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ص َم ُد { * } َله يَل هد َوَله يُولَ هد { * } َوَله يَ ُك هن لَهُ ُك ُفواً أ َ
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(4-1

} قُ هل { ي أكمل الرسل لن سأل عنك بقوله :صف لنا ربك ألذي تدعون إل اليان به
َح ٌد { ]ا دلخلص [1 :أي :هو الذات التصف بللوهية الغيبية
وعبادتهُ } :ه َو ٱلُ أ َ
والشهادة ،التعالية عن كليهما بسب ذاته التصفة بللوهية والربوبية ،الستجمعة لميع
شرائط الكمال حسب الساء والصفات الكاملة ،الكامنة ف تلك الذات التصفة بلحدية
الطلقة النزهة عن التعدد والكثرة مطلقاً ،الستقل ف الوجود والياة والقيومية الستلزمة
للديومية والبقاء الزل البدي السرمدي ،الذي كان ل يكال بقاؤه ودوامه بطلق الوازين
والقادير ،ول ييط به وبقيوميته مطل التدابي والتقادير.
ص َم ُد { ]ا دلخلص [2 :أي :السيد السند
فكيف كان سبحانه ملً للتقدير؛ إذ هو } ٱلُ ٱل َ
الذي يقصد نوه ويرجع إليه عموم ما ظهر وبطن من الكوائن والفواسد الكائنة ف نشأت
الغيب والشهادة ،والول والخرى ،وهو ف ذاته مستغن عن جيعها مطلقاً.
وكيف ل يكون مستغنياً؛ إذ هو ا الذي } َله يَلد هد { إذ اليلد إنا هو للخلف وخوف
النعدام والنقضاء ،وهو سبحانه بقتضى قيوميته ووجوب وجوده ودوام بقائه ل يطرأ عليه
أمثال هذه النقائص الستلزمة لضبط العاقبة والآل؛ إذ ل ير عليه انقضاء وانتقال } َو { كذا
} َله يُولَ هد { ]ا دلخلص [3 :لذلك؛ إذ كل ما ظهر وبطن ،أزلً وأبداً إنا هو منه وبه وله
وفيه ،وكل ما فُرض من الوجود أزلً وأبداً ما هو خارج عن حيطة أظلل أسائه وعكوس

صفاته ،فكيف يتصور أن يسبقه شيء هو غيه مع أنه ل غي ف الوجود مطلقاً حت يلده.
} َو { بجلة :هو سبحانه منفرد ف توحده ،متوحد ف انفراده ،ومستقل ف استقلقه ،بيث
َح ٌد { ]ا دلخلص [4 :ل قبله ول بعده ،بل ل إله سواه ،ول موجود
} َله يَ ُك هن لَهُ ُك ُفواً أ َ
غيه.
خاتة السورة
عليك أيها الوحد المدي النكشف بلتوحيد الذات  -مكنك ا ف مقر عزك وتكينك -
أن تصرف عنان عزمك وهتك بعدما كوشفت بتوحيده الذات وكمالت أسائه وصفاته نو
سوابغ آلئه ونعمائه الفائضة منه سبحانه حسب رقائق أسائه السن وأوصافه العظمة،
وتشاهد آثر قدرته الغالبة الت تتحي منه العقول والراء.
وإيك إيك أن تغفل عن ا طرفة ،فإنا تورثك حسرة طويلة؛ إذ كل نفس من النفسات اللية
الت جرت عليك ف أوقات حياتك مشتملة على عجائب صنع ا وبدائع حكمته التقنة
البالغة ،بيث ما مضى مثلها أزلً ول سيأت شبهها أبداً ،فعليك أن تغتنم الفرصة وتتعرض
للنفحات اللية ،ول يشغلك شيء منها.
جعلنا ا من التعرضي بنفحات القن الستنشقي من نسمات روحه وراحته بنده وجوده.

