
ملهاجر إىل ربه: كتاب  ا   زاد 
لقيم: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

  زاد املهاجر اىل ربه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني وعليه نتوكل 
الدي  قال الشيخ االمام العامل العالمة حممد بن ايب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية رضي اهللا عنه وارضاه يف كتابه

امحد اهللا مبحامده اليت هو هلا اهل : سريه من تبوك ثامن احملرم سنة ثالث وثالثني وسبعمائة بعد كالم له سبق 
فان اهللا سبحانه وتعاىل يقول يف : حممد صلى اهللا عليه و سلم وبعد : والصالة والسالم على خامت رسله وانبيائه 

  على االمث والعدوان واتقوا اهللا ان اهللا شديد العقاب كتابه وتعاونوا على الرب والتقوى والتعاونوا 
وقد اشتملت هده االية على مجيع مصاحل العباد يف معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبني رهبم 

  واجب بينه وبني اهللا وواجب بينه وبني اخللق : فان كل عبد الينفك عن هاتني احلالتني وهذين الواجبني 

من املعاشرة واملعاونه والصحبة فالواجب عليه فيها ان يكون اجتماعه هبم وصحبته هلم : ا ما بينه وبني اخللق فام
تعاونا على مرضاة اهللا وطاعته اليت هي غاية سعادة العبد وفالحه والسعادة له اال هبا وهي الرب والتقوى اللذان مها 

خل يف مسمى االخر اما تضمنا واما لزوما ودخوله فيه تضمنا مجاع الدين كله واذا افرد كل واحد من االمسني د
اظهر الن الرب جزء مسمى التقوى وكدلك التقوى فانه جزء مسمى الرب وكون احدمها اليدخل يف االخر عند 

  االقتران اليدل على انه اليدخل فيه عند انفراد االخر 
و الفقري واملسكني و الفسوق والعصيان و املنكر  و نظري هذا لفظ االميان واالسالم و االميان والعمل الصاحل

  والفاحشة ونظائره كثرية 
  وهذه قاعدة جليلة من احاط هبا زالت عنه اشكاالت كثرية اشكلت على كثري من الناس الرب والتقوى 

الشئ  ولنذكر من هذا مثاال واحدا يستدل به على غريه وهو الرب والتقوى فان حقيقة الرب هو الكمال املطلوب من
واملنافع اليت فيه واخلري كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها يف الكالم ومنه الرب بالضم ملنافعة وخريه 

  باالضافة اىل سائر احلبوب 

  ومنه رجل بار وبر وكرام برره واالبرار 
ويف حديث النواس بن مسعان  كلمة جامعة جلميع انواع اخلري والكمال واملطلوب من العبد ويف مقابلته االمث: فالرب 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له جئت تسال عن الرب واالمث فاالمث كلمة جامعة للشرور والعيوب اليت يذم 
  العبد عليها 

االميان واجزاؤه الظاهرة والباطنة وال ريب ان التقوى جزء هذا املعىن واكثر ما يعرب عن بر : فيدخل يف مسمى الرب 
  و وجود طعم االميان فيه وحالوته وما يلزم ذلك من طمانينتة وسالمته وانشراحه القلب وه

وقوته وفرحه باالميان فإن لالميان فرحة وحالوة ولذة يف القلب فمن مل جيدها فهو فاقد االميان او ناقصه وهو من 
سلمنا وملا يدخل االميان يف القسم الذين قال اهللا عز و جل فيهم قالت االعراب امنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا ا



  قلوبكم 
  فهؤالء على اصح القولني مسلمون غري منافقني وليسوا مبؤمنني اذا مل يدخل االميان يف قلوهبم فيباشرها حقيقة 

وقد مجع اهللا خصال الرب يف قوله تعاىل ليس الرب ان تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الربمن امن باهللا 
ملالئكة والكتاب والنبيني واتى املال على حبه ذوي القريب واليتامى واملساكني وابن السبيل واليوم االخر وا

والسائلني ويف الرقاب واقام الصالة واتى الزكاة واملوفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين يف الباساء والضراء وحني 
  البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم املتقون 

هو االميان باهللا ومبالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر وهذه هي اصول االميان اخلمس اليت  فاخرب سبحانه ان الرب
  القوام لالميان اال هبا 

  واهنا الشرائع الظاهرة من اقامة الصالة وايتاء الزكاة والنفقات الواجبة 

ال مجيع اقسام الدين حقائقه واهنا االعمال القلبية اليت هي حقائقه من الصرب والوفاء بالعهد فتناولت هده اخلص
وشرائعه واالعمال املتعلقة باجلوارح والقلب واصول االميان اخلمس مث اخرب سبحانه عن هذا اهنا هي خصال 

  التقوى بعينها فقال اولئك الذين صدقوا واولئك هم املتقون التقوى 
ل ما امر اهللا به اميانا باالمر وتصديقا بوعده واما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة اهللا اميانا واحتسابا امرا وهنيا فيفع

  ويترك ما هنى اهللا عنه اميانا بالنهى وخوفا من وعيده 
ان تعمل بطاعة اهللا على نور : وما التقوى قال : كما قال طلق بن حبيب اذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى قالوا 

  اهللا ختاف عقاب اهللا  من اهللا ترجوا ثواب اهللا وان تترك معصية اهللا على نور من
  وهذا احسن ما قيل يف حد التقوى 

فان كل عمل البد له من مبدا وغاية فال يكون العمل طاعة وقربة حىت يكون مصدره عن االميان فيكون الباعث 
ان عليه هو االميان احملض ال العادة وال اهلوى وال طلب احملمدة واجلاه وغري ذلك بل البد ان يكون مبدؤه حمض االمي

  وغايته ثواب اهللا وابتغاء مرضاته وهو االحتساب 

من صام رمضان اميانا واحتسابا و : وهلذا كثريا ما يقرن بني هذين االصلني يف مثل قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ومن قام ليلة القدر اميانا واحتسابا ونظائره 

  الدي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه فقوله على نور من اهللا اشارة اىل االصل االول وهو االميان 
  وقوله ترجو ثواب اهللا اشارة ان االصل الثاين وهو االحتساب وهو الغاية اليت الجلها يوقع العمل وهلا يقصد به 

  وال ريب ان هذا اسم جلميع اصول االميان وفروعه وان الرب داخل يف هذا املسمى 
وتعاونوا على الرب والتقوى فالفرق بينهما فرق بني السبب املقصود : ىل واما عند اقتران احدمها باالخر كقوله تعا

لغريه والغاية املقصودة لنفسها فان الرب مطلوب لذاته اذ هو كمال العبد وصالحه الذي ال صالح له بدونه كما 
  تقدم 

ومن وقى يقي وكان اصلها  واما التقوى فهي الطريق املوصل اىل الرب والوسيلة اليه ولفظها يدل على هذا فاهنا فعلى
وقوى فقلبوا الواو تاء كما قالوا تراث من الوراثة وجتاه من الوجه وختمة من الومخة ونظائرها فلفظها دال على اهنا 

  من الوقاية فان املتقي قد جعل بينه وبني النار وقاية والوقاية من باب دفع الضر فالتقوى والرب كالعافية والصحة 



  العلم النافع 
ا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيما يف فهم ألفاظ القران وداللته ومعرفة حدود ما انزل اهللا على رسوله فانه وهذ

  هو العلم النافع وقد ذم اهللا تعاىل يف كتابه من ليس له علم حبدود ما انزل اهللا على رسوله 
  فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتني عظيمتني 

  اللفظ ماليس منه فيحكم له حبكم املراد من اللفظ فيساوي بني ما فرق اهللا بينهما احدامها ان يدخل يف مسمى 
  والثانية ان خيرج من مسمى اللفظ بعض افراده الداخلة حتته فيسلب عنه حكمه فيفرق بني ما مجع اهللا بينهما 

ثره امنا ينشا من هذا الوضع والذكي الفطن يتفطن الفرادء هذه القاعدة وامثاهلا فريى ان كثريا من االختالف او اك
  وتفصيل هذا اليفي به كتاب ضخم 

  اخلمر فانه اسم شامل لكل مسكر فال جيوز اخراج بعض املسكرات منه وينفى عنها حكمه : ومن هذا لفظ 
  امليسر واخراج بعض انواع القمار منه : وكذلك لفظ 
  النكاح وادخال ماليس بنكاح يف مسماه : وكذلك لفظ 

  الربا واخراج بعض انواعه منه وادخال ماليس بربا فيه  :وكذلك لفظ 
  الظلم والعدل واملعروف واملنكر ونظائره اكثر من ان حتصى : وكذلك لفظ 

هو التعاون على الرب والتقوى فيعني كل واحد صاحبه على ذلك علما : واملقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم 
  وعمال 

البالقدرة عليه فاقتضت حكمة الرب سبحانه ان جعل النوع االنساين قائما فان العبد وحده اليستقل بعلم ذلك و
  بعضه ببعضه معينا بعضه لبعضه 

  مث قال تعاىل والتتعاونوا على االمث والعدوان 
الرب والتقوى يف جانب االمر والفرق بني االمث والعدوان كالفرق ما بني : وواالمث والعدوان يف جانب النهي نظري 

  وحمرم القدر  حمرم اجلنس
فاالمث ما كان حراما جلنسه والعدوان ماحرم لزيادة يف قدر وتعدي ما اباح اهللا منه فالزنا واخلمر والسرقة : االمث 

  امث : وحنوها 
  ونكاح اخلامسة واستيفاء اجملين عليه اكثر من حقه وحنوه وعدوان 

حدود اهللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود اهللا فاولئك تلك : هو تعدي حدود اهللا اليت قال فيها : فالعدوان : العدوان 
  هم الظاملون 

وقال يف موضع اخر تلك حدود اهللا فال تقربوها فنهى عن تعديها يف اية وعن قرباهنا يف اية وهذا الن حدوده 
اخلة فيه سبحانه هي النهايات الفاصلة بني احلالل واحلرام وهناية الشئ تارة تدخل فيه فتكون منه وتارة التكون د

  فتكون هلا حكم املقابلة فاالعتبار االول هنى عن تعديها وباالعتبار الثاين هنى عن قرباهنا 

  مابني العبد وربه: فصل 

  فهذا حكم العبد فيما بينه وبني الناس وهو ان تكون خمالطته هلم تعاونا على الرب والتقوى علما وعمال 
يثار طاعته وجتنب معصيته وهو قوله تعاىل واتقوا اهللا فارشدت االية اىل ذكر واما حاله فيما بينه وبني اهللا تعاىل فهو ا



  واجب العبد بينه وبني اخللق وواجبه بينه وبني احلق 
واليتم له اداء الواجب االول إال بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك حملض النصيحة واالحسان ورعاية االمر 

  زل اخللق من البني والقيام له باهللا اخالصا وحمبة وعبودية واليتم له اداء الواجب الثاين اال بع
فينبغي التفطن هلذه الدقيقة اليت كل خلل يدخل على العبد يف اداء هذين االمرين الواجبني امنا هو عدم مراعاهتا 
ن مل علما وعمال وهذا معىن قول الشيخ عبدالقادر قدس اهللا روحه كن مع احلق بال خلق ومع اخللق بال نفس وم

  يكن كذلك مل يزل يف ختبيط ومل يزل امره فرطا واملقصود هبذه املقدمة ما بعدها 

  فصل يف اهلجرة اىل اهللا ورسوله

احدث : ملا فصل عري السفر واستوطن املسافر دار الغربة وحيل بينه وبني مالوفاته وعوائده املتعلقة بالوطن ولوازمه 
منازل السفر اىل اهللا وينفق فيه بقية عمره فارشده من بيده الرشد اىل ان  له ذلك نظرا فاجل فكره يف اهم مايقطع به

اهم شئ يقصده امنا هو اهلجرة اىل اهللا ورسوله فاهنا فرض عني على كل احد يف كل وقت وانه الانفكاك الحد عن 
  وجوهبا وهي مطلوب اهللا ومراده من العباد نوعا اهلجرة 

  إذ اهلجرة هجرتان 
  بلد اىل بلد وهذه احكامها معلومة وليس املراد الكالم فيها هجرة باجلسم من 

واهلجرة الثانية اهلجرة بالقلب اىل اهللا ورسوله وهذه هي املقصودة هنا وهذه اهلجرة هي اهلجرة احلقيقية وهي االصل 
  وهجرة اجلسد تابعة هلا 

  مبدا اهلجرة ومنتهاها 
  ري اهللا اىل حمبته وهي هجرة تتضمن من و اىل فيهاجر بقلبه من حمبة غ

  ومن عبودية غريه اىل عبوديته 
  ومن خوف غريه ورجائه والتوكل عليه اىل خوف اهللا ورجائه والتوكل عليه 

  ومن دعاء غريه وسؤاله واخلضوع له والذل واالستكانة له اىل دعائه وسؤاله واخلضوع له والذل له واالستكانة له 
  ففروا اىل اهللا  وهذا بعينه معىن الفرار اليه قال تعاىل

  والتوحيد املطلوب من العبد هو الفرار من اهللا اليه الفرار اىل اهللا 
  وحتت من واىل يف هذا سر عظيم من اسرار التوحيد 

فان الفراراليه سبحانه يتضمن افراده بالطلب والعبودية ولوازمها فهو متضمن لتوحيد االهلية اليت اتفقت عليها 
  المه عليهم امجعني دعوة الرسل صلوات اهللا وس

  الفرار من اهللا 
واما الفرار منه اليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية واثبات القدر وان كل مايف الكون من املكروه واحملذور الذي يفر 

منه العبد فامنا اوجبته مشيئة اهللا وحده فانه ماشاء كان ووجب وجوده مبشيئته وما مل يشا مل يكن وامتنع وجوده 
  ه فادا فر العبد اىل اهللا فامنا يفر من شئ اىل شئ وجد مبشيئة اهللا وقدره فهو يف احلقيقة فار من اهللا اليه لعدم مشيئت

ومن تصور هذا حق تصوره فهم معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم واعوذ بك منك وقوله الملجا وال منجى منك اال 
  منه اال هو من اهللا خلقا وابداعا اليك فانه ليس يف الوجود شئ يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ 



فار مما اوجده قدر اهللا ومشيئته وخلقه اىل ما تقتضيه رمحته وبره ولطفه واحسانه ففي احلقيقة هو : فالفار واملستعيذ 
  هارب من اهللا اليه ومستعيذ باهللا منه 

بة فانه ادا علم ان الذي يفر وتصور هذين االمرين بوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غريه بالكلية خوفا ورجاء وحم
منه ويستعيذ منه امنا هو مبشيئة اهللا وقدرته وخلقه مل يبق يف قلبه خوف من غري خالقه وموجده فتضمن ذلك افراد 

اهللا وحده باخلوف واحلب والرجاء ولو كان فراره مما مل يكن مبشيئة اهللا وال قدرته لكان ذلك موجها خلوفه منه مثل 
اخر اقدر منه فانه يف حال فراره من االول خائف منه حذرا ان اليكون الثاين يفيده منه خبالف ما من يفر من خملوق 

  اذا كان الذي يفر اليه هو الذي قضي وقدر وشاء ما يفر منه فانه اليبقى يف القلب التفات اىل غريه 
ليك فان الناس قد ذكروا يف فتفطن اىل هذا السر العجيب يف قوله اعوذ بك منك و الملجا وال منجى منك اال ا

  هذا اقواال وقل من تعرض منهم هلذه النكته اليت هي لب الكالم ومقصوده وباهللا التوفيق اهلجرة اىل اهللا 
فتامل كيف عاد االمر كله اىل الفرار من اهللا إليه وهو معىن اهلجرة اىل اهللا تعاىل وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و 

هنى اهللا عنه وهلذا يقرن اهللا سبحانه بني االميان واهلجرة يف غري موضع لتالزمهما واقتضاء  سلم املهاجر من هجر ما
  احدمها لالخر 

ان اهلجرة اىل اهللا تتضمن هجران ما يكرهه واتيان ما حيبه ويرضاه واصلها احلب والبغض فان املهاجر : واملقصود 
  من شئ اىل شئ البد ان 

ر منه فيؤثر احب االمرين اليه على االخر واذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه امنا يكون ما هاجر اليه احب مما هاج
يدعوانه اىل خالف ماحيبه ويرضاه وقد بلي هبؤالء الثالث فال يزالون يدعونه اىل غري مرضاة ربه وداعي االميان 

  املمات يدعوه اىل مرضاة ربه فعليه يف كل وقت ان يهاجر اىل اهللا وال ينفك يف هجرته اىل 

  فصل اهلجرة بني القوة والضعف

وهذه اهلجرة تقوي وتضعف حبسب داعي احملبة يف قلب العبد فان كان الداعي اقوى كانت هذه اهلجرة اقوى وامت 
  واكمل واذا ضعف الداعي ضعفت اهلجرة حىت اليكاد يشعرهبا علما واليتحرك هلا ارادة اهلجرة العارضة 

رء يوسع الكالم ويفرغ املسائل يف اهلجرة من دار الكفر اىل دار االسالم ويف ان امل: والذي يقضي منه العجب 
  اهلجرة اليت انقطعت بالفتح وهذه هجرة عارضة رمبا التتعلق به يف العمر اصال اهلجرة الدائمة 

اض عما واما هذه اهلجرة اليت هي واجبة على مدى االنفاس فانه الحيصل فيها علما وال ارادة وما ذاك اال لالعر
خلق له واالشتغال مبا الينجيه وحده عما الينجيه غريه وهذا حال من عشت بصريته وضعفت معرفته مبراتب العلوم 

  واالعمال واهللا املستعان وباهللا التوفيق ال اله غريه والرب سواه 

  فصل يف اهلجرة اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ليه و سلم فعلم مل يبق منه سوى امسه ومنهج مل تترك بنيات الطريق سوى رمسه واما اهلجرة اىل رسول اهللا صلى اهللا ع

وحمجة سفت عليها السوايف فطمست رسومها وغارت عليها االعادي فغورت مناهلها وعيوهنا فسالكها غريب بني 
ون مستانس العباد فريد بني كل حي وناد بعيد على قرب املكان وحيد على كثرة اجلريان مستوحش مما به يستانس

مما به يستوحشون مقيم اذا ظعنوا ظاعن اذا قطنوا منفرد يف طريق طلبة اليقر قراره حىت يظفر به فهو الكائن معهم 



جبسده البائن منهم مبقصده نامت يف طلب اهلدى اعينهم وما ليل مطيته بنائم وقعدوا عن اهلجرة النبوية وهو يف 
ويزرون عليه ازراءه على جهاالهتم واهوائهم قد رمجوا فيه الظنون واحدقوا طلبها مشمر قائم يعيبونه مبخالفة ارائهم 

  فيه العيون وتربصوا به ريب املنون فتربصوا انا معكم متربصون 
  قال رب احكم باحلق وربنا الرمحن املستعان على ما تصفون 

  افلح عند احلساب من ندما ... حنن واياكم منوت فما 

  نبوية شاهنا شديد وطريقها على غري املعتاد بعيد واملقصود ان هذه اهلجرة ال
  اما على املشتاق فهو قريب ... بعيد على كسالن او ذي ماللة 

ولعمر اهللا ما هي اال نور يتالال ولكن انت ظالمة وبدر اضاء مشارق االرض ومغارهبا ولكن انت غيمة وقتامة 
  ك خربه ومنهل عذب صاف وانت كدرة ومبتدا خلري عظيم ولكن ليس عند

فامسع اآلن شان هذه اهلجرة والداللة عليها وحاسب ما بينك وبني اهللا هل انت من اهلاجرين هلا او املهاجرين اليها 
  تعريف اهلجرة اىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

سفر النفس يف كل مسالة من مسائل االميان ومنزل من منازل القلوب وحادثة من حوادث : فجد هذه اهلجرة 
حكام اىل معدن اهلدى ومنبع النور امللتقى من فم الصادق املصدوق الذي وما ينطق عن اهلوى ان هو اال وحي اال

يوحى فكل مسالة طلعت عليها مشس رسالته واال فاقذف هبا يف حبر الظلمات وكل شاهد عدله هذا املزكي واال 
  فعده من اهل الريب والتهمات فهذا حد هذه اهلجرة 

  : مدينة طبعه وعوائده القاطن يف دار مرباه ومولده القائل  فما للمقيم يف

انا على طريقة آبائنا سالكون وانا حببلهم متمسكون وانا على آثارهم مقتدون وهلذه اهلجرة اليت كلت عليهم 
 واستند يف طريقة جناحه وفالحه اليهم معتذرا بان رأيهم خري من رايه لنفسه وان ظنوهنم وآراءهم اوثق من ظنه

  وحدسه 
ولو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة لوجدهتا صادرة عن االخالد اىل ارض البطالة متولدة بني الكسل 

  وزوجه املاللة هجرتان 
  ان هذه اهلجرة فرض على كل مسلم وهي مقتضى شهادة ان حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : واملقصود 

  اله االاهللا كما ان اهلجرة االوىل مقتضى شهادة ان ال
  وعن هاتني اهلجرتني يسال كل عبد يوم القيامة ويف الربزخ ويطالب هبا يف الدنيا ودار الربزخ ودار القرار 

  ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم املرسلني : كلمتان يسال عنهما االولون واالخرون : قال قتاده 
وربك اليؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث وهاتان الكلمتان مها مضمون الشهادتني وقد قال تعاىل فال 

  الجيدوا يف انفسهم حرجا مما قضيت ويسملوا تسليما 

فاقسم سبحانه باجل مقسم به وهو نفسه عز و جل على انه اليثبت هلم االميان واليكونون من اهله حىت حيكموا 
  لدين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مجيع موارد النزاع يف مجيع ابواب ا

  فإن لفظة ما من صيغ العموم فاهنا موصلة تقتضي نفي االميان او يوجد حتكيمه يف مجيع ما شجر بينهم 
ومل يقتصر على هذا حىت ضم اليه انشراح صدورهم حبكمه حيث الجيدون يف انفسهم حرجا وهو الضيق واحلصر 



ونه على اغماض ويشربونه على قذى فان هذا من حكمه بل يقبلوا حكمه باالنشراح ويقابلوه بالتسليم ال اهنم ياخد
  مناف لالميان بل البد ان يكون اخذه بقبول ورضا وانشراح صدر 

ومىت اراد العبد ان يعلم هذا فلينظر يف حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خالف هواه وغرضه او على 
  لى نفسه بصرية ولو القى معاذيره خالف ما قلد فيه اسالفه من املسائل الكبار وما دوهنا بل االنسان ع

فسبحان اهللا كم من حزازة يف نفوس كثري من الناس من كثري من النصوص وبودهم ان لو مل ترد وكم من حرارة 
يف اكبادهم منها وكم من شجى يف حلوقهم منها ومن موردها ستبدو هلم تلك السرائر بالذي يسوء وخيزي يوم 

  تبلى السرائر 

ه على ذلك حىت ضم اليه قوله تعاىل ويسلموا تسليما فذكر الفعل مؤكدا مبصدره القائم مقام مث مل يقتصر سبحان
ذكره مرتني وهو التسليم واخلضوع له واالنقياد ملا حكم به طوعا ورضا وتسليما القهرا ومصابرة كما يسلم 

لم ان سعادته وفالحه يف املقهور ملن قهره كرها بل تسليم عبد مطيع ملواله وسيده الذي هو احب شئ اليه يع
  تسليمه اليه ويعلم بانه اوىل به من نفسه وابر به منها واقدر على ختليصها 

فمىت علم العبد هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستسلم له وسلم اليه انقادت له كل علة يف قلبه ورأى 
  ان السعادة له اال هبذا التسليم واالنقياذ 

معناه بالعبارة بل هو امر انشق القلب واستقر يف سويدائه التفي العبارة مبعناه وال مطمع يف  وليس هذا مما حيصل
  حصوله بالدعوى واالماين 
  وليلى التقر هلم بذلك احلب بني العلم واحلال ... وكل يدعى وصال لليلى 

وفرق بني املريض العارف وفرق بني علم احلب وحال احلب فكثريا ما بشتبه على العبد علم الشئ حباله ووجوده 
بالصحة واالعتدال وهو مثخن باملرض وبني الصحيح السليم وان مل حيسن وصف الصحة والعبارة عنها وكذلك 

  فرق بني وصف اخلوف والعلم به وبني حاله ووجوده 

  ما يف االية من تاكيد اتباع الرسول 
  : دة من التاكيد وتامل تاكيده سبحانه هلدا املعىن املذكور يف اآلية بوجوه عدي

تصديرها بتضمن املقسم عليه للنفي وهو قوله اليؤمنون وهذا منهج معروف يف كالم العرب اذا اقسموا : اوهلا 
  على شئ منفى صدروا مجلة القسم باداة نفي مثل هذه االية 

  له فيعطيك سلبه ومثل مايف قول الصديق عمر رضي اهللا عنه الها اهللا اليعمد اىل اسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسو
  : وقول الشاعر 

  اليدعى القوم اين افر ... فال وابيك ابنه العامري 
  وقال االخر 

  وال ملا هبم ابدا دواء وهذا يف كالمهم اكثر من ان يذكر ... فال واهللا اليلقي ملا يب 
ا للنفي والحيزم هذا قوله وتامل مجل القسم اليت يف القران املصدرة حبرف النفي كيف جتد املقسم عليه منفيا ومتضمن

  تعاىل فال اقسم مبواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كرمي 



من انه شعر او كهانه او اساطري االولني صدر القول : فانه ملا كان املقصود هبذا القسم نفي ما قاله الكفار يف القران 
  س االمر كما يزعمون ولكنه قران كرمي باداة النفي مث اثبت له ما قالوه فتضمنت االية ان لي

النفي واالثبات مثل قوله تعاىل فال اقسم باخلنس اجلوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح : وهلذا صرح باالمرين 
اذا تنفس انه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع مث امني وما صاحبكم مبجنون ولقد رآه باالفق 

  الغيب بضنني وما هو بقول شيطان رجيم  املبني وما هو على
وكذلك قوله ال اقسم بيوم القيامة وال اقسم بالنفس اللوامة احيسب االنسان الن جنمع عظامه بلى قادرين على ان 

  نسوي بنانه 
  ان افتتاح هذا القسم باداة النفي يقتضي تقوية املقسم عليه وتاكيده وشدة انتقائه : واملقصود 

  ه بنفس القسم تاكيد: وثانيها 
  تاكيده باملقسم به وهو اقسامه بنفسه ال بشئ من خملوقاته وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة ومبخلوقاته تارة : وثالثها 
  تاكيده بانتفاء احلرج وهو وجود التسليم : ورابعها 

نه مما يعتين به ويقرر يف تاكيد الفعل باملصدر وما هذا التاكيد اال لشدة احلاجة اىل هذا االمر العظيم وا: وخامسها 
  نفوس العباد مبا هو من ابلغ انواع التقرير حب الرسول 

وقال تعاىل النيب اوىل باملؤمنني من انفسهم وهو دليل على ان من مل يكن الرسول اوىل به من نفسه فليس من 
  املؤمنني وهذه االولوية تتضمن امورا 

ولوية اصلها احلب ونفس العبد احب له من غريه ومع هذا جيب ان يكون احب اىل العبد من نفسه الن اال: منها 
  ان يكون الرسول اوىل به منها واحب اليه منها فبذلك حيصل له اسم االميان 

ويلزم من هذه االولوية واحملبة كمال االنقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم احملبة من الرضا حبكمه 
  سواه  والتسليم المره وايثاره على ما

ومنها ان اليكون للعبد حكم على نفسه اصال بل احلكم على نفسه للرسول صلى اهللا عليه و سلم حيكم عليها 
اعظم من حكم السيد على عبده او الوالد على ولده فليس له يف نفسه تصرف قط اال ما تصرف فيه الرسول الذي 

  هو اوىل به منها 
عزل ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم عن منصب التحكيم  فيا عجبا كيف حتصل هذه االولوية لعبد قد

  ورضي حبكم غريه واطمان اليه اعظم 

من اطمئنانه اىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم وزعم ان اهلدى اليلتقي من مشكاته وامنا يتلقى من داللة العقول 
ن االعراض عنه وعما جاء به واحلوالة يف العلم وان الذي جاء به اليفيد اليقني اىل غري ذلك من االقوال اليت تتضم

النافع اىل غريه ذلك هو الضالل البعيد وال سبيل اىل ثبوت هده االولوية اال بعزل كل ماسواه وتوليته يف كل شئ 
وعرض ما قاله كل احد سواه على ماجاء به فان شهد له بالصحة قبله وان شهد له بالبطالن رده وان مل تتبني 

  البصحة وال ببطالن جعله مبنزلة احاديث اهل الكتاب ووقفه حىت يتبني أي االمرين اوىل به شهادته له 
فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر اهلجرة واستقام له علمه وعمله واقبلت وجوه احلق اليه من كل جهة ادعياء 

  احملبة 
واجتهاده ونصبه يف االشتغال باقوال غريه  ومن العجب ان يدعي حصول هذه االولوية واحملبة التامة من كان سعيه



وتقريرها والغضب واحملبة هلا والرضا هبا والتحاكم اليها وعرض ما قاله الرسول عليها فان وافقها قبله وان خالفها 
  التمس وجوه احليل وبالغ يف رده ليا واعراضا 

  االعراض عن الرسول 
  ا تعملون خبريا كما قال تعاىل وان تلووا اوتعرضوا فان اهللا كان مب

  وقد اشتملت هده االية على اسرار عظيمة جيب التنبيه على بعضها لشدة احلاجة اليها 
قال تعاىل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على انفسكم او الوالدين واالقربني ان يكن غنيا 

  وان تلووا او تعرضوا فان اهللا كان مبا تعملون خبريا او فقريا فاهللا اوىل هبما فال تتبعوا اهلوى ان تعدلوا 
فامر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل يف هذه االية وهذا امر بالقيام به يف حق كل احد عدوا كان او وليا واحق 

  ما قام له العبد بقصد االقوال واالراء واملذاهب اذ هي متعلقة بامر اهللا وخربه 
  عصية مضاد المر اهللا مناف ملا بعث به رسوله فالقيام فيها باهلوى وامل

والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول يف امته وامنائه بني اتباعه واليستحق اسم االمانة اال من قام فيها بالعدل 
  احملض نصيحة هللا ولكتابه ولرسوله ولعباده 

  واولئك هم الوارثون حقا 
على احلق وميزانا له يعادي من خالفه ويوايل من وافقه مبجرد موافقته المن جيعل اصحابه وحنلته ومذهبه معيارا 

وخمالفته فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه اهللا على كل احد وهو يف هدا الباب اعظم فرضا واكرب وجوبا 
  شهداء اهللا 

  طل فهو شاهد زور مث قال شهداء اهللا الشاهد هو املخرب فان اخرب حبق فهو شاهد عدل مقبول وان اخرب ببا
  وامر تعاىل ان يكون شهيدا له مع القيام بالقسط وهذا يتضمن ان تكون الشهادة بالقسط وان تكون هللا ال لغريه 

  وقال يف االية االخرى كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط فتضمنت اآليتان امورا اربعة 
  القيام بالقسط : احدمها 

  ان يكون هللا : الثاين 
  هادة بالقسط الش: الثالث 
  ان تكون هللا : الرابع 

  واحتضنت آية النساء بالقسط والشهادة هللا 
  وآية املائدة بالقيام هللا والشهادة بالقسط لسر عجيب من اسرار القران ليس هذا موضع ذكره 

ولو كان مث قال تعاىل ولو على انفسكم او الوالدين او االقربني فامر سبحانه ان يقام بالقسط ويشهد على كل احد 
احب الناس اىل العبد فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه الذين مها اصله واقاربه الذين هم اخص به والصديق من 

سائر الناس فان كان ما يف العبد من حمبة لنفسه ولوالديه واقربيه مينعه من القيام عليهم باحلق والسيما اذا كان احلق 
  به يف هذا احلال اال من كان اهللا ورسوله احب اليه من كل ما سوامها ملن يبغضه ويعاديه قبلهم فانه ال يقوم 

وهذا ميتحن به العبد اميانه فيعرف منزلة االميان من قلبه وحمله منه وعكس هذا عدل العبد يف اعدائه ومن جيفوه فانه 
قاربه على ان يترك القيام الينبغي ان حيمله بغضه هلم ان حييف عليهم كما ال ينبغي ان حيمله حبه لنفسه ووالديه وا



العادل هو : عليهم بالقسط فال يدخله ذلك البغض يف باطل وال يقصر به هذا احلب عن احلق كما قال السلف 
  الذي ذا غضب مل يدخله غضبه يف باطل واذا رضي مل خيرجه رضاه عن احلق 
  ولياء واالعداء اشتملت االيتان على هذين احلكمني ومها القيام بالقسط والشهادة به على اال

  مث قال تعاىل ان يكن غنيا وفقريا فاهللا اوىل هبما منكم 

  هو رهبما وموالمها ومها عبيده كما انكم عبيده فال حتابوا غنيا لغناه وال فقريا لفقره فان اهللا اوىل هبما منكم 
  لشهادة على الغين والفقري وقد يقال فيه معىن اخر احسن من هذا وهو اهنم رمبا خافوا من القيام بالقسط واداء ا

واهللا : اما الغين فخوفا على ماله واما الفقري فال عدامه وانه الشئ له فتتساهل النفوس يف القيام عليه باحلق فقيل هلم 
  اوىل بالغين والفقري منكم اعلم هبذا وارحم هبذا فال تتركوا اداء احلق والشهادة على غين وال فقري 

  اهلوى ان تعدلوا هناهم عن اتباع اهلوى احلامل على ترك العدل  مث قال تعاىل فال تتبعوا
وقوله تعاىل ان تعدلوا منصوب املوضع النه مفعول الجله وتقديره عند البصريني كراهية ان تعدلوا او حذر ان 

البصريني  تعدلوا فيكون اتباعكم للهوى كراهية العدل او فرارا منه وعلى قول الكوفيني التقدير ان ال تعدلوا وقول
  احسن واظهر اللي واالعراض 

مث قال تعاىل وان تلووا او تعرضوا فان اهللا كان مبا تعملون خبريا ذكر سبحانه السببني املوجبني لكتمان احلق حمذرا 
  منهما ومتوعدا عليهما 

  اللي : احدمها 
  االعراض : واالخر 

فعها اعرض عنها وامسك عن ذكرها فكان شيطانا فإن احلق اذا ظهرت حجته ومل جيد من يروم دفعها طريقا اىل د
  اخرس وتارة يلويها وحيرفها 

  اللي مثال الفتل وهو التحريف 
  يل يف اللفظ ويل يف املعىن : وهو نوعان 

  فاللي يف اللفظ ان يلفظ هبا على وجه اليستلزم احلق اما بزيادة لفظه اونقصاهنا او ابداهلا بغريها 
م السامع لفظا وارادة غريه كما كان اليهود يلوون السنتهم بالسالم على النيب صلى اهللا ويل يف كيفية ادائها وايها

  عليه و سلم وغريه فهذا احد نوعي اللي 
يل املعىن وهو حتريفه وتاويل اللفظ على خالف مراد املتكلم وجبهالة مامل يرده أو يسقط منه : والنوع الثاين منه 

  وان تلووا او تعرضوا فان اهللا كان مبا تعملون خبريا : ملعاين فقال تعاىل لبعض املراد به وحنو هذا من يل ا
  وملا كان الشاهد مطالبا باداء الشهادة على وجهها فال يكتمها وال يغريها كان االعراض نظري الكتمان 

  واللي نظري تغيريها وتبديلها 
  فتأمل ما حتت هذه االية من كنوز العلم 

ذي اليتم االميان بل الحيصل مسمى االميان االبه مقابلة النصوص بالتلقي والقبول ان الواجب ال: واملقصود 
  واالظهار هلا ودعوة اخللق اليها وال تقابل باالعتراض تارة وباللي اخرى اخلرية هللا 

انه إذا وقال تعاىل وما كان ملؤمن وال مؤمنة اذا قضى اهللا ورسوله امرا ان يكون هلم اخلرية من امرهم فدل هذا على 



ثبت هللا ورسوله يف كل مسالة من املسائل حكم طليب او خربي فانه ليس الحد ان يتخري لنفسه غري ذلك احلكم 
  فيذهب اليه وان ذلك ليس ملؤمن والمؤمنة اصال فدل على ان ذلك مناف لالميان 

  موقف االئمة من السنة 
ني ومن بعدهم على ان من استبانت له سنة رسول اهللا وقد حكى الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه امجاع الصحابة والتابع

صلى اهللا عليه و سلم مل يكن له ان يدعها لقول احد ومل يسترب احد من ائمة االسالم يف صحة ماقاله الشافعي 
  رضي اهللا تعاىل عنه 

وال غريه فغايتها ان فان احلجة الواجب اتباعها على اخللق كافة امنا هو قول املعصوم الذي الينطق عن اهلوى واما اق
  تكون سائغة االتباع فضال عن ان يعارض هبا النصوص وتقدم عليها عياذا باهللا من اخلذالن 

  واطيعوا اهللا واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا امنا على رسولنا البالغ املبني : وقال تعاىل 
ه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب داللة فاخرب سبحانه ان اهلداية يف طاعة الرسول ال يف غريها فان

املفهوم كما يغلط فيه كثري من الناس ويظن انه حمتاج يف تقريره الداللة منه التقرير كون املفهوم حجة بل هذا من 
االحكام اليت ترتبت على شروط وعلقت فال وجود هلا بدون شروطها اذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه 

  ال مل يكن شرطا له وا

  فاالية نص على انتفاء اهلداية عند عدم طاعته : اذا ثبت هذا 
واطيعوا اهللا واطيعوا الرسول دون االكتفاء بالفعل االول سر لطيف وفائدة جليلة : ويف اعادة الفعل يف قوله تعاىل 

  سنذكرها عن قريب ان شاء اهللا تعاىل 
  ل وقوله تعاىل فإن تولوا فامنا عليه ما مح

  الفعل للمخاطبني واصله فان تتولوا فحذفت احدى التاءين ختفيفا 
  انه قد محل اداء الرسالة وتبليغها ومحلتم طاعته واالنقياد له والتسليم : واملعىن 

  من اهللا البيان وعلى الرسول البالغ وعلينا التسليم : كما ذكره البخاري يف صحيحة عن الزهري قال 
  تموه من االميان والطاعة فعليكم ال عليه فان تركتم انتم ما محل

  فانه مل حيمل اميانكم وامنا محل تبليغكم 
  وامنا محل اداء الرسالة اليكم وان تطيعوه هتتدوا وما على الرسول اال البالغ املبني ليس عليه هداهم وتوفيقهم 

نكم فان تنازعتم يف شئ فردوه اىل اهللا وقال تعاىل يا ايها الذين امنوا اطيعوا اهللا واطيعوا الرسول واويل االمر م
  والرسول ان كنتم تؤمنون باهللا واليوم االخر ذلك خري واحسن تاويال 

  النداء باالميان 
  فامر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله 

وافتتح االية بالنداء باسم االميان املشعر بان املطلوب منهم من موجبات االسم الذي نودوا به وخوطبوا به كما 
ويا ايها العامل علم الناس ما ينفعهم ويا : يا من انعم اهللا عليه واغناه من فضله احسن كما احسن اهللا اليك : ل يقا

  ايها احلاكم احكم باحلق ونظائره 
  وهلذا كثريا ما يقع اخلطاب يف القران بالشرائع كقوله تعاىل 



  ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام 
  نودي للصالة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود  يا ايها الذين امنوا اذا

  ففي هذا اشارة اىل انكم إن كنتم مؤمنني فاالميان يقتضي منكم كذا وكذا فانه من موجبات االميان ومتامه 

ة يا ايها الذين امنوا اطيعوا اهللا واطيعوا الرسول واويل االمر منكم فقرن بني طاعة اهللا والرسول وطاع: مث قال تعاىل 
اويل االمر وسلط عليهما عامال واحدا وقد كان رمبا يسبق اىل الوهم ان االمر يقتضي عكس هذا فانه من يطع 

  الرسول فقد اطاع اهللا ولكن الواقع هنا يف االية املناسب 
اعة وحتته سر لطيف وهو داللته على ان ما يأمر به رسوله جيب طاعته فيه وان مل يكن مامورا به بعينه يف القران ط
  الرسول مفردة ومقرونة فال يتوهم متوهم ان ما يامر به الرسول ان مل يكن يف القران واال فال جتب طاعته فيه 

كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته ياتيه االمر من امري فيقول بيننا وبينكم 
  طاعة اويل االمر  \ح  \واين اوتيت الكتاب ومثله معه  كتاب اهللا تعاىل ما وجدنا فيه من شئ اتبعناه اال

اما اولو االمر فال جتب طاعة احدهم اال اذا اندرجت حتت طاعة الرسول الطاعة مفردة مستقلة كما صح عن النيب 
مبعصية صلى اهللا عليه و سلم انه قال على املرء السمع والطاعة فيما احب وكره مامل يؤمر مبعصية اهللا تعاىل فادا امر 

   \ح  \اهللا تعاىل فال مسع وال طاعة 

فردوه اىل اهللا والرسول ومل يقل واىل الرسول فان الرد اىل القران : فتامل كيف اقتضت اعادة هذا املعىن قوله تعاىل 
رد اىل اهللا والرسول فما حكم به اهللا تعاىل هو بعينه حكم رسوله وما حيكم به الرسول صلى اهللا عليه و سلم هو 

  ينه حكم اهللا بع
فادا رددمت اىل اهللا ما تنازعتم فيه يعين كتابة فقد رددمتوه اىل رسوله وكذلك اذا رددمتوه اىل رسوله فقد رددمتوه اىل 

  : اهللا وهذا من اسرار القران من هم اولو االمر 
  : تعاىل روايتان وقد اختلفت الرواية عن االمام امحد رمحه اهللا تعاىل يف اويل االمر وعنه فيهم رمحه اهللا 

  اهنم العلماء : احدامها 
  اهنم االمراء : والثانية 

والقوالن ثابتان عن الصحابة يف تفسري االية والصحيح اهنا متناولة للصنفني مجيعا فإن العلماء واالمراء والة االمر 
ه وزاغ عنه وقد وكلهم اهللا الذي بعث اهللا به رسوله فان العلماء والته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا على من احلد في

بذلك فقال تعاىل فإن يكفر هبا هؤالء فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين فياهلا من وكالة اوجبت طاعتهم 
  واالنتهاء اىل امرهم وكون الناس تبعا هلم 

  واالمراء والنه قياما وعناية وجهادا والزاما للناس به واخذهم على يد من خرج عنه 
  فان مها الناس وسائر النوع االنساين تبع هلما ورعية وهذان الصن

  مث قال تعاىل فان تنازعتم يف شئ فردوه اىل اهللا والرسول ان كنتم تؤمنون باهللا واليوم االخر 
وهذا دليل قاطع على انه جيب رد موارد النزاع يف كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله اىل اهللا ورسوله ال اىل 

ورسوله فمن احال الرد على غريمها فقد ضاد امر اهللا ومن دعا عند النزاع اىل حكم غري اهللا ورسوله  احد غري اهللا
  فقد دعا بدعوى اجلاهلية فال يدخل العبد يف االميان حىت يرد كل ما تنازع فيه املتنازعون اىل اهللا ورسوله 



ا ذكرنا انفا انه شرط ينتفي املشروط بانتفائه فدل وهلذا قال اهللا تعاىل ان كنتم تؤمنون باهللا واليوم االخر وهذا مم
على ان من حكم غري اهللا ورسوله يف موارد مقتضى النزاع كان خارجا من مقتضى االميان باهللا واليوم االخر 

وحسبك هبذه االية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء فاهنا قاصمة لظهور املخالفني هلا عاصمة للمتمسكني هبا املمتثلني ما 
  امرت به 

  قال اهللا تعاىل ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة وان اهللا لسميع عليم 

وقد اتفق السلف واخللف على ان الرد اىل اهللا هو الرد اىل كتابه والرد اىل الرسول هو الرد اليه يف حياته والرد اىل 
  سنته بعد وفاته سعادة الدارين 

تاويال أي هذا الذي امرتكم به من طاعيت وطاعة رسويل واولياء االمر ورد ما ذلك خريا واحسن : مث قال تعاىل 
  تنازعتم فيه اىل واىل رسويل خري لكم يف معاشكم ومعادكم وهو سعادتكم يف الدارين فهو خري لكم واحسن عاقبة 

رسوله وحتكيم اهللا ورسوله هو سبب السعادة عاجال واجال ومن تدبر العامل والشرور فدل هذا على ان طاعة اهللا و
الواقعة فيه علم ان كل شر يف العامل سببه خمالفة الرسول واخلروج عن طاعته وكل خري يف العامل فانه بسبب طاعة 

  الرسول 
قتضياهتا فعاد شر الدنيا واالخرة اىل وكذلك شرور االخرة واالمها وعذاهبا امنا هو من موجبات خمالفة الرسول وم

خمالفة الرسول وما يترتب عليه فلو ان الناس اطاعوا الرسول حق طاعته مل يكن يف االرض شر قط وهذا كما انه 
معلوم يف الشرور العامة واملصائب الواقعة يف االرض فكذلك هويف الشر واالمل والغم الذي يصيب العبد يف نفسه 

فة الرسول والن طاعته هي احلصن الذي من دخله كان من االمنني والكهف الدي من جلأ إليه فامنا هو بسبب خمال
  كان من الناجني 

  فعلم ان شرور الدنيا واالخرة امنا هو اجلهل مبا جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم واخلروج عنه 
عرفة ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم وهذا برهان قاطع على انه ال جناة للعبد والسعادة اال باالجتهاد يف م

  علما والقيام به عمال كمال السعادة 
  وكمال هذه السعادة بامرين اخرين 

  دعوة اخللق اليه : احدمها 
  والثاين صربه واجتهاده على تلك الدعوة الكمال االنساين 

  فاحنصر الكمال االنساين على هذه املراتب االربعة 
  اء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم العلم مباج: احدمها 
  العمل به : والثانية 
  نشره يف الناس ودعوهتم اليه : والثالثة 
صربه وجهاده يف ادائه وتنفيذه ومن تطلعت مهته اىل معرفة ما كان عليه الصحابة رضي اهللا عنهم واراد : والرابعة 

  : اتباعهم فهذه طريقهم حقا 
  فقد وضحت للسالكني عيانا ...  فان شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم



قل ان ضللت فامنا اضل على نفسي وان اهتديت فما يوحي اىل ريب انه : وقال تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه و سلم 
  مسيع قريب 

فهذا نص صريح يف ان هدى الرسول صلى اهللا عليه و سلم امنا حيصل بالوحي فيا عجبا كيف حيصل اهلدى لغريه 
  ل املختلفة واالقوال املضطربة ولكن من يهد اهللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا من االراء والعقو

فاي ضالل اعظم من ضالل من زعم ان اهلداية الحتصل بالوحي مث حييل فيها على عقل فالن وراي فلتان وقول زيد 
  بة الكربى واحلمد هللا رب العاملني وعمرو ولقد عظمت نعمة اهللا على عبد عافاه من هذه البلية العظمى واملصي

وقال تعاىل املص كتاب انزل اليك فاليكن يف صدرك حرج منه لتندر به وذكرى للمؤمنني اتبعوا ما انزل اليكم من 
ربكم وال تتبعوا من دونه اولياء قليال ما تذكرون فامر سبحانه باتباع ما انزل على رسوله وهني عن اتباع غريه فما 

املنزل واتباع اولياء من دونه فانه مل جيعل بينهما واسطة فكل من ال يتبع الوحي فامنا يتبع الباطل واتبع هو اال اتباع 
  اولياء من دون اهللا وهذا حبمد اهللا ظاهر ال خفاء به 

لقد وقال تعاىل ويوم يعض الظامل على يديه يقول ياليتين اختذت مع الرسول سبيال ياويلتا ليتين مل اختد فالنا خليال 
  اضلين عن الذكر بعد اذ جاءين وكان الشيطان لالنسان خذوال 

فكل من اختذ غري الرسول يترك القواله وارائه ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم فانه قائل هذه املقالة ال حمالة 
  وهلذا هذا اخلليل كىن عنه باسم فالن اذ لكل متبع اولياء من دون اهللا فالن وفالن 

  ل اخلليلني املتخالني على خالف طاعة الرسول صلى اهللا عليه و سلم ومآل تلك اخللة اىل العداوة واللعنة فهذا حا
  كما قال اهللا تعاىل االخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو اال املتقني 

ر وقد ذكر حال هؤالء االتباع وحال من تبعوهم يف غري موضع من كتابه كقوله تعاىل يوم تقلب وجوههم يف النا
يقولون ياليتنا اطعنا اهللا واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكرباءنا فاضلونا السبيال ربنا اهتم ضعفني من 

العذاب والعنهم لعنا كبريا متىن القوم طاعة اهللا ورسوله حني ال ينفعهم ذلك واعتذروا باهنم اطاعوا كرباءهم 
ك واهنم اطاعوا السادات والكرباء وعصوا الرسول وآلت تلك الطاعة ورؤساءهم واعترفوا باهنم العذر هلم يف ذل

واملواالة اىل قوهلم ربنا اهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا ويف بعض هذا عربة للعاقل وموعظة شافية وباهللا 
  التوفيق 

  فمن اظلم ممن افترى على اهللا كذبا او كذب باياته : وقال تعاىل 

بهم من الكتاب حىت اذا جاءهتم رسلنا يتوفوهنم قالوا اينما كنتم تدعون من دون اهللا قالوا ضلوا اولئك يناهلم نصي
عنا وشهدوا على انفسهم اهنم كانوا كافرين قال ادخلوا يف امم قد خلت من قبلكم من اجلن واالنس يف النار كلما 

هم ربنا هؤالء اضلونا فآهتم عذابا ضعفا من دخلت امة لعنت اختها حىت اذا اداركوا فيها مجيعا قالت اخراهم الوال
فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب مبا : النار قال لكل ضعف ولكن التعلمون وقالت اوالهم الخراهم 

  كنتم تكسبون 
  فليتدبر العاقل هذه االيات ومااشتملت عليه من العرب الصنفان واملبطالن 

  اهللا كذبا اوكذب باياته ذكر الصنفني املبطلني  وقوله تعاىل فمن اظلم ممن افترى على
  منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس اليها : احدمها 
  مكذب باحلق : والثاين 



  كفره باالفتراء وانشاء الباطل : فاالول 
  كفره جبحود احلق : والثاين 

د الناس عن احلق استحق تضعيف وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل فان انضاف اىل ذلك دعوته اىل باطلة وص
  العذاب لكفره وشره 

  وهلذا قال تعاىل الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا زدناهم عذابا فوق العذاب مبا كانوا يفسدون 

  عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله : فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذهبم عذابني 
  وحيث يذكر الكفر اجملرد اليعدد العذاب 

والكافرين هلم عذاب اليم وقوله تعاىل اولئك يناهلم نصيبهم من الكتاب يعين يناهلم ما كتب هلم يف : كقوله تعاىل 
  الدنيا من احلياة والرزق وغري ذلك 

حىت اذا جاءهتم رسلنا يتوفوهنم قالوا اينما كنتم تدعون من دون اهللا قالوا ضلوا عنا زالوا وفارقوا وبطلت تلك 
وا على انفسهم اهنم كانوا كافرين قال ادخلوا يف امم قد خلت من قبلكم من اجلن واالنس يف النار الدعوة وشهد

ادخلوا يف مجلة هذه االمم كلما دخلت امة لعنت اختها حىت اذا اداركوا فيها مجيعا قالت اخراهم الوالهم كل امة 
عفه عليهم مبا اضلونا وصدونا عن طاعة رسلك متاخرة السالفها ربنا هؤالء اضلونا فاهتم عذابا ضعفا من النار ضا

قال اهللا تعاىل لكل ضعف من االتباع واملتبوعني حبسب ضاللة وكفره ولكن التعلمون التعلم كل طائفة مبا فيه 
  اختها من العذاب املضاعف 

م احلق وقالت اوالهم الخراهم فما كان لكم علينا من فضل فانكم جئتم بعدنا فارسلت فيكم الرسل وبينوا لك
  وحذروكم من ضاللنا 

وهنوكم عن اتباعنا وتقليدنا فابيتم اال اتباعنا وتقليدنا وترك احلق الذي اتتكم به الرسل فاي فضل كان لكم علينا 
وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم احلق كما تركنا فضللتم انتم بنا كما ضللنا حنن بقوم اخرين فاي فضل كان لكم 

  علينا 
كنتم تكسبون فلله ما اشفاها من موعظة وما ابلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة فان  فذوقوا العذاب مبا

  هذه االية وامثاهلا مما يذكر قلوب السائرين اىل اهللا واما اهل البطالة فليس عندهم من ذلك خرب 

  فصل معركة االتباع واملتبوعني

  فهذا حكم االتباع واملتبوعني املشركني يف الضاللة 
ما االتباع املخالفون ملتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون اهنم هلم تبع وليسوا متبعني لطريقتهم فهم وا

اذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت هبم االسباب وقال الذين : املذكورون يف قوله تعاىل 
  ا كذلك يريهم اهللا اعماهلم حسرات عليهم وما هم خبارجني من النار اتبعوا لو ان لنا كرة فنتربأ منهم كما تربؤوا من

فهؤالء املتبوعون كانوا على هدى واتباعهم ادعوا اهنم كانوا على طريقتهم ومنهاجهم وهم خمالفون هلم سالكون 
فاهنم اختدوهم غري طريقتهم يزعمون اهنم حيبوهنم وان حمبتهم هلم تنفعهم مع خمالفتهم فيتربءون منهم يوم القيامة 

  اولياء من دون اهللا وظنوا ان هذا االختاذ ينفعهم 
وهذه حال كل من اختد من دون اهللا ورسوله وليجة و اولياء يوايل هلم ويعادي هلم ويرضى هلم ويغضب هلم فان 



ه ومعاداته اعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرهتا وشدة تعبه فيها ونصبه اذ مل جيرد مواالت
وحمبته وبغضه وانتصاره وايثاره هللا ورسوله فابطل اهللا عز و جل ذلك العمل كله وقطع تلك االسباب فينقطع يوم 

  القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة ومواالة كانت لغري اهللا تعاىل وال يبقى اال السبب 

ادته له وحده ولوازمها من احلب والبغض الواصل بني العبد وربه وهو حظه من اهلجرة اليه واىل رسوله وجتريد عب
والعطاء واملنع واملواالة واملعاداة والتقريب واالبعاد وجتريده متابعة رسوله وترك اقوال غريه وترك ما خالف ما جاء 

به واالعراض عنه وعدم االعتناء به وجتريد متابعته جتريدا حمضا بريئا من شوائب االلتفات اىل غريه فضال عن 
  ينه وبني غريه فضال عن تقدمي قول غريه عليه الشركة ب

فهذا هو السبب الذي الينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة اليت بني العبد وبني ربه وهي نسبة العبودية احملضة وهي 
  آخيته اليت حيول ما حيول مث اليها مرجعة 

  ما احلب اال للحبيب االول ... نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى 
  وحنينه ابدا الول منزل ... رض يالفه الفىت كم منزل يف اال

وهذه هي النسبة اليت تنفع العبد فال ينفعه غريها يف الدور الثالثة اعين دار الدنيا ودار الربزخ ودار الفرار فال قوام 
  : له والعيش وال نعيم والفالح اال هبذه النسبة وهي السبب الواصل بني العبد وبني اهللا ولقد احسن القائل 

  فللمحبني حبل غري منقطع ... ذا تقطع حبل الوصل بينهم ا
  فللمحبني مشل غري متصدع ... وان تصدع مشل القوم بينهم 

واملقصود ان اهللا سبحانه يقطع يوم القيامة االسباب والعلق والوصالت اليت كانت بني اخللق يف الدنيا كلها وال 
فقط وهو سبب العبودية احملضة اليت الوجود هلا وال حتقيق بتجريد  يبقى اال السبب والوصلة اليت بني العبد وبني اهللا

متابعة الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم اذ هذه العبودية امنا جاءت على السنتهم وما عرفت اال هبم وال سبيل 
  اليها اال مبتابعتهم وقد قال تعاىل وقدمنا اىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا 

ماله اليت كانت يف الدنيا على غري سنة رسله وطريقتهم ولغري وجهه جيعلها اهللا هباءا منثورا وال ينتفع فهذه هي اع
منها صاحبها بشئ اصال وهذا من اعظم احلسرات على العبد يوم القيامة ان يرى سعيه كله ضائعا مل ينتفع منه بشئ 

  بسعيهم  وهو احوج ما كان العامل اىل عمله وقد سعد اهل السعي النافع

  فصل االتباع السعداء

  : فهدا حكم اتباع االشقياء فاما اتباع السعداء فنوعان 
والسابقون االولون من املهاجرين واالنصار والذين : اتباع هلم حكم االستقالل وهم الذين قال اهللا عز و جل فيهم 

  اتبعوهم باحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه 
م رضا اهللا عنهم وهم اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكل من تبعهم فهؤالء هم السعداء الذين ثبت هل

باحسان اىل يوم القيامة وال خيتص ذلك بالقرن الذين راوهم فقط وامنا خص التابعني مبن راوا الصحابة ختصيصا 
هم فهو من التابعني التابعون مطلقا لذلك القرن فقط واال فكل من سلك سبيل: عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل 

  هلم باحسان وهو ممن رضي اهللا عنهم ورضوا عنه االحسان يف التبعية 



وقيد سبحانه هذه التبعية باهنا تبعية باحسان ليست مطلقة فتحصل مبجرد النية واالتباع يف شئ واملخالفة يف غريه 
  ولكن تبعية مصاحبة االحسانوان الباء ها هنا للمصاحبة 

  ة شرط يف حصول رضاء اهللا عنهم وجناته واالحسان واملتابع
وقد قال تعاىل هو الذي بعث يف االميني رسوال منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وان 

كانوا من قبل لفي ضالل مبني وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم وهو العزيز احلكيم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا 
  م ذو الفضل العظي

  هم الذين ادركوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصحبوه : فاالولون 
هم الذين مل يلحقوهم وهم كل من بعدهم على منهاجهم اىل يوم القيامة فيكون التاخر وعدم اللحاق : واالخرون 

م ال يلحقون هبم يف الفضل والرتبة بل هم دوهنم فيكون عدم اللحاق يف الرتبة والقوالن كاملتالزمني فان من بعده
  اليف الفضل وال يف الزمان فهؤالء الصنفان هم السعداء 

واما من مل يقبل هدى اهللا الدي بعث به رسوله ومل يرفع به راسا فهو من الصنف الثالث وهم مثل الذين محلوا 
  التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل اسفارا 
خلالئق بالنسبة اىل دعوته وما بعث به من اهلدى يف قوله صلى اهللا عليه وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم اقسام ا

و سلم مثل ما بعثين اهللا به من اهلدىو العلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء فانبتت 
ا هي قيعان الكال والعشب الكثري وكانت منها اجادب امسكت املاء فسقى الناس وزرعوا واصاب طائفة اخرى امن

  المتسك ماء والتنبت 

كال فذلك مثل من فقه يف الدين فنفعه ما بعثين اهللا به و مثل من مل يرفع بذلك راسا ومل يقبل هدى اهللا الذي ارسلت 
  الغيث والعلم  \ح  \به 

بدان فشبه صلى اهللا عليه و سلم العلم الذي جاء به بالغيث الن كال منهما سبب احلياة فالغيث سبب حياة اال
  والعلم سبب حياة القلوب 

  وشبه القلوب باالودية كما يف قوله تعاىل انزل من السماء ماءا فسالت اودية بقدرها االرض والغيث 
  وكما ان االرضني ثالثة بالنسبة اىل قبول الغيث 

  هبيج ارض زكية قابلة للشراب والنبات فاذا اصاهبا الغيث ارتوت ومنه يثمر النبت من كل زوج : احداها 
فذلك مثل القلب الزكي الذكي فهو يقبل العلم بذكائه فيثمر فيه وجوه احلكم ودين احلق بزكائه فهو قابل للعلم 

  مثمر ملوجبه وفقهه واسرار معادنه 
  ارض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه فهذه تنفع الناس لورودها والسقي منها واالزدراع : والثانية 

لعلم الذي حيفظه كما مسعه فال تصرف فيه وال استنبط بل للحفظ اجملرد فهو يؤدي كما وهو مثل القلب احلافظ ل
  مسع وهو من القسم الذي قال 

   \ح  \فرب حامل فقه اىل من هو افقه ورب حامل فقه غري فقيه : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مباله ماشاء  كمثل الغين التاجر اخلبري بوجوه املكاسب والتجارات فهو يكسب: فاالول 
  مثل الغين الذي ال خربة له بوجوه الربح واملكسب ولكنه حافظ ملا ال حيسن التصرف والتقلب فيه : والثاين 



ارض قاع وهو املستوى الذي اليقبل النبات والميسك ماء فلو اصاهبا من املطر ما اصاهبا مل تنتفع : واالرض الثالثة 
  منه بشئ 

العلم والفقه والدراية وامنا هو مبنزلة االرض البوار اليت ال تنبت والحتفظ وهو مثل فهذا مثل القلب الذي اليقبل 
  الفقري الذي ال مال له والحيسن ميسك ماال 

  عامل معلم وداع اىل اهللا على بصرية فهذا من ورثة الرسل : فاالول 
  ثمر حافظ مؤد ملا مسعه فهذا حيمل لغريه ما يتجر به احملمول اليه ويست: والثاين 

  الهذا والهذا فهو الذي مل يقبل هدى اهللا ومل يرفع به راسا : والثالث 
  فاستوعب هذا احلديث اقسام اخللق يف الدعوة النبوية ومنازهلم منها قسمان قسم سعيد وقسم شقي 

  فصل يف اطفال املؤمنني

هلم حكم التكليف يف دار الدنيا وامنا هم فهم اتباع املؤمنني من ذريتهم الذين مل يثبت : واما النوع الثاين من االتباع 
  مع ابائهم تبع هلم 

  وقال اهللا تعاىل فيهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم باميان احلقنا هبم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شئ 
  اخرب سبحانه انه احلق الذرية بآبائهم يف اجلنة كما اتبعهم اياهم يف االميان 

وما التناهم من عملهم من شئ والضمري عائد : هلم يستحقون به تلك الدرجات قال تعاىل  وملا كان الذرية العمل
  اىل الذين امنوا 

أي وما نقصناهم من عملهم بل رفعنا ذريتهم اىل درجتهم مع توفيتهم اجور اعماهلم فليست منزلتهم منزلة من مل 
  حقون من اعماهلم يكن له عمل بل وفيناهم اجورهم فاحلقنا هبم ذريتهم فوق ما يست
  مث ملا كان هذا االحلاق يف الثواب والدرجات فضال من اهللا فرمبا 

وقع يف الوهم ان احلاق الذرية ايضا حاصل هلم يف حكم العدل فلما اكتسبوا سيئات اوجبت عقوبة كان كل عامل 
العدل والعقاب وهذا نوع من رهينا بكسبه ال يتعلق بغريه شئ فاالحلاق املذكور امنا هو يف الفضل والثواب ال يف 

  اسرار القران وكنوزه اليت خيتص اهللا بفهمها من شاء 
  اشقيائهم و سعدائهم : فقد تضمنت هذه االية اقسام اخلالئق كلهم 

  السعداء املتبوعني واالتباعواالشقياء املتبوعني واالتباع 
عادة وخيلد اىل البطالة فان كان من قسم سعيد فعلى العاقل الناصح لنفسه ان ينظر يف أي االقسام هو و ال يغتر بال

انتقل اىل ما هو فوقه وبذل جهده واهللا ويل التوفيق والنجاح وان كان من قسم شقي انتقل منه اىل القسم السعيد يف 
  زمن االمكان قبل ان يقول ياليتين اختدت مع الرسول سبيال 

  فصل يف سفر اهلجرة

لى الرب والتقوى والتعاون على سفر اهلجرة اىل اهللا والرسول باليد واللسان واملقصود هبذا ان من اعظم التعاون ع
  والقلب واملساعدة والنصيحة تعليما وارشادا ومودة 

ومن كان هكذا مع عباد اهللا فكل خري اليه اسرع واقبل اهللا اليه بقلوب عباده وفتح على قلبه ابواب العلم ويسره 



  لليسرى 
  املسافر ومن كان بالضد فبالضد زاد 

  قد اشرت اىل سفر عظيم وامر جسيم فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه : فإن قلت 
قلت زاده العلم املوروث من خامت االنبياء صلى اهللا عليه و سلم وال زاد له سواه فمن مل حيصل هذا الزاد فال خيرج 

  من بيته وليقعد مع اخلالفني 
: ان حيصوا فله اسوة هبم ولن ينفعه هذا التاسي يوم احلسرة شيئا كما قال تعاىل فرفقاء املتخلف البطالون اكثر من 

  ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم يف العذاب مشتركون فقطع اهللا سبحانه انتفاعهم بتاسي بعضهم 

  ببعض يف العذاب فان مصائب الدنيا اذا عمت صارت مسالة وتأسي بعض املصابني ببعض كما قالت اخلنساء 
  اسلي النفس عنه بالتاسي ... على اخواهنم لقتلت نفسي وما يبكون مثل اخي ولكن ... ولوال كثرة الباكني حويل 

  فهذا الروح احلاصل من التاسي معدوم بني املشتركني يف العذاب يوم القيامة 

  فهو بذل اجلهد واستفراغ الوسع فال ينال باملين: طريق السفر واما طريقه 

  ينا وامنا هو كما قيل ولن يدرك باهلو
  لكي تدرك العز الرفيع الدائم ... فخض غمرات املوت واسم اىل العال 

  والمهة تصبو اىل لوم الئم ... فال خري يف نفس ختاف من الردى 
  : وال سبيل اىل ركوب هذا الظهر اال بامرين 

  عن فرسه وجيعله صريعا يف االرض ان اليصبو يف احلق اىل لوم الئم فان اللوم يصيب الفارس فيصرعه : احدمها 
ان هتون عليه نفسه يف اهللا فيقدم حينئذ وال خياف االهوال فمىت خافت النفس تاخرت و احجمت : والثاين 

  واخلدت اىل االرض وال يتم له هذان 

ا هو خياف االمران اال بالصرب فمن صرب قليال صارت تلك االهوال رحيا رخاء يف حقه حتمله بنفسها اىل مطلوبه فبينم
  منها اذ صارت اعظم اعوانه وخدمه وهذا امر ال يعرفه اال من دخل فيه مركب املسافر 

واما مركبه فصدق اللجأ اىل اهللا واالنقطاع اليه بكليته وحتقيق االفتقار اليه بكل وجه والضراعة اليه وصدق التوكل 
رغ الذي الشئ عنده فهو يتطلع اىل قيمه ووليمة ان واالستعانة به واالنطراح بني يديه انطراح املسلوم املكسور الفا

جيده ويلم شعثه و ميده من فضله و يستره فهذا الذي يرجي له ان يتوىل اهللا هدايته وان يكشف له ما خفي على 
  غريه من طريق هذه اهلجرة ومنازهلا 

  فصل يف التدبر والتفكر يف االء اهللا

تفكر وتدبر ايات اهللا حيث تستويل على الفكر وتشغل القلب فاذا ورأس االمر وعموده يف ذلك امنا هو دوام ال
صارت معاين القران مكان اخلواطر من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو االمري املطاع امره 
 فحينئذ يستقيم له سريه ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر

  السحاب صنع اهللا الذي اتقن كل شئ انه خبري مما تفعلون 



  فصل يف افال يتدبرون القران

انك قد اشرت اىل مقام عظيم فافتح يل بابه واكشف يل حجابه وكيف تدبر القران وتفهمه واالشراف : فان قلت 
ساضرب لك امثاال حتتذي  :على عجائبه وكنوزه وهذه تفاسري االئمة بايدينا فهل يف البيان غري ما ذكروه قلت 

  عليها وجتعلها اماما لك يف هذا املقصد 
هل اتاك حديث ضيف ابراهيم املكرمني اذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال سالم قوم منكرون فراغ : قال اهللا تعاىل 

عليم فاقبلت  اىل اهله فجاء بعجل مسني فقربه اليهم قال اال تاكلون فاوجس منهم خيفة قالوا ال ختف وبشروه بغالم
  كذلك قال ربك انه هو احلكيم العليم : امراته يف صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا 

فعهدى بك اذا قرات هذه االية وتطلعت اىل معناها وتدبرهتا فامنا تطلع منها على ان املالئكة اتوا ابراهيم يف صورة 
ته عجبت من ذلك فاخربهتا املالئكة ان اهللا قال ذلك ومل االضياف ياكلون ويشربون وبشروه بغالم عليم وامنا امرا

  يتجاوز تدبرك غري ذلك 

  فامسع االن بعض ما يف هذه االيات من انواع االسرار 
  وكم قد تضمنت من الثناء على ابراهيم 

  وكيف مجعت الضيافة وحقوقها 
  وما تضمنت من الرد على اهل الباطل من الفالسفة واملعطلة 

  ما عظيما من اعالم النبوة وكيف تضمنت عل
  وكيف تضمنت مجيع صفات الكمال اليت ردها اىل العلم واحلكمة 

  وكيف اشارت اىل دليل امكان املعاد بالطف اشارة واوضحها مث افصحت وقوعه 
  وكيف تضمنت االخبار عن عدل الرب وانتقامه من االمم املكذبة 

  وتضمنت ذكر االسالم واالميان والفرق بينهما 
  منت بقاء ايات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم االخر وتض

  وتضمنت انه ال ينتفع هبذا كله اال من يف قلبه خوف من عذاب االخرة وهم املؤمنون هبا 
  واما من ال خياف االخرة وال يؤمن هبا فال ينتفع بتلك االيات 

  فامسع االن بعض تفاصيل هذه اجلملة 
اتاك حديث ضيف ابراهيم املكرمني افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة لالستفهام وليس املراد  قال اهللا تعاىل هل

  هبا حقيقة 

ان هل يف مثل هذا املوضع مبعىن قد اليت تقتضي التحقيق ولكن يف ورود الكالم : االستفهام وهلذا قال بعض الناس 
لم اذا اراد ان خيرب املخاطب بامر عجيب ينبغي يف مثل هذا بصيغة االستفهام سر لطيف ومعىن بديع فإن املتك

االعتناء به واحضار الذهن له صدر له الكالم باداة االستفهام لتنبيه مسعه وذهنه للمخرب به فتارة يصدره باال وتارة 
يصدره هبل فقول هل علمت ما كان من كيت وكيت اما مذكرا به واما واعظا له خموفا واما منبها على عظمه ما 

  به واما مقررا له خيرب 
فقوله تعاىل هل اتاك حديث موسى و هل اتاك نبا اخلصم وهل اتاك حديث الغاشية و هل اتاك حديث ضيف 



  ابراهيم املكرمني متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفتها ما تضمنته 
  ففيه امر اخر 

فانه من الغيب الذي التعمله انت وال قومك فهل اتاك من  وهو التنبيه على ان اتيان هذا اليك علم من اعالم النبوة
  غري اعالمنا وارسالنا وتعريفنا ام مل ياتك اال من قبلنا 

  فانظر ظهور هذا الكالم بصيغة االستفهام وتامل عظم موقعة من 

  مجيع موارده يشهد انه من الفصاحة يف ذروهتا العليا 
  على خليله ابراهيم فان يف املكرمني قولني وقوله ضيف ابراهيم املكرمني متضمن لثنائه 

  اكرام ابراهيم هلم ففيه مدح ابراهيم باكرام الضيف : احدمها 
اهنم مكرمون عنذ اهللا كقوله تعاىل بل عباد مكرمون وهو متضمن ايضا لتعظيم خليله ومدحه اذ جعل : والثاين 

  اهيم مالئكته املكرمني اضيافا له فعلى كال التقديرين فيه مدح البر
وقوله فقالوا سالما قال سالم متضمن مبدح اخر البراهيم حيث رد عليهم السالم احسن مما حيوه به فان حتيتهم 

سلمنا عليك سالما وحتية ابراهيم هلم باسم مرفوع متضمن جلملة امسية : باسم منصوب متضمن جلملة فعلية تقديره 
ان اجلملة االمسية تقتضي الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي تقديره سالم دائم او ثابث او مستقر عليكم وال ريب 
  التجدد واحلدوث فكانت حتية ابراهيم اكمل واحسن 

  مث قال قوم منكرون ويف هذا من حسن خماطبة الضيف والتذمم منه وجهان يف املدح 
خلطاب ملا فيه من انتم قوم منكرون فتذمم منهم ومل يواجههم هبذا ا: انه حذف املبتدا والتقدير : احدامها 

  االستيحاش 

  وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم اليواجه احدا مبا يكرهه بل يقول وما بال اقوام يقولون كذا ويفعلون كذا 
الثاين قوله قوم منكرون فحذف فاعل االنكار وهو الذي كان انكرهم كما قال يف موضع اخر نكرهم والريب ان 

  رمت قوله منكرون الطف من ان يقول انك
وقوله فراغ اىل اهله فجاء بعجل مسني فقربه اليهم قال اال تاكلون متضمن وجوها من املدح واداب الضيافة واكرام 

  الضيف 
منها قوله فراغ اىل اهله والروغان الذهاب بسرعة واختفاء وهو يتضمن املبادرة اىل إكرام الضيف واالختفاء 

الف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه مث يربز مبراى منه وحيل صرة يتضمن ترك ختجيله واال يعرض للحياء وهذا خب
النفقة ويزن ما ياخذ ويتناول االناء مبراى منه وحنو ذلك مما يتضمن ختجيل الضيف وحياءه فلفظة راغ تنفي هذين 

انه الحيتاج االمرين ويف قوله تعاىل اىل اهله مدح اخر ملا فيه من االشعار ان كرامة الضيف معدة حاصلة عند اهله و
  ان يستقرض من جريانه وال يذهب اىل غري اهله اذ قرى الضيف حاصل عندهم 

  فجاء بعجل مسني يتضمن ثالثة انواع من املدح : وقوله 
  خدمة ضيفه بنفسه فانه مل يرسل به وامنا جاء به بنفسه : احدها 
  ما شاءوا  انه جاءهم حبيوان تام مل ياهتم ببعضه ليتخريوا من اطيب حلمه: الثاين 



انه مسني ليس هبمزول وهذا من نفائس االموال ولد البقر السمني فاهنم يعجبون به فمن كرمه هان عليه : الثالث 
  ذحبه واحضاره 

وقوله اليهم متضمن املدح وادابا اخرى وهو احضار الطعام اىل بني يدي الضيف خبالف من يهيئ الطعام يف موضع 
  مث يقيم ضيفه فيورده عليه 

له اال تأكلون فيه مدح واداب اخر فانه عرض عليهم االكل بقوله اال تأكلوا وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف وقو
  ضعوا ايديكم يف الطعام كلوا تقدموا وحنو هذا : خبالف من يقول 

ا وقوله فاوجس منهم خيفة النه ملا رآهم ال ياكلون من طعامه اضمر منهم خوفا ان يكون معهم شر فان الضيف اد
اكل من طعام رب املنزل اطمان اليه وانس به فلما علموا منه ذلك قالوا الختف وبشروه بغالم عليم وهذا الغالم 

عجوز عقيم اليولد ملثلي فاين يل بالولد واما امساعيل فانه من : اسحق ال امساعيل الن امراته عجبت من ذلك فقالت 
هذا يف سورة هود يف قوله تعاىل فبشرناها باسحاق ومن وراء سريته هاجر وكان بكره واول ولده وقد بني سبحانه 

  اسحاق يعقوب وهذه هي القصة نفسها 
وقوله تعاىل فاقبلت امراته يف صرة فصكت وجهها فيه بيان ضعف عقل املرأة وعدم ثباهتا اذ بادرت اىل الندبة 

  فصكت الوجه عند هذا االخبار 

طاب الرجال واقتصارها من الكالم على ما يتادى به احلاجة فاهنا وقوله عجوز عقيم فيه حسن ادب املراة عند خ
حذفت املبتدا ومل تقل انا عجوز عقيم واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الوالدة مل تذكر غريه واما يف 

  سورة هود فذكرت السبب املانع منها ومن ابراهيم وصرحت بالعجب 
الثبات صفة القول له وقوله انه هو احلكيم العليم متضمن الثبات صفة وقوله تعاىل قالوا كذلك قال ربك متضمن 

احلكمة والعلم اللذين مها مصدر اخللق واالمر فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته وكذلك امره 
  وشرعه مصدره عن علمه وحكمته 

كماهلا من القيومية والقدرة والبقاء والعلم واحلكمة متضمنان جلميع صفات الكمال فالعلم يتضمن احلياة و لوازم 
  والسمع والبصر وسائر الصفات اليت يستلزمها العلم التام 

واحلكمة تتضمن كمال االرادة والعدل والرمحة واالحسان واجلود والرب ووضع االشياء يف مواضعها على احسن 
  وجوهها ويتضمن ارسال واثبات الثواب والعقاب 

كما هي طريقة القران يف االستدالل على هذه املطالب العظيمة بصفة احلكمة  كل هذا العلم من امسه احلكيم
  واالنكار على من يزعم انه خلق اخللق عبثا وسدى وباطال فحينئذ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب 

  اثباته  والعقاب وهلذا كان اصح القولني ان املعاد يعلم بالعقل وان السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على
ومن تامل طريقة القران وجدها دالة على ذلك وانه سبحانه يضرب هلم االمثال املعقولة اليت تدل على امكان املعاد 

  تارة ووقوعه اخرى فيذكر ادلة القدرة الدالة على امكان املعاد وادلة احلكمة املستلزمة لوقوعه 
اهللا عن غريها كافية شافية موصلة اىل املطلوب بسرعة  ومن تامل ادلة املعاد يف القران وجدها كذلك مغنية حبمد

  متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثري من الناس 
وان ساعد التوفيق كتبت يف ذلك سفرا كبريا ملا رايت يف االدلة اليت ارشد اليها القران من الشقاء واهلدى وسرعة 

عنها مبا ينثلج له الصدر ويكثر معه اليقني خبالف غريه االنصاف وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه واجلواب 



  من االدلة فاهنا على العكس من ذلك وليس هذا موضع التفصيل 
واملقصود ان صدور اخللق واالمر عن علم الرب وحكمته واختصت هذه القصة بذكر هذين االمسني القتضائهما 

ادة وخفاء العلم بسبب هذا االيالد وكون احلكمة لتعجب النفوس من تولد مولود بني ابوين اليولد ملثلهما ع
اقتضت جريان هذه الوالدة على غري العادة املعروفة فذكر يف االية اسم العلم واحلكمة املتضمن لعلمه سبحانه 

  بسبب هذا اخللق وغايته وحكمته يف وضعه موضعه من غري اخالل مبوجب احلكمة 

اهلم هلالك قوم لوط وارسال احلجارة املسومة عليهم ويف هذا ما يتضمن مث ذكر سبحانه وتعاىل قصة املالئكة يف ارس
تصديق رسله واهالك املكذبني هلم والداللة على املعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا يف هذا العامل وهذا من اعظم 

  االدلة الدالة على صدق رسله لصحة ما اخربوا به عن رهبم 
فيها من املؤمنون فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني ففرق بني االسالم واالميان فاخرجنا من كان : مث قال تعاىل 

  هنا لسر اقتضاه الكالم 
فان االخراج هنا عبارة عن النجاة فهو اخراج جناة من العذاب و الريب ان هذا خمتص باملؤمنني املتبعني للرسل 

  ظاهرا وباطنا 
ملسلمني ملا كان املوجودون من املخرجني اوقع اسم االسالم عليهم الن وقوله تعاىل فما وجدنا فيها غري بيت من ا

امراة لوط كانت من اهل هذا البيت وهي مسلمة يف الظاهر فكانت يف البيت املوجودين اليف القوم الناجيني وقد 
يانة فاحشة اخرب سبحانه عن خيانة امراة لوط وخيانتها اهنا كانت تدل قومها على اضيافه وقلبها معهم وليست خ

  فكانت من اهل البيت املسلمني ظاهرا وليست من املؤمنني الناجيني 
ومن وضع داللة القران والفاظه مواضعها تبني له من اسراره وحكمة ما يبهر العقول ويعلم انه تنزيل من حكيم 

  محيد 
  ان االسالم اعم من : وهبذا خرج اجلواب عن السؤال املشهور وهو 

ناء االعم من االخص وقاعدة االستثناء تقتضي العكس وتبني ان املسلمني املستثنني مما وقع عليه االميان فكيف استث
  فعل الوجود واملؤمنني غري مستثنني منه بل هم املخرجون الناجون 

يف  وقوله تعاىل وتركنا فيها اية للذين خيافون العذاب االليم فيه دليل على ان آيات اهللا سبحانه وعجائبه اليت فعلها
  هذا العامل وابقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله امنا ينتفع هبا من يؤمن باملعاد وخيشى عذاب اهللا تعاىل 

  كما قال اهللا تعاىل يف موضع آخر ان يف ذلك آلية ملن خاف عذاب االخرة 
لدهر كما اصاب هؤالء قوم اصاهبم ا: سيذكر من خيشى فان من اليؤمن باآلخرة غايته ان يقول : وقال تعاىل 

  غريهم وال زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة 
  و اما من آمن باآلخرة واشفق منها فهو الذي ينتفع باآليات واملواعظ 

واملقصود هبذا امنا هو التنبيه والتمثيل على تفاوت االفهام يف معرفة القرآن واستنباط اسراره وآثار كنوزه ويعترب 
  ؤتيه من يشاء هبذا غريه والفضل بيد اهللا ي

  فصل الرفيق والطريق واملقصود ان القلب ملا حتول هلذا السفر طلب رفيقا



يانس به يف السفر فال جيد اال معارضا مناقضا او الئما بالتأنيب مصرحا او فارغا من هذه احلركة معرضا وليت كل 
  ائل ما ترى هكذا فلقد احسن اليك من خالل وطريقك ومل يطرح شره عليك كما قال الق

  من اكثر الناس احسان وامجال ... انا لفي زمن ترك القبيح به 
فإدا كان هذا املعروف من الناس فاملطلوب يف هذا الزمان املعاونة على هذا السفر باالعراض وترك الالئمة 

  واالعتراض اال ما عسى ان يقع نادرا فيكون غنيمة باردرة ال قيمة هلا 
 سريه على هذه الغنيمة بل يسري و لو وحيدا غريبا فانفراد العبد يف طريق طلبة دليل وال ينبغي ان ال يتوقف العبد يف

  على صدق احملبة 
ومن نظر يف هذه الكلمات اليت تضمنتها هذه الورقات علم اهنا من اهم ما حيصل به التعاون على الرب والتقوى 

ها هديته املعجلة السابقة اىل اصحابه ورفقائه يف وسفر اهلجرة اىل اهللا ورسوله وهو الذي قصد سطرها بكتابتها وجعل
  طلب العلم 

  وشهد اهللا وكفى باهللا شهيدا ولو توايف احدا منهم لقابلها بالقبول ولبادر 

اىل تفهمها وعدها من افضل ما اهدى صاحب اىل صاحبه فإن غري هذا من جريانات الركب اخلريية وان تطلعت 
يف غاية الرخص لكثرة جالبها وامنا اهلدية النافعة كلمة يهديها الرجل اىل اخيه النفوس اليها ففائدهتا قليلة وهي 

  املسلم املوتى االحياء واالحياء املوتى 
ومن اراد هذا السفر فعليه مبرافقة االموات الذين هم يف العامل احياء فانه يبلغ مبرافقتهم اىل مقصده وليحذر من 

ات فإهنم يقطعون عليه طريقه فليس هلذا السالك انفع من تلك املرافقة واوفق مرافقة االحياء الذين هم يف الناس امو
شتان بني اقوام موتى حتيا القلوب بذكرهم وبني اقوام احياء متوت : له من هذه املفارقة فقد قال بعض السلف 

  القلوب مبخالطتهم 
التشبه هبم ومباهاهتم والسلوك اين فما على العبد اضر من عشائره وابناء جنسه فنظره قاصر ومهته واقفة عند 

  سلكوا حىت لو دخلوا جحر ضب الحب ان يدخله معهم 
فمىت صرف مهته عن صحبتهم اىل صحبة من اشباحهم مفقودة وحماسنهم وآثارهم اجلميلة يف العامل موجودة 

   استحدث بذلك مهة اخرى وعمال آخر وصار بني الناس غريبا وان كان فيهم مشهورا ونسيبا ولكنه

غريب حمبوب يرى ما الناس فيه و ال يرون ما هو فيه يقيم هلم املعاذير ما استطاع وحيضهم جبهده و طاقته سائرا 
فيهم بعينني عني ناظرة اىل االمر والنهى هبا يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي هلم احلقوق و يستوفيها 

يدعو هلم و يستغفر هلم ويلتمس وجوه املعاذير فيما ال خيل بامر عليهم وعني ناظرة اىل القضاء والقدر هبا يرمحهم و
و ال يعود بنقض شرع وقد وسعهم بسطته ورمحته ولينه ومعذرته وقفا عند قوله تعاىل خذ العفو وامر بالعرف 
من واعرض عن اجلاهلني متدبرا ملا تضمنته هذه اآلية من حسن املعاشرة مع اخللق واداء حق اهللا فيهم والسالمة 
شرهم فلو اخذ الناس كلهم هبذه اآلية لكفتهم وشفتهم فان العفو ما عفى من اخالقهم ومسحت به طبائعهم 

  ووسعهم بذلة من امواهلم و اخالقهم 
فهذا ما منهم اليه واما ما يكون منه اليهم فأمرهم باملعروف وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنة وهو ما امر اهللا 

  اذى جاهلهم فاالعراض عنه وترك االنتقام لنفسه واالقتصار هلا  به و اما ما يتقي به
فأي كمال للعبد وراء هذا واي معاشرة وسياسة هلذا العامل احسن من هذه املعاشرة والسياسة فلو فكر الرجل يف 



هبذه  كل شر يلحقه من العامل اعين الشر احلقيقي الذي ال يوجب له الرفعة والزلفى من اهللا وجد سببه االخالل
  الثالث او بعضها واال فمع القيام هبا فكل ما حيصل له من الناس 

  فهو خري له وان شرا يف الظاهر فانه يتولد من االمر باملعروف وال يتولد منه اال خريا وان ورد يف حالة شر واذى 
  كما قال اهللا تعاىل ان الذين جاءوا باالفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم 

وقال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف االمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا وقد 
تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق اهللا وحق اخللق فإهنم اما يسيئوا يف حق اهللا ويف حق رسوله فإن اساءوا يف حقك 

غفر هلم واستجلب قلوهبم واستخرج ما عندهم من الراي فقابل ذلك بعفوك عنهم وان اساءوا يف حقي فاسألين ا
مبشاورهتم فإن ذلك احرى يف استجالب طاعتهم وبذل النصيحة فاذا عزمت فال استشارة بعد ذلك بل توكل 

  وامض ملا عزمت عليه من امرك فإن اهللا حيب املتوكلني 
انك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي اهللا عنها فهذا وامثاله من االخالق اليت ادب اهللا هبا رسوله وقال تعاىل فيه و

  كان خلقه القرآن وهذا اليتم اال بثالثة اشياء 
  ان يكون العود طيبا فاما ان كانت الطبيعة جافية غليظة : احدها 

يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وارادة وعمال خبالف الطبيعة املنقادة اللينة السلسة القياد فاهنا مستعدة امنا 
  تريد احلرث والبذر 

ان تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي واهلوى فان هذه االمور تنايف الكمال فان مل تقو : الثاين 
  النفس على قهرها و اال مل تزل مغلوبة مقهورة 

  رة علم شاف حبقائق االشياء وتنزيلها منازهلا مييز بني الشحم والورم والزجاجة واجلوه: الثالث 
فإذا اجتمعت فيه هذه اخلصال الثالث وساعد التوفيق فهو القسم الذي سبقت هلم من رهبم احلسىن ومتت هلم 

  العناية 
واهللا سبحانه وتعاىل اعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا ابدا اىل يوم الدين 

  واحلمد هللا رب العاملني 
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