباحمزة اليس
هذا احسن" تناك مانلتلف بالتلف فشيت * قال بعضهم مونقع فىميدان التفويض,زف
اليه المراد 6تزف العروس الى اهلها * ولمازج بإبراهم عل.هالسلام افلمتحشق واناء جبريل

ظ فقال ألك حاجة قال امااليك فلاواماالىالته فبلى قال سله قال حسبى منسؤالى علمهيحالىوقد
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ؤهامدةاتحداخ .رينا الى.:اعدا منا ,طلبالسعادة
فيالل.ه ببالش

الشهادة وطمعا فىالسنى والزيادة فإيز الوابه علمهالصلاة والسلام حتى دخل وليس لامتهاى
 610000ذلك ندمو ١ وقالواينسمدنعنا نشين على رسو لالله والوجى يأنيهوقالوا أصنع

بالس
نى:
يارسو لالله  002فمقاالش(ئى .لت

لامته فذعها حتشىَاتل ) وكان.قد .اقام

المشمركون .يااحد بوم الاربعاء والميسن :رخ رسولالله غليهالصلاة والسلام بوم امعة يعد |

ماصلٌالمعة وصلىءلى رجل مانلانصاد مات فيهفاصبح بالشعب م ناخد نوم السبت لالنصفف

يلصف اكدابه للقتال كاعا ,قوم بهم
مشنوال سنة ثلاث منالهجرةٍ فثئى على راحلته ع
| القدخ انرأ صدراخارحا قالتأخر وكان نزوله فيعدوة الوادى اى طرفه :وخانيه وجعل
ح(واعنا بابل )اى
ظهره وعسكره الى احد واص عبدالله بن جير على الرماة واقانللضهم

ونلورااكتنابلرحوا مكاتكمفاذا عايتوك ولو الادبار
ادقعوا الغدو'عنا بالسهم حتىلايأتونا م
ارسول صبىاللهعليهسللماخالف رأى عبدالله ننابىوكان قمدنماء ١
| فلاتطلبوا المدبرين )نثامل
له ذلك وقال اطاع الولدان وعصانى قال لاصحابةان مدا
عق
| اهل المديئة وريس المنافقين ش

انمانظفر بعدوه بكم وقد وعد احابه اناعذاءهم اذاءآينوهم اتهزموا فاذا رأتم اعذاءهم |
فانهزموا فسشعوتكع ويصير الامس على خلاف ماقاله تمد عليهالصلاة والسلام فلماالتق
الفرعان انهزم عبدالله بالمنافقين وكان علمهالسلام قد خرج [ل
لنللتغوطيل واتلساحانةدو عقف |
| رجلا فلمابلغوا الشوط رجع ابن ابى” بثلامائة وبقيت سبعمائة فقال لقومه ياقوم علام نقتل
انفسنا واولادنا فتبعهم ابوجابر السلمى وقال انشدكالله فك وانفسكم فقال عبدالله لونمر

57

قتالا .لإتبسَاي؟و5كان ايان املنانصار ينوا سلمة منالخزرج وبنواحارثة منالاوس جناجى

 89 5صلىللهصلى الله عليهوسل فهما بانباع عتدالله فعصمهماللهفضوامع رسولالله
وىا المشركينفلما ارلأمىؤمنون انهزام:القوم
هةتعا
صلى الله عليهوسل وقواعم اللّ
زلىمحت
|[ طمعوا انتتكون هذه الواقعة كواقعة بدر فطلبوا المدرين ركز الموضع الذى امهم الى
| عالليسهلام بالثشاتفيهثماشتغلوا يطلب الغنام وخالفوا المرسول صل اللهعفلايرهواسدالله
ان يفطمهم عن هذا الفعل لسلَادموا على خالفة الرسول صلى الله عليه وسَلم ولعلموا
ان ظفرهم اما حصل بوم بذر نبركة طاعتهم لله ولرسبوله ومتى ترحكهم الله مع

عدوهم ليوموا لفهنزمعالله الرعب منقلوب المشركين وكانوا ثلائة لاف رجل كماوا

اعللمىؤمنين وتفرق العسكر عنرسولاللهعليهالسلام ختىبتىمعه سبعة منالانصارور جلان

مقنريش فلماقصد الكفار النى علهالصلاة والسسلآم شجوا رأسه وكبتروا رباعنته تومنعه

ددالنثلاميكم للخ لكام ند افعلعة لس ايفوشاو فعاوزاائينةمعديو ددهي
ولمااصابه عليهالسلام مااصاب منالشحة وكير الرباعية وغلب عليه الغثى احتمله طلحة
ورجع القهقرى وكاادركه واحد منالمشسرينكانيضعهعليهالسلام ويقّائلهحتى اوصله
مكرداا قدقتل
نلءس
طوولجبحة )ووقعت الصحة ف اى
الى الصحة وكان عالليهسلام يول (ا
وكان فىحملة الصحابة رزجل مانلانصار يكنى اباسفنان نادى الانصار وقال هذا رسولالله

ف(رجع)

ميخ بام دم

واف له أن

 © .قالذوالنون رحهالت لاتصحبمعالل اباللاموافقة ولامعالخلقالاب لمناةولامع النفس الا
بالخالفة ولام الشيطان الا بالعداوة فليسارع العبد اتلحىصيل حسن الخلق وتوطين النفس

عالىصبر عالمىكاره حاتىليفو
فزامئعزين * قال بعضهم كنت بمكةفرأيت :قيراطاف,الييت |
واخرج هن جسه رقعة ونظرضشها وم فلما كانبالغدفعل مثل ذفلتكرقته اياما وهو شعل مثله

فوما منالايا طاف ونظرفالرقعة وتناعدقلملا وسقط متا فأخرجت الرقعة جمنمه واذا
فبها واصير كم ربك فانك بأعينةا © قال رسول الله صلى الله تعالىىعلبهوس! فىوصيته لابنعباس
رضىاللهتعاللىعنهماان استطعت ان تعملللهبالرضى فالىيقينفافعل والافقى الصبر على مانكره
خيركثير ومقاساة الجاهدات ومخالفةالنفس وتركالشهوات واللذات والتزام الفقر والصبر

على المكروهات مدنيدن السلف الصالحين واهل النفس الامارة وانكان يبدومن فهعلامات

البغض الأمثال هؤلاء الاخار لكنه فىالحققة بعود ضرره الىنفته والمرء بالصبرعلى ماحاءبه
مكناره اعتراضه الفاسد يكون مأجورا ومثابا عندالله تعالى وتياينالناس بالصلاح والفساد
وغيرذلك خترحض يعتيره العاقل وز نفسهبه فأباها الصلحاء انالاشرار متسلطون على
الاخار بالطءعن وقصدالاضرار ولكنالمت فى حصنالله الملك الوجبا
ارذ©غدوت 6ه اى ١
وتجك
ْ اذكرلهم ياع
خمدروق

غدوة اىاول النهار الىاحد لتذكروا ماوقع فهاملناحوال

الناشئة عن عدم الصبر فبعلموا انهم ازلزموا الصبر والتقوى لابضرهم كيد الكفرة
مناهلك  64منزل عائشة رضىاللءنها ال
فمدينة وهذا قص على ازعائشة رضىاللهعنها |
كانت اهلا للنىصلاللهعليهوسمٍ قال تعالى( الطببات للطببين والطيبون للطببات  6فدل هذا '
| على انهاكانت مطهرة مبرأة من كل قبح ألابرى أنولد نكواحلنمكاافرا قال(انه لبى |
ان
كاعد
6ة ومهيئة ا
مناهلك)وكذا امرأة لوط 9ت8بوى” المؤمنين ه تانىزلهم 88مق

اسم
للقتال 6ه اومتعلقبقوله تبوى” اىلاجل القتال  .والمقاعد جمجقععد ونهوا
ل لقمكعاود |
عبرغنتلك الاماكن التى عبنت لكز ,واحد منالصحابة انيست فماعينله منتلك الاماكن |
انمابباتسع فىاستعمال القعود جرد المكان ممقطع النظر نعكونه مكان اقلقوعولدهكاتفىعالى
( ففمقعد صدق )وامالا نكل مكان اماءين لصاحه لشاعنءد وينتظر نه الى انحجى” العدو

االمشركين
فقوموا عندالخاجة االحىاربة فسمستتلك الاماكن:بالقاعد لهذاالوجه :وى  -ن
لوه
اار
لستش
لرس
“زلوا باحد يومالاريعاء فا

صلى اللهعليهوسلماانه ودعا عدالله بناىبنساول ظ

ولهيكن دعاه قبل ذلكفاستشاره فقال عبدالله وكاثر الانصار يارسولاللهبااقلمدينةولاتخري
النهم فوالله ماخرجنا منها الىعدو قط الااصاب منا ولادخلها عليناالااصبنا منه قكيف
وانت فنا فدعهم فاناقاموا اقاموا بشر محبس واندخلوا قاتلهم الرجال فىوجوههم ورماهم
الضمان والنساء بالحجارة وازرجعوا رجعوا خاشين وقال بعضهم يارسولالله اخري بنا الى

|
|
/
|

هؤلاء اللااكليبرون اناقدجبنا عونهقمال عليهالسلام ( انىرايتق ما بهرامذيحة حولى ) |

ائىّقظعا منها ( فاولتها خيرا ورأيت فذبان سق ألا ) ىاكسرا ( فاولته هزيمة ورأيت كأى
ادخلت يدى ففدرع حصينة فاولتها المديئة فانرأيتم انتقموا بالمدينة وتدعوهم ) فقالرجال |

حزز م يهم

الجزء الرابم

اواختلاف يكونبكم اوجدب وتكبة  9يفرحوابها  6يشمتون ممااصابكم منضرر وشدة
وذكرالمس معالحسئة والاصابة مع السيئة للايذان بانمدار مساءتهم ادبىمىاتاصابة الحسنة

ومناط فرحهم تماماصابةالسيئة ب وانتصبروا  على عداوتهم اوعلى مشاق التكاليف

ف ونتقوا  ماحرءالله عليكمونهاكعنه  9لايضركمكدهم  موكخربظلمتهمالىدبزوها
لامجلكم  .والكبد حيلة لطيفة تقرب وقوع المكيدبه فيها «9شيا  #تصب عاللىمصدرية اى

ب|فضل اللهوحفظه الموعودللصابرين والمتقين ولانالحد فىالامرالمتدرب
لبضضركرشيرأمن
لا

يند موحبط»
كم
لككم
اداو
الاتقاءوالصبريكون جريئا على الخصم  #9اناللهمايعملون  4فع
علما فبعاقبهم على ذلك  .والاحاطة ادراك الثى" بكماله * فينتى للمرء ان يجانبٍ اعداء الله
هم فانه امتحازله املنله معانهم لدارون على غيرالقدح باللسان كاتال تعالى
الى
اصبذر ع
وي

(لنيضروم الااذى)والطعنل تخلص منهالأنساء والاولياءقكيفانتيارجل وكلناذلك الرجل
توروى ازبرستدن حمقسج
رهانى كه

ميل :الاين خلقت مج

أدَسيكا كدر * كرفتاررا حاره صيرست وبس

وفىقولهتعالى ( لاحذوا بطانةمندو  “4 3أشارةا ]الامو لامبرلزالز جل سق :ايكون

له ففىكيلحفاتلهضحعند الناس
جىمرنب
مجنسه معتمدا عليه مؤمنا وربمابفثى الرجلسره ال
انالرجال صناديق مقفلة * ومامفاحها الاالتجاريب
رىف سريرته * قالالامام الغزالى ولاتعولعلى مودة منحتبره
تانعحت
فلاتغتر بظاهى انس
صحه
حقاخيرة بتان

مدة فىدار أوموضع واحد فتحربه فىعزله وولابته وغناه وفقره

اوتسافر معه اوتعامله افلديناروالدرهم اوتقع فىشدة فتحتاج اليه فازرضيته فىهذه الاحوال
فأخذه أيالك .انان كيرا اوايسَا ان كانطغي  1وأا .كانان مالك" راذائلتاك” مرخالا وان
عه أودايت منهم شرا اواصابكمنهم مايسوءك.

فكلامسهمااللىله ولاتشغل نفسك بالمكافاة

خزشرى
فزيد الضرر ويضيع العمر لشغله * ومن بلاغات ال

ماقدع السقنه عمثل الاعىاض

وما اطلق عنانه لماثلعراض اى المعمازضة :ولعماقيل

اصبر على مض ض السو * دفان صبرك قائله

اهان»ل مجد ماتأكله
والنار تأكل نفس
مكنحابه فكان يعمل بالنهار وينفق ْ
فامجاملة منسير لصالين© وكانابراهم بنادهم فحىماعة ا

نااللعومالليلةتعالوا
عليهم ويجتمعون بالليل فىهوضع وهمصيام فكان سطى” فىالرجو ع مفق

بناجعل فطورنا دونه حتى يعود بعدهذا اسرع فأفطروا وناموا فلما رجع ابراهم وجدهم
نياما فقال مساكين لعلهم ليكنلهمطعام فعمد الىشى” املندقيق هناك فمجنه وأوقد النار
وطرحالملة فاشهوا وهوينفخ فىالنار واضعا محاسنه عاللىتراب فقالوا لهفىذلك قال قلت

ظ لملكمل+تجدوا فطورا فنمتمفاحببت انتستيقظوا والملة قدادركت فقال بعضهم لبعضابصروا
اةشى” تملنا وماالذىيه يعامنا

ؤ ظ

بدى دا يدى سهل باشدجزا *  1كرصمدى احسن الىمناساء
(قال)

سورة آل جحمران

مجتز وم يدم

 #يايها الذين آمنوا  4نزلت فىقوم املنمؤمنين كانوا بواصاون المافقين فتهاه الله عنذلك”
بشوله 8هلعخاذوا بطانة © بطانة الرجلصاحب وليحته من يعرف اسراره ثقةبه شبهببطانة
)ن دو نكمي
ا( عدا دثار:م
لله
سالع
لق
اشعار
الثوب التى تلى بمطناهشه بال
اى مندون المسلمين متعلق بلاغخذوا  0لايألونكم خالا 4

ل آلا م

ا اليم شه

ثماستعملل معدى المىفعو لين فقولهم لا وكنصحا على تضمين معنى لمنعاى لا|منعك نصدا
والخبال الفساداىلا ّصرون لكمفىالفساد م

والخديعة  11جهد هم فانمودنكم

النشسره ودوا ماعنتم  6انىوا عنتكم اىمشقتكم وشدة ضردم فديتكم ودنياكوالفرق
بينالة الاولى وبين هذه انزمعناما انهم 00

دت
ي©
دبهم
عذنلك لخب ذلك وعنيه غيرزائل مقنقلو

ضررا 0

فانمحزوا |

البغضاء منافواههم6#الغضاء شدة '

البغض اى قد ظهرت علامة العداوة فكلىامهم الخارج منافواههم لماانهم لامالكون مء

مبالغتهم فيضيط انفسهم وتحاملهم عليها ان ينقلت أملنستتهم مايعلم به بغضهم للمساين
تةار قدهبهينا لكمالايات؟
خوي
ان ر
وسع
#ؤذمامخف صدورهم ١ كبرييبمداا لبادنوه لي
الدالة على وجو ب الا خلاص الدين وموالاة المؤّمين ومعاداة الكاة,ران ظٍِانكنم تعقلونش

 00تعرينبه :لامب 1منقوله
مابينا

و ب سايوكؤااجدة:
 0لىهنا تك 0

نخالفةالدبوتؤْمون الكتاب كلدك
فلات ف تحبونهم  6كمهركم م ت
نميرالمفعول فيلاحبونكم والمعنى لامحبوتكم والحال
لكب لكام جيعا وهوحال املض

انكم تؤمون بكتابهم فابالكم نحونهم وعم لايؤمنون بكتابكم وفيه تو سخ بالهم
بفاىظلهم 0-0

واذا لقوك قلوا امنا يهنفاقا  واذا خلوا يك

فكإن لعضهم مكان بعص  00عضوا عل م الانامل م نالعظ  3اى ل

تاسفا ونحسرا

حيت_لمتحدوا الى التشى سبلا  .والأنامل جمع اتملة باشلممم وهوالطرف الاعلى من
الاصبع  .والفيظ شدة الغضب * قال الامام  9انه اذا خلا بعضهم ببعض اظهروا
شدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة الى عض الانامل مايفعل ذلك احدنا
اذا اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلو بهولا حكير هذا الفعل مالنغضبان صار
ذلككناية عالنغضب حتىيقال افلىغضانانه ييدعهضغيظااوان يكن هناكعض واتماحصل لهم

هذا اظلاغلشديد لمارأوا مائتلا المؤمنين واجمّاع كلتهم وصلاح ذيانتهم  8#قلموتوا
بغيظكم “* دعاءعليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الاسلام واهله إلى انيهلكوابه
اوباشنتداده الى اذيهلكهم فالمراداللءعن والطرد لاعلى وجهالانحان والآلمانوا منساعتهم

 9اناللهعلميذات الصدور #اى قللهماناللهعلمإعداوة الصدو ربعا مافصدور؟ من الغضاء

والحذق  8امنسسكم حسنة » اىتصبكماهاالمؤمنون حسنة بظهور؟ علىعدولكم وغليمة |
متالونها ونتابع الناس فىالدخول 0

وخصب فىمعاشكم

تسؤّهم  3اى نحزنهم حسدا

ا ى مالم من خير ومنفعة  +وان اسكم سيئة  4مساءة ياخفاق سمربة لكم أواصابة عدومكم |
ا

لس

وآ[ 60011110050

 58م

الجزءالرائم

بح

افبرجوماطدات .امااذاانفقوهاقباطتو!انهمنالختزاات لكنه كان املنمعاصئ مثل انفاق
سس

جع تح

يالذفاىء الرسول وانىلقمتؤلمئين وخريت ديارهم فالذى قلنافاهشد واشد ونظير
اامو
ال
هده”الا'ية إ وقدمنا الىعملوا من عمل خُعاناه هاء منثورا  6و يدخل :فسه ماينفقه بعض

ايكل رسول الله
قنذ
صاحى الغرض لننى رجل صا منبإده اوقتله اوايذائه ونعوذباللهم
ص الله عله وس (لا زول

قدما عند يوم القنامة حي

سال عن اربع عن تمره فماثناه وعن

جنده فم ابلاه وعن علمهماتملفبهوعن مالهمن اين كاتسبه وفم افنفلقهيب)ادر العاقل
| الى الانقاق من ماله والاخلاص فىتحمله قال عليه الصلاة والسلام ن(جاء بوم القامه بصحف

| تومة قنضب بين يدى اللهعن “وجل فقول التلغهالى للملائكة .القوا:هذا :واقباوا.هذا
فَعول الملانكة'وغتريك ماانلاياتخاتزا فقول وهو اعلٍان هذاكان لغيرى ولا اقبل اليوم
للأعمملااتتى به وجهى )
مانا
 0رو قار

دجوي

حه قدر 12

سْدهٌ حورديس

عاد

 #3حو در خانة .زيد باشى:

بكار

* له زاير قا دارد لي

| #قال منصودزين عمار رحمهالله.كانكك ١١اخفىاللهيعتقدى ويزورى فشدى وؤنعاق كان كثير
العادة وااتهحد والكاء ففقدءه اياما فقيل ىهو ضعيفت ص لض فائدت بابه فطرقته فخرجت
ط
سفى
ودته
| ابنته فدخلت فوج

الدار وهو مضطحع على فراشه وقد اسوّد وجهه وازرقت

|عناه وغلظت شفتاه فقلتلهياانى| كثرمنقوللاالهالاالله ففتحغيننهونظرالى” اشزا ثم
ظوي تو ناته عاك زر اندو ومقرويف اب قلتي لاك
.الا
ةول
واح
قت ل
اقل
لا ف
وشْه
قدحل ببنىوإ

اللهالعلىالعظم فاين تلك الصلاة والصصام

والتهحد والقنام فقال يااخى كل ذلككانلغيروجهالله امماكنت افعل ذلك ليقال وكارذبه
واذاخلوت سفسى غلقت الابوابٍ وارخبت الستور وبارزت رب بالمعاصى

ور آوازه خوا:در اقلم فاش » ترونحله كن درون حشو باش
فلاغ ور للعاقل يكثرة الاعمال والاولاد والاموال اذا للتكن ننته ضحة فهاخرىعله من
الاحوال فاءن الذين ثرا العقى بل الموكى علىكل فاستواه فوجدوا الفقراعنمن الغنى

والذل الذ املنعزة.و بذلوا اموالهم وارواحهم فافسلبلله لعمرى قومعزيز الؤجود وقليل

ماهم وقرأرسولاللهصلاىللهعليهونسم ( الهبكم التكاثرحتىزرتمالمقابر  ثمقال(قول
ك الاما اكلت نفاقندت اولبست فابليت اوتصدقت فامضيت )
ملالكلمن
ابن ادم مالى وه
قال عليه الصلاةوالسلام ( ياعائشةاناردث اللحوق بى فلكفك من الدنياكزاد الرا كب واياك
لمه(م مناحبىفارزقه
لسلا
وجالسة الاغناء ولاتستخلق ثوبا حتترىقعه ) وقال عليهاال
قىة
حعدقعل
الغفاف والكفاق ومن ابغضنى ذالقنا واولا )نوقنااذك ابها الغ

الخال

لقم عرناء شا فعلسك بالقناعة وتقلبل الدثيأ ولاتغتر باصحاب الاموال والجاه
ابغ
 .وَانْ اكاك لا
از بى ذكر وشوق حق

مارا * در دووالم دل وزبانى بس

طوعزام ولباس اهل جهان *كينه دلق وم ثاقبس
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م
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سورة آل جمران
-

ظ

ولابتفسر ذلك الا لارباب الارادات واضعاب الجاهدات
افيد لتككاك  1بلق الفدان  :».حالمت ,موود ياو أن
*كن تيايد زسلنك آبنه
لي
ونه
ككردن ذرنك اب
وان يا

|

شش ترويد كل از شاخ بيد * ه زنى بكرمابه كردد سفيد

١

وا *#اى بيماحب اينؤمن به  8لنتغنىعنهم 64اى انتدفععنهم ا
رين
كافنالذ
افموالهم ولااولادهم منالله 6#اى منعذابه تعالى

شأ5ه اىشيأ سييرا منه اوشاً ظ
|

منالاغناء رد للكفار كافةحمث فاخروا بالاموال والاولادقائلين نحن أكثر اموالاواولادا
وماحن يمعذبين وكانوا يعيرون رسول اللهصلاىللهعلهوسم واتباعه بالفقر ويقولون لوكان /

تمد عاللىحق لماتركه رابهلففىفر والشدة  .وخص الاموال والاولاد بالذكر لانالانسان أ
| يدفع عن نفسه تارة بغداء المال وتارة بالاستعانة بالاؤلاد فانفع المادات هو المال وانفع ظ
|الحموانات هو الولد فالكافر اذا لم,نتفع بهما فىالآخرة البتةدلذلك علىعدم انتفاعه يسائر ظ
| الاشاء بالطريق الاولى  6واولئك احجان الثار 5هاى مصاحبوها على الدوام وملازموها |

|«وهمفخباهالدون  6ابداولمابين امنوال الكفازلاتغتىعنهم شياثمانهمد بمانفقوا '
اموالهم فىوجوه الخيرات فسخطر ببال الانسان انهم ينتفعون بذلك فازال الله بهذه الآية |
لفعاوننبفلكاقات وان كانوا قدقصدوا بها وجه الله فقال
تاللكشبهة و بين انهم لااينت
ورة
اكف
مامسثلنققون فىهذه الخبوة الدنيا  اى حال ماسفقه ال
فرب
مق
اةخرة وسمعة
وطليا لسن الذكر بينالناس وعداوة لاالهالسلام كاانفق ابوسفيان واصحابه مالاكثير|
علىالكفار بوم بدر واحد و-#كثل رع فبها صر  #اى برد شديد مهلك فافنه
ىالاصل

كاقه
مصدر وشاناع اطل
اعل اى
للريح
ررد
صالبا
صر ا©صابت حرث قوم 64اى زدع قوم
#ظل.موا ان
بفساهمل#
كفر والمعاصى فباوًا بغضب مناللهوائما وصفوا بذلك لان الاهلاك

عن سخط اشدوافظع ف فاهلكته  6عقوبة لهمول+تدع منهاثراولاعثيرا والمراد تشبه
ما انفقوا فىضياعهوذهابه بالكلية من
دغيارلاني
يعهوم نفعمابحرث كفارضربتهصر فاستأصلته

وبق لهمفبهمنفعةبوجهمن الوجوه فهومن التشبيه المركب و8ماظلمهم اللهيهيماين

وا منالاموال هلولكن انفسهم يظلمون  لم انهماضاعوها بانفاقهالاعلى
مانضنيافعقما
ل
ع*
اصيص
وتتتخ
مايفغى وتقديم المفموللرعايةالفواصل لال

ان انفاق الكفار اما اينكون

لنافع الدنيا اولمنافع الآآخرة فناكان لمنافع الدنيا لمسايثقرمانلهبتة فالآ خرة فحق ا

فاضللاكعانفر وانكان لمنافع الآ خرة ولعلهم انفقوا اموالهم فى اخيرات ببناء الرباطات
والقناطر والاحسان الىالضعفاء والايتام والارامل وكان ذلك المنفق برجو منذلك الانفاق

خيرا كثيرافاذا قدم الآ خرة رأي كفره مبطلا لاثادالخيرات وكانكن ذدع ذدعا «وتوقع

منهنفعاكثيرافاصابه ريح فاحرقه ولايبتى ماعه
لاحلازن والاسف هذا ااذنافقوا الاموال
م

+ 7

-

ساسم

المزء الراد

جع ال م

| منذ كرق وانيس مشكنرقى ومطيع من اطكاغاغىا)ط:اعىتموق بتصفة الاستعداد

والتوجه نحوى اطنتكم بافاضة الفيض على حسبه والاقبالاليكم (والله علم بلمتقين) بالذين

ٌْاتقوامايحجبهم عنهفتجلىلبهقمدر زوال الحجاب * قال ابوبكرالكتانىرأيت افلنام شابالمار

احدن منه فقات منانت فقال التقوى قلت فين تسكن قال فىكل قلب حازيلننثم
فت
ال فاذا امرأة سوداء اوحش مايكون فقلت ماننت فقالت الضحك فقلت:اين نسكنين

فقالت فكىل قلب فرح مرح قال فانقبهت واعتقدت ازلا اضحك الاغلية فملى السالك

انتمسك بحبل التقوى ويأنسبه فالدنيا لعلالله يجعله انيساله فىقبره وحشرء فالتقوى
منديدن الصلحاء وهم الذين يسارعون الى الخيرات ماداموا افلىحياة  +قالالشبخابوالحسن

رحمهالله افضل مايسأل العبد .من الله خيرات الدئن فى خيرات الدين خيرات الآخرة

وفىخيرات اخلآرة خيرات الدنيا وفىخيرات.الدنيا ظهور خصائص الاولياء وهى اربعة

اوصاف العبودية ونعوت الربوبية والاشراف على ماكان ويكون والدخول علٍاللَه فكىل
بوم سبعين مرة والخروج كذلك قال رسولالله صلىالله عليهوسم ا
(نه ليغان على قلى
| فاستغفرالله فىاليوم سبعين مرة ) واستغفاره عللهالصلاةو السلام مننقص مارق عنه باعتار

ماترق اليهاذ ذلك الاستغفار منقتضى البشرية التى لامكن دفعها ووجه الاستغفار منه
عليهالسلام التفريق بان حالين كان شهما بالعبودية اذلايلحق النى شّص بوجه ولافتور

بحال لشبوت عصمته ولكن حسئات الابراد سيت المقربين فينيتى للانسان انيأخذ على

نفسه ابنلضايع لظة حتى,أخذها بالذكر والشكر ومتىرأى خللارفعه بالاستغفار ون كرالد

تعالى علاليامانوبراءة املننفاق وحصن منالشيطان وحرز مالننار قال رسولالله صلالله

عليهوسل (لمابعث الله بحي بن ذكريا عليهنا السلام الى ببى اسرائيل امه ايأنمسهم
بخمس خصال ويضرب لكل خصلة مثلا .امهم انيعدوا الله ولايششركوا بهشا

وضرب لهم:مثل 'الشيرك "كريجل اشترى عبدا ممناله ثامسكنه دارا وزوجه ودفع

اليه مالا وامره تاحنجر فب
مهو
ايأيكلكمن
فهيه ويؤدى الايه
لفرضليح فعمد العبد الى

فضلالريحلحمل يعطه لعدوسيده ويعطى لسيده منهشيأيسيرافأيكم يرضى بفمال

ظهذ
باال
اعبد
ل.و
صامر
لهم
اة

وض
مرب
ث للهما

للصلاة كمثل رجل استأذن علىملك من

الملوك فاذذله فدخل عليه فاقبلعليه الملك بوجهه ليستمع مقالتهو بهَضى حاجته فالتفتيمنا

| وشالاً وميهاملقضاء حاجته فاعض عنهالملك فلمهَض حاجته .وامسهم بالصيام وضرب لهم

اد

و

و

ا

م

فسباهلاح عدوه.واميهم بالصدقة وضرب لهممثلا للمتصدق فقال مثلالمتضعق ,ككثليوجل ظ

اسره عدوه فاشترى منهمنفسهيمنمعلوملخعليعملفيبلؤاددهمىاوليهم م نكسبه /

القليل والكثير حتىيفتدىمنهمنفسه فعتقوفك رقبته.واميهم بذكراللهتعالىوضرب

لهممثللالذكرفقالمثلالذكرككثلقوملهمحصن و بقربهمعدولهم فدخلوا حصنهم

ظ واعلقوا ببه وحصنوا انفسهم منالعدو)ثم قالالنىصلىاللهعليهوس ( واناآمسك بالخصال
5
(لخرة

-ودة آلعمران

1م هم

منالشرور 8لبوا |
وتخادبتةكلأن بالذ,كروالفكز والعمل السام عصمنالله ويا م
سواء  5اى لبس اهل ا[كتاب حمعا مستوين فاخاو فالمساوى والقائح والمراد بنق
المناؤاة فى المشاركة فاضل الاتضاف بالقائمالكموذرة لانق اللشاواة فىغراتبٍ الاتضاف
هاتمممع حقق المشاركة فال الاتضاف بها 8:من اهلالكتاب امة قائمة 6كلام تاتف
7-00وا

واإبا/دات تل

تقال وملهم ائة
أن

ةا لكاي ]ا< بنآاء على

ااا احد الضدين يغنى عن الاخراى مناعل الكتات جماعة قَاعْة اق هستقمهعةادلة |

املتة بنسلام وغيره * تزلت |
ن مدنه
عوا
كلم
مناقت العود فقام معنى اشتقاموا وهم الذين اش

جين قالت احنار البهود لعبدالله بن سلام وغيره املنذين اسلموا مناليهود ماامن بمحمد |

الاشرازنا فلوكانوا خارنا ماتركوا دين آبائهم اونزلت فىقوم إضلون ضلاة الاؤابين وغى

اثنتا عشرة ركمة بعد صلاة المغزب 9ي2لون اياتالله  6اى القرَان صفة اخرى لامة
فاعاته جمع اننا  2وهم سحدون  0اخمإة 1
 0اناءاللل 5طظطرف لتاون اى .س

منفاعل سّلون ائيصلون اذلاتلاوة ىالسحود ريالعلنهالصلاةو السللام (الاانق تهت انافرًا

زا كعاوساجذا) وتخضيض السحود بالذكر من سائر اركان الضلاة لكونه ادل على كال
الخضوع والمراد 'بضلاتهم التهجد اذهو ادخل ففمدحهم وففه إتدنى لهم التلاوة فانها
فماكلتوية وظيفة 'للامام واعتاز خالهم عند الصلاة على الانفراد يأباه مقامالمذح  89يوون
اهلوم الآخر »هعلى الوجه الذى نطقبه الشرع تعرنض
ولل
با

|

باناعان الت

0

عير ابزاللهوكفرهم ببعض الكتب والرسل ووصفهم ار

خلاق ضفتّة لسن

من الاعانبهما قشى “ اصلاعلوبأ رون بالمعروف وستنهون عَنَالمكز

ل ريض مداهنتهم

افلىاختساب ببلتعكيسهم فاىلاض باضلال الناس وصدهم عسنينك اللهفانها باكر ونهى |
اهرعة فالخير فرط الرغبة فهلان من رغب |
س6
ااخليرمات
زعون فى
ا8
سؤف
نمعر
وّال
عن

ورالفور على التراخى ىايبادرون مع كل الرغنة فتمىل |
فالامل شارع فىئوله والقيام.ه اث
اضناف اذيرات اللازمة والمتعدية تعريض بتشاطى” الهود أنها بل مبادرتةم الى اكم
 4اى
00واولئك  4المعو نون نتلك الدفات الفاضلة بسيب اتصافهم بها 0من الضالين 4 :
5ماشعلوا منخير إ ا
احوالهم عندالله تعالى واستحقوا رضاه ونا  3و
حنت
لة م
صحمل
من

كاننا ماكان مماذكر او يذ كر #8فيلكنفروء  4فيلضنيع ولايتقص “بوابه التة وسمى

املنعثوات ونقضهكفرانا مع' انهلايجوز انيضاف الكفران الى التعالى اذحليذنعللايه ١

تعالى تلمح يكف ها نظرًا الى الةتعالىسمى ايصال ازا والثوان شكراً حَثقاللإفانانَ ١
شاكر عقللمت)اجعل الشكران مجازا عن تؤفنة الثوابٍ َمل الكفران تخازاعن منعه |
ةعو لين وما ماقام ماةّلامفاعل والهاء لتضمئه معتى الخرمان  2و اللهعلمباتقين ْ 4
وتعديته املى

تكبا لزاب  +ا«لماك «لإ)ستاذ باالتقوق 'هذا" الفينشخ

"العمل وآن1انا و  00ا

هواغل التقوئ و*الاشارة فقوله((ومابفعاوامن حير اسىَمرنخبيِرهم اليهفهلنلشكر هبتقر به

اليهم كش من تقربهم النه كاقال'( من تقرب الى شبرا تقربت الويهبقاءاا)ل ( اناجلس
دروح السان لاس 43 4

الحزء الرادم
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٠م

هدم

اغارة الى'ماذكر منالكفن والقتل  بماعصوا وكانوا يدون »*اى كان يسبب عصياتهم
لاىئرم يافشضىرةالكبائر
' واعتدائهم حدوداللهتعالى على الاستمراز فانالاصراز علىالاصد
والاستهنرار علها يؤدى الى !اأكفر فانمن توغل المغاصى والذئوب واستمر عابها لاجرم

| تتزايذ ظلمات المماضى علىقله الا غالا .وتضعف نون الايمان قتليه الا فحالا وَلْزَل
| الام كذلك الى انسظل ناولراجمان وتحصل ظلمة الكنر نعوذبالته منذلك واله الاشاذة
| نقولهتمالى ( كلا بل ران على-قلوبهم ماكانوا يكسبون  6فقوله تعاللىب(مذلاكعصوا )
ظ ارا الىعلة العلة ولهذا المن قىالارباب المعامالات ماينتلى .بترك الادب وتع فىتركدالسنن

| ومناسلى يترك الستن وقع فرك الفريضة ومناآلى يترك الفررضه دوقع وسار ادر دية

ومنابتلى بذلك وقع فىالكفر * تعلىالممنانلاشتّح بابالمعصية عنلفىسه خوذاتمايؤدى الله
بل ويترك ايضا مباعاضبِحله فالشرح وذلك هوكال التقوى قال عليهالسلام ( لاببلغالعيد

اذيكون من المتقين حتى يدع مالابأسبهحذرا .تمابه النأش ) وقالصواللهعليهوسم (الحلال
بان والحرام ان وينهما امور مشسمهات قن انق الشبهات ا

لعرضه ودئنه ومن دقع

لفحيهد)يث فنعمنالاقدام
فىالشبهات وقع افلىجرام كالراى حول الى بوشك انايقع

| على الشبهات مخافة الوقوع فىالحرمات وذلك سد للذرئعة والعارف مى قصد مخالفة اميه

ْ

| تعاى محد هن قامه استحاء منه تعالى فتتهى عنانوى وعنم ومجتهد وعيادةزبه > قال الخد ١

|انشع عترفك تأخدويدء سبحةفقالطريق وصلابه الى'ماوصلنا لانتركه ابدا * قالالشيخ ظ
لى رؤوس العارقين كالتحا نن على دوس الماوك ورٌى فيد هسحة فقل إه
حمدالله العادة عا

| ابوطالب ر<دالله مداومة الاوراد هنماخلاق المؤعنين وطريق العابدن وهى مزيد الاممان

وعلامة الاقان ق»ال الشبخ ابوالحسن رحدالله سألت استاذى وعرند الحققين فقالاسقاط .
| الهوى ومحه المولى ابت  9انتستعمل مخا لغير حو به وقال الورد رد النفسن باحق

اعلنباطل فىتمومالاوقات فلبواظي العبد عالىاوراد والطاءات وللحان المعاصى والسا ت
حوا منالله حق الحاء ) قالوا
سبهت(
اسخا
| قال رلساوله صتلىعالالهلى ليوو ذات يوم لا

انا تحى يارسولالله والمدلله قال ( ليس ذلك ولكن مناستحى مالنله حق الماءفلحفظ

| الرأس وماحوى وليحفظ البطن وماوعى ولذكر الموت والبلىومناراد الآآخرة ترلدزينة
الدنيا ثفنفلل ذلك فاقسدتحى مالنله حق الاء )

١ؤ
 4إرست » كههن ساعتى قلله* 70-0
 3قالبعض المشامخأوان نجلا عاش مائتىسنه ولايعرف هاذلهاريعة فلسن ,ش2ى” احق به منالنار ظ
| احدها معرفة اللهتعالى فىالسر والعلانية وا نملاعطى و لامائع غيره  .والثانى معرفةلاحلمله

|بإنيعرف

انالله تعالىلابشّل منالعخلالاماكان خالصا لرضىالتمالى ٠ والثالث معرفةنفسه

بانلعر فضىعفه اهلاستطبع انبرد شأ مماقضىاللهعلمه.٠والرابع معرفة عدوالله وعدونفسه ظ

| فبحاربه بالمعرفة حتىيكسره فاالمعرفة سلاح العارف

ليعندالمعرفة الحقيقية كانفالا |

يالمدوهيليك بالاحترازمن شره ١
عن
على اعدابه الظاغرج والياطية ووصل1.تىميأده فالفن -

ع«  /,هما

-ورة آعملران

و|كتاب وحساب وجزاء  8ولوامن اهل الكتابٍ لكان خيرالهم » اى لكوامينوماانكم
لكان ذلك خيرا لهمماهم عليه مانلرياسة واستشاع العوام ولازدادت رياستهم ومتعهم

| بالحظوظ الدئيوية املعفوز بماوعدوه عالاىيمان منايتاء الاجر ميتين  8#منهمالمؤمنون #

ن
ولفا
زن ا
“هودو
كأنه قبل هل هنهممنامن اوكلهم على الكفر فقيل هنهم المؤمئون المع
مخير الدارين كصدالله بسنلام واصعابه  89واكثرهم الفاسقون »* المتمردون فىالكفر

الخارجوزءعن الحدود فل لنيضروك الااذى  4استتناء مفرغ منالمصدر العام لانىيضروكم
ونتطعهنديد لااثرله يوان شاتلو؟  4اىانخرجوا |
ابدا ضررا ما الاضرراذى لساالىبه ه

الى قتالكم  2يولوك الادبار  64مول نان ليواوم اى مجعاوا ظهورهم مايلككمويرجعواء!
8ملابنصرون #ع6طفف ْ
الىاديارهم منهزمين منغير انينالوا منكم  1هقنتل اواسر ث
معون ملعي تلا واخذا ا
وثم للتراخى فاولمرمه كياد من جههاحد وملا
على الشرطية

| وشه 'شدت لمن مخ منهم فائهم كانو] يؤذونهم بالتلهىبهم ونوحهم وتضليلهم وتهديدهم

| وبشادةلهم بانهم لابقدرون على انتجاوزوا الاذى بالقول الى ضرب يعبأبه معانه وعدهم
الغلبةعليهم.والانتقام منهم وازعاقية امهم الخذلان والذل فلاينهضون مجناح ولاترجع
الهم قوة ونياجام ماكانهن حال بىقريظة والنضير وقشقاع ونهود خببر © ضريتعليهم
الذلة الغثاقفوا .اى فى اتزمكان وى زمان وحدوا فىدارالاسلام الزموا الذل اى هدر

الرحكثشى” يضرب عاللىثى” فبحبطبه89الال مناللهوحبل
صلاه
النفس والمال وا
هنى
6اء من اعم الاحوال اضىربت عليهم الذلة ضرب القبة على م
قن
تاس
سلن
مانا
عليه فاىجلباعحوال الاحال كونهممعتصمين يذمةالله وذمةالمسلمين واستعير الحبلللعهدلانه

ض)ى
تلله
يحبلقمنا
اوحلبلنمانس) عقلوىله (إم
سلبلبنجاة والفوز بالمراد ٠وعطف قوله (ز
.حدها الذى نص الله عليه
:مغايرة * قال الامام ففوجهه الامان الحاصل للذىى قسمان ا
ال
له اياها  .والثانى الامان الذى فوض الموئى أ
ويد
قةبعن
وجزي
وهوالامانالخحاصلله باعطاء ال

الامام واجتهاده فبعطيهم الامان مجانا نارة وببدل زائْد اوناقص اخرى على حسب اجتهاده |
فالاول هوالمسمى حل الله والثاتى هوالمسمى نحبل المؤْمْين فالامانان واقعان بمباشرة

المسلمين الاانهما متغايران بالاعتار 88وباوًا بغضب منالله  6اى رجعوا بغضب كان منه
بت علايلهممسكنة 68اىزى الافتقار فهى محبطةبهم من جميع |
ر©
ضنله
ووجي
تعالى مست
لفاسمى واماانهم يظهرونمنانفسهمالفقر |
جواتيهم والنهود فيغالب الامس فقراء اما فاىن
ري الذلة والمسكنة ظ
ضمن
وانكانوا اغشاء موسرين ف الواقع  2ذلك  4اشارة الى ماذ كر
عليهم واليوءبالغضب العظيم بائهمكانوايكفرون باياتالله  6اى ذلك الذى ذكر كائن ظ

سكبفبرهم المستمرب يااتالله الناطقة بعثبلوةيمهحمادلسلام ونحريغهملها ولسائر الآيات
القرآنية « ويقتاونالاساء بغيرحق  4اى فىاعتقادعم ايضاوهؤلاء المتأخرونوان+يصدر
عنهم قتل الانداء لكنهم كانوا راضين بفعل اسلافهم مصويينلهم فتك الافعال القيحة |
وطالين للقتل لوظفر وابه فكانوا بذلككأ نهمفعلو هه بانفسهم فإذا استندالةتل الي طِذلك «

الا

ا

 0رفنت

|

الجزءالرايم

معز رلا دم

لمان يكو

 1ذللككالدتعالى و والاشارة انالذن >سض وجوههم بومالقامة م الذين

بييضت قاوبهمالبوم بنورالايمان وامعية والوفاقمعالله والذينتسود وجوههم يومئذهم الذين
اسودت قاوبهم بالكفر والتفرق والاختلاى منالله وذلك لانالوجوه تحشر بلون القاوب

كقولهتعالى ي(وم تبلىالسرائر ) اجىل ماالفشمائر على الظواهن
زر اندودكاترا نش يريد  #يلريك ابد 1

مس يازرند

لإ
ظفاماالذيناسودت وجوههم) فبقاللهم(أكفرتمبعدايماتكم وهماربابالطلبالسائرون الى
| ال
ل
ه
ا
ل
ا
ذ
ن
ي
ق
ن
ط
ف
ع
ي
و
ب
ا
ا
د
ا
ي
ة لنفس واتيعوا غولالهوى وارتدوا علىاعقابهم القهقرى(فذوقوا
ا
ظلعذاب بهاكنمتكفرون) تسترونالحق بالناطل وتعرضون عن الحق فىطلب الباطل وكنم

معذيين بنارالهجران والقطعة فىالدنيا ولكن ماكتم تذوقون عذابها لانالناس نوياالمناءم
لايذو اقلاجر احات حتى ينتبهفاذاماتوا انتبهوافذوقوا المجراحات انلشاقطاع والاعىاضعنالله

(زواماالذين برضت وجوههم هم

ف١ىرحمة ) الممعيوةالوفاق مع(الله) فىالدنيا ولاهم فيها

خالدون) فالآ" خرةلانيموت المرءعلى ماعاش فيه و حشر علىماماتعلبه قال رسولاللهصلالله

عليهوس( يبع ثكلعبد علىمامات علبه 0

انهيع
فا
ممل
لاين
وكت

سكران

وبعاين ضكر ونكيرا سكران ويبعث نوم القيامة عوزاان اليحدق قوسط جهنم سبى السكران

فيه عين بجرى ماؤها دمالايكونله طعام ولاشراب الوامنقها)ل رسولاللَهصبىالل عهليةوسل
( اخيربى جيريل علبها لسلام انلا الهالاالله انس للمشمعند موته قوب
ىره وحين بجرب من قبره
ياعمد لوتراهم حين عرقون منقبورهم وينفضون عن رؤسهم التران هذا شَول لاالهالاالله
واجدلله فيض وجهه وهذا ينادى يإحسسرنا على مافرطت فى جن الله مسودة وجوههم)
لساولله صلىالله عليهوسي ( الشباحة على المت من أ الجاهلة وانالنامحة اذالج:تب ١
قال ر

| قبل.انتموتفانها سعث إوالقانة عليها سرابيل منقطران ثميعلىعليها بدرعمن لهاتار) |

| وافزىيل ا
(لذين يكألون الربا لاهَومون اكلابقوم الذى خبطه الشبطان » قال اهل
| التأو,بل كلهم يبعث كالمجنون عقوبةلهموتمقيتا عند اهل الحشر علالله هذه العلامة لكالة
الربا وذلك اانهرياه ففبطونهم تاهليى فلعأدانحرعوا منعورم شومون وسقطون لعظم

ا بطونهم ونشلها عليهم نسأل الله الستر فىالدثما الا وهو الموفق ينالاتمن الاعمال
والافعال ©«كنم خيرامه * كنم من كان الناقصة التى ندل على نحقق  7بصفةفىالزمان

الماضى من غير دلالة على عدم سابق اولاحق وحمل على الدوام اوالانشطاع محسب معونة

المقام ودلالة القرائن فقولك كزايند قاما مول عاللىانقطاع وقولهتعالى (وكانالله غفورا
رحبا ولعالدوام ومنه قولدتعالى2اك رامت ##اخرجت للناس #صفةلامةاظهرت

لاجلهم ومصلحتهم ونفعهم «8تأم ون بالمعروف وثنهون عنا للكر أ حملةمسانفة بين بها

كولهم خيرامة كأنهقيل السببفىكونهم خيرالام هذه الخصال الجيدة والمقصود بان علة
تالكير ,كبقةولك زيد كريم ياطلمناس ويكسوهم لا
ذنكر  592مدرو الرسف:

الناسبله يبشاعلرعلية ف وتؤمنونبان  6اى ايمانامتمعلق
أاب
يكجلب انيؤمنبه منرسسوول |
و(كتاب)

سودة آل عمران

 7/يوم

| الفضل والكمال #4يوم سض وجوه ولسود وجوه *:اىاذ كروا ابها المؤمنون بومسض

وجوهكثيزة وتسود هوكجوثيرة  .وبياض الوجه وسواده ؟نايتان عنظهور بهجة السرور '

وكون الخوف فبه يقال لمننال بغيته وفاز يمطلوبه ابيض وجهه الى استبشر ومن وصل الله

مكروه اغبرلونه وتبدلت صورثه  .فعنىالآيةانالمؤمن يرديومالقسامةعبى ماقدمت يداءفازكان |
ذلك هانلكسنات استبشربنعاللوهفضله واذازأىالكافراعماله القسحة اشتدحزنه وغمه .وقل

بياض الوجه وسواده حقيقتان فيوسم اهل اق ببياض الوجوه والصحيفة واشراق البشرة
وستى النود بين يديه ووينه وال الباطل باضداد ذلك والحكمة فىظهورها فالىوجوه حقيقة
ْ إنا
االتعالى مخابراااعنه ( يلاتلت ةقوعي يعلم0ون
2لسع بيدد بهشرجح :إبانن يعم قوقوممهه أأننهه:م١م|ناهل .الدعادة ق

بماغفرلى دبى وجعلنى من المكرمين  6والشتى يتم بعكس ذلك  8فاماالذين اسودت
13
وجوههم

 3فبقالاهم م

د

3

4

كفرتم بعدايجانكم *

د
الهمزة

:

للتويخ

.
والتعحب

ْ

منحالهم

والظاهص انهم اهل الك تاين وكفرجم بعداعانهم كفرهم برسولاله صلىالله علنه وسم

بعداعانهمبه قبل مبعثه عليهالسلام اوجميع الكفرة حيث كفروا يعدمااقروابالتوحيد بوم |
قوا العذاب 6ه المعهود الموصوف بالعظم ههيماكنم تكفرون  #بالقران ,
الفمبثذاقوف
ومد عليهالسلام  2واماالذين ابيضت وجوههم فى رحمةالله  6اى النة واللعيمالمقمللد
عبر عنها بالرحمة تنسها غلى انالمؤّمن واناستغرق سمره فىطاعةاللهتعالى فانهلايد خل الحنة الا |

ع ننلاون
ظلدو
ياخا
برحمتهتعالى  8هم فنها خالدون ك6انه قيبكلوكنفونفيها فقيلهم فيه
عنهاولايموبون  8تلك يه اشارة الى الآيات المشتملة على تانلعامبرار وتعذيب الكخار

وهومتدأ «( آناتالله 4خبره و نتلوها 4جلةحاليمةنعالآلياتيكف  اى نقرأها
عنل
اةم
ف كد
8الق 6*8حال مو
عليك ياعمد بواسعلة جبريل ب

نتلوها اومن مفعوله اى

ملتبسين اوملتيسة بالحق والعدل ليس فىحكاها شائية جورينقص نواب الحسن اوبزيادة

عقاب المسى' اوبالعقاب منغير جرم بل كلذلك موفىلهم حسب استحقاقهم باجمالهم يموجب
ولعالمين  4لاحد منخلقه ككف
الوعد والوعيد هه وماالله بريد ظلما يه اى شأمن الظله ل

وتالصظرمففىملك الغيروهوتعالى اتمايتصرف فىملك نفسه اوانهوضع الثى”فغير موضعه |

وذلك قديكون بنع حق المستحقمنه وقد يكون بفعل مامنع منه ولاينتىله انبشعله وذكللك
لاتصوز فحىقهتعالى فستحل تصورالظل من اللهفانهلاحق لاحد متام ملعهو لارمنع لم

فيظر بفعله بلهوامالك على الاطلاق وافعاله محض حكمة وعدل  8وللهمافىالسموات

ومافىالارض  :#اى لهتعالى وحده منغير شركة اصلا مافيهما منالخلوقات الفائتة للحصر |
لكا وتعلقا ااه وامانة اثابةجو تسترا واراة كلدما آباتعلبغر التقلاء غلى الْنَعَلاء |:

وامالتزيلهم منزلة غيرهم اظهارا لحقارتهم فىمقام بان عظمتهتعالى يقوالى الله  6#اى الى |
حكمه وقضائه لاالى غيره شركة واستقلالا © ترجع الامور * اىامورهم فبجازىكلامنهم |
ليرلجوع اللديكون بعدالذهاب عنه
انق
بماوعدله واوعده منغيردخل ذلك لاحد قط * فا

||

ولميكن فقلامل ذلك * قلناكانتكالذاهية بهلاكها ثماعادتها لان الدئياملك يعض اللقبالتديير أ

مج لذ يهم

المزءالرابع
بلي

لىه
 ١عالىلرض

عنهلابدللنان م نمأم بار

و

أىالله بي فصاعدا لعأنالاواع

احدها علىالا خر وامص إل خر متابعته وطاعته لنتحدالامص وينتظم والاوقعالهرج والمرج

واضطرب ااملدين والدنيا واختل نظاءالمعاش والمعاد قال عليهالسلام ( منفارق اماعة قبد
شييررلحمبوحةالمنة ) وقال (.يدالله معاجماعة ) فانالشيطان معالفذ وهو منالاثنين ابعد

ألابرى اانلعية الانسانية اذالم تنضبط برياسة القلب وطاعةالعقلكيف انختظلامهاو لت
الىوالفساد والتفرقالموجب لسار الدئيا والا خرة ولما نزل قوله تعالى ل وان هذا صراطى

مستقها فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرقبكم سعينيله  6خطرسولالله صلىاللعهليه وسلم
خطا فقال ( هذاسيل الرشد ) ثخمطعن ينه وشهاله خطوطا فقّال ( هذهسيل علىكل سيبل

منهاشيطان يدعواليه) فعلى العاقل انيسلك الىصراط التوحيد ولوازمه وحقوقه :ويجتنب

 ٠عنسبل الشيطانواسباب الدخول فبهاقالرسول الله صلىاللّه عليهوس!(

ام تاناقائل الناس)

الميانوال (وحسابهم علىالله) اراد هوله وحسابهم على اللهأنه لايع انهم قالوها معتقدين لها

راط
راط الوجود والمعطل لاقدمله عصلى
 01لاقدمله علىصراط التوحيد ولهقدم عصلى

الوجود فالمشسرك ماوؤحدالته هنافهو منالموقف الى النار معالمءطلة ومنهو مناهل النار
الاالمنافقن فلابدلهم انسنظروا الا لجنة وماضشها منالنعيم 0

فذلك تصببهم من المنان

ميصرفون الىوالتار وهذامنعدلالله فبقلووا باعمالهم فالشرع هناهو الصراطالمستقم ولاازال

فرىكلعة املنصلاة نقول اهدنا الصراطالمستقبم فهو احد" منالسيف وادق منالشعر
وظهوره علع وكقترى  2قالعلى كرءالله وجهه لوكدت الغطاء ماازددت شنا قن عست

باالشلسرمتعين والقرانالمين واهتدى الىهذا الصراط المستقهم توخلص منالتفرق الموجب
ىلنععم
للعذاب الالم فلس عليه حساب ولاصراط فىالا خرة بلهو معالانساءوالاولماء ف ا

| المقم ومن زلت قدمه عنالشرع فالدنيا بارتكاب الحظورات زلت فالآ خرة ايضا

اذمويكان زافلدا .اعررى حيو بارعين واصل .كان قيالاسشرة إزسمال كتلكن ولإسياذ شط
رسولالله صل اللهعليةوس (.الزالون علىالضراط كثر واكر من بازل عننِهسام)

وقال ( رأياتلنار واكثاهلها النساء فاتهن يكثرن اللعنويكفرن العشير فلو احسنت
الى احداهن الدهىكله ثم اذا رأت منك شيأقالت مارأيت منك خيرا قط ) فانظر كيف
زلتاقدامهن عنالصراط فىالا خرة وماذلك الالكونها زالة صعرناط الشرع فىالدنيا

بالاعتقاذ والاعمال :ونع ماقال الجامى
عقلزن ناقصاست ودينش نيز * هى كزش كامل اعتقاد مكن
"كك سند يارقو اير سكين * #ورنكو بروى اعاد .مكن
فاذاوقفت على هذا التفصصل فاحتهد ايها العبد الذليل فوطريق المابعة والموافقة للاساء

والكاملين ويمسك يديل شيخ واصل الىاليقين لعله جمع باذنالله شملك بعدمانيدد وصلك |
وتفرق حالك فانالطريق الجهول لابدله منمرشد والافالهلاكعصمناالله دا!ممنالخلاى |
والاختلاف واسلكنا طريق الاخار من الاسالاف ونا فه الى آخر الآحال'وحشيرناباهل .

مز ولا يهم
حجودست

مت
ه*
بال
وزبائرا تابد م

سووة !ان طزان
اند صردى رحال

|

ياعذناىلم يستطع انيغيرالمكر بلسانه ويده فلتكرهفاقنلاهلرجال يرون الرجولة بالهمة
ويتضرعون الىالله فىدفع مالابقدرون على دفعه © والأخارة فىالآبهانالامة التى يدعو نالى

عنالمكر واولشكهمالمفلحون

وو
ده
يممرو
اعثيربالافعال نداولاقوال وان حل وق بال
ا منيأمس بالمعروف ولايائه والذى يدل عليه .ماروى اسامة عن رسولالله صلىالله
اء(بالرجل ,نوءالقسامة فيلتى فالىنارفتزلق اقتابه فىالنار فبدوربها ا
قالسمعته شنّحول

 0امار برحاه فنجتمع اهل النار عله شقولون اىفلانماشآنك أاستتام ابالمعروف

اا كز وك  7آتمس 5بالمعروف وآلاتيه ) والداعى الى الخير فالقيقة |
شوخ الطريقة فانمنلم يعرفاللهلجبعرفاخيراذالخيرالمطالق هوالكمال المطلقالذىيكون
للاف ان بحسب النوع منمعرفةالحق والوصولاابه  5ك ناللنىعليهالسلام والاضانى ماسو صل به

الىالمطاق اكير المدعواله اماالحق واماطرّيقالوصول الهوالمعروفكلماشّرباله والممكركل

مابتدعنه فنلميكنلهالتوحيد والاستقامة ]يكنلهمقامالدعوة فغيرالمستقهم وانكان موحدا |
اسم
رما امن .واهومعروف عندم مت
اكرلفنف

ورها نهىسماهومتكر عنده معروف فنىفس

الامركن بلغ فىمقام المع واحتجب بالحق عنالخلق فكثيرا مإيستحل حرما ويحرم
حلالافهم الاخلخجاب واهل الفلا المطلق همالذين لمقلهم حاب خولهفماءالله فىارضه |

اوصلناالله واالياىكم,عرفة حقيقةالخال وشرفنا بالوضولالى جنابهالمتعال «ؤولاتكونوا كالذين |
تتابي
فنرحيث
تفرقوا كههامهل الك
قت اليهود فرقا والتصارى فرقا و©اختافوا |6#
باستخرابج التأليفات الزائغة وك الآيات الناطقة وتحرفها بامخالدوا اليه من حطام الدنيا |
الدنية» “اقلاالمامتفرقوا بابدانهم,انضار كل واحد مناولئك الاحبار ريسا فىبلد ثماختلفوا |
واارك
ٍ بان .ص
حلدمئهم يدعىآنه علىالحق وانصاحه عاللىباطل  .واقولانك اذا أتُصفتٌ علمتٌ ظ

:انا كتعلماء:هذ] الزمات:ضاروا مَوصوفينَ بهذم الصفة فنسألالله العفو والر<ة انتهى أ
ف بمعند ماجاءهمالببنات * اى الآيات الواحةالمينة للحق الموجبة للاتفاق عليه وامحاد |

بلآسخر
اولكالموةل©ئكلهم عذاب عظم 64فا
بةب تفرقهم فايندهوم ولاينقطع ولا |
اعراللبقن الامى بار تكو  91امن وناترقت وثاعين علنكر وذلك لايتم الااذاكان ظ

الام بالمعروف قادرا عُلنىضذ هذا التكللف على الظلمة والمتغلتين ولانحصل هاذلهقدرة الا |
اذاحصلت الالفة والحبة ببناهل اق والدين فلاجرم حذرهمالله عنالتفرقة والاختلاف |

لكيلا يصير ذلك سببا امجزهم اعلنقيام بهذا التكليف .فعلالمؤمنين ان لايكو نوا ناشئين
مقتضى طباعهم غميتاربعين لامام ولامتفقين علىكلة واحدة باتباع مقذم يجمعهم عطلرىمّة |
عمام
قاحد
ظ واحدة فانيكن لمهقمتدى وا
ّهم وسيرهم واراؤى تابعته وتتفق كتهم |
ابصتيرة
الر
 .فىالا خرةعلى محسوس اوضحمن ظهو رهفالدنياتمندع الىاللهعولى
بكا
عسوهلالذين ١
الحقهماللهبدرجات الدنيا ال
فدعاء اللهعلىبصيرة كلاتهم وعاداتهم واهوائهم لمحبته وطاعته )
|كانؤامهملين متفرقين فزائسن للتنتطان كشسريدة العم تكوزللذئب ولهذا قال اميرالمؤمين ا

الحزء الر بع
|>--
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| "رخن ينانا لاد مفقوس الكناية مرتتوبتاهلخطاب للعامة » عهناالنلىسعللام اله/
 ١سل وهوعلى المنبرخميرنالناس قال( آمسهمبالمعروف وانهاه .ع انلمتكرو اتقاهمنلواوصلهم ا

١
| اوللخرلجبم)بةو,ةكاتلاعهلايرهيالسلام (منامبالمعروف ونهىعن المتكرخفَلهيوفةاللَه فىارضهوخلفةرسوله ١
م اس تلاج عالىناس زمانيكو زفيهم جبفة اللماراحباليهممنمؤمن '
يأمرهم بالمعروف ويانهلاهممتعكنرء» وعنسفيان الثورى اكذاان الرجلنحبا فىمجير
وان
دها '
عتداحوانه فاعلا
نهمداهن قال رسولاللهصلاللهعليهوسل ( مثلالمداهن واجبءاد اللهوالواقع /

فنهاكثلقو ,استهموا سفينة فصاربءضهم افسىفلها وصاربعضهم فاعلاها قكانالذىىافلها '

يمربالماء
على الذين فىاعلاها فتأذواءه وأخذ فاسا لعل ينقر اسفلالسفنة فأتوه فقالوا مالك

قال تأذيتمبىولابدلى منالماء فان اخذوا عيلى
ديه احوه وامحوانفسهم وان كي اهلكوه |

واهلكو
ا انفسهم ) قالصبىاللهعيهوسمٍ (انالناس اذا رأوامكرا فلإيغيروه بوشكازيعمهمالل /

| بعذابه ) وقالرسول الل صلىاللعهليه وسم بح
(شسر ايلوقميامة ناسمنامتى قمبنورهم الىاللة
| علىصورةالقردة
والخنازير بماداعنوا اهل المعاصى وكفوا نعهنيهم وهم يس
فتطي
لعون
اي)د
'من توطينالنقس عالىضبر وتقليلالعلائق وقطعالطمع عنالخلائق حتتزىول عه المداهنة

|قال رسولاللهبص الل عليه وسل ع
(ذب اهل قتريمةفاينهاية عششرالفاعملهم عالمالنساء

| علهمالسلام) قالوا يارسولالله كن
ف قال ( ليكونوايغضونلن ولايأصون بالمعروف ولاينهون

عن الممكر )ثمالامبالمعروف نايعلألممو دبه انكانواجبا فواجب وانكانندباقدب+واماالتهى

ع
ن اللبكر فواجب كلهلان جع الممكرتركهواجب لاتصافه بالقبح وطريق الوجوب السمع
والغقل وعند
مدا لانالو البعض السمع وحده وشرطالنهى بعد معرفةالمنهى عنهان لايكون مابنهى عنه ظ
اقع لاحن النهى عنه واتماحسن ال
ذمعليه والنهى عالنمعاودةالى مثلهوانيغل ١

على ظنه وقوعالمعصية
نحوانيرى الشارب قدته الشربار ياغداد]لاه وانلايغل_علىظنه |

| انانك
ر طقته هضرة عظيمة ٠ فانةلت كف يباشر الاتكار * قلتيبدأ بالسهل فان+ينفعترق

ظالىصعب لااناللغمرضمككف
رقال تعالى ( فأصلحوا بيهما ) ثمقال فبقاتلوا  6والمباشر
كل مس مكن منه وا

ختص بشرائطه وقداججعوا ان مرنأى غيرهتاركللصلاة وجب عله

الانكار لانه معلوم قبحه لكل احد *
واماالانكارالذى بالقتال فالامام وخلفاؤه اولى لانهم

اعلبالسياسة.وممهمعدتها»..فانقلت.فن

يمؤ وينهئ»قلتكلمكلفن) وغيا مكلفاذاج يضرو

غيره مكانلعصبيان والجانين وينهى الاصبي
لانحرعنمات حلاتبىتمودوها كارو ون بالصلاد

لعرنوا عليها والعاصى ي
جب عليهالنهى عماارتكبه اذيجب عليه تركه والاتكار لاس فلايسققط

بترلذاحدهما
وجوب شى' منهما اقلانلىعليهالسلام ( اناللهليؤيدهذا الدين باهل الفسوق )

|

والتوبيسخ قو
فلهوتععانلاىلس(لفأتأممووانالبانلاخسير وبناانلفلبعمرولتونساونا*نفسكم) اماهوعلى نسيانانفسهملاعلى
أمرهم بالير *
وعن بعض الصحاية ال
نرجل اذالم

| يس
نتطكع االار على مك
ر اره فليقلثلاثماتاللهم انهذامكر واذافمل ذلك فقدفملماعله |
1110-2
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كقاته )اشارة الال فين عيلقوتانا لاب ته سد للامس بالعسك بدن له ا“رمدفه بالرغية
| ومىقوله تغابى ( واذكر وا تعمةالله عليكم

# ١الاعتمبام حله وعدم التفرق فالدين ا
ؤ

متورا

الود

<هار

فعلى العاقل الا شاد 0

والطاعه كن

حقالتى منالله سحانه قل ونم مايل

تشيارل + :يحول احكام شر عع.اوك دان

ايا انجه دست رس باشد * إر فقيران و يكسان لحشد
ْ

نوفا كنيد سويد * هرحه باشد 'زان شودخ ر سد

ددا

اولخ الند مرأبادى علامة المقتازيعة .حفظ الحدود .وبذلالحهود .والوفاء
|القذاهمنلىق
| بالعهود .والجناة ارسيو ق*الالقشيرى رحمه الله حق التقوى انيكون على وفق الام
سه
فبل
لايزيد منن ق

ْ

قوى
ولا.ينقص .واج ق

اولا اجتاب الزلة .تماجداب الفضاة .مالتوق

ع نكل خا
ة  /مالاى ع نكل علة فاذا اهست عن شهود شواك بعد اتصافك بتقوا فقداهيت

حق اتقواك انتهى .ن ب فنه ثى” امثنرالوجود فقداشرك شركا خنما ولميصل الىحقيقة
العهود

خواهنازوغائب مشوحافظ * ممتاىتلق من هوى دع الدنيا واهللها

حضورىكرمى

#قال ابومدين رحمدالله شتان بينمنهمته الور والقصورومن ممته رفعالستور ودوامال+ضور ٍ

اللىصفات الربانية وجناح '
فطوبى .لمنساراليه بالجذبات الالهية علىقدم التحقيق وطار ح
التوفق* اسيل

قال يارب 0

رذى اللهعنه لدس للعسد الامولاه واحسن

احواله انيرجع الىمولاه اذاعصى

على فاذاستر عليه قال يارب تب على فاذا ماب عليه قال يارب وفقتى ع

ٍ

|١>لى

فاذاحمل قال يارب وفقنى حتى اخلص فاذا اخلص قال يارب “شلء منى .+فعلىالعاقل انحمسك
ا امة يدعون الىالخمر ؟ 2جماعه داعة |
|بهذا الل المتين ##ولتكن منكمكد اى لتوجدمنكم 2

الىالخيراى الوماقيه صلاح دوندىتيوى فالدعاء االخىيرعام فلىتكليف مانلافعال والهادولدت
ثمعطف عله الخاض ايذانا شفضله فقَال  93ارون بالمعروف  7وهو مااستحسنه الششيرع
ولخاافة
والعقل وهوالموافقه  0وينهون عن المنكر 6#وهومااستقبحه الشوع والعقل وه ا

© واولئك © الموصوفون بلك الصفات الكاملة والافراد فكىاف الخطابلانا نخاطي كل |
من لصلح للخطاب  0همالمفلحون  6ام هم الاخصاء بكمال الفلاح .وهم ضمير فصل مد !

نماعد
اختصاص المسند بالمسشد اليه ثمان من فىقوله مكمللتبعيض ونوجبه الطاب الاىاسنكل
مثها
احم
قن ب
الك
اىانلكل
تها عالىكفاية وانها واجبة عل
ينى
الدعوة اللىب|عض لتفحقريقضمع
اللعضٍسقطت عن الاقين ولواخل ما الكل اموا حمعا لاحدث تمعلىالكل اقامتهاولانهامن

عظاتم الامور وعرائمها التى لايتولاها الاالعلماء باحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكفية

اقامتها فان الجاهل ريبما نهى معنعروف وام نكر وريما عرى الحكم فى مذهبه وجهله
ف مذهت صاحيه فنهاه

ولين فىموضع الغلظة و سكرعلى
تكن وقديغلظط ف هوضع اللان ي

دان الما صر والخحلادن
من لابزبده انكاره ا|لاماديا اوعلى من الانكار عليهعت كالانكار على ا

هولايعتضى ذلككونالدعوة
صةةاىكونوا انديدعون؛ الآبه
العم بم ٠ .وقبلمن التديينوكان نأقص

حجج

الجزء الرابم
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|لآموتن علىال منالاحوال الاخال نحقق اسلامك وثيائك عله فهو قالمو دة لم عن |
لام  #واعتصموا بلحابلله 6ه اى بدين
سلى
لهما ع
اام
موتهم علىغيرهذه اخالة والمراد دو

الاسلام اوبكثاته فلفظ اليل مستعار لاحد.هذين اين فا نكل واحد منهما يشبه الحبل ظ
1م سببا للنجاة املنردى والوضول الىالمطلوب فان م
شنلك طرهًا صعما خا انتز لق

ر كذ
رجله فبه فاذامسك بحبل مشدودالطرفين محاتى ذاللكطريق امن منا
يلك
طلخوف
ق
الشساذة الانديم وعوساء الون طويق ذلى دوا القبول لها شك كارن اكد

ظالخلقفبها  .فن اعتصمبالقرأن العظم وبقوانين الشبرع القوم ,وينات الرب الكريم
فقدهدنى الرصراط مستقيم وامن من الغواية المؤدية الى ثار الحم كايأمن المتمسك بالحبل' |
منالعذاب الالبم هحمقيعا  #حالمنفاعل اعتصموا اىمجتمعين فالاعتصام #ولاتفرقوايه
اى لإنتفرقوا اعلنحق بوقوعالاختلاف ,بكم كأ اهلكتاب #ؤواذكروا نعمةاسّعلك1
متعلق بنعمة  #8اذ كنتم  #ظرفٌ لهاى” ااذ:
ت5غوا1مه عليكم وقت كونكم ع اعداء*
فىالماهلية بسكم الاحن والعداوة والخروب المتواصلة * وقبل هم الاوس وتطز رع
اخوين لآب وام فوقعت بين اولادها العداوة واللغضاء وتطاولت الكروب مائة 'وعشمرين |
سنة«إافالات ين ,قلوبكم

توفقكم للاسلام #8فاصبحتم  #اى فصزتم  89بنعمته 6
ع

هى ذلك التألف اخوانا كه
0

0

اى اخوانا متحابين مجتمعين عاللىاخوة فالىله |

مز أ ين مستاكانمتفقن غلكله)لق أ«وكة اخن نماجرع دن[العار جيكبن) انليو ا

ظوشفتها حرفها وجانبها اىكتم مشسرفين عاللىوقوع فىنارجهتم لكفرم اذلوادرككمالموت

ظ

علىتلك الخالةلوقعتم فيها تمثيل يانهم التىسوقع بعدالوقوع فىالنار بالقغود على حرفها

مرجي

ل الوقوعفهف
ا دم » لى لمك

ا

13الحفرة 8ك#ذلك يه اشارة الى مصدر القعل الذى بعده اى مثل ذلك التدين الواضح
©
ع سين اللهلكماياته 1اى دلا له  3لعلكم تهتدون  6طداب ل
اثبانكم علىالهدى وازديادم

فه به والاشارة اناه اللاعتصامطائَان .احداها لااهلضورة وهم المتعلقون بالاساب لان
مشسربهم الاحمال .والثانية اهلالمعنى وهم المنقطعون اعلناسباب لان مشسربهمالا<وال فقال

ظتعالىلهم((واعتصموا باللّه هومولا 6 5اى مقصود؟ .وقاللمتعلقين بالاساب إواعتصموا

ب
ظحبل اللهحميما)وهوكل سبب يتوسلبهىاالله فالمعتصم بحبلاللههوالمتقرب االلىله باعمالالبر
وؤسائط القرية واذا وجدالاعتدام وجد عدم التفرق بحلاف عدم الاعتصام فانه لسلستفرق

| فىالظاه والباطن  .فامافى الظاهر فبلزممنه مفارقة امماعة فاقتلوهكائنا منكان و.امافىالساطن
ف|نظهرمه الاهواء الحتلقة النى 'نوجب تفرق الامة قالعلل
سهال
تسلا
فمت(رق امتى ائنتن
وسبعين فرقةالناجةبهمنهم واحدة) قالوا يارسولالله ومنالفرقة الناجبة قال ك(مانوا على
 0واتحانى *) واعلاندتعالىاماىلمؤنيناول بنتقوىوثانا بالانتصاموثالاتك
النعمة لان فاعللانسان لابد وآ نكداد معلالا امابالرهية وباامالرغبة والرصة متقدمه على

ا
ظلرغبة لاندفع الضرر مقدم عجلى
لب انلنافعلكتمخالية قابللتحاية فق
اولتهق(
وا اللدحق

اع ند

0

.سودة ال عمران

الا م
يبي

بم

انلكب عق اين والشر فتخارعم بهاوهم نضرفون مخرصهم عالدنا واماعي
حون
الذين شعوتهم محانالظن "وأ

00

كت

أن اعما!لهم واحوالهم على قاعدة

سنبل الله وطريق الح الذى ام الانياءبدعوة الخلقالهوه
الشريعة ومنهاج الطرشّة ع
يطلبون اعوجاج طريقالحق بالسيرفىطريق الباطل وقدوصوالله المؤمنين شوله(يايهاالذين
انوا ل هق نادراوا عن طرلق الهداية بعد الامان بالانياع يسيرمهم وهواهم قال

شعوا اهواء قوم قدضاوا منقبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء البل) قال
واللىا(
تع
بعضالمشاح  7-0ماكانت الخشة معه وذلك لان الخشة اما تنشاً عنالعمبصفات الحق

فشاهد العمالذى هو مطلوب الله الخشة وشاهد الخشة موافقة الام .وواماالمالذى

لوو اف رك

اهن وقد لأربانها"وصرف الهمة لا”كتمان) وامع والادخار

ظ والمناهاة والاستكثار وطول الامل ونسان الآ خرة فاابمد منهذًا المم علمه منانيكون
منورئة الاساء وهل ينتقل الى" الموروث الىالوارث الا بالصفة التىكانع بنهداالموروث

لفاك تع فلاؤضاق العاف ال
بتلباء اكلاكل الكمة لكوت عل غرعا خوغرف
ترك دنيا بردم آموزند * خويشتن سومغله اندوزند
ترد كاركر

الى ود كلت بأقد وز  52الول ل

 11051ومن بكداد >  5بكر د ان وى د
قال رسولاللهصلىالله دوس  0053عاللىناس زمان لاس مانلاسلام الااسمه ولامن

القران الارسمه قاوبهم خربة من الهدى ومساجدهم عاصة بابدانهم شر من تظظل الماء |
مهخمرج الفتنة واليهم تعود و)ع*نفضيل بنعياض بلغنا انالفسقة من |
يومد علماوهم من
العلماء ومن حملة القران سدا لهم نوم القامة شل عص.دة الاونان * فعلى العا لى انلا نغتر ظ

ونب مهنذه ١
تبار ت
اعتليراعكل
بظاه حالهم بلينظر الىوهن اعتقادهم وفساد بالهم فب
سيرتهم وإسلك طريق الاخباد  0الله بالانتقطاع حماسواه ومسك بالتوحيد الحقيق
حتى يهتدى الى الصراط المستقم شن |قطع اليهبالغناء فى الوحدة كان صراطه صراط
فلانصده عنه احد ولانضره شى” ا

الله

كنان معأللهكأنألله معه
عدوه وشره فان م

فهو حافظه وناصره وهذا الاستمساك لبس من شأن كل السلاك لكن اللهتعالى قادر على
ان يأخذ بد عبده ويوصله الى مراده واذا صح الطلب مالنعبد فلاحرم الاجابة الب قان

مطنلب وجد” وجد ومنقرع إلا ول وح عصمناالةوايام املكشدبطان ومكرااتفس
ايهاالذين أآمنوا اتقواالله 4الاتقاء افتعال من |
الور ا إل ان أننن بامبسان
الوقاية وهى فرط الصبانة © حق تقانه  4اىحق نقواه وماجب مونههاواستفراغ الوسع
لمم

ماع سي

د

مله يد

2

9موتن الاواتم مسلمون»ه اى مخلصون نفوسكم
حلتاىنتركوا منالمستطاع منها شيأولا
1للهعن ليذ يلوق في

1ك لللواء اصالا وهو استناء مفرع من احم للجوال أى
بو

وو

م
سا
د ل

-

الجزء الرابع

هت ١/٠ يهم

.جم أكاء ماناونهوشطع اسبابه بالكلية“9قلياالهكلتابٍ لتمصدون اى نصرفون
© عنسبلالله  6اى ديه الحق المودل الى السعادة الابدية وهوالتوحيد وملةالاسلام
انمن  6مفعول تصدون كانوا بفتنون المؤمنين و>تالون لصدهم عنهوعنعونمناراد
و م
ل
و
الدخ فه بجهدهم وبمولون انصفته صلىالله عليهؤسل لسسات فىكتابهم ولا تقدمت

| البشارةبه عندهم #إتيغونها» حدق الجار وايصال الفعل الىالضميراى تبغؤنلها لانالنى
| للالششري الا ال لمفشوك .يقال يضيتة الخال فسن لفان التهاولكر اوفك الال

سبلاللهالنتىعى اقومالسبل فو عوجا  64اعوجاجا وفيلا اعلنقصد والاستقامة بازتليسوا
على الناس حيى نوهموهم ازفيها عوجا بقواكم انشريعة مومى لاتنسخ وبتغيرم صفة

 ٠رسولالل صبىالله عليهوسل عوجنهها ونحوذلك واجملة حفال
امغنل تصدون .والعوج

 ١إيكتر العين .وفتيحها المبل.والاتحرافى لاكلنمك وو يمختض اماق والمقتوحبالاعيانتقول
5

وكلامه عوج بالكسير اولفجدار والقناة والشجر عوج بالفتح  68وانم شهداء 6

حال مزفاعل تصدون باعتيار تقيده بالحال الاولى اى والمال انكم شهداء تشهدون بانها

سد اللهلاحوم لحهوا شائية اعوجاج وانالصد عنها اخلال  88وماالله بغافلعماتعملؤن »“

اى منالصد عنسبله وكتمان الشهادة :لنيبه * ولماويخ اهللكتاب بصد المؤمنين نهى
المؤمنين عاتنباع عؤلاء الصادين فقال  8ياايهاالذين آمنوا انتطيعوا فريعًا  44طافة

واماخص فرهَا لازمنهم منامن9ا:2لمذنين اونوا الكتاب يردوك بعداعائكم كافرين 4
قولهكافرين مفعول ثانليردوك عتلضىمين الرد معنى التصير * قالعكرمة نزلت فىشاس
ابنقيس اليهودى رأى منتدى .حتوياعلى ذخام مناوس وخزرج ففاظه الفتهم فارسل شابا
ينشدهم اشعار بوم بغاث وكان ذلك ببوما عظها اقتتل فيه الحانالكموذران وكان الظفر فنه
ْ للاوس فنعر عرق الداء الدفين فتشاجروا:فاخبر الى عليهالسلام فخرج يصلح ذات ينهم
ظ #وكف تكفرون»» اتكار وتعسجب ف وانمتتلى علمكماياتالله 4اىالقر ان و8فيكم

رسوله * والمعنى ماين يتطرق اللكمااكفر والحال انالقر آن اليمتعجلزىعليكم علىلسان ١
الرسول غضا طرياوبيناظهر؟ رسولاللهينيهكم ويعظكم ويزيح شبهكم فالعدول عالنايمان

والدخول فأاكفرمعنحقق هذه الامور ابعد واتحب  88ومنيعتضم بالله  64اى ومنيتمسك

بدينه الحق الذى بينه باياته على لسان رسوله عليهالسلام اولهاوسلام والتوحيد المعبرعنه

فسهابق بسبيل الله © فقد هدى * جواب الششرط  .وقدلافادة معنى التحقق كأن
الهدى حصل فهو حبر عنه حاصلا ومعنى التوقع ظىهاهص فانالمعتصمبه تعالى متوقع للهدى

اكناقاصد الكريم متوقع للندا اى وفق وارشد  8الى صراط مستقبم  64موصل الى
المطلوب  +واعلٍ انظاهى الخطاب معاهل الكتاب وباطنه املععلماء السوء الذين يعون
الدين بالدنيا ولايعماون بعايعلمون فهم الذين يكفرون جاجاءبه القرآن من الزهد فىالدنيا
والورع والتقوى وأمى النفس عنالهوى وايثار ماسشّنى على مابق والاعىراض عن الخلق

والتوجه االىلحق وبذل الوجود لني المقصود والله شمهيادتعل
عىملون حاضر معهم ناظر

( الى)

1

1

حي  45جيم

سودة 1 .للاجمزلك

| امليمزجورا  .واتمايكون مبرورا باجماع امرين ف.يه الاول الاتيان فيه باعمالالبروالبرهو |
| الاحسان للناس واطعاما لطعام وافشاءالسلام .والثانى مايكملبه الحج وهواجتناب افعالالاثم |

فبه املنرفث والفسوق والمعاصى* قالابوجعفر الباقز مايعباًمنيؤمهذا البيت اذالميأتيثلاث

ودع حجره اى يمنعه عن حادم اللهوحل يكفبهغضيه وحسن الصحابة لمن يصحه |

منالمسلمين فهذه الثلاث يحتاج اليهامنسافر صوصا الى الحج فكلنها فقدكل حجه |
فعلى السالك انيحخالق الناس مخلق حسن

ازمن بكوى حاجى” مردم كزايرا * .كاوبوستين خلق باذاد ىدرد
تى
سنو
حياحى

شترست ازراى انك * حجاره“خار منخورد وبارميرد

قال ايلعمضشاعخ علامة الحجالمبرور أنيرجع زاهدا فىالدنيا راغبا ف اىلآ خرة© قانلحمالدين
 :الكبرى فىتأويلاته والاشارة اناللهتعالى جعل الببت والمجالله واركان الحج والمناسك كلها

| اشارات الىاركان الساوك وشسرائط السير الىالله و ادابه  .فن اركانه الاحراموهواشارة الى
لزكوف والتجرد اعلندنيا ومافيها والتطهر منالاخلاق وعقد
أات
مم و
الخروج عاناللرسو
احرام العسودية يصحة التوجه .ومنها الوقوف بعرفه وهواشارة:الى الوقوف بعرفات المعرفة

والعكوق علىعقبة جملارلحمة بصدق الالتحاء وحسن العهد والوفا  .ومنها الطواف وهو

اشارة االلىخروج عالناطوار البشيرية السعبة بالاطواف السبعة حول كمة الربوبية .ومنها
السعى وهواشارة الى السير ببنصفا الصفات ومروة الذات .ومنها الخلق وهواشارة الىحو

اثاز العنودية بموسى انوار الالهبة ؤعلىهذا فقسالمناسك كلها .واج يشير العين الطلب
والقصد الى الله مخلاف سائر اركان الاسلام فانكل ريكنشمنيهر الى طرف ماسنتعداد
الطلب فاللهتعالى .خاطب العباد بقولهلإولله على االنلايسدحتب)وماقالفىشى” اخر منالاركان |

والواجبات ولالهلعنلىاس وفائدته انالقصود المشاراليه منالحج هوالل وفسائر العبادات |
المقصود هوالنيجاة والدرحات والقربات والمقامات والكرامات * والاستطاعة فىقوله

ين ولاي>كن السير الىالله والوصول
لمل
قزى ت
ثوا
لتىت
احقال
لمن استطاع البهسبيلا 6هجذىية ال
اليه الابها لاومنكفر» اىلايؤمن بوجدان الحقولايتعرض لنفحات االطلارفبولايتقرب
جذبات الالوهية يكشاير لبها ا(رفكااننااجللهغنىعن العالمين)بانيستكمل بهم وانماالاستكمال
للعالمينبه ولاغىبهم عنه تعالى جعلالله واياكممن الكاملين والواصلين الىكمة البقين
والمكين  8قل يااهلالكتاب * هم اليهود والتصارى سموا بذلك ذاناآكتابٍ لامختص |
ظالمئزل .هنسبوا الىما كتبوا سواء كان منالقاء الروح الامين اوتلقاء النفس :8+9كفرون |
ب

4بيخ واتكار لازيكون لكفرهم بها سبب مالناسباب وتحقيق لمايوجب ظ
ظبآياتالل تو
الاجتناب 'عته بالكللة والمراد بياآنهتعالى مايع الآيات القر آنية البى منجلتها ماتلى فىشأن
الحج وغيره ومافىالتوراة والايجبل من شواهد نيوته صلىاللهعليهوسم ؤوالله شهيد على /

ماتعملون؟ 4حال منفاعل .تك فرون والمعنى لاى سيب تكفرون باياته عنوجل والال |

انهقمالى مبالغ فىالاطلاع على حميع اعمالكم وفىجاذاتكم عليها ولاريب فازذلك يسد |

لمزم الرادم

 111امات ودوانة واذاا

1

كد+ء

ميقاناونااوالمعنى
ع أ اليهمقمكالاتقائل ا١ذا ل
5

ؤمندخله كانا نَالنار و.فىاديث :لمن مات فىاحد ار مين لع ث بوم القامة امنا) وعنه
صلىأللعهليهوس (الححدون والبقسع يؤخد باطرافهما ونشمرانفىالْنة) وهامقيرنامكةوالمدينة

ومعنسابعنود رضىاللهعنه وقف رسولالله صلىالله عليهوسل على ثنية الحجون وليسبها
ِؤْمنْدُ مقبرة فقال (سعث اللهتعالى منهذه البقعة ومنهذا الارم سبعين الفا وجوههمكالقمر
لايللةبدريدخاون الْنه بغير حساب لشفع.كلواجد منهم فىسيعين الفا رح

9

ا للددر ) وعنه صلىاللهعليهوس (منصير على حرمكة ساعة مذهلاك.ساعدتت طبه جيم مسيرة

مائنى عام)89وللهعاللىئاس #4وهم المؤمنون دون الكفار فانهم غمخيارطبين باداء الشسرائع
عتدنا خلافا للشافبى اى استقرلله عليهم  68حي البيت  #اللام للعهد م ماجف بالفتحلغة اهل

الحجاز والكسر اغةوامحيداما كان فهو القصد لفزيارة علىالوجه الخصوص الممهود بانى
| اتوحق واجبلله ىدم الناس ولااشككاك |م عن اداه والخروج من عهدانه ف مناستطاعاليه

سيلا  #فىحل الجر :على أنه بدل منالناس بدل البعض مخْصص لعمومه فالضمير العائد .الى
المبدل منه حذوف اى.امسنتطاع منهم وقدر واطاق الى الت سبلا اى قدر على الذهاب
اليه وارادبه قدرة سلامة اللااتوالاساب فالزاد والراحلة مناساب الوصول وهذهالقدرة

نتقدم على الفعل والاستطاعة .التى ه
شىرط لوجوب الفعل هى الاستطاعة بهذا الممنى
لاالاستطاعة العى شَرط حَضَولالفعل وعى لنأكون الامع الفعل لانها علة وجودالفعل

وسببه فلاتكون الامعه فالاستطاعة الاولى شرط 0

والثاسةر تلاط خحميوك التجل

فو ومنكفر  6وضع مكنفر موضع م2ن1ج تأكدا لوجوبه وتشديدا لتاركد اى منْم

ْ يحج مع القدرة عليه فقد قارب الكفر وتمل مايعمله منكفر بالحج هل فازالله عنى
اعلعنالمين © وعننعنادتهم وحيث كانمجنكمفرل'م
تنهم داخلا فيها دخولا اولا ١كنق

بذلك عن!اضمير الرابط :بايلنشمرط .والحزاء قالرسول الله صلىاللعهليهوس (منل حميسهحاجة
ا ظاهرة أؤعسرض حابس اوسلطان حابر ولمحج قلت انشاء يهوديا  2نيا) واماخص

| هذين لانالهود واانصارىهم الذين لايرون الحج ولافضل الكعيةه واعر

1

 :منالتردد الى تلك الا-:نار الاحييب مختار  روى .عنعلى إالنموفق رح
ادالل
حهج ستين
| .ححة قال فلماكنت يعدذلك فاىلجر افكر.فاىلى وكثرة تردادى الى ذلك ليان ولاادرى

هلقبلحجى اولا نمت فرأيتقائلا يقول ياابنالموفق هلتدعوالى بيتك الامننحت فاستيقظت

| وفدسرى عنى.ففيهاشارة الى انمنلمبحج مالعقدرة عليه فقد ترك اعلندعوة الى ضافةالله
| .تعالى ولايترلدعنها الامنلااستحقاق لبهها .وفيه تلقاله حمث لبجتهد فىتحصيل الاستعداد

.ب
الالقام
بعلغىى والفساد واقتضت “حكمةالله تعالى تاوقلاننفس كلعامالى تلك الاما كن

| النفيسة والمعاهد المقدسة الحروسة لاجابة دعوة ابراهمعليهالسلامخث قال إفاجعل افئدة

سٌاااٌا7ا
521
02

! من الناستهوى اليهم)اى نحن قالرسولالله صلىاللعهليهوس (افضل الاعمال امانبالله ورسوله ظ

ثمجه
ادففسييله * 2 6مبرود) قبل مغفرنةَةاقرب بالحجودخول انيه اممترااترنببعلىكون |

>< با يمه
اس

اج

ورة آعلمران_أظ؟95252512211111111111

و

اىتدقها لمّمصدها جبار الاقصمهالله عمنوجل .وماروى ان الحجاخ حيس علدالله ابلنزيير

وضىاللعنه فىالمسجد الحرام وضرب المنجنيق علىانى قبس ورىبه داخل المسجد وقتل
عنداللهفليس ذلك اضرارا بالبدت وقصدا بالسوء لانزمقصو دالححااجكان خذعبدالله 2ت

ادص اللعهليهوس سئل عناول 000

ثم «ستالمقدس) وسئا

ا

ا
ينه فقال(اربعوزسنة)  روى انالله وضع نحتالعربشيتا
انيطو فوابه ا“ملامملائكة الذينهمسكان الارض انيينوا ا.لفاىرض با معثلاىله فبنوا وام
منفىالارض انيطوفوايه كإيطوف ااهللسماء بالييت المع.ور  وروى  ان الملائكة ينوه |

حفول لها البيت فلقد |
قابدلبمخبلاقلنىعام بقلما اهبط آدم الىالارض ذالت لهالملائكة ط
طفئا حوله قلك بالنى عام فطافبه ادمو منبعدهالىزمن نوح عليه لسلام فلما|رادالله الطوفان

احلمسلاملاىءالرابعة وهوالبيت المعمور نبالا لكعية يطوفيه ملائيكة السموات* وعنان ا

عباس رضى الله عنهما انه اولبيت بناهادمفىالارض فنسية بناء الكعبة الىابراهم على هذه ,
الر
لوايا
ات ل
نيس
ه

عليهالسلام بناهاابتداء بلارفعه قواعدها واظهاره مادرسمنهافان موضم ١

الكعبة اندرس بعدالطوفان ومبختقفيا الوانيعثالله جبريل الى ابراهم عليهلسلام ودلهعلى
لكاناليد واصم بعمارته وا كبآنااللابمناء هوالله والملغ والمهندس هوجيريلعلهالسلام '

والبإنىهوا ليلوالتلميذ المعيناسماعيل عليهماالسلام.قيليسف اىلعامبنااشفرمنالكمبة /
هل ماركا 6ه حال (مانلستكن فاىلظر وم لآق القد  (إرض يكفرجو إرىكثير شد والنفع

لماحصللمن جه واعتمرهواعتكف بهوطاف حولهمن الثواب وتكفيرالذنوب © ولهلدعىالمين د

لانهقبلتهم ومتعبدهم ولازفيه آيات حجببة دالةعلىعظم قدرته وبالغ حكءته كاقال #وفيهايات /
بيات  6واحات كاحراف الطيور عن موازاة البيت عبىمدىالاعصار ومخالطة ضوارى

السباع الطنور:فى

ارم منغيرتعرض لها وقهرالله تعالى لكل جبار قصده بسوءكاكاب

الفال هفمقامابراهم *#ارقدمه عليهالسلام افلىصخرةالتى كانعليهالسلام قوم علمهاوقت

وىى
ر عل
اأسه
مل ر
رفعالمسجارةلناء 'الكعنة عَنْدَارتفاعه اوعند غس

انه عليهالسلام ا

حاء زائرا نمالشسام في فقَاليَله آمراآة امياعل علة البلام.اتزل حى أغمل |
رأسك فل ,نزل خاءته بهذا الحجر فوضعته على شقه الايمن فوضع قدمه عليه حتىغسلت ١
لثتمه الى شقه الابسر حتى غسلت الشق الا خر فبق ائر قدميه عليه
وسه
شحقرأ
وهويدل منآيات بدل البعض مانلكل  #3ومن دخله  7اىحرم الييت ف كانامنا* |

6انالرجل
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بقتصاص اوددة اوزى فالتجاالىالحرم ميتءرض هالاانهلايؤوى ولايطع ولايسقى ولايبايع حتى
عار ار بج هذا وق من كن فىالث التجاًالوالحرم واما اذا اضار .الحد افلىحرم
فيقام عليه قبه 00

بهه قطع ومن ثثتلقئهقتل قال تعالى زولا شاتلوهم عندالمسجد الخرام
فن

يحقتاىئلوم فيه فانقاناوك فاقنلوهم) ااباللحقهمتل اعلنمدسجد الحراماذاقاتلونا فم ذلكيقام
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كه مكان تن تورحان كاهدت

و 3بسى نامسادى  نرى »* كرهر حهباشدصىادت خورى
,نزش مدار
كند عردرا نفس أماره :خوار * أأكر ظويقمندى ع

+ه باشد جوانعام بلهم اضل
دريغ آدعى زادهٌ بر محل ك
 ١١ومنهم مقتصد وهوالذى تساوت روحانته وحوانته فغذىكل واحدةمنهما غذاءها خلطوا |

|أعبلاساماقاخوساً أعمئا "نيتوبعلب "توملينالتاق]سليزَات واهالدى عابر سايكا

ٍْعلى حيو نبتهفبالغ ىغد اء روحاضته وهوالذكروقصرفغذاء حنؤانيته وهوا لطعام حتى ماتت نفسه

واستوت فوى روحه اولئكهم خيرالبريه فكان كل الطعام <للالا لهم ]5كانحلالا للحوان

الاماجرم الانسان السابق بالخيرات على نفسه بتماولنفس وحناة القلب واستيلاء الروح
| )لأمننيقنبزللعليهالوحى والالهاءكاقبل الجاهداتتوراثلمشاهدات( فنافترعىلى الاللهكذب

بمعندذلك) بان يبتدى االلىحق منغيرجهادالنفس ف(اولئك همالظالمون) الذين يضعون [
اقده
الثنى'فىغير موضعه و قدقالتغالى( وجاهدوا فجاىلل
وه ح

» قل صدق الله) فمقاللنتنالوا

فا
يعلى
ان وبَذلالروح
ضلمال
لاقا
البرحتىتتفقواتماحون (فاتيعواملةابراهيم حسفا وكازملته انف

اعلنادمتحان وتسلم القريانوهذه ملةالخلة إوما كان املنمشسركين) الذينتخذون معاللهخليلا

لجعشاورنكة فالىخلة
آخاروي
1ك

ميرودحادهدات * دداتش فشبائند سحاده ات

فالاولياءهمالذرينبحبوناللهومن بحبهاللفهانحبة اهل الحقمحبةاللهوليس فبهاشرك * قالالفضيل
نعاض قدسره لشٍاوللهتعالى بوملقيامة ياابن ادم امازهدك فالىدنيا فائماطليت الراحةلتفسك
| فىالآخرة واما انقطاعك الى فاتماطلت العزانفسك ولكن هلعاديت لىعدوا اوواللت
لى ولافىاللهقعلامة اتباع ملةابراهم هوالاطاعة للحق والتبرى منكلدينسوى الاسلاموحة

الاولباء .وعداوة الاعداء ولوكانالمرء آنا ميعالطاءات وليس فقليه لوص الحبة فائما |
دييدا باردا واللةتعالى سلالحقلالمشترك بمحة غيره منشهوة اوغيرها * قالمحد
بحضر
ابنجسان رحمهالته بمّااناادور فىجبل لبنان اذخرج على قشدااب<رقتهالسموم والرياحفلما ا
رانى ولىهاربافتعته وقلت عبظكىاءةانتفع بها قال احذره تعالى فانه غلياوبرحبانيرى ْظ
فىقلب عبدسواه  +فعلى العاقل انيجتهد إفىساوك هذاالطريق الى .ازيصل الىمئزلالتحشق ظ

ومنالله التوفيق فىكل امى خنى وجل ودقيق © ازاولبيت  #الببت مابست فيه احدثم |
اتع
اب
لفلم ة
كقاث سزلقا ف وضع للناس  6متترؤ ل

و
ترا لاح
اولاب

لللكيه طعنالهود |

ف نىبوتهعليهالسلام وقالوا انيتالمقدس افضلمن|لكعبة واحوبالاستقبال لانهوضع القتبكلعية |

 .وهوارض الحششر ومهاجر الانبياء وقبلتهم والارض المقدسة التى باركالله فيهاللعالمين وفيها |
 .الجبلالذئكراللهعليه هونسى عهاللسلام فتحويل القبلةمنه الىالكعة باطل فنزلت ااىن

او
ضدتع ) للعباد وجعل متعبدالهم والواضع هوالةتعالى  29للذى بسكة  64خبرلان اى
ولب
ق
ا
| الييتالذىفبكة وهوعاللبم الحراممنبكداذازحمه لازدحامالناسقيهولائهاتبكاعن الجابرة |
ظ
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لحصع سحي

امص ا

لما قدم بيت المقدس اراد دح ولده وندى قو[الملك فاناه الملك فقال اعا عمزيك للمخرج

وقد ونى نذرك فلا سبل لك الى ولدك ثم انه حين ابتلى بذلك المرض لتى مذنلك بلاء
دبانلله لايأكل احبالطعام البهفحرم وم الا بل
ظ وشدة وكانلاينام اللدلمنالوجع فشحلففا ل
وألانها اماحميةالدين اوحيةالنفس ومحريم الحلال على نفسه جاز الكل وفيه كفارة العين

١

 0من قبل انتنزل التورية #ه متماق شولهكان حلاولاضير فىتوسيط الاستشاء بينهما المعنى ان |

لتهم
اان
لك
حمات
'طعو
 :الم

قبل نزولالتوراة ثمحرمت يسبب بغيهم وظلمهم فكيف يكون

ذلكحراما على نوح وابراهممو غيرها  .وظاهرالا يةيدلعلىان الذىحرمه ااسرمل عنلفىسه |

قدحرمهالله علىنى اسرائيل وهو رد عاللىيهود فىدعواهم البراءة املنظم وتيكيت اهم
فمنعالنسخ والطعنفيدعوى الرسول اصللله عليهوسم موافقته لابراهم عليهاللام حلبله
لحومالابل والبانها  +فقالستوا بالتوريةفاتلوها #هادعملسيهالسلامبانيحاجهم تبابهم الناطق
بناحنري ماحرم نحريم حادتٌ مرتب عظللىمهم وبغيهم ويكلفهم اخراجه وتلاوته لبكتهم |
ويلقمهم الحجر ويظهر كذهم ازكتتم صادقين * فامّتوا بالتوراة فاتلوها فان صدفكم |

ماندعوك الىذلك البتة روى  إنهمممحترثوا علىاخراج التوراة فبهتوا وانقلبوا صاغرين
دق
وفىذلك مالنححةالنيرة عصلى

النبى صبىالله عليهوسلموجواز النسخالذى مجحدونه

كذب 64ااىختلق علهسبحانه بزحمه انه حرم ماذكر قبل |
مالايخنى غفن9افترى علاىاللل
نازلوتلوداةعلىنى اسرائيل ومنتقدمهم منالاتم © منبمد ذلك  6اى مبعند ماذكر ظ
من أمىهم باعاضتان_ التوراة :تولاوتهكما ؤساترتت غلءه المنتابكمة والالزام © فاولئك  6ظ

المصرون عالاىفتراء بعدان ظهرت حقيقة الال وضاقت عليهم حيلة المحاجة والجدال |
 0همالظالمون  4المفغرطون فىالظم ا
ا

م

المنعدون فهما يحضت

تعالى فم اتزل .فشان اتحر.م يده

يام

 3اى ظهر ظ

رتس عيييت ظ

ف الاصلملة ابراهم عليه السلام فانكممكاتتم متبعينلملتهكماتزحمون 8حن8يفا ح5ال
مامور
منابراهم اىمائلا اعلانديانالزائغة كلها © وماكان منالمشسركين  #اى فىامس ن

دينهم اصلا وفرءاوفيه تعريض باشراك الهود وتصرعبانه عليهالسلام لبييسنينههموعلاقة

دنية قطعا والغرض بان انالنى عليهالسلام علىدين ابراهم افلىاصول لانه لايدعوالاالى
التوحمد والبراءة نمكل معبود سواه سبحانه وتعالى © قاالنحدمين فاتأويلات الاشارة |

فىتحقمق الآيات اناللهتعالى خلقالخلق علىثلائة اصناف  .مصنفهاالملك الروحانى العلوى
اللطفالتورانى وجعلغذاءهم منجنسهم الذكروخلقهمللعبادة  .وصنفمنهااموانالمسهاق
| السفلى الكشيف الظلماتى وجعلغداءهم منجنسهمالطعام وخلقهم افيزاة باولشذةا :واجسفية |

.170
ت2
؟س5ي؟س0
يش5؟.
ت.11ش.
يو
ش.خ
س
ا
0
ر9
يية
ي.
77.٠...ل
ْ
يك
و
قش
د.س
ي
0
ل
1ل2.ت
1
يْ
لت
دا
جا2
ل
قؤ
'2ا2.-

منهاالانسان المركب مانملع الروحاى والميواق الجسماق وجمل غذاءهم من جنسهم |

لروحانيهم الذكرو سلسمانيهم الطعام وخلقهم الععادة والمعرفة  .فظناهلممنفسه وهوالذى غلبت '

حيوانيته على روحانيته الغ فغذاء جممانيته وقصر فىغذاء روحانيته حتى مات روحه |
واستولت حوانيته اولئك كالانعام يل هماضل

لر(وحاليان ه-نى )

الجزءاله
| اليكا
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إمقية جفليت ثمنه فقال طقتهاع هللوا يق وأونان جزيا ا

بالحفاق ااستوافة

م 3لى * بهازالف واكح الو ويل

وقلى فىهذا المعنى

ظ

ْ

هكت:ذرلست
اصهن .ي
دبلد.شت :اوركه.-حجخ كبزاست - .إهنزاران ك
حعمه ,ناد خليل تيرج * دل نظركاة ..جليبل اكيرست
.ال اكذانت لتاصل :الىالبر ابلاانفاق محوبك فتى تصل الىالبار وانت تؤثر عله ١
و
حظوظك +ةلالقشيرى مناراد الير فلإنفق بمعضاحه

ومن ارادالبار تعا!لىفلشفق مم |

| مااحلبهدجيقهنااليلمكيرى فقوله تنالى لإفانللّبمعلم) فبقدر مانكوثون لهيكون [كم '
كا قال (منكانالله كازاللهله فانالفراش ما نال بمونالشمع وهوشعلته حتىانفق مما احبه وهو |
ا

ا

قرب صاحبه مالل فهوبر ولا يمكعن التقرب المه الا بالتعرى |

ا

ثماسواه ة ن.احب من دواتالله شا فقدحت باغو اللهواشيراء اع

ظ
اج نكو 03انادا ورتذتق11 +: .كن #التتبتوموعة ولاقااسك لفيا
ظ
فلا يزول البعد ولا حصل.القربَ ال.اببذلالمال والمهحة وقطع محبة غيرالل وافناءالنفس )
ب|الكلة عن صفاتما الرذيلة
ظ

ات بايار وباخويشكن

من
 05يارى اخزويشين دم

ظاهلفكطلعام كه لقماونزلله تعالى ( فبظل املذنينهادوا حرمنا علهم طببات احلت لهم) |
|الآية وقوله إوعلىالذين هادوا حرمنا كلذى ظفر» الىقوله لإذلك جزيناهم بسغنهم) انكر
ملنظل وجحدوا ما نطق بهالقر آن وقالوا لسنا باول
| اليود وغاظهم ذلك وبرأوا ساحتهم ا
نت
ادي
كم ق
| من حرمت عليه تلك المطعومات وماهو الانحري
ومن ابعده وهل إجرا :حتى انتهى الك ريم

انا

و غرضهم

مك

محرمة على نوح وابراهم
لقالاع

يمرل

والظم والصد عن سبلاللواكلالربواما عدد مسناوم ١الىكلا فكوا نكتبراةيد
ظلبر والعرف يشهدلكل مايطم احلتمىاء .نكهان حلا لنىاسر ايل اى حلالا لهم والمراد
ا
ظاكله اذ لا.يوصف بحو الخل .والحرمة الا افعال المكلف لا الاعبان فشيرب ار حرام |
ظبالذات ونفسها حرام بالعرض  #8الا ماحرم اسرائّل عنلىفسه ين استثناء متصل مانسم 0

كان اكىلكاالنمطعومات حلالا لبنى اسرائيل الا ماحرم اسرايل اى يعقوب ع+اللسلام
على نفسيه وهو الابل وألبانها  روى  -اينغقوب عايهالسلام كاننذر انوهباللهله الى
قدس صديحا ان يذيح آخرهم فتلقاء ماللكمملنائكة ذقال له
مت
ل.ب
انى
٠عشر ولدا ؤا
يباعقوب الك رجل قوى فهل لك فى الصراع فعالحّه فميضرع واحد منهما صاحيه

ف|غمزه الملك مزة فعرض .له عرق النسا من ذلك م قال أماا.لى.لوستيان ,اصررعك '

لفيات وآلكنعلقم هده فجن لاانك| كنت نذرت ااننيت «يتالمقدس بحا ذبحت
آخر ولدلك وجعلاللهلكبهذه الغمزة حرجا من ذلك الذجم *م أن يعقوب عل هالسلام |
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أاىانحض ماعوول أهويضيحتك بدنكرثم 0رمن

الأعمال أ

والمهجة عَلىانالمراد:بالانفاق مطلقالبذل  .وفبه منالايذان بعزة منالالبر مالايخنى  8وما'

تنفقوا منشن" 64اىاى شى” 0

اوخنيث تكرهونه لفاحلمار وام

النضب عاللىعبين ف3ا8نالله بتهععلم
ل6يل لواب الشرط واقع موقعه اى مجازيكم بحسبه |
جندا كان او رديئًا فانهتعالى علم بكل شى” تنفقونهعلما كاما" إلى

عطته'شى” من

ذاته وصفاته .٠وفه منالترغب فى انفاق الحد والتحدير من انفاق |'_دى الت فالوصول

الوالمطلوب لاحصل الا بالانفاق اموب ولذلك كانالسلف :اذا احموا شأ جعلوه لذلخهيرة ظ

“ليوم يحتانجون الي وهالانسان لابتفق حبوبهالا اذا:امنانه يتوضل بذجلكدال
اىنوحون .ا

اشرق مانلاول:فالاتنسان لانتفق محموبه فىالدثيا الا اذا قن بوجودالصانع العام القادر '

'ونيقن بالبعث والحسات والحزاء وا
ينعمن
مل مثقالخذيرة
را بره ومن يعمل «ثقال ذر.ةأ
اوه ولزممنهان الانيان لايمكنهانفاق.محبوبه فىالدنيا ال
كاا
اذا
ن مستتجمعا 1دع
الحصال الحمؤدة فالدين فتلاقتضى الآبه ان مانفق مااحب وصل !١لغعاتتواب :المظلم

وان ليأت بسائزالطاءاتدو
بي انها لا تزلت جا
طءا
لبحوة فقاليارسولالله انحب
اموالى .ابلتىرحاء وهو ضيعة له ف المدينة مستصّل مسجد الى صلى الله هوبا فضعها

يارسولالله حمث ارالاللهفقال صل الله علهبهوس ( 2خ ذاك ماارلاع او ران فانى ارىع
م)
ان مجعلها فىالاقرين فقسمها فىاق
ه دلالة علىان انقاق احب الأموال.على اقرب
واربه
الاقارن افغل كاود وهعةاك

عن .حمر بن عبدا هيز زضوئالة عتلمه .انهمكانت لزوجته حارية

بارعة فى المجال وكانحمرراغا فهاوكانقد طلب'منهاممسارا فلمتعمطه اياه +ا ثملماولى
الخلافة زينتها .وارسلتها الله فقالت وهبتكها.يا اميرالمؤمنين فلتخدمك قال مانن ملكتا '

قات يبجسيهتا:هن نيت الى عبدالملك .ففتشن .عن تملك.اياها فقيل انهكان على-فللان العامل ),
ديون فلما وفى اخذت من تركته ففتّش عن حالالعامل واحضر ورئته وارضاهم جيعا ١

باعطاء المال ثمبوجه الىالجارية وكان بهواها هوى شديدا فقال انت حرة لوجهالله فقيل

ايميارالمومنين وقد ازحت عن امرها كلشهة قاللست اذاتمننهى النفس عال

ي-حى ا-نالربيع ضاري
لهفا فكانالسائل هومعلىبابهفيسأل فقول الرسِع اطعميه

السك ,فان
االرزت
ليعسيح
كبر بيتأول قولة .(.لنتنالواالبوسحتىتفقوا ما تحبون) وطاليه
| وجعه فاشتهى حم دجاج فكف

نفسه اربعين بوما فابت فقال لزوجته قد اشتهيت لم |

ذجاجمنذاربعين بوما فكاففت نفسى رجاء ان تكف فابت .فقالت :امرأته سشحان الله
وأى *شق" هذا تتكفن فشك عنهوقد اخلهاللتهغالىلكفارسلت اسرأته الىاالسوق فاشتزت[:ها
دحاجه بدرهم وداشين فذحتها وشوما وخيرت لهخيزا وجعلت له امساغا *مجاء تت بالخوان ْ
كم كف عن الا كل
فوضعته بان يديه فقام سائل على الناب فقال تصدقواعلىباداكلله

وقال لامسأنه خذى هذا وادفعيه الله فقالت لاهمرأنه سبحان الله قال افعلى ما اصرك به
قالت فاضنع ماهر خيزلهقال وماهو قالت نعطه نمن هذا و تأكل انت شبوتك قال قد|.

 7دم
البرءالرابع
كراين دشمنان تقويت يافتند * سارزحكم ورأى انو بن تافتدد
|

هوا وهوسرا تماند ستيز »*جحو شد سر حجة عقل .نيز

ظ

ن|عنى اكذاان المرءتابعا للشرع وقضيةالعقل يكون غاليا علىهواه فلاحادله الصفاتالسيعية |

الشيطانية قال رسولالله صلىالله عليهوسل (اخوف مااخاف ع:لاىمتى .انناعالهوى وطول |
الامل فاما اتالعاليا عانم عم واماطول الامل فنسى الا خرة ) ق*ال ذوالنون
المصرى مفتاح |لاعلادفةكرةوعلامة الاصابة مخالفة النفس والهوى ويخالفتها تركشهواتها
ق*ال جءفر بن نصير دفع االىنيد درها فقال اشتربه التين الوزيرى فاشتريته فلما افطر
اخذ واحدة ووضعها فىشسه ْم القاها وبي وقال احمله فقلتله ذلك فقال هتف فىقلى ْ

أما تستحى شهوةتركتها امجنله تعالى ثمتعود البها* قال اسباومان الداراتى رحمداس
اخ

مانحسن فىآمله كوق فونهاره وم 0
ا

تق ففلمله ومن صدق فىثرك شهوة ١

مؤونتها والا كرم من ان نعذب قلبائرك شهوة لاجله * واعلم انالنفس عين لطيفةهى

لحة الذميمة مودعة بين جنى الانسان أى جميمع جسده وه أمارة بالسوء وى
عدون ح١

جحمولة على صدالروحانية الخاوقة املنملكوت الاعلى فانهم اجيو ته مووي دعيزلات
وه مخلوقة منالملكوت السفلى كالشاطين وهم لايأمون الباالشسرتومنطبعهمالقردوالابء

ظالاستكار ولهذاتاأنلىنفس منقبول الموعظة وتظهر القرد ماقالالشيخ فىقصيدة البردة
و
فانامارىق بالسوء مااتءظت * مجنهلها تداس الشيب والهرم

ْ

يعنى انالنفس الامارة بالسوء والعمب ماقبلت الوعظ منندير

الشيب فنّادت فىغواية

لخللقه النفس على صورة
الجهل بعدالهرم وكمباحت عنان حماح الشهوة بايدى الندم واقد
ظ جهانموخلق بحسب كل دركة فيهاصفةلها وهىبابمجنهم يدخل فبها منهذا الباب

| الى دركة مندركاتها السبع وهى سبع صفات الكبر والحرص والشهوة والحسد والغضب
| والبخل والحقد

هنذه الدركات السفللةووصل |
وق نفسه عهنذه الصفات'فقد عبر ع

| المودرحاتالمنانالعلوية كأقالاللتعالى ل(قد ازفلكحمانها) ومنلميزك نفسهعنهذهالصفات
ها) عصمناالله وايا ؟منكبد
امن
ببىفىدركات جهمخنامميا .خاسرا كاقال تعالى وقدد خساب
مادامت الارواح فىالابدان امين 0

النفس الامارة وشرالشيطان 1

مهت اليء الثالك نب
ا

و

وي

د أ اربع
“و ا 00
2

م

ا
6

حو

جح

لآ 00

جوج بوه ِ 61 0

:

 3لنثمنالوا البي8ه نمانله ثلا ااذصاابه اى ل نتملغوا ايهاالمؤمون حققة الرالذى ييتتنناافشى |

فهالمتنافسون ولن تدركوا شأوه ولن تلحقوا بزعىة الابرار اولن تناولوا بر الله تعالى وهو
نوابه روحمته ورضاه وجنته  8حتىتنفقوا  :64اى فىسس ل الله رغبة قهاعنده#8نمامحبون 6ه أ

امد

اى)
(

2

 5١كم

سورة آلعمران

لتادخللفاء |
الرحمة اولاننوبئهملاتكون الانفاقالارتدادهم وازديادهمكفرا وذلكفبد
«:واولئك هالمضالون يه على سابللكمال فهومن قبل حصر اآكمال والافكل كافر
لهم فىالضلال ثياتهم عله |
ضال س]وءكفر بعدالامان اوكانكافرا فىالاصل ومن >كاة
وعدمكو نالاهتداء مدو وعأ منعم  00انالذين كفروا وماتوا وهم

 0فلن شل  5لكان ظ

الموت على الكفر سب لامتناع ول الفدية دخلت الفاء ههنا ايذانا بسسدة المتداً لخبرء |
 ٠ف نم مجدحا

ةيدف © لم ضرالا' اهذ  3زي ىااهؤلمبام نم اهقرش

ْ 0

ّْ 2ولوافتدى به  1ائ على'الارض ذهنبا  +فان قل ذنى 5مول الافتداء بوهم انالكافر علك
بومالةشامه من الذهب ماشتدى به وهو لاعلاك شه شرا ولا قطميرا فضلا عن ان يملك ملى١

ظليوك

* قلناالكلام وارد آلى سد ل الفرض والتقد,ر قالذهب كناية من اعن الاشاء أ

 65ملى*الارض كناية عن كونه فقغابةالكذة والتقدير لو ان!!كافر بومالقيامة قدر على

تنوسل
يا
|أعنالاشياء بالغ ال/ىالبةكلو وقد عا تذلةنبل االعمطالن" ل.هادر عل

':بذلك الىتخليض نفسةمنعَذَإِبٍاللهتوعاالىمقصود بيان انهم إنسون من مخلصانفسهم| 
ا
ا
ا

١

ا

اكشهارة الى المذكورين باعتبار اتصافهم بالصفات الشنبعة المذكورة| 

لهم عذاب الم

أىّ مؤلم © ومالهم من باصربن يه فى دفعالعذاب علهم أوق مخففه |

وموأمقئدة للأستعزاق وصيغة مع لذاعةة الضمتن؟ اولان وبوخااية يتوول
رسولالله صاعي

للنار عذابا بوم القيامة لوانلك ماق الارض
و سرينتلبالله لاهون اهاز

من شى  111002شدى بهفقول م فقول اذافمنتك اهون من هذا وانت فى صلب آدم

انالاكبركى  2فاندت الا ان تشسرك بى)* قااللامام اعم انالكافر عثلىاثة اقسام بيليذا

عارك انعط كفا مويف نقثولة عووالذ ع 55م  5ففقوله(الا الذينتاءواواصلحوا ١
.نالل غفور رحم  . 6وثانيهاالذى يدوب عن ذالكلكفر نوبة فاسدة وهوالذى ذكروالله |
فا

تعالى فالآبةالمتقدمة وقال تإقلبلتوبتهم :وثالئها الذىيموتعاللىكفر منغيرتوبة اله |
وهوالمذكور فىهذءالآ.ية إانالذين كفروا وماتوا وهمكفار)الاية انتهى وعمالينرسذت |

هبئة استبلاء النفوس الامارة على قلوبهم ومكدلة وسكار رتكا وتناهرف الس والئن ظ

وكادوا فىالغناد والتى فلن شل من احدهم ملاىلارض اذ لاشّل هناك الا الامور |
التورائية اللاقية لازنالا خرة هى عالم النور والبقاء فلا وقع ولا خطر للاموز الظالمانية

الفانية فبها وهل كان سبب كفرهم واحتحابهم املحابة هذه العوائق الفانية كيف
ان

فداءهم وسيب جاتهم وقرإهم وشولهم وى بعينها سبب هلاكهم و لعدهم

ظ وخسرائهم وحرمانهم فاياك امنوصاف الكفر وهى حب الدنيا واتباع الهوى والاقال
ع|لى شهوات النفس والاعى اض عانلحق

ظ

تراشهوت وكبر وحرص و-عسد * جوخون درركند وجوجان درجسد

]| يعنى م انالدم سارى فىالعروق وجارى فيها كوذا الروح فاىلجسد فكذلك هذهالصفات ظ

الذميمةمحيطةبك

الحزء الثالث
1
أ

حجز ٠15 دم

فىال
ىفس على وجلس وقال سمعتك شول يجبت هن ضعيف

فقلت هضاعيف اضعف من ابن ادم ولا قوى :اقوئ :من اللهثعالى ؤقذا تعرض ابن ادم مع ا

ضعفه إلى معصية الله قال فبى بمقال ياسرى هيقلبل ربك غرريًا مثلى قلت ونمننقذالغرق
الاالله
تعالى قال ياسرى ان على مظالم كثيرة كفت اصنع قال اذا صمحت الانقطاع الى الله |

ارضى عل
اكدوم بلغنا اعلننبى صلىالله عليهوسم (اذا كاننالوقميامة واجتمع الخصومعلى

| ولىالله سول الملائكة لهم لاتروّعوا ولىالله فا
انق اليوم علىالله فيهب الله لهم مقاءات ١
عالية بدل ح
ةوقهم فيتجاوزون عنالولى) قال فى ثقمال صفلى الطريقالىاللهفقلت ان '
عت تر
يد طريق المقتصدين فعليك بالصيام والقنام وترك الا ناموان كنت تريد طريق أ
.
الاولباء فاقطع العلائق واتصل بخدمة الخالق * فعلى السالك ان يتوب من جمسعالا نام
ولا يشغل سمره سوى مشاهدةالله العلام

بهشت تن اسابىانكه خورىئ *  5بردوزخ ستى بكذرى

يعنى لاتصل :الى الحضور الباقى والحاة الابدية الا باقناء وجودك فى وجوداطق وتبديل
الاخلاق الذميمة بالاخلاق امندة فاذا جاوزت هاذلاصراط الادقوصات الىلناب المطلق

* وعن عبدانه بنسمر رضى الله عنهما انه قال قاللى رسول الله صفىاللعليهوسل ( يعبادالة
كن فالدنياكانك غريب اوطابر سسبيل ) ائ لا تركن الها ولا تخذها وطن وملحادك
نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها وسلتاعاق منها بمالتاعلق بهالغريب' فغتروطته

ولا تشتغل فبها بما لايشتغل به الغريبٍالذى يريد الذهاب الى اهله إوعد نفسك من اكاب

القبور و)فه اشارة
االلىفناء عن اضافة الواجود انلفىسه بلالوجود كلولله تعالى فالبدن لاروح
| عزلة القبر للدت فكما انالمت فى قبرهيسمللوعيل مولاه و.لباتعرض الى شى” اصلا كذلك

ظ|.يانلبفطىرةاناليلتاعرض العبد لثبى" م انلا فاتالبدنية .والقلببة بل يدور حبث اوقفه الله هن
اصلية والشسهود الام وقل من سل من هذمالآً فاتالا نا
الصد بالتوبة يتداراة
مافات فاياك اتنرخص لنفسك فوفعل شر فاذا قد فتحت بابه فاول الشيرالخطرة كم اناول

الس لالقطرة
قال رسولالله صل اللهعله ومسلامب(ال اقوام فيشورزالمسرفين ورستخذون

با
لعابدين يعملون بالقران ماوافق اهواءهم وما خالف اهواءهم تركوه فئد ذلك يؤمنون
س
عض ويكفرون ببعض سمعون فها يدرك املنقدر الحتوموالرزق المقسوموالاجل المكتون
ولاي
سعون فها لايدرك الا بالسعى منالاجر الموفور والسىى المشكوز والتجارةالتى لاتنور)

فاذا وقفت على هذا جعات سعك للآآخر لاللدنيا بل تلطلب منالله الااللّه رزقنا اللهواياك
دلك امين  0اذالدين

كاايهود

كفروا  3لعسوع والاجيل 23بعد اعانهم  7حومى

والتوداة
ف ثمازدادوا كفرا 4ه حكيفثروا بمحمد عللهالسلام والقرآن كافورواءه

عليهالسلام بعد اممانوايه قمبعلثه ثمازدادوا كفرا بالاصرار عليه والطعن فيه والصدعن
الايمان وانلق
مضنثاق 8:ان تقبلتؤبتهم 6هلانهم لايتوبون الا عند اشرافهم علىاهلاكفكى
عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظا فى شأنهم وابرازا لخالهم فى صورة حا
سلال
يان من

ا(لرحمة)

لللجتتب
ت
سام
ك
ل

سودة آلغمران

حجر وه هم

| وقد جر تدان :فييذارالاكليف عل :ان كل فل ببق
تصدا
خلعد
صال
نىل

فانالله تعالى

كلف يخلق فيهم المعرفة والاهتداء وعم قصدوا |
حلقه عقرب قصد العبد فكأنه تعالى :قا

تخصل الكفروادادوه ف وشهدوا ان الرسول حق  6اى صادق فيا يقول  #وجاهم
اينات  64األشاهد -مالنقرآن على صدقه  .قوله وشهدوا عطف علىابمانهم باتعتحبالرااله

باللسان خارج عن حقةالازيمان ضروزة أن المعطوق مغاير للمعطوق عليه 00واللهلايهدى |

القومالظالمين  #اىالذين ظلءوا انفدسهم الاخلال بالنظر ووضع الكفر موضعالاعان
فكنفت منبغاءالحق وعررفه ثم اعرض عنه * فان قبل ظاهرالا اية نقتضى أن من كفر بعد
اسلامه لايهديه الله ومنكان ظالما لابهده الله وقدرابنا كثيرا منالمرتدين الوا وهداهم |
وكثيرا املظنالمين نبوا اعلنظر * فالحواب ان معناه لايهديهم ماداموا مقبين علىالرغية |
فىالكفر وفالشات عليه ولابقنلون عالناسلام واما اذاكتروا اصابةالحق والاهتداء بالادلة |
المنصوبة فيخبنئذ يهديهم الله يخلقالاهتداء فيهم © اولئك ه الكموذرون باعتباد اتصافهم ا
ماص مانلصقات الشدعة  0جز او هم إن عليهم لعنهالله  3وهو أبعاده من الكنة وازال

العقوبة والعذاب هق والملائكة * ولعنهم بالقول كالناس ف والناس احمعين  64والمرادبالناس

المؤْمونَ للاوناهديديه -ميعالناسن لزم ان بلعن كل واحد منهم جيع من «وافقهم ويخالفهم |
ولا وجه ليالنعن الانسان من بوافقه ومحتمل ايرناديه ايع بناء على ان جميع الخلق |
يلعنون الممطل والكافر ولكنه يعتقد فنفسه انه لس مطل ولاكافر فاذالعن الكافر وكان |
هوفىعلاللهكافرافقد لعن فسه وان كان لايعم ذلك  88خالدين فيها ه حال مالنضمير
فى عليهم الىلفعىنة .والعقوبة ومعنى الود فاللعن انهم بومالقيامة لانزال تلعنهم الملائكة |
ع:
وااللممؤمةنسوهن ومن معهم قوقاهاثار ولاح .لو شى

١ 481 نفوخءفف ع .نهم ال 3عداب ا
“من احوالهم من اللعنه

ولام نظرون  7الانظار التاخير:اى لا حمل عذابهم الك

ولا يؤخرالعقاب من وقت

الى وقت فاالنعذاب الملحق بالكفار مضرة خالدة هن شوائب المافع دائمة غير منقطعة
تعوذبالله من ذلك وما يؤدى البه  #8الاالذين تابوا من بعد ذلك  #اى مينعد الاريداد
وهاهدلحوا  #اى ماافسدوا  #فازالله غفور رحم  #هيقل توبتهم ويتفضل علهم

وعطف قوله لاواصلحوا)على قوله (إالاالذين تابوا» يدلعلى انالتوبة وحدها وهىالندمعلى |
مامضى مالنارنداد والعزم على ركه فى المتقيل لاتكتى حتى يتضاف اليها العمل الصا |
اى واصلحوا باطنهم معاق بالمراقبات ومعالخلق بالمعاملات وهذا الندم والتوبة اما حصل

من لتمرسخ فبه بعد هيثة استبلاء!لنفس الامارة عقلىبه و+تصر رينا وبق فيه من وراءحجاب

صفاتالنفس مسكة مننوراستعداده فتداركالله برحمته وتوفقه وندموبواظبعفالرياضات ١
.مبنات التؤكة .والتضفية  -مح عنالسرىالسقطى قدس سره انه قالقلت يوماحجبت
من ضعدف عصى قويا فلماكان الغداة وصّلت الغداة اذا آنا شان قدوافى وخلاه ركان
على دواب ب.ينديه غلدان وهو راك على دابة فنزل وقال ابكمالسرى السقطى فاوماً

يق مت يهم
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همهعالمهمىكويند هىأن »*كهيارب عاقبت مود كردان

ظ قل آمنابالله ام للرسول صل الله عليهوس بناير نعفنسه بالايمان بماذكرومع
ظ| الضمير نا لاظهار جلالة قدره صل الله علهوس ورفعة مله باعره بانيتكلم عن نفسه

©ماائزك علنا أ وهوالقر ان والتزول كابعدى بالى لانتهاته الىالرسا
| على ديدن الماوك و
على ابراهم واسمعيل واسحق ويعقوب والاساط 0:

يعدى يعلى لانهمن فوق 3ل

انلصحف  .والاسباط جمع سبط وهوا افد والمراد بحهفمدة يعقوب عليهالسلام وابناؤه
م
ا|انا (ع

وذراديهم فانهم حفدة إبراهم علهالسلام  3وما اونى موسى وعشئ 3

من التوراة والانحمل وسار المعجزات الظاهرة بايديهما وتخصصهما باالذنكراللماكلام
املعيهود واللصارى  89والنديون ' 6اى وما اوتى النديون من الكموذرين وغيرهم

 9رمبنهم  6مانلكتب والمعجزات هه لانفرق بيناحد منهم »كدب البهودوالتصادى
انوأ بعض وكفروا سبعض  3نْؤٌ من لصحة كل منهم ونحقه ماائزل اليهم و

تا

الآمام فىتفسيره اختلف العلماء فى كضة الايمان بالاساء المتقدمين الذين نسخت شرائعهم

وحققة الخلاى انشرعه لماصّار منسوخا فهل تصير نبوته منسوخة ثن قال انشسوته

منسوخة قال نؤمن باكناهمنوا انبياء ورسلا ولانؤمن بانهم انساء ورسل فاىلخال ومنقال
اتنسخ الشريعة لابقتضى نسخ اللبوة قال نون بانهم اساء ورسل فالمال فتنه لهذا
الموضع  8ونلهمسامون © مانىقادون على انيكون الاسلام بمعنىالاستسلام وهوالانقاد

اومخلصوزاه تعالى انفسنا لامجعلله شريكا فنها عالنىيكون مالنسلامة  .وفنه تعريض بايمان

اعل الكتاب فامنعهزل عنذلك  8ومنبغ غير الاسلام  64اى غير التوخيد والانقياد
لحكمالة تعالىكدب المشركين صريحا والمدعين للتوحند هع اشراكهم كاهل الكتاين
| ف دينا  5ينتحل اليه وهوتنصب على انه مفعول لولبغتيغرالاسلام حال مفنهىلاانلهاصل
صفةله فلماقدم انتصب الا هه فقلنبل  #4ذلك هقمنه ه ابدا بل برد اشدرد واقبحه

| ل وهو فالآآخرة من الخاسرين 

اى الواقعين افلخسران بحرمان الثواب وحصول

العقاب ويدخل ففه مايلحقه مالنتأسف والت<سر على مافاته فىالدنيا املنعمل الصاح

| وعلى ماتحمله املنتعب والمشقة فىالدنيا فىتقرير ذلك الدين الباطل  .والمعنى ازالمعرض
| عن الاسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع فاىلخسران بابطال الفطرة السليمة التى

فطرالئاس عليها * واعر انظاهالا يةيدل على انالايمان هوالاسلام اذ لوكان غيرالاسلام
ل منه
بلن
قا ف
لوجب ان لايكون الايمان مقبولا لقوله تعالى و(من سغسيترغالاسلام دين
 ١والحواب ان
قهيبنقوىل كلدييغنايره لاقبولكلميغاابره  8كف يهدى الاللهى#الحق

| © قوما كفروا بعد اعانهم * قل هم عشيرة رهط ارتدوا بعدما امنوا ولحقوا يمكةوهو

استبعاد لان يهدى توما مم معاندون للحق مكابرون فبه غير خاضحعينه بان مخلق أيهم
الاهتداء وبوفقهم لدكششان الاهتداء واتما مخلق الاهتداء ويوفق عل اكب ذلك وعدر

عم عله اذا كانوا خاضعين متواضعين للحق راغين قنه فالمزاد من الهداية خلق الاعتداء
عم

هد
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:مد عله السلا جه

مويق لحمران

ق سق 0 5سلب

الاحرد العداو كم

ظقصاروا كابلس الذى دعاه المسد الى الكففراعلمهم اللهتعالى انهم مكتاىنوا كذلك كانوا
ط|البين دينا غير دين الله ومعبودا سوىالله شو لهتعالى  2افقيق دين الله يذغون  #6عططف على
فسغون غير دين الله ونطلوو به  2وله اسم  3اعى لله احخلص واشاد

مقدر لون

8كرها  5اى
هههن فىالسموات والارض  #اى اهلهما  ©:طوعا 5د:يفا الموحدون و
54

بأياء 2

الجاهدون بعافيهم من ١نار الدنع ودلاثل الحدوث ولصريغي .ك  7نشاء لذ ده

ومرض وغنى وفقر وسرور

وحزن وسار الا<وال فلاءكنهم دقع قضاهو قدره ه 4ه واله

اثك
لىحي
اد :انمن خالفه:فىالعاجل فس.كون مجيعه اليه ال
مهرما
من
اىل
برجعون 4و ا
الضر والافعسواه وهذا وعبد عظم لمنخالف الدينالحق  +فعلى | لعاقل لضع ربه ولالعضيه
بنقض ماعهد الله م

المثاق  .فعهد الله معالا ببباءوالاولماء والمؤ مدن التوحد وأقامه الدن

وخصص العادة بالله |
وعدم الافرق فيه وتصديق بعضهم :بعضا ودعؤة الخلق الى الطاعة ت

ظ فاللهتعالى لايطلب:منالعدالا الصدق فالىصودية والقيام حقوق الربومة » ةلالشيخ الشاذلى
ْ

قدس سسرم متى رزقكالله الطاعة والفناءبه عنها فقداسبغ عليك نعمه ظاهرة اذ

ظ محانلفة اسه  .وباطنة اذرزقكالاستسلام لقهره وهذا هومطابالحق منك  +قلىلابراهم
| ابنادهم قدسسره لوجسات لنافالىمسجد حتى تسمع منك ,ا فقال ,املنىشخول عد كم بازيعة
ليلدل ت حفن اخذالله
ْ اشاء فلوتفرغت منها للست معكم قل كت

|ميثاق علىادم فقالهؤلاء الىالمونلةاابالى وهؤلاء الىالنار اوبلإالى فلرادر م نأى الفر مير
ال
|كن 5ت اتام تان شكرت انالولد اذاقضىالله سحانه له ؟فلىطن أمه وشخ شداارها
.الملكالموكلبه يارب شق

امات راد

كفخري جد انى فىذلك

الوىت

ا

إ

ل

اظرملك الموتءقاذا .اراد انيض ! رلودح فقول يارب أقيضها معالاسلام اومع الكفر فلا ادرى

كيف يخرججوانى فوذاكالوكةرورايع كرت ٠  ١طاسارويال ساس ن
اغل شغلنى عن الحلوس لكم واحديث معكم > فى
| فلاادرى بوأعطافين ارونفى جذ ش
هذا
ؤ

افتاه

9

وبه
لو
انا لعيد مع ك

تتم لعا

لَضَاء

الله الريك وانبراعى

وظفه

التكلة

5

|اذا خير اوالشر مقصى فىحقه ولكن الرسول صلى الله عادول قل (اعحملوا فكل ينسعر

)دالعاقل فىتز كة نفسه اولا #الوصية الى عبادالله ولايكلف المرء الاشّدر
 ١لفلخللسقلحهاه
على المطالب
وسعه والنائى فىالمرات بت محتلفون قطوبى لمن وصل االى

هد جوصله ,خوتثندانه جيند مرغ

اوانيواج دين از
ت

* وقيل للشسخ الصئى ودس سيره اذاقطع الطاللن المنازل فهل سق بعدذلك صل بره لأيضصل
النها لعد قال بلى سق عل أنه هل كانمقولا للررم وان اولا  3و ىالقشير ى ماحاصاه انال ولى
فىالال جود

ان شغير حاله فى المال ونجور انيكون من حاة كراماتالو

.لعاقية عدمناال واياكمبحسن الخاتمة
ا

ايلعماتسماقون

الراءاثالث

0

مخز *هة دم

صوت الطال

ذكرهم أيلنائن” ليلبقن

١
حلا| فكذلكك أمثالهم“يشتهن ْ

الب ينامع منادكه

1ك ».خا>لين عالنحققة اذالمرء الصادق فىطلىه اناي

'

ولتق سرواجاطفلق اعباتم المت عالكد شا سوم اشادوة نبي |
 ١للق لرعيرهيك*اسطفال ا
نفسه وجلب المال منايدى الناس بل مانلئاس مبينرغب عنه وهوص نوب
5

رمي زديك طنت بدأوست

ننست
دز معرفت انراكك

* حهداىكه صضاحب ولابت خوداوست

:بزروئى ابشتان فرار

د كرههاشت
:باز +

يق واذاخذالله مئاق النسين  #قال قوم اناللهتعالى ا<ذ الئاق منالنبنين خاصة انيصدق |
بعضهم بءضا.واخد العهد ل

نىانيؤمن عن  5إعده من الا ساء وننصرهه:انادركه ظ

واننح بدركه نيام قومه بالاعاننه ونصرته ان 2

2

رومن |
المنثاق :من مومئ"' ا

لعسبى ومن عيسى انيؤمن بمحمد عليها لسالام واذ! كان هذا حكم الاسا 1ن الام بذلك ظ

 0حم  1إمخد وقت اخذالله ميثاق الانياءالاق 7لا تك  7اللام ظ
لقابمسعنتىحلاف ومامبتداًموصولة وتانكم لياهراوغبخولة.
طئةلازاخذ الامثا

كعات ماتيا قروا
تدوج إلفق باكر ايد

تيا اكد واطرامؤا ,يدود أ

عطف غلى الصلة والمعطوف علىاالصلةصاة فلايد ظ
5سول 4
حال منالموصول  8ثم 3ز
ا

فاتقدر زسولنه  0مصدق ٠ مأمعكم 3

اك

© لتؤمنن به و لتنصصر نه 43

جواب قسم مقدر وهذا القسم المقدر وجوابه خبر للمبتداً اى والله لتصدقنه برسالته
وتنصرنه على اعداته لاظهاز دينالق* فانقبل ماوجهقولهتعالى جلاثءمكرسول»والرسول
ىل”ىالاتم * والحواب ان<لنا قوله إواذاخذالله مقثاالنسن)
لامجى” ١لواندين وانما حاو

مده دئاق اممهم فقد اندفع الاشكال وان حملاه على اخذ ميثاق النسين انفسهم كان

قثوىلة( شمحاء )5اىجاء فتقائي #إقال5الالىتعالى باعخدذمالميثاق  8أاقررتم ه
بىالامان 0 0 0

4

وان كد عليه لاستحالة حقيقةالاستفهام

فىحقّه نعالى  0وإخدمعلى ذلكم  31المثاق  0اضرق  1ائاغقديئ !الدع عضديه عليكم ا

والاصر الثقل الذى ياعدق الانسان لاجل مابلاز مهمانلعمل والاصر ههنا العهدالثقل أ

لانه تقل على صاحبه من حرث ايلمهنع معخا
نلفته اياه هققالوااقررنا  :6بذلك وكاتوبه
عدن  5اخذهم الاصر  29قال

سبحانه وتعالى هق فاشهدوا  6ايهاالانداء والاتم باقرار

بعضكم علىبعض 88وانامعكم من الشاهدين  #اى واناايضا شاهد على اقرارك ذلك
ا وادخال مع على الخاطبين لماانهم الماشرون للشهسادة حققةوالمقصود منه
العأكدأولتجدد ا نالجع اذا ا شهاد:اللهوشهادةبعضهم عبلىعض  89ثن تولى 6ه
اى امرض عماذ كر فق بعدذلك  #المثاق والتوكد بالاقرار والشهادة وفافولئك مم |
الفاسقون #ه المتمردون الخارون عن الطاعة م ٠ن الكفرة فانالفاسق منكل طاأفة منكان |

متجاو زا عن الخد ».قافالتيدين:والتولى لابقعمن الانماء' ولابوصفونيالفسقلكنلهوجهان | .
احدها انالمثاق كان على الا ساء وانمهم

التي و ليامالم خاضشه.:.وانمادىا نالعصمة |

-ورة آل عمران

م
ج 6ه
عا

افاذاقمييا القىاصللدحياةلمنمغبيرالغة يقال لموى فالرياتى هوالكامل افلوالعمل الشديد |
ل
اكا
بينه
العسك بطاعة الله تعالى ود

رجل الهى اذاكان مقبلا على معرفةالاله وطاعته |

« بماكنتمتعلمون الكتاب بوماكتتم تدرسون  4اى يسبب مثابرتكم على تاعلمكتاب |
ودراسته اى قراءته وتقديم التعلم على الدراسة لزيادة شرفه عليها  #ولايأمك اتنخذوا أ

الملائكة والنبين اربباابال#لصب عطف عليىقثومل ولام يدةلكتيأد معنى النى فىقوله |
تعالى (ماكان لبشمر) ايسنتنيبُه الله تعالى ثم يأمى الناس بعنادة نفسه ويأم باتخاذ الملائكة |

والنبيين ارباباكا قال قريش والصايئون الملائكة بناتالله والبود والتصارى عزيرابناتّ |
والمسيح ابن الله  9أيأ؟ بالكفر يعداذاتممسلمون * انكرمائنىاعلبنشروالضديرله

يأعنيىأم» يعبادة الملائئكة والسجدة للاناء بكعودتكم مخلصين بالتوحيدللة"فانه لواميك
لنمنبهوة والاممان ومن اناه االلهكتاب والحكم والنبوة يكون اعم |
ازع
بذلك لكفر ون
الناس وافضلهم فبمنعه ذلك منادعاء الالوهية فانه تعالى لايؤتى الوحى والكتاب الانفوسا
وين دعاء الخلق المعمادة غيرالله * واعلوان
طاهرة وارواحا طسسة فلا جمع بشر باينلسوة ب

العموالدراسة جعلاسببا لاربانية التى هىقوة العسك بطاعة اللهوكئىهودليلاعلى خببة سى
مل
على
لا
ايعة
من حهد خيفروركن لولم فىمعالعلمخملجعله ذر

تىعحبه عاظارها
حسناء تؤنقة ا

رة
حس
ش غى
فكان مثل هن

ولا تنفعه برها فالعمل يغبرالعل2

ظ

بغرا لعمل لا.شّت كل |

منهما باشراده النسة الىاارب تعلوان العالم الذى لاتعدل بعا٠١ه منقطع النسيه شه و بين ريه

كالعاملالجاهل فمكنلهما ليس منالله فىثى” حت تيك إل للالتتيك بالعمل المنى |
على العلي* قال على رذى الله عنه قصم ظهرى رجلان عالم متهتنك وحاهل متنسك لان ْ

العالم ينفر الناس عن العبتهتكه والجاحل .برغت .الناس فاىهل «تسبكه .قال .رسول اله |
صلى اللهعليه وخاز مود بالله من ع لاينفع وقلب لالخشع) فملىالمبلموالمتعم انيطلب يعلمه |

م ضاة الله بوعمله الربانيةفن اشتغل بالتعلم:والتعم لالهذا المقصد ضاع سعيه وخاب عمله |

و©الاشادة ان من دب اهل المقيقة تربية الاتياع والمريدين لكونوا ربانيين متخلقين |

عون
نلوم
هالع
ورسلونامن
نوا يد
باخلاق الربانية العاملان مايعامون ميناملكاتاكباو
عضى
و بع
مومد
نواه الق
اف
على دراستها ولاشترون يمقالات اخدوها م

١

هذا الشان

الذين غلبتعليهم اهواؤهم وصفات بشريتهم يدعون الشيخوخة من رعونة النفس |
قل اوانها ويخدعون الخلق بانواع لحمل ويستشعون بعض اللهاة ولصيدولهم يكنات |

اخذوها منالافواه ويمكرون بسعض اهل الصدق من الطليةوغطعون عليهم طريق الحق
بماننعوهم من صحة اهل الحق ومشاء الطييهةٍ وريأ وهم بالتسلم والرضى فم يعاماونهم ظ
ولايعرفون غيرجم فيعبدولهم من دو نالله ككاهوداًنك  62مشاخ:زمانناهذا فانه لس من داْ 8

زوه الكوات والحكم والنبوة ق:ال السعدى فىذم امثال هؤلاءالمشاعخ

رده در صيد موشان كوى
دمادم بشويند جون كربه روى * طكمع
نادت كفل ازيهر نام وغرور *كه طبل :تهوبرا رودن بانك :دور
مى
اصهوييي
ترو
م
و
صسهتضيه
س
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س
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د
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عه 4م يومد

 25 6ازعصردى” دود مكوى  +نه هشرهسوارى  .ندر بزد كو

|يكعلنىعابد لابخلص ايمانه فعاقبته بلمنالمتعيشين بالصلاح بممنوت علىالطلاح والعناذ بالله

رى نباشد يز * كدو سربزركست وبىمغزنيز
كيىزسر

ظ

صقر از كردن بدستازد ورش

ت
سشه
اار
ك 5دست

وسلت» حششن

داعباؤى انيالمعانى  .ويا اربانالمعرفة اابلنمحة  .ويا اربابالحة
ااالرب
اعرالساثالنابس  .فن
ابن الطاعة  روى  -ان رسول الله ذلى اللهعلمهو س 1زأى لثلة:المعرا كسناء تدبكل:واعطبة
' مهن مقراض تقّرض صدرها وتقطعه قطعة قطعة فسال جبريل عليه السلام عنهن فقال
.هن اللانى ولدن اولادا املنزنى مع وجود ازواجهن واولادهن  +قال الشسخ الصى

.
قدسسره انالذين يدعوزالمعرفة وتمكنهم فىمقام الارشاد ويراؤن جلبا لحطام الدنيا عذابهم

| اشدمنعذاب هؤلاء النساء سين مسة'فجنَعل القرآن وسُيلةلخلن زاخلاردِقنما اؤلىمنهمن:
| محللهابالمءازفو الاتاللهو مثلا اذاكانفى حل رفيع بز لاتضلاليهاليد ولتمن هناكغير مصحف

وطنور فالاؤلى انيجعل الطنبور نحت القدمللوصولدوزالمهحف وهكذا فماتحنفه  :قبل
دين فروشى ماكبرهدن ه<سستسران مين »* سودمند انكس كد نناصر فكرد ودين خريد

فلو نظرت الى شوخ الزمان وجدت كاثرهم مدعين متالحمققوا به يصّلون الناس باكاذيب
يوروون اسالب ليسفنها اثر منالمعانى والقيقة * فاعلىعاقل انلايغتربظاهر هم ولا رج

عن المنهاج مقتفنا بئارهم بل مجتهد الى اينيز بين اللحق والباطل والعارفواطاهل وماذا

بعدالحق االلاضلالعصمنا الله وايام املنزيغ وسباات الاعمال آمين يامتعال##ماكان لبشر»
سان لافترائهم على الاساء عليهم السلام حيث قال تصارى ران ان عيسى علبهالسلام امنا
ان ده ريا حاشاه عله لسلام * و#حاء رجل مانأسلين فقالٍ يارسولاللهنسمعليك كايسم
لباعضن|سجدلك فال (معاذالله انتعيد غيرالله اوانناص بعبادة غيرالله)ائماصح ظ
بعضنا عفلى

وما استقام لاحند سواءكان بشرا اولا واتما قبل ابششر اشعارا بعلة الحكم فان البشرية منافية
للامى الذى :اسئذه الكفرة الهم ان يتيه الله الكتاب  6الناطق بالقالآمس بالتوحئد
| النامى عن الاشراككالتوراة والاتجل والقران  #والحكم  6الىفهم وااللعنلجبوة»ه
قاان العللوالعمل فلذلك قدم .
| وابناء الكتاب يستلزم ايتاءالحكم وهو الحكمة البمعبار عتنه
لكات عاللىحكم لان المراد بالحكم هوالءل بالشريعة وفهم مقاصدالكتابٍ واحكامه فان
ويناه الحكم صبيا© يعنى
اهل الاغة والتفسيز اتفقوا علىانهذا الحكم هوالعل'قال تعالى ( ال
العموالفهم  .فالكتابالسماوى ينزلاولا ثمالوحصلفىعقل النىفو ذلكالكتابٍ واسراره

| وبعدماحصل فهمااكتاب يبلغالنى ذلكالمفهوم ال اىلخلق وهوالبوة والاخبار فا احسنهذا
درممنريفات وعرفه الحق واطلعه
دمَاذك
لىب
اال
الترئيبفقثمشول 64ذالكبشمر بمعادشمر فهتع
ولنىمانلله  64متنعلق بلفظعبادا
اابينكين هدلا
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ْ على شوونهالعا
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وسخطه نعود بالله منذلك مقرولامنظر الهمتومالقمه كيوهومجازعن الا ستهانهبهم والسححظ

علهم © ولايزكهم  #اىلاءثتىعلهم كاينتى عللىاانوه مثلثناء المزك للشاهد  +والتزكة
مق أي تناللركقبلانه رن لتهة مراكم كقوله تعالى (والملائكة يخلدو زعليهم من كل باب
سلامعبكم ) .وقدتكون بغيرواسطة اما فىالدنا فكقوله تعالى ا(لتاتون العادون) واما
| ف(الاوهرة

رحم6

فكقوله تعالى( سلامقولامنرب

 9ولهمعذاب عظم ©

على مأفعاوه

آا*ية نزلت فىالهود الذينحرفوا التوراة وبدلوا نمت رتولا سيناللهعله
لصى
والامعا
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وس ل وإخدبوا الرشوة علىذلك «ل وان منهم #اى من المبود الحرفان  0لفر ها © كي
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المدلول  2شوله انط

ا © لتحسبوه  #اى الحرف
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كنات 13اع من لته مق وماهومن الكتاى ؟ح

ظمير اللصوب اى واخال انه ليس منه فى نفس الاامص وفىاعتقادهم كايا د راودن ©يد مع
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رين الى تدرف

كلطركبقة التصرع لابالتوراة والتهل

ظ :من عندالله *4اى متزل معندالله  0اج

95 3والخال انهليهسنعنده

تعالىف اىعتقادهم ايضًا 2وبشواون على اللهالكذن وهم 0
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ود نين ابن عباس

رضىالله عنهما ثمالمود الذان هدمو عل كييك بن الاشرفى وغيروا ١١ورا وكتوا كتايا
ظدلوا فيهبه ر حالالهدلى اللهعلنهه وسلم دك
ن

قرلظها

شوا فخلطوهه بالكتان

ظ© والاشارة فالآ بسن( انالذنيشترون بعهدالله» الذى مهدض اليهبومالممثاق فاىلتوحد

| وظلبالوحدة إواعائهم) التىمحلفونبهاههنا (إثنا قلبلام منمتاع الدنياوزخارفها ممايلاتم
1ا

اك

لك زاو لتكلا خلاق لهمىالاخرة  6الروحاسة 00

يماتوفهما( ولسانظر الهمهواملقسمة) بنظرالعناية |

الاخلاق الربانيةلإولايكلءهمالله) تقربباوتكر

فنات الى بها يستحقون دركات جه إولايزكهم) عن |
اركلهمصع
والرحمة فيرحمهم و
الصفات الذممة التىعى وقود الار بالنار الىالايدولا لصون منها ابدبرولهمعداب الم ْ
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)ذى ؟تى الله فىقلوبالعارفين ذوإبدولون هعونمدنالله ) بعنى املمنلاللدق |
املنكتابال
و(ماهو منعندالله وتوران علىاللهالكذب ») باظهارالدعاوى عند فقدان المعانى لاوهم
علمون
انس»
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شد , +در دوزخش را بايد كليد
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بعنىيد لخ إنجهنم مقبنل ان يحاسب عملافىعله لانمآل اهالنلار والخاسية نوكاانت نوما
من التعذيب الا انعذاب جهام اشدمنها

جز 7ن م

الجزءالثااث

نهد ألواق ١موكك ررملبرع عهده اليهم فىالتوراة واخذمثاق م عليهمن الارمان بمحمد واداء ا
الأمزئة  0والق

ظ ا

ا ىالشرك واخانة مالكل

وار1

ف ذاناللهبحبالمتقين 6ه ظ

ونقضالعهد اىفانالله حبه فقام عموءالمتقين مقامالضميرالراجع املنجزاء
تعوؤفاءماعاخدوا لمعنه مل عات محمد عليهالسلام وماحاءبه تمابتعلق

لمن نع 0

ظ 5إ
4لى القوة النظرية والءءلمة * ودلتالا ية علىتعظمام ااوفاءبالعهد وذلك لناالطاعات
لقه
اىلخل
| مقصضورة عبلىاصين التعظم لتامعاالللهلى والشفقة عل

فالوفاء بالعهد مشتءلىعلمهما

| معا اذ ذلك سابنبفعة احخلق فهوشفقة على خلق الله ولمااصاللهبهكان الوفاءيه تعذام) لامالله

 ١قالرسوالله صفىاللعليه وسلم ا(ربع كمناكننفمبنهافقا خالصا ومن كانت فيه خصاة منهن

كانت فبهخصاة املننفاق حتىيدعها اذا امن ) اىجعل امينا ووضع عندهامانة ( خانواذا
| احدث “كدذن قاذ عاهدغدر ) اى ترد الوفاء (واذا خاصم كر) اىمال عن الحق ق*الصاحب
| التحفةوليس الغرضان آي المنافقحصورة فبها بلكلمنخاب
لطن
اى ماااظلهرم ف
نهاومفنقان
|فصدور النعدبدمن
اخ
عير
شالا
انارم ي
اكو
قتضاء المقام والوفاء بالعهد ك يامكنانيكونف حقالغير

يمكنايضا جو !لنفس 'لانالواق يعدا لنفسن-هوالا

ى بالطاعات والتاركالمجرمات لاتهعد

ذلك شوزاللفس بالثواب وتبعد عالنعقاب * فعللعىااقل انبوفى بعهده فىالسراء والضنراء
أ وجتهد ومحافظته  -حي

1

عقّدمعاللهعقدا .اذلا:.ظر الى ثى' .من مستحسسات

ريق مافموق راق طعت طعة  5الدر'والجوهر فنظراليها فاجبته ثممضى عنها
وقدنظراليه صاحيها فلما ذهب عنها فده فميحدها فوثب صسمرعا حتىتعاق بالشاب وقال
| باعنارانت سارق منطقتى فحمله اللى
سلطان قلءا نظراليه قا
هللد
ذسا مانا
لهسلرقات فقال

بلهوسارق منطقتى :وصفتها كتكنت قباتمفتدشه فوجدوها على وسطه فقالله السلطان

يدام تىابس لياس الاخباروتعمل عم لالفار فنظر الفتىالى المنطقة فقال مولاى
الأقالة الاقالة 1

النلمظلقا فأعص السلطان انيضرب

ا ليضربوه فاذاهم بصوت

بسمع ولاريرى شول دعوه ولاتضربوهاما اردنا باه فول النيلطان الىاافتى و قله بان عه
 1اخيرى عر تك فاخبره فتعحب منذلك مقراً (والموفونبعهدهماذاءاهدوا»فقال

 002سالتكبالله الآماقلتها مت واجعلى فىحل فقال اليك عنى لسن هذا صمنعتك
اعماالصنع لصاحب

الصنع ولامؤبر فىالوجود غيرالحق ولس فىالدار غيردديار

خه وش كفت اخول
نفدره

خوى »* جو كلق بر عارق جنك جوى

كن أبن مد دودت “وتاي * به بيكار دشمن

تيرداختى

| فاذا ؤقفلت عللوحىنهذا اليريافعقومر فىتربرجيةيرننفسك لوحنالىاالنتعصدلا اةلى ا زلمهات أي

الهوية المطلقة ممطا لثامالاشذة |

مشاهدا و<ود الحق فىكلثى و
وناك بيه وايا ؟ مشاهد به  0ان الذن يشترون 6 3
سيمناون سا 3ص لعهند الله يه اى بدل العامة مال
ناممان بالرسول صلى الله |
5ع

.والوفاء بالامانات 8قو يعانهم كه و+ع)ا بمجاموا

يواهم اللؤمان به ولننصرله |

ت(منا)

حجر

عاد

أه

سورة آل عمران

]هم

دكن" (لشت  5أزنضمت"اقهطة ترك زان رت

انالا صن ذابك أعرانا اق له انه وعمرون سند فقلك ماطول دك قال ترك
الحسد فبقست * وفىبعض الا ثارانفى السماءاسكامسنة ملكاعر بهتمل عد له 3

ا هي الشمس

فقول قففانا كماإلحسد اضر بوابه وجه صاححه فانه حاسد:وقلمنعلاماتالحاسد انْيماق
| اذاشهد ويغتاب اذاغاب ويشمت بالمصمة اذائزات وانشدوا
طويت
ل ثةثمر
يلله
ضادا
فاار
واذ
ا

* اناح لها لسان حسود

انار م حاورت  5مأكانءر ف طبس عرف العود

واد من الا خلاق المدمومة النفس فللايدمن ازاته عنهابكثرةالتوحمدوالاد كاندرو نذالا أر
7
0انتماين مقامات افرادالانسان فىالعلم والع.لى والخلق وسائر الصفات الفاضاة
حنا7للهالجاد ف
و2م

رحمةلهم ولميكن ذلك الابتقديرالعزيز العلم فىالازل فالحاسد ييفه الحق سبحانه وانه از آ
علَلاىمينستحق تعالىالله عمابولالظالمون وقدذءاللهالحاسدين فىكتابه قالتعالى (مراحمسدون |
|لل مفضنله) واما الغبطة فمهحىمودة نسالالله انيحلمًا بالصفات الشمرغة |
ماا
اعلهى م
تناس
ال

والاخلاق اللطفة ومخاينامن الرذائل النفسية اميزياربالعالمين © ومناهل الكتابٍ منان
تأمنه بقنطار يه بال امنته بكذا فالياءللالصاق بالامانة فازمن! تمن علىشى”صار ذاللكثى:
فيمعنىالملع به لقربه منهواتصاله بحفظه والمراد بالقنطار ههناالءددالكثير يهؤهدهالك » |
منغير جحد ونقص ععبدالله نسلاماستودعه قرثى الفا ومائتى اوقنة ذهبا فادهاالنه فاهل
الامانة مناهل الكتاب همالذيناسلموا  #ومنهممنانتأمنهبدينار ا 6والمراد بالدينار ههنا
العددالقلل عق لايؤدهاللك 5ه وهوكمببنالاششر ف استودعه رجلقريمشندينارا
فرلو ده
3

2و

خهالنة منهم همالذين بشَوا على اليهوديةوالتصرائية والمعنى انفيهم
حىفا
االم
وجحده فذمه تع

منهوفىغاية الامانة حتىلواو منعالىاموالالكثيرة ادىالامانة فيها ومنهم منهو فىقاية
القليل فانه يون هه الامادمت عليه قاما 6هاستتناء مفرغ من
ى
لمنفى
اواؤٌ
الخيانة حتىل
ل
الا
ون ا
حالم
اءمالاحوال والاوقات اىلايؤده اللك فىح

اوىوقت مانلاوقات الاىحال

دوام قيامك اوفى وقت قبامك عرلأىسه مبالغا فمطالبته بالتقاضى واتامة البنة  9ذلك 6ه
+الوا لي سعلينافىالاسين 6ه اى فىشأن
كم اداء الحقوق  89بانهم  #باسىيبانهم ق

منليس مناهلا[ كتاب هقسببل  6اىعتاب ومؤاخذة اولنسبيل تالومطاليةفانالمطالب
لامكن اناملمظالبة الااذاوجدالسبل الى المطلوفٍ'ء والائى منسوب الى الام وسمى الى أ

عليهالسلام امالانهكان لأيكتب وذلكلانالاماصلالثى” نفلايكتب فقد يقعلى اصل -اله |
فىانلايكتب .ولقابنلةعللها لسلام نسالىمكة ومىامالقرى  88ويمولونعبىالله الكذب  ظ
بأدعائهم انذلك لساكسابية  #3وهميعلمون  7انهمكاذبون وو

اداءالا مانة واجب

على الله وذلك لانهم 1

الاديان كلها وحبس مال الغير والاضراربه واحانةا للهحرام  2بلى##

فلاميينسييل  0من أوفىبعهده :#الضمير راجع الىمناى منتم
اشياتلمانفوداى بلى عليهم ا
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ولاتؤمتوا  4اىلاتقروا بتصديق قلى ف السالعمدنينكم  6اى لاهل دينكملالمنتيع

 ١تمداواسر لماقالت الطائفة المتقدمة لاتباغهم اظهروا الايمان بالقرآن اول النهاركان منبقية
كلامها لهماتكم لاتصدقوا بحقيةالاسلام والقر ان بقلوبكملكنلانظهروه للمسلمين ولاتقروا,
بذلك الالاهلديتكم هؤقل» ياعمد لارؤساء هق انالهدىهدىالله  64يهودىيه منيشاء إلى
ْ الايمان ويئبته عليه فاذاكانتالهداية .والتوفيق منالله فلايضركد» ويخلكم وهواعتراض

©احنيدؤنمىثل مااوتيتم 64علةبتقدير اللاملفعل
| مقيد لكون كيدهم غير يخد لطائل ا

 ١محذوفاىقلم ذالكقول ودبرتمالكيد لانيعطى احدمثل مااعطيتم منفضلي الكتاب والعل
ظ لالنى” آخرينى ماابكلمممنسد صارداعيالكم الىانقلمماقلم29أويحاجوكم  6ععطلضى
ظانيؤى وضميرالجع مائد :ااتلحىدلانه فىمعنى االىمعدبرتم مادبرتم لذلكولانبحاجوم عند

احد مالنكتاب مكثتلابكم ح8ند ربكم  64نوءالقيامة فخلبوك بالحجة فان
كفرك مىاو
امنانءاللّالوحىلابد ان بحاج مخالفيه عتدربه اقنلالفضل  #اى الهدى والتوفيق وايتاء

ا6ده #ؤواللةواسع #
نيهعمنيبشاء
| العلروالكتاب « بيدالله  6باقدىرتهومشيثته فمليؤت

ظاىكامل القدرة فقعلم  6#اىكامل لعلفاكمال القدرة ايصنحيتفضل على أىعبديثاء بأى
| تفضلشاء ولكمالعلمه لايكونشى”من افعالهالاعلى و جه الحكمةوالصواب 89ختص ربحمته يه
اجىعل رححته مقصورةعلى « منيشاء والله ذوالفضل العظم ك#لهاهاتذ يرل لماقبله مقرر
لمضمونه © والاشارة فىتحقيقالآ يات انالحسد وانكان مسكوزا فىجلة.الانسان ولكنله
اختصاص يعالم يتعلمالمللعارى بهالسفهاء ويباقىبهالعلماء ويجعلهوسيلة جم اعلمال وحصول ااه

والقبول عند اربابٍ الدنيا فيحسد عنلىاكلءعالل1له كلة.فهوينشرها ويفيد الخلق كاقال
علهالسلام (لاحسدالافىاثنين رجلتأدا١ئلهمالافسلطه علىهلك فىحق ورجل |ناالله حكمة

|فورهقئيهاروملاه) ملحن تدا اللاند عازه بنبالركملين:بوكان سانااجامرود
اهممن هذاالقببل* قالرسولاللهصلىاللعهليهوس (ستةيدخلون النارقبل الحساب |
عالىلالسىعللي

قبليارسولاللهم(نهاملقاالمساء بمعندىبالجور والعرببالعصببة والدهاقينبالكبروالتجار
صل
بالخمانةواهل الرستاقبالجهل واهل العمبالحسد)قالرسو ل اللهصلى اللهعليهوسلم (ثلاث اهن

خكطليئة فانقوهن واحذروهن اياك والكبرفانابليسحمله الكبزعىأن لايسجد لدم ) :

قاالملولى الجاى

ظ

لاف ىكبرى مزن كان ازنشان ياىمور * درشب تاريك برسنكسه ننهان رست

وزددونكردنبروناترامكير اسانكزان * كومرا كندنيسوززاززمين اسانترست
لنهاادلحرص علىاناكل منالشجرة )  :وقال ايضا
مفا
حرص
ملح
( واياك وا

درفي دلى كه عزقناعت نهاد بإى * ازهرجه بودحرص وطمعزا ببستدست
هرجا كهعرضه كردتناعت متاع خويش * بازار جرص ومعرك” آزرا شكننت
( واياكم والحسدافانانى آدم انما قتلاحدها صاحبه حسدا )  :قالالشيخالسعدى
ُودبر درست
ْجزهحكم
ورا
توانم انكه نيازارم اندرون كبى * حكسود
|

ع(يرم!)
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|لناطق القرأن بوالضامت الموت ذاذا اشكل عذك اع فارجعوا الى القرانواللمئة |
فا
و'اذ.اقننا قلكم فبلادلوةاعتبار فى احوال الاموات )
جهان اى يسر ملك جاويد سمت * زدتيا وفادارى امد نسست

الحصينلايزول عماهوعله '
والناس فىالاعتقاد والععلل متفاوبون .نهم وح
وان اتفق الناس فىاضلاله وهو المرتية القصوى :فبانٍ الدين ااتى نالهها الانماء والاوليا.
والافراد منالمؤمنين قال على كرمالله وجهه ل
اطاء
[وكشف الغ
زدمادت هنا و]لابطرا

ْ الشك افلحسوس فكذا ماهوفىحكمه.و.نهم منهوضعيف لامتانة فيه تذروه رايلاحهوى

حدث شاءت اإعد انلل+تساعدله العناية الازلية قال رسولالله صلالله عايهوسا(اناسكي
عةن)ى
يافض
ا|لذهب وا

02

انالناس معادن الاعمال والاخلاق والاقوال ولك..تمي

معادن الذهب والفضةالىانتنتهئ الى الادنى فالادنى * قال فىشترالمدباح وفه

اهى مكارم الاخلاق شتى  005ياضة النفوس
' اشارة الى ازمافىمعادن الطباعجومن

كاستخرج الحواهس منالمعادن بالمقاساة والتعب ولقد اجاد منقال
هدر الكد تكتسب المعالى  +ومن طلب الملل سهر الدالى
ْ
ْ
تروم العز ثم “تنام ذلا » ياغلوصبحرهنطلب اللالى
دنال واولااد لعلاللهسهل سلوكهذا الطريقو خلص
بم
ااد
لتمد
الاس
فلابد .املناجتهاد وا
م ا ونا لاطب العضق
الأعط: .اسان وازمين .ءمكلقيد ازان » مشكل بود ساورى” جسموجان كشيد
اتن 0
نت؛ؤهم
ان "+بارززا “هو
سمت قوى كن ازمدد رهروان عكشق
ْ
| ف يااهل الكتاب  6ون باياتالله اى بمانطقتبه التوراةوالانجل ودلت على موة
تشهدون انه اياتالله يق يااحل
| تخدصال اىللعهليهوس 2و 2داتم تشهدون يه اى ا

يى مخلطون 8باالحلقباطل  5المراد بالحق كتابالله الذى انزلهعلى
ْ الكتاب لسوت ي ا
 ٠موسىوعسى عليه|اللام .وبالباطل ويه ه بايديهم ومخلط احدها بالآخر ابر
يه
تىك©تمون ا 43
وال
باطلهم فىصورة الحق بانْعَولوا الكل منعندالله تع
 1صل الله
رهم ونعتهيق والتمتعلمون  #اندحق
نابت فى كتابئ  0وقال تت طانفة مناهل

الكتاب  #وهم رؤساؤهم 00

لاعقابهم

امنوا بالذى يه اى اظهروا الايمان

بالقرآن الذى 3:انزل علىالذينامنوا  #اى على المسلمين 1

يه اىفىاولهلان

آل تيان فنا ل ماين  0001جه اول مايظهر من اعضاء الاننان عند الملاقاة

يوواكفروا آخرهاى اظهرواماانتمعلهمن الكنربهنآىخرالنهارص 3ب0ن لهمانكمامنتمبهبادى
هوتفتمعلىخللربكمالاو  0فرجعتمعنه  42لعلهم  3اى المو
غيترأملنتمأملمفي ف
الرأىمن

يرجعون يه عماهم علبه املنايمان به كارجعتم .والمراد العئفسةككس 0ومالك
ابنالصيف قالا لاصحابهمالماحولت القيلة امنوااانزلعلهم املنصلاة الىالكعبة وصلوا الما
اولااللتتههاارتمصلواالى الصخرة آخره لعلهم يقولونمماعلمناوقد رجعوا فيرجعون
ا
بع
ل
ا
ن
مس
س
آ
ك
ذ
س
آلم
م
2

رو

العام وى 02

الجزء.الثالث

م؟ م

.بين ابراحم ومومى الف سنة وينموبئ وعيسوج النىسنة فكيف يكون ابراهم على دين
لميحدث الابعد عهده بازمئة متطاولة هه هااتتم.هؤلاء 6ه مجنلمةبتداً وخبر صدرت نمحرف

ال,تنييهيثنمت بجملة مستأنفة اشعارا بكمال غفلتهم اى انتم هؤلاء التى حيث  5حاججم '
فم لكمبه ع * منالتوراة والانجل منسبوة مد عليهالسلام ملووتيحاجون فماليسلكم ظ
بدعر 6فهالاذ كرلهكفتىابكم ولاعللكمءه من دين ابراههم اذلاذ كر لديئه عليهالسلام '

فياحد الكتابين قطما  63واشيس »* ماحاجتم فيه فيعلمنا  8واثم لاتعلمون 6ه ماحىل
التزاع جه كمان ابراهم يهوديا ولانصرانيا  6تصريح >انطقبه البرهان المقرر  88ولكن

كان حنيفا  6#اى مائلا اعلعنقائد الزائغة كلها 8مسلما يه مانىقادا للهتعالى وليس المراد
0

على ملة الاسلام والا لاشترك الالزام 8#:وماكانمنالمشركان 3تعرض بانهم

مشركون بشولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله ورد لادعاء المثبركين انهم على ملته

عليهالسلام #3اذاولى الناسى بابراهم  1اى اناحق الناس بدعواه ابه على دين ابراهم

 #3للذين اتبعوه  6#فىزمانه ع وهذا النى

اى محمد المصطى صلىاللتهعالىعليوهسيملانه

اتبعه و©الذين امنوا يه بالله وبمحمد صلىالله عليهوسل منهذه الامة لموافقتهم فكىثار
ماشرعه لهم على الاصالة  #3واللهولىالمو مين

ينص رهم ومحازيهم اليو بإعائهم  3ودت

طائفة مناهل الكتاب كي اى احبت  #او يه اىان هيضللونكم  6يصرفوتك .عندين
الاسلام الى دين الكفر واتماقال طائفة .لان من اهل الكتاب امة قائمة يتلون انات الل

َ #ومايضلون الاانفسهم  جلة حالية جئ”بها للدلالة علىكالرسوخ الخاطبين وثياتهمعلى

| ماهم عليه نمالدين القوي الى وماتخطاهم الاضلال ولايعود وباله االلايهم لماانه يضاعفيه

ْ عدابهم  0ومالشءرون  2اىباختصاص وباله وضررهلهم  #اعمانهتعالى ماين انمن طر شه ٍ

اهل الكتاب العدول عانق والاعراض عقنبول الححة بين انهم لابقتصرون على هذا '

القدر بل يجتهدون فىاضلال منامن بالرسول عليه السلام بالقاءالشبهات * فاعللمىاقل '
ان لايضل عانلطريق القوم بالقاات كل شبطان دجم ض
من
لال الانس والجان اصلحيم اللهظ

الملك المنان وماذا بعدالحق الاالضلال »قال اءن مسعود رضىالله عنه لمادنا فراق رسولالله |

صالتىتعليهو سلجنعنا فى,بيتامناءائئشةارلضلّيهعنها نثظرمالينا فدمعت عيناه وقال (حمبسابكم ١
حبا اللهرحمكمالل اوديكم بتقوىالله وطاعته قددنا الفراق وحانالمنقلب الاىل.له والى '

سدرة المنتهى والى جنة المأوى يغسلى زجال اهل ببتى ويكفوتى فىثيانى هذه انشاؤًا '

اوفحلة يمانية فاذاغساتمونى وكفنتموق ضعو على سريرى فىبيتى هذا على شفير حدى ١

ماخرجوا عنى ساعة فاول منيصل على حيبى جبريل عهلاليسلام ثم مكائيل ثم اسرافل '
ثمملك ال
جمونتومع
دهم تمادخاوا علىفوجا فوجا صلوا على ) فاءاسمعوا فراقه صاحوا

وبكوا وقاوا يارسولالله انت رسول ربنا وشمع معنا.وسلطان امنا .اذا ذهيت عفناالى

“تمرنا
جع فىامورنا قال  97-5علىالمححة البيضاء )اىعلى الطريقالواسع الواضح يلها /
| كنهارها فى الوضوخ ولارزيغ بعدها الى غيرها الاهالك (وتركت لكم واعءظين ناطقا وصامتا
طلا

( فاناطق)

/ ٠اح كم
انه
| اكلاموَعمفها مبمنكحتاء
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فقال لكلرت تل لقبلت قدمه معر قّه صدق الى |

علمهالسلام بعلاماته المعلومةله مانلكتب القديمة لكنخاف منذهاب الرياسة » ثمانمكتب |
ظ
ا

5

علىهالسلام .انانشهد انك بى ولكنا لانستطيع اننثرك الدين القدم الذى

 0علبهالسلام فعجب النى علِهالسلام فقال (لقد نيت ملكهم الى بوءالقنامة
اصطفاه الله
 0أسرى ملك فارس فقكتابه ؤرجع الرسول بعدما ارادقتله فدءاعله

ْ١ بدا

ظسو اللل صلال عليهوس!فقالخرقالله ملك فلاملكله امبدا فكانكذلك ب
ر

والاشارة

31ل به أناصو مكيل اخلاص العبودية كاقالتعالى (انلالعبد الاالله ولاتشركبه شأ) |
ظو

|

رزق
ل2
مك الاالله لانطلب منه غيره إولا حخذ بعضنا بعضا اربابا :ماندلوله » فايط

ودؤيةالامورمن الؤسائطإفانتولوا) نىمناعرضعنهذاالال (إفقواوا)) تمل(هاشمهدوا |
ع
ظن مسلمون') مستستلمون لادعاناالله اله مُنالتوحد والآخلاآص ا
با
هو مالقا على الاسلام والتوحيد كايشهد لهم |
وااللسرا فشىهاد على الاسلا نهد الكقارل ل
ظوسول هال التى علهالسلام لساعد الخدرى رغىالله عنه (انىاراك تاحلبعم والادية |
الم
فاذا كنتفىغدمك وباديتك فاذنت بالصلاةفارفع صوتك بالنداء فانه لاإسمع مدى صوت
فداةرلهم بالتوحيد انلوقميامة
كها
ٍلمؤذنْجٍن ولاانس ولاشى”الاشهدله يومالقيامة) فاكلونش
ا
| ححة علىانفسهم  .فالتوحيد م العروة لووثاصل الاصول يهب منجانب الغيبلمناخلصه
اوعنيه وعدم التدبر فىمعانيه
خىاض
للاع
بفالله با
قل انكلتا خاال
للع*فاعلى
قول الاقبو
الإتحفلات السك العم والاجمال ومحتنف الجهل والنى والضلال قئل انيهال علهالترانٍ

البتجةة فجالةندماللانؤاث +:-قال الغاشان :علدالللفكات وذو لدزاء

ظ

بيش كسرى زخردمند حكبان ميرفت »* سخن ازس<ت ترين موج درين له ثم
أن 000

قى
بعارى وانذوم دياز :ع وانرد ككت

 2نادارى و بيرست بهم

ْ
ا

سيومين كفتكه قرب اجل وسوء حمل * عاقبت رفت بترجسح سوم حكم حكم
ياعجنىتمع ,وما فمجىلس انوشروان ثلاثة املنحكماء فاتخر الكلام الىواناشدالشداب ماهو.
فقال الحكمالرومىهوالشيخوخة معالفقر .وقال الكابلمهندى المرض وعلة البدن مع
كثرة الغموم والهموم كي بزرجهر هوقرب لد وسوء العمل فاتفقوا على

قوله رزقناالله واياكمحلاوة الطاءات وايدنا بتوفيقه قبل قدوم هاذم اللذات آمين ف يااعل
الكتاب  6مناليهود والتصارى  9لتحاجون  #4تجادلون ف فىكهملة ل ابراهم 6

وشريعته تمنازعتاليهود والتصارى فابىراهم عليهالسلاموزجم كل واحد منهما اتهعليهالسلام |
اسلولله صبىاللهعليهوسل فنزلت والمعنى ل+تدعون انهعليهالسلام كانمنكم ظ
م|نهم وترافعا الى ر
وبمهاائزلت التورية  6على موسى عليهالسلام  #والاحل  #على عيسى عهاللسلام ظ
4

بعده  6اى من بعد مونه وانم سمتم بالبهودية والنهصرامة بعد زول الكتاب

© أفلاتعقلون  اى ألاتتفكرون فلاتعقلونبطلان مذهكفكتمحادلون بالجدال الحال لان 1

0

ناه "يدبن بكوك “براسبق  +أذ هس بس _بترس أى ,جوان

| لشفظ قلوب المشاعخ وترك الخلاف عليهم سيب للترثى الىالمطالب العالية و باعث للاحترام '
|والأكرام قال رسولاللهصلىاللهعليهوسل (مااكرم شاب شيخا لسنهالاقيضالل له |
يمكنرمه عندسته ) قال المشابخ عقوق الاستاذين لانوبةمنه  و حك

عن الاىسن

||

الهمذانى قكالنت ليلةعندجعفر الخالدى وكنت امرت فبىيت ايعنلق لى طير فالىتنور أ

| وكان قللى معه فقال لىجعفر أمّعندنا اللبلة فتعللت بثى” ورجعت الى منزلى فاخرج الطير |
ْ 0

ووضع يبن يدى فد
كخللب

م!نلباب وحمل الطير عند تغافل الحاضرين والى

| بالموذَابٌ الذى ناحته فتعلق به ذيل الخادمة فانصب فلمااصبحت دخلت على جعفر ين وقع |
نصره على قال م
حنفظ

قلوب المشاح يسلط عليه كلب يِوؤدْيه * قالالشخ ابو عاللىدقاق

ْ

قسدسمره ل
ماننى اهل باخ محمدين الفضل مانلبإد دواعلي وقال اللهمامنعهم الصدق فل رج ٌْ

من بلخبعده صديق عصيمنا اللوهايلكم من الخالفة امين #8قيالاهل الكتاب كهاى الهود أ
واتصارى  2تعالوا

كان عليها لسلام حريصا علىأعانهم فاه اللهتعالىبانيعدل عن طريق

ٌْ

امجادلة والاحتجاج الىنهج بهد كل عقل سل انه كلام مب عاللىاتصاف وتزك الجدال أ
| عللاىلسفوايءهاولاوعجتادنابل حتى يكون فيهشاسة التعصب فهو كلام نابت فالمركز نسبته الينا واليك ||
ف
قال قالي
هال الكتاي تعالوا اى هلموا والمراد تسين مادعوا اله أ

| والتوج
ه الىالنظرفه وان يكن انثقالا مكنان الىمكان لان ااصلللفظ مأخوذ مالنتعالى

|وهوالارتفاع .منموضع هابط الىمكان عال ث كمثراستعماله حتىصار دالا عطللىب الثوالى

محنيثبعضينادعلابلعيضهفوللواالسىكللةفسهوااء ببننا وييتكم  #لايختلف فبها الرسل والكتب فيها اتصاق

لاحدعلى صاحيه وى #3انلاتعدالا الله 4أى وحده بالعبادة

ولتخلصفيهاف ولانشرك بشهيأ ولامجعل غيره شريكا فىاستحقاق السادة ولائراه اهلا

لانتعمده  0ولاخذ ب
عضنا بءضا اربابا مندو نالل  5باننقول يعرناءن الله والمسبح ابنالله
ولانطبع الاحبار ف
ه|احدثوا من التحلدل والتحرم لان كاد منهم بعذنا و
شر مثلنا

* وعنالفذ
يل لاابالى اطعت مخاوقا فى معصة الخالق صالميت لغير القبلة ع فانتولوا | 6
حم
ادعوتم البه من التوحيد ورك الاشراك ف فقولوا 6ه اى قل لهم انت والمؤمنون

َك
اشهدوا بانا مسامون  4اى لزمتكم الحجة فاعترفوا بانا مسلمون دوتكم  -روى:
ان رسولالله صلىالل عهليه وس كتب الى قيصر ( منممد رسولالله الى مرقل عظم '
الروم سلام على
منانبعالهدى امابعد فاتى ادعوك برعاية الاسلام اسمتسم) اى منالسى

افلىدنيا .ومن العذاب فىالا خرة وا
(س

يؤنكالنهاجرك مرتين وتاونليت فان عليك اثم

الاريسين ويااهل الكتاب تعالوا الىكلة سواءيتنا وبيكم ازلاحد الال ولانشرلدبه شأ)

| الى قو
له (فقواوا أشهدوا بانامسل.ون) * وجاء افلىخبر الصحيح انهى قل سأل عنحالالى
( عل »

سورة آل عمران

<جز 0خ يهم

ظ:علههم بامؤردينهم”وتفولمارا اسل الملويقك اق-لارئ وجوها لوشاء اللهتعالى
ا

ان يزيل جملا منمكانه لازاله بهافلاتياهاوا فتهلكووالاسق علىوجه الارض نصرانى الى
اولمقيامة فقالوايااباالقاسم رأينا ان لاساهلك وان تنترك علىديك واشت علىديتا قال

ظ صلىاللهعليهوس (فاذا ابم المباهلة فاسلدوا يكن لكمما للمسامين وعذكمماعلىالمامين)
ف.أنوا فقال زان اعاذكالوا ماشتغرى)؛الس وعد ننصالحنكعلى ازلالغزونا
ففىصفر والف فىرجب
ملفىحلة ال
ولا مخذنا ولاتردنا عنديتا علىانتؤدى الك كل 3ا1
(الذى فى
ْ وثلاثين درعا عادية من حديد فصا كلهمعلىذلك وكتب لهمكتابا بدلك وقال و

سده اانلهلاك قديدلى علىاهل ران واولاعنوا لسخوا قردة“وختازير ولاضطر رمعليهم

سكر وكا سال الحول
الزؤش:ال
الزادئ :باوذاا وسلاافنا سال انتواحيه' حتالدامراء ا

علىالتضارى كلهم حتىهلكوا ) 6#ان هذايه اى ماقص من نياعيبى عله اللام وامه
|  2لهوالقصص اق © دون انه ا خوك الشاة

ومامن أله  3ماالدع الاللهكه

©زالله لهو العززالحكم يه
صرح فبهايلمانستغراتبة تأكدا للرد عاللىنصارى فىتثليثهم وا
القادر عاللىجممبقعدورات  .الحكم الحبط بالمعلومات لااحد يشان كه.افلىقدرة والحكمة
ل التوحيد والمق الذى قصعلبك
باوعن
ترضو
لبشاركه فالالوهية 9:فانتولوا يه اى اع
ظ بعدماعاينوا تلك احج انوراةلبراهين الساطعة

ذان اللهعلم بالمفسدين

اى فاقطع

كلامكعنموفوض .إل جم الىالله فان اللهعلم هكنتاد المفسدين مطلع عطلى ماف قلوبهم دن
|

| الاغىاض [الفاسدة عقاداط على مجازامهم

ع اله لماهاة الاشاء تأترا عظما سسة اتصال

تفوسهمبروح القدس وتأسدالله ايأهمبه وهوالمؤئر باذزالله فالعالم التصرى فكونانفعال
عال
قمنه
ت:
ارى
كنص
العالحاللعنع

بدثنا من روحنا بالهنات (١ ١لس للهانكاسيو

حو والاليو

والشكر فىاحوال المعشوق وغير ذلك تمحنريك الاعضاء عند حدوث الارادات والعزاتم

عل اجرام
نلفبه
ينتص
فيرما
وانفعال التفوس الملكبة تأثيرها فىالعالم عند التوجهالاتصالى تأث
العناصر والنفوس الناقصة الانسائية فهخبما اراد ألمتركف انفعلت نفوسالنصارى منفنسه ظ
عليهالسلام اقلبملباهاة بالخوفى واححمت عالنمباهلة فطلبت الموادغةبالجزية كذا فىاتأويلات

| القاشانية »* وكذا حال الولى ادذعاا عاومانطفات كول تئاملشموض:اواللوت )اوغين :ذلك
| منالبلايا  روى

انالشاعي اليساطى رأى نوما الشبخخ كالالدين الخجندىفى مجلس الشعر

فقال اعزابى اعزابى اى لوند * فقال الشيخ فجىوابه على الفور

از خحندم از خجندم از خجند * ولكهتأذىمنسوءادبهومعاملتهمعههكذا
و|حمله علىسكره فقال الغالب ان هذا الشاب سكران قسمعه الساكى وقال بالنداهة
ظ

سه جشميست ردم كش خراب تمزةاوم َه ازاز درعين هشارى س عذن مستا نهميكويم

مقال بطريق الهحو له
اى ملحد خخندى ريش وك قاوط :بهكازقابت  70ده رش ميتوان كفت
أددا فبا2عليه 4فذلك الس قات هن ساعته من تين انقسة
|قلماسمعهباع تألممنهتتألم

سس
سس

أوس بانعنوهم قال صبىالة عليه وس (دعوهم) وقد كان نزل عاللىى عليهالسلام قبل |
كر

0

70100 7 0

د

2

د جب

ا -

2222

ل

الاسلام ثلاث عبادتكما الصليب واكاكما اللتزير وزعمكيا انلله ولدا قا
)لوا ياعمد فإنقتم

 :صاحبنا عيسى قال (وما اقول قالواتقول انه عبد قال(اجل هوعبدالله ورسوله وكته القاها
الى العذراء .ا
لبتولٍ ) فغضوا وقالوا هل رايت انسانا منغيناب طيث ستلمت انهلاابٍ له

لد و ا ن هوالله فقا صلىاللهعليهوسمٍ (إن آدم عالليسهلام ماكانلهابٍ ولاام) /
| ولجبلزم م.
نذكلوكنه اسا لله تعالى فكذا حال عيسى عليهالسلام فالوجود .منغير اب وام
ا
خرق للعادة نمالوجود منغير اب فشسبه الغريب بالاغرب لكون اقطع لشسبهة الأصم

اذ
انظر فياهوارب مااستغربه 89الحق © اى ماقصصنا عليك مننياً عسى وامه هواط/ق '
كاسا.هة من ريك  1لاقول اللصارى ان
ه ابن الله وقولهم ولدّت ميم الليباءد  :ذلك ١

فلاتكن من ا
لممترين © اى من الشاكين فىذلك الطاب الاىعللسيهلام علىطررغَةالالهاب
والتهمبج ازيادة التشيت لاالننهى عالنثى* حقيقه يق
يتضى
ت.صانور صدور المنهى عنه من

مهد س
لرف د عليهالبلام.شاكا فىسجة,ما اتزل عليهوالعنى دم على ميك بوعل
مآانت عل
ه من الإطمكتان عىلق والتيرم عن الثنك فيهب» .قال الامام !متبصولور رجدالت

العصيف ل  1ل
د ولاترفع النهى  +فن حاجك © اى من النصارى اذ هم المتصدون

للمحاجة #8فبهه.اى .فىشأن عِيسى عليه.السلام وامه زحمامنهم انه ليس عاللىشأن الج
َ#
من بعدماجاءك مالنلي  #4اى مابوجبه:احابا قطعيا منالآيات البينات وسمعوا ذلك منك

! فليمرعؤوا ماهم عليه مانلضلال والنى

فقلوياىفاقطع الكلام معهم وعاملهم عايعامل به

لقره هو انتدع
وهم الامللىاعنة فقللهم69تعالوا 4ه التعالى فىالاصل التصاعد كأنالداعى
اشرعلى ورالمعو .يفك فامسه ان يتعالى اليهثمصار ذلك لمكل
دعو اين كان اىهلموا بالرأى

ْ وا
ملمزعبةهم بلعانلاذابكدارناللناانتهم مقبلون وحاضرون عنده باجسادهم  9ندع ابناءنا وابنا؟ 6
لظهور كونهم ا
معتهن ن.واآما الس جاء فتعلقهن من جهة اخرى

 ٠ون
8ساءنا ونس
اء؟ وانفسنا وانفسكي »اى ليدعكلمناومنكم نفسه واعزرة الهلصهوقأ
هم

غعاللبلهىك االى المباهلة و يحملهم عليها  9ثمنبتهل  64اى.نتباهل بان نلعن الكاذب وقول لمنذال

ذب
مناومكم  #9فنجعل لعنة اللهعالىكاذيين 6هعطنت على نبتهل مين لمعناه

ن روى انهم لمادعوا ال
ىالماهلة قالوا حتى ترجع .واننظر فلماخلاعضهم عض قالوا لد

| المح ماترى فقال
والله لعقردفتم يامعشر اللصارى ان مدا نى مرسل ولقددجاء؟

|
ظبلاتلهفلصكلن فامامننسابيتصما.احلباكاع والله بماعال قوم نيا قط فكعبايشرهم ولانبت صغيرهم ولئفنملتم
ل
ف دينكم والاقامة عملاىسم عايه قوادعوا الرجل وانصرفوا الى

بلادك .فأتوا رسولالله
صلىاللهعليه وس وقد خرج محتضنا المسين الجد سالاد

| مثىخلفهوع
لىخلفهارضىالله عينهقوهوول (اذا انادعوت ,فَأَسْوا )فقال.اسقف بمحزان
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سورة آل جمران

مج خخ آم

0

 2عتو “وانقؤد" دان افلا

كف تهيج أزتحوخواندى كفن لا كن

كددك خوالمؤْش]رجوَانٌ
مكاان
ول شيف كمبح .فدتينآن زرا  8ليل
باد حكتو زا بكرداى فكعدا  +كيوك “كسان بدان خوى ند

*فتفىاى خوش جواب خوبرو []1
هيتيج دالى :اشسنا" كردن -بكو ك
قي اى بحوى شاشت]  *.زانك كشىغ قاين كردا لهاست

دك
حوب
5

يايد نهنحو اتجابدان * كرتو محوى خط
دربا ص ددرا عن ق.رريهيكات”

د ؟وارلوجت

دزأن
لبا ر
 5دزا

زنده زدريا  8رصد

حون “عردىنو زاوضافق بشر » محر إسبرازت لهد تر فرق سن

نقد ظهر انالذين يطلبون غايلرله هم غرق فبحرالهوى والشهوات لشادرون على التصعد
الى الاعلى واماالذين مخاصوا من قشرالوجود ووصلوا بالفناء عنذواتهم الى عالم الشهود 4:م

بطيرون باجنحة انوار حالهم معالملائكةالمقريين لتخلصهم منالاقّال الدئيونة والاشغال
القالسه والندسه قال لعالى زان استطعم دوا

من اقطارالسموات والارض؛ اى بالتحرد

عخالهنا'ت" المنتمائة .والتعلقاث” الفدنايةنف(ذوا  6لتتخرطوا فىسلك الازادة الملكوائية
والتقون الخيروسشة وتصلوا الى الحضرة العلة لالاستفذون الابلطان »© اى مجححةشه هى
لمنلم

التوحيد والتحريد والتفريد العموالعمل والفناء فى الله تعالى قال عسى علمها لسللام

مليكوت الشموات من لنود ضرتين ]:والولادة نوعان  .اضطرارى نقحاالله تعالى ولا دخل
شه للكسس والاخشار وذلك:ظاه ..واختتارى بحضل بالكسب' وهوالدى اشاز الله عدنى

عللهالسلام وفقنا الله واياك لمحب ويرضى ويداوى بدواء افضاله هذه اللقوس المرضى انه
يره
سدر
س” ق
ولبشى
بك

يسهل كل امس عسير هه ان مثل عيسى ه اشاىنهالبديع المنتظم

لغرابته فاىلسالمكثال  #9عندالله كه اى فقىديره وحكمهفق كثل ادم يهاى كالهالعجية
لق لايرناب قمها

ناب ولا نازع فها منازع

هر

خلقه ف توا  3انفسير

*ان قابللضمير فى خلقه راجع االىدم
لله املناعراب اى 'خلق قالب ادم متنراب ف
وحين كان ترابا حكن ادم موجودا

 +قلنا لماكان ذلك الهدكل حدث

ادم عن

0

قريب

مهاهادم قبل ذلك تسمية لما سيقع بالواقع  +قلاملله كن 6ه اى انشأ بشرا ف9كون 6
والمقتضى ان َال فكان اى كان م امردالله الاانه عدل الى المضارع حكاية للحالالتىكان
ادم علهااى تدويرا لذلك الاحاد الكامل بصورةالمشاهد الذى بشع 01

كوت

هم
يدروه
وهمكالي
ان وفد جران قدموا المديئة واهرمبعة عشر رجلا مناشرافهم  .من
واسمه اهب.والعاقب الذى بعده وهوصاحب رأبهم واسمه غبدالمسيح  .والثالك اتوحارثة

ابن علقمة الاسقف وكان فوىشخرطفرعظم وكان ماللكروم بنىلهالكنا ئس وكان يسعثله
بالكذامات فاقلوا حتى قدموا عاللىنى عليه السلام فىمددالمديئة بعدالعصر عليهم نياب
حسان

ولهم وجوه

حسام

فقاموا وصلوا

واستقلوا

سلتهم واراد
5-0

3

الى صلىالله عليه

اكاب
-

] [1١وبفعض نخ الثنوى [ كفت أىازمن #وس.احى مجحو] 

صصصييم  -:ب

قنيارنابنى
ىار
ويأر
قسحد
مت
اوت
ورفو<ر
كث
نمادو
كدو
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لطللفليت

|سير بسيرتهم املنيهود فان اهل السلام فوقهم ظاهرين بالعزة والمنعة والحجة  8الىهوم '

||القبمة  6غاية للجمل لاعلى معنى ان المعل ينتهى حينئذ توخلص الكفرة منالذلة بل على ١
ا معيىان المسلمين بعلونهم الىتلكالغايةفامابعدها تفعل الملهتاعال
بىب
رهم
يد

 9ثمالى|

 ١جمعكم اىرجوعكم بالبعثوالضميرلعيسبى عليه لسلام وغيرةامن التبيقاه والكافرين ظ
|به على تغليب الخاطب عاللىغائب فى ضمن الالتفات فانه ابلغ افلىتبشير والانذار  8فاحكم
|

نكم  #4يومئذ اثر رجوعكم الى ل فهاكثثم فبهتختلفون  من امود الدين ل فاماالذين /

إخذ ا
| كفروا فاعذبهم عذابا شديدا فالدنيا#4بالسيف والسى وا
يلجزي
صةاول

الامراض ١

ملعقوبات فاىلحكقافر وم انلمثوبات فى حقالمؤمن لانها ابتلاء محض له أ
| والمصائب فانها نا
© والا خرة  بعذابالنار موومالهم من ناصرين  #خلصونهم من عذابالله فىالدارين

وصيغةامع لمقابلة ضرمايمع اى لليوساحد منهم ناصر واحد فوا«ما الذين آمنوا  4بما
ارسلت به هقوعملوا الصالحات  6 4هو ديدن المؤمنين  5قنوفهم اجورهم © اى يعطيهم
الجواز اعمالهم كامإة ولك الالتفات الى الغسة للايذان ممايين مصدرى التعذيب والاثابة .من

| الاختلاق من حدث الجلال والمال والله لاحب الظالمين  64اى نبغضهم ولا برضى عنهم
ا
#ذ
شلك
ا#
رة الى ماسلفمننبأعيسىعلهيالسلام وغيرهف نتلوهعليك #اى ان
ي
عل ك يامد واسند تلاوته الى نفسه معانالتالى هوالملك المأموربها على طريق استاد الفعل

|

الىالسبب الآ م وفيهتعظمبلغ وتشريف عظم للملك وانما حسن ذلكلتالناوةجبريل
لماكانت بامسهتعالىمن غنيفراوت اصلا اضيف ذلك الله تعالى  2املنآآيات > حال من .

' الضمير المنصوب اى مالنعلامات الدالة على بوت رسالتك لانها اخخار لابعلمها الاقارىء

ظ الكتاب اومن بوحى ايدفظاه انك لاتكتب ولاقرافبتىانذلكمالنوحى ال
وذكر يي
ائىالقر ان ظٍِالحكم » اى المتستملَ علىالحكم اوالمحكم الممنوع هتنطرق الخلل الله

| * والاشارة ازالله تعالى قال لعيسى عليهالسلام بإعيسى (انى متوفيك) اعلنصفات النفسائية
والاوصاف الحوانية (ورافعك الى  6بمجذبات العناية فنلم يصر فانيا عماسوىالله لايكونله
| وصول الىمقاممعر فةاللهفعسىلمارفع االسىماء صا
ارتلإدح
ماللةاكائلكة فى زوالالشهوات
والغضف
والأخلاق الذميمة * فاعللىسالك انينهىنفسهعن الهوى ويتبع طزيق الهدى ويعتير
بالايات والذكرالحكم ى يصل الىالنعيم المقبم ويجتنب الظلفانالله تعالى قال وال لاحب
الظالين ) 6اىالذين يظلمون على انفسهم بانقضاء العمر فىطلب غيرالله
خلافٍ طريت بود كاونا * هلاهاكبنى االويمان هنا

فاهلالطريقة احلمذين يمحون ناقلشغير صعفنحات القلب ويزكون نفوسهم اعلناوصاف

| المذمومة ذانها مانعة
مالنعرو ب الى سماءالمعرفة وعلوالوصال  :قال مولانا جلالالدين رومى
قدس كرد

اذى )
(

-0

سورة هآملران

عه  4١بيهم

ْ| الللجكدولاينينة على؛فبفلمهجمواضئبىعلفاهجمالهم فانه لميبك علدك احد بكاءهاولميحرن احدحزلها اس
متجمع

 0ركان فاللارض دعاة
الئناللهفاهلدالله عليها انشتتمعال الجبل

لهالله وتلك اللللة 2
حجان هيد ورا ميك لهالواربون فندهم فىالارض دعاة  7رفعه الله

| الليلة ااتىتدخن فيها التصارى.فلما اصبح الخواريون سف واحد منهم بلغة منارساه
ظعسى الهم فدلك قوله (ومكروا وامكوائله والله خيزالماكربن) والمكر هن الوقن اث

' والخديعة والحالة وَالمكر من الله استدراج العبد واخذه بغتة منحيث لابعلمفنها ايها العند
خف من وحجود احسان مولاك النك ودوام اساءنك معه فدىوامالطفه بك وعطفه علنك

.انيكون ذلك استدراجالك حتى قف معها وتفتر بها وتفرح بما اوانيت فتؤخذ بغتة قال الله
| تعالى .إسنستدرجهم منحيث لايعلمون»  +قالنسهل رضىالله عنه فيممنى هذ الآية بمدهم
ظبام وتنسيهم الشكز علنها فاذاركنوا النىعمة وححخبوا عنالمنع اخذوا * وقال ابوالعباس
ظن عظاء يغنى كلا احدنوا خعائئة اجددنالهم تلعمنة وانسناهم الاستغفار من تك الخطئة ومن
اب

لجاهلمريد سنفسه ويحق ربه ان يسئى“الادب باظهار دعوى اوتورط فى بلوا فتؤخر العقوبه
عنه امهالا له فيظته همالا فبقول لوكان هذا سوء أدب لقطع الامداد واوجب الابعاد اعتبارا
بالنلاهن مانلامس من غير نعرخم على ماوراء ذلك وماذاك الالفقد نور يصيريه اوضعف نورها

والافقد بقَطع المدد عنه من حيث لايشعر حتى رماظن انهمتوفر فى عتيقنصير وأو لم

 1من قم المدد الامْع المزيد لكان قطعا لان من 0.فى زيادةبس نقصان قال

ؤ

م  00اما
مه ا هذا مله يالله
اولك
ت|ابه فقال خف سطوة العدل وارج وك التكشل ؤالاء لعو 'مرةحركه قمالى ولو ى
|

ال ففىالنة وقعلايك آذم ماوقع وقد شطع باقوام فيها فبقاللهمكلواواشربوا هنأها |
لف

ازيم :الاهالية فقما عهمبالاكلوالششرب عنه وأى مكرفوق هذاوأى خسران |
ده

« ان قال اللهيك
اعظلم منه #

قولالله  3ا عيتى انىمتوفنك 

اى مستوفى |

"لايك وشوراى باصت امن إن هيرك البكيفاررو دمرؤك الى لبجل كتنتملات :فتك
نختف انفك لاقتلا بايديهم عل ورافمك © الآن هف الى د اىالى محلكرامتى ومقرملاتكتى
' وحمل ذلك رفعا اله للتعظام 9

قوله إاذاس الودنى  6واعاذهب ابراهم عليه لسلام

' نمالعراق الىالشام .وقد بيتاجاج زوارالله والمجاورون جبرازالله وكل ذلك للتفعخم فانه
مىبعدك ومنحيك  0منالذين كفروا َه اى
اام تنع كونه ففالمكان  00ومطهرك  43ا

من سوء جوارهم وخبث #بتهم ودنس معاشرتهم * قبلسييزل عسى عله لسلام منالسماء

على عهد الدجال حكما عدلا يكير الصليب ويقتل النزير ويضع المزية فيفيض المال حتى

لاشَله ااحد ويهلك فى زمانه الملل كلها الا الاسلام ويقتل الدجال و يروج بعد قتله إعمساة
الطن لفون وتإدمنه حم كوت هو بعدمانعيش اربعين سنة من تزوله قصلى عليه المسلمون لانه |
ا

1

١

ه
دمن
هله
سال ريه أن بمجع
250

كن

الهرة

رود

حاب
الامه ف.اش
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0

ومالك

ده

41

الله دعاءه  3وحاعل الدين اتعوك يه وحم

الجرالعالنع
لاس

 4+ -كم

سجس سس

|| فلماعل1

ظ

الاك

سد

افيس

علما لاشهة فهكايدرقكبا ورين هرالشتوور بانع"منهم الكفر |

اىمنىا شو لبق وارادوا فتله وانهم لا:زدادون علىرؤية الآ يات الاالاصرار على اخحود ٍ

|ف قال #ه خلس اصاءه مستنصرا غاللىكفارهة من انصارى  #الانصار جع نصيرج ال اىلله8
| متعلق يمحدذوف وقع  00من الماء أاى منانصارى متوجها الى الله ملعا اليه وهن اعوانى ْ

على اقامة الدين ه38اقاللحواربون  #جمع حوارى يقال فلان حوارى فلان اى صفوته
وخاصته وهم ان
عنا
شر بعضهم من الماوك وبعضهم منصيادى السمك ويءضهم منالقصارين ١
 0واخلصينفىحته وطاعته هقنحن انصارالله  3اىاتصازدسنهورسوله قالتعالى  انتتصروا الله |
ينصرع ) والله صر من سنصر دبئه ورسله  2+إمكا اه  1إشتكناك حار جخرى العلة لماقله

| فانالاعان بهعاك موجب لنصضرة:دبسه ا
ولذن 07

وامخارية معاعدانةه وواشهد بانا

مسلمو نخاسو افلاىريمان ماندةون للاتريد مننصارمتنك طلبوا معنلهيهالسلام الشهادة
ذلك الوم القنامة نوم دمت السك عليهم السلام ل هم إلذاناريان سعرل

الانكرواية  2روتاعلين عا انزلت كيهمنالاجل علىع
تيسى
ض وه
روع

:وروي البشناىة

الىالله تعالى وعرض

ظ لهم عليه و بعدعى ضها علاىلرسول مبالغة فىاظهار ام هم © واتبعنا الرسول #ه اى
أ و بىعل
تقيةى كل اه نجي وبدر من اموزالد.ن فشدخل فه الاباع فىالنضرة د-خولا
اونا  83فاكتنا مع الشاهدين ك3ه اى مع الذين يدون بوحدابيتك اومع الاساء الذين
وريد لانباعهم ومع امه محمد صل الله عليه و فانهم شهداء علىالناس قاطة وهو حال

افلطرج سقو ف لكترطوويا اعلمية رلك ان كتابالابرار اينكماون,فىالسموات معالملائمكة قال
 3تعالى( ك
(لاانكتاب الابرارلنىعلين © اذا ؟<هله ذكرهم معالشهداء 2ؤهنين كانذ كرهم
ظ مشهورا فىالملا الاعلى وعند الملائكة المقر بان  8+و كروا © اى الذين عمعيضو )كفن 1 1
يالو 1نالهود بان وكلوا به من شتله عبلة وهو اه فده ب به الىموضع د
اليه فتاه

وفمكرالله يك بانرفءفععيسىعليه لسلام والتىشيهه علىمن

قصداغتياله حتى قتل 9+واللهخير

ال
كين 54اقواحمامكرلبواعذعر كينا وافدرهم غ ل الغبالهالطيلة من حسث لخديال
زروى ع

إوبلك ى لدناشل للماقصد قتاه 1

 020ا

 0انملك0

أ
طيجلى عله فاثتله ملحنالى]لويف فالق اللهعن وبخك

والدت» تاذ١
عسى

صاحا

فين عسى

دشلمةادنسي |ل خدث منهم |

شمهه عليه| لسالام لباب

رودم #أوانوهمبطل وبب4طتو

فابن صاحنا وان 35

2

ان دحل

د

راطمو

ىحوام اندلس

دن ]با يفنكان دنا

فوقع بيهم مقال عفام ولما صلن

المصلوب

جات مسيم ومعهاامرأةة ابراها الهمنانون يدغاء عيتنئ وجعلتيا :كان غل(السبلوف
فاازلالله عبى هاعلسلام غاءها نقال على من؛ كان"قالجآعلنك فقَال ان الله رفعنى ولم
ظ «دبى أل
اخيروان هذا شى' شبولهم فلءا كان لعد سسيعة بامالاقم لعسى اقبط الى

عه

م,جوام

م

سَوَوْة آل مواق
مامت لسسع

الماكالتى بها بسوى السد اواللحمة © وجنتكم  5ملتسا  89باية من ربكم , ببرهان

> وعدم وله وغلقة مداوليتا هل واطمون 6ه |
“بين هد علخ ةازسالق وؤافاتقوا الله

له
لنه
ا؟ع
رها
ابمهوان
بسك
ف|ها ا

تعالى وتلكالآبةهىقوله  89اثالله دبى وربكمفاعدوهكه

ولاتعصوه بالشمرك © هذا  #اىالايمان بالله ورسوله والطاعة #وصراط سوتنيتقهم © طريق
سوى يؤدى صاحه الىالحنة وهوالحقالصرع الذى اجمع علهالر سل قاطه فشكون انة ده

فقوله ( ازالله دبى وربكم)'اشازة" الىاشتكمال القوة النظرنة أ
عل انهعليهالسلام حممنلتهم

بالاعتقاد االحلقذى غابتهالتوحيد وقال (فاعبدوه) اشارةالىاستكمالالقوة العلمية فانهيلازم
الطاعه التتىضى الاضمان بالاواص والانتهاء عنالمناهى م قرر ذلك بان بين ان امم نينالاعسين

هوالطريق المشهودله بالاستقامة ونظيره قوله صلىالله علهوسهٍ ( قل امنت #أستمم)فالعلم
والعحل ممنبادى الاستقامة فعلدك بالعسك بالححة القوية  +وسثل المند >كف السشئل

ال الانقطاع االلىله فقال بشتوبة تزيل الاصرار وخوف يزيل التسويف لاجد على

مسالك العمل كورذالله تعالى عالخىتلاف الاوقات واهانة النفس شَربها منالاجل وبعدها
املنامل قله فماذا يصل العبد الىهذا فقال هلب مفرد فمه بوحد محرد * وقال الحسن
اللط ع وبتاللدعنه ماطلب رجل هذا الخيريعنى المنةالااجتبد ونحل وذبل واستمرواستقام
حتىبلقاللهتعالبى اماترى الىقوله تعالى ( ان الذين قالوا ربنااللهثماستقاموا  * 6واعلم ان
الاستقامة لايطبقها الا اكلاابرلانها اخروج اعلنمعهودات ومفارقة الرسوء والعاداتوالقام |

بين يدى الله تعالى علىحقيقةالصدق قال رسول صلى الله عليه وس ( لأيكو'ن اكحادىلعيد
السوء ازخاف عمل ولاكالاجير السوء انلميعط لميعمل ) قبل ولا يصح رفع الهمة عن
الحظوظ حملة لان ذلك مكابرة معالربوبية وانما المراد انلايطلب بالعمل فعلامة العبدالاديب
انيستمر علىالطاعة فى باب مولاه ولاينظر الى شى” سواه لاالى الحنة ولاالىالنار فاذاجرد
مله ونوحيده عنالاغراض فقد استقام واتخذ الصراط المستقم مذها والارشاد الىهذا |

الطريق انما ضْد كمانذله استعداد ازلى وقالة اصلة فالتربية يصيرالعد قابلانوارالصفات |

الالتهبة و يخرج املنظلمات البشرية فعليك بخدمة الكاملين والاستقامة فطريق اليقين
كرد دع عوع والرعلة كيار  5باجون خودى  5كنىروز كار

»اعةالرسول
اولفاتباع شرف عظم قاملتخعاالطمبا لميبه عليهالسلام ((فبهداهم اقتدهوط

واتباعهمن لوازمتقوىالله تعالى ألا ترى الى قولهتعالى حكاية عنعسى علبهالسلام(فاتقو الله
واطبعون ) فاذا داوم العبد الاتياع يصل الى الاستقامة فانها ليست تماحصل فىاول الامص
 :قال مولانا جلالالدين الرومى قدسسسره العزيز

سات له المليايد ريك وكرفاق وناب
ا
ف فلما64الفاءفصبحة تفصيح عننحقق مع ماقالته الملائكة وخروجه منالقوة ىااللفعل

كأنه قال كه فوادته فكان كت"وكك وقال ديت وديتَ  8احس عشَى »©احس
استعارة للعلماليقنى الذى لاشبهة فكياهلاحساس وهو وجدان الثى' بالحاسة كأنه قبل

لببمينجدياكآديارفروفكارنيسسذبهتقامعةليغميخرخريةابراننحنربن

معز  7,هم

الجزء الثالث

الملا بوجيو الى عسى وحاوًا بالاكه والاإرص فسح يده بعدالدعاء عليهما فابصرالاسمى
وبرى
واحد

|

الاإرص فا من به البعض وححدالبعض
بان

وقلوا هذا

الما من المرركخى هو اطاق همهم نام ومن

سحر 

بطق

روى 

اناه عسى

اله ابرا فقوم

علمها لسلام وكان

 0بداويهمبالدعاءوحده علىشرط الايمان قثامل عيسىعليهالسلام فلواحىالموتى باذنالله ©
فألوا حالشنوسعنه فقال اميت لاحى بالعلاج فان كان هو يحى الموبى .فهو

وليسن يطبيت

فطلبوا ان حي اموق فاحى أرلعة أنشس احى الءدازر وكان صد شاله فارسلاحته العسق

أ اناخاك العان .عموتفا 'ننه فكان إشْهو يمه مسير هثَلا به أيام فأناه هوواضكايه فوجدوه قدمات

' منذ ثلاثه ايام فقال لاخته انطلتى بسنا الىابره فانطلقت معهم الىقبره وهو فىصخرة مطبقة

|فقالعيسى عليهالسلام اللهم ر بالسموات السبّع والارضين السبع:انك ازسلتى لاله
سراسل ادعوهم الىدينك واخبرهم الى احئالمونى فاح العازرفاقلامعازر وودكه شطر
فخر مم نقبره وبق وولدلهواحى ان حوز مي ميتهعن عسى على سَبرير ,حمل فدعا الله ْ

د

وعلىسريره ونزك ع ناعناقالرجالوليسثياب وهجمل السرير ع عنقةوربجعالك|

اهله فى وولد له واحى ابه العائم الندى الخد وعم قلله احها وقدماتت امس فدعاالله 1

شنوت وولدلها فقالوا يحىمكنان قزيب العهدمنالموات فلخلهملليعوتوا بل| .
| تعالى فعباشت
ظ اصابتهم ل

فاحى لناسامبن توح فقال عيسى دلوى علىقبرهفخرج والقوممعهحتى انتهى

| الىقبره فدعاالله تعالى بالاسمالاعظم فخرج قمبنره وقدشاب رأسه فقال عسى كنف شاب ١
ر|أسك ولميكن ف زىمانكشيب قياالروح الملاهدعوتى سمعت صوتايقول اجب راولحه ,
0

ان القسامة قدقامت شن هول ذلك شاب بألك تياد عن النزع فقال ياروح الله ان ١

مد ك
مرارنه ذهب عن جنجرنى وق
نان
وقت

مويه لك لتشليينة الات انهتلك | 9-5

| صدفوه فابه عم إفإنهزيةنه لعضهم فتذكنيه آخرون ثمقالله مت قال بشسرط انيعيذىالله من ظ

 ٠سكرات الموت فدعاالل ففمل ثمطليواآية اخرىدالةعلى صدقه فقال #ؤوانبتكمها تأكلون»» ,
منانواع الماكل  8وماتدخرون © اىومالخبأون للغد © فى بسوتكم»ه فكان يخبرالرجل
عا اكل 5اي

 1مج

ماس ود ب يمايصنع اهلهمو بم ياأ كلون

و ملي وكان الصى نطلق الىاهلهوسى عليهم حتىلعطوه ماخأوا له “مقالوا لصسانهم

لاتلعيوا معهذا الساحر وجمعوهم فىبيت خعايءسى عليهالسلام يطليهم فقالوا لبوا فىهذا

الببت فقال فقىنهذا البيت قالوا خنازير فقال عليه السلام كذلك يكونون فاذاهم خنازير
 8ان فىذلك  0اعيماة كن م نالخوارق والامورالعظام  0لآاية 6ه عظمة 00بكم  3دالة ظ

 52نممؤمنين اع
على كه رسالىدلالة باحمت ييا

ب

الصف

وكا ظ

طلتخا ييباه اس ومصدقا  0لمابينيدئى  3اىلماهدمى هه  3نالتورية #هاىموافقا علىما كان ا
يمن لعولمض
ظقل «و 4جك وللم  6لان

ا

انعجروملك راي

ريا

ا

ا
أ

ْ يتصل بالامماءو

مجان اج دوجوب

والماهامالااصطة لهوص  09ظ

الماك 2 (6

مجه بام يعم

00
' عن

بال| الأليامل

دورة أل سمران

وكان احسن ل خض فىذمانه ©بيه ' :

إى العلوم العقلية مر وتهذيب الاخلاق لكاانل الانسان فىانيعرف الحق لذاته |
واخير لاجل العملبه وتموعهما اهلومسمى بالكمة  8والتورية والاتمل  68فحفظهما |
عن طهر القاب وهذا الكلام اعنى لعل.ه ا سيق تطها لقاب صم

وازاحة لمااهمها ْ

من خوف اللاثمة لماعلمتت انهاتلدمنغير زوج هو و يه مجعله ب رسولا الى1

كهان
اىيكلمهم وقالبعض الهود ان

اما
ل» |

و قوم مخصوصين وكان اول اساء ىاسرانما

النطق اى رسولا ناطقابأنىقدجتتكم ملتيسا ل باية  6عظمة كائنة  8من ربكم #
وى ماذ.كربعده منخلق الطير وغيره  #8الى اخلق #ه بدل منالى قدجتدكم اى اقدر
واشكل لانه قدثيت انالعبد لايكون خالا بمعنى النكوين والابداع فوجب ازيكون يعنى
التقدير والتسوية © لكم  *#اى لاجلكم ممنى التحصيل لايمانكم ورفع تكذيسكم اياى

ظ

|
|
|
|

ا  0الضمير أ
اقلمطنين  شيأ ف كهيئة الطير
ه
للكاف اى فوذلك التى”الممائل لهئة الطير  82:فكون طيرا ه حبا نا ماقتو |
 3باذنالله ييه باعسه تعالىاشار بذلك الىاناحاءءه من اللهتعالى  5منه لانالله هوالذى خلق

ظالموت والْياة فهويخلق الحياة فذلك الجسم بقدرته عند نفخ عيسى عليهالسلام فيه سعلبىيل
اظهار المعجزات  -روى  ازعيدى عهاللسلام لماادعى النبوة واظهر المعحزات طالبوه
بخلق خفاش فاخذ طيناوصوره ثمنفخ ففباهذاهويطير بايلنسماء والارض * قال وهب كان |
الطير مادام الناس ينظرون اليه فاذا غاب عناعنهم سقط ميا لتميز فعل الخلقمنفمل |

 ٠اللهقلى امماطلوا خلق الخفاش لانه تاحب من سار الخلق ومن تحاسه أنه  ,ودمنطير بغير |
نتن
ْ

ويلذ "اتلد الحوان ولارسض كدض

الضرع
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ْ وحخرج مه اللين ولاسصير فوضوء النهار ولا فىظل.ه اللالى واتمايرى ؤوساءتين ساعه بعد |

ظغروب الشمس وساعه بعد طلوع الفجر ثبل افر جدا وضحك مابضحك

الانسان أ

وله اسنان وض كانحدض المرأة ولمادل القران على انعسى عليهاللام اتما تولد |
من تفخ جبرريل فىسم وجبريل روح محض وروحانى بحض فلا جكرامنت نفخة عسى
مىالذى
©
الاكها

سسا للحاة والروح  00واإرى”  3اى اشئى واح

الزتختشسرى لمرو.جدفىهذهالامة اكه غقيترادة 2

ولداحمى ٠قال |

رماع اف يو والإرص *

وهوالذىبه رصا ىساض فىالحاد سشطير بهواذا استحكم فلابرءله ولايزول بالعلاج ولم:كن ١

بهن شى“نفرتهامنه .واتماخصهمابالذ كر للشفاءلاتهماتمااعى الاطباء فىندا ويهماوكانوا /
اتلسعرفر
 .فىغايةالحذاقة فىزمن عسىعليهالسلام ا |:الاطباء عنهما ف.قالحالنوس

؛

واحابه اذاو لذ

يهلإمخرج منه الدم لاد |
اعى لاييرابًالعلاج.وكذاالابرص اذا كان حال لوغ زت االلاب.رة قله

الف

ا

1

ل

م د م

الجزءالثالك

نمت لمصدر محذؤف 9ا8ذاقضئ:اس: 1ا ارادشا :واصل القضاء:الاحكام/اطلق على |
الارادة الالببة القطعة المتعلقة بوجود الثى” لامجابه اياه الب غفا8تماشولله كن فكون #

من غير ريث وهو كثيل لكمال قدرته تعالى وسهولة تأ الملقدورات حسما تقتضه مشيثته
بلرسرعه
ع
.

حدوثها فاغل سها من اطاعه ا أمور المطيع للا مس القورى المطاع وان ظ

كاشَدر على خلق الاشاء مدرحا باسباتب ومواد معتادةة هدر على خلقها دفعة

| منغيرحاجة الاىثلى”امسنباب والمواد *.قالابنعباس رضىاللعنهما انمنيم رضىاللهعنها |
كانت ىغرّفة قن خنربت أدوائهاست| اذاه جل :عله شاي انض لأعواجيرين “مثللهانشوا

| سويا اى تام الخلق فلماراته قالت اعوذبالرحمن منك انكانت نقءا ثمنفخ فىجب درعهاحتى
| وصلت التفحه الىالرحم فاشتملت  +قال وهب وكانمعها ذوقراية شَالله بوسف الحار وكان |

 ١بوسفهذا يستعظم ذلك فاذا اراد انيتهمها ذ كرصلاحها واذا اراد انيبرئهااساي الاطيع ١
| عليها فكان اول مكالها انقاللها قددخل فوصدرىثئ” ازدت كانه فغليتى ذلك فرأيت
ظالكلام اشق لصدرى قالت قل .قال كدينى هل شت الزرع منغير بدر قالت  9قالفهل ١

ذر قالت نمالمتسمازالله ١
ينبت شجر مغينر اصل قالت فم قال فهلل يكون ولد منغير ك
| انبت الزرع بخولمقه منغير بوذارلبذز يومئذ اتماصار مانلزرع الذى اندتالله منغيريذر
ظ الاتعرانالله خلق آدم وحواء منغير اتى ولاذ كر فلماقالتله ذلك وقع فىنفسه انالذىيها ١

| شى ١كرمها اللهبه  دوى  انعسى عللهالسلام حفظ التوراة وهو فىبطن امه وكانت
| ميم تسمع عسى وهو يدرس.فيطها ثملماشرف علم الشهود اعطاه الله الزهادة افلدىنيا

فانهكانيلبس الشعر وبتوسد الحجر ويستير القمر وكازله قدح يشسرب فهالومياتءوضاً
فنه فرأى رجلا اشرب بيده فقال لنفسه ياعيسى هذا ازهد منك قرعى القدح .وكره
واستظل يوما فىفظل خيءة جوز فكان تلحدقه حر شديد فخرجت العتجوز فطردتهفقام |

وهو يضحك فقال يامة الله ماانت اقتتى واتما اقامنى الذى ليجعللى تعبا فىالدنيا ولمارفع
ويقرلببلل اليا| 
 ١الى السماء وجد عنده ابرة كانيرق بهادقام بايبلن الاللونة ماب

* وفه اشارة الى انالسالك لابد وانينقطععنكل ماسوىالله تجرد عنالعوائق حتىيسير' 
| مع الملا الاعلى ونطير الى مقام قاب فوسان اؤلأقوزاله ناويات انموسى عليه لسثلام باحىْ 

ربه فقال اللهم .ارنى وليامن اولبانك فاوحى اللّهتعالى الهاناصعد :الى جل كذا وادخل
زاوبةكذا فىكهفت كذا حتىترى :ولى.ففعل فرأى فه رجلا ما توسد بلبنةوفوق غورته
خرقةولس رشق

غيره فقال اللهمسألتك ان تررى ولبك فأريتى هذافقالهذا هوولى

 1يزعن ىن وجلالى .لا ادخله النة حتى أحاسية باللنة والخرقة مناين وجدما غال اولناالله
الافتخار بالفقر وترك الدسا والصبر على ماقدرهالله
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زيركان * هست

حاوا ارزوى كودكان

كل فاقن اور  4151دقان بررود * هرلكه حلوا خورداويس تررود

فالقوة الروحانية ااتىبهابكصي
اراللان
مسلانامكة انماتحصل بالصبر عن المشتهيات فانظر الىرحال_
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المشرفة كالصديق والفاروق

سورة :ل1زمنتران

واصله مشيحا باعبرانية .ومسناء الميارك  عيسى * بدل |
خطاب لىمم #تضي .انيغَال

منم © صفةلعبىو بوجهال ا
ظمنالمسح معرب من ايشوع «هاب
عنسنىابنك الااندقبلعيسى انبمب انممبااعللىاباناء ينسبونالىالآ بااءللاالمىهات فاعلمت

نسي :انديولانناغميرَاكِ فلايتننس الاالى :امه وبذلك قصلت ؤاسلفيت على نساء المالمين
* فانثلت قبل أملجه المس..ح عيسى ان م > وهذه ثلاثة أشاء الاسممنها عسى واما المسيح ْ

والابن فلقب وصفة * قلت الاسملا.سمى علامة يعرفبهاوتميز من غيره فكانه قبل الذى |
ْ
أ

فالامم #وجها» |
يعرف بهوتتمزتمن سواه مموع هذه الوثلفاىثةال*تسسراللقب اصذااعررك
حال من الكلمة وصح انتصاب الخال مالنذكرة لكونها موصوفة والوجبه ذوالحاه وهو
القوة والمنءة والشرف  8فىالدنيا  #بالنبوة والتقدم على الناس  0والا خرة  #بالشفاعة

وعلوالدرجة افلىْنة  2ومنالمقربين  4اى عند ريه بارتفاعه الى السماء وصحبة الملانكة فيها

ف ويكلم الناس فالمهد وكهلا * اى يكلمهم حكاولنه طفلا وكهلاكلامالانياء عليهم |
السلام منغير تفاوت يعنى انتكامه فى-الة الطفولية والكهولة على حد واحد ودفةواحدة |

منغير اتفاوت بانيكونكلامه فىحال الطفولية مكلثالمالانراء والحكماء لاشك انهمناعظم |
المعجزات * قال مجاهد قالت ميم اذاخلوت اناوعسىحدى وحدثته فاذاشغلىعنه انان |
سبح فيبطنى وانا اسمع وتكلمه معهم دليل على حدونه لحدوث الاصوات والحروف

 دوى  -انهمبلغروم الايتق .سلشةارسلة ايهاالله اافيودرال شجكك فرىسنال ماجلانان اشهر!ْمرفع ال4الماء أوحاءه الوجى عق  5755ثلاثين شيك

ف سو نه ثلاث سنين واشهرا ْم ْ

رقع » +والكهل من تجاوز الثلاثين الى الاربعين وقارب الشيب من!١ كتهل الت قارب |

الببس فعلى هذا صح انْبغّال اناهبللغكسهنولة اولكناس فيه تمرفع واماعلىقول نمبول
اذاول اسلنكهولة اربعوزسنة فلابد انغَال انهرفعشاباولايكلم الناس كهلا الا بعدانينزل

ظاملنسماء فاىخر الزمان فانه حيتئذيكلم الناس ويقتل الدجال فوإمنالصالحين  هذه
| الازبعةاحوالمقدرة منكلة والمعنى يشركبه موصوفا بهذه الصفاتوذ كرقوله ومنالصالحين
١
1

| هدوعو الاوصاق المتقدمة دلبل على انه لارضه اعظم رخ اكوا الم ضيالا للانةلايكو نالمراء

كذلك الابانيكون فىجمع الافمال والتروك مواظبا على النهج الاصلح والطريق الاكل '
ومعلوم انذلك يتناول ججيع المقامات فىالدين والدنيا فىافعال القلوب وفىافعال الجوارح |
ف قالت  6ميم متضرعة الى ربها

دب أىيكون » لساكوين :لسن أبن 2

لىولد  6على وجه الاستبعاد العادى والتعجب ماسنتعظام قدرةالله ذانالشرية تقتضى
التعجب ماوقع على خلاف العادة اذلمنجر عادة بانيولد ولد بلااب © ولعسىى بششر | #

آدئى وسمى بشرا لظهوره وهوكناية اعلنماع اى والخال اىعلى حالةمنافية للولد علقال | 64
ف اللهيخلق مايشاء 6هانخلقه اى الله مخلق مايشاء انيخاقه خلتا مثل ذلك الخلق العجيب ١
والاحداث البدديع الذى هوخلق الولد منغيراب فااكاف فىبحل التصب عالنىها ىالاصل ١
جه22777زن

توتتب

ممص رم جر

و

المزء الثالث

 3+ 3-دم

التناهى فالىفضائل والبر والتقوى وحسن الخصائل والكمالفىثى* مايكون حصوله للكامل
أولى منغيره و
السوة لدست اولى للكساء لان مناها على الظهور والدعوة وحالهن وح سن«

ولاتكو امو فىحقهنكلا بلالكمال فىحقهن الصديقية قوريب منالنسوة والصديق '
م
ظن صدق فىجمبع اقواله وافعالهو
احواله قن النساء كاملاات عارفات واصالات الى مما مالرجال ظ

فهن رجال والمعنى
 +وسئل بعضهم عن الابدال فقال اربعون نفسا فقيل له ل لاتقول اربعون ا
رجلا فقال لآن فيهم النساء  :قالبعضهم
|

ولوكان النساء كن ذكرنا * لفضلت النساءعلىالرحال

ظ

فلاالتأنيث لاسم الشمس عبب * ؤلا التذكبر فخر للهلال

|

ويناسب هذا ماحئى ان امممد والدة الشبخ اعلبىدالله بنالخفيف رحمهمااللة تعالىكانت ظ

املنعابدات القانتات وكانابنها اإبعوبدالله نيحيالعشر الاخيرة رممنضان لةدراكللقادر

ومن دأبه الملازمة االلىصلاة فوق الببت وكامك والدنه متوجهة الىالله افلبيت فليلة ان

اخذت تظهرانوار للةالقدر نادت ابنها ياانعمد انالذى تطلبه هو عندنا فتعال قزل ,
 -لان

فخر على قدم امه وكان شّول علمت قدر والدتى منذ شاهدت فهذم |

واللداته فائظركف ارشدت ابنهاوكيف اتفوقت عليهفوالفضل والشرف معكازة

 3واجتهاده ايضا فظهر امن النساءمنهى افضل مالنرجال وذلك بالوصول الى جناب

الْقَدّسَ ولس “ذلك؟ اتلاان" الاستمكات والهدابةالخاصة مالنله تعالى ااسعلدلنها وايا؟ 1

ونعوذبالله نمسناء زماننا حبث لايرى فيهن منهى اهل التقوى قال رسولاللهاصلل

عليهوسلم ص(نفان مناهل النار امرها ) يعنى فىعصره عليهالسلام لطهارة ذلك العص )
يل حدنا بعده ( قوم معهم سباط ) يعنى احدها قوم فى يديهم سياط جسمع
بوط

0000

النقر يضربون به
االنا
س ) وم الذين بيضريون بها السارقين عراة اوالطوافون رع ْ

الظلمة كالكلاب يطردون الناس عنها بالضروب والسباب و(نساء ) يعنى ثائيهما ناء
(كاسيات ) افلىحقيقة عا
(ديات ) فالمعنى ملناس  0ت(لات ) اى قلوب الرحال

الى الفساد م(ائلات ) اى الى الرجال ر(ؤسهن كأسءة البخث ) يعنى يعظمن رؤسهن '

بار والقلنسوة حتىانشس
لبه ا
بسنم
خةت (املمنائل
اةل)ميل لان ااعلىسام يبل لكد :أ

شحمه لا
(يدخانالمنة ولايجدنريحها وان ريحها ليوجد منمديرة كذا وكذا) اى نو جد ا
من مسيرة اربعين عاما افذقالتالملائكة  4بدل من واذقالت الملائئكة منصوب بناضه

وج
ل

والمراذ بالملائكة جبريل وجمع تعظلما لهوقدص
ياعمسسم ان الله ببشرك  4أى يشرحك
بكلمة 62كاننة  9منهين عن وجل واطلقَغَكى عسى لفظ الكلمة نطريق اطلاق الس

عالى
لمست
لان سبب ظهوره وحدوثه هو |أكلمة الدادرة مه تعالى وى كن وحدوث كل
مخاوق وانكان تشلب هذه الكلمة ل>نَالسبى المتغازق للحدوك ك
1ان مفقودا فىحق عسى

اعلسيل
هامكاناسناد حدوثه الىالكلمة ١:تمواكل شعلعليهالسلام بهذا الاعتبار كانه نفس ١

اكة لؤاستاكزائاملى بالكدعةادةاي م 0

ا(للشرقة)

مجج ىم دم

سوءغ بل

ان

وموجمهاعولرا كيين 64امرت .الصلاد بالجاعة بذكر اركائها |
اوإاحسوع جديويدنيمدع ببوجرع
ااب رعابتها وايذانا بفضيلة كل |
ناغة فى
| القنوت وهو طاوللام والسجود داك دمما
.منهاواصالته  .وتقديم السجود عاللىركوع امالكون الترتيب فىشريعتهمكذلك وامالكون |
| السجود افذل اركان الصلاةواقصى مراتب الخضوع ولابقتضى ذلك كون الترتيب |
ظخاد
ل

كذلِك رايلللاثق نه الترقىمنالادى .المالاعل واماليقترن.اركى بالر)لكليانسمان أ

ظبلاانمرنكوع فيصلاتهم ليسوا مصلين قبللم امرت يذلك قامت فالصلاة حتىتورمت أ
قدماها وسالتدما وضحا © ذلك

اى فا كنا فىالقصص من حديث حنه ويم وعسى

وزكريا وياحنىب8اءمانلغنب #4اى مناخار الغنب التى لابوقف عليها الا بمشاهدة |
اوقراءة كاب اوتعلمنعام اوبوحى منعندالله تعالى وانعدمتالثلاثة الاول فتعنت الرابعه |

وهوالوجى وونوحيهاليك  6اى ننزلهعليك دلالة علىحة نيوتك والزاما علىمنيحاجونك |

منالكفار .والوحى فىالق رآن لمعانللارسال الىالاناء قالتعالى (نوحىاليهم) وللالهامقال

 0تعالى لواو حنناالىام موسى»ولالقاء المعنىالمراد قال تعالى (إبانريكاوحى لها وللاشارة قال

هبعكرشةبا) واصل ذالكل كالعهلام خففىاء  وماكنت ظ
حهموه و
بالي
سحى
نإفاو
الىل
تعا
ْل|ديهم © اى عند الذين اختلفوا وتنازعوا فىتربية مم وهوتقرير لكونه وحا علىطرقة |
ظالتهكم بمنكريبههاى انهمعالمون لايشكون انك قرا كتايا وم تصحب منعلتلك الاساء

ح|تى تسمع منهم فل ببق الاالمشاهدة وهىمنتفية بالضرودة فكأنهم ادعوا هذا حاال لكونه |

يلزم امننكارهم الوح اى ابنلاميلكونحى كازعموا فلابد مندعوى المشاهدة ولتمكن

*قال اابلنشيخ فى-واشيه كأنهقل ايهاالمتكرون لان اوحىاله والمتهمون فدعوىنيوته |
لبس (كم ففسبب الاتهام سوى احال المشاهدة والعبان وانه غايةالسفاهة ونهاية الحذلان |
وفن اضل ممن عدل عنالاحمال الثابت بالمعحزات الساطعة والبراهين القاطعة الىاحمال |
لايذهب اليه وهم الننوو لض حالة ادعى الى الضحك والاستهزاء والسخرية محنال هؤلاء |

انتهى  8اذ يلقون اقلامهم  #التى كانوا يكشون بها التوراة اختاروها للقرعة تبركا بها |
ظ ف أيهميكفلميم » متعلقبمحذوف دلعليه يلقون اقلامهم اى يلقونها ينظرون |
اولعلموا يهم يكفلها فو وماكنت لديهم اذ يختصمون  4ب تانتافافىكناتها أ
وود ذ كرفها سق مدال بهدلالة علىفضيلة مربم حدث اصطفاهاالته على نساءالمالمين فان /

تبيخ اذ كراملنتربية المسمانية اللاقة محال صغرها والتربية الروحانية المتعلقة محال
كيرها ليمتفق لغيرها منالاناث * وعن ابن عباس رضىالله عنهما قال قال رسولالله صفىالله |
يد(ة نساءالعالمين عمسمثمفاطمةثمخدعة ثماسية ) حديث حسن بوافق |
وس
عليه س
الا بيه افلدىلالة على انمستم افضل من حمسع نساءالعالمين * وعن انس قال قال رسولالله |
صلى اللهعليه  ( 2حسبك من نساءا لعالمين صم يشت عمران وخدنحه شت خوياد وؤاطمة

بنت محمد وأسيه امرأة فرعون ) وهو يدل على ان هؤلاء الاريع افضل منسائر الناء |
* واعلم ااهل الكمال املنرجّالكثير ولجيكمل منالنساء غيرهذه الاربع ومعنى الدمال
لادوح السان ” -#نبى )

البو الثالك

”>

تكاأرزذلال-لهروفتىس اناعيلسىسعلليهام حينترق الى اعلى م اتبالذكرجاءهابليسفقالياعسى
مبحي
ناعسمىره

بإلذكرمعانجبلته علىالملعمنهثمظهران اهراد أن نتوابه

وينزله منميتية الذكر القلى الى .مىتية الذكر اللسانى وذلك كان تنزلا بالنسية الىمقامه ظ

عليهالسلام فعلىالعاقل ان يادالوماعل
ذىكار |نااليلواطراف النهار فانالذكر يدفع '
هوى الن
فس فاذا طرد ذلك منالباطن فلاسبيل للشبطان ايضا فيالظاهص فتعلق أنوان

المنهسات بالكلنات وسّصى القلب ويتكدر
با لى فشان ازاشّه كرد * كه صقل نكيرد حو زذكار حورد

| * قااللق.شيرى فذكر اللسبان به يصل العبد الى استدامة ذكرالقلب والتأثيرللذ كر فاذاكان

المبدٍ ذاكرا .بلسانه وقلبه فهوالكاملفى وصفه فىحال سلوكه * قال سهل /نعددالله راضول

عنهمامن يوم الا والملدل سبحانه يناذى عبدى ماتاصفتتى اكذرك وتنساتى وادعوك الى

ظوتذهب الى غيرى واذهب عنك اليلايا وانت معتتكف عاللىخطايا ياابن آدم ماتقوك غدا اذا

جئ
وتتى
ق
ا*ل الحسين افتقدوا الخلاوةفىثلاثة اشياءف اىلصلاة والذركر والقراءة فانوجدتم ظ

والا فاعلموا انالباب مغلق * قبل اذا تمكن الذكر املنقلب فان دنامنه الشيطان ضرح ١
كإيصر ل الانسان اذا دنا مانلهشيطان فبجتمع عليه الشياطين فيقواوزمالهذا فقول قدمسه

الانن * قال بعضهم وصفلى ذاكر فىاحمة فته فييها ه
اوجذاالسسبع عضظرمبهضرية ١

واستل
ب منه قطعةفغشىعليه وعلى فلمأافقت قلت ماهذافقال قيضالله هذا السبعلى فكلما
داخلتى فترة غضى كارايت اوصلنالته واياكم الى مرنية البقين وشرثنا بمقامالقكين واذاقنا

حلاوة الذكرفكلحين وادخلناانةالمعنو يمععبادهالحصال
ممين
عيان  +واذقالتالملاتكة ين |
اا
ى اذكر وقت قولالملامكة وهو جبريل بدلالة قوله تعالى فوسورة ميم ف١ارسلنا الها
روحنا فتمثل لهابرا سويا)اىسوى الخلق لتستأنس به وا
تتمعاحظمع
ها لهلانهكانر يبس
الم
لائكة .للإيامبميهوكلام جبريلمعهالميكنوحيااليها فاالله بقول لإوماارسلنا مقنلك
الارحالا نواليهم) ولانيوة افلىنساء بالاججاع  .فكلمهاشفاها كرامةلها وكرامات الاولباء
أحوقارهاصا لعيلويعي
هساىلسلام وهو منالرهص .بالكسر وهو الصنت الاسفل
م نالخدار وفىالاصظلاح ان يتقد
م على دعوى السوة ماشه الممجزة كاظلال الغمام

لرسولالله
صل الله عليه وسلم وتكام الحجر والمدر والرى بالشهب وقصة الفبل وغير ذلك

ف انالله اصطفيك » اولا حيث تقبلك منامك بقبول حسن ول يتقبل غيرك اثتى ورباله
مفنحاجلركفرزكر ياعليهالسلام ورزقكمنرزق المنة وخصك بالكرامات السنية ف وطهركد)»
و
المعصة والمانفعال الذميمة والعادات القببحة ومنمسس الرجال واملنحرض

| والنفاس
قكلاوانتمييم لامحيض ومنممةاليهود وكذبهم بانطاقالطفل « واصطفيك يه

آخرا « نعسلاءىالعالمين  #بان وهب لك عيسى عليهالسلام منغيراب ويمكن ذلكلاحد

منالنساء وجملكما آبة لاعالمين يوياسس.م اقتى لربك  *6اىقومى .الفصلاة واطيلى القيام
ف(يها )

مج ١م هم
عدم

0

قبل ان رفع عيسى الى

سورة آعلمران

ا ©#وسبدا 6ه عملف علىومنااع

واس

مطئه و إلهم عددمه فالها مااسناها
ولعونهم ولالس قن وكازفاهًا للناسى قاطبة فاه جي خ

| #ووحصوراي

اى ميالغا فىحصرا لنفس و حسها

عنا لشهوا ت 5معالقدرة 

روى

١:ذفمس ْ

فىصباه بصبان فدعوه الى اللعب فقال ماللعبخلقت  .و لجسوباتع منالنساء معالقدرة /
| غليهن «قدتزوج معذلكليكون لز ابعيحريك«لووبنويا © ائ ١بوحىالياهذا بلغحوميلفه أ
5
منالصالمين 5

اى ناشنًا منه ,.لاك ن مناصالاب

الانساءعليهم | أسالام  /والصلا 1

ةبتّة مناقاصضى أ
تننظم الخير كله اك به هنا مافوق الصلاح الذى لابد منه فىمنصب الب اول

فدهام
تلول
لهمالسهبا
ارت
مراتيه فقال 64عند تداءالملائكة اياه وببشا

متعجا محنيث

العادة مي بالولد جه دج[ ترعونلى  33اعم كفن يحصرلى  8غلام ##واوفه دلالة |

نره
وخب
كنه
بىا
عل

ل وكقدبر 
ا8
ىير
نتبغ
غدال
لعن
باما
غل

سبنن
لك
اكنى
اى ادر

واثرفىة

* وفبه دلالة على اكير السن منحيثكونه منطلائع الموت طالب للانسان لابكاد بتركه
قبل كان له تسع وتسغعون سسئة ولامراته بمان وتسعون © وامرافىعاقر  64أى ذات عقر
وعقهم لاتاد هق قال 6اى الله © كذلك  اشارة الى مصدر يفعل فىقوله تعالى ا©لل ١

بفعل مانشاء © اى مايشاء انيفعله منتعاجيب الافاعيل الخارقة للعادات  .فالله مبتداً ويفعل
خبره والكاف فمحل النصب علىانها فىالاصل نعت لمصدر محذوفى اى الله بشفعل مايشاء

ان بفعله فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديعالذى هو خلق الولد منش>ة وان أ
وتحوز عافر

قالرباجعللى آية 6هااعىءلامة د اع بحقق المسئول او وقوع الحسل

وابما سألها نلاالعلوؤق امى حن لابوقف عليه فاراد ان يطلعه الله عله ليلق تلك النعمة
الجلدلة منهحين حصولها بالشكر ولايؤخره الى ان يظهره ظهورا معتادا هلقالابتك يه '
تتقكدرلعيلىمهم هقثثة ايام ' 4
اى علامة حدوث الولد و ان لاتكلم الناس © اى ان لا
اى متواليةلميعاليها فانذ كر الليالى اوالايام بِمَتضى دخول الاخرى فيعهارلغفةا واتما
قيلت حي لتخلئمص المدةلذ كراللوهشكره قضاء لحق النعمة #8الارمن!  6اىاشارة |
!

وسمى الرعض كلاما لانه بؤّدى مابؤدى الكلامويشهم 000
سد اورأساونحوما
فلهذا حاز الاستشاء المتصل منه شم| مسد تعللى جفروكية لعدم منعه عنذ كرالله فقال و وا

8ثيرا يهاى يمحر
ريك كهفاىىايام الحيسة شكرا لحصول التفضل والانمام ك
يه وسبح بالعشى © اى سبحه تعالى اى مالنزوال الى الغروب  8والابكار  6#من طلوع

لجا*ءام
اراللاالض
قفج
ظ ال

الاحند.ها انه تعالى .
فىقوله تعالى إكورارذيككثيرا »نه قو

ان لسانه جبدا وكان '
ابمحبس لسانه نعامور الدنيا الارمنا فاما فىالذ كر والتسببح فكقد

ذلك منالمعجزات اللاهرة  .و.القول الثاتى االمزاد :مانلهذكر بالقلب .وذلك لانالمستغرقين أ
تعالى عادلهم اول الامن ان بواظبوا علىالذ كر اللساق مدة فاذا املا"
ْ فىحارمفعةرالله

القلب من نور ذكر اللهسكتوا باللسان وبق ابلذاكلرقلب ولذلك قالوا منعرف اللهكل

|لسانه فكان.زكريا عليهاكلام امس

بالسكوت اللسان والاستتحضار مفعىاالذكر والمعرفة
-

0

ْ انك لين سيت من الملاد  7 0رماجر ال الاغترار وذلك يؤدى للتعلق بالواحد القهار

الى وحى بل عن ا ىعنوان الواسطى قال نكسرت السفشة وشت انا وام أتىاياما علىلوح وقد

واء
ىفااذلا رهجل
فسى
حةت فىفقالت بقتلىالعطش فرفمت رأ
اةصبب
صخال
فلكال
ولدت فىم
| حالس وفيده سلسلة منذهب وفيها كوز منياقوت احمروقال هاكاشربا قال فاخذت الكوز
لملكه قال اناعد
وشرسنا منه فاذا هو اطب مانلمسك واحلى مانلعسل فقلت منانت بارح

| لمولاك فقلت م وصلت الى هذا فقالتركت هواى لمرضاته فافجىلساتىلهواء ثمغابعنى
فل امره وحج سفيان الثورى معشيبان الراى رضىاللهعنهما فعرض لهما سبع فقال سفيان

لشيبان أماترى هذا السبع فقاللاتخف واخذ شيبان اذنيه فعركهما قتنصيص وحرك
ذه فقال سفبان ماهذهالشهرة فقال لولا ماخالفة
شهرة لما وضعت زاادلىاعلى ظهره حتى

الى مكة
توعم كردن از حكوداور مسج * كهكردن نهيجدزحكم توصج
محالست حون دوست زووااتر]ة هلاكر دردست دشمعن اوتنا

مدارعن
يدم افلحراب ولما رأى ذكريا عليهاللام حال
| هنالك  6اى حثكانقاع

 ١مريم فىكرامتها علىالل ومنلتها رغب فى ان يكون لهمنابشاع ولد مثل ولد اختهاحنة
8عا زكري
|فىالتحابة والكرامة ىعاللل وانكانت عاقرا مخوذا فقدكانت اختها كذلك د
ظ ربه قال رب هبلى ملندنك #ه اى اعطنى منمحض قدرتنك منغير وسط معتاد © ذرية

| طببةيه اى ولداصالخا مباركا تنقيارضيامرضيا  .والذرية النسل تقععلىالواحد واجمّع
' والذكر والائثىوالمراد ههنا ولد واحد  .والطب هوالذىتستطاب افعاله واخلاتهفلايكون

|فنهاص يستيخيث ويعاب ا8نك ساملبدععاء يهاى مجببهكافىقولهمسمعاللهلحمنددوهذا
كنلأميجنبه ل+يسمع * فانقبل ان زكرياكان عالماانفىقدرةالله ذلكقبل رؤية
فنم
لا
حال مسيم فهلا سأل قبلذلك  +قلناقديزداد الانسان رغبة فىالشى”اذا عاينه وانكان عاما
9الملائكة  6اى جبرائميل وحكم الواحد منالجنس قديئسب الى الجنس
| قبنهقابلدهته
اون يركب اليل واما يركب واحدا منافرادها ولماكان جبرايل ريسهم عبر
فسهلنح
نف
عبناهدم الماعة تعظها له وهو حالممنفعول النداء اى والمال ان كزريا عليهالسلام
| ف قائميصلى فىالحراب  “#اى فالىمسجد اوفىغرفة مسيم «و ازالله * مفعول ثان لنادته
ظ أى بانالله تعالى

شرك ِحى »#اى ولد اسمة يحى لانه حى بهرحم امه ولانه نحىبه

| لالش من وعظه والتقدبر بولادة ولد اسمه بحى فان التشير لاستعلق بالاعمان © مصدقا

ملمنةغكنير اب فشابه
| بكلمة املنلهكه اى بعسىعلبهالسلام  .وانما ىسكملة لانه وجد بك
النديسات التىه والم الامى وهو اول منآمنبعسى وصدق باكنلهةال وروح منهوسمى
روحا ايضا لانه تعالى احىبه منالضلالة كأبحى الانسان بالروح * قال السدى لقبت ايمحى
| ام عبسى فقالت يامبم اشعرت بحبلى فقالت مسيم واناإيضا حيلى قالت فانى وجدت مافى

|بطنىيسجد مبافطك فذلك قوله تعالى ((مصدقا) ال وكان يحى | كبرمنعيسى بستة اشهر
)02

جع و 7هم

سورة آل عمران

فتنافسوا فهالانهاكانت بنتامامهم وصاحب قرباهم فانى ماثان كانت رؤس ,ىاسراسيل
وماوكهم فقاللهم كزريا انااحق بهاعندى خالتها فقالوا لاحتىنقرععليها فانطقاوا وكاتواسيعة
ظ وعشرين الى نهرقبل هونهر الاردن فالقوا فنه اقلامهمالتىكانوا يكشوزبها الوحمعلىانكل
مانرفع تلمه فاهلوراجح فالقوا ثلاث مرات فنىكلمرة ير بشع قل زكريا فوقالماء ورسدت |

اقلامهم تتكفلها * قالالشبخ فىتفسيره وهومعنى قوله (فتقبلهاربها) الا بة#كنا 4اىكل
وقت هه دخلعليها “د اىعلى مم  #كزريا  5فاعل دخل بهالحراب  6اىلفحراب
قل بىلها محرابا فىالمسحد اى غرفة تصعد المها بم اوالحراب اشرف الجالس ومقدمها
كائها وضعت فىاشرفىموضع من بيت المقدس ,اوكانت مسأجد هم نل اويا مد زؤئن الها ١

لايدخل عليها الاهو وحده فاذاخرج غلق عليها سبعة ابواب فكل.ا دخل  #جد عندها |
رزقا  #اىنوعا منه غير معاد اكذان ينزل ذلك مانلنة وكان جد عندها فىالصف فكاهة
«ال ك5انه قبل اذا قال كزريا
الشتاء وفىالشتاء فكاهة الصيف ولترضع ثديا قط ق
عليهالسلام عند مشاهدة هذه الآية فقبل قال

يأص م ىلك هذا كياى منابن محى“'لك أ

هذا الدى لايشيه ارزاق الدنيا وهوات فىغير حنه والابواب مغلقة عكللساسسل للداخل به

الك هقهالت  6#مسيم وهى صخيرة لاقدرةلها على :هم السؤال ورد الجواب قبل تكلمت
وى صخيرة تنكام عسى وهو افلمهد  0هومن عانلدله  31قلائدعحب ولتاسشعد  0انالله ١

زيقرمنيشاء  6انيرزقه ف بحغيسراب  6اى بغتيقردير لكثرته اوبلاحاسبة اومنحيث |

لاحتسب وهوتعليل لكونه منعندالله امكاملناماممها فيكون فىيحل النصب وامامنكلامه

عونجل فهومستأتف * وفالآية دليلعلىجواز الكرامة للاولاء ومناتكرها لجهعذا أ
ارهاصا وتأسسا لرسالنهعليهالسلام * عنالنبىصلالعلليهوس انجاع فىزمن آحط فاهدتله |

فاطمة رضىاللهعنها رغيفين وبضعة احثمرتهبها رجعبها اليها وقال (هلمىيابنة) فكدنت |
عانلظق فاذا مهمواوء خبرًا وا فبهتت وعلمت انها تزلت منعندالله فقال لها اصللله
عليه وس (أتزلك هذا) فقالت هومنعندالله انالله يرزق منيشاء برغحيساب :تالصبىالله

عليه وسم (احمدللالذى جعلك شيبهة بسيدةنىاسرائيل )ثمججعرسولاللهصبى اللهعليهوسر
علما والحسئين رضى الله علهم وجمع اهل بنته عله فاكلوا وشعوا وبق الطعام كاهو فاوؤسعت ظ

ه
لضى
لر
اطمة
فا

لف
سلى
لر ع
ادظه
عنها جعليىرانها  +وق

راضلىلهعنهم منالصحايبة والتابعين

هم كمرنامات  قالسهل إن عبدالله رضىالله عنه اكب الكرامات انتدل أ
بعلعىدمن
ثم
خلقا مذموما مناخلاقك * قالالشيخ ابوالعباس رحمهالله لايلسشان مننطوى له الارض |
بل لابى يزيد ان
فاذا هوبكة وغيرها مالنيادان انما الشأن منتطوىعنه اوصاف نفوسهق+

وت اتجب منه اذ شهأونه * فقيللهان فلانا بمشى فالىهواء قال
لاءحقال
ااىلم
فلانا بمنى عل
الطير اجبٍ مذنلك اذهواله* قبللهكانفلانيمثى الىمكة ويرجع من يومه قال ابلس
اجي من ذلك اذهو اله تطوى له الارض كلها فطأىظة وهو فىلعنةالله فالطى الحقيق ان

تطوى مسافة الدنيا عنك حتى ترى الا خرة اقرب اليك منك لانالارض تطوى لك فاذا

 <-م؟ هم

الجزم الثالث

* واعلٍانه سبحانه قطع السائرين له وهمالمريدون والواصلين اليه وهم المرادون رعؤنية
اعمالهم وشهود احوالهم  .اما السأئرون فلانهم لمتحققواالصدق معالله فيهافاتقطعوا إليه
إرؤية تقصيرهم  .واماالواضلون فلانهغسهم شهوده عنها لانه الفمال وهم الة مسخرة

© :وما دخل الواسطى نيسابور سأل اصماب الشبخ الىعمانالمغربى بيمأمسك شبحكم قالوا
غبة ظ
االسك
كياأنمرنا بالتزام الطاعة ورؤية التقصير فها فقال ابماسل؟محوسية الحضة هبلا
حل الاتجاب |
عنها بشهود منشثها وبحرا  -قال القشيرى واتما اراد الواسعلى صيانتهم معن
لاتعرنجا فىاوطان التقصير اوجويزا للاخلال بادب مزالا داب* قالالهرجورى مزعلامة |
من تولاه الله فىاحماله ان يشهد التقصير فىاخلاصه والغفلة فىاذكاره واللنقصان وصد:ه

والفتور فىمجاهدته وقلةالمراءاة فىفقره فتكون حميع احواله عنده غير مرضية ويزداد فقرا ظ
| الىالله ففقره وسيره حتى يفنى عنكل مادونه * قالالشبخ انوالعاس رضىالله عنهافشىارة |
| قولهتعالى ( بو اللبل فالىنهار وبو نهار فىالل بوط المعصية فالىطاعة وبوجالطاعة  :ظ

العدة تسوب له باكسدعليه توحمط ياييزابات داه ااه |
لست ال مطاح
عليهافهذه حسنة احاطتبهاسيئات ويذنب الذنب فيلحا اللىه فبه وستصغرنفسه ويستعظم |

مبنشلعمله فهذه سيئّه احاطت بها حسنات فايتهما الطاعة وابتهما المعصية فعلى السالك ان
بجتهد فى الطاعات ولايغتر بالسادات اعله يصل الى غاية الغايات فىروضات الحنات
ح
زهرها نخاك سه دركتند

كباشدكه ؤوداف ضعع بزككن

:

يعنى ان المشتغلين حصبيل صنعة الكيمباء جعلون دنانير كثيرة حت التراب اى ببذاونها
لتحصملها وشرقونها فىاسبابها كىيصير النحاس فى ايديهم ذهبا بحتا ويتشرفوا بوصولها

ظ

زد اذبهر جيزى خريدن نكوست * جه خواهى خريدن به ازوضل دوست

فالببى فالاجمال اما هو .لطلب رضى الله ووصول جنابه وهوالذى يبذل فىطريقه المال
| والروح لينفتح باب الفتوح * قال الشيخ الشاذلى قدىسره فىلطائف المنن واعلموا ان الله

ملطاءات صنف او:اغوزه من
! اودع انواز الملكوت فاىناف الطاعات فأى من فاته نا

الموافقات جنس فقد فقد من النور بمقدار ذلك ولاتهءللوا شساً عن الطاعات ولاتستغنوا
عالناوراد بالواردات ولاترذوا لانفسكم عارضى بهالمدعون بحر الحقائق عللسىنتهم وخاوا
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انوارها قمانوبهم انتهى » فينبتى للعبد انبواظب على اصناف الطاءات وينساها بعدما عملها
لتطحفاظعة اشدمنفعلهالانمث.لهاالكثزلجاج يسرع.اليه
اال
| كيلا سطلها العجب لانه يق
الكسر و'ي'غبل الحبروكذا اخيرات اذا ازيلت بالمحالفات هلوكفلها زكريا  6الفعل ينه
تعالى يمعنى وضهتها الله الى ز كريا وجعله كافلالها وضامنا لمصاللحها قبائتمداابين امورها
عسلة روونا لبنس2إنا كاقل اليتم
ظوالكافل هوالذى ينفق علىانسان وبهم باصلاح ك

كهاتين)وهو زكريا بن اذن بصنمدسيونن امونلاد سليان عالسينهلامابن داودعليهالسلام
سروى أن حنة حين ولدت مي لفتها فخرقة وحملتها الىالمسجد ووضعتها عند الاحبار
ظناء ارون وهم فببيت المقدسكالححية فىالكعية فقالتلهم دونكم هذه النذيرة اخىذوها
أب

+

يات 02
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ف(نافسوا )

حير  *1/هم
|الاتى  2انلقانث التتمئم _- 77عالشنوفان التى

سودة آل #ران
حك 1 5و مظاك

العلمك

3

ا ري  57595ا 1
لكل المعاومات التى منزعرتهامافىضميرى لاغير 3عن
اتتى ق9الت  6حنة وكانت ترجو ان تكون غلاما  #ربانى  اكلتدألارد عالعىتقادها ظ
الباطل #وضعتها اتى»ه نحسرا علىماراته خمنية رجاتها سوتعكقديرها والضميراتسل |
عائد الى|لفسمة والنتىحالمنههق والله اعم ماوضعت  58تعظام منجهته تعالى الموضوعها فانها
ثمتو محونت على نولدت الى قآانله تعال انا لاسقدرهذا الموهوب واللههوعد
ظ الم الذى وضعته وماعلق به منالعحائب وعظام خا فانه  تعالى سعحعاه وولده آنة

نرىي 8ه مقوللله
اذك
اسلال
كاي
 ١للعالمين وجهاىهلة بذلك لاتعلبهفلذلك تحسرت ونحزنت #و

 .إميضيان لتعظم موضوعها ورفع منزلته  .واللام فيهما للعهد اى لياسلذكرالذى كانت تطلبه |
وتخل شه كالا قضاراه انيكون كواحد منالسدنة كالاتى التىوهت لها فازدائرة علمها |
وامنيتها لاتكاد حيط بماففها منجلائل الامور فهى افضل منمطلوها وهى لاتعلم وهانان |
الجلتانمنمقولال تلعالمى  اعتزاضانيين قولاممس يم 71دىوضعنهااتى) وقولها(واىسمتها
مسبم) وفائدتهما التسلية لنفسحنة والتعظم لوضعها #ؤواوسميتها ميمه منمقول حة |
عطف عقلوىلها لإانىوذعتها» إى ابى جعات اسمها مم وغرضها منع ضها علىعلام
الغنوب التقرب البه تعالى واستدعاء العصمة لها فانمسيم فلغىتهم معنىالعابدة وخادم الرب |
واظهار انها غيرراجعة فىئنتها وانكان ماوضعته اتى وانها ان لتكن خليقة بسدانة ,بيت

المقذس .فلتكن من العابدات فه وظاهى هذا الكلام يدل على ان عمران كان قدمات قبل
وضع حنة مريم والا لماتولت التاسممية المولودلان العادة االنتسمية يتولاها الا باء 
08و8اتى اعذها يك © اى اجيرها محفظك ©وذريتها 4ه عطف على الضمير بحي
احلمرمى بالححارة وعن الى ظ
اى اولادها 3:2+اعفان لوجما7لامىطرود  .واصل الر
صل اللهعلهبهوس ( مامنمولود 4ن الا والشطان بمسهحين يولد فستهل صارخا منهسه |

الامسيم وابنها) ومعناه انالشيطان سي كلمولود حسث  0منه الامربم وابنها

فانالله تعالىعصمهما ببركة هذه الاستعاذة ف فتقبلها يه اى اخذعريم ورضى بها فىالذر |

ا  مالكها ومبلغها الى كلها اللائق ش©بول حسن #4بوجه حسن
مكان الرذكبرهعق
شل باهنذار وهوقبول تلك الانثى معانوثتها وصغرها فانالمعتاد فاىلتلشكمريعةا نلا جوز

التحرير الافىحقغلام عاقل قادر عخلدىمة المسحد وهنا ماعلاللتهعالى تضرع حنة قبل
بأتها حال صغرها وعدم قدرتها عخلدىمة المسحد #ؤوانيتها نيانا حسنا  6مجاز اعلنتربية
الحسنة العائدة عليها ممايصلح فاىحيوعالها ثمانالله تعالى كذرقبولها منها وذلك لضعفها
وصدق نيتها افلىابتداء وحامًا فى الانتهاء وكان فدلك الزمان اربعة الاف خرن الشهر

>نه :سه" العتذ عل "انوى امشنه التتضيز 'بمد جهدها
خب لاتيم“ القتهار" 'خبرها وف
لقبل الله عملها لاظهار افلاسها واضمار اخلاصها رزقنا الله وايا ؟
1
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الجزء الثااث

حذ ١5 هدم

| أشار عسى علهالسلامبشَوله [ لن ,لومم عادر واللشيوات منلمبولد مىتين ] نماعلان
الوللادة المعونه!ك1يتيا تتبع الصورية فى التناسل ولذلك كان الاساء فىالظاهى ايضا
نتلة :واعدال وه شجرة

واحدة

وسبه اناالروح فىالصفاء 89

يناسب المزااج

فى القرب من الاعشدال اقيق وعدمه وقت التكون فلكل روح مزاج يناسبه ويخصه
اذالفيض يصل بحست المناسية وكدتفاوت الارواح فىالازل بحسب صفوتها ومراثيها ىالقرب

والبعد رلته الاحدية فتتفاوت الام حة بحسها فالىابد لتتصل بها والابدان المتناسلة

بعضها من بعض متشابهة فىالامزجة على الأكر اللهم الا لامور عارضة اتفاقية فقكذلك
الارواح المتصلة بهامتقاربة فىالرتية متناسة فالىصفة وهذا مابقوى انالمهدى يكونزمن نسل

حعمليدهالسلام  .والاغذية مؤثرة فىالبدن .فنكان غذاته حلالا طوبا
هات نفسه فاضلة
نورانية وساته صادقه حقاسة جاء ولده مؤمنا صدها اوولااو

سا افي
كمن
ان غذانه حراما

وعبات إنفسه خزيثة (ظلمائية :ونبائع:فاس د بزحةايا ولداءزقاسقا بالوكافنا اوؤند مَااءنالتلفة
البىريكون الولدمنها متولدة مذنلك الغذاء صرباة فىتلك النفس فيناسيها ولهذا قالرسول الله

صلىاللهعليهوسل ( الوادسرابيه) وكان صدقمييم ونبوة عسى يركة صدق نيتها © اذ 64
منصوب باذكر ف قالتامسأة عمزان ي وههى امسأة عمران بنماثان املصبمتولجدة عسى
عليهالسلام وجىحنةبنت فاقوذا * فان قلتكان لعمران بينصهر بنت اسعها ميم أكين
مونسى وهارون ولعمران بن ماثان ميمالبتول اقداراك ان عمران هذاهو ابوميم
التول دون مران ابىحيم التى هاىت ايعاوسبو ات لمع كنيزكريا دلبلا

علىانهحمران ابوالتول .لان ك
زريا بن اذن وتمران بمناثان كاناىوعصر واحد وقد تزوج

| نإكرنا بنلهإبشاع اخت .مريم فكان بحى وعسى علبهما السلام اتى خالة ز-وى .انها
ظكانت عاقرا +تيد ىوان محرت قشاى فشىظحلرة

بصرت بطائر ف فرخاله  55--نفسها

للولد وتمنته فقالت اللهم انلك على" نذرا شكرا انرزقتىوادا اتنصدقبه على بدت المقدس
فكون منسدنته وخدمه ملت كرم وهلك تمران وهىحامل وذلك قولهتعالى رب الى

نذرت لك د والتذر مابوجبه الانسان عنلفىسه ف مافى بطنى 64عبرعن الولدعالابهام امه
وقصوره عن درجةالعقلاء © محررا يد اى معتقا لخدمة بت المقدس لاءدلىعله ولااستخدمه
ولااشغله نثشى”او خالصا لله ف لعبادنه لابعمل تم لالدماياولايتزوج فبتفرع توالا خرةوكان

هذا النذر مشروعا عندهم لا 3لاعن دنهم انالولد اذا صار محسث ككن استخدامه كان

يجب عليه خدمة الابوين فكانوا بالنذر يتركون ذلك النوع املنانتفاع و مجعاونهم حردين
0

احد .مانلاساء الا ومن ناه محرر للبت المقدس وميكن يحرر

الاالغلمان ولاتصملهاكارية لمايضيبها نمالحيض والاذى فتحتاج الىالخروج ولكن

خررش.

حبنطةمناىها مطلقاامالاتهابنت الامىعلىتقدير الذكورة اولانها جعلت ذلك النذر وسيلة

.خذالئى' عولجىهالرضى وهذا |
1ولد الذكر  0فتقمل منى  0اى ماندرنه والتقل ا
اليوطلى ال

افلىمقيقة استدعاء للولد اود د القبولدون تحقق المقمؤل أابلولف الذكن لعدمقبول |
ا(لاتى )

-ر ه» دم

سورة آل عمران

ابنه حمران بن مانانبنالعادر بانىهود ,نرب بابل ,نسالبان بن نوحنا نناوشا بناوموذر
اإنميشك ,نخارقا بن بونام بنعمزيا بنبوزان ,نسافط بن ايشا بن راجقم بن سلهان بن

داود عليهما السلام بن.ايشا بن عويل بن سلمون بن ياعى بن ممشون بن سماد بن دام بن
حضروم بن فارض إن يهودا بن يعقوب علليهالسلام  .وقبل التمران هو موسى وهارون

| عليهء|السلام ابنا ران بن يصهربن فاهث بن لاوى إن يعقوب عليهاالام ويينالعمرانين

الف وماتمائة سنة فكون اصطفاء عسى عليه السلام بالاندراج فى آل ابراهم والاول

793الاظهر بتدلعلقبه بقصة مىيم واصطفاء موسى وهارون علمهماالسلام بالانتظامفىسلك
 2ابراهم انتظاما ظاهرا #2على العالمين كهجع عال وهواسم للوع من الخلوقين فهعلامه

يعتازبها خعلنافه من الانواع كالملك والجن والانس قال الم البر وعالم البحر وعالمالارض
وعالمالسماء والمراد بالعالمين اهل زمان كل وا<د منهم اى اصطنى كل واحد منهم علىءالمى

زمانه فوذرية  نصب على البدلية منالآلي .ن والذر يافلتذال البث والتفريق وسعى
لناسلثقلين ذرية لانالله تعالى فدبثهم فىالارض اولازالله اخر ج نسل ادم علهالسلاممن ١

كصهليهئةالذر وه وجع ذرة وهىاصغرالعل والذرء ايضا الخلق واللهتعالى خلقهم واظهرهم /

املنعدم اىلالوجود  8بعضها منبعض  6فىبحل النصب علىانهصفتهاذرية يعنىانالالين
ذريه واحدة متسلسلة بعضها متشعب مبنعض فانلابراهم اعنىاسماعيل واسحق متشعبان

| من ابراهيم المتشعب من نوح المتشعب مآندم واولادها الىآخر اننباء بتنى اسرائيل والى
| بخالمالانيياءوالمرسلين صلوات الله عليهم اججمين متشعبون منهما وآل عمران وهو مو.ى
صليهماالسلام وواللهسميع #
' وهاروزمنذريه ابراهم ونوح وادم وكذا عييبى وامه مع

ظده اتيكعةالكار حىث يلت قلت

إعصهم من !ءعص بهاقال صبى اللهعليه وس ولدت من

ْ نكاح لامنسفاح ) * واعل انالاصطفاء اعم منالحبة واخخلة فيشمل الانساء كلهم لانهم
| خيرةالله وصفوته وتتفاضل فيه مراتبهم كاقال تعالى ١ تلكالرسل فضأنا إعضهم عبلىعض )

' فاخصالمراتب هوالحةبالمشار اليها وله لزورفع بعضهمدرجات») فلذلك كان افضلهم حبيبالله
 ١مخداعليهالسلام ثم الخلة التى هى صفة ابراهم عله السلام واعمها الصفاء الذى هو صفة

|ادمصفؤىالله عليهالسلام (إذرية بعضها من بعض» فىالدين واللحقئقة اذ الولادة قسمان صورية

| ومعنوية فكل بى تع سا اخر فىالتوحيد والمعرفه ومايتعلق بالباطن مناصولالدين فهو
ظوالدن حا قلات المشاعمفىزماسنا هذا وم قبل الا باء ثلاثه اب ولدك واب رباك واب علمك
ظوم أن وجوداليدن قالولادة الصوريه سَوإد فىرحم أمه من نطفة اسه فكذلك وجودالقاب

|زقبالولامة احقيقية يظهر فى رحم استعداد النفس من نفخة الشبخ امم والىهده الولادة ١
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لابو من احدكحتى 1
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ن احب اليه وب

يلهسلا(,الآن امس صار امايك
| فقال م رفانه الآن والله انت احب الىهن نفسى فةال عل ا
| اكإملا) وقال .صبىالله عليهوسلم(كل  55يدحاوناطنة الامنابى )قالوا ومن ١يأنىقالرمن ظ
اطاعنى دحل المنة ومنعصانى فقد ابى ) وعن حابر بن عمدالله انه قال حاءت ملانكة خالل

| ال
ىصلىاللعلبهوسم وهونام فقال بعضهم انه نام وقال لعضهم انالعين نا ئمة والقلب شظان

جدك لياالا:
ولاحلا
هثل فاقالوامثلهكثل نفل اف
فقالوا انلصاحكم هذا مثلافاض بروا ل م
الر
دميدخ
لى ل
اداع
وبعث داعباقن احاب الداعى دخل الدار وا كل من المأدبةوهدن لم ب ال
وم بأكل منالمأدبة فقالوا لاوها له شقهها فقالوا الدار الحنة والداعى محمد فن اطاع مدا
نناس فبمتابعه الى صالله عله
اقلبا
ومد فر
ققد اطاعالله ومن عصى تدا فقدعصىالله ع

وس نحصل اطلنة والقربة والوضية  زوى تان ممودا الغازى دخل على الشيخ الربانى
اىالممن الخرقابى قدس سيره لزيارنه وجلس ساعةة ثمقال ياشسخ مانقول ىحق انى يزيد

السطاكى قدس سره فقال الشخ هروحل

زرأى
هكلوا
تود ووكفجذل

مناسعه أهتذى واتصل بسعادة لاحنى فقال |

رسولالله عليهالسلام ويلخملص منالشقاوة فقال الشبخ

فى نجوابه ان ابا جهل مارأى رشولالله انما رأى مد عببندالله <تىلوكان رأى رسول الل ١ه
عليه السسلام خرج منالشقاوة ودخل

فالسعادة ثم قال ومضداق ذلك قول الله تعطالى |

ادة
عذه
سه
لجس
| إوتراهم ينظرون اليك وهم لاببصرونفالاظر سا و لاادو

بالنظر
ل

|
|

 ٠بعيينالسروالقلب والمتابعةالثامةتورث ذلك  .وامته صلىالله عليه وسلممن اتيعه ولابتبعه ظ
| الامن اعرض .عانلدنيا فاته عليه السلام مادا االلىاالله واليومالآآخر وماصرف الا
عنالدنيا .والحظوظ العاحلة فقدر مااعرضت عنها واقبلت علىالله وصرفت الاوقات ْ
ْ
لاعالالا” خرة تستكيع نيعا شلا وشدر مااتعته صرت منامته وشدر مااقبات ظ
سنسله
ظ على الدنيا عدلت ع

واعىرضت

قلح لزفنه لمك بالذين قال الله تعالى فهم ( ا 5

شن|

منطتى و الثحيوة الدنياالفاجنحيم فلىااقي ) بوار/ثر خعص مكينالتزوو لفط
ٍْهيلك

بارحل وكلنا ذلكالرجل

لعلمرع افك

دن حين تعبسى اى

حين

تصبحلاتسبى

الانى ْ

 .الحظوظ العاجلة ولاتحرك الا برجلالدنيا الفانية ثمتطمعفىانتكون غدا منامته واتماعه ؤ
ويحك ماابعد ظنناوماالخشن طمعنا قالالله تعالى أ(فتجعلالمسلمين كار مين مالكمكيت ظ

.كمون)
تح

 8ازالله اصطىآدم  6الاصطفاء اذ ماصفا منالشى” كالاستصة :اى اخثار

آدم بالنفس القدسية وما يليق بها .منالملكات الروحانية والكمالات'الممانية:المستشعة ظ
١ا للرسالة فنىفس المصطى كافىكافةالرسل عليهم .السلا م اوفيمن بااويغة الولقايته كالول
|ْ اوا صطفاه بانخلقه سِده فىاحسن هوم وبتعلم وشا واسحاد الملائكة أماطء اقشويوايه ابه |

ا ود

اصطق  .نوا  3عاذ

من الوجه اج اواضطفاه كوه اول من نسخ الشسراأع

| اذلريكنشلذلك زو #.الحارم حراما وباطالة #رهوجعل ذريتههمالباقين واستحابه دعونه !

1

فيسو الكفرة و اللؤتين ونعلىقلع ]مقانلام لوك تحاف

9

آلابراهم  6وهواساعيل|

29

87

هم

سورة آل عمران

|  9ويغفرلكم ذنوبكم كك اى يكشف الحجب عقلنوبكم بالتجاوز جمافرط منكم فبقربكم |
مجنات عنه ويبوثكم فىجوارقدسه  .عبرعنه بالحجةبطري الاستعارة اوالمشاكلة  8والله ١
غفورر حم  3اىلمن كان .حمسللنصارى وشبععسبى |إنميم فنزل قولهتعالى©ة قلاطعوا

لامتوواهى فيدخل فذلكالطاعة فىاتياعه صلىاللهعليه
ااو
الله والرسول #ه اى فىجميع ال

وسل دخولا اوليا و فناونلوا  اما منتمام مقول القول فهى صبغة المضارع الخاطب
بحذف احدى التاءين اى تتولوا وتعرضوا واماكلام متفرع مسوق منجيته تعالى فهى

صيغة الماضىالغائب وفىترك ذكر احتهال الاطاعة كافىقولهتعالى ف(ان اسل.وا) تلوح الىانه

غحيترلم عنهم  89فانالل بلالحكافرين  #ننىالحبة كناية بعغنضه تعالى لهم وسخطه
عليهم اغليلا برقم عنهم ولالى عليهم * ودلت الايه على شر فالنى عله للام فانه جعل

متابعته متابعة حسه وقارن طاعته بطاعته قن ادعى محبةالله وخالف سنة نيه فهو كذاب

تاب اللهتعاللىكاقيل
يكنض
تعصى الاله وانتتظهر حبه * هذا محال فىالفعال بديع

قا لاطعته * ان الحبلمن يحب مطبع
دبك
اح
صكان
لو
وانما كان منادعى محبةالله وخالف سنة رسولهكذيا فىدعواه لان مانحب اخر يحب
خواصه والمتصلين به من عسده وغلمانه وبته وبنابه ومحله ومكانه وجداره وكلله ولخاوه |
شق
عنون
لو قا
اا ه
وغير ذلك فهذ

وقاعدة المحة والى هذا المعنى اشار الحنون العاصى |

حيث ول
امس على الديار ديار لبلى ٠ اقبل ذاالخدار واذلاجدارا

وماحب الديار شغفن قلى * ولكحنب منسكنالديارا
 2قا اللاماء شقاني رحمدالله قطع الله اطماع الكل انيسم لاحدهم نفسه الا ومقتداهم سد

الاولين والاآخرين © وقالالقاشانى حبةالنى علناهلينامل كل ليت وسلوكسدإهقولا
وعملا وخلقا وحالاوسيرة وعقيدة 00102

الحنة ومظهرها

وطريقته صباللهعليهوس! الحبة فينكلنمله طمرنيقته نصيب ليكنلهمنالحية نصيب
واذا تابعه.احلقمتابعة ناسب باطئة وسره وقلله ونفسه باطن الى وسرة وقأبه ونقسه وهو

مظهر الحبةفلزم بهذه المناسبة اينكون لهذا التابع قسط ممحنبةالله بهدر تصيبه منالمابعة |

فبلق الله حبتهعليهويسرى مانرلوحنى نتلوكرالمحبة ايضاالى قله اسررعمليكون 1
اذلولا محبةالل يكن حباله ثمنزل عنهذا المقام لانهاعنمنالكبريت الاحمر ودعاهم الى ظ
كنولنموا |
ماهو اعم منمقام الحبوةهومقام الارادة فقال لقل اطبعواالته والرسول» اتىا
محين ول تستطيعوا متابعة حببى فلا اثل هن إن تمكونوا ص بدن مطبعين لمااعمسمبه فان ظ

المريد يازمه طاعةالمراد وامتثال امه ف(اانتولوا ) اى اناعرضوا عذنلك ايضًا 5
ححوبون انتهى * وروى

البخارى عن عبدألله بن هشام انهكانهمع النى صلاللهعله |0

رمسرول اللهانتاحبالى نمكل ثى”الانضى |
وس فاعو ايبصاح رضى عنهفيقاالح

الجزء الثالث

عخز  77هدم

|[#قالالقشيرى رحهالله هذا لامستأنفين وقوله إونحذر ال نفسه) للعارفين اولئكاصحاب |
التخفيف والتسهيل وهؤلاء اهاب التخويف والتهويل ونظيره يمر المذنيين وانذر

 ١الصديقين فلله تعالى يمهل ولايهمل فبجب ازلايغتر العبد بامهاله بل تاهب لوم حسابه
ا وجزاءه

درخيس بازاست وطاعت ولنك » .نههركس 'تواناسث برفعلننك
ادقو له تتقتلفكىانتا" النقؤساء البناورية-وناذا ككرز رطتان ملتكة
 ٠واعر المانجماهألا فسان و

راسخة لكنه مشغول عنتلك الهنات الثابتة فىنفسه ونقوشها بالشواغلالحسة والوهية |
فرااع
تحض
رشرب
ار و
لخي
متلت من
وجد
ااع
ممته
والفكرية فاذا فارقت النفس اسدوقامت قيا

| الشواغل المائعة كقولهتعاليل احصاه الله ونسوه © فكانان شرا ا“لمبعد فمابنها ومابين
ذاللكوم اوذلك” العمل لتعذيها بهفتصيزرتاك المهما'ت' صتوتها ١نكانت زاستخة والاصورة
تعذبها وتعذبت بحسسها واملنلهالعصمة  :قال هولانا جلالالدينالرومى قدسسره
هِ شالع دكواكد در دل وطن »* روز محشر صورى خواهد شدن ![١
سيرنى كاندر وجودت

غالىاست

 2همبر انتصوير حشسرت واجباست

ا

ل[قرمصأكوطصم©1ذايكتعري]عيصركمع|م فعلىالعاقل ان يزكى نفسه عانلاخلاق الذميمة ونطهر قله عانللعولثائقالدنيوية ومجتهد

ظ

فىنحصيل مرضاة اللهبالاعمال الصالحة والاقوال الحقة كى بمحدها عندريه بوماحتاجه ويفوز

ك|اجونعوا قطواظمأماكانوا
مقياامة
بالسعادة قراسلو الله اصلللىّهعليه وسو( حشر اسليناوم ال
ظقط واعىرى مأكانوا قط وانصب ماكانوا قط فن اطعاللهاطمعة ومن سو الكتياك لاملل

٠كسا الكلسهاه ومن عمل لكلهفاه ) وكانرسولالله صباىللهعليهوس ( يول ياحنانيامنان
دمت بايلنمشسرق والمغرب ونقىمن الخطايا
عى ك
اطيئت
بينخ
 .اذلاجلال والاكرامباعد بينى وب
ك 5قالوب الابيض مُنَالدَئْس واغستى جاالءثلج اليك سيان اللموحمالداه استنفوالل
ل انيهااس
العظيم واتوب اليه ) ونظررسول اللهصبىاللّه عليهدوس! يوماالىاصحابه حوله فقاال(
يلمخواتمبلمه)
ظاتعجبوا بانفسكمو يكئزة اعمالكمو عل ذنوبكم ولاتعجبوا بامزى” حتى تع
ل
لاقشدليي
ل
ا قال عليه الفسلاامتم(ا الاعمال مخوانيها ولوان احد 5جاء يومالقنامة بعمل سبعين نيبالمنى
بون الله فاتبعوتى  6انيت فايلهياء
كم
| الزيادة لهول مابقدم عليه ,بومالقيامة ) هل قل اتنح
لوانلهاإصل
ئيت ففاتقون واطيعون لانه تمآبةين
اوىلبوهاقف يح
9سكمالله 6#نزلت
حين دعا رسول الله صلىالله عليه وسل كعب بن الاشرف ونْمتابعه االلىايمان فقالوا ن(حن
ا

ابناء الله واحباؤه  6فقال تعالى لنبيه عليه السلام لقهلم انىرسولالل .ادعو اليه نفكاتتم |
| محبوله فاتبعونى عدليىنه وامتثلوا امرىبمحبكم الله وعير
نضكم  .واالحب
نيل
لة م
فس الى
ظ النف -يكال الجتاقه فبه محيث محملها عملاىشريها اليه والعيد اذا علان الكمال الحقبق
ا

لبس الا لله وانكل مايراه كلا مننفسه اوغيره فهو ماله وبالله والى الله لميكنحبةالالل ظ
وفالله وذلك بمَتضى ارادة طاعته والرغية فماشربه الله فإذلك فسرت

المحة بارادة الطاعة

أعومجعلت مستازمة لانياع الرسول صل العللهيه وسلمفوطاعته والحرص على مطاوعته
يمبعسسرمك
مدىت)عمدى
عم“ع؟زر
ّ|سلمللس
ا

الس

دم

مم

م

2-ز ١م هم

لسسع بم ومميوي كدر وي

ل

سودة ال خمران

0

 1ا

يقاس المىء بالمكّاء * .اذاماهوماشاء » وللقلب على القلك * دلل حين يلقاه
ظذاكان الرجلمبتلى بصحة الفجارفىسفره للحج اوللغزاء لايترك الطاعة بصحبتهم ولكن
و|ا

سق
ايرض
العل
 17بقليه ولا
لى ب
فهف

قةله حى .ان حاىاًوَمَققا
يتوب ببركة كراه

خرجا فسفر فصحبهما شيخفاسق وكان يضرب بالمعزف فالطريق ويطرب ويغى كوان
لخطرريق وارادوا ايتنفرقوا قال
حاتم ينتار انينهاه شقيق فيلمشعل ذلك فلماكان ناى ا

لهما ذلك الشيخ الفاسق لمار اثقل منكما قدطربت بين ايكديلكماالطرب فلننظرا الى
طرنى فقالله حاتم ياش.خ اعدرنا فانهدا شقيق وانا حاتم فاب الن#هم

هاما
منده
دد ع
خبتلم
وعل
وج

لاو

ق
خد.لاز
نةإانكه برادر دعوى انشن

ظ

لت كفب رايت

 4المعزف |

ا '

» كهكرخلاف كتدش ,بنك برخيزد

تامكيا نكو كينها غامافراللجاتكتي جد نهنا فرسياتةكدان نل جلت كرد
ويشتىان يعمانالمؤمن كايلزمله ابنطع الموالاة عن الكفار كذلك قَطعذلك عنالاقرباء

الفجار م قبل
حون سود خويشرا ديانت وشوى * قطع رحم بهتر از مودت قربى

| #فانقلت هذا حالف للقران فانه ناطق بصلة الارحام مطلقا * قلت مهوافق 5قال تعالى
و(انجاهداك عبىان تشرك بى ماليس لك بعهلم فلاتطعهما  6شنتسيب لشقاويك مجب
كان شاش انتات
للنقيهه
بل
مارحو زرك عازه نخدا باشد +ع نداع وك ٠ ا كأشسا بأشحد
فعليك شطع التعلق من الاغعار بوالاقتداء يهدى الا ساء الاخار قال خليل الله عللهاالسلام

فانهم عدولى الاربالعالمين  .ومن موالاء الكفار المواكلة معهمبغيرعذر اقتضاها .
القول الشنيع انيقال لهم جلى  6بول لهم سفهاء زماننا فان معنىجلى منسوب 0
وجلب اسمالله تعالى وهم .نارى دون نورى فكيف يصح تسيتهم الاىللهوالعناذبالت مقيوم |
حومملت مخنيرحضرا ع#ندها |
منصوب بتود ول جدكل نفس  6اى من النفوس المكلفة هز
ولت منسوء #ه عطف عملاىحملت والاحضارمعتبرفيه ايضا الا اشخص |
اىع8م
مال
باس اللهتع

بأل يقسير للاشعان يكون الخير مرادا بالذات .وكون احضاز الشبر منمقةضات المكمة |
التشريعية عق تود يه اى بحب وتتنى بوم مجدائف اعمالها مناخْير والشر اواجزيتها |
وينه 5هاى بايلننفس و بين ذاللكيوم وهوله او بين العمل السوء
محضرة فلوأو ان ينها بب
امدا بعيدا  6اىمسافة واسعة ك ببنالمشرق والمغرب ولمنحضرذلك اليوم اولمتعمل ذلك
ادا ٠قطياو حذر

سيخغلى ويحوب
اللهنفسه 62اى سول اللاهيامونفسى يعنىاحذرو| من

لايتفانرعنههق والله رؤف بالعباد © يلعى أنحذيره
مكنهم
ىال
سيق ليكوبعل ب

نقسهو تم رهة

حالهسا منالع والقدرة منالرافة العظمة بالصاد لانهم ١ذعاىفوه حق المعرفة وجَدر

جهههههههههي
ل
س
ا
س
لس
ل
س
اسص
ط
ه
0س
س
ل
ل
)
س

دعام ذلك الىطلب رضاهب

جرد

أ

و

محذير بلدا لشفق ولده ما نويه |

الجزء الثالث
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بشوى لق ترمد أزان دوست :دست

كك ياةشنتانت بود ه
نمشستٍ

ْ

 5الالنتتقوا  6استنناه مناتم الاحوالكندقيل لاتخذوهم اولياء ظاهرا وباطنا حال |

ا

من الاحوال الاحال اتقائكم  5منهم  6اى من جيتهم ف تقاةيهاى اتقاء بإنتغلب |
الكفار اويكون المؤمن ,ينهم فان اظهار الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفسبالعداوة.
والبغضاء وانتظار زوال الماع منشق العصا واظهار مافىالضمير م قال عسى عليهالسلام

| م[خاكلطنة واسلعااوداءف والاشنتييسسارتييسايرنت]هملمكن فيا يتم صود تجتنا عنهم سيرة [ولاتفاللي

] وهذا رخصة فلوصبرحتى قتلكاناجره عظاطةويحذر؟الل

نه ايخىوفكم اللهذانهالمقدسة كقولهتعالى لإفاتقون  .واخشون) أى منسخطى وعقوتى

مرجع اخلق فبجزى كلابعميهفق قنخلافنوا مافىصدورك 6ه املشنمائرالتىمن حماتهاولاية ظ
فلانتعرضوا
لسخطه عموالاة اعداته وهذا وعبدشديد هق والىالله المصيريهانىاجلزىاء الله

الكفرة

اوتيدوه 68فوابينكم يفعلمالل  64فيؤاخذ؟ بذلك عندمصيرك الهو ويعم

امالفسءوات ومافالارض * لاخ عليهمنه ثى” قط فلاخق عليه سرك وعلنكم وحو

مبناب ايراد العام بعدالخاص تأكدالهوتقريرا  #والله علىكل شى” قدير  68فبقدر على
عقوبسكم عا لامزيد عليه تاننتهوا حمانهيتم عنه وهذا بيان لقولهتعالى و بحذر اللنفسه)

لاننفسه وهىذاهالمتميزة منسائرالذوات متصفة بعلمذابى لابختص معلوم .دون المعلوم فهى

* متعلقه
بالمعلومات كلها وشدرة ذانيةلا مختص يبمقدور دون مقدور فقهى
ادرة على المقدورات

كلهافكان حقها اتنحذر وتتق فلابحس احد عقلى
بح ولابقصر عوناجب فازذلك مطلع

ظ

ظعله لامحالة ولاحق به العذان وأوعمبعض عاسدلسلطان
ْ بورد ونصدر ونصب
عله عونا و بث من _ كسس عن بواطن اموره لاخ حذره وتيقظ
اله اراد الاطلاع على احواله

فىاصه وانق كلمايتوقع فابلهاستراية بههباال من علاناللهالذى يعم السرواخنى ليل

ع
ظله وهوامن اللهم انا نعوذيك امغنترارنا يسترك كذاافلىكشافى * فالعاقل مخ
اافلملن
ون حه وبغضه للبهوالى المؤمنين ي
وعادى الكافر بن قال رسول الله صلى الله غلىهوسي
0
ظ
ا(ربعة املنكبائر لسبالصضوف لطلب الدنيا وادعاء ماحلبصةالمين وترك فع

ٍ
والاخذ منهم ورجل .لايرى الكسب و يأكل م
نكس الثاس )
انيدي

كط

لتوالى  +نكو سيرت

لهم وذم الاغناء

بارسا تود مى

ظ والحب فالله والبغض فالله باب عظيم واصل مناصول الايمان وخلق سنى والةحالصادقة
ظتكو ن الاعندالمصا
فاة فىالباطن وههى مبنية على انفاق العقيدة والوجهة لناالقلوب ',تناسب

ف
ظتتصافى فا
بنيمينكهنا التوافق المعنوى واتفق بين اربابها المصالمة واالمؤلانس
مةمباحس
ئلة

| النوعة والالفه
النفسية والخنسية الصورية اعدت الرذائل صاح ,الفضائل باستغراق النفس
| فتشابه ومخالق ثم قل
:

ظ وقال على رضعنىااللملرهء عنلهاتسأل وابصر قرينه » .فكل قرين بالمقنارن بقتدى

[

وزغ 1الإعكان

مخ  61يعم

لوم سبعينمس 3وقضدةلة سنعان حاجة ادناها المقفذة واعذ |
| القدس ونظرت اليهبينىك ي

[نااللّه ملاكلملوكقلوبالملوك ونواصيهم
|كتب ا
عدليهم) وفى بعض ل
هاس
صعردونوح
نكل
ومن
.
بيذى فانالعياداطاعوق جعلتهملهمرحمةوازالباد عصوى جعلتهم علبهمعقوبة فلاتشتغلوا

]معنى قوله علهالسلا كا ككوونون :ولى
بسس الملوك ولكن نوبوا الى اعطفهم عليكوممهو
| علبكم )معناهانكنم مناهل الطاعة كه

ء
ا*
جبة
وعتو
ظيكم اهل ال
عل

اهل اللرحمة وان كنتم من اهل المعضةنول

فاىير ازموسىعليهيهالسلامقالفىمناجاته [ياربانت الما:وحن

رن شاعلامة سخطك من رضاك فاو جحالله اليه

مايه

على الناس خارهم فهو

امل]ح+حاج بن بوسف حين
ليه
اعل
قخطى
علامة رضاىواذا استعملت شرارهم فهوعلامة س
قله +لاتعدل مثل عمر رضىالله عنه وانت قد ادركت خلافته أفإ ترعدله وصلاحه تقال

ىنوا
فيجوابهم تبذوروا أتعمرلكم ابىكو
ذكأ
ر ا
فلزهد والتقوى اءاملكم معاملة عمر
ؤفىالعدل والاتضاف  +وه اشارة الى انا لولاةاتمايك.وون حَلسلش اي

واحوالهم |

تلولهبة والاستغفار أ
اابلة ا
صلاحا وفسادا فعلىكل واحد منالمسلمين التضرع للهتعالى وابلان
ظ كنا الظْ وشمول الور ويظهر جور الوالى وعدله فىالضرع والزرع والاشجار
غك

لقان والمكاسب والحرف يعنى يقل لبن الضرع وتنزع باركلةزرع وتنقص كمارالاشجار
| تكد مفاملة التحاز واهل ارين  6لاوا ملك فها ذلك الملك الحار” بشؤمظلمه ١

 .وسوء فعلهويكون الا على العكس اذاعدل ولماولى عمر بن عبدالعزيز الخلافةكتى اله /

فرااسكلتهعمل اهلاير فقال كتىبمهواعظة ١2 |
| طاووس ان اردت انيكونعملك خي

ااا 05

ظ

حر  .محردمئند

مفرما حمل  +كرجه جملكار خزدمند دشت

 5الى صل اللهعليهوسم اناق :ذمان ادل عرق امساو عم على الحور وعلمائهم على
الطمع وعبادهم على الرياء وتجارهم على ا
كل الربا ونساؤعم على زينة الدنيا)  3لاز

المؤمنون الكافرين اولياء  #نهوا عنموالاتهم لقرابة اوصداقة جاهلية اوجوار وتحوها
من اساب المصادقه والمماشرة حَى لبون حبهم ولابغضهم الآللهتعالى اوعن الاستعانه بهم

ظفىالغزو وسار الامور الدينية مو مندون المؤمنين  #فىموضع الخال اىمتجاوز نالمؤمنين |

| البهم استقلالا اواشتراكا  .وفنهاشارة الى انهمالاحقاء بالموالاة وان فموىالاتهم مندوحة ظ

ْعن موالاة الكافرين ا

"السغاءء فلانؤٌ روهسم عليهم ف الولاية ف ومنيفعل ذلك  #اى

ظخاذهم اولماء مف فليسمنالله * اى م نن ولاسته تعالى  88فىشى”
ات

يصحانيطلق عليه|

اسمالولايية لعنى انه منسلخ من ويلةاالله رأسا وهدا امس معقول فازموالاة الولى وموالاة |
ظدوه متنافان َقَل
ع

ظ

ظ

بود عدوى ثم تزعم الى

*

صديّك ليس اللوك عنك يعازب

| النوك اق  .والعازب البععد والمعنىالصديقهومن بودك وسغض عدوك .والاعداء 55

ظ

ثلاثة عدوك بعدد صدشّك وَصِيريق عدوك

جز 6 41م
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ظ للتعميم وتقدم الخبر التتخصيص

اى شدريك

الخير كله لاشدرة أاحد من غبرك تصرف

ظ

قف فسا مدعلا حدم ميج مشيتك وحصي اخ بال لالامنكلذم كادف ياي

|“الذى .سسفه الى:املنمين وهوالذى”انكرته النكفرة فقال-سدك مالخين ,تؤبيه اولناءك على
| رم من اعدايك اليكل افعال اللهتعالى من نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحةفهو خير

كلكا بتاءالملك_ونزعه.اولمراعاة آلادب.فان افلخطاب .بانالشر مّك .ويندك ترك أدب |
انهل المدينة اربعين ذراعا وجميع من وافىالندق من القبائل
الاحزاب وقطع لكل عدثمرة م

| عثيرة آلاف واخذوا يحفرونه خرج من يطن الخندق صخرة كالقيل العظيم +تعمل فيها
المعاول

فوجهوا

مليلت

اك رسو لالله صلى اللهعلبعوما خيره ف

علمه| لسالام واخذالمعول

من سلمان فضربها ضربة صدعتها مقدار ثلثها ويرق منها برق اضاء مابين لها كانه

وون وقال (اعناءتل معني صوراس انا
م ني
ا «6
مصباح فىجوف ,بت مظم فكب
| انياب الكلاب) ثمضربالثانية فقال ( اضاءتلى منهاالقصورا مرفىارض الروم) ثمضرب
 .الثالثة فقال (اضاءتلى قصور صنعاء واخبزنى جبزيل عليه لسلام ان امتى ظاهرة عاللىاثم

ور
قيثصب
كاهافايشمر وا)فقالالمنافقون ألاتعجبون يمكم ويعدى الباطلويخبرم انرص من
لله وام اين كت

عهروانها تفتحلكم-وانم انما تحفرون الخندق مانلفرق لانستطعون

انتبرزوا فنزلت  8انك على كل شى” قدير  64منالاعزاز والاذلال هق نوج* ىاتدخل
الليل فىالأهار #ه نقص الاول وزيادة الثانى حتى يصير النهار حمس عشمرة ساعة والليل

تسساعءات :و8تو النهار افليل  6حيتكىون الليل حمس عثوشمارةلسانعةهار تع ١
عضةاالوم
لبي
انال
تىظهر الموان املننطفة اوالطير م
سائات  0ورج وى ملنيك  41ا

ظ

| من الجاهل اوالمؤمن منالكافر اوالنسات منالارض اليابسة ه8و رج المت ماولى 1

ظوهذا عكس الاول #و6ترزق منتشاء بغير حساب  #قاابلوالعياس المقرى ورد لفظ

ء بغيرحساب) ويععنى
شقامن
تترز
| الحساب فىالقر ان علىثلائة اوجه ,معنىالتعب قالتعالى و

سماب») وبمنىالمطالية قالتعالى(فامنن اوامسك ١
حره
غابيرورناج
 .العدد قالتعالى(تمايوفى بالص
بغير حساب » والباء متعلقة بمحذوف وتع الا منفاعل ترزق اومنمفعوله وفيه دلالة على ظ
ل معنجم ١
انمن قدرعالمىثال هانيك الافاعيل العظاءالحيرة للعقول فقدرته على انينزع الاملك
ويذل ويؤنيه العرب ويءزهم اهون من كل هين * عنءلىرضىاللهعنه انه قال قالرسول الله ظ

دلى اللاغليهوسم (ازفائحة الكتابو ةآايلكرمى و ايتين املنعمران شهدالله انه لاالدالاهو /
الى قولهتعالى انالدين عنداللّه الاسلام وقلاللهم الى قولهتعالى بغير حساب معلقات مابينهن
ونجل اىنحلفت انه
وبينالله جاب قلن يارب أتهبطنا الىارضك والى مبنعصك قالالله ع
0
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0

>

4

2
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-ودة آلعمران

ا  ١١/كه

كذا وكذا فىسة كذاوكذا فبقول ليمارب فيقولالله اذهبوا بعبدى الىالنار فيكون من '
العند التفات فقول ألله ردوا عبدى  2فبرد الله سقو لله عبدى ماكان التفاتنك وهواعل

'قول يارب اذنيت وم افطع رحانى مَنْكِ وحاستتى وم ا رجانى منك وادخلتى النار |
ف

و اقطع رحانى منك واخرجتنى منها الك وغائطع رحانى منك ثمرددى اليها ولماقطع |

| دجانى منك فبقول الله تبارك وتعالى وعزتى وجلالى وارتفاعى فعىلو مكانى لكأوان عند /
ااءذههفيىوا ببدى الى الجنة
أىحبىققن رج
لبد
ظون ع

ظ

ْ

ظ

خدايا بعزت كة خوادم مك  +بذل بزه شرسارم محكن

|قال رسولالله صلىالله عليهوسم ( ليس عالهىل لاله الاالله وحشة عندالموت ولا فىقبورهم
 ١ولافىمنشسر حماكلأنىهباهللالالله منفضونالتراب رعؤنسهم وهم يقواوناهَاللدذىاذهب ١
ظانلاحزن فا)لواجب علىمنكان مؤمنا وليس مناهلالبدع انمحمدالله علىماهداه وجعله |
ع
|سلما مانلامة الشسربفة و.لذا شل مِنعلامات سوءالعاقه انلا يشكرالعمد على ماهدىبه
م

منالايمان والتوحمد  .ولااهلغرور فالداما محدوع يهم فالا خرة قللهسمعنايه رحمانيه

واتماضّل رجاء العبد اذاقارنه العمل والكاملون بعد ازبالغوا فىتزكة النفس مازالوا مخافون
منسوء العاقة ويرجون رحمةالله قوتت نا نوحن متورطون فابىار الاوزار لانوبةنا ولا

استغفار غير العناد والاصبرار  +قال الامام الهمام مد الغزالى رحمهالله فىمنهاج العابدين
مقدمات التوبةثلاث  .احهداذكر غاايلةقذبحدوب  .والثانيةذكرغاية عقوبةاللهتعالى وال سخطه
حتملحرالشمس ولطمة
ضكعرفك وقلةحلتك فالنامن
وغضه اللاذىطاقةلك به .والثالثة ذ

رنمب
ضجها
ونار
قىرص ثلة كف بحتمل حر
شورط

مقامعمعالزباثية ولسع حبات كأعناق

ذالله منسخطه وعذايه
| النبخت وعقارب كالبغال خلقت مانلنار وداهرالغضي والموار نعو ب

مراتى نايد حوطفلان كرست  +زشرم كناهان زطفلانة زيست

ا

كرس
عك
ص

رتاتاقن
حسالي
لتجاندكة نازسكن 2د ار

ازيامداد 0

كلية بست

 +بهأزسودوسسمرمابه ا

ف قلاللهم  4اصله يالل فالمم عوض عحنرف النداء ولذلك لايجتمعان وهذا خمصنائص ١
.قبل اصله الله امنا مخير اى اقصدثابه فخفف
الاسماجليل وشددت لقسامها مقام حرفين و

دف النداء ومتعلقات الفعل وعمزته  9مالكالملك © اى مالك جنس الملك على |
لتقم باج «سني اها ردقت كت" ارعاء؛ وج فاع راع لوي وام |
ظوتعذيما وانابة منغير مشارك ولامماقع وهونداء نان عند سدويه فانالمم عنده تمنع الوصفة

ظ

لضتصرف
ابع
هن ل
وبا
ج#
ولك
لانهليس ف الاسماء الموصوفة شى” عحلدىاللهم © تؤنى الم

الذى يستدعبه مالكية الملك .وتحقيق لاختصاصهابه تعالى وكون مالكية الغير بطريق الجاز

ي'ثعناهر الايتاء الذى هوبجرد الاعطاء على القليك المؤدن بشيوت المالكية حقيقة
اينى
كا
فومنتشاء  #ايتاءهاياهف وتنزعالملك تمنتشاء  4تزعهمنهفالملك الاول حقيق عام |
|ومملوكته حقيقية وَالآأخرانخازيان خاصانوتسبتهما الوصاحبهما مجازيةفلووتعزمنتشاء ©
دوحالبان_-؟-نى)

|
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١٠ يهم

سلام فرفع اصبعهعنها ثمقراعلىرسولاللهاصللله عليهوس وعلىالمهود بانالحصن والحصنة

تلرىبص حتتىضع مافى يطنهاواص
اذذنايا وقامت عليهما اليينة رجما وانكانت المرأة ح
رسولالله صلىاللهعليهوسل بالبهوديين فرحما فغضب الهود لذلك ورجعوا كفارا فائزل الله

ظهاذلهآية ه يثتمولى فريقمنهم #اساتبعاد لتوليهم بعدعلمهم بوجوب الرجوع اليه
وميصفبه الكللانهقال فىهذهالسورة للمكناتهلا!بامة قائمة  6وقال تعالى (إامةبدون

بالحق و به يعدلون  © 6وهم معرضون  #اما حال من فريق لتخصصه بالصفة اى يتولون
من المجلس وهم معرضون بقاوبهم اواعتراض اى وهم قوم ديدنهم الاعراض عن الحق
والاصرار على الباطل 84ذلك  64اىالتولى والاعراض «9بانهم 4اىحاصل يسيب انهم

قالوا لنتمسنا النار ي#ا6قتراف الذنوب وركوب المعاصى «ف ال ايامامعدودات © اربعين
نوما وهى مدة الايام الو عبدوا فنها العحل ورسخ اعتقادهم على ذلك وهونوا عليهم

الخطوب فلإوغىهم فىدينهمماكانوا يفترون  6مقونلهم ذلك ومااشبهه مقونلهم انابائنا
الاننياء يشفعون لنا اوازالله تعالى وعد يعقوب عليهالسلام ان لايعذب اولاده الانحلة القسم

واذلك ارتكيوا ماارتكبوا منالقبائح * قال ابن عباس رضىالله عنهما زعمت اليهود الهم:
وحدوا فىالتوراة ازمابين طرف جِهْماربعون سة الىانيتتهوا الىشجرة الزقوم واعانعذب

حتى نأني الوشجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك وااصللحم سقر وفيها شجرة الزقوم
فاذا اقتحموا مبناب جهم وتبادروا فىالعذاب حتى انتهوا الى شجرة الزقوم وملاأوا

البطون قال لهمخازن سقر زعتتم انالنار لنتمسكم الا اياما معدودات قدخلتاربعوزسنة
واتم فالابد © فكيف  اى فكيف يصنئعون وكيف يكونحالهم وهواستعظاممااعدلهم
وتهويل لهموانهم يقعون فليااحبلة فدفعه والخلصمْه وانماحدثوابه انفسهم وسهاوه

فاججمناهم ليوم © اىط,زاء يوم «ولاريب فيه
عليها تعلل بباطل وتطمع ,مالأيكون اذ

اى فوقىوعه ووقوعمافبه  روى  ان اول راية ترفم بوءالقيامة منراياتالكفرة راية
اليهود فبفضحهماللعرلىؤس الاشهاد ثميأمىبهمالىالنار© ووفيت كلنفسمأكسبت ©
اىجزاء ماكسبت منغير نقص اصلا كايزحمون » وفنه دلالة على انالعسادة .لاحبط وان
المؤمن لايخلد فىالنار لان وفية جزاء ايمانه وعمله لأيكون فىالنار ولاقئل دخولها فاذا

ى بعدالخلاص منها © وهم  4ىاكل الناس المدلول عليهم بكلنفس  89لايظلمون ©
بزيادة عذاب او بنقص 'نواب بليصيب كلامنهم مقدار مأكسبه فاللهتعالى ليس شمأننهالعظم
اينظ عباده ولومثقال ذرة فبجازى المؤمنين بايمانهم والكافرين بكفرهم  +فعلى العاقل
انلاشطع رحاءه منالله ال وان نامث ذنوبه مثل زيد البحر فالله 'تعمالى عند حسنظطن

العد به روى 

انه اذاكان يومالقيافة وسكناهلالْنة النة واهل الار انار اذابصوت

| حزين ينادى هنداخلالنار ياحنان يامنان ياالذجالال والأكرام فقولاللهتعالىجيبازيل
اخرج هاذلاعبدالذى فىالثار تال فبخرجه اسود كفرخ الام قدتنائر نه وذاب جسمه

فينادى ياجبريل لاتوقفنى ييوندى الله فافزع فيؤتى به الىالله فبقول لهعبدى أذ ذكنرب
(كنا)

سورة آل عمرال

<<  61هم

8ذين حبطت اعمالهم فىالدنيا وال خرة*الذينبطلت اعمالهمماالتىملوعن 
|قبيحة ال
ال
ين
رفى
ااثر
دها
لق ل
امي
اولابرلحسنات ول

بل بلتىهم اللعنة والخزى فىالد:نياوالعذاب الالم |

فى الآخرة  8ؤمالهم من ناصرين  68ينص رونهم م ينأسن.اوللعهذابه فاىحدى الدارين |
وصيفة انمعلرعاية ماوقع فىمقابته لا ولد انادموناكلحد مفنهىمقكواله تعالى |

| ( وما للظالمين من انصار © فى الآية ذم لمنقتل الآمين بالمعروف والناهين عنالمتكر
فبئشالقوم قوم نقتاون النين:يأمئون بالمعروف والناهين عن المتكن و بئسن_القوم قوم
ونس القوم قوم يقتساون الذين يأمسون بالقسط منالساس
لانقومون بالقسط انين الناس ي
فعلك بالعدل والاتصافى واياك الور والظلم والاعتساف فاصدع باواص الحق ونواهيه

١

ولانخف غيرالله فهاانتفنهوانما عليك البلاغ

كرجه دانىكه نشنوند بكوى * هرجه ىدا اتزصيحت يوند
زود اشفيد تك خيره سر بنى * بدو باأى اوقتاده

اندر ند

حديث!

,داكمند

لكو لوست لعواكير دريغ * شندم 

ولاسقط الامى بالمعروف واللنهى عن اللسكوا ابدا ولكيها لانفع الوعظ والزجر وناغ
الزمان حين تشدد القلوب قساوة ومككان الانفس مولعه بإذات .الدسا  روى  ياهنوديا

قال لهارونالرشيد سيره مععسكره اتقالله فلماسمع هاون قول اليهودى نزل فعرنسه
وكذا العسكر نزلواتعظهال ساماللهالعظيم ٠ومن ا١لكبذرنوب .ان قو لالرجل لاخمهاتقالله
شقول ىجوابه علنبك تفسك.أانت  0بهذا واملنله الحلةوالتوقويدوا الطريق
المثر تعحبب لرسول اللهصلىاللهعليهوسلم اولكل مرنتايق منه الرؤية من حال اهل

راا
فحظ
ا6ه
ويما
لتاب وسو ظنييةاى اااتنظره الىالذين اونوا تص

املنكتاب#

ىاالتوراة و المراد مااونوه منهامابينلهمفيها منالعلوم والاحكام التى حممنلتها ماعلموه
مننعوت الى علمه السلام وحقيه الاسلام  0بدعون الىكتابالله

الذى اونوا نصسامنه

وهوالتوزاة كأنهقل .مياذصانعون حبتنىظر اليهم فقيل يدعون اكلىتاب الله واجحماة
استساف  8ليحكم * ذلك الكتاب بفينهم 6هوفى الكتاب بيان الحكم فاضف اله '
فة القران بشيرا ونذيرا لان فيه بيان التبشير والائذار وذلك ان رسول الله
ىمصكا
فحك
ال
ىالل

عليهوسلٍدخل مدارس اليهود فدعاهم الىالاعان فقال لهرييسهم نعم بن عمرو

علىأى دين انت قال صلى الله عليبهيهوس (على ملة ابراهم) قال ان ابراهم كانانلهوديا قال

 9ىاللعليهوسم ( ان .بسنا انك التوراة فهانوها فابوا ) وقال الكلى نزلت الآية
فىالرحم ررجل واصرأة مناهل خببر و كانافشىرف منهم وكان فىكتابهم الرجم فأنوا
|رسولاللهصلىاللهعليهوسلمرجاء رخصة عنده شكم عليهم بالرجم ذقالوا جرت علينالبس

ظعليهما الرجمفقالصلىالله عليه وسل( ببنىبتكمالتوراقة)لوا قداتصفتنا قال(فناعلمكم /
بالتوراة) قالواابن صوريا فأرساوا اللهفدماالىعليهالصلاة والسلام بشى”املنتوراة فه |
لك ابنسلام فقال له (اقراً فلمااتى علىايةالرجم وضع كفهعليها )وقام ابن
ظلرجم دلهعذلى
ا

مخ 5١ هم

شد سابك

اينلعلنده الاسلام :وليعمل بمقتضًاها ففانالله سريعالمساب4
| عاذكر من ان الد
قاثممقام جواب الشرط غلة لهاى ومن" يكنفر:بيأنهتعالى فانهيخازيه :وتعاقنة عن قريت

| فانه .سردعالمساب اى يأتى حسابه عنقريب اوسريع فى محاسبة املخعلائقلانه حاسيهم |
ااجنوك / #8
| ففاقل منلخة حيث بظن كل احدمنهم انهاى الله محاسب نفسه فقط هحق ف

سقللمت وجهى  #2اى اخلصت نفسى وقلى
#ف
اى فاىكلودنين عندالله الاسلام ا
يه وحده لماجعل فها لغيره *
وحملتى ##لله
ْ وهو القديمالذى نينت عند ننه

كا بان ووو

وي

ا مو

ا

6ثرنت عنداى وماجتت بشى” قم جوع مجادلونى ففه#ومن

|

اتبعن 6#عطف عاللمتصل فاىسلمت وحسن ذلك لكان الفص لالخارى حر التأ كدبالمنفضّل
انا منانبعنىوجوههمْ ايضاف وقل للذين اواتواالكتاب اىمن اليهود والتصازى

(

ظ

ف والاسين  #الذينلاكتاب لهممنمرك العرب أاسلمتم* متبعين ىك فعل الممونْون |
ْ فانهقد انا  5منآلينات مابوجبه ويقتضيه لاحالةفهل اسلمم وعملءم وشت لالت دمن

ك|فر؟ وهؤاستفهام .املعناىمراىاسلموا وهذا كقولك مناداهاراح ولاتبق منطرق
وفان
م8
لها
سهمت
ال ف
ا 
| القان والكشف طربعًا الاسلكته فه

اىم اسلمتم واخاصتم

فناازىوا بالحظ الاوفر ونجوا من مهاوىألشلالوؤواننواوا اىاعرضوا
' وهفقداهتدوا ي6

| عن الاتباع وقبول الاسلام ففلاتإماعليك البلاغ  6قائممقام الجواب ايىضمروك شيأاذما
علنك االلابلاغ اى التبليغ بالرسالة دون الهداية وقدفعلت على ابلغ وجه  روى ان

رسولالله صلىالهعليهوس لما قرا هذهالا.ب عاللىاَهلكتاب قالوا اسلمنا فقال اصلىله
عليوهس لليهود(أتشهدونان عسبىكة الله وعسده ورسوله) فقالوا معاذالله وقالصي اللهعلبه
آ ا

ونجل
ظ قوله ع

قود أن عسى عندالله ورسوله) فقَالوا معاذالله كوك عسى عبدا وذلك

وانءولوا

والله بصير بالعاد © عالمجميع احوالهم وهو وعد ووعمد

الاذنين يكفرون باياتالله 1الواداةغات فدخل فبهم الكافرون بالآايات ااناطقة
و يقتاونالنبيينبغيرحق كه هم اه لالكتان قتل اولوهم الاساء عليهم
بحقة الاسلام

السلام وقتلوا اتباعهم وهمراضون مافعلوا ا راذاقتل النبىصلىاللعهليهوسل وٍالمؤمنين
لولاعصمهم الله وقداشير البه بصغة الاستقبال قال فىسورةالبقرة (إبغيرالحق) اى بغيرالحد
ظ الذىحده اللهوَاذن فنه والتكرة ههناعلىمعنى انالقتل يكون بوجوه منالق فعناه يتلون

بفيرحق منئلك الحقوق ي#قتواون الذين يأمرون بالقسط ين بااىلعدل مهنلالناس »6
 ١عن الى غسدة بن الجراح رضىالله عنه قلت يارسولاللهأىالناس اشد عذابا يومالقيامة قال

( رجك قل نبا اورجلا امس بمعروف اونهى عن متكر ) ثمقرأها ثمقال (ي ابعابيدة قتلت
لرا
رناجعش
ناوساراشمل ثلاثة وار بعين نسا مانول نهار فىساعة واحدة فقام مائةواث

 ١منعباد بنى اسرائيل فامروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم اعلنمنكر فقتلوا جميعامن آخر النهار)
3«#فيشرهم بعذاب الم  5اى وجبع دام جعللهمبدل البشارة وهوالاخبارالسار الاخبار

|لصفات
مةة ينهم ضزب وجيع# .إؤاولئك»ة المتصفون بتلك ا
 :بالنار وهو كقول االلققائل ن محب
كن عدمع

حجج

 1يهم

سورة العمران

ولل
ودنن
او منزمناذمالى مضنا عليهما الصلاة والسلام الاسلام كاقلالا
5لا (ل<ان<الدين .ا
عندالله الاسلام)» و حقيق 4ه دين الاسلام التوحد وصوريه الشرائع الى ه الشروط وها

ا

الدين منذناكت الزمان الى بومالقامة واحد بحسب القيقة وسواء باينلكل ومختلف مسرن ١

الصورة والشروط وهذا الاختلاف الصورى لاينافى الاتحاد الاصلى والوحدة المقيقة |
انتهى * وعن قتادة ا نالاسلام شهادة ان لااله الاالله والاقرار ما حاء من عانلدله * وعن |

غالب القطان قال اتدت الكوقة فىنحارة “فتزلت قريبا مانلامش فكنت اختلف الله
ل كم ذات للة اردت ان .احدر الى البضرةقام منالدل متهجذا فر بهذه الآية

(١شهدالله انه لااله الاهو والملائكة واولوا العل قمائما بالقسط لاله الا هوالعزيز الحكم ' 6
قال الاعمش وانا اشهد يشمهاداللهيه واستودع الله هذه الشهادة وه لى اقندالله وديعة |
انلدين

عندالله الانلام قالها مرارا قلت قد سمع فنهاشأ فصلت معه وودعته ْم ظ

قلت اآبةتملك 'رددها شا بلغك فنها قال والله لااحديك بهالى سنه فليثت على بأنه ْ

م
ذنلك

ض ق
ف ا
النوم فاقت سنة فل
'يا
تلت
اابا
ئده
قماع
دصت:
لدستنة

قال حدتى ابووائل ِْ

عنعبداللهقال قال رسولالله صلىالله .عليه وسلم( يجاء بصاحبها يومالقيامة فيقول الله |
ان لعدى هذا عندى عهدا وانا احق من وى بالعهد ادخلوا عبدى الجنة ) ويناسب هذا

مايقال عهدنالله ع*ن ابى مسعود رضى أل عانهالتى صلىاللهعليهوسلٍ قال لاصحابه /
ذات بوم

( أيسجز احدك ان نويل سباح مايا عن
عد ا
هلله
دا

) قلوا وكف |

ذلك قال (أشولةكلن صباح ومساءء اللهم فاطر السموات والارض عام الغب والشهادة :أ

اتى اعهد البك بانى اشهد ان لااله الاانت وحدكلاشريك لك وان مدا عبدك ورسولك |

وانك اتنكلنى انلىفسى تقرتى مانلشير وتياعدنى مانلخير والى لااثق الا برحمتك |
فاجع للى عهدا الوفنه بومالقيامة انك لناخلف الممعاد فاذا قال ذلك طبع عليه بطابع ) ا

اى خم علبههمخاتم ( ووضع ناحت
لعرش

فاذاكان بوم القيامة نادى مناد اين الذى لهم

عندالله عهد فندخلون النة) فلايداملندعاء فاىلصبح والمساء للهالذى هو شقااللارض

والسماءومن الاخلاص الذى هو ملاك الامى كله فطىاعة المرء وعمله
لدت بلخللاض: :نيك :تكوست :*» .وكرائه جه آبدزبىمغوقوستت

ومااختلف الذين اونواالكتاب  6نزلت ف اليهود والنصارى حين تركوا الاسلام الذى
جاءبه النىعليهالسلام واتكروا نبوته هل الامنبعدماجاءهم العلم ا6ستهتناء مفررغ مناعم
الاحوال اواعم الاوقات اى وما اختلفوا ودين اللهالاسلام وضوة ممد عليه السلام فبخال

وع
املناحوال اوفى وقت منالاوقات الابعد ان علموا بانه الحق الذى لا
امحد
ينهمد

انعلموا حقيقةالام وتمكنوا من الع بهاالحجج والآيات الب
واهر
فةب*ه املدنلالة على|
تارالى حضاللهمافلة مالامريد عليهفاالناختلاف يبسدتضولتلكامرتيةم لاإيسدر|
اعلنعاقل ب
8غا ينهم  6مفعولله لقوله اختلف اى حسداكاننا ,ينهم وطلباللرراسة |
لاشبهة وخفعاءار لاس
212222
2
2

د تشنيع الر تشنيع فومنكفر بآياتال  4ةا

الجزء الثالث

بع

 +؟١ جم

سبحان الملك القدوس سبحان الكرن ) او قال ا(لكبير المتعال لااله.الاالله الح القيوم فاذا
| فمل ذلك سبحت ديكةالار ضكلها وخفقتباجنحتهافاذاسكن ذاللكديك سكنت ديكةالارض

|كلهاثم اذاكان يعض الليل .نشير جناجيه فاوز ينما المشسرق والمقرب:ونخفق بهما ثمصرح
| بالتسيسحلله يشول سبحانالله العلى العظم سبحانالعزيز القهار سبحان الله ربالعرش الرفيع ظ
فاذا فغل ذلك سبحت ديكةالارض مثل قوله وخفقت باجنحتها واخذت فيالصراخ واذا |

فسماء هاجت الديكة فىالارض
كن ذلك الديك سكنت ديكةالارض ثماذاهاج .تحوفمله ال
ييجاوبونه تسببحالله تمالى بحو قوولاهل)مقصود مهنذا ان التسببح اذاكان مفنمل اهل
السماء والارض خصوصا الحوانات العجم ابللنبانات م قال تعالى ( وان من شى” الايسبح
بحمده > فانالانسان اولى بان يشتغل بالدعاء والتسبيح خصوصا فاىلخلوات واوقاتالاسحار

© قاالالمام القشيرى رحمهالله الصابرين على مامالل والصادقين فياعاهدوا الله والقانتين
بالاستقامة فىحبةاللوهالمنفقين فاسليلله والممتغفرين من حميع مافعلوا لرؤية تقصيرهم
فو شهدالله انه  6بانه فللااله الاحو 64نزلت حينجاء رجلان من احبار الشام فقالا للنى
عليه السلامانت تمدقال (نم)فقالا انت احمدقال (اناحمد واحمد) قالااخبرنا عناعظمالشهادة
فىكتاباللهفاخبرها اثىيت اللهبالححة القطعية واعلم بمصنوعاته الدالة علىتوحيده انه واحد
لاشريك لهفخلىقه الاشاء اذلاّدر احد ان ينشى” شأ منها * قال ابن عماس خا قَاللهُ تعالى
ساد باربعة الااى سنة وخلق الارزاق قابللارواح بادبعة لافى سة فشهد
لاحا قجبل
الاارو

لنفسه قبل خاللقخلق حين كان ولميكن:سماء ولاارض ولابر ولامحرفقالالل7هشه)د.الابة

ف والملائكة  عطف على الاسم الجليل بمحمل الشهادة على معنى مجحازى شامل للاقرار

والاعان بطريقسموم الْجاز اى اقرت الملائئكة بذلك لماءاينتمنعظمقدرته جإؤواولواالع)»
اى |شوابه واحتجوا عليه بالادلة التكوينية والتشمريعية وعم الانبياء والمؤمنون الذين علموا

توحيده واقروابه اعتقادا صحا فشبه دلالته على وحدانيته بافعاله الخاصة التى لابشّدر عليها
ظيره تعالى واقراد الملائكة واولى العمبذلك بشهادة الشاهد فىالبان والكشف  9قاع
غ

بالقسط  6نصب على الخال المؤكدة منهو دون من ذ كر معه لاالمنلبس ااذلقيام
بالقسط منالصفات الخاصةيه تعالى ومثله جاء زيد وهند راكنا جلازجلالتذ كيرواوقلت

جاءزيدوعمرو راكالم بجز للبس اى مقما بالعدل فىقسمة الارزاق والآحال والاثابة
والمعاقة ومايأمي به عباده وينهاهم .عنه املنعدل والتسوية فيا بينهم ودفع الظل عنهم
ل لااله الاهوالعرز الحكم

كرن المشهودبه كد التوحيد لبوحدوه ولايشركوا به

شأ لانهينتقمممنلابوحده بالاشّدر علىمثلهمنتقم ويحكم مايريدعلى حميع خلقه
لامعقب لحكمه لغلبته عليهم * الندين عنداللهالاسلام  64حملة مستأئفة مؤكدة للاولى
اى لادين صرضيا لله تعالى سوى الاسلام الذى هو التوحيد والتشرع بالشريعة الشرفة

وهو الدين الحق منذ يعثالله ادم عليه السسلام وماسواه املناديان فكلها باطلة * قال

أ
ا

شيشا اللاة ,فيش تحريات 3اللتسود امانل الكلام مطلق المعوالوادي429ن لمق

ليخ  1١١هدم

سورة العمران

|© الذين ك#انه قل من اولك المتقون الفاتزون الكرامات النة فقل هاملذين

#إبقولون ربنا اننا آمنا  64اى صدقنا بك وبنبيك وف رتيب الدعاء شولهم فإفاغفرانا
ذنوبنا وقنا عذاب النار  على محرد الامان دلالة على كفابته فىاستحقاق المغفرةوالوقاية
اات
عشاق
الىم
طرع
لالصي
من النار ج#الصابرين ههنصب عاللىمدح باضمار اعنى والمراد بالصبر هو
7
8
وعلى الاساء والضراء وحين السا
اسفيد والصادقعينه ك#يت فى ١اهقوالهم و سوردمات-هم

و عر.عزا |عهم

|

 0 0والقانتن  2اى المداومين على الطاعات المواظين على العمادات  0والمنفقين ##اموالي.

فى سيل الله #والمستغفرين بالاسحار»ة ودوسط الواو ببنالصفات الكموذرة مؤذن بانكا
0

تنها
اع
وفس
شيسهالن
| صفة مستقلة بالمدح ومؤذن بان منهم صابر ومنهم صادق # +الصبر ح

 0امحظورةفىالشسرع .و ايجنعاسالصبر ثلاثة .الصبرعلى الطاعة .والصبرعنى المعماكة .والصبرعلى

المكروه قااللنىصن الله عليه وسلم(من صيرعلى مصببة فله ثلاثمائةدرجةو بين الدرجتين  5بين
السماءوالارضومنَ ضيرعلى الطاعةفله سمّائةدرجةمابين الدرجتين م ببنالسماء والارض ومن

| ضير عاللىمعضة فله نسعءائة درجة ببنالذرجتين م ببنالعرش والكرسى)  +والصدق محرى
ظفالقوك وهواحاننة الكذب اولففعل ؤهو انانه وترك الانشراق عنةقل امه وىالة |
وهوالءزم عليه حتى بفعل  +والانفاق اول الانقاق على نقفه واهله واقاريه وصلة رحمه |
ظ وفىالحهاد  02وجوه البر #والاستغفار سوال المغفرة من الله ومخصيص الاسحاربالاستءفار

الانالدعاء فنها اقرب الىالاحابة اذالسادة حينئذ اشق والافس اصن والروح احمع لاسما
اقلحر
تو
اهد فقىول يعقوب عله لسلام (سأمشفر اناق اخر 511
ظللمحتهدين * قجال

سىحر دعوت |
لف
فانالدعاءفيه مستجاب وقال انالله تعالى لايشغله صوتعن صوت لكن الادءا
ظفاعخلوة و انعد املنرياء والسمعة فكانت اقرب الىالاحابة قالرسولالله صلى الله عليه أ
(زلالل تعالى الى السماء الدنياكل للة حتى سق ثاللثئل فقول انا الملك ذمانالذى
وس ين
ندعونى فاستحس له من ذاالذى يسألنى فاعطه من ذا الذى يستغفرنى فاغفرله ) ومعنى مزل
وعلى الاستعارة فعناء الاقال على الداعين باللطف والاحابة ولهذا |
وىل مالك
نلزعل
مو

ظقاك الى السماء الدنيا ى القربى * وفىهذا الكلام توبيخ لهم على غفلتهم فالدعاء والسؤال ||
ظه والاستغفار ».قال لمان لاه يائى لاتكونن اححز من هنذا الذيك يصوت بالا يحاروانت
َ
نانمعلى فراشك
لاا رزوظاغ كر ك#طاغنت ن زهه لكارنتت ' +سنادبت'نكن دار د كذواس سوست
خروسان درسح ركويندكه ف ياايها الغافل  #توازمستى عىدانى كى داندكة هشاراست

فال رسول اللهصلىاللهعليه وسلمٍ(لمااسرى بىالى اللشرراك رايت خات عانمات

تعالى ثن ذلك ان افلىسماء الدنيا ديكا له زغب اخضر وديش ايض وباض ريشهكاشد سياض
عذال وه فلك زوييئةا اماه حخضرد زآيتيا فاذا رجلاه فىنحوم الارض السابعة السفلى

ظاذا رأسه عند عرشالرحدن ثانى عنقه انحلتعرشله جناحان فىمتنكبه اذا ننرها جاوز |
و

|المشترق والمغرب فاذاكان عض الال نشر جناحبه وخفق يهما وصرخ بالتسبيح لل يول '

ده

ات

صم

|
ويم

1

سبوب

سني

يمد الحلال

والحرام ولانهم منعونه عن محافظة حدودالله .قبل اولادنا فتنة ان عاشوا نو نا وان مانوا
ا<ز نونا وعدم التعرض للنات لعدم الاطراد فى حبهن  #8والقناطير المقنطرة  6جمعقنطار '

افر
نةال
دمائ
وهو المال الكثير اى الامؤال الكثيرة الجتمعة او هو

اومل* مسك نور

اواستفوق الفازاى ايعذون الف فتتقاك+اوتتماتونا الغا١اؤامافة زطق ١)١ولمعا اإاناكا لتقا" أو
الف ديناز او مائة وممنائة رطل ؤمائة مثقال ومائة درهم اودية النفس * وفىالكشاف
لذهب
نةا©
مدر
المقنطرة مبنيةمن افظ القنطار للتوكد كقولهم الون مؤلفة وبدر مب
والفضة  6بان ليت ائ,همذنين الحنسين وائ
امالسم
ذىهب ذها لانه يذهب ولاق
والفضة لانها»”ن:نفض اى تتفرق هه والخيل  6عطف على القناطير .والخبل جمعلاواحد له

هىا
يف
شلها
متتا
ملنفظه واحده فرس وهو مشتق من الخبلاء لاخ

لنتخل فانهالم
ااوم

تخيل فعىين صاحيها اعظممنهالمكنها منقله  8المسومة 5هاالىمعلمة وه
التى جعلت فيها العلامة بالسسمة واللون ابوال او المرعة من سامت السائمة اى رعت
والانعام يهاى الابل والبقر والغم جمعذم والحرث 6ه اى الزرع * قبلكل كك

|فتنهللناس .أما النساء والنونففتنة الجمي.ع .والذهب والفضةفتة للتجار .والخبلفتنةللماوك.
والانعام فتنة لاهل البوادى ..والحرث فقنةلااهلرلسائيق ذلك اى ماذ كرمنالاشاء
المعهودة م
فتاع الحيوة الدنيَا  اى مايمتع بهفىالحاة الدنيا اياما قلائل فيفنى سريعا
و#الله عنده حسن الماب 6ه اى جسن المرجع وهوالخنة * وفه دلالة علىان ليس فما
عدد عاقبة حمصدة عو ابوس سال الدنيا الفانية وترغيب فماعندالله من اللعم المقم

فعلىالعاقل ان يأخذ املندنيا قدر النلغة ولاسيتكث بالاستكثار الذى «ورط صاحه فى
الحيظو زروف ويه المحذور  8قل يهيا مد © اؤ نُبشكم بخيرمن ذلكم الهمزة .الود أ
اى اخينك؟ ا هوخيمرمافصلمن تلكاشنمش عع لمزبنةالك طامننت»> امنيا

قوله جنات  8اتقوا  4والمرادبالتقوى اهلوتبّل الىاتللعهالى والاعراض عما سواء م

بن" عانلهنعوت الآنية ف عندربهم6هنصبعلىالخاليةقمونله « جنات نجرى من

حتهاالانهارخالدئن فيها © حال مقدرة © وازواي مطهرة  6اى زوجات مبرأة مالعوب
الظاهرة كالحض والامتخاط واتيان الخلاء وم نالناطنة كالحسد والغضب والنظر الى :

ازاوجهن  روى  عنالتى عالليسهلام إشبرمن الحنة خيرمن الدنياومافها) إورضوان»
اى رضوان وأى رضوان لابغَادر قدره كان ع م8نالله “ه قال الحكماء الجنات يما فنها
فارج !اةم

والرضوان اشارةالىالثة الروحانية واعلى المقامات الْنة الروحانية

بوحد
عىر
لى ف
اتغال
ومى عبادةعتجنلى نور جلال اللة
إلصير فى

ل

راضيا عناللهوى

0
واستغراق العبد :فى معرفةاللهثم

اخرها مرضشّاعندة

تعالى والبه الخ

| بقوله(وراضية مرضية) هوواللهيصير بالعباد»#ه ويا الهم قشب ويعاقب حسما يلبق بها
ا

تت تتا

(الذين )

سودة

م
د اه
ع

سك بالخ مدال 0
غلمظ * وااععلمليأف ال و

شالق

ببلهوى والنفس
الاذلى بالشقاوة ثممغلوا

والشطان 5ط الدنيا تخليات الهوى حيو |فاىسفل سافلين الطعه فبعش فيها 3

فه ومحثير على مامات عليه فى قعر جهم وين المهاد فانه ههذه فمىعاشه

عىاش
متاعل
مو

وانار ناران نارالله وناراجحم فاما نارالله فين ناف حسمرة القطبعه عن الله فها يعدب ولوب

الحجوبين عنالله كقوله تعالى ( نارالله الموقدة التى تطلع عبىالافئدة  6واما ثار الجحمفهى
رنالشهوات والمعاملات على الغفلات من الخالفات فى نحرق قشور الحلود  5قال تعالى
( كما نضحت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها ليذوقوا العذاب با كانوا يعملون) ولايتخلص
هن هذهالنار الال القلوب وان عذاب حرقة الحلد بالنسة الى عذاب حرقة القاوبكنسم
الحياة وسموم الممغات يفلا يد.من تزكة النفس ذانها سبب للخلاص من عذاتٍ الفرقة  +قبل
لبعضهم بم_خلص

العد من نقفسة قال ويه اتيى ذاذا ارادايه الن منصر عبده على  5طلب

فبلة .أمدم خصو الاوار فكليا باغترءه ظلية قام لها نور فاذهيها

 0عية

|

مواد الخلا|

والاغار فمشق للهوى جال ولا للشيه <:وال خلاق الذممه مبعال١3 8ل فالمور حند
القلى م د

الخللية

ا وبالظلمة:معاق

جد

ماستفاد

اليذني والمى الى بالنور حقااقى

هن

الهبوئ والعوا

الركاه

ها استتعاد من

قال ١لعاجى

|

هيا ] الاعدة والصفات

ز أن الملوك اذا دخلوا قريه

قلوب
هى عله وكذزك اذا وردت إواردات الرياايه عللى
افسدوها ع اى غيروا حالها ما
0----

م

عا

للد

اوس

يت

ا

يياتبيه

الممتلئه اختحت منها كل  5صفه ردرئة و كستها كل خلق زكة فهده الدولة !ما يمنال باركلدما
ع0
والعقى فكينب»#هتلى” بااليابواز ,:قلت من ناخنالل ارللكةاغار واحب ا0لمال :و .الك"الاو !'لاد.ولمعالل دمحف يم :ن

رب الغاد * وقدم عل سياد ابى على الدقاق رحمه الله فمَس وعليه مسح وقلنسوة فقال له

بض اصحابهبكعاشتريت هذا المح علىوجه المطاببة فقال اشتريتهبالدنيا فطلب مىبالآ خرة
الوراق رحمه اللهطوبى افقراء :افلدنا زوالا خرة :الوه عنهفقاال |
ظ اي
لإبطلب السلطان منه افلىدنيا الخراج ولا ]ار فالا جو إعلبيات

قناعت اسفررازد اى مرد هوش * سربر طمع برئيايد زدوش
حكر آزادهبرزمين خسب وبس * مكن بهر مالى زمين بوسكس
قاا5ئق التوحيد ف زين لناس #هاى حسن لهم والمزين هوالله لقوله
حاي
حققنا البلهو
اتعالل بإذينالهمامالهم» وذلك على جهة الامتحان او هو الشيطان لقوله تعالى ( وين لهم

هة الوسوسة بق حب الشهوات 6ه اى محة مرادات النفوس
الشيطاناجمالهم» وذلك عجلى
| والشهوة زوع النفس الى ماتريده وهى سدد لس

00

اى المشتهات لاالناععان

الى ذاكرهاكلها مشتهيات واتما عبر عنها بالمصدر مالغة فكىونها مشتهاة مرغوبا فيها
اكأنها) 5الشهوات

والوجه اشنصد

حسسلها فيسميها شهوات

لان الشهوة مسترذلة

 .عند الحكماء مذموم من اتبعها شاهد عنلفىسه بالبهدمية ق.الوا خلقالله الملائكة عقولا بلا |
شدة والبهاتم ذات :شهوات بلا عقل وجعلهما فالىائسان شن غلب عقله شهوته فهوافضل
منالملائكة ومن خَلاه عليه هوبه فهو ارذل منالبهام ومن النساءوة حك منالشهوات
مس
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ت
0
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م
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س
م
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م
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س
س
ب
م

 2-م هم

الجزء العالك

| عداهم وه
ضح
اوومن

شواهده النبوة و8تحشرون » اى فىالآ خرة ا8لى جهنم | 6

| والمشسر السوق والمع اى يغلبون ال
فدنيا ويساقون فالآخرةمموعين اجهنم #إوبئس |

حق
|المهاد 6اى ينس الفراشوالمقرجهثم قفدكان لكم 6جو
ذسم
ماب
وف دعومن 
ناملامقول الأموربه اى والله قدكان لاكميها اليهود المغترون يددهم وعددهم ا
3

َ

فكت تت
 0عظيمه -دال 5ة على صدق مااقول
9حا 8أنة

2

د21

لكم انكم ستغلون

توا

ا

فىفتين كه أى 0

ج|ماعتين فان المغلوية منهما كانت -مدلة يكثرتها منحبة بعزتها ولققديها مالقيها |
ظسيصيكم مإيصيبكم ف التقتا هاى تلاقبا بالقتال بوم بدر
ف

اى احداها فئة

فثة  4خبر مبتدا حذوف

ظ

تقاتل  جاهد ف ففسسل الله 6وهم كاد فيهم ولاشوكة وهم ْ

 0اهاب مدصلىاللهعليهوس فوواخرى * اى وفئةاخرى #كافرة  6بالله ورسوله ظ
ظيرونهم 6هاىترى الفئة الاخيرة الكافرة.الفئة الاولى المؤمنة واجخملة صفةللفئةالاخيرة
| مفثليهم 6هاى مثلى عدد الرائين قربا من الفكانوا تسعمائة وحمسين مقاتلا راسهم ١
ظتبة من رسعة بن عبد شمس وشهم ابو سفان واوجهل وكان فيهم من اليل والايل |
ع

| مائة فرس وسبعمائة بعيرومن اصناق الاسلحة عدد لامحصى  +وعن سعدبن اوس اله قال |

ظاسر المشسركونرجلا منالمسلمين فسألوه مكنتمثقلاالتمائة وبضعةعشسرقالواماكنانراكم
|الاتضعفون علنااؤمثلق عَدَّدالمرسين ائ سنتائةونيف وَعَصرن' احككانوا ثلاعائة وثلاثة

سارو البلا عه نتقوولل ازاجاى ناتهنلجن «وثاحان ولدنة وكلافوك انلالنشان ونال

عنهم وكان صاحب راية النى صلىاللهعليهوسم والمهاجرين على بن انىطالب رضىاللهتعالى

عنه وصاحب راية الانصار سعدبن عبادة الخزرجى رضىالله عنهوكان فىالعسكر تسعون
بعيرا وفرسان احدما المعاوادة ور وو والح رليك بن فى مسبل لامنبتة ادرع وتمادة |

سيوف وجميع من استشهد نومئذ منالمسلمين اربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين ومالية |

ملانصار اراهم اللهعن وجل كذلك مقعلتهم ليهابوهم ويتجنبوا عن قتالهم مددا لهم /
نا

ظ مسنبهحانه كا امدهم بالملائكة عليهم السلام * فانقلت فهذا مناقض لقوله فىسورةالانفال |

+قلللكهم اولا فىاعبنهمحتىاجترأوا عليهفلمالاقوهمكثروا فى |
| (وقللك ؤاعتهم) ق

|اعينهم ختى غلبوا فكان التقليل والتكثير حفاىلين مختلفين وتقللهم ثارة وتكثيرهم ظ
|الخرى ابلغ فىالقدرة واظهار الآية  9رأى العين  6تصب علىالمصدر يعنى رؤية ظاهرة |
ا

ا

ا

 0و©الله يؤيد 6ه اى شوى «سصره منيشاءكه ظ

لجان
اعتلخد لافنلعوبرسقط |الأشياينا !:لقاديةدما انقالفعه الم
سلطتنمرا
ساننووناد ااند
لمل
«ىاذنلك  4اشارة الى ماذكر مدؤنية القليل كثيرا |
ظوهومنكام القولالمأموربهف
| المستتبعة لغلبةالقليل العديم العدة
ى
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ر
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ث
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ا
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ا
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ل
ا
ح
ا
ل
س
ل
ا
99لعبرة 6#من العبور ظ
لنور
اع م
كالخلسة مانلخاوس والمراد باهلااتصاظ فانه بو

اى لعيرة عظيمة كاينة ظ

+فلمعلاقل أن يعتبر بالآيات ولابغتر يكثرة ظ
لفاولى الانصار  لذوى!اعقول والصائر ا
| الاعداد منالاموال والاولاد وعدم اجتهادء معادهفاناللهجتعه قليلا ثميضطره الى عذاب |

4
ا

سودة آل عمران

 0مَنَعنازو لل بهالسلاملاحابه (ابن:نت المة) قالوا[لالأرض)

قال( فذكلك الحكءة انما تنت فى قلب مثل الارض ) فدفن حة الفؤاد والوجود فىارم

| امول مما بانج وام نتاجه جدا فاندتمايلدمفن لثم نتاجه وان ظهر نوره وانتاجه كالذى
+عللك بتزكة النفسواصلاحالوجود كك درنكور الشهود وتقبل الى |
| نمث فىحصل السمل ف

بغ والضلال فيجمع الابالمذ
لصزمن
اخل
الاستقامة وت

زائع قلبهوهو صورة مستقيم

ظو من مستقم فؤاده وهو فىالظاهر غير مسلةقيم  :كاقل

بس قامت خاشاك كهبرحا باشد * حون باد بر انها «وزد نا باشد

والقات هو نحل النظر :لا الضوزة كاقالعليه الشلام ( االنله لاينظر الى ضور؟ بل الى

قلوبكم واعمالكم) وأىفائدة افلىقلب الزائع عنفانقعوذبالت منه ##انالذ كفروا لنتغتى

عنهم * #اى لن تنفعهم  9امؤالهم  التى يبذلونها ففجلب المنافع ودفع المضار قدم
الاموال على الاولاد لانها اول عدة فزع اللها عند نزول الخطوب © ولا اولادهم ث#

!|

| الذين بهم يتناصرون فالامور المهمة وعليهم يعولون فىالخطوب المامه الوط حروف
' النى لعراقة الاولاد فىكشف الكروب #8منالله

اى عدايه تعالى 5مها

١

انىشا

ا وكانوا
تن #الاغتاروامتثاء لايضترن عنهم كثرة الامؤال .والاؤلاد .والناص”
بقولونتحن! كثر اموالاواولادا وماتحن بمعذبين قالتعالى فيردهم لإوما اموالكمولااولاد؟

بالتى تقربكم عندنا زلنى الامن امن وعمل صالخا  6ف واوائك يه اى اولئك المتصفون
كدب آل فرعون»
بالكفر  #هم وقودالنار  حطب النار وحصبها الذى تسعربه ف
الدأب مصدر دأب فالعمل اذا كدح ففه وتعب غلب استمماله فى معنى الشان والحال
 ! 5وَعِتم
والعادة وحل الكاف الرفع عل اله ين متدأ حذوق اى وان عولائلق|(

النجاة من اخذالله تعالى وعذابه كدأب آل فرعون اولذين من قملهم :#اىلفرعون

بهبمسشة
سبرب
ل
_سسلبر
سسل
سسس
2سلل
س
ساس

منالامالكافرة كقوم توح وكود وقوم لوط وهوعطف عامقاوط كنييابياتننا سان

امنلىعسلىؤال كا نهقل كبنكان دأبهمفق ليكذبوا
ا لدأبهمالذى فعلواعلىالاستئناف ال
ل ار يكتيادويسينا لو أخذعماللهنبوذبهم  #تفسير لدبهمالذىفمليهماى فاخدهم |
ا|لله تعالى وعاقيهم وم محدوا عض «انريالله تعالى حصا قدأب هؤلاء الكيوة ايضا كدابهم

والذنب فاىلاصل التلو والتابع ول تسوت اللررمة ذسا -لانها بتفليات و عقابها 2

ات
يفر
آن ك
ل6لم
اب 4
بقا
والله شديد الع

واارسل  «8قل للذين كفروا ا#لهمراد يهم

البهود لما روى عن ابن عباس رضوىالله تعالى عنهما انهود المدينة لا اتسينا غليه |
ظ رسولالله صلى الله عليه وس عل امش كن إبومبدر الوا والله أنه النى الآى الذى بشمرنا ظ

به موسى وفىالتوراة نعتّه وهموا باتياعه فقال بعضهم لاتعجلوا حتى تنظر الى وقعة له
اخرى ألما كن يوم احد كوا وقدكان ينهم وبين رسولالله صلى الله عليه وس عهدالى

كد نشوم واداق قرا ايلناشرفت فيستينراكما الى اهل مكة فاحمعوا امرهم على
فالذنا وقد |

:

يب
قتةرعن
قتال رسولالله دلىالله عله وسم  0 0ستغلبون  #8الب
صصدقاللهوعده ستل ى فرلظة واجلاء  تى النضير وقح.حن وعصيه المزية علىمن |

الجزء الثااث

٠خ

م

|بعلمه وجعرفة المكمة فه من اايالنهزكبعادنية فىقوله إعليها تسعة عشر)ومدة قاءالدنيا
ؤ ووقت قاالمساعة والصوم وعدد الركعات فىالصاوات .الس والاول هو الوجه فانالله

|تعالى لمينزل شسياً منالقران الا لمنتفعبه عباده ويد به على معنى اراده فلوكان المتشابه

| لابعلمه غيره لازمنا للطاعن.مقال وهل عجوذ ان يقال ان رسول الله سلىعليه وس يكن
يعرفالمتشابه ؤاذا جاز انيعرفه معقولدعاىثر موايعلمتأونله الاالله 6جاز ان يعرفه الربانيون |

امبنته .وانلم يعرفه البى الله عليه وسل .وصحابتة والعلماء الراسخون وقالوا علمه |

عند رينا ليكن لهم فضل على اطهال لانهم -ميعايقولون ذلك قالوا وليزل المفسرون الى ظ
بومنا هذا بفسرون ويؤولون كل اية ولم رهم وقفوا عن شى” من القر ان فقالوا هذا
متشابه لايعاءه الا الله بل فسروا نحو جروق التهجى وغيرها ي8قهولون  77به يه اى '

 .بالمتشابه واملة علىالاول استشّاف موضحطال الراسخين وءلىالثانىخبر لقوله والراسخون
عزلنمدنه تعالى /
كل “و#ااىكحلد من المحكم والمتشابه  #من عند ربنا  6من
6لاعىقول الخالصة '
لامخالفة ببينهما يقومايذكريهحقالتذ كرهق الا اولوا الالباب ا
اعلنركون الى الاهواء الزائغة وهو مدح للراسخين بحودة الذهن وحسن النظر واشارة ١

الى مابه استعدوا للاهتداء الى تأويله من ترد العقل عن غواشى الحس  8زينا لاتزغ

| قلوسنا  اى يقولون لاتمل قاوبنا عن نهج اطق الى اتباع المتشابه بتأويل لاترتضيه
 ٠فل بعد اذ هديتنا #ه الى الحق والتأويل الصحبح او الى الايمان وهب لنامنلدنك 6ظ
اى هن عندك  #8رحمة  #واساعة تزلفنا اليك ونفوز بهاعندك » 8انك اانلتوهاب #ه |
واطلاق الوهاب ليتناول كل موهوب  .وففه دلالة على ان الهدى والضلال من قبله وانه

متفضصل بمابنهبه على عباده منغير ان يحب عليه شى” رفينا الك جامع الناس ا بعد
الموت  8ايوم  #اى زاء بوم وحسابه وهو يومالقيامة  9لاريبفيه :6اى فوىقوعه
ووقوع مافه من الحشر .والحساب والجزاء ومقصودهم .بهذا عرض كل افتقارهم
الوالرحة وانها الجقصد الاسنى عندهم 8هازالله لابخلف المبعاد © الوعد يعنئ الالوهة

تنانى خلف الوعد فى البعث واستجابة الدعاء وهذا حال الراسخين فالدعاء فانظر كفت
لفن سوء الخائمة واداهم الخوى والخشية الى الرجاء فاياك والزيغ اعلصنراطالمستقم
بأنباع الهوى والشهوات قال زسول اللهصلىاللهعليه وس ( مامن قلب الاوهو بين اصبعين
من اصايع الرحمن اذا شاء اقنيمه اقامه واذا شاء ازاغه ي)عنى قلب المؤمن بين توفيقه
بع اه اعدهان ابراثةالحمواميك للق
اميصقلامن
| وخذلانه واا قال من اصابع الرحمن ول
ضهلا ا
ومةفمن
| قلوبالعباد والمتصرفى فبها كيف يشباء ولميكلها الى احد منملائكته رح

ثلا نطلع على سرائرهم غيره وكان رسول الله صلى الله عليه وسم بقول ا(للهم يامقلب
القلوب والابصار نبت قلوبنا على دينك  6والميزان بيدالرحمن يرفع قوما ويضع اخرين الى

ا

يومالقيامة وقال اصللىه عليه وسلم (( مثلالقلبكريشة بارض فلاة تقلبها الرياحظهرالبطن» |
ق«ال الحشد رحمه الله مناراد ان يسهله دنه ويسترع بدنه وقلبه فلءعتزل الناس فان هذا ظ

(ننان) 0

هم
حتة 4

سورزة آلجمرال

 ١فىقلوبهمالايمان وايدهم روحمنه)ولهذهالفائدة العظيمةوالنعمةالجسيمة اهبطالارواح من| 

اعلىعليينالق بر الاىسفلسافلينالبعدكاقال اه(بطوامنهاجيعا فأمايأنيتكم منىهدى فنتيع' 
هداى فلاخوف عليهم ولاهم بمحزنون) فاذا نفخفهالروح يكون]دموقته فسجدله بالخلافة|

 .الملائكة كلهما حمعونفاحفظه تفهم ازشاءالله تعالى كذا فىتأويلات الشيخ .الكامل مممالدين/ 

ظللتكاين افاضاللهعلينامنسجال معارفه وحقاقه ولطائفه امين ا هوالذى انزل عليك|
الكت باب ا القرآن 99منه 4اى منالكتاب فإآياتمحكمات 6ه اى قطعية الدلالة|
علىالمعنى المرادمحكمة العبارة محفوظة املناحمّال والاشتباه © هن ااملكتاب * #اى| 
سياف وق قا لمشيل اهديلؤوا كاذ اكنالجر والاضافة يمعنى فى «واخري

اى ومنهايات اخر ف متشابهات ه اى محتملات لمعان متشامهة لباعِتعاطزلهًا منبعضفى
استحقاق الارادة بها ولايتضخ الامس إلا بالنظر الدقبق والتأمل الانيق فالتثابه فى الحقيقة
اصلفآهيهات علىطريقة وصف الدال بوصف المدلول * واعلٍازالافظ
وصف للمعاق و
انملاامحتملغيزمدنى واحد او يحتمل .والاول هوالص كقوله تعالى(والهكم الدواحد)| .

والثاتى اماان تكون دلالته علىمدلوله او مدلولاته متساوية اولا والاول هوالمجمل كقوله
كىح(وا| 
نعال
ته ت
اول
لكق
وهى
سوبة الىالراجح ظا
لنىنفه
الثا
تعثاللىابث(ه قروء)  .وابماا
(الله فوق ايديهم)١ 
مانكح اباوكمن اولنبسااءل6نسية الىالمرجوح مؤول كقوله تعالى يد

والنص والظاهى كلاا تحكم والمجمل والمؤول متشابه وكهقوله تعالى فا١نها تولوا فثم|
(يّْا كنتمفولوا وجوهكم شطره  6ثمان اللهتعالى
وجهالله) قدرد الى قولهتعالى وح
ىهقحكوماله (الركتاب احكمت اياته)ومعناه انكله حقلاريب فيه ومتقن| 
|جعلالقر افنكل
لي

وحفوظ من اعتراء الخلل او منالنسخ  .وجعله كلهمتشابها فىقوله ( كتايا

| متشابها مثانى ) ومعناه يشبه بعضه بعضا فىصحة المعنى وجزالة النظم وحققة المدلول وجعل

| بعضه تحكما وبعضه متشابها فىهذه الآأية وقدسيق واتما لممجعلاللهالقرانكلهمحكما لم
فمتشابه من الابلاء والعبيز بينالثابت على الحق والممزازل فكياهبتلاء بتى ااسشريل باهر
ال

فى اتباعنيهم ولان النظر فىالمتشابه والاستدلال لكشف الحق «وجب عالظاجروثيل| 
الدرجات عندالله ف8أما القذيلنوفبىهم زيغ اى ميل عن الحق الى الاهواء الباطلة|
ين عن المحكمات اى سعلقون بظاهى المتشابه منالكتاب
رنهض6ه
عه م
مشاب
شتبعون مات
9تغاء الفتنة 64اى
اويتأويل باطل لانحريا لبلعحدقالايمان بكونه من عندالله تعالى بل اب

كهميك
شدين
تعن
لناس
اا ال
بفتنو
طلب اني

9بتغاء
والتلبيس ومناقضة الحكم بالمتشابه وا

تأولله 6اى طلب ان يؤولوه حسمايشتهوتهمنالتأويلات الزائقةو المال انهممعزل من|
تاللكرتمة وذلك قوله عن وجل «وومايعم تأويلهكه اى تايل المتشابه

الاالله والراسخون

فىالعم6ه اىلابهتدى ان تأويله .للق الذى بحب ان يحمل عليه الا الله وعباده الذين
عفلى
رسخو فىالعماى.انيتوا فيهوبمكنوا اوفوضوا فبهلنصقاطع ومنهم من ش

قوله

ولالش وها بهَوله(والراسخون ف العقمواونآمنابه)وفسرون المتشايدها أستسأئر الله

الجرهالعالث

ه
ي4
سي

[ عظ لمبقدعرلمئله منتفم ف الله الاعنقعليهثى”الارض ولاالسماء©مادىرك |
|الاشاءكلهايعنىهومطلع علىكفر منكفربه وايمان اممننبه وعلىجميعامالهمفيجازيهم
|ومالقيامة ف هوالذى يصودك فالارحامكيف يشاء  4اى يجعلكم على هيئة مخصوصة
ي
| فىادحام امهاكم مذنكر وائثى واسود وأسِضوتام وناقص وطويل وقصهر وحسن وقينح

فالرحم يمتنع انيكون الهاو ولدالله
رن
وهوردعلىالذين قالوا ععسىالله اوابنالله لصاوزم

ونن
ينفس
لكونه مسكا و-الافىالمركب وفىعرض الفناء والزوال  #8لاالهالاهو 64نزم
كه ا
عسى ابناله  8العزيز الحكم  3امنا فالقدرة والحكمة فربكم يخلفكم علىالغطالبديع

|قالرسولالله صلىاللّعليه وسلم( انخلقاخدك يجمع بفطىنامهاربعين يومائميكون علقةمثئل
ك ثمسعثاللهاالليمهلك باربعكلات فبكتب رزقه وعمله واجله
لثل
ذة م
ظذلك تميكون مضغ

ظعقياد)قال (واناحد ليبععململاهل الخنةحتمايكون ,ينه وينها غير ذراعفيسبق
وشس
عليهالكتاب فيعملليعمل ااهللنار فيدخلها واناحدم ليعمل يعمل ااهللنارحتى مايكون

بينه وينها غيرذراع فيسبق عليهالكتاب فبعمليعملااهللمنة فندخلها ) وقال عليهالسلام
ٍْ ( يدخلالملك على النطفة بعد ماتستقر فىالرحم باربعين اوبخمس واربعين ليلة فبقول يارب

| أشتقام سعيدفكتبان فقول اىربأذكرأم الى فكتبان ويكتب عله واثره واجله ورزقه
ثمتطوى الصحف فلايزاد فيها ولاينقص ثمق لوالملك ياربمااصئع بهذا الكتاب فيقول
علقه فوعنقه الوقضائى عله فذلك قولهتعالى وكلانسانأازمناه طائرهفىعنقه ) اىعملهمن خير

وشرالصادر عنهباختياره حسماقدرلهكأنه طاراليه من وكرالغيب.والقدر * قالالقاضى
ملسر للماخلقله
المرادبكته هذهالاشاءاظهارهاللملك والافقضاؤه تعالى سابق عذلىلك وك
فعلى العاقل انلايتكاسل عانلاعمال فىجميع الاحوال ولايفوت ايام الفرصة واللبال

ظ

خبردارى اى استخواتى قفس * كاجان نومغيست نامشنفس
جومرغازقفس رفتوبكسست قبد* دكر ره تكردد بست انو صيد
تداز فرصت كه .طدلمميست *-د .مدشانا بهاعازلميست

و التاشاعرةاانلاىللك يصورانينبصورةالانسانيةعلى نطفة ساقطلترفحم بتدبيرالاربعينات
لب مريد صادق
فكذلك اذاسقطت :من صلب ولاية رجل من رجاله نطفة ارادة فى رقحم
والمريد يستسل لتصرفات ولاية الشيخ موثىابةملكالارحام ويضبط احوال ظاهىموباطنه

عولفىقامالشيخ ويختارالخلوة والعزلة كيلايصدر منه حركة عثيفة اويحد رابحة غريية
بلزممنها سقوطالنطفة وفسادها وهعد بام الشبخ وتدسره فالله تعالىى صرف

ولايةالشيخ

م
قاامن
مقله
أو ماناو عاد كاده علنهبشرائطها محولهامن حال الىحال ويت
الىمقامالنىير جم احلظىائرالقدس ورياضالائس النىمنهاصدر الىعالمالانس بهَدمالاربعينات

 ١الاولىفلماوصلالى مقامهالاول ايضابقدمالاربعينات كاجاءتم خلقاللنينفىرح القلب وهويجعل

| خليفة اللىارضهفيستحق الآن أنيتفخ فيهالروح الخصوصبابناء اولياله وهوروح القدس

|الذى هومتولى القا كقوله تعالى لإيلتىالروحاممنه عملنىيشاء منعبادء)وقال (كتب
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وللمئك الثلانة معرسولاي |
|نينا فال عنهالسلالما (مدعوهم )قفضضللوواااالللىىم|ش1سرق ثامتك
علمها لسالام فقالوا نارة عسى هواللةلانه كانيحىالمونى ويبرى' الاسقام وحبربالغوب وبحلق

املنطين كهيئةالطير فينفخ فيه فبطير وثارة اخرى هوابناللاذميكنلهابيعلهوتارة اخرى
انه ثالث ثلاثه لقوله تعالى فعلنا وقلنا ولوكان واحدا لقال فعلت وقلت فقال لهم رسو لالله

كذ تمنمكم منالاسلام
 ١صلىاللهعليهوسم (اسلموا ) قالوا اسلمنا قبلك قال عليهالسلام (
ادعاقكلل تعالى وقلداال)وا انلميكن ولداللهفانبوه فقال ينبب ألستم تعلمون انه
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 564تفسيرقو:لهسبحانهوتعالىغ 9فيقسمان بالل اارتنبتم نلشاترىبه ونلاوكان ذاقربى |
ولا تكتم شهادة الله انا اذا لمنالامين* فانعثر على انهما استحقا أثما خفراانقومان
مقامهما من الذيناستحق علهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق منشهادتهءا 

فعوتمداينا انا اذا لاملظنالمين » ذلك ادتى اينأنوا
| لاه تقسير قولهسبحانه وتعالى ا
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عليهم ولام يحزنون »©
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واعلم ااونلياء الل لاخوف غليهم فها لايكون على شى” لانهم نقيمون الفرآن عملا بالظاص
والباطن الخ .قال حضرة الشيم الشهير بالهدائى قسدسره ونحن نقول المصلح فاللقيقة هو
الله ال

واعلم ان زيدة العلوم عىالعلم بالته وماسواه فنمحسناته ومن علم فهوكامل فىنفسه ال

بقد اخذنا مثاق بانسىبرائيل وارسلنا اليهم رسلا كما
تفسير قوله سبحانه وتعالى ل
حاءهم رسول عا لانهبوى ف

فرهَأ كذ نوا وفرهًا شتلون »+وحسوا انزَلاتلكونّ ظ
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فنهفعموأ يدو  3ناب اللهعليومكوا وصموا كثيرمهم واللهبصي
ملسا

ميتس
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والفرقة الثالية هناارتدين يوا حنيفة باليامة ورئيسهم مسيلمة الكذاب ال والفرقة الثالئة

٠ك

نوا اسد ورئسهم طلبحة بن خويكد الخ

اتية
صلكجكره
لما
ا ين
قال انس

قتال مانى

الركاة الخ وقال ابن مسعود رضىال عنه كرهئا ذلك فالابتداء ثم حمدناه افلىانتهاء الخ

ا

تفسس قوله سنحانه وتعالى  2فسوف يالى الله بوم محهم ونحبونه اذلة عالمىؤمنين
اعنة على الكافربن * محجاهدون ف سسل الله ولاخافونلومة لامذلك فضل الله لؤثره
من إلشاء والله واسع علم 7

قال عليهالسلام ا(لامان والحكمة عانية ) الخ واعل ناانلممسالكين بمقنطمالعقاب ويحرق
العدئيا الج
الححب فسىبعيئسنة ال  -وحكى  -ازابراهيم بن ادهم كان علىماكانعليه من ا
لاع
ا

ووةويؤتون
تفسيرقولهسبحانهوتعالى هاتماولمكماللوهرسولهوالذين اهننواااللذيصناشم
لهمبون 6
اله
لزغبال
ازح
الزكوة وومعمنرياكتعوّنو*لالله ورسوله والذين امنوا فا
وان رابعة الصرية كانت امة كبيرة يطاف مرا فىسوق البصرة لابرغب فبها احد ليكيزشتيا اخ
واكل انالغلية على اعداء اس

قال فىالتأويلات النحمية فوالاة الله فىمعاداة ماسوو الله 4

روى ان

الظاهرة والباطنة كالهوى والنفس والشيطان اما نحصل بنصرة اله تعالى ال
الله تعالى شكا همذنهالامة ليلة المعراج شكايات  .الاولى اتى ل اكلفهم الخ

تين كوله انه وتبالى  ٍ 0امهاالذين امنوا لخاذوا الذين امحَذوا دسق هزوا ١

ك قب
ولعبامن الذيناوت
فاكم
وواال
اكتا
لبمن
ار

اولياء واتقواالله انكتتم مؤمنين * واذا ١

نادتم الىالصلوة اخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم ليعاقلون 6
فعلىالمؤٌ من ان مجتهد بالدوم واأصلاة ووجوه العبادات الى أن ع

نفسه ا

فلتأذين |
قالالعلماء ثبوت الاذان ليسبالنام وتحده بلهوثابت بنص هذه الآآية الخ ورد ا

فضائل والفحديث ا(ولالناس دخولا الجنة الانبياء ثم الشهداء ثم بلال ) معمؤذتى الكعبة الخ
 ٠تفسير قوله سبيحانه وتعالى  3قل يا اهل الكتاب 3

واجابة المؤذن واجبة على كل من سمعه الخ وقال النووى مستحبة ال' والآآذان اشارة أ
الىالدعوة الىالل حقيقة ال'

أاذاء تفسير قولهسبحانه وتعالىيقتهنلقمون منا الا امننا بالله وما انزلالنا وما ائزل مقنل |
لنك مثوبةعنداللهلمعنهالله وغضبعليه
ذر م
وااكنثر:فاسقون * قل هل انبسكم بش
وجعل منهم القردة والخنازير وعبدالطاغوت اولئك نتترمكانا واضل عن سواءا لسبيل يه ْ

واعلم ان كل صنف مزالناس يشرح ما لدنه ويبغضالا“خر ما هو عليه الل'

الك تفسير قوله سبحانه وتعالى ف واذاجاوٌ؟ قالواآمنا وقد دخلوا بالكفر وهمقدخرجوا
به والله اعم كاانوا يكتمون * وترى كثيرا منهم سارعون الاثم »#
قالحضعرة الشيسخ الشهير بافتاده افندى لانزال البغضاء بين البيراميين وبين الخلوتية الخ قال
بعضهم القلوب ثلائة الخ نظر عمر بانلخطاب الىشان فقال يشااب اونقيت شرثلاثة فقد
وقيت .شرالشيطان الج

“اع تفسيرقوله سبحانه وتعالى وياللعدوان واكلهم السحت لينْسماكانوا يعماون »

لولا ينهيهمالربانيون والاحبارعن قولهمالاثمواكلهم السحت لمياسكا نوايصتعون ١ 6
قال حمر بن عبدالعزيز ازالل لايعذب العامة بعمل الخاصة ال واهلالحقيقة والعلماء العاملون

نالتابعين كر ملاعى مروان بن الحكم الخ
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همالكافر ون * وكتساعلنهم فههانا لنفس بالنفس والعينبالعين والاتببالاتف والاذني
5

ا

م

1

كويد  2عماامن ولئك
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 ”4تفسيرقوله سبحانه وتعالى هق بالاذن والسن بالسن والخروح قصاص ثمن تصدق به
فقن كغارة له ودن  :بحكم يماترك ألله فاو لك

حم الظالمون 2

| تأرهم

وفقنا على

جل فيه هدى ونور
بعسى ابن مرب مصدقا لما بين يديه املنتورية وانيناه انلا

ومصدقا

لما بين لابه من التوريه وهدى وموعظه للمثمان * ولبحكم اهل الامحل 35

أنزلالله فه ومنلم بحكم ما انزلالله فاولئك هالمفاسقون 6
كوم اتفسيرقوله سحانه وتعالى  8وانزلنا الك الكتاب بالحق مصدقا لمابين يقابه املنكتاب
مهما عله فاحكم ينهم ابنازلالله وتلتابع اهواءهم عماحاءك منالحق لكل جعلنا

وا

كحي يد ١

وافلىحديث ( القضاة ثلاثة قاضيان فىالنار وقاض فالجنة الخ

حكى 

ان باىسرائيل

كانوا ينصبون لاجراء الاحكام بينهم حكاما ثلاثة ال'

تفسير قوله سبحانه ووتعلالوىش9ا#ءالله لمعلكم امة واحدة ولكن لببلوك فيا نيكم
فاستبقوا الخيرات الىالله جمعكم جميعا فينسكم بماكتم فميخهتلقون * وان احكم

ش

بيهم ما اتزلالله ولانتبعاهواءهم واحذرهم انبشتنوك عبنعض ما النازلله الك 6ه
روى  -ان احبار اليهود قالوا اذهيوا ينا احلىمد فلعلنا نفتته عندينه فذهيوا اليه صفىالل

تفسير قولهسبحانه وتعالى ة فتاونلوا فاعلم اما يريدالله انيصيهم سبعض ذنوهم وان

ومن احسن مناللحكما لقومنوقنون 6ه

كثيرا من الثاس لفاسقون * لين

ققد دتاالا يآت عل انالدين واحذ مثناحلياصول غتلفامناجهة الفزوع ول"

9

ين امنوا لا خذوا اللهود والتصارى اولاء
لااذها
تفسير قوله س.حانه وتعالى «ا#ي
لعضهم اولماء بعض وهن ينولهم

 2فانه هنهم انالله لايهدىالقوم الظالمين  +فكترى

الذين فقلىوبهم مرض سارعون فهم #
.جوانهسى  .به ييرى سسىق
قال الحكيم امتتسوارى م

اج

قااللمولى انوااسعود وفيه

زجر شديد لامؤمنين عناظهار صورة الموالاة لهم ال"

س 4 .تفسير قوله سبحانه وتعالى 8بقولون نحمى اتنصينا دائرة فعسىالله انيأنى بالفت
اواص من عنده فعبحوا على ما اسروا ف انقسسهم تأدهين * #وهولالدذن آمنوا

أهؤلاء الذين اقسموا بالل جهد ايمانهم انهم لمحعكبمطت اتمالهم فاصبحوا خاسرين
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تفسير قوله سبحانه وتعالى  8ياايها الذين آمنوا منيرتد منكم عن دينه 6
انلاحق دولة وللباطل صولة.والباطل بفور ثم يغور  .فعاللىمءن ازلا.ءيل الى جانب

ئونانبل
الرزاق ول" للا ع ت

“فال العيتج الااككرز #لانل نالراطهر جناحدكة دضدق
قال تمد كل شى” امنع منالملم اخ

د

انالرجال واانساء كانوا بوالون التصارى اخ

ظ

السلام ( لاخصاء فاىلاسلام ولا كنئيسة ) 40
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فرقة ثلاث فىعهد رسولالله صبىاتٌ عليه وسلم ا

قالعليه

عالاسلام احدى عشرة
روى  -انه اريد ن

ظ

 >44والاشارة فالا ية.انالس تعالى جعل الفلاح الحقيق فارىبعة اشياء الخ .. قال الفيخ .انواطيين
الشاذلى كنت انا وصاحبلى قآدوينا :الى مغارة لطلب الدخول الىالشه واقنا فيها ال'  2وصحبة
الاخار والصلحاء

بقارس

شرف

عظم وسعادة عظمى -وحكى_

كان رجلا مغريا اخ

ان خادم الشيخ الى يزيد البسطاى

٠

تفسير قوله سبحانه وتعالى  4#جمبعا ومثله معه لفتدوا به منعذاب يومالقيمة ماتقيل

منهم ولهمعذاب الم* بريدونانيخرجوا هن النارو ماهم يخارجينمنهاو لعهذماب مقم:#
روى  -انهدبنالقولين يكونان بعد انيؤق بالموت فوصورة كفبيشذيع بايلجننةوالناد الح
يقنم تفسير قوله سبحانه وتعالى  #والسارق والسارقة فاقطعوا ايدمهما جزاء يكمسايا
نكالا منالله والله عن بر حكم د شن ناب من بعد ظلمه واصلح فانالله شوب عليه و

قال بعضٍالصلحاء رأيت فىمناى كا“نى واقف على قناطر جهنم الخ وفالحديث (يؤتى يانم

الهدلئيا ) الخ الالحدادى لاتقطع يده اذا ردامال قبل المرافعة الىالخام اح"

ابوس تفسير قوله سبحانه وتعالى ا8نالله غفور رحم * المتعءل االنله له ماللكسموات

والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله علىكل شى' قدير 64
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واعلم انالسرقة هاىخذ مكلف خفية قدر عمسرة دراهم مضسروية الج “ ١قااللشورى  151يق ظ
شا من غير

0

فاحائط

لاحارس

له اج

والفحديت (اهوا :فراسة اومن فايننهظر يورا ) ال " وعن عاتشحة وشىالل عنبا قالت
ات ارا مخزومية فاراد النى صدالل عليه وسلم نيقطع يدهاالخ ثامناس تعالى اما

بدأ بالسارق فىهذه الأية قبلالسارقة :وفىآايلةزني بدا بالزائية الح

يونم

وعو ن زقلنكك
تفسير قوله سحانه وتعالى  2ياانها الروسوال الاك راكدالنين إسل

املنذين قلوا امنا بافواههم ولم تؤهن قاوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب

سماعون لقوم اخرين .ي+آنوك ©

كاون
قالالنيسابورى قطنت بدالسارق لانها اخذتالمال الدى هويدالغنى الخ ثمانالسرقة ت ك
منالمال كذلك تكون منالعبادات ال'
5

تفسير قوله سبحانه وتعالى © بحرفون الكام مبنعد مواضعه يقولون ان اونيتم هذا
فخدوه وان تؤ'نوه فاحذروا 7

وري دان !قيمهرا محا وق (قورفة<وكانا” علستين ال"
ناعأى الفسير قوله سعحانه وتعالى  0ومن بردالله فتلته كان ملك له منالله شما اوالئك الذءن
ل برد الله أنيطهر قاوبهم لهم لذن

دزى ولهم ىالا درة عذابعظم  0سماعون

لاكذب اكلون للسحت فان حاؤك فاحكم ْهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم |!

فان يضروك شيأ وانحكمت فاحكم ينهم بالقسط انالله بحبالمقسطين * وكليف |

يحكمونك وعندهم التوديةفها حكم الله ثميتولون بمعندذلك وما اولك بالمؤمنين  ظ
وفىالآ يات ذءللظلم ومدح للعدل الخ ذكر فىادبالفاضى للخصاف الرشوةعلىاربعةاوجه الخ

| 1م

تفسير قوله سيبحاته وتغالى يه اناانزلنا التورية فأ هدى ونور نحم مها اللسون ْ

ونفىصاب الاحتسانب أن حنست اوالقاضى اذا اهدى اليه من يعلم انبدى اخ

قال قوم ان

صلاتالسلاطين محل لاوغانلىفقير ال' قال ابنكيسان سمعت الحدن اذا كانلك علىرجل دين ال
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واما وفاة موسى عليه السلام قال ابن اسحق 0
لت لزاموق يمن 00
وكلاد

اس

ظ

صئ الله موسى قن" كرة الوات واعظمه 40
د

و

2

000

من #دولن وم تقل مالا آخر د لاقانك 5
ا

ورم

 © 00قال انما تقيل الله » 6865لكن 85050ظآآظ"2دك 6

مالخاسرين * قبعثالله غمرابا مث فىالارض
ارم انفسير قوله سبحانه وتعالى  88فاصسح ن

ريشيف اباي جاع

ذال "وتلنا .احدت إن اكول عهدفل لعزا فأواوض

سبواة احى فاصسح من النادمين 31

فى

| .*94

عر

روى 

و قتل ابن ادم اخاه رجفت الارض عا علمبا سيعة ايام 4

عن انس راضلوله عنه انه قال سئثل اانىص.لىالله عليه وسلم عانلنثولماناء ققال

( «وم الدم فيه ادك

حواء وفيه قتل انا كاجام )ل

وى التواارخ للا ذهب قايل

الوس.ت المن كثروا وخلفوا وطفقوا ارون مع لح م ميتي تال 41

ا

والاشارة فىالا” يات ان آدم الرو  8بازدواحه م يا القاب ولد قابسل النفسم 0

والاشارة

ىفس قبياللس ا
فقىوله ف(طوعتثله نفسه » أ ن

0
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”نا عل آي أصر عل انه من لكل
تل
الفسير و سبحانه وتعالى  83من لحل ذتلك
نفسا بغير نفس او فساد فىالارض فكا بماقتلالناس حميعا ومناحاها فكا با احى

الناسحميعا ولقد جاءتهم رسلا بالبينات ثماكثنيرا منهم بعدذلك 60
وم" تفسير قوله سمحاته وتعالى 9ارو
|

فول

* امما جزاء الذين محارنون الله
|

ورسوله وسعوننت الارض فسادا ان شتلوا 6ه

اولفتأويلاتالنجمية اعلم انكل ثى” ترى أيه آية منَالله تعالى فهو فالخقيقةرسولمنالهاليك ال ظ

| حرم تغسير قوله س.حانه وتعالى و او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او /
ينفوا نفالارض ذلك لهم خزى .الفدنيا ولهم فالا خرة عذاب عظم  +الاالذين
تانوا من قبل ان تقَدروا علهم فاعلموا ازالله غفور رحم يه
والاية فىقطاع |لممين لان توبةالمشمركين ندرا عانلهعقوبة قلابلقدرة وبعدها ا

واما

انون قن تاب منهم قبل القدرة عليه الخ وقال بعضهم اذا جاء ناا قبل القدرة
ٌْ
/م7

عليه الخ اعلم ان قطع الطريق واخافة المسافرين هن اقبع السيا'ت اح
الفسير قوله سنءدانه وتغالى ل 2اءهاالدن إمنوا| انقو االله واسَغوا اليه  /سمأة

والاشارة فالا بة ان محاربدا وه

معاداة اولياء اللهفان فالخبر الصحيم حكاية عزالل |

تعالى ( مزعادىلىوليا ) الحديث وقالعطاء الوسيلة افضل درجات الجنة الخ قالالمولى الفنارى |

فىنفسير الفانحة واماالوسيلة فهى اعلى درجة فجىنة عدن الج
ْ
ظريل" الفسير  1سبحانه وتعالى 8و#حاهدوا فسىسله لعلكم .تفلحون » انالذين كفروا
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مواق بسي  3نامدننلك الملعسملاق61

ؤامه ومن فالارض حمعا 7

واعلم آنالشه تعالى باعثل.نى صاش عليه وسلم 'نورا بين حقيقة حظ الانسان منالله تعالى ال
وعن تمر بن الحطاب زرذىانشه عنه انه قال قال رسولاله صداشه عليه وسام (لمااعترف آدم
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والاشارة فىالاية قر اوفوا بالعقود» ااتى جرت ,يننا .انلومميئاق ال'
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ولاالهدى و
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تفسين قوله سحا نه وتعا ى
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لححرةسل 6ه
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الى طور سيناء انزلالله الظلمة على سبع فراسخ ال'

١ علليام

ففيه تنبيه على ان بعثة الاببياء الىالناس ضرورة ال'
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الفسير قوله -محانه وتعالى  0وكانالله عن زا حك  5لكن اللهكيد ما ارل انك
اتزله يعلمه والملانكة ست

5ن وكتى بالله شهدا »* انالذين كفروا وصدوا عن

سببلالله قد ضلوا ضلالا بمدا  +انالذين كفروا وظاموا ليكمنالل#الغفر لهم ولا
ظ

ليهدلهم طرشا  +الا طريق جهنم خالدن فمبا ادا وكان ذلكعلى اللهيسيرا يس
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واعلم امنكان فيه ذرة منالنور المرشوش علىالارواح نوم خلقها مخرج به منالنار اع"

لٌ الحقم ربكمفامنواظ
س0و]ا
فد تقلنياقوله سبحانه وتعالى  2اا الناس قد ننزاء
خيرا لكم وان تيكف فان لله مىاالسموات والارض وكانالله علما حك 0
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قال شقيق رحمهالله الناس بقومون من محلسى على ثلاثة اصناف 4
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أاقى زمامه فىيدكاب مثلا.حق لايكون تردده محكم طبعه "١1

واتفق اللشساع على ان
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ظ 00تفسير قوله سبحانه وتعالى  8يااهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم 
واعلم انك لما:اخرجك الله منصاب آدم فمقىام ألات رددث الى اسفل الافلين ١ واعلم
انالغلو والمبالغة فىالدين والمذهب حى جاوز حده غير صضى اغ'
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ظ40ى انفسير قولهسبحانه وتعالى  #8ولا تقولوا علىالله الاالحق اا المح عسى ابن صم
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رسولالله وكلته القنها الى م.م وروح منه #ه

دب اخ" |
اامل
لكانك
اا و
 روى : -اندكان لهارونالرشيد طبيب نصراقى وكانغلاما <حسنالوجه جدجواح من ظهر آدم لاخذ المثاق عاييم ال* |
لخارر
لوعن الوق لست انه قال اناه تعالى لااا
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ان هاذلاستعداد الروحانى الذى هو منكلة اله ال'

دعم نفسير قوله سبحانه وتعالى  9فمناوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلثة انتهوا خيرا لكم

اتمااله اله واحد سبحانه انيكون له ولد له مافىالسموات ومافىالارض #
ثم اعلم انه لكماان النافخ جبرائيل والولد سربيه كان الواجب اينظهر عيسى على صورة |

الروحانيين ال قال ابزالشيخ فى حواشيه الهتعالى ففكل موذع أنزه نفسه عنالولد ال
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امم تفسير قوله سبحانه وتعالى ف وبكاىلله وكلا * لنيستتكف المح اينكون |
عمد الله ولالايك امقر مون ومن
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عن عناد نه وب

فحش رهم الله  7ا

ومطلت :لااهلتوخيد اعلالمظالبٍ وهو وراء الجنات وذوقهم لايعادله نسي  -حى  ان وليا |
يقال له سكرى تايا يكون له فى بعض الاوقات استغراق اياما ال

قال حضرة الشيخ الشهير ظ

بافتاده افندى الملكوت ليس فالفوق ال'
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فاخذتب الصاعقة بظلمهم 
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د ماجاءتهمالبنات فعفونا نعذلك
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بآياتاللهوقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قاوبنا غلف بلطبعالله علها بكفرهم

يفؤلْاسُون الاقلبلا 

 -روى  -امونسىعليهالسلام لماجاءهم بالتوراة رفأواما فيرامنااتكاليفالعاقة كبرتعليهم الخ

وال*هم اناقتلنا
قعظم
وانا
مىم بهت
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المسبحعنتى أبن ميم رسولالله وماقتلوه وماصلوه ولكن شه لهم 6#
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روى -ان رهطا مناليهود سيوه بانقالوا

هوالساحر اءزالسا<ره واأناعليا ار علة اخ
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فسير قوله سسسعحانه وتعالى  8وانالذين اختلفوافه لنىشك منك مالهم به من
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الااتباع الظن وماقتاوه شرنفاعهباللله اليه يه
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وقال بعضهم الوحه وحه عيدى والبدنيدن صاحننا ال"

تفسيرقوله سحانه وتعالى يوهكانالله عنزا حكم 3
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قال وهب بمنيه بعث عيسى علىرأأس ثلاثين سد"  3امع لطسالا فىنفسيرالدرالمنثور فى سورة ١

الككيلك عنابن شاهين اربعة ٠نالاسبياء احباء الم" واعلم اذالادواح المهيمة الي منالعقل |
الآول كلهنا! صف و!ااحد 2

من الله ايس بعضها بواسطة

بعض ال'

ثم اعلم انقوما قالوا

على صيم فرموها بالزنى ال'
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الفسير قوله سبحا نه وتعالى  0واذمن اه لالكتات الالنؤمنئن يدقيل مونه ونومالقسية
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ومحظلليهو
نكحة فالغ لهم( حرمنا عدي :ظيتات ).قال لنادواقل
1١ب لفسير قوله ستتحانه وتعالى

ال"

ويصدهم عن سبلاللهكثيرا  #واخذهم الربوا وقدلهوا
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والمون اشرو اله الكجر اوليك سنؤتوم اجرا عظما 62
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قال فىالتأويلات النجمية كانعبدالل بن السلام عالما بالتوراة وقدقرأفيبا صفة النى
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افاضل الاعمال الصلوات الخمس واقامتها الخ
انلوحلسين مبنعدهواوحنا
سير قوله سبحانه وتعالى  #احنناااليكماوحنًا اولى
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فين نفسير قوله سحا نه وتعالى ©« الذين يتربصون بكمفانكان لكم فتحمن اللهقالوا لمكن /

معكم واذكان الكافرين نصيب الوا [لالفتحوذ عليكموتمنعكم منالممنينفاللهحكم.نكم

عل الله للكافرين على المؤمين سسلا  5الم
باولمقئمة وجلن

وعن كعب قال اذا انضرف عيسىابن ميموالؤّمنون منتأجوج ومأجو لجبوا ستوات
 ”٠/نفسير قوله سبحانه وتعالى 00أنالمنافقين حادعو نالله وهوخادعهم واذاقاموا 0
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ازالل تعالى ذاكرللعبادالمؤنمعمنايمنننعمه السالفة السابقة _ 11

لفسيرقوله سبحانه وتعالى  9لاحب الاهلجهربالسوءنر
يا قديرا1وكان|6لتتسسمدعياا ظ|
علما * ان شيدوا خيرا اوتخفوه اوتعفوا عنسوء فازالله كانعفو

وام تفسير قوله سبحانه وتعالى © انالذين يكفرون باللهورسله ويريدون انيغرقوابينالت |
 2وشولون نؤمن سعض ونكفر 6#

ظ

ازالله تعالى لاحب اظهار الفضاحٌ والقباعح_ الافى حق ظالم الا والاشارة فىالاية |
:
مالخواص ال"
 ١انال محبالجهر بالسوء من التولهيعابنا ولاالتحدث معالنفس ن

8

تفسير قولهسبحانه وتعالى  #4سعض ورريدون ان _خذوا يذبنلك سملا  +اوائكهم |
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تفسير قوله سبحانه وتعالى فإواذا ضرتم فىالارض فليس علكم جاح انتقصروا ١
من اصلوة ان خفتم ان شدكم الذين كفروا 6
وظاهالا يةالكرعة التخرير بينالقصروالا عام اخ

قالفىتفسيرالحدادى المسافر اذاصلىالظهر اخ

تفسير قوله سبحانه وتعالى مإ اناللكافرينكانوا لكم عدوا مبينا * واذا كنت فيهم

فقت لهمالصلوة فلتقم طائفة منهم معك ولأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا |
5--

من

4

كو

را ان

.

ودائكم وتات طاشة اخرى لميصلوا فليصلوا معك ©

قال فىالكعاف انالائمة وابعنر سول اللهصلال
عهلعا
يلىه وسل
عمص
فىك
رلةو ام مماكان يةقوميه الخ

١م يهم

م

تفسيرقوله سبحانه وتعالى هعهخولذاوا منهم ولا ولا نصيراال+اذلاين يصلون الىقوم
و سهم مثاق اوحاؤ؟ حصرت

نم

صدورهم

ان شائر؟ او هاتلوا قومهم ولو شاء

الله السلطهم عليكم فلقاتلو؟افعاتنزلو؟ | فلم شاتلوك والقوا الكم الا هاجعل الله
بكم علهم سيلا »* ستحدون آاخرين يريدون اينأمنو؟5#
والاشار :فىالآ"ية الىارباب الطلب اإسائرين الىاشه تعالى فائيم مبوا عناتحخاذ اهللدنما احباء +1
قال الحدادى فى تفسيره لامجوز مهادنةالكفار وترك احد هنهم علىالكفر هن غير جزية الم
مه ؟ -تفسير قوله سعد أنه وتعالى

اكد ١فيا فانلم ؛
ويأمنوا قومهم كلا ردوا الى الفتذه ١

 0ابديهم فخذوهم واتتلو هم#حفثتموه 1
بستزاو؟ويلقوا
١
جملاكك علهم سلطانا مينا يه
والاشارة

االاختلاف
فالا بة الاولى ن

واقم دين الام فى ان خذلان المنائقين اج"

واعلم ان

الجبرية ذهبت الى انه لافعل للعبد اصلا ولا اختيار اخ'
كذ

تفشسير قوله سيحانه وتعالى  88.وماكان لمؤمن اسنتل مؤهنا الاخطا و..نقتل مؤمنا
ا

فتحربر رقه مو منه وديه منلمة  9اهاه الا أن بصدقوا 1

د دوىت

نام عناتع بن الى رسعة وكان اخا انى جهل لامه اسام وهاجر الىالمدسْة خوفا من

اعاواع'

واعلم انالدية مصدر منود ىالقاتل المفتول اذا اعطى ولمه الال الذى هو بدلالنفس ا

5

وانكان من قوم سكم وينهم ميثاق فدية مسامة الى اهله وتحرير رقبة ٠ؤمنة فن
لمبحد فصيام شهرءن مدأ بعان الوية من الله وكانالله علما حكيا 3

والاشارة فى قوله تعالى نزكن لممجدفصيام شورين متتابعين © ان تربية النفس وتزكيتها الم
حكى

اناولاد هارو نالرشد كانوا زهادا لابرغبون فالدنيا واللمطنة فلءا ولدله ولدقيلله

ادخله فى ببت من زحاج يعيش فيه ا
ا"

تفسيرقوله سبحانه وتعالى ف ومن تل مؤمنا متعمدا خزاؤه جه خالدا فها وغضب
اد أغلة و للثه واعد لهعذابا .عظلما أ
د-زؤئى : -امنقيس بن صسابة الكنانى كان قد اسام هو إواخوه .هشام فوجد اخاه قتيلا فى
نى النجار ال واعلم انالعبرة بع.وم الافظ دون خصوص السيب الخ

اي ؟

وقدروى

تعالى ال
الخ

انداود عليه السلام اراد شيان بيت المقد س فيناه مارا فكلا فرغ منهسدم فشكا الىالله

ثم اعلم انالمقتول اذا اقنص منه الولى فذلك جزاوٌه فىالدنيا ال'

تفسير قوله سحاته وتعالى هق ياااملاذين امنوا اذا ضرتم وسيل الله قتدوا ولا

تقولوا لاملنتى المكم السلام لست مؤمنا تيتغون عرض الوة الدنيايه
والاشارة فىالآايةاانلقلب مؤمنفىاصلالفطرة والنف سكافرة فاىصلالخلقة ويينهماعداوة ا
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تفسير قوله سبحانه وتعالى © فندالله «خاتمكثيرة كذلك كنتم منةلى أنالله علكم
فتسْوا انالله كانبتمعاملون خيرا م
قااللامام الغزالى رحمدالله الحيرهوالذى لاتعزب عثه الاخبار الباطئة ولايجحرىفالملك والملكوت
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كات ال َه علىازنالمتهد قد مخطى” كما اخطاً اسامة وان خطاءء قد كازمغتفرا اح

عن ابن عباس انجيريل عللهالسلام جاء الىالتى عليه السلام ققال ياحمد ان ربك بقر تكالسلام
4 1
وضتو بقول مالى اراك #شوومايجن.
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تفسين قوله:مجانل
شفاعة سلمةا

.من شفع شفاعة لحسن لإ

ليذكفك ا

نصظقنبا وقن فكم|
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ىلحدود والرشوة ام ب
را الشفاعة ف ا

يلآات الزعشترى  -سينا
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لقسير قوله سحا نه وتعالى  0وكانالله عل كل مو “عقنت 7
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ومنالشفاعة المنة الدعاء للمسلم ال والاشارة فىالا“ية ملن[يشفع شفاعة حسنة ) لايدال
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نوع منالخيرات الىالغير ال"
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اشسير قو لهسمحانه وتعالى « واذا حيدم حية شوا ياحسن منها 5

روى  -عنه عليهالسلام انه قال

وافلىسلام عية على تحيةالعرب وهى حاك الس ال
( عن قال السلام هلبقم يكس لم عراب يسطتاق )) الديك
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لايسع القاضى والوالى

علىالماثى اج

وقال بعضهم

والامير تراك السلام ال
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رم الله المستقدمين 0

تالاو عليى *الللام اقل الدنار مالنتتلكين ومين |

والمستأخرين ليم ا

تنفسير قوله سبحانه وتعالى  8الله اللاه الا هو ي
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ن اللهحديدا 0
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واعلم انالقيامة ثلاث  .الصغرى ا
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الشيخ ابو بزيد البسطاتى
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والكيرى ا

ومن قال الله وقليه ان عن الله فخصمه الله  -وحكى 2

الصلحاء دخل للة بشو ليحة فبىلدة بروسه فرأى أنه قد وضع سسرابر علىالموض وعلبه ءنت

سلطان كلمن ا
ا

والاشارة فالا بة ( الس لااله الا هو  6يعنى كانالس فىالازل لااله اى
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نخحا
م يكن معه احد بوجد ال
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فتكونون سواء فلا دوا منهماولباء حتىيهاجروا فيسبيل اللهفانتولوا
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ملموتولوك
 70اغامكوتوا  02ك ا
اشير  .قوله سبحانه وتعالى +

قال ابراهيم ابن ادهم لو يعململود ما تحن فيه طالدوناانيت
نعرف الله قفؤذدب وقال براتى اعبد منلا اعرف اج'
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مشتدة / 6

قل اليتضهم عل

لحاهد فىهذه الهيكةان فيمنقبي
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وكان لها اجير 41

تفسير قوله سحانه وتعالى  0وان لصوم حسئنةشسُولوا هذه من عندالله وان نصمهم

سيئة شواوا هده هعنندك

ون

قل كل من عند!لله قال هؤلاء القوم

حديثا * مااصايبك من حسنة شنالله وما اصايك من سدنّةه من نفسك ©

طلاله فاىلزطىلبة الذين غلب عليكم الهوى ال
لاباه
والاشارة فالا 'يةااني

للا>مال ازبعة مساتب ا'

ٌْ

واعلٍ ان

يه الابذنب اغ'
رجل القرآننسثم
قالالضحاك ماا حلفظ

 45+تف م قوله سحانه وتعالى ©وارسلاك للناس رسولا وبكاقلل شهدا * من بطع
الرسول فقّد اطاع الله ومن تولى فا ارسلاله علهم حفيظا 5
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يشير شوله تعالى
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وارسلناكإلناسرسولا)
سود

2
اىالتاس

الع

الذن قدنوااتٌ "١+
وو

بعك

علىالو

|

+

ْ

2

ْ 00

تفسير قوله سسا عدانه وتعالى  2وشولون

ْ

غير الذى عونل الله ايكس بت ماستون فاعرض عنهم وتوكل علىالله اذه

أن ولاتعينت ليلةالقدر اخ
طاعة ذاذا برزوا من عندك بدت طانقة دهم

أفلا يتدبرون القران ولوكان من عند غبرالله لوجدوا فه اختلافا كثيرا 1

وهل يجوز ان يقال بعضكلام الله ابلغ من بعض ٠ قال الامامالبتواى فىالاتقان جوزهقوم اح
وقالبض الحتقينكاماتّ اللهافضل من كلامه فى غيره اخ قالغزالى فى جوهى القر ان

ومن نوقف فىتفضيل الآيات الغ"
اده 4؟

قال العلماء القر ان يدل على صدقه

عله األسكلام من ثلاثة اوحه .احدها

اطراد الفاظه '*١2

والاشارة ان رسو لالله صفىالله عليه وسل كان لوصفه بالفاء فانا فىانس باقا باس مانم معأللهك2
وعم

تفسير قو لهس.ءدا نه وتعالى غ واذا أ -خاء هر اص من الامن اوالخوف اذاعوا به ا ردوه
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اللالرسوك ولك اولى الام م :نهم  3الذين يستشطو نه مهم 82

ْ

وف الة بهأغارة الى 0
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آثار صفات الال واللال الج

اذا فتخ لهم بامة .من الالغن (زال .٠ ا[خْ١شُورٍ اوالتيبة من

 785لطسيرقوله ستبحانه وتعالى  #:ولولا فض ل الله علكم ورحمته لاتعتم الشيطان الاقاالا »

د

فقاقل وسيل الله لتاكلف النافسك 7
وقال الشيخ ماجلمدين قدس سيره فىتأويلاته امل الاستثناء راجع الىالصديق رضىاسّ عنه اخ
قالالامض المكتاءة اق اه يمالك خلق :جحمدا لام عليه وس خمل راسه منالتركة وعينيه

مزالماء :وإؤنيه م انلعيرة إؤاساله منالد كر إل
ا
 447تفسير قوله سبحانه وتعالى  +وحرضالومين د فق <3

نافيك كمروا
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ان رسو لآالل صلى أنله عليهو-مم واعد
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ابا سفيان بعد ورب
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وفى التأويلاة ااتحميةقق
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* الفسسر .قوله سي<انه وتعالى  #8ومن لطع الله والرسول *#
واعلم ان قتل النفس فالحقيقة هقوعاها الى هى حياتها وافناء صفاتها والحرو ج منالديار الخ
وعن ابراهم بن ادهم قال دخلت جلببلئان فاذا انا باب قاتم وهو يقول يامن شوق اليه

ظ
|
|

وقلى تحبلهونفسى له خادم اخ قال رسولالله صبالله عليه وسلم ( لايكوئن احدم كالمعبد

>

تفسير قوله سبحانه وتعالى  8فاولئك مع الذين العاللهعلهم منالنبين والصد فين

والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفنيقا * ذلك الفضل مالنله بوكائلله عاما 62
دقاح
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عن بعض |!لدالحين انه .قال.اخذتئ

ذات

ليلة مكية أقبملت» فُرأيتَ فطاي كان القيامة

قادمت وكانالناس يحاسبون الخ قال رسولال صدالله عليه وسلم ( كل امتى يدخاونالجنة

الا ٠ن ابى ) الحديث
و 5تفسيرقوله سبحانه وتعالى #8ياايها الذين امنوا خذوا حذر؟ فانفروا ثمات اوانفروا
معأ  +وان منكم لمقلطا فاناصابتكم مصاءة قالقد اذ اللهعلى إذ لم 39معهم |

تأنكمن سكم ونه مودة ياليتتى كنت ظ
شهيدا * ولئناصابكم فضل منَاللّه لقولن ك
معهم فافوز فوزاعظيا * هليقاتل فسبيلاللهالذين يششرون الليوة الدنيا بالآخرة © |
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وكان جعفر الخواص بقوالصادق لاثراه الا فى فرض يدنه او فضل يعمل فيه اخ

 57تفسير قولهسيحانهو تعالى8:و من شاتل فىسسل اللهفقتل اويغلب فسوف نؤتهاجر اعظما يه
قال رسو لالله صدِالله عليه وس ( بادروا بالاعمال قبل امنى” فتن كقطم الللالمظلم ) الحديث

واعلم انالعدة والسلاح فىجهاد النفسن والشيطان يعنى آلة قتالهما كذرات وبه خلصالانسان
ننه اسير الهوى النفساتى الخ
مو
ك
ا

الفسير فولهس ححانه وتعالى  0وما ل

لاشاتلون فىسسل الله والمسةتذعفين من الرحال

والنساء والولدان الذين شولون رينا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا

يكرا * الذينامنوا بغَاتلون ف سدلالله والذينكفروا
مونللدنمكا واجعل لنامتنلصدن
إغَاتلون فى سيل الطاغوت ققاتلوا اولياء الشيطان انكبد الشطان كان ضعفا 6ه
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تقال احمد بن سول

اعداوك

اريبعة  .الدنيا .٠ والشسطان  .واانفس  :والهوى

كد الشيطانضعيف فالحقيقة فانالله ناصرلاولياته ك
حلين اخ

واعلم ان ١
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ب زوق  -ان عمر يوالخطان ْ

رضىالله عنه استاذن يوما على النى عليهالسلام وعنده نساء همنقريش يسألنه عليه اصوامين

على صوته ال  -.وزوى.س عن وهب نن-مثبه اندقال.كان عابد فىتى اسرايّل اراد الشيطان
ان يضاه فلميستطع منأى جهة اراده هنالثمبوة والغضب وغير ذلك اج

يمواالصاوة
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ة واقاللاهو اشد
واتواالزكوة هكلتمابعلهم القتال اذا فريق منهم خكشوين اخلوناشااسي.ديكم
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اذله عنه ١ كتب القبالة فكتب [
اشترى دارا فقال قوللعهلىسبر
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اشيرى مغر ور من همغرور دارا ا"

قال الفشيرى رحمهدانله مكلف من الدنيا خ قللها فلم يمعدها |
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فاعلم ان معاملة الانسان ام
الامانة فىيمع هذه لطم الثلاثة 2
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ا'ثالى وخورطة الامانة هع سا الرالحاق 4
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امنوا  75االله واطبعو|الرسول واولىالام نك

فردوه الىالله والرسول انلممؤْمنونبالله والنوم الآ خر ذلك خير 3
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الحديث وعسى احاب الظواهى بظاهى هذه الآآية فى انزالاجتباد والقياس لامجوز اخ
واحسن تأويلا 6ه
 5تفسير قوله س.حانه وتعالى
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لفسير قوله ستعحانه وتعالى
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رنسول الا ليطاع باذن الله
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عليه|اسلام اطلع عاللىنار 1

با رجل .لمماسهالنار ال' ثم انالملك علىثلاثةاقسامالل

 9906تفسير قوله سبحانه وتعالى 88ليذوقوا العذاب ازالله كان  0حكما 3
اروئى -:اناحات الات من مو حدى الامم كلها الذين مانوا ع لكبائرهمغيرنائين ولانادمين |

منهم ام" وكان ابلنسماك ,بقول٠فها يعاتب نفسه يانفس تقولين قول الزاهدين ال"
5

تفسير قوله سبحانه وتعالى  +,والذين امنوا وعملواالصالحات سخنلدهم جنات #رى
من نمحتها الانهارخالدين ,فيها إبدا اهم فيها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا يه
و شريكز رعغن ,يزيد بن»ا2سوئيداك اق لاتيتعلدد,مو ع عمئية ساعة اخ

فان قلت اذا كن ف
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قال با«لضحكماء مثل هنيل الطاعات لارياة والدمعة كثْل جل خرج 'الىالدوق وملا كيه

حصى ال' قال صاحبالكداف ولقد رأينا ممنبلى بلاء البخل هناذا طرقس.عه اناحدا اع'

تفسين قولهسبحانه وتعالى  9انالله لابظل مثقال ذرة واننك حنة يضاعفها وبؤت
من لدنه اجرا عظها 6
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قيل ان محوسيا تصدق عائة ديار فرأى العبلى ذلاك ققال متانفيك هذه الصدقة ام"
 -روى  -انه يؤنى ناولمقيامة بالعبد وينادى مناد .على رؤّس الاواين.والآ“خرين ال'

تفسير قوله س.حانه وتعالى  8فكدف اذا جَثنا من كل امة بشهيد وجِثنا بك ع
هؤلاء شهدا د يومد ود الذين كفر وا وعدواالرسول لووتدوى

 4#الارض

ورد فىالخبر الصحيح ( اناس ت#الى شول للائكته حين دخل اهل النة الجنة ) الحديث قال

انو بزند البسطاءى حلاوة المعرفةالالبية خير من.جنة الفردوس واءلى عليين اخ"
تفسير قوله سب<انه وتعالى  +و ترون الله حديثًا 7

وذكر الوحامد  83ادع لليف راو اخلرة ان دذا يكون بعدما حك الله تعالى «منالبهام اح
واعلم انه يعرضض علىالنى عليه السلام اعمال امته غدوة وعشية فيعرفهم بباثه ,واعمالهم ا'-

كن الوق كقنون .أن :يؤدن :لهمءبان متاو اركبتين الحة+. :قالي ابلفابشاقي فىقوله تعالى
“روف ا
( فكيف اذا جثنا » #الشهيد والعاهد ما خضر_كل يحفزعا ٠ 2ن الدرجة اح"
ذخان

تفسير قوله سبحانه وتعالى  8#ياايها الذين آمنوالاتقربوا ااصلوة وام سكارى
تعلموا مااتقولون ولاجذا الا عارى سيل حتى تختسلوا
زوق
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من افاضل الصحاية رخى!ا

لابين “البق ا عن عايانعلاةٍ ا قال الامام انو منصوز رحمدالل

ضع قول رسولالته دبال عليه وسلم ( لاصلاة للعهد اله اللأاوى  #8الاسرة ) ل
فيه النهى عنالدلاة ا
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1خلليةاو علىسفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء
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والاشارة انااصلاة معراج المؤّمن لطت مناجاته والصلى هوالذى ناجى ربه 40
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الفسير قوله سبحا نه 11ل 3م تر الىالذءن اونوا نصدا من اللكتان بشيرونا لضلالة

ويرددون اتنضلوا السبيل * والله اعلمباعداتكم وك بالله ولا وك بالله تصيرا :6
 "16تفسير قوله سبحانه وتعالى  #8مانلذن هادوا بحرفون الكلم عن ٠واذعه وشولون
سمعنا وعصينا واسمع غيرممع وراعنا يه
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والأشاذة نامل لوق هذا منعلم الكتاب ظاهي! ولميرزق اسراره وحقائقه وهم علماء السوء
اضلماع انه كان له سئور
ووى :عن بء
انش حرصا على الدنيا ال
اللداهتون فى دي

اباد ورا جربل

تفسير قوله سبحانه وتعالى  8لآ لتقام وطعنًا فىالدما ولوائهم قالوا سمعنا واطمًا
واسمع وانظرنا لان خيرا لهمواقوم ولكن لعنهمالله1

فلابومون الا قللاكه

قال رسولالت صلا عليه وسلم ( من تعلم علما لاربنى به واحداسٌ' تعالى ) .الحديث :قال اك ح
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وجلةا الكبائر مندرحة 4ثلاثة اشياء الها اتباع الهوى الم

<ب الدنما 40

وثالئها رؤيةالغير اخ'

تفسيرقولهسبحانه وتعالى  #8ولا توا .ما افضلله بهبعضكم على بعض للرجال نصيب
نامكاتسوا وللنساء نصيب مكماتّ1سين واسثلوا الله فمضنله انكالالهنبكل شى علماوه
فزائدة على معار افلغير ا
و اعللمان مساتب السعادات امانفسانية كالنكاءلتام و االحلدسكسامل والمعار ال
(ن استسلم لفذائى وصير عبللىانى)
 -حكى الرسول صدالله عليه وسلم عنربالعزة انه قال م

الحديث قال الشيخ كالالدين القاشاتى ([ ولاتنواما فضلاشّدبه بعضكم على إعض ) منالكمالات
المثرتية بحسب استعداد الاولة ال"

تفسير قوله سبحانه وتعالى  8ولكل جعلنا موالى متارك الوالدان والاقربون والدين
عقدت إعانكم ذاتوم  0-2انالله كان ع 2لي شهمدا 3

تفسير قوله ستاحانه وتعالى  ©:الرحال قوامو نعلي لنساءعا
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واعلم انالعادة انتعمداش وحده  3ر
كيه
/دم
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كاان الرجل محبا فىجيرانه ممودا عند اخوانه  141وءن بعضالد حابة
ان الرجل اذا لميستطع الإجكاراةعل مفكر ره فئه علانة رات اخ

| 55نفسير قوله سبحانه وتعالى ف وتكلوانواكالذين تفرقوا واختلفوا بمعند ماجاءهم
الببنات واولئك لهم عذاب عظم 3
-؟

والاشارة فالا بةان الامة التى يدعون الى الخير بالافعال دون الاقوال الخ
حموحة الجنة ) اخ
برل
قال عليه اللام ( من فارق لماعة قبدررشب
قال رسولالله صبىالله عليه وسمم ( الزالون عوالخراط كثير وكاثر منيزل عنهالنساء ) الخ

انب

تشسير قولهسبحابه وتعالى  5نوم سض وجوه وتسود وجوه فاماالذين أسودت وجوههم

اكفرتم بعد ايعانكم فذوقواالعذاب يماكتم تكفرون * وامالذين ابيضت وجوههم
فنى رحمةاللههم فيها خالدون * تلك آياتالله نتلوها علك بالحق ومالله بريد ظلما
لاعالمين ب وللهمائىالسموات وما فىالارض والىالله رجع الامور 4
 7تفسير فولهس..حانه ؛وتعالى هو كلتمخيرامة اخرجت اناس 4

بالمحعروف وتنهون

عنالمنكر وتؤمنون بالل كك
والاثارة انالذيث| برض وجوههم .ومالقيامة اهلمذين ابيضت قلوبهم اليوم بمورالايمان والمعية الج

31

تفسير قوله سسبحانه .وتعالى ف ول
اوا
آمن ا
كهل
تاب

لكان خيرا لهم مانلهممؤمنون

وا كثرحم الفاسقون » إنكم دالااذى وان يقاتلوم بولوك الادبار للوسو ون +
ضر بت عليهم الذلة واعا سفوا الا محل مانلله وحمل منالناس وباوًا بغضب مانلله

وضر بت عليهم المسكنةذلك بانهمكانوا يكافر ون بآياتاللوهيقتلون الانيياءبغريحقذلك»6
)م تغسير قوله سبحانه وتعالى © يماعصوا وكانوا يعتدون 
فعلىالمؤّمن ان لابشتح |بابالمءصية علىنفسه خوفا ما يؤدى اليه بل ويترك ايضا بعض مابيح له

فاىلسرع الخ..قفااللجنيد رحمه اش العبادة على رؤس العارفين الخ قال الشسيخ انو طالب
رحمدالله مداومةالاورادم هن اخلاق الوءنين الم قال الشيخ انوالحسن ردالله سألت استاذى
عن ورد الحقنين ال .6#قال :.ايلعمضشااخ :لؤإان .رنحلا عاعن “ما سنة ولايعرفه «الاربعة الخ

تغسير قوله سيحانه؛ وتعالىٌم8ة ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة سَلون اياتالله
انأءالليل وعم بسمحد ون م يؤمنون بالله والوم الا خر وياممرون بالمعروف وننهون
عر
|

 2له
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لفسير قوله س<انه وتعالى سيط < 7تىمنذقوا ما مون 2

قال ذوالتون المصرى مفتاح العبادة الفكرة
يرى ال'
زين
لبوهاات
اتر
اش

قال جعفر بن نصير دفم الىالجنيد درها ققال

 2وما سفةوا دن شى فان الله به علم#
بم لفسير فوله سيعحا نه وتعالى ©

محكى ا-نالربيع ضربه الفالحكان السائل يقوم عبلاىبه فيأل فيقول الربيع اطعميه الكر
فان الربيع بحبلاسي الج

نهسه
حسيراقول
|  51انف

ونسالىولكدل الطعامحلا للنىاسر امل الا ماحرم اسر اتظلعلىنفسه 6

قال القشيرى هن اراد البرفلينفق بعض مبايحبه الح قال تجمالدين الكيرى فىقوله تعالى ( فان
الله بهعلبم  6فبقدر متاكوتون له يكون لكم اخ قال القاشاتى كل فعل يقرب صاحبه مله
فهو .بالخ

 يعقوب عليهالسلام كان نذر انوهبالله له انى عشر ولدا وانى بيت -روى ان

المقدس صتيحا ان يذخ آخرهم .ال'

 8تفسير قوله سبحانه وتعالى ف منقبل انتنزلالتورية فقألتوا بالتورية فاتلوها انكلم

صادقين * فنافترى علىالله الكذب مبنعد ذلك فاولئك هاملظالمون* قل صدقالله

فاسعوا ملة اإبراهم حضفا وماكان ونالقن كين 31

قال ماجلمدبن فالىتأويلات الاشارة فى تمقيق الا يات انالله تعالى خلق الخحلق على ثلائة اصنافاج

تفسير قوله سبحانه وتعالى © #ان اول بيت وضع للناس للذى سكة »©

قال عمد بحنسان رجاب نا آنا إدوىو فحىل لبنان اذ خرب غشلءاب قد احرقته السَمومُ الج

 70تفسير قوله سبحانه وتعالى هذ ماركا وهدى للعالمين* فيه اياتينات مقام ابراهم ومن
عفر لاا 1 05

عترض بيتاوهو بايلتمعمور ال"  -روى  -ازالملائكة نوه قبل
لنح
اضع
 روى  -اذالله وْ
خلق آدم بالق عام ال'

ظ4

تفسيرقوله سبحانه وتعالى  84وللهعلى الناس حال
جبيت مناستطاع اليه سبيلا ومنكفر |

فانالله غنى عالنعالمين 6

انه لايؤثر الاكثار منالتردد الى تلك الا ثار الا حبيب مختار ال"

 9لغسير قوله 4

ْ

اهللكتاب لتمكفرون بايات الله والله شهيد |
وتعالى  6قل يا ا

1

علىتعممالون “6
قال ب«ضالمشاع علامةالحج المبرور انبرجع زاهدا فالدنيا راغا الآ خرة١1

قالتجمالدين |

الكبرىفىتأويلاته والاشارة انالنَهتعالىجعلالبيتوالحج اليهواركان .ولامجلمناسك ٠ كلهاشارات ال |
7

تفسير قو لهسسحا نه وتعالى غ قل يااهلالكتاب لمتصدون عن سيل الله من امن تنعونها |

عو حا واكم شهداء وماالله بغافل عتمعاءعلون * يااءهاالدين دو ان تطعوا فرها من |

الذين اوتواالكتاب يردو؟ بعد إعانكم كافرين» وكيف تكفرون واتم تتلى 1
آنات الله وضكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى الوصراط مستقم #

ظ

 1تقفوسليهرسبحانهوتعالى 78ي ااماالذين امنوااتقواالله حقتقاته ولاموتنالا واتممسلمون» |
قال باعمضارغ خيرالملم ماكانت الحديةمعها
بعدأما
سعد

وعءنفضيل بنبعياض بالنغاالفققة م انلعلماء اخ |

2  ١كلم
|تيبب

١

522226222

نفسير قوله سبحاله وتعالى هو ماكان ليشير باِونْنيهاللّه الكتاب واكم والبوة ثم
.

:

شَولَ للناس كونوا عبادا لى
من دو نالله ولكن كوانوا رباين 41
قالالشيخ الصنى قد س سعره انالذين ببدعون المعرفة 7

ظ

الدنيا عذابهم اشد منعذاب هؤلاء النساء سبعين مية اله

فى«قام الارشاد ويراؤن جلبا لخطام

4ه تير قوله سبحانه وتعالى بم
«اكتتم تعلمون ال
تكتا
دبوي
راسكنومن»

ادن
وا الملائكة والندين اربايا .يمك بالكفر بعد اذ اتم مسلمون :6

واغل ان العم والدراسة جعلا .سد
ا للراسه ل هى قوة اليك بطاعة الله 4

|

ولايأمسك؟

١

ظ
والاشارة ان

من دأب اهل الحقيقة تربية الاتباع والريدين 11
| ؤم ب
سيو قله سسبحانه وتعالى  9و6اذ اخذالل مئاق النبيينلانابتكم مكنتاب وحكمة |

, 03اجا ع,دمنول لمضجيقٍ .ا /ممكة لتؤمفن.به ولتنصرنه قال أاقررتم واخذتم على ذلكم

اصرى الوا اقررنا قال
فاشهدوا وانا معكم املنشاهدين * هتنولى بعد ذلك

فاولتّك ماملفاسقون 13

| لاه تفسير قوله سببحانه وتعالى  48أغيردين الله سغون وله اسم من السموات والارض
طوعا وكرها والله بر جعووان 1
قالالشيخ ا

سق 1ه

دي رزقك الله الطاعة
والفناء بهعنها فقد اسبغ غلك تعمه طاهة 4

قبل لابراهيم بن ادثم قدس سيره لوجاست لنا فا
لمسجد <ى نسمم منك  1ال .فهقذاالاشارة ظ
الى انالعيد معكوانه مستسلما لقضاء الله 4
وقيل للشيخ الصئى قدس سره اذاقطم الطالبالمنازل ظ
ذهل يبق بعد ذلك مرتية الخ
ظ

8ه ضير قوله سبحانه وتعالى:ة قل امنا
بالل وما ائزلعلنا وما انزل علىابراه واسمعل

واسحق ويعقوب والاساط ومااوت
ى موسى وعيسى والبيون مرنبهم لانفرق بين
أخدهتهم ونحن لهمسلمون* ومن منغغاليآرسلام دينا فقلنل

|
ْ

منا اسرين * ك
نف لهدى الله قوما كفروا لعد اعانهم 31

ه وفظو اله : 2

فسير قوله سبحانه وتعالى
© وشهدوا ازالرسول حق وجاءهم البنات والله لابهدى
العوى إلالي  0جزاؤهم انعليهم
لعةالله والملائكة والناس امعين» خالدين
فها لناخخف عم العذاب ولام ين
ظرون  +الاالذين انوا مبنعد ذلك واصلحوا

فاالنله غفور رحم ##
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عير فو له
سيحانهو تعالى  8انالذينكفروا بعدا ا
نهم ثمازدادوا كفرا أنتقبلنوستهم و
“1

ارده

8

1

“1

0

0-80

"| 0

تير

ظ

وعن.عبدالله بن بعمر رضىالله عنه
ما انه قال قاللى رسولاتَ صبىات عليه وسلم (عيبادالت كن
فىالدما كا*نك غمريب او عابر سبيل ) 12٠

3

آل الأمام اعلم ازالكا
فر عل ثلائة اة.أم احدها الذى يتوب عنالكفر 11٠

 ١تفسين قولهسيحانه وتعالى  #اولئ
كهم الضالون * انالذئ كفروا وماانوا وهمكفارفان
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تت
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2

6-2

الك
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 3تقبير قولهسبحاننهمال قل يااهل الكتاب'تعالوا.الىكلة551210.
انلدولنه
لانعد الاالله ولانشمرك به شأ ولا حكن بعضنا بعضا اربابا م

فان ثولوا فقولوا |

أشهدوا بانا مسلمون ص

قال الشيخ ابو على الدقاق قدس سسره لا نى اهل بلخ محمد بانلفضل مان!مد دعا علييم الخ
2001

تفسير قوله سعدانه

وققاق

ف يا اهل الكتاب

تحاجون
لم

فىابراهم وماائزلت التوريه

ا

والاحل الباعمنده أفلا تعقلون »:
والاشارة فىالا”ية ان اصول الاديان كلها اخلاص العبودية ماقال تعالى ( النانمد الااسّ ولا أ
يد الخ فابلىعاقل انلامخالف 5ذابِالَه بالاعراض عغناويه ال'
ل
 1/4تفسير قوله سبحانه وتعالى هه هااتم هؤلاء حاججم فيالكمبهعم فريحاجون فيا |
ليسلكمبهعم والله ١ماقام لادظلمويية ا

م

ات""أنياولك ركان

من الم مركين * ان اولى الناس بإراهم للدين اسعوه وهذا الى |

والذين امنوا والله ولى!١ ؤهئين * ودتطاشة هن اهل الكثا كث نأولطلوتك  ,ومايضلون |
الا انفسهم ومايشعرون #

اعلم انه تعالى لما بين ان منطر شَةاهلالك البعدول عن الأق والاععراض عقبنولالحجة الج
قال ان مسعود

ركى 2

عالعة رضى ألله عنها

عئة

_١ا دنا فراق 0

 3نظر الينا فدمعت

دلىالله عليه سبق

معنا فى بدت

امنا

عَسَاه ا

اا اهل الَكتاب لمتكفرون بيات الله وام تثهدون »
 3اتفسير قوله س_مححا نه وهال ي ب

يا اهلالكتاب لمتلسونالحق باللاطل ا

وام تعلمون  +ونقااات طا نفة

لنين رامنوًا وجه اتبنار ا,وكافزوفء الخررم |
كيات ١نوا بالذئ #انزك بعل
لهل
اا
لعاهم يرجعون #

تفسير قوله سبحانه وتعالى هقولاتؤمئوا الالمن تبع دينكم قل اانلهدى هدىالله |
ان يؤنى احد مثل ما اوترتم او بمحاجوك عند ربكم الى انالفضل بدالله يؤنيه منيشاء
إنشاء والله ذوالفضل العظم 3
والله واسع علم * بخص بر-مته م

والاشارة فى نحقيق الآياتاانلحسد وانكان صيكوزا فى جبلة الانسان الج
اه

تفسير قوله سيحانه وتعالي هو ومن اهل الَكتاب متنأامننه قتطار يؤده الك |
ومنهم من ان كمه ندمان لإرنودء الك الا مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا لدس

علنا فاىلاين سيبل وشّولون حل للك |!كت وهم يعلمون * بلى مانوقى بعهده  34ا
>
تنرون بعهد اللهكلاف » |
ن!شلدي
» 6تفسير قو لهسبحا نهو تعالى8:واتقىفانالله بحبالمتقين * ان

بنا
ا ا
شكى
قال مساحب التحفة واليلسغرض ان آية المنافق محصورة فيها اخ  -ح
ظر الى ثى” مسنتحسنات الدنيا اخ
املعله عقدا ايننلا

اسه

عقد

رآة ولايكلمهمالله
تفسير قوله سبحانه وتعالى  8عنا قليلا اولك لاخلاق لهم فخىال

007

ولإنتلن البهميومالقيمة ولار كعم ولهم عسذاب عظم * وان منهم لفرسهًا يلوون
ألستتهم بالكتاب لتحسسوه من الكتان وماهو منالكعاك وشولون هو من عندالله
وماهو منعند الله وسولون علىاللهالكذب ونم إعلمون 3
والاشارة فالا يتين ُ انالذئ يثكرونبعهداش ؟ الذى عأ هدثم اللهنهيوماليثاق فىااتو حيدم اخ”'

ماه تلازدتو]ا
معان وتعالى  0و ممه لكلتان ولشكنة والتورية والاجل ورسولا

- ١وان يت اسفيل الى جقندتكم بي .هن دبكم الى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير

فاتفخ فيه فيكون طيرا باذنالل وابرى” الاكه والابرص 6

قال وهب كان يطير مادام الناس ينظرون الية فاذا غاب عن اعينهم سقط ميتا ليتميز فملالحق

من فعل الله ال' فقال جالينوّس واصحابه اذا ولد اعمى لابيرأ بالعلاج ال:

 8تنفسير قوله سبحانه وتعالى هو واحى الموتى باذنالله وانبتكم بما تأكلون وماتدخرون

قُّسوتكم ان فى ذلك لبه ا ان كنم مؤمنان * ومصدقا لا بين يدى مانلتورية
ولاحل كف بعض الذى حرم علكم 3

 9سير قوله سبحانه وتعالى  6#وجشسكم باية رمبنكم فاتقواالله واطيعون * انال دبى
وربكم فاعددوه هذا صراط مسقم  #كلما انحن غشلى يِ

وس
ل الجنيد اكليشفييقل الىالانقطاع الىالله فقالبتوبة تزيلالاصرار  14وقال الحسن!يصرى
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تفسير قوله سبحانه وتعالى © منهم الكفر قال من انصادى الىالله قال أواريون تحن
انصارالهَا منابالله واشهد بانا مسلدون  +رينا امنا يها اتزاتواتبعناالرسول فاكتينا مع
الشاهعدن و
>مكرو) وى ال والله خير الكمراين 

_-ددى!. -ان ملاتك بنى انرائين  1قصد قتله عليهالسلام امه انيدخل بيتا فيه روزنة ال

 ١نفسير قوله سيءتانه وتعالى  #9اذ قال الله ياعى الى متوفنك ورافمك الى ومطهرك
مرب الذاريكفنا وا وجاعل الذين اتبعوك 
و
قل انو المراس بن عطاء يعنىكلا احدنوا خطيئة جددنا لهم نسمة الخ وعن ابن حدلى اكنهان
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منالماى علرعقد السيالى حكنا عدلا يركاسلدايب ويقتل الحتزير ال

 5سير قوله سبحانه وتعالى  فوق
 1الذين كفروا الى ياولمقمة ثمالى ع جعكم فاحكم
110010000
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سكم فم"كم فدحتلفو ن * فااملاذي نكفروا فاءذيهم عذابا شديدا فىالدنيا وال خرة

وما لهم منناصرين  +واماالذين! منوا وعماوا الصالحات فيوفيهم اجورهم واللةلانحب
الظالمين  +ذلك نتلوه علك من الايات والذكر الحكم 4

تضي قوله اتسحانه وتعالل جل لنومثل عدبم عنداهم تحتلاردع جاقه .مونان م فال
لفهك
كنون #
م دا عد7

قدموا المديئة وهم اربعة عشر رجلا امشنرافهم ١1٠

شبير قوله سسبحانه وتعالى ف
:لوالمق من ربك فلا تكن منالمهترين * فن حاجك فه
من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع ابناءنا و اببناء؟ونساءنًا و نسساءك سم
وانفسكم ثمنبتهل فنجعل لعنةاللهعلى الكاذيين د

دوى  -انهممادعو المىباهلة قالوا<تى نرجم وننظر فالخملابءضهم عض قالوا لعبدالمسيح ماترى الج
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سبحانه وتعالى  0ان هذا له
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حصق وماهن اله الاالله وازالله لهو ١

العزيز اكيم * فانتولوا فانالله علم بالمفسدين 

واعلم ان
لمباهلة الامباء تأثيرا عظلها سيبه اتصال نفوسهم بروح القدس وتأبيد الل اياهم به الج
||

حت

االله؛يررزف واب لغبر نان «

أن لك  5قالت هو 4

قال سبل بن عبدالله رضىالش عنه ١اكلبكررامات انتبدل خلقا مذموما مناخلاقك  .قالالشيخ
انو العباس

رحجهه اله ليس الشان

وقيل لابى بزيد ان فلايا ممى
يأ١

دن تطوى

له الارض

فاذا هو مك وغيرها

م نالبادان ا'

علىالماء قال الحوت اتحب منه اذ هو شانه ا

زريا ربه قال رب هسلى من لدنك ذريه طه
تفسير قوله سحاته وتعالى م هنااك دعا ك

انك سميعالدعاء * فنادته الملائكة وهو قائميصلى فاىلحراب انالله يبشرك _حى مصدقا
و

عدو

0

حي ديعن ان عزوان الوإشعلع كاله انكيوركا الفنة وشت انا واممأنى اياما على لوح وقد |

ولدت فىتلك الخحالةصبية فصداحتب ققالت بقتلنىالعطش اخ
ل

قال السدى لقيِك اممحى امعيبى |

فقالت يمايم أشعرت يحبلى الل”
تفسيرقولهسبحانه وتعالى  8وسيدا وحصورا ونا منالصالحين * قال رب انىيكونلى /
غلام وقد بلغنىالكبر وامآنى عاقر قالكذلك اللهبفعل مايشاء * قالرباجعللى اية قال

ابتك انلاتكلمالناس ثلثة ايام الا رمن واذكر ركبثكيرا وسبح بالعثى والابكار كه
قااللامام فقىوله تعالى و(اذكر ركبثكيرا © فيه قولان ٠ احدعا انه تعالى امى محيس لانه
عن اموز الذكا الا رس[ 40
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لسهيرسقحوانه وتعالى 8واذ قالتالملائكة ميسابم انالله اصطفيك وطهرك واصطفيك |
تف
علىنساء العالمين * ياميم اقنتى لريك 6
واعلم انلذكر علىمراتب والذكر اللساى باانسبة الىالذكر القلى ال

قال القشيرى فذكر

دلابلنله رضىالل عنه ماهن نو
اللسان .به..يضلالعابسدتادلاىفة:ذ اكلرقلب ف قعالبسب
الا والجليلسبحانه بنادى عبدى مااندفتى ال" وقال الحسين افتقدواالحلاوة فىثلاثة اشياءالخ |

قبل اتذامكن الداكر مِْنْالتلب! الح, ,:قال ايعطلهم .وصفدلى ذااكر فاخة قاتنته افييًا :هو نجااس
اذا سبع عظيم ضربه ضربة ال"

عنم تفسيرقولهسبحانه وتعالى  8واسجدى واركيى معالراكعين* ذلك مناناءالغيب نوحه |
الك وماكنت لديكم اذ يلقون اقلامهم بهم يكفل ميم وماكنت لديهم اذ يختصمون كه
وعن أن عباس رذىالله عنهها  قال َل رسول الله صلى الله عليه وس

( سيدة نساءالعالمين

ليم ثفماطمة ثم خدمجة ثم اسية ) 4
16

يترفقولهسبحانه وتعالىفقاذ قالتالملاتكة ياميم انالله يبشمركبكلمةمنه اسمهالمسم 6ه |
ويناسب هذا ماحكى انام محمد والدة الشيخ اعببىدالل بن الخحفيف رحمهما الله تعالى كانت من

العابدات القانتات وكان انها ابو عبداسٌ بحى العشر الاخيرة منرمغان ال"
وم

تفسير قولهسبحانه وتعالى بي عسىابن مريم وجبها فالىدنيا والا خرة وهنالمقربين *
5تشسى
ويكلم ااناس افلمهد وكيهلا ومن الصالين * قالت راتنى يكوة 3ولد ي

بشر قالكذلك الله خلق مياشاء 6
والكهل من#اوز الثلاثين الىالار بعين وقارب الشيب مانكتهلالنبت قارب اليبس ال"
و
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ْ  - ٠١4روى  -ارن-ولالل صلاتٌ عليه وسلم لا ا<لطحندقٌ عام الاحزاب وقطم لكيل عشرة من '

اهالمديئة اربعينَ ذراعا ال" عن عَل رضىالله عنه انه قال قال رسولال صلِالله عَليِةَ وسلم أ

|

( ان فاة الكتاب وآية الكرسمى وآنتين من .لاعمران :بدا انه لااله الهو ) الحديث

|

|  91تفسير قوله سبحانه وتعالى  6لاتخذ المؤمنون الكافرين اولباء مندون المؤمنين ومن

يفعل ذلك فليس منالله فشى” #
وَجَاءً :افلخىبربان مؤسقئَ :لنّهالسلا قال فى مناجاته [:يازب:انت فالسماء ونمن فى الارض] ال"
قال الحجاج بن «وسف حين قيل له لتلعادل «ثل عمر رضىالل عنه ال قالالنى صلالله |
للطمع لدت
(اق تلات كول امراؤعم علىالجور وعلمائًهم عىا
عليه .وسلر س

 7٠6تفسيرقو سلبهحانه وتاعناتىتفقالواامنهمتقية وبحذر؟اللهنفهوااللىماصليلره»قل انتخفوا ١
ٌْ

مافصدور؟ اوسدوه لعلمه اللهونع باق النؤاات ومافىالارض والله علا لت قديريه أ

ْ

فالعاقل ماف منالله ويكون حبه وبغضه نه بوالى اللؤمنين ويعادى الكافرين ال"

 11سير قولهسسحاته وتجالمي  #9زوع يجح كل ين مزعبات متور جسرر ا دعا بلست من
سوء تود لوان ينها وبينه امدا يعدا وبحذر السنفسه والله روف بالعاد ©
حكى  -احناعا وشقيةا خرجا ففسفر فصحبهما شيخ فاسق ال"

9

تفسير قوله سبحانه وتعالى  5قل اكنتم حون الله فايعوتى بحسسكم الله3
واعلع .ازما يعمله الانسان ,او بقوله «انتاقشنففىخواسئفالسماوية الح .فاعلىعاقل انننفزكسه
0

عن الاخلاق الذميمة ويطهر قابه-عن لوث العلائق الدنيوية ال"

ع تفسير قوله سبحانه وتعالى و9يغفر لكم ذنوبكم والل غفور دحم * اقطليعواالله |
والرسول فان تولوا .فانالله لا حب الكافرين 6
قال الامام القغيرى رهاس قطع انهاطماع الكل انيسلم لأحدقن نفسه ال

ؤقال القاشاى |

تحبة النى عليهااسلام انما تكون متابعته وسلوك سبيله قولا وعملاوخك! وحالا وسيرة وعقيدة ا" |

تفسير قوله سبحانه وتعالى  8+ازالله اطق آدم ونوحا و آل ابراهم :6
 -زوئى  -امنتمود الغازى .دخل علىالشيخ الزبانى ابىالحسن الخحرقانى قدس سره لزيارته وجلس

ساعة ثم قال يشايخ متاقول فى حق الى بزيد البسطائى قدسسره ال
زسمعرباى العالمين* ؤبرعيةضهامن بعض واللهسميع علم يه ١
سير قولهسبحانهو تعالىة و ال
ْ

واعلم ازالاصطفاء اعم ٠نالحبة واألة فيشمل الانبياء كلهم لانهم خيرةالس وصفوته الل"

|  5تفسيرقوله سيتحاته وتعالى  0اذ قالت عرسا تمران ,وَب”"الى ندر تلن ما بخطرار)

فتقبل منى #
فلتناسل .ولذلك كان الاساء فالىظاهى ايضا
اثرها تتبع الصورية ا
ثم اعلم انالولادة العنوية ك
ظ
0
ظ نفسلا واحدا نمرة شجرة واحدة وسببه انالروح ففىااصفاء والكدورة ا

| 0؟ تفسيرقوله سبحانهوتعالى ف انك انت السميعالعلم* فلما وضعتها قالترى الىوضتها 

والى سميتها ريم والى اعيذها بك |
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وذريتها هن الشيطان الرجم * فتقلمها ربها شول حسن وانشها ثانا حسنا 3

ع|أ ياهو لباك وسالبلوكفههاثكديا

ٍْ

ظ

ولا دخل الواسطى “يسانور سأل اصاب الشيخ ابى عَمان المغرلى" م يأعلم مدي اج قال ْ
النبرجورى منعلامة من نولاه الله ىاعماله ي
امنيد التقصير افخىلاصه ال" قالا'غ يخ انوالراس |

|

«دضىالله عنه فىاثارة وله تمالىتربولح الاادللىلفبىار وبولالبارف الليل> اولخمعصيةفى لطاعة ال |
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تفسير“قوله سبحاله وتعالي  99والنين والقناطير المقلطرة من الذهب والفضة والخيل
المسومة والانعام والحرث ذلكمتاع الوةالدنيا والله عنده حسنالما ب * قل اؤْنيشكم |

بخير منذلكم للذين اتقوا عندربهم جنات تجرى مننحتها الانهار خالدين فيها وازواج ظ|

مطهرة ورضوان مانلله والله بصير بالعياد 3

 ١تفسير قوله س.حانه وتعالى  #الذين بشولون ربا اننا امنا فاغفرلا ذنوبنا وقنا عذاب ظ
النار * الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار *
اثلمصير حبسالنفس عثنبواتها الحظورة فيالشرع وجميع اجناسالصير ثلاثة ال

والصدق

تكو
وى فاىلول  1110والاسظارا خؤال الغذرة من “ + 9121اناك نياع و
امحز من هذا الديك ال"

تفسيرقوله سبحانه وتعالى بوشهدالله انه لا اله الا هو والملائكة واولواالعهقائما بالقسط /
لا اله الا هو العزيز الحكم * انالدين .عندالله الاسلام 64
قال شيخنا العلامة فى بعض مبحرراته المقصود من انزال الكلام مطلق الدعوة الىالدبن الحق الل'

م٠١ تفسير قوله سبحانه وتعالى  8ومااختاف الذين اوتوا الكتاب الا بمعند ما جاءهم الم
بغا مهم ومن يكفر باياتالله 4ه
وءن قتادة ازالا -لام ثهادة ان لا اله الآ الل 40

وعن غالب القطان قال اتيت الكوفة فى

تجاوة تعرلت قرما من الأعمش "310

تفسير قولهسبحانه وتعالى فبالزالته سردم الحساب * فان حاجوك فقل اسلمت وجهى
لالهتومبنعن وقل للذين اونوا الكتاب والاسين أاسلمتم فااسنلموا قد اهتدوا

وان تولوا فاما عليك الملاغ والله بصير بالعباد * انالذين يكفرون بياتالله ويغتاون
سط مناناسفيشرهم بعذاب الم* اولك يه
قمرون
ل يأ
الذين
بلونا
الندين بغيرحق ويقت
 ٠6تفسير قوله سبحانه وتعالى هل الذين حبطت اتمالهم فىالدنيا والآخرة وما لهم من
ناصرين » ألمتر الىالذين اونوا نصيما مينال
عب
ون الىكتاباللهلحكم ينهم 64
دكتا
روى  -ان يبوديا قال لهارونالرشيد فى سيره مع عسكره اتق الله ال"

 5تنفسير قوله سبحانه وتعالى « ثميتولى فريق منهم وهم معرضون * ذلك بانهم الوا
أمنسا النار الا اياما معدودات وغرهم فى دينهم ماكاتوا يفترون * فكف اذا

جعناهم ليوم لاريبفيه ووفيت كل نفس مكاسيبت وعم لايظلمون :
نسنة ال"
برعفوجه
رسط
اماب
قال ابنعباسرضىالشَّءئها زعمت اليهود امبموجدوا فالتوراة ان
روى  -انه اذا كان نوم القيامة وسكن اهل الجنة الجنة واهل النار اأنار اذا بصوت حزين
ينادى من داخلالنار ال'

تفسير قوله سبحانه وتعالى 
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قاللهم مالك الملك تؤنى الملك متنشاء وتنزع الملك

من تشاء وتعز تمشناء »
قال الامام اله.ام محمد الغزالى رمهالله ففىمنهاج العابدين مقدمات التوبة ثلاث ا

ء
شذلامن
توت
 4تفسير قوله سبحانه وتعالى '

تيرو*س
بدك اخير انك علىكل شى”قدي
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* فسيرقولهسبحانه وتعالى فو نزل عكلايلكتاب بالحق مصدقا لمابين نديه وانزلالتورية |

|

-والاجل مقنبل هدى للناس واتزل الفرقان ان الذين كفروا باياتالله لهم عذاب

شديد والله عن يز ذوانتقام يك
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سبحانه وتعالى © ان اللهلانحق عليه شى” فىالارض ولا ىالمماء هوالذى :

 500ف الادحامكيفيشاء لا اله
6
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100

ظ

والاشارة ازالله تعالى كما اود الب بصودةالانسايةعونك
سقطت
وال ب
حتديالاربيناتا
1ل

تفسير قولهسبحانه وتعالى ه©والذى انزل علك الكتان هنه إنات محكمات هن ام |
الكتان واخر متشابهات فاماالذين فقلىوبهم زبغ فتبعون ماتشابه مانبهتغاء الفتة ١
واسغاء تأويلهومابعلمتأوبله الا الله والراسخون وائعر 7
واعلم اناللفظ اما ان لاحتمل
غير معنىواحد او محتمل  .والاول هواالنص كم ولتباق (روالهكم

اله واحد »©والثاف آنا ١تكو

دلالته علم و
دله اومدلولاته ا

4

شير قوله ساحانه وتعالى ©
 9شولون  1يفكل عن عند رينا ا ار الا اولوا د

الالباب * ربنا لتازغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب نامنلدنكرحمة انك انتالوهاى » أ

ربنا انلك جااملعناس ليوم لاريبفيهانالله لابخلف المبعاده
قال رسولل الله صلى اللهعليه وسلم "من

ا

قلت آلا وهو

ظ

ديل أصبعين ه ,ن اصابعالرجن

وتعالىهوانالذين >بغروا أعنتنقىهم بأموالمم و
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منالله

شويااولئكهم وقو
كداات
دارا*ب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنافأخذهم 0
 .بذنوبهم والله شديد العقاب * قل للذين كفروا ستغلبون 6
نفسير قوله سبحانه وتعالى 8
و8تشرون الىجهنم وبسالمهاد * قكدان لكم 0
ونين التقنا فئّه شا
تئل فى سيل الله والخري كافرة إرولهم مثلسهم رأىالعين والله لويد
0

ان فى ذلك لعير ه لاولى الابصار 6

وعن سعد بناوش اتدقال اسراله

التوبار ٠  +كن قالثلا تمائمة و بضعةعشسر ال

فع اللعاقل انيعتير بالا>يات ولايغتر بكثرةالاعداد منالاموال ل

ال"

|

 9سير قوله سبحانه وتعالى  8زين للناس حبالشهوات مالننساء 6
د
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