* تفسي تفسي ابن عرب /ابن عرب مصنف و مدقق

} إِ َذا جآء نَصر ِ
ٱل
َ َ ُٱ
ت ٱلنَاس ي ُد ٱخلٱو َن ِف ِدي ِن ِ
ك
ٱل أَفُف َواجاً { * } فَ َسبِِ ُح ِبَ ُم ِد َربِِ َ
َوٱلُ َف ُت ٱح { * } َوَرأَيُ َ
َ َ
ٱستَف ُغ ِف ُرهٱ إِنَهٱ َكا َن تَف َوابً {)(3-1
َو ُ

}إذا جاء نصر ا{ أي:الدد الكلكوت و التأييد القدسي بتجكليات المساء و الصفات
}و الفتح{ الطكلق الذي ل فتح وراءه و هو فتح بب الضرة الحدية و الكشف
الذات بعد الفتح اليبي ف مقام الروح بلشاهدة.
}و رأيت الناس يدخكلون ف دين ا{ أي :التوحيد و السكلوك عكلى الصراط الستقيم
بتأثي نورك فيهم عند فراغك من تكميل نفسك }أفواجام{ متمعي كأنم نفس
واحدة تستفيض من فيض ذاتك قائمة مقام نفسك و هم الستع ّدون الذين كانت بي
نفسه عكليه السلم و أنفسهم علقة مناسيبة و رابطة جنسية توجب اتصالم به بقيبول
فيضه.
}فسيبح{ أيّ :نزه ذاتك من الحتجاب بقام القكلب الذي هو معدن الن ّيبوة بقطع
علقة اليبدن و التقي إل مقام حق اليقي الذي هو معدن الولية }بمد ربّك{ أي:
حامدام له بظهار كمالته و أوصافه التامة عند التجريد بلمد الفعكلي }و استغفره{
و اطكلب سته ذاتك بذاته كما كان حال الفناء قيبل الرجوع إل الكلق أبدام }إنه كان
استقرت دعوته الت
ّتوابم{ قابلم لرجوع من رجع إليه بفنائه بنوره ،و لل كمل الدين و ّ
كانت بعثته لجكلها أمره بلرجوع إل مقام حق اليقي الذي ل يستمر إل بعد الوت،
و لذلك " لا نزلت فقرأها رسول ا صلى ا عليه و سلم استبشر الصحاب و
بكى ابن عباس فقال صلى ا عليه و سلم" :ما يبكيك؟" قال :نعيت إليك
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نفسك! فقال عليه السلم" :لقد أوت هذا الغلم علماً كثياً"" .و روي أنا لا

خيه ا بي الدنيا
نزلت خطب رسول ا صلى ا عليه و سلم فقال" :إ ِن عبداً ِ
و بي لقائه فاختار لقاء ا" ،فعلم أبو بكر رضي ا عنه فقال :فديناك بنفسنا و
أموالنا و آبئنا و أولدن"" .و عنه أنه دعا فاطمة عليها السلم فقال" :ي بنتاه!

نعيت إل نفسي" فبكت فقال" :ل تبكي فإنك أول أهلي لوقاً ب" ،فضحكت "

و تسمى هذه السورة )سورة التوديع( ،و روي أنه عاش بعدها سنتي و نزلت ف حجة
الوداع
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