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احنـراف العلمــاء

أسبـــابـــه وآثـــاره يف القــرآن الكريـــم
دراسة موضوعية تأصيلية

َ
د .حممد بن سامل بن حممد البيضاني الزهراني

األستاذ املساعد جبامعة امللك خالد – أهبا
من  3739إىل 3788

3740

3741

املقدمة

احلمد هلل احملمود بكل لسان ،املعبود يف كل زمان ،الذي ال خيلو من علمه مكان ،جل
عن األشباه واألنداد ،وتنزه عن الصاحبة واألوالد ،ونفذ حكمه يف مجيع العباد ،مث أما
بعد.

فالقرآن الكرمي حجة هللا البالغة ،ورسالته اخلامتة ،أنزله هدى ونورا ،ومن بيان القرآن
الكرمي وهداايته لليت هي أقوم؛ تصحيح املفاهيم اخلاطئة ،وبيان سبل االحنراف اليت جيب

على السائر إىل هللا عز وجل أن يُدركها من شبهات وشهوات ،أو ما يشوب العقول من
ُشبَه وأشكال ،بدافع جهل وهوى؛ أو تلبيس من قِبَل شياطني اإلنس واجلن.
من ذلك احنراف علماء األمة عن الصراط املستقيم ،الذين طاملا فتحوا على الناس أعينا

عميا؛ وآذان صما؛ فإن العامل ال يقوم إال على ركنني :طب األداين ،وطب األبدان ،ومها
ركناه األشدان ،وقد كفى هللا عز وجل الناس يف العلماء؛ إما ابملوت أو ابلضالل ،فقال
ص َها ِمنۡ أَطۡ َرافِ َهاۡ﴾ [سورة الرعد .]41:قال
سبحانه﴿ :أ ََو َۡمل يَ َروۡا أَن َۡنِت ٱۡلأَرۡ َ
ض نَن ُق ُ
ابن عباس" :هو موت العلماء" ( ،)1وكذا قاله غري واحد من السلف.
وأما الضالل فهو مذكور هنا يف هذه اآلايت الكرميات اليت نص هللا تعاىل علينا خربها

عن عامل من علماء بين إسرائيل ،فهذا هو فَ قد العلماء حسا ومعىن ،ويف احلديث؛ عن
عبد هللا بن عمرو بن العاص قال :مسعت رسول هللا -ﷺ -يقول« :إِن اّللَ الَ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ض العِل َم بَِقب ِ
العلَ َم ِاءَ ،حّت إِذَا َمل
ض العل َم انتِ َزاعا يَن تَ ِزعُهُ م َن العبَادَ ،ولَكن يَقبِ ُ
يَقبِ ُ
ض ُ
ِ
َضلُّوا»)2( .
ضلُّوا َوأ َ
سئِلُوا فَأَف تَ وا بِغَ ِري ِعل ٍم ،فَ َ
يُب ِق َعالما اَّتَ َذ الن ُ
اس ُرءُوسا ُجهاال ،فَ ُ

( )1ينظر :تفسري الطربي .11/5

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه – كتاب العلم -ابب كيف يقبض العلم  31/1 -احلديث رقم .100
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 أمهية البحث:
 .1انتشار السبل املؤدية إىل االحنراف بشكل مريع عرب وسائل التواصل
االجتماعي والقنوات املشاهدة واملسموعة ،يف ظل اإلغراءات املادية

والوصول إىل اجلماهريية.

 .2أن العلماء هم ورثة األنبياء وهبم صالح الناس واجملتمعات ،وهم ترايق النفوس
والعقول ،الذين ال قيادة وال زمام وال حياة إال هبم.

 أهداف البحث:

 .1املسامهة يف توظيف الدراسات القرآنية يف عالج املشكالت املعاصرة والنهوض
ابألمة.

 .2التحذير من االحنرافات الفكرية والسلوكية الناجتة عن امليل إىل العرض الزائل
وتقدمي احلظوظ على كتاب هللا عز وجل.

 .3بيان سبل الوقاية من هذه االحنرافات عرب هداايت اآلايت وما ترشد إليه.
 حدود البحث:
اعتمدت يف البحث على ما ذكره هللا عز وجل يف سورة األعراف على وجه اخلصوص يف
ُ
قصة بلعام بن ابعوراء ( )1املشار إليه يف قوله تعاىلَ ﴿ :وٱ ۡ
ت ُل َعلَيۡ ِهمۡ نَبَأَ ٱل ِذيۡ َء َ
اتۡنَهُ
ِ
ِ
ِ
ين [ ﴾175سورة
نسلَ َخ منۡ َها فَأَتۡبَ َعهُ ٱلشيۡطَ ُن فَ َكا َن م َن ٱۡلغَا ِو َ
َءايَتنَا فَٱ َ

األعراف ،]175:على أنه هو املقصود ابآلايت يف قول مجهور املفسرين ( ،)2وجعلنا
من مفاصل اآلايت الواردة يف حقه أسبااب وآاثرا ،فإن هللا عز وجل ذكر هذه القصة،

وذكر يف طياهتا اإلشارات البالغة يف أسباب الضالل وآاثره على الفرد واجملتمع ،وقد

ذُكرت هذه القصة بعد احلديث عن الفطرة وسالمتها والتحذير من احنرافها بقوله تعاىل:
( )1وهو :بلعام بن ابعوراء بن مسوم بن مآب بن لوط بن هارون ،أوت العلم واحلكمة .ينظر :اتريخ الطربي

 .427/1تفسري مبهمات القرآن للبلنسي .496/1
( )2ينظر :البحر احمليط .311/5
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﴿وَك َذلِ َ ِ
صل ٱۡلۡأي ِ
ت َولَ َعل ُهمۡ يَرۡ ِج ُعو َن [ ﴾174سورة األعراف .]174:ما يُشري إىل
ك نُ َف ُ َ
َ
أن أول أسباب ضالل العلماء هو احنراف الفطرة ،ونقض العهد املأخوذ عليها ،وهو
سبب حقيقي يف احنراف العلماء فضال عن غريهم.
 منهج البحث:

سيكون املنهج املتبع يف البحث؛ هو:
 .1املنهج التأصيلي بتدبر اآلايت وبيان هداايهتا ،إىل جانب املنهجية املتبعة يف
البحوث والدراسات.

 .2املنهج االستقرائي بتتبع آايت القرآن الكرمي وما صح من األحاديث املتعلقة
ابملوضوع.

 خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وفصلني ،وخامتة.
 املقدمة؛ وتتضمن ما يلي:

أمهية البحث ،أهداف البحث ،حدود دراسة البحث ،منهج البحث ،حمتوى البحث.
 التمهيد؛ وفيه مطلبان:

املطلب األول :تقدير الواقعة.

املطلب الثاين :طبيعة العلم الذي وهبه هللا عز وجل لبلعام.

الفصل األول :أسباب احنراف العلماء يف القرآن.
وفيه مبحثان:

املبحث األول :األسباب املنصوصة يف القرآن الكرمي.

وفيه سبعة مطالب:
املطلب األول :احنراف الفطرة.
املطلب الثاين :االنسالخ.

املطلب الثالث :اإلخالد إىل األرض.

املطلب الرابع :حرمان التوفيق .مشيئة هللا عز وجل السابقة يف اإلضالل.
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املطلب اخلامس :تقدمي احلظوظ.

املطلب السادس :انتهاز الشيطان فرصة الضعف.
املطلب السابع :عدم العمل ابلعلم.
املبحث الثاين :األسباب املستنبطة من كتب التفسري على ضوء ما ورد يف قصة بلعام.

الفصل الثاين :آاثر احنراف العلماء يف القرآن الكرمي.
وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول :اجلنوح إىل صفة البهائم.
املبحث الثاين :اهلالك.

املبحث الثالث :التسفيل.
 اخلامتة :وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
 قائمة املصادر واملراجع.
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التمهيد
املطلب األول :تقدير الواقعة
ِ
ت ُل
رج ٍل وهبَ هُ هللا ع ز وج ل ِعلم ا؛ كم ا ق ال س بحانهَ ﴿ :وٱ ۡ
ابت دأت القص ة القرآني ة ل ُ
اتۡنَهُ َءايَتِنَا﴾ [سورة األعراف ،]175:إنسان يوافيه هللا آايته ،وخيل ع
َعلَيۡ ِهمۡ نَبَأَ ٱل ِذيۡ َء َ
علي ه م ن فض له ،ويعطي ه الفرص ة كامل ة لالتص ال ب ه واالرتف اع ،مث خيت ار االحنط اط

والسفل.

واملتف ق علي ه يف كت ب التفس ري أن ه رج ل م ن ب ين إس رائيل ،وأن القص ة وقع ت يف تل ك
احلقبة ،ففيها من أخبار هؤالء القوم ما أخرب هللا تعاىل عنه يف كتابه عن شأن بين إسرائيل

وكثرة خمالفتهم واحتياهلم وحترميهم ملا أحل هللا عز وجل(1( .

والقرآن الكرمي يفيض أبخبار هؤالء القوم وأحواهلم وعقوابهتم يف أنفسهم وأم واهلم ،ل ذا مل
َّتتل ف كت ب التفس ري يف تعي ني احلقب ة ال يت وقع ت فيه ا ه ذه القص ة الكرمي ة ،س جلها

القرآن الكرمي أعظم تسجيل .لذا قال ابن عباس :كان من بين إسرائيل)2( .

غري أن بعض املفسرين ذهب إىل أنه رجل م ن الكنع انيني ،وه و املنس وب إىل كنع ان م ن
ولد نوح –’ ،)3( -فهو على هذا حيتمل أنه قبل حقبة بين إسرائيل أبمد ليس ابلقصري.

وحيتم ل أن ه يف زم ن موس ى  ،-’-وكالمه ا وارد .وت رجيح أن ه ك ان يف زم ن موس ى -’-
أقرب إىل جمموع كالم أهل هذا الشأن.

وخالف آخرون مطلقا كزيد ب ن أس لم ،حي ث ق ال :إن ه أمي ة ب ن أيب الص لت ( ،)4حي ث
إنه توخى احلنيفية يف دين إبراهيم ورفض عبادة األصنام ،وحرم اخلمر ،ول ه ِش عر كث ري يف

( )1ينظر :معامل التنزيل .315/3
( )2املرجع السابق.

( )3ينظر :الكشاف  .178 /2النكت والعيون .279/2
( )4نقله القرطيب يف تفسريه  .311/4وعزاه لألكثر.
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أم ور اإلهلي ة ،فلم ا بُع ث حمم د  -‘-ك ذب ب ه ،وروى عن ه قول ه« :أن أعل م أن احلنيفي ة
1
آم َن ِشع ُرهُ َوَك َف َر قَ لبُهُ»)2(.
حق ،ولكن الشك يداخلين يف حممد» ( ) .وقال فيه َ « :-‘-
وهذا القول حباجة إىل ثبوت سبب النزول يف ش خص أمي ة ب ن أيب الص لت ومجي ع م ا أُث ر
أنه ال شك أنه اثبت عنه ،ولك ن يبق ى النظ ر يف ثب وت القص ة ال واردة يف س ورة األع راف
يف شخص أمية بن أيب الصلت.

والغريب أن القرطيب ( )3نسبه إىل األكثر ومل يقل به إال زيد بن أسلم ،واألكث رون كق ول

اب ن عب اس ،وجماه د ،والس دي ،أن ه رج ل م ن ب ين إس رائيل ،م ع اخ تالفهم يف س بب

الضالل)4( .

وأبع د من ه ق ول س عيد ب ن املس يب أهن ا نزل ت يف أيب ع امر ب ن ص يفي الراه ب ،ويل بس
املس وح يف اجلاهلي ة ،فكف ر ابلن يب  ،)5( -‘-واملع روف أن ص يفي الراه ب إمن ا ن زل في ه
ِ
ب ٱّللَ َوَر ُس ولَهُۥ} [س ورة التوب ة ،]107:وذل ك مل ا
ار َ
ق ول هللا تع اىلَ { :وإِرۡ َ
ص ادا ل َم نۡ َح َ
خرج إىل الش ام يس تنجد قيص ر يف اخل روج عل ى الن يب  -‘-وقص ته معروف ة فوق ع اخلل ط

عند طائف ة م ن املفس رين مب ا ن زل يف س ورة األع راف ،وذك روا في ه ه اتني اآليت ني يف س بب
النزول وهو مشكل.

والتحقيق أن اآلية الكرمية إمنا نزل ت يف ش أن ه ذا الرج ل م ن ب ين إس رائيل ،وإذا أردن أن
نعتمد على مرجح خارج هلذا القول؛ فإن نستأنس مب ا ذك ره الق رطيب يف تفس ريه ،أن أه ل

( )1تفسري القرطيب .315/4
( )2تفسري البغوي .250/2

( )3هو :حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري األندلسي ،من كبار املفسرين ،صاحل متعبد ،من أشهر كتبه:
"اجلامع ألحكام القرآن" ،تويف سنة 671 :ه .ينظر :األعالم للزركلي .322/5
( )4تفسري القرطيب .316/4

( )5ينظر :التحرير والتنوير  .175/9البحر احمليط .333/5
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الكتاب ذكروا هذه القصة ،يقول" :ذكر أه ل الكت اب قص ة عرفوه ا يف الت وراة" ،مث ذك ر

أنه من بين إسرائيل يف زمن موسى – عليه السالم)1( .-

وإن كان األوىل يف مثل هذا أن ُحتمل هذه األقاويل على التمثيل ال على احلصر ،كي ال
يؤدي إىل التناقض واالضطراب.

فإذا ثبت كونه رجل من بين إسرائيل؛ فقد وقع اخلالف بني علماء التفسري يف تعيني
شخصه وامسه ،وإن كان حتديده ال يفيد كثريا قدر ما تفيده الواقعة بعينها ،ومبا فيها من
العربة والعظة.

والقرآن الكرمي ال يعتين بتسجيل األمساء كثريا؛ ألن الغرض من القصص القرآين هو ما
فيها من العربة ،بقياس احلال على احلال لئال تقع العقوبة.

وحنن إمنا نذكره ألنه حمل عناية عند أرابب التفسري ،حيث مل خيل كتاب من كتب

التفسري إال وخاضت يف تعيني شخص هذا الرجل .قال أبو حيان (" :)2هو شخص

معني")3( .

وقال ابن عباس وابن مسعود وجماهد :بلعام بن ابعوراء ،)4( .وكذلك قال مالك بن

دينار :أنه بلعام بعث إىل ملك مدين ،فأعطاه وأقطعه ماال فرتك دين موسى )5( .-’-
فهو بلعام يف أكثر كتب التفسري ،مع اخلالف يف اسم أبيه ( ،)6بلعام بن ابعوراء أو

ابعر ،أو أبرة ،نظرا لعجمة االسم يف كتب التوراة؛ فاألمساء العجمية يصعب ضبطها.

( )1ينظر :تفسري القرطيب .316/4

( )2هو :حممد بن يوسف بن علي ،أبو حيان الغرنطي األندلسي ،صاحل متعبد ،من كبار العلماء ابلعربية
والتفسري ،من أشهر كتبه" :البحر احمليط" ،تويف سنه .745 :ينظر :األعالم للزركلي .252/7

( )3البحر احمليط .301/3

( (4تفسري القرطيب  .311/4معامل التنزيل .35/4
( )5زاد املسري .511/4

( (6البحر احمليط .311/3
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قال ابن عباس :كان من أهل اليمن ،وقال جماهد :من مدينة اجلبارين ،وقال مقاتل :من
مدينة بلقا)1( .

واستبعد ابن عاشور ( )2كونه بلعام بن ابعوراء؛ وقال :أن القصة مأخوذة من كتب أهل
الكتاب حيث إهنم ذكروها وخلطوها وغريوها واختلفوا فيها ،مث قال( :والتحقيق أن

بلعام هذا كان من صاحلي أهل مدين وعرافيهم يف زمن مرور بين إسرائيل على أرض
(مؤاب) ولكنه مل يتغري عن حال الصالح))3( .

والغريب أن يلجأ ابن عاشور إىل ترجيح هذا القول مبا هو مذكور يف ِسفر العدد من
التوراة يف اإلصحاحات ( ،)22-23-24من أن بلعام بقي على حال الصالح ومل

يتغري.

ويف هذا نظر واضح ،فإنه ال يصح االستشهاد مبا جاء يف التوراة فضال عن الرتجيح مبا
ورد فيها ،ألننا ال نمن عليها من التبديل.

وأما القول إن القصة جرت جمرى األمثال وال عالقة هلا بشخص بعينه ،وأن هللا عز وجل
ضربه للمؤمنني على سبيل التقريب لألفهام ( ،)4فهو خمالف ملقصود اآلايت؛ لكوهنا

جارية على سبيل احلقيقة ال على سبيل اخليال ،واألصل يف األمثال القرآنية أهنا ملتصقة

ابألعيان ،وأن القرآن إمنا ينزل لبيان مالبساهتا وآاثرها.

( )1ينظر :البحر احمليط .313-311/3

( )2هو :حممد الطاهر بن عاشور ،رئيس املفتني املالكيني بتونس ،من أشهر كتبه" :التحرير والتنوير" ،تويف
سنة 1393 :ه .ينظر :األعالم للزركلي .174/6
( )3التحرير والتنوير .25/4

( )4وهو ال يشبه قول قتادة" :أن هذا مثل ضربه هللا ملن عرض عليه اهلدى ومل يقبله" ،فإنه ليس من هذا
القبيل.
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املطلب الثاين :طبيعة العلم الذي أعطاه هللا عز وجل لبلعام بن ابعوراء
فرشاه قومه على
مل يكن بلعام نبيا ،وإن كان قد قيل به ،فقد قال جماهد :أنه أوت النبوة َ
أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه من املنكر ( ،)1وقد رد هذا القول املاوردي
( )2بقوله( :وهذا غري صحيح ألن هللا تعاىل ال يصطفي لنبوته إال من علم أنه ال خيرج

عن طاعته إىل معصيته))3( .

فالقول إن بلعام كان نبيا من أضعف األقوال ،إذ ال دليل على نبوته ،ومل يُعرف يف قومه

ابلنبوة ،فإن النيب إمنا تُعلم نبوته مبا معه من اآلايت واملعجزات ،ومل يُذكر عن بلعام أنه

جاء مبا يدل على النبوة.

وإذا ثبت ما نقله القرطيب عنه يف تفسريه" :من أنه أول من صنف كتااب يف أن ليس للعامل

صانع" ()4؛ بطل القول بنبوته مجلة وتفصيال)5( .

ويف طبيعة العلم الذي وهبه هللا عز وجل هلذا الرجل كالم للمفسرين مل خيل بعضه من
والتقول عن أهل الكتاب ،وهللا عز وجل إمنا أخرب أنه آاته اآلايت
الضعف والبطالن ُّ
اتۡنَهُ َءايَتِنَا} [سورة األعراف ،]175:واآلايت :مجع
بقولهَ { :وٱ ۡ
ت ُل َعلَيۡ ِهمۡ نَبَأَ ٱل ِذيۡ َء َ
آية ،وهي جنس يف العلوم اليت ال تكون من قبيل االكتساب والنظر ،لذا فقد خاض
املفسرون يف هذه العلوم اليت ال َّتضع للنظر واالكتساب.

( )1تفسري القرطيب  .225/4وهو قول عكرمة أنه كان نبيا وأوت كتااب .وهو ضعيف.

( )2هو :علي بن حممد املاوردي ،صاحب التصانيف النافعة ،كان له مكانة عند اخللفاء ،من أشهر كتبه" :
النكت والعيون" ،تويف سنة 405 :ه .ينظر :سري أعالم النبالء للذهيب.11/5 :

( )3النكت والعيون .113/3

( (4ينظر :تفسري القرطيب .225/4

( )5وقد رده الرازي يف تفسريه  21/5بقوله" :وهو بعيد ألنه تعاىل أعلم حيث جيعل رسالته ،وذلك يدل أنه
تعاىل ال يش ِرف عبدا من عبيده ابلرسالة إال إذا علم امتيازه عن سائر العبيد مبزيد من الشرف".
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لذا قال القرطيب" :أنه مل يقل آية" ( )1أي بلعام .ويف احلديث عن النيب « :-‘-ال ِعل ُم
ك حجةُ ِ
ك ال ِعلم النافِع ،و ِعلم علَى اللِ ِ ِ
انِ :علم ِيف ال َقل ِ ِ
ِعلم ِ
اّلل َعلَى
ُ َ َ
سان ،فَ َذل َ ُ
َ
ب ،فَ َذل َ ُ
َ
2
ِ
ِ
َخلقه«) ( .
فقيل" :أنه كان حبيث إذا نظر رأى العرش" ( ،)3وأمارة الضعف عليه واضحة مع عدم
إمكان تصور ذلك ،مث إنه ال يطلق على من كان حاله أنه أعطي اآلايت ،فإن القدرة

على النظر إىل العرش ال يسمى علما.

وقال ابن زيد« :كان جماب الدعوة ،وكان ال يسأل هللا شيئا إال أعطاه إايه» ( ،)4وعلى
هذا القول فاملراد ابآلايت هو الصالح واهلدى حبيث كان؛ إذا دعا هللا أجاب دعاءه ملا
فيه من اخلري والصالح.

والسبب أنه كان يعلم اسم هللا األعظم الذي إذا ُدعي به أجاب ،ومما ِزيد يف القصة وال

تصح؛ أنه دعا على موسى  ،-’-فقام ليدعو فتحول لسانه ابلدعاء على أصحابه

واندلع لسانه على صدره ،)5( .وأمارة الضعف عليه واضحة ،وهو من مجلة ما يذكره
املفسرون يف أخبار أهل الكتاب ،وأُثر عن مقاتل" :أن بلعام دعا على موسى أال يدخل

مدينة اجلبارين ،فاستجيب له وبقي يف التيه ،فقال موسى :اي رب أبي ذنب بقينا يف
التيه ،فقال :بدعاء بلعام ،قال :فكما مسعت دعاءه علي فامسع دعائي عليه ،فدعا
موسى أن ينزع هللا عنه االسم األعظم ،فسلخه هللا ما كان عليه")6( .

( (1تفسري القرطيب .225/4

( )2ذكره ابن املبارك يف الزهد والرقائق ابب -فضل ذكر هللا  407/1 ،رقم  ،1161وابن أيب شيبة يف
مصنفه ،كتاب -الزهد ،ابب -ما ذكر عن نبينا  يف الزهد 82/7 ،رقم .34361

( (3تفسري القرطيب  .225/4البحر احمليط .30/4

( (4ذكره الطربي  122/9بسند جيد .والثعليب  .123/6والبغوي .304/3
( )5أورده الثعليب يف تفسريه .496/4
( )6تفسري القرطيب .335/5
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ويف هذا األثر عن مقاتل من الغرائب ما ال خيفى ،مع اجلزم أنه من أخبار بين إسرائيل،

فإن هللا ال يستجيب دعاء شخص على آخذ بغري حق ،فكيف إذا كان املدعو عليه نبيا

أو رجال صاحلا؟ ومل تذكر الرواايت سبب دعاء بلعام على موسى –عليه السالم ،-إذ ال
ميكن أن يقع من نيب ظلما ألحد حّت يدعو عليه ويستجيب هللا دعاءه .وموسى -’-

عبُ ُدوا
إمنا بُعث إىل قومه يدعوهم لعبادة هللا وحده ال شريك له ،كما قال هللا تعاىل{ :ٱۡ
ٱّللَ َما لَ ُكم ِمنۡ إِلَ ٍه غَيۡ ُرهُۥٓ} [سورة األعراف ،]59:وهو مل يُبعث ظلما أو أخذا حلق من
ِ
ِ
حقوق الناس؛ كما قال النيب « :--إِن اّللَ َخيف ُ
ض َويَرفَ ُعَ ،ولَك ِين أَر ُجو أَن أَل َقى اّللَ
َعز وجل ،ولَي ِ
َح ٍد ِعن ِدي َمظلِ َمة»)1( .
س أل َ
ََ َ َ
فهذا األثر عن مقاتل ال شك أنه من أخبار بين إسرائيل املنقولة والكثرية يف تشويه
قصص األنبياء ،كما وقع لداود وسليمان –عليهما السالم.-

وأضعف منه قول من ذكر "أنه أعطي ثالث دعوات مستجاابت يدعو هبا يف مصاحل
العباد ،فجعلها كلها يف امرأته ،وكانت قبيحة؛ فسألته فدعا هللا فجعلها مجيلة ،فمالت

إىل غريه ،فدعا هللا عليها فصارت كلبة نباحة ،وكانت هلا بنون فتضرع إىل هللا فدعا هللا
فصارت إىل حالتها األوىل")2( .

وهذا األثر واضح الضعف والبطالن ،فإن هللا مل يكن ليستجيب لعبد أمره أبمر مث جعله
أمره أن جيعل دعواته اليت وعده ابستجابتها يف مصاحل العباد؛
يف غريه ،فإن هللا عز وجل َ

فعدل هبا إىل زوجته ،وهي خمالفة ملا أمره هللا به ،فكيف يقال :أن هللا استجاب دعاءه ملا

خالفه يف أمره؟
وهكذا مجلة ما يرويه أهل الكتاب البد أن جند يف سياقه ما يدل على ضعفه من قريب
أو بعيد.

( )1أخرجه أبو داود يف سننه ،ابب يف التسعري ،272/3 ،رقم  .3450وأمحد يف مسنده  ،163/14رقم

.8448

( )2البحر احمليط .215/5
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وعلى سبيل صحته؛ فهو يدل على خطر الدعاء على الصاحلني بغري حق ،أو استخدام
النعم يف معصية هللا عز وجل ؛ لكونه ينايف الشكر الذي هو وضع النعمة يف طاعة هللا

عز وجل.
قال أبو حيان" :الذي آتيناه آايتنا اسم هللا األعظم ،أو اآلايت يف ُكتب هللا ،أو حجج

التوحيد ،أو من آايت موسى ،أو العلم مبجيء الرسول")1( .

وهذا النقل يشري إىل أن علم بلعام علم من قبيل النظر والبحث ،حيث إنه أوىل علما

ببعض ُكتب هللا تعاىل ،وأنه قرأها وأصبح هبا عاملا لذا قال أبو حيان" :وقال قد حفظ

بعض الكتب املنزلة " ( ،)2وهي علوم الكتب القدمية.
وهذا أيضا ال يصح من غري نظر فيه وال حبث.

فهذا جممل ما قيل يف اآلايت اليت أعطاها هللا عز وجل هلذا الرجل.

( )1البحر احمليط .445/4
( (2املرجع السابق.
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الفصل األول :أسباب احنراف العلماء يف القرآن.
وفيه مبحثان:

املبحث األول :األسباب املنصوصة يف القرآن الكرمي.
وفيه سبعة مطالب:

املطلب األول :احنراف الفطرة.
املطلب الثاين :االنسالخ.

املطلب الثالث :اإلخالد إىل األرض.
املطلب الرابع :مشيئة هللا عز وجل السابقة يف اإلضالل.
املطلب اخلامس :تقدمي احلظوظ.

املطلب السادس :عدم العمل ابلعلم.
املطلب السابع :انتهاز الشيطان فرصة الضعف.

املبحث الثاين :األسباب املستنبطة من كتب التفسري على ضوء ما ورد يف قصة بلعام.
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املبحث األول :األسباب املنصوصة يف القرآن الكرمي.
املطلب األول :احنراف الفطرة
مل ت ذكر اآلايت الكرمي ات ه ذا الس بب بش كل مباش ر؛ وإمن ا ه و م ن عالق ة اآلايت
َخ َذ ربُّ َ ِ
اد َم ِمن
ك منۡ بَِينۡ َء َ
ببعضها ،فاملقطع ابتدأ بذكر العناية ابلفطرة بقوله تعاىلَ { :وإِذۡ أ َ َ
ت بِ َربِ ُكمۡ قَ الُوا بَلَ ى َش ِهدۡ َۡن} [س ورة
ظُ ُه وِرِهمۡ ذُ ِري تَ ُهمۡ َوأَشۡ َه َد ُهمۡ َعلَ ىۡ أَن ُف ِس ِهمۡ أَلَ سۡ ُ

األعراف .]172:وهي ما أودع هللا عز وج ل يف قل وب خلق ه م ن ق وة البص رية واإلدراك
ك
الذي أشهدهم علي ه بع د ذل ك ،مث ح ذرهم س بحانه ع ن النك وص عنه ا بقول هَ { :وَك َذلِ َ
ِ
ص ل ٱۡلۡأي ِ
ت َولَ َعل ُه مۡ يَرۡ ِج ُع و َن [ }174س ورة األع راف ،]174:ومتث ل لالحن راف ع ن
نُ َف ُ َ
سواء الفطرة ،ونق ض العه د امل أخوذ عليه ا ،والنك وص ع ن آايت هللا بع د روايته ا والعل م

هب ا؛ ذل ك ال ذي آاته هللا آايت ه ،ه ذا ه و الظ اهر يف رب ط اآلايت ببعض ها ،أن اآلايت
السابقة سبب للالحقة ،احنراف العلماء املسبوق ابحنراف الفطرة.

تب ني ه ذه اآلايت ت الزم يف امليث اق والبق اء علي ه أو النك وص عن ه ،ق ال اب ن عاش ور:
(أعقب هذه اآلايت ما يفيد أن التوحيد ُجعل يف الفطرة ،ومناسبتها لليت قبلها العربة م ن

حال الذين أخ ذ هللا عل يهم العه د ابلتوحي د ،وأم ده هللا بعل م يعين ه عل ى الوف اء مب ا عاه د

هللا عليه من الفطرة ،مث مل ينفعه ذلك كله حني مل يقدر هللا له اهلدى املستمر))1(.

واملقص ود م ن اآلايت ه و التأكي د أن فط رة اإلنس ان ق د تتع رض لعوام ل االحن راف ،كم ا
ج اء يف احل ديث ع ن الن يب  -‘-أن ه ق ال :ق ال هللا تع اىل« :وإِِين َخلَق ُ ِ ِ
اء
َ
ت عبَ ادي ُحنَ َف َ
ِ
ت َهلُم،
ني فَاجتَ الَت ُهم َع ن ِدي نِ ِهم َو َحرَم ت َعلَ ي ِهم َم ا أَحلَل ُ
ُكل ُه مَ ،وإِن ُه م أَتَ ت ُه ُم الش يَاط ُ
َوأ ََم َرت ُهم أَن يُش ِرُكوا ِيب َم ا َمل أُن ِزل بِ ِه ُس لطَان» ( ،)2وهن ا أيت دور العلم اء الس تنقاذ فِطَ ر
( )1التحرير والتنوير .235/4

( )2أخرجه مسلم يف صحيحه -كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها -ابب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل
اجلنة وأهل النار ،2197/4 ،رقم .2865
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الن اس م ن الرك ام والتعط ل واالحن راف ،واس تنقاذ عق وهلم م ن ض غط اهل وى والض عف
والشهوات.

والتعب ري ابالنس الخ بع ده ل ه عالق ة ابلفط رة املس تقيمة ،وق د جعل ه البق اعي ( )1س ببا يف
مناس باته؛ فق ال( :ومل ا ذك ر هل م م ا أخ ذ عل يهم يف كت اهبم م ن امليث اق اخل اص ال ذي

انسلخوا منه ،وأتبع ه ابمليث اق الع ام ال ذي قط ع ب ه األع ذار ،أتبعهم ا بي ان م ا يعرفون ه م ن
حال من انسلخ من اآلايت فأسقطه هللا من ديوان السعداء))2( .

1
الرَابط البقاعي ،مؤرخ أديب ،تويف سنة 885 :ه .ينظر :األعالم للزركلي
( ) هو :إبراهيم بن عمر بن حسن ُّ

.56/1

( )2نظم الدرر .335/7
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املطلب الثاين :االنسالخ
ذكر هللا عز وجل عن أمر بلعام أنه أعطاه اآلايت؛ فانسلخ منها.
(واالنسالخ :اخلروج مطلقا .يقال :انسلخت احلية من جحرها إذا خرجت .ويقال :لكل

من فارق شيئا ابلكلية انسلخ منه))1( .
واللفظ القرآين يدل على أمرين:

"األول :أن االنسالخ إمنا وقع منه ابتداء.

الثاين :أن لفظ االنسالخ يدل أنه كان فيها مث خرج خروجا كليا")2( .

وفيه معىن اثلث أيضا :أن لفظ االنسالخ يدل على التلبس ابلشيء؛ كما قال أبو
حيان( :جعل كأنه متلبسا هبا كالثوب فانسلخ منها ،وهذا من إجراء املعىن جمرى

اجلزم))3( .

ويف اللفظ من لطائف املعاين ،أن اآلايت اليت أعطاه هللا إايها كانت مبنزلة الغطاء
والوقاء الذي حيميه وحيمي جسده ،فلما جترد من الغطاء الواقي والدرع احلامي ،أصبح
عرضا للشيطان ،ال يقيه منه ٍ
واق ،وال حيميه ٍ
حام.
وهذا املعىن الدقيق يدل أنه ملا َّتلص من أدمي العلم واهلداية؛ أبدله هللا أبدمي الكلب
الالهث.

ويف اللفظ القرآين ابلتعبري ابالنسالخ مبالغة يف التربي منها والبعد.
واالنسالخ يف احملسوسات هو" :خروج جسد احليوان من جلده حينما يُسلخ عنه ،وإزالة
اجللد عنه ،واستعري يف هذه اآلية لالنفصال املعنوي" ،كما أفاده ابن عاشور)4( .

فهذا هو املراد ابالنسالخ من حيث أصل الوضع العريب؛ من جهة احلسن واملعىن.
( )1معاين القرآن للنحاس .299/2
( )2مفاتيح الغيب .335/3
( )3البحر احمليط .215/4

( )4ينظر :التحرير والتنوير .511/4
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وقد تباينت أراء املفسرين يف املراد ابللفظ يف أقوال ال يعارض بعضها بعضا ،وسأذكرها
مع الفوائد املتعلقة هبا ،وكلها ال تتجاوز أصل الوضع العريب؛ من مطلق اخلروج عن
الشيء.
وكالمهم يدور إما يف عمل القلب ،أو عمل اجلوارح.

أما األقوال املتعلقة بعمل القلب ،فقال الزخمشري (( :)1ك َفر هبا وأعرض ،ونبذها وراء
ظهره))2( .

وقال ابن عطية (( :)3السلخ :عبارة عن الرباءة يف اآلايت ،واالنفصال والبعد) (،)4
وظاهر هذا النقل أن املراد التكذيب ،وعدم اإلميان ،لكون الرباءة متعلقة ابلقلب ،فهو
فعل ما يوجب الرباءة.
أوال تربأ؛ مث َ

وصورة هذا الكفر واالعراض ستأت يف سرد أسباب احنراف العامل املنصوصة يف كتاب
هللا عز وجل ،واملستنبطة من كالم أهل هذا الشأن.

واملراد أنه عمل عمال يوجب الكفر والرباءة من اآلايت اليت وهبها هللا عز وجل له.

ومن صور هذا التكذيب ما ذكره الرازي ( )5بقوله( :خرج من حمبة هللا إىل معصيته ،ومن
رمحة هللا إىل سخطه ،ومن الضالل إىل اهلدى))6( .

( )1هو :حممود بن عمر اخلوارزمي ،جار هللا .عامل ابللغة واألدب والتفسري ،جاور ابملسجد احلرام فلُ ِقب جبار

هللا ،تويف سنة 538 :ه .ينظر :األعالم للزركلي.335/3 :
( )2الكشاف .278/2

( )3هو :عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب ،املفسر ،فقيه أندلسي ،من أشهر كتبه" :احملرر
الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" ،تويف سنة 542 :ه .ينظر :األعالم للزركلي.11/6 :

( )4احملرر الوجيز .323/5

( )5هو :حممد بن عمر بن احلسن التيمي املفسر ،أوحد زمانه يف املعقول ،من أشهر كتبه " :مفاتيح الغيب،

وأساس التقديس" ،تويف سنة 606 :ه .ينظر :األعالم للزركلي.11/5 :
( )6مفاتيح الغيب .25/4
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وأما ما يتعلق أبعمال اجلوارح ،فقد قال املاوردي( :فانسلخ منها وجهان :أحدمها:

انسلخ من العلم ألنه سيسلب ما أوت منه ابملعصية ،والثاين :انسلخ من الطاعة إىل
املعصية مع بقاء علمه ابآلايت))1( .

وأما القرطيب فله يف معىن االنسالخ معىن تشهد له األدلة القرآنية ،فقد قال( :أن املراد
ابالنسالخ هو عدم العمل مبا تقتضيه اآلايت))2( .

وفيه ما يشهد أن عدم العمل ابلعلم سبب يف الضالل والزيغ ،وأن العمل به طريق
ۡ َوأَ َشد
وعظُو َن بِ ِهۦ لَ َكا َن َخيۡرٗا هلُم
الثبات ،لذا قال هللا تعاىلَ { :ولَوۡ أَن ُهمۡ فَ َعلُوا َما يُ َ
تَثۡبِيتٗا [ }66سورة النساء.]66:

واالنسالخ يف نفسه ورفض اآلايت ،وعدم استشعار مهابتها وعظمتها وجالهلا؛ سبب يف
االحنراف ألنه ال يعرف قدرها ،ولو عرف قدرها ملا خالفها ابهلوى.

وصورة هذا االنسالخ فيما يذكره املفسرون يف أسباب احنرافه:
فرشاه قومه على أن يسكت؛ ففعل وتركهم على ما هم
ما ذكره جماهد أنه أوت النبوة َ

عليه)3( .

وهذا قد بينا غلطه سابقا ،وقد أبطله ابن كثري ( )4بقوله( :ونقل القرطيب أنه مل يشكر

هللا يوما من األايم على ما أعطاه ،ولو شكره على ذلك ملا سلبه النعمة))5( .

وهذا فيه ضعف ،فإن عدم شكر النعمة ليس كفرا يف أصله ،إال إذا قصد إنكار كوهنا
من املنعم وهو غري وارد.

( )1النكت والعيون .25/2

( )2تفسري القرطيب .211/4
( )3تفسري القرطيب .335/3

( )4هو :إمساعيل بن عمر بن كثري بن درع القرشي ،أبو الفداء ،عماد الدين :حافظ مؤرخ فقيه ،من أشهر

كتبه" :البداية والنهاية ،وتفسري القرآن العظيم" ،تويف سنة 774 :ه .ينظر :األعالم للزركلي .320/1
( )5تفسري ابن كثري .311/2
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وسيأت مزيد بيان لذلك عند ذكر األسباب املستنبطة يف القصة يف سبب االحنراف -إن
شاء هللا.-

قال القرطيب" :من أخالق الكلب الوقوع مبن مل ُِخيفه على جهة االبتداء ابجلفاء ،مث هتدأ

طائشته بنيل كل عرض خسيس .ضربه هللا مثال للذي قبل الرشوة يف الدين حّت انسلخ

من آايت ربه .فدلت اآلية ملن تدبرها على أال يغرت أحد بعمله وال بعلمه ،إذ ال يدري

مبا خيتم له .ودلت على منع أخذ الرشوة إلبطال حق أو تغيريه")1( .

( )1ينظر :تفسري القرطيب .335/3
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املطلب الثالث :اإلخالد إىل األرض
يف اللف ظ الق رآين يف التعب ري ب " اإلخ الد " م ن اإلحي اءات م ا يش ري إىل أن ه ك ان يف رفع ة
ِ
وعزة ومنعة ،مث صار إىل األرض والسفل ،وهو يدل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :ولَۡو ِشئۡ َن لََرفَعۡنَهُ
ِهبَا﴾ [سورة األعراف ،]176:وفيه أيضا :أنه أخلد إىل السفل بعد أن ك ان عالي ا ،وه و
يدل على لزوم األرض وطول البقاء فيها ،وعدم العودة إىل ما كان عليه من اخلري.
واإلخ الد" :الل زوم .يق ال :أخل د ف الن ابملك ان ،إذا أق ام ب ه ولزم ه" ( ،)1والتعب ري ب "
األرض " ابعتبار ما فيها من املالهي وامللذات.
ويف املع ىن املقص ود ابآلي ة أق وال ال يع ارض بعض ها بعض ا ،فكله ا ت دور ح ول املي ل إىل
الدنيا والركون إليها ،ويبقى البحث يف صورة اإلخالد اليت عوقِب هبا بلعام.
قال ابن عباس :مال إىل الدنيا .وقال مقاتل :رضي ابلدنيا)2( .

وامليل إىل الدنيا ال يكون إال ابلرضى هبا أوال ،فاإلنس ان ال ميي ل إىل م ا يك ره .وك ذا ق ول
م ن ق الَ :رَك ن إليه ا .ه و يف نف س املع ىن ،لك ن املالح ظ أهن م فس روا األرض ابل دنيا ال
حبقيقتها ،وإمنا لِما فيها من امللهيات وامللذات إىل أنه مال إىل ما فيها من املغرايت.

وقد سوغه الواحدي ( )3يف تفسريه بكالم يعول على مثله بقوله" :فهؤالء فس روا األرض
ابلدنيا ،ألن ما فيها من العقار والضياع كلها أرض ،وسائر أمتعتها من املعادن والنب ااتت

واحليوان تستخرج من األرض ،فال دنيا كله ا أرض ،فص لح أن يع رب ع ن ال دنيا ابألرض".
()4

(( 1ينظر :معاين القرآن للفراء .211/2

( )2معامل التنزيل  .151/4البحر احمليط .311/4

( )3هو :اإلمام العالمة ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الواحدي ،النيسابوري ،إمام علماء التأويل ،من
أشهر كتبه" :البسيط ،والوسيط ،والوجيز" ،تويف سنة 468 :ه .ينظر :سري أعالم النبالء للذهيب

.339/18

( )4ينظر :البسيط .335/4
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واآلي ة الكرمي ة ت دل عل ى أن ه ذا الع امل ه بط م ن مك ان اإلنس ان إىل مك ان احلي وان ،ألن
احلياة الدنيا هي حمل احلياة؛ كما قال تعاىلَ ﴿ :وإِن ٱلد َار ٱۡلۡأ ِخ َرةَ َهلِ َي ٱۡل َحيَ َوا ُنۡ لَوۡ َك انُوا
يَ عۡلَ ُم و َن [ ﴾64س ورة العنكب وت ،]64:لك ون اإلمي ان جن اح العب د ال ذي يرتق ي ب ه،

ولكنه مل خيالط بشاشة قلبه.

وم ن ص ور اإلخ الد العام ة ال يت ي ذكرها املفس رون يف كت بهم ،م ا نقل ه أب و حي ان بقول ه:
"أخل د إىل األرض أي :م ال إىل الس فاهة والرذال ة ،كم ا يق ال :ف الن يف احلض يض عب ارة

عن احنطاط قدره ابنسالخه من اآلايت")1( .

وهذه صورة عامة ال ُّ
متت إىل صورة السبب الواردة يف حقه.
ومن الصور العامة احملتملة إيثاره احلق على الباط ل ،وتق دمي حم اب ال نفس عل ى حم اب هللا
عز وجل  ،وقبوله الرشوة املنقولة عنه.

وك ل ه ذه ص ورة ت دخل يف عم وم اللف ظ م ن غ ري ج زم بواح دة منه ا ،ب ل كله ا يص دقها
اللفظ القرآين الذي من شأنه العموم والشمول.

وق د يق ال :ك ل مال ه ص لة ابألرض وال مي ُّ
ت ابلع امل العل وي فه و إخ الد إىل األرض- .
وليس شيء أعم من هذه العبارة.-

وقد يش هد لق ول م ن ق ال م ن املفس رين" :أن بلع ام قبِ ل الرش وة عل ى أن ي رتك قوم ه ب ال
رس الة وال نص يحة بع د أن ك ان نبي ا" .نع م ق د ي دل علي ه ال نص الق رآين؛ ألهن ا ص ورة

صحيحة تعرب عن اإلخالد إىل األرض لو صح هذا القول")2( .

والنف وس البش رية ال يت مل يعك ر ص فو فطرهت ا وارد أو معك ر؛ هتف و إىل الس ماء وإىل العل و
وإىل طل ب الكم االت ،وكلم ا احن درت إىل مس توى الط ني نزل ت إىل األرض مبق دار ذل ك
االحندار ،وكل ما اشتهى اإلنسان ما يضره فهو دليل عل ى فس اد فطرت ه واحنرافه ا ،وه ذا

يع ود بن ا إىل املبح ث األول يف س المة الفط رة واس تقامتها ،وإىل أص ل قول ه ع ز وج ل :
( )1ينظر :البحر احمليط .311/4

( )2ينظر :تفسري القرطيب .215/4
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ِ
«وإِِين َخلَق ُ ِ ِ
ني فَاجتَالَت ُهم َعن ِدينِ ِهم َو َحرَمت
اء ُكل ُهمَ ،وإِن ُهم أَتَ ت ُه ُم الشيَاط ُ
َ
ت عبَادي ُحنَ َف َ
1
ِ
ت َهلُمَ ،وأ ََم َرت ُهم أَن يُش ِرُكوا ِيب َما َمل أُن ِزل بِه ُسلطَان») ( .
َعلَي ِهم َما أَحلَل ُ
واألصل يف ه ذا ه و مي ل القل ب إىل غ ري حم اب هللا ع ز وج ل ،ل ذا ق ال اب ن عجيب ة (:)2
(ذكر تعاىل أنه أعطاه آايته ،ولو أعطاه قرب مشاهدته ما أخل د إىل األرض ،ألن م ن رآه

أحبه ،وم ن أحب ه اس تأنس ب ه واس توح
لِنعم هللا وآايته))3( .

عم ا س واه ،فم ن ذل ك تب ني أن ه ك ان مس تدرجا

ك ِ ِ
شا َشةَ ال َقل ِ
ب»)4( .
ني ُخيَالِ ُ
ط بَ َ
ويشهد له قول قيصر الرومَ « :وَك َذلِ َ
اإلميَا ُن ح َ

ويف اآلية الكرمية دليل ظاهر أنه ال ميكن أن جتتمع الضراتن يف قلب املؤمن ،ح ب ال دنيا

وح ب اآلخ رة ،ألن أح دمها عل وي واآلخ ر س فلي ،وإن اجتمعت ا يف الظ اهر ،فل ن ت دوم
طويال ،أو ألنه سبيل إىل االستدراج.
وم ن ص ور اإلخ الد العام ة وال يت مل ت درج يف القص ص ال واردة يف ح ق بلع ام يف كت ب
املفسرين ،ما قاله أبو روق" :غلب على عقله هواه فاختار دنياه على أخ راه" )5( ،وه ذا

منصوص عليه بقولهَ ﴿ :وٱت بَ َع َه َوىۡهُ﴾ [سورة األعراف.]176:

وقدر أبو حيان أن يف اآلية قلبا ،أي :أنه ملا أخلد إىل األرض انسلخ من اآلايت على أن
يكون س بب االنس الخ ه و اإلخ الد إىل األرض ،وه ذا املع ىن ص حيح يف نفس ه ف إن ك ل

من مال إىل شيء من حظوظ الدنيا نزع هللا األمانة من قلبه)6( .

( )1سبق َّترجيه ينظر :ص.15 :

( )2هو :أمحد بن حممد املهدي ،مفسر صويف من أهل املغرب ،من أشهر كتبه" :البحر املديد يف تفسري
القرآن اجمليد" ،تويف سنة 1244 :ه .ينظر :األعالم للزركلي .245/1

( )3البحر املديد .11/5

( )4أخرجه النسائي يف سننه الكربى -ابب قوله تعاىل :قل اي أهل الكتاب تعالوا ،44/10 ،رقم .10998
( )5ينظر :البحر احمليط .312/4
( )6البحر احمليط .313/4
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ين َك إِ َىل م ا مت عۡ َن بِ ِهۦٓ أَزۡوجٗا ِم نۡه مۡ َزهۡرَة ٱۡلحي وةِ
ل ذا ق ال هللا ¸ لنبيِ هَ ﴿ :وَال متَُدن َع يۡ َۡ
ُ َ ََ
َ َ
َ
ك َخ يۡرَ ٞوأَبۡقَ ى [ ﴾131س ورة ط ه .]131:فاآلي ة
ٱل دُّنۡ َاي لِنَ فۡتِ نَ ُهمۡ فِي ِهۡ َوِرزۡ ُق َربِ َ
تقتضي الزجر عن التشوف إىل متاع الدنيا على الدوام ،وإقبال العبد على عبادة مواله.
قال القرطيب( :ورأى الفداء واملخلص ون م ن الفض الء االنكف اف ع ن املل ذات واخلل وص

ل رب األرض والس ماوات ،مل ا غل ب عل ى ال دنيا م ن احل رام))1( .

وم ن ص ور اإلخ الد ال يت ال تثب ت وال يت ي ذكرها املفس رون يف كت بهم" :أن ه ت راءى ل ه
الشيطان على غلوة من قنطرة ،فسجدت احلمارة هلل ،وسجد بلعام للشيطان")2( .

وعل ى العلم اء أن يكون وا أبع د الن اس عم ا يف أي دي الن اس ،ال ينظ رون إىل ال دنيا بع ني
اإلكبار ،فقد مضت سنة هللا يف خلقه؛ أن من كان يريد العاجلة عجلنا ل ه فيه ا م ا نش اء
ملن نري د ،وم ن أراد اآلخ رة وس عى هل ا س عيها وه و م ؤمن فأولئ ك ك ان س عيهم مش كورا،

فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة.

والعل م م ن ش أنه هت ذيب النف وس واألرواح ،ف إذا تعل ق الع ِامل بش يء م ن أغ راض ال دنيا
بعده ،فهو دليل أنه مل يرفع ابلعلم رأسا؛ ومل ينتفع به؛ ومل يصقل قلبه إىل هللا .

( )1تفسري القرطيب .211/4

( )2أورده ابن كثري عن أيب الزاهرية وشكك يف صحته  .25/2وعالمات الضعف عليه واضحة.

3764

املطلب الرابع :مشيئة هللا عز وجل السابقة يف اإلضالل

ِ
ين َء َامنُوا
الرفعة من لوازم العلم النافع ،والقلب الصادق ،كما قال تعاىل﴿ :يَرۡفَ ِع ٱّللُ ٱلذ َ
ِ
ِ
ين أُوتُوا ٱۡل ِعلۡ َم َد َر َجتۡٗ﴾ [سورة اجملادلة .]11:وهو شامل للثواب يف
من ُكمۡ َوٱلذ َ
اآلخرة والكرامة يف الدنيا ،كما قاله القرطيب ( ،)1وقال ابن مسعود" :مدح هللا العلماء
يف هذه اآلية" ( ،)2واملعىن أنه يرفع الذين أوتوا العلم على الذين مل يؤتوا العلم درجات
يف دينهم؛ إذا فعلوا ما أ ُِمروا به ،ألنه قرن الرفعة ابلعلم مع اإلميان به سبحانه وتعاىل.

واملقصود ابلرفعة يف اآلخرة :هي الدرجات يف اجلنة ،وأما يف الدنيا فهي كقوله تعاىل
ك ِذكۡ َر َك [ ﴾4سورة الشرح ،]4:أي :ابلذكر احلسن يف الدنيا،
لنبيه َ { :-‘-وَرفَعۡ َن لَ َ
ِ
ِ
ِ
ين }84
كما قال سبحانه يف شأن إبراهيم َ { :-’-وٱ ۡ
سا َن صدۡقٗ ِيف ٱۡلۡأخ ِر َ
ج َعل ِل ل َ
[سورة الشعراء ،]84:أي :لو رفعه ابلعلم ملا ضل ،ألنه رفعه درجات وقضى له ابخلري

يف أخراه ،وسبق له كتابه ابلسعادة له يف الدنيا واآلخرة؛ فال يضل وال يشقى ،ولكنه مل
يشأ سبحانه ذلك لسبب تعلق به.

وهي شاملة أيضا لرفعة القلب وطهارته ،والرقي ابلنفس إىل كماالهتا وزكائها.
قرن بينهما سبحانه ،وقواه أبو حيان
وإىل جانب العلم شرط اإلميان ابهلل عز وجل  ،ألنه َ
بقوله( :والعطف مشعر ابلتغاير ،وهو من ابب عطف الصفات ،واملعىن :يرفع هللا
املؤمنني درجات) ( ،)3وقال ابن مسعود" :مث الكالم عند قوله { ِمن ُكمۡ} فللمؤمنني رفع،

وللعلماء رفع")4( .

( )1تفسري القرطيب .425/4
( )2زاد املسري .333/4

( )3البحر احمليط .335/3

( )4ينظر :البحر احمليط .336/3
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وعلى اشرتاط اإلميان والعلم فقد زاد القرطيب العمل ابلعلم ،فهذه األركان الثالثة هي
ركائز الرفعة املوعودة يف اآلايت الكرميات ،قال القرطيبَ ﴿( :ولَوۡ ِشئۡ َن لََرفَعۡنَهُ ِهبَا﴾ أي:
ابلعمل هبا))1( .
وعظُو َن بِ ِهۦ
وفائدة العمل ابلعلم هو الثبات عليه ،كما قال تعاىلَ { :ولَوۡ أَن ُهمۡ فَ َعلُوا َما يُ َ
لَ َكا َن َخيۡرٗا هلُمۡ َوأَ َشد تَثۡبِيتٗا [ }66سورة النساء.]66:
والرفعة ابلعلم أمر زائد على العلم؛ وهي زايدة فضل من هللا عز وجل لعبده وتعجيال
لثوابه يف الدنيا ،كما أفاده ابن القيم)3( )2( .

هذا هو الظاهر من اآلايت الكرميات.

وع َدل بعض املفسرين إىل خالف الظاهر ،وأن املراد ابلرفعة هنا هي" :الرفع كما تقول

العرب :رفعت الظلم عنه .واملراد :لرفعنا عنه ما وقع له إما الزن ،أو اخلطيئة ،أو معصية
موسى  -’-على األقوال السابقة يف سبب االنسالخ .وروي عن جماهد")4( .

ولو صح مثل هذا القول ألمكن محله على معىن يليق ابآلية الكرمية ،كما قال مقاتل بن

سليمان( :لرفعنا عنه ،أو دافعنا عنه ،على اعتبار أن هللا عز وجل يُدافع عن الذين آمنوا
فضال عن العلماء منهم الذين هم أولياؤه حبمايتهم والقيام على شؤوهنم) ( ،)5وهذا هو

املقصود ابلدفاع لو وقع؛ ولكنه مل يقع وقضى هللا عليه ابهلالك.

( )1تفسري القرطيب .425/4

( )2هو :مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي ،من أركان اإلصالح اإلسالمي ،وأحد كبار
العلماء ،ألف تصانيف كثرية منها" :إعالم املوقعني ،ومدارج السالكني" ،تويف سنة 751 :ه .ينظر :األعالم

للزركلي .56/6

( )3مدارج السالكني .11/2

( )4ينظر :البحر احمليط .336/4
( )5املرجع السابق.
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ومن نظائر هذا القول ما ذكره أبو حيان عن أيب جنيح أن املراد( :لرفعناه :لتوفيناه قبل
أن يقع يف املعصية ورفعنا عنه ذلك ،وهو جانب من محاية هللا لعبده املؤمن ،كما وقع
لكثري من الصاحلني ذلك))1( .
وأبعد قوم عن هذا كله إىل القول أن املراد ابلرفع هنا" :األخذ والبط به ،كما تقول:
رفع الظامل إذا هلك ،أي :على اعتبار اإلهالك ابملعصية" ( ،)2وهو خالف األصل يف
إطالق اللفظ العريب على الرفع الذي هو املكانة والشرف؛ بدليل االستدراك بقوله:
﴿أَخۡلَ َد إِ َىل ٱۡلأَرۡ ِ
ض} ،فدل أن املراد الرفع إىل أعلى ،وميكن أن حيمل على معىن يليق
ابآلية ،وتشهد له النصوص األخرى يف الوحيني يف مسارعة العقوبة على العامل وتعجيلها
له ،وال يعارض هذا حكاية القرآن ابالستدراج؛ فهو حمكي عن الكفار ،وأما املؤمن فال
يُستدرج وإمنا ترد عليه التنبيهات اإلهلية مبكرة.
واملقصود من هذا كله حرمان التوفيق إىل اخلري مبشيئة هللا السابقة ،حيث مل يوفق هللا
هذا الرجل لسلوك طريق العلماء الصاحلني الذين انتفعوا ابلعلم فأورثهم ذلك الرفعة يف
الدنيا واآلخرة.
3
والكالم حول إرادة هللا السابقة له ابلشقاء ،يقول ابن تيمية ( )" :فصل اخلطاب :أن
األمر ليس مستلزما ملشيئة أن خيلق الرب اآلمر الفعل املأمور به .وال إرادة أن يفعله،
وقد أيمره بشيء وال يعينه عليه ،فإن له حكمة ابلغة فيما خلقه وأمر به .وفرق بني أن
يريد أن خيلق هو الفعل وجيعل غريه فاعال حيسن إليه ويتفضل عليه ابإلعانة له على
مصلحته ،وبني أن أيمر غريه مبا يصلحه وإن كان هو ال يريد أن يعينه عليه؛ ملا يف ترك
إعانته من احلكمة")4( .

( )1البحر احمليط .337/4

( )2ينظر :تفسري القرطيب  .235/4معامل التنزيل .33/3

( )3هو :تقي الدين ابن تيمية :اإلمام ،شيخ اإلسالم ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين ،آية يف

التفسري واألصول ،من أشهر كتبه" :الفتاوى ،ومنهاج السنة" ،تويف سنة 728 :ه .ينظر :األعالم للزركلي

.144/1

( )4ينظر :جمموع الفتاوى .477/8
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املطلب اخلامس :تقدمي احلظوظ
اهلوى حيثما أطلق يف القرآن الكرمي؛ فاملقصود :ما يقدمه اإلنسان مما يهوى وحيب على

ما حيبه هللا ويريده .فتصرفات العبد مقيدة حبكم هللا وأوامره ،فإذا جتاوزها اإلنسان إىل ما
حيبه هو ،فقد قدم هواه وحمبوبه على حمبوب هللا عز وجل .وقد ذ َكره القرآن مرارا

كصفات للكفار واملنافقني؛ ورمبا أطلقه للتحذير منه.

قال ابن عاشور" :واتباع اهلوى ترجيح ما حيسن لدى النقص يف النقائص احملبوبة ،على

ما يدعو إليه احلق والرشد ،واهلوى شارع يف احملبة املذمومة اخلاسرة عاقبتها" ( ،)1ومبا

أطلق وأريد به الزم املعىن ،أي :أنه أعرض عن التمسك مبا آاته هللا يف اآلايت.

واآلية الكرمية ال تتقيد هبوى الشخص نفسه؛ بل ويدخل يف هذا هواه وهوى املتسلطني
عليه يف حفظ املنصب واجلاه .وكم من ِ
عامل رأيناه يعلم حقيقة دين هللا مث يزيغ عنها،
ويعلن غريها ،ويستخدم علمه يف التحريفات املقصودة والفتاوى املطلوبة لسلطان
األراضي الزائلة.

وقد أخرب هللا عز وجل عن هذا الرجل أبنه اتبع هواه بقولهَ { :ولَ ِكنهُۥٓ أَخۡلَ َد إِ َىل ٱۡلأَرۡ ِ
ض
َوٱت بَ َع َه َوىۡهُ} ،أي :ما يهواه وحيبه.

ومقصود اآلية أنه اتبع هواه ومل يتبع اآلايت.

لذا قال القرطيب" :كان هواه مع الكفار" ( ،)2أو اتبع ما زين له الشيطان)3( .

وقد تباينت آراء العلماء يف الصورة اليت تصدق على هذا الرجل يف اتباعه هواه ،وقيل
اتبع أمر زوجته ،وكانت رغبت يف أموال ،حّت محلته على الدعاء على موسى ،-’-

( )1ينظر :التحرير والتنوير .110/4
( )2ينظر :تفسري القرطيب .315/5

( )3ينظر :تفسري القرطيب  .315/5ومل يعزه لقائل.
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وهذا مبين على أن ضالل بلعام سببه الدعاء على موسى ابلتيه ،وأن هللا عز وجل
استجاب له لكونه جماب الدعوة)1( .

نت ضعفه سابقا وأنه ال يصح.
وقد بي ُ

ومن مجلة ما يذكره بنو إسرائيل عن صالح بلعام .قال حممد رشيد رضا (" :)2وقد
مضت سنة هللا عز وجل يف عباده أن اتباع اإلنسان هلواه بتحريه وتشهيه ما متيل إليه

نفسه يف كل عمل ،دون ما فيه مصلحة له من حيث هو جسد وروح ،يضله عن سبيل
هللا املوصلة إىل سعادة الدنيا واآلخرة ،وقد قال هللا عز وجل لداود َ { :-’-وَال تَتبِ ِع
ٱۡل َهوى فَ ي ِ
ك َعن َسبِ ِ
ّلل}")3( .
يل ٱ ِۡ
ضل َ
َ ُ
وقال تعاىل يف أول ما أوحاه إىل كليمه موسى َ { :-’-وٱت بَ َع َه َوىهُ فَ َرتۡ َدى [ }16سورة
طه.]16:

واآلايت متظافرة على أن اتباع اهلوى طريق إىل الضالل ،وأكثر ما يكون اتباعه يف
األمور اليت مل يرد يف تعيينها نص.

واآلية الكرمية فيها خطورة على ِ
العامل يف اتباع ما يهوى؛ وتقدمي حمابه على حماب هللا عز
وجل  ،وأن ضالله أسرع من ضالل غريه ،وعاقبته أسوأ من عاقبة غريه ،وجزاءه أشد من
جزاء غريه.

قال الرازي" :وهذه اآلية من أشد اآلايت على أصحاب العلم ،ألنه تعاىل بعد أن خص

الرجل آبايته وبيناته ،وعلمه االسم األعظم ،وخصه ابلدعوات املستجابة ،ملا تبع اهلوى

( )1تفسري القرطيب .225/4

( )2هو :حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين القلموين ،من أشهر آاثره" :جملة املنار ،وتفسري القرآن
الكرمي" ،تويف سنة 1354 :ه .ينظر :األعالم للزركلي .126/6

( )3ينظر :تفسري املنار .435/4
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انسلخ من الدين وصار يف درجة الكلب ،وهذا يدل أن كل من كانت نِعم هللا يف حقه

أكثر ،كان بُعده عن هللا أعظم")1( .

فكل ما قيل إنه ترك العمل مبا يقضيه العلم الذي علمه هللا وهو حطام الدنيا ،أو كان
هواه مع الكفار ،أو أنه اتبع رضا زوجته ،يدخل يف عموم اتباع اهلوى املنصوص عليه يف

نت.
اآلية وإن كان بعضه ضعيفا كما بي ُ

ك َوَيبۡ َن
ت ٱۡلقُرۡ َءا َن َج َعلۡ َن َۡ
يبنَ َ
ويشهد هلذا املعىن من القرآن قوله تعاىلَ { :وإِذَا قَ َرأۡ َ
ِ
ين َال يُؤۡ ِمنُو َن بِٱۡلۡأ ِخ َرةِ ِح َجابٗا مسۡتُورٗا [ }45سورة اإلسراء.]45:
ٱلذ َ
قال ابن عاشور" :فإنه ملا عاند حصلت يف نفسه ظلمة ،مكنت الشيطان من استخدامه

وإدامة إضالله ،فاالنسالخ أثر من وسوسة الشيطان ،وإذا أطاع اإلنسان الوسوسة متكن
الشيطان من مقاده")2( .

وكان هذا االتباع سبب يف االحنراف ،فإن متكن الشيطان منه يقضى على كثري مما قام يف
ِ
ين [ }175سورة
قلبه ،لذا رتب هللا عز وجل الغواية عليه؛ فقال{ :فَ َكا َن م َن ٱۡلغَا ِو َ
األعراف ،]175 :وهي مرتبة يف وقوع االنسالخ ،مث االتباع ،مث الغواية.
وقد ابلغ اإلمام الغزال ( )3يف وصف حال بلعام يف الصالح ،وكيف آل أمره إىل زمرة

من الضالني الراسخني يف الغواية ،بعد أن كان يف زمرة العلماء الراسخني؛ فقال" :كان
بلعام حبيث إذا نظر رأى العرش ،ومل يكن له إال زلة واحدة ،مال إىل الدنيا وأهلها ميلة

واحدة")4( .

( )1ينظر :مفاتيح الغيب .315/4

( )2ينظر :التحرير والتنوير .411/4

( )3هو :حممد بن حممد جمد الدين الطوسي ،حجة اإلسالم ،فيلسوف ،متصوف ،مسي ابلغزال نسبة إىل غزالة

من قرى طوس ،من أشهر كتبه" :إحياء علوم الدين ،ومقاصد الفالسفة" ،تويف سنة 505 :ه .ينظر :األعالم
للزركلي .22/7

( )4ينظر :إحياء علوم الدين .11/2
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واآلايت الكرميات متالمحة فالسبب يف اتباع الشيطان إايه هو اتباع للهوى ،لكون اهلوى
ابب الشيطان الذي يدخل منه إىل القلوب ،فلما اتبع اهلوى اتبعه الشيطان ،حيث

عاقبه هللا عز وجل من جنس عمله ،واتبعه الشيطان يف بداية الضاللة؛ لتتمكن منه يف
ِ
ين [ }175سورة األعراف:
الغواية ،وهو ما وقع له فعال بقوله{ :فَ َكا َن م َن ٱۡلغَا ِو َ
.]175
فشرارة الغواية هي االنسالخ من العلم والدين ،أو عدم العمل به ،مث يكون أثر الشيطان

يف العبد وحماولة التمكن منه؛ إىل أن يصبو إىل مقصده ،ليكون بذلك العبد يف زمرة
الغاوين.

وقد أورد أبو حيان قوال حمتمال" :أن الذين تبعوه هم من اإلنس أهل الكفر والضالل
الذين كانوا سببا يف ضالله ،وهو غري وارد ملخالفته للتنصيص يف أن التابع له هو

الشيطان")1( .

( )1ينظر :البحر احمليط .11/5
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املبحث السادس :عدم العمل ابلعلم

أخرب هللا عز وجل عن شأن بلعام أنه كذب ابآلايت؛ وهو يف قولهَ { :ساۡ َء َمثَال ٱۡلقَوۡ ُم
ِ
ِ ِ
س ُهمۡ َكانُوا يَظۡلِ ُمو َن [ }177سورة األعراف ،]177:ومل يرد
ٱلذ َ
ين َكذبُواۡب ََايَتنَا َوأَن ُف َ

يف كتب املفسرين عند تفسريهم هلذه اآلية أنه كفر بلسانه ،أو كذب مبا آاته هللا

بلسانه ،ومل يذكر أحد منهم ذلك يف املراد ابلتكذيب ،وإمنا الوارد هو اإلخبار عن حاله
أبنه انسلخ منها مبا يقتضيه االنسالخ؛ إما بقلبه ،أو جبوارحه ،وكله مذكور يف مجلة

األسباب املستنبطة يف كتب التفسري.

ورمبا كان التكذيب تفسريا لالنسالخ املصدر يف اآلية الكرمية ،فإن انسالخه كفر
وتكذيب حباله وواقعه.

وقد فسره القرطيب "بعدم العمل ابلعلم" ( ،)1وهو مشكل ألن عدم العمل ابلعلم ليس
كفرا على سبيل اإلطالق ،إال ما ورد النص يف كفر اتركه؛ كالصالة مثال.
واآلية إخبار أبنه ملا انسلخ من اآلايت كان ذلك مبثابة التكذيب هبا ،ألن اعتقادها
والعمل هبا تصديق هبا ،والتصديق يقابله التكذيب.

ِ
ين َكذبُوا
والتكذيب ابآلايت مقرون ابلتشبيه ابلكلب؛ ألنه قال{ :ذلِ َ
ك َمثَ ُل ٱۡلقَوِۡم ٱلذ َ
ۡبِ ََايَتِنَاۡ} [سورة األعراف ،]176:ووجه الشبه يف هذا املثل اخلسيس؛ هو يف التشبيه

ابليهود الذين علموا اآلايت وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكتموا صفة رسول هللا  -‘-وكذبوا

به.

وكل ما مضى من األسباب مع هذا السبب هو داخل يف مجلة التكذيب ابآلايت اليت
أعطاها هللا عز وجل لبلعام.

والقرآن الكرمي قدر قضية مهمة يف املكذبني ابآلايت قوال ،أو حاال ،أو عمدا ،وهو
التشبيه ابلبهائم فشبه اليهود ابحلمري ،ويف هذا املثل التشبيه ابلكلب ،مث قدر القضية

( )1ينظر :تفسري القرطيب .11/5
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َض ُّلۡ} [سورة
ك َكٱۡلأَنۡٓ َع ِم بَلۡ ُهۡم أ َ
بشكل أوسع حينما شبههم ابألنعام؛ فقال{ :أُو َلۡئِ َ

األعراف.]179:

قال الرازي( :فلما أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة احلق والعمل

به كانوا كاألنعام))1( .

وهذا املثل يف قول كثري من أهل العلم ابلتأويل عام يف كل من أوت القرآن فلم يعمل
به.

"قال جماهد يف قول تعاىل" :فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث" أي :إن حتمل

عليه بدابتك أو برجلك يلهث أو ترتكه يلهث .وكذلك من يقرأ الكتاب وال يعمل مبا
فيه")2( .

ومن عواقب عدم العمل ابلعلم نزع العلم ،قال القرطيب" :فانسلخ منها؛ أي :نزع منه
العلم الذي يعلمه ،والعلم علمان :علم يف القلب فذلك العلم النافع ،وعلم يف اللسان

فذلك حجة هللا تعاىل على بين آدم ،فهذا مثل علم بلعام وأشباهه ،نعوذ ابهلل منه ونسأله

التوفيق واملمات على التحقيق")3( .

( )1مفاتيح الغيب .315/4

( )2ينظر :تفسري القرطيب .287/4
( )3املرجع السابق.
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املطلب السابع :انتهاز الشيطان فرصة الضعف

يرتبص الشيطان ابإلنسان حال ضعفه فيكون أقوى عندها من غريه ،والنصوص الشرعية
مليئة هبذه املعاين؛ كرتبُّصه ابإلنسان حال النوم ،وحال اجلنابة ،وحال احليض عند
النساء ،وغريها من احلاالت.

والشيطان أكثر ما يرتبص ابلنساء والصبيان لضعف قوهتم العاقلة .وال خيفى مثال
ِ
حديث« :إِ َذا َكا َن جنح اللي ِل ،أَو أَمسي تُم ،فَ ُك ُّفوا ِ
ني تَ ن تَ ِش ُر
صب يَانَ ُكم ،فَِإن الشيَاط َ
ُ ُ
َ
ِحينئِ ٍذ ،فَِإذَا ذَهبت ساعة ِمن اللي ِل فَ َخلُّوهم ،وأَغلِ ُقوا األَب واب واذ ُكروا اسم ِ
اّلل ،فَِإن
َ
ُ َ
ََ َ َ َ
َ
َ َ َ ُ
1
الشيطَا َن الَ يَفتَ ُح َاباب ُمغلَقا» ( ).
وهللا عز وجل ملا أعطى هذا ِ
العامل من آايته ،وخلع له من معروفه وأفضاله ،وانسلخ

وجعلها وراء ظهره ،صار الشيطان يف أثره وحلقه وصار معه ،وهو املعين بقوله{ :فَأَتۡبَ َعهُ
ٱلشيۡطَ ُن}.

قال أبو عبيدة (( :)2اتبع القوم :أي حلقهم))3( .

ومن بدع التفاسري :أن اآلايت الكرميات كانت له مبنزلة الغطاء الواقي ،والدرع احلامي،
فلما سلخها من نفسه أصبح غرضا للشيطان ،ال يقيه منه واق ،وال حيميه حام.

وهلذا انتهز الشيطان هذه الغفلة ،ابالستحواذ عليه والتسلط على قلبه ،فاآلية تدل أنه
كان يف وقاية من كيد الشيطان حني كان متلبسا ابلقرآن؛ فلما فارقها أتبعه الشيطان.
هذا هو املقصود من اآلية على سبيل اإلمجال.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب -األشربة ،ابب -تغطية اإلنء ،111/7 ،رقم .5623

( )2هو :معمر بن املثىن البصري ،من رؤوس العلم واألدب واللغة ،من أشهر كتبه" :جماز القرآن ،ومآثر
العرب" ،تويف سنة 209 :ه .ينظر األعالم للزركلي .227/7

( )3جماز القرآن ص.311 :
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املبحث الثاين :األسباب املستنبطة من كتب التفسري حول الواقعة
يف كتب التفسري مجلة من اآلاثر واألسباب اليت ال أيلوا جهد املفسرين يف ذكرها ،مع
ِ
غض الطرف عن أسانيدها ،وقد ذكروا مجلة من األسباب يف ضالل بلعام ،زائدة عما
وقع يف كتاب هللا من األلفاظ املنصوصة يف سبب الضالل.

وقد بلغت فيما أحصيتُه إىل عشرة أسباب أذكرها على سبيل اإلمجال.
فمنها :أن هذا مثال ضربه هللا عز وجل ملن قبِل الرشوة يف الدين .قال القرطيب( :ضرب

هللا مثال للذي قبل الرشوة يف الدين ،حّت انسلخ من آايت ربه))1( .

ومنها :االغرتار ابلعمل الصاحل .قال القرطيب( :فدلت اآلية الكرمية ملن تدبرها على أال
يغرت أحد بعمله وال بعلمه))2( .

ومنها" :أن هللا عز وجل علمه االسم األعظم ،فدعا به على موسى  -’-وهو نيب من
األنبياء فهلك هبذا الدعاء")3( .

ومنها :أنه مل يشكر ربه على ما أعطاه من النعم ،فسلب هللا عنه العلم ،ويف األثر :أن

هللا تعاىل قال« :مل يشكرين يف يوم من األايم على ما أعطيته ،ولو شكرين على ذلك مرة
ملا سلبته»)4( .

ومنها :تقليد ِ
العامل ،إذ الواجب يف حقه هو طلب احلجة ال التقليد بدون حجة ،ذكره

القرطيب انتزاعا فقال" :ودلت اآلية على منع التقليد للعامل إال حبجة يبينها ،ألن هللا

أخرب أنه أعطاه آايته ،فانسلخ منها فوجب أنه خياف مثل هذا على غريه وأال يقبل منه

إال حبجة")5( .

( )1تفسري القرطيب .212/4
( )2تفسري القرطيب .213/4
( )3البحر احمليط .425/4

( )4ال يصح ،وقد نقله أبو حيان بصيغة التمريض بدون سند.
( )5ينظر :تفسري القرطيب .213/4
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ومنها" :أنه أعطي ثالث دعوات مستجاابت فدعا هبا على غري أهلها")1( .
ومنها" :أنه اتبع رضا زوجته يف غري طاعة هللا عز وجل")2( .

ومنها :أنه مل يعمل بعلمه ،وقد ذكرت يف مجلة األسباب املنصوصة)3( .
ومنها :أنه سجد للشيطان ،وقد ذكرته استشهادا يف مجلة األسباب.

ومنها :أنه فعل معصية ما فنزع هللا عنه العلم .وقد عينه أبو حيان ابلزن ،فقال( :لرفعنا

عنه ما وقع له إما الزن ،أو اخلطيئة ،أو معصية موسى))4( .

نقشت بعضها عند ذكر األسباب
فهذه مجلة ما قيل يف أسباب الضالل ،وقد
ُ

املنصوصة ،وهي مستخرجة من النص القرآين كما ترى ،وواردة بال شك مبثابة األقوال

احملتملة لآلية.

واجلدير ابلذكر أهنا أسباب صحيحة حقيقية تقود إىل الضالل واالحنراف ،وإن كانت
اآلايت الكرميات ال تدل عليها صراحة؛ وال تصل إىل درجة القطع.

( )1معامل التنزيل .110/5

( )2البحر احمليط .425/4
( )3ينظر :ص.14 :

( )4البحر احمليط .425/4
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الفصل الثاين :آاثر احنراف العلماء يف القرآن الكرمي
وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول :اجلنوح إىل صفة البهائم
املبحث الثاين :اهلالك

املبحث الثالث :التسفيل
املبحث األول :اجلنوح إىل صفة البهائم

جرت عادة القرآن الكرمي تشبيه الكفار ابلبهائم ،وهي قضية مطردة يف كتاب هللا ؛
ك ُه ُم ٱۡلغَ ِفلُو َن [ }179سورة
ض ُّل
ۡ أُو َلۡئِ َ
ك َكٱۡلأَنۡٓ َع ِم بَلۡ ُهمۡ أَ َ
كقوله تعاىل{ :أُو َلۡئِ َ
األعراف.]179:
واجلامع يف هذا التشبيه هو تعطيل العقل عما أراده هللا عز وجل  ،فالعقل هو الصفة
اليت يتمايز هبا املخلوقات.

قال عطاء" :األنعام تعرف هللا ،والكافر ال يعرفه" ( ،)1وألن مهتهم األكل والشرب وهم

أضل من األنعام؛ ألن األنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها وهم خبالف ذلك.
وقد وقع التشبيه على نوع خاص من البهائم مل يرد يف القرآن نظريه وهو الكلب ،وهو
يدل على خطورة االحنراف وشدة األثر ،وقد تكلم املفسرون يف أوجه الشبه بني ِ
العامل
الضال والكلب ،وممن أسهب يف ذكر أوجه الشبه بينهما ابن القيم يف كتابه النفيس
"أمثال القرآن")2( .

وقد شبه هللا عز وجل الكفار عموما ابلبهائم؛ وشبه ِ
العامل الضال ابلكلب ،وإن كان
الكلب من البهائم فالبد أن تكون هناك صفة قوية مالزمة هلما أوجبت هذا.

( )1ينظر :معامل التنزيل  .11/4وهو :عطاء بن أيب رابح -رضي هللا عنه ،-ونفي معرفة الكافر لربه نسيب؛
س ُهمۡ
س َۡ
ألن الكافر يعرف هللا أيضا ولكنه جيحده استكبارا؛ كما قال تعاىلَ ﴿ :و َج َح ُدوا ِهبَا َوٱ ۡ
تقَ نَتۡ َهاۡ أَن ُف ُ
ظُلۡمٗا َو ُعلُوٗۡا﴾ [سورة النمل.]14:
( )2ينظر :أمثال القرآن ص.23 :
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وابلرجوع إىل صفات الكلب اليت عليها ميكن الوصول إىل معىن دقيق يف وجه الشبه بينه
وبني ِ
العامل.
وتتأكد هذه املالزمة ليس يف الكلب فقط؛ وإمنا هو الكلب الالهث ،فالتشبيه مل يقع يف
مجيع الكالب وإمنا وقع ابلكلب الالهث.

ومعروف أن الكلب من أخس احليوانت ،وأخس الكالب هو الكلب الالهث ،فمن
آاته هللا العلم وا ِ
لدين فمال إىل الدنيا؛ وأخلد إىل األرض ،كان مشبها أبخس احليوانت،

وهو الكلب الالهث.

حبثت عن تقرير هذا التمثيل فلم يعثر قليب على قول تراتح إليه النفس يف وجه
وقد ُ
الشبه بني ِ
العامل الضال والكلب ،واألمر كما قال ابن عاشور" :وقد أغفل هذا الذين
فسروا هذه اآلية فقروا التمثيل بتشبيه حالة بسيطة يف جمرد التشويه أو اخلسة فيؤول إىل

أن الغرض من التشبيه ابلكلب إظهار خسة املشبه ( ،)1وذلك تقصري يف حق التمثيل".
()2

ولعل أقرب األقوال يف تقرير التمثيل هو :أن الكلب يلهث إذا تعب ،أو اشتد عليه
احلر ،ويلهث بدون ذلك ،ألن يف خلقته ضيقا يف جماري النفس يراتح له ابللهث.

قال ابن عاشور( :واللهث :حالة تؤذن جبرح الكلب من جراء عسر نفسه عن اضطراب
ابطنه ،وإن مل يكن االضطراب ابطنه سبب ٍ
آت يف غريه))3( .
فالكلب إمنا يلهث لعلة اضطراب يف داخله ،وكذلك هذا ِ
العامل الضال معلول من
الداخل كذلك كالكلب املضطرب.

فالتشبيه اعتبار ما يتصف به الكلب يف أصل خلقته من االعتالل واالضطراب ،وهو من

تشبيه املعقول ابحملسوس ،وقد جر هذا االضطراب إىل اإلخالد إىل األرض واتباع اهلوى،

( )1كما درج عليه يف الكشاف .311/2
( )2ينظر :التحرير والتنوير .215/3

( )3ينظر :التحرير والتنوير  .212/4وقوله منتزع من جمموع أقوال السلف  -†-يف ذلك.
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هذا هو الظاهر من هذا التشبيه ،وبه يرتفع كثري من اإلشكاالت حول تقرير التمثيل.

وال عربة مبن قال إن املقصود هو هذا اللهاث وراء حطام الدنيا وأعراضها ( ،)1فإن هذا
املعىن قريب ال حتتمله اآلية وإن كان لزاما هلا ،فإن هللا عز وجل أخرب أنه أخلد إىل
األرض ،وهو معىن عريب معاصر ال ميكن تنزيل اآلية عليه على سبيل التنصيص.

ويعدل ابن القيم رأاي رمبا كان موفقا فيه؛ حيث يقول" :شبهه ابلكلب الذي هو من
أخبث احليوانت وأوضعها قدرا ،ومهته ال تتعدى بطنه ،ومن حرصه أنه ال ميشي إال

وخطمه يف األرض ليتشمم ويرتوح حرصا وشرها ،وال يزال يشم دبره سائر أجزائه ،وإذا
رميت له حجرا رجع إليه ليعضه من فرط هنمه ،وهو من أمهن احليوانت وأرضاها

ابلدناي ،واجليف املروحة أحب إليه من اللحم الطري ،والقذارة أحب إليه من احللوى،
وإذا ظفر مبيتة تكفي مائة كلب مل يدع كلبا يتناول معه منه شيئا ،إال هر عليه كأنه
يتصور مشاركته له ومنازعته يف قوته ،وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب مجيلة وضع له

خطمه ابألرض")2( .

فمن جمموع ما ذكره ابن القيم نلحظ أن من صفات الكلب النهم ،واللهث ،والطمع،
والبخل ،والذلة ،وهذه هي صفات ِ
العامل الذي مل يرفع ابلعلم رأسا.
محلت على الكلب نبح ووىل هاراب ،وإذا تركته شد عليك
ومن األقوال املنقولة :أنك إذا َ
ونبح ،فيتعب نفسه مقبال عليك ومدبرا عنك.

وقيل :شبهه ابلكلب من بني السباع ألن الكلب ميت الفؤاد ،وإمنا هلاثه ملوت فؤاده.
()3

وقال احلسن :هو مثل املنافق ال ينيب إىل احلق ُدعي أو مل يدع ،أعطي أو مل يعط

كالكلب يلهث طردا وتركا.

( )1يشري هبذا إىل قول سيد قطب ،ينظر :يف ظالل القرآن .21/5
( )2ينظر :أمثال القرآن ص.23 :

( )3ينظر :تفسري القرطيب  .278/4نقل القرطيب هذه األقوال ومل يعزها لقائل.
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وهذا فيه نظر ،فإن هللا عز وجل شبهه ابلكافر ،وأمره أعظم من النفاق ،غري ما يف هذا
املعىن من املعاين القريبة ابلتشبيه ابلكلب بعيدا عن مقصود التشبيه .وهللا أعلم.
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املبحث الثاين :اهلالك
أملح القرآن الكرمي إىل جزاء من ضل عن علم بعد هواه يف هذه القصة بقولهَ { :وَمن
ك ُه ُم ٱۡل َخ ِس ُرو َن [ }178سورة األعراف ،]178:واخلسران لفظ عام
يُضۡلِلۡ فَأُو َلۡئِ َ
يراد به مطلق اهلالك .قال ابن فارس (( :)1اخلسران :أصل واحد يدل على النقص،
فيقال :خسرت امليزان وأخسرته إذا أنقصته))2( .

واخلسارة املقصودة يف اآلية هو اخلروج من األلطاف اإلهلية املتعلقة ابهلداية الرابنية .قال
الرازي( :من يهده هللا ابأللطاف وزايدة اهلدى فهو املهتدي ،ومن يضلل ملا تقدم منه من
سوء اختياره وأفعاله فهو من اخلاسرين أي :خسروا الدنيا واآلخرة))3( .

واخلسارة هي اهلالك مطلقا يف النفس واملال والولد ،ووجه ذلك أن من شأن اإلميان أن

يستمر عمال ،وأن الكفر فال يستمر شيئا ،لذا كان التعبري ابخلسارة من أدق األوصاف

يف حق الكافر ،ألنه خيسر بذلك مواهب نفسه اليت كان هبا إنسان مستعدا للسعادة؛
فتفوته هذه السعادة فوات إضافيًّا يف الدنيا وحقيقيًّا يف اآلخرة.

واخلسارة احلرمان االبتدائي اإلهلي من التوفيق لعدم صالح احملل القابل للهداية ،واآلية
ۡ} ،أي:
فيها إشارة إىل هذا بقولهَ { :من يَهۡ ِد ٱّللُ فَ ُه َو ٱۡل ُمهۡتَ ِديۡ} ،مث قالَ { :وَمن يُضۡلِل
من خيذله ابحلرمان من هذا التوفيق فيتبع هواه وشيطانه من ترك استعمال عقله وحواسه
يف فقه آايت هللا فهو الكفور اخلاسر.

( )1هو :أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،من أئمة اللغة واألدب ،من أشهر كتبه" :مقاييس اللغة"،
تويف سنة 395 :ه .ينظر :األعالم للزركلي .193/1

( )2ينظر :معجم مقاييس اللغة .مادة "خسر".182/2 :
( )3ينظر :مفاتيح الغيب .315/4
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واملقدمات املذكورة يف اآلايت قبله من اتباع اهلوى واالنسالخ وتقدمي احلظوظ؛ كلها

أسباب حقيقية تقود إىل الضالل الذي يقود إىل اخلسارة ،فإن اخلسارة هي نتيجة هذا

الضالل املذكور يف اآلايت.
قال ابن عاشور" :وقد علم من مقابلة اهلداية ابإلضالل ،ومقابلة املهتدي ابخلاسر أن

املهتدي فائز رابح ،فخذف ذكر رحبه إجيازا ،واخلسران أستعري لتحصيل ضد املقصود يف

الربح والفوز")1( .

( )1ينظر :التحرير والتنوير .181/9
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املبحث الثالث :التسفيل
وهو املشار إليه بقولهَ { :ولَوۡ ِشئۡ َن لََرفَعۡنَهُ ِهبَا} ،فإنه سبحانه مل يشأ رفعه فعاقبه
ابلتسفيل ،وهو نظري ما حصل آلدم  -‘-يف قوله تعاىل{ :قُلۡ َن ٱۡهبِطُوا ِمنۡ َها َِ
مجيعٗۡا}
[سورة البقرة ،]38:واملخالفة توجب العقوبة.

واهلبوط :النزول واالحندار .وهو يف آدم حسي ،ويف حق صاحب القصة الواردة يف سورة
ك ِذكۡ َر َك [ }4سورة الشرح ،]4:وكما أن
األعراف معنوي؛ كقوله تعاىلَ { :وَرفَعۡ َن لَ َ
سبب احنراف العبد هو التشويه يف الفطرة ،فاملعصية تشوه الفطرة ،ففي مبادرة آدم -
‘ -إىل السرت وتغطية ما انكشف من عورته دليل على استقباح كشف العورة ،وأن ذلك

إمنا هو بسبب نداء الفطرة يف اإلنسان.
وظاهر اآلايتَ { :ولَوۡ ِشئۡ َن لََرفَعۡنَهُ ِهبَا َولَ ِكنهُۥٓ أَخۡلَ َد إِ َىل ٱۡلأَرۡ ِ
ض} ،أي :اخنفض وحال
األرض األنزل األرذل.

قال القشريي (" :)1موافقة اهلوى تنزل صاحبها من مساء العز إىل تراب الذل وتلصقه يف

وهدة اهلوان ،ومن مل يصدق علما فعن قريب يقاسيه وجودا".

وقال" :إذا كانت مساكنة آدم للجنة وطمعه يف اخللود فيها أوجب خروجه عنها،
فالركون إىل الدنيا مّت يوجب البقاء فيها")2( .

ك
والثبات على العلم سبب للرفعة عن الضعة ،لذلك قال هللا تعاىل عن نبيهَ { :وَرفَعۡ َن لَ َ
ِذكۡ َر َك  ،}4قال القرطيب( :أعلينا ذكرك فذكرنك يف الكتب املنزلة ،وأمرنهم ابلبشارة

( )1هو :عبد الكرمي بن هوازن بن طلحة النيسابوري القشريي ،مفسر ،من أشهر كتبه" :لطائف اإلشارات،
والتفسري الكبري" ،تويف سنة 465 :ه .ينظر :األعالم للزركلي.57/4 :

( )2ينظر :لطائف اإلشارات .41/5
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بك ،وال دين إال ودينك يظهر عليه ،ونرفع يف اآلخرة ذكرك مبا نعطيك من املقام

احملمود ،وكرائم الدرجات))1( .

( )1ينظر :تفسري القرطيب .107/20
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 النتائج والتوصيات:

اخلامتة

وبعد هذه اجلولة يف هذا البحث فقد ظهر ل ما أيت:
.1

أمهية محاية الفطرة من االحنراف ،فالفطرة هي األساس اجلِبِلي الذي طاملا أواله

القرآن عنايته على كافة اجملاالت ،سواء الفطرة العقلية؛ أو الفطرة اجلسدية.

أن العلماء هم أكثر الناس تعرضا لالحنراف ،لذا فقد أمرهم هللا عز وجل أبخذ
.2
ِ ِ
ب بِ ُقوةٗۡ} [سورة مرمي.]12:
الكتاب بقوة؛ كما قال تعاىل{ :يَيَحۡ َي ُخذ ٱۡلكتَ َ
أمهية تقدمي حماب هللا عز وجل على حماب النفس ،وقد مسى هللا عز وجل ذلك
.3
ابهلوى ،فمن أطاع هواه فقد قدم حماب نفسه على ما حيبه هللا تعاىل؛ وهذا هو الزيغ

والضالل.
.4

أن االحنراف يف العلماء احنراف يف األمة ،ألن العلماء هم صمام األمان للناس؛

.5

أمهية َّتلي العلماء عما يف أيدي الناس من املطامع والشهوات وامليل إىل

فإليهم يرجعون؛ وإليهم حيتكمون ،فإذا زل العلماء حصل الزيغ يف الناس.
املناصب ،والرضا مبا يف يد هللا عز وجل ؛ والقناعة به وإن كان قليال.

أن العمل ابلعلم سبب للثبات على الدين؛ كما قال تعاىلَ { :ولَوۡ أَن ُهمۡ فَ َعلُوا َما
.6
وعظُو َن بِ ِهۦ لَ َكا َن َخيۡرٗا هلُمۡ َوأَ َشد تَثۡبِيتٗا [ }66سورة النساء.]66:
يُ َ
أمهية نبذ احلظوظ الدنيوية ،فالعلماء ينبغي أن يرتفعوا عن حظوظ الناس؛ وأال
.7
يشرتوا الدنيا ابلدين.

.8

أن من أعظم نعم هللا عز وجل وأجلها نعمة العلم ،لذا كان سلبها من أسرع

.9

خطورة االحنراف عموما ،ومسارعة العقوابت اإلهلية لذلك؛ من التسفيل

األشياء إن وجدت أسباب السلب واحملق؛ من االنسالخ واإلخالد إىل األرض.
واهلالك واالحندار إىل أوصاف البهائم.
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وأخريا أسأل هللا عز وجل التوفيق يف الدنيا واآلخرة ،إنه على كل شيء قدير ،وابإلجابة
جدير.
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فهرس املصادر واملراجع:
1

القرآن الكرمي.

2

األعالم" للزركلي (ت1396 :ه ) طبعة دار العلم للنشر.

3
4

أمثال القرآن" ابن قيم اجلوزية (ت751 :ه) طبعة مطابع الصفا – مكة
املكرمة – اململكة العربية السعودية -حتقيق نصر بن سعد الرشيد.

إحياء علوم الدين" أليب حامد الغزال (ت505 :ه ) طبعة دار املعرفة للنشر –

بريوت .-
5

البحر احمليط يف التفسري" أليب حيان (ت745 :ه ) طبعة دار الفكر للنشر –

6

البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد" البن عجيبة (ت1224 :ه ) طبعة

7

اتريخ األمم والرسل وامللوك" للطربي (ت310 :ه) طبعة دار الكتب العلمية

8
9

بريوت – حتقيق صدقي حممد مجيل.

الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة – حتقيق أمحد عبد هللا القرشي رسالن.
– بريوت .-

التحرير والتنوير" البن عاشور التونسي (ت1393 :ه ) طبعة الدار التونسية
للنشر – تونس .-

التفسري البسيط" الواحدي (ت468 :ه ) حتقيق ونشر جامعة اإلمام حممد بن
سعود.

 10تفسري القرآن احلكيم = تفسري املنار" حملمد رشيد رضا (ت1354 :ه ) طبعة
اهليئة املصرية العامة للكتاب للنشر.

 11تفسري القرآن العظيم" البن كثري (ت774 :ه ) طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع
بتحقيق سامي بن حممد سالمة.

12

جامع البيان يف أتويل القرآن" للطربي (ت310 :ه) طبعة مؤسسة الرسالة
للنشر بتحقيق أمحد حممد شاكر.
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 13اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب" لشمس الدين القرطيب (ت671 :ه )
طبعة دار الكتب املصرية  -القاهرة  -بتحقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفي .

 14اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه
وأايمه = صحيح البخاري" للبخاري (ت256 :ه) طبعة دار طوق النجاة
للنشر حتقيق حممد زهري بن نصر الناصر.

 15زاد املسري يف علم التفسري" البن اجلوزي (ت597 :ه ) دار الكتاب العريب
للنشر  -بريوت  -حتقيق عبد الرزاق املهدي

 16السنن الكربى" للنسائي (ت303 :ه ) طبعة مؤسسة الرسالة للنشر – بريوت
– بتحقيق وَّتريج أحاديثه حسن عبد املنعم شليب ،إشراف شعيب األرنؤوط،

تقدمي عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي.
 17سري أعالم النبالء" للذهيب (ت748 :ه ) طبعة مؤسسة الرسالة للنشر حتقيق
جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرنؤوط.

 18صلة اجلمع وعائد التذييل ملوصول كتايب اإلعالم والتكميل = فسري مبهمات
القرآن" للبلنسي )ت782 :ه) طبعة دار الغرب اإلسالمي حتقيق حنيف بن
حسن القامسي /عبد هللا عبد الكرمي.
 19يف ظالل القرآن" لسيد قطب (ت1385 :ه) طبعة دار الشروق – القاهرة-
بريوت .-

 20الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" للزخمشري جار هللا (ت538 :ه ) طبعة
دار الكتاب العريب للنشر – بريوت .-

 21الكشف والبيان عن تفسري القرآن" لثعليب (ت427 :ه ) طبعة دار إحياء
الرتاث العريب للنشر  -بريوت – لبنان  -حتقيق اإلمام أيب حممد بن عاشور
مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري الساعدي.

 22لطائف اإلشارات = تفسري القشريي" للقشريي (ت465 :ه ) طبعة اهليئة
املصرية العامة للكتاب للنشر – مصر -حتقيق إبراهيم البسيوين.
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 23جماز القرآن" أليب عبيدة (ت209 :ه ) طبعة مكتبة اخلاجنى للنشر – القاهرة-
حتقيق حممد فواد سزكني.

 24جمموع الفتاوى" البن تيمية احلراين (ت728 :ه) طبعة دار الوفاء -حتقيق أنور
الباز /عامر اجلزار.

 25احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" البن عطية (ت542 :ه ) طبعة دار
الكتب العلمية – بريوت  -حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد.

 26مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني" البن قيم اجلوزية (ت:
751ه ) طبعة دار الكتاب العريب – بريوت  -حتقيق حممد املعتصم ابهلل
البغدادي.

 27مسند اإلمام أمحد بن حنبل" أليب عبد هللا أمحد بن (ت241 :ه ) طبعة دار
احلديث  -القاهرة  -بتحقيق أمحد حممد شاكر.

 28املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم = صحيح مسلم" ملسلم (ت261 :ه ) طبعة دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت – حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.

 29معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي" للبغوي الشافعي (ت510 :ه )
طبعة دار إحياء الرتاث العريب للنشر  -بريوت  -حتقيق عبد الرزاق املهدي.

 30معاين القرآن" للفراء (ت207 :ه ) طبعة دار املصرية للتأليف والرتمجة – مصر
– بتحقيق أمحد يوسف النجات /حممد علي النجار /عبد الفتاح إمساعيل

الشليب.

 31معجم مقاييس اللغة" البن فارس (ت395 :ه) طبعة دار الفكر للنشر حتقيق
عبد السالم حممد هارون.

 32مفاتيح الغيب = التفسري الكبري" للرازي (ت606 :ه ) طبعة دار إحياء الرتاث
العريب للنشر – بريوت .-
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 33نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور" للبقاعي (ت885 :ه ) طبعة دار
الكتاب اإلسالمي للنشر – القاهرة .-

34

النكت والعيون = تفسري املاوردي" للماوردي (ت450 :ه ) طبعة دار
الكتب العلمية للنشر  -بريوت  -لبنان  -حتقيق السيد ابن عبد
املقصود بن عبد الرحيم.

