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ي آ تَيْنَاُه آ ََيتِنَا.... ُّآفات العلماء في ضوء قوله تعالى ِ ْم نََبأَ اَّلذ األعراف :  َّ َواتُْل عَلَْْيِ
 وسبل الوقاية منها    571-577

 عبداهلل هاشم الشريف 
المدينةة  -جامعة طيبة-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -قسم الدراسات القرآنية

 .السعودية المنورة
  Abdha11@hotmail.comاإللكتروني: البريد

 :ملخص البحث 
البحث يسلط الضوء على اآلفات التي تتسبب في انحراف العالم عن الحق   

ألعراف ، وتمثلت اآلفات في الركون إلى من خالل بعض آيات من سورة ا
الدنيا واتباع الهوى ، ومعرفتها يجعل العالم على حذر منها واستحضار لها 
حتى ال تزل قدمه ، كما تضمن البحث السبل الواقية منها من اإلخالص 

و خشية اهلل تعالى ومراقبته وتذكر   والعمل و البصيرة بالدنيا وتذكر اآلخرة
ء الناس بهم ، ومن أهم النتائج أن فتنة العلم من أشد الفتن التبعة في اقتدا

التي يبتلى بها الناس وأن العلم بال عمل خطر على العالم يوجب إقامة الحجة 
عليه ، وأن زلته زلة للعاَلم  ، والشيطان بالمرصاد لمن ينحرف عن طريق 

القرآن الحق فيستحوذ عليه ويقوده حيث شاء ، وأن ضرب األمثال من أساليب 
البارزة  لتقريب المعاني لألفهام  وأن رفعة شأن العلماء في الدنيا واآلخرة 
بالعلم والعمل به والتخلق بأخالقه ، ووضعهم في الدنيا واآلخرة باتباع الهوى 

 والركون إلى الدنيا .
اتباع الهوى ، اإلخالد إلى األرض ، االنسالخ من اآليات  :الكلمات المفتاحية 

  .اية ، فتنة العلم ، سبل الوق

mailto:Abdha11@hotmail.com
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ي آ تَيْنَاُه آ ََيتِنَا.... 555ُّ-557األعراف :  ِ ْم نََبأَ اَّلذ  WeaknessesOf The َّ َواتُْل عَلَْْيِ

Scholars In Light Of Quranic Verse : 

And The Means Of Prevention From It. 

Abdullah Hashim Alsharif 

Department Of Quranic Studies, The Of Faculty Of Arts And 

Humanities,University Of Taybah, Medinah Almunawwarah 

Kingdom Of Saudi Arabia 

Email: Abdha11@hotmail.com 

Abstract: 

This paper spotlights on the weaknesses that cause the 

scholars deviation from the truth through some verses of 

Surat Al-A'raf, and the pests epitomized in their tendency to 

the dunya and following their appetences. Awareness of these 

weaknesses make scholars warned and evoke of these pests so 

as not to slip his foot. Furthermore, the research includes 

preventive ways such as sincerity and acts of worship and 

insight of reality of the life and remembering the afterlife and 

fear of Allah and induce the responsibility in following people.  

The most important conclusions of this paper entails the 

fitnah of Islamic science as being one of the most afflicted 

plagues people and that science without work is a big dilemma 

of scholars, and their slip results in deviation of their 

followers. 

These make the devil Lookout for those who deviate out of the 

right and control and lead them where he wants, and mention 

of proverbs are one of the Quranic methods  to bring the 

meanings and make things understandable for people. The 

upgrading of scientists in the world and the Hereafter science 

and work and ethics, and put them in the world and the 

Hereafter following their appetences.. 

Following desires Eternity on the land Dissociation verses 

Means of protection Affliction of knowiedge 

Keywords: followers of passion, immortality to the earth, 

separation from verses, ways of protection, sedition of science. 
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 المقدمة
الحمد هلل اهتدى بفضله المهتدون ، وضةل بعدلةه الضةالون ، والصةالة والسةالم 

 على الهادي البشير والسراج المنير ، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 
فإن اهلل تعالى جعل هذه الحياة الدنيا دار بالء وامتحان ليبلو العباد ، ويمحةص 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٹ ٹ ُّ مةةةةةا فةةةةةي قلةةةةةوبهم ، 

 ىن من خن  حن جن ٹ  ُّ  و  7الكهةةةةةةف:  َّ زب  رب يئ ىئ

وهةةذا الةةبالء واالمتحةةان  2الملةة: :  َّ َّ  خي حي جي يه ىهمه جه ين

 جم هلمل  خل حل جل  ُّ    يكةون بالشةةر والخيةر كمةةا قةال سةةبحانه 
 ٥٣األنبياء:  َّ  من خن حن جنمم خم حم

ة  َوا  ةةحَّ ، َوالصا ، قةةال ابةةن عبةةاس ت َنبكَتل ةةيكشمك ب الشاةةدَّة  َوالرََّخةةاء  َنةةى َوالكَفقكةةر  ، َوالكن  لسُّةةقكم 
ةةاَلَلة  ت ةةَية ، َوالكهشةةَدى َوالضَّ ، َوالطَّاَعةةة  َوالكَمعكص  وقةةال ابةةن زيةةد :ت  ( 1)َوالكَحةاَلل  َوالكَحةةرَام 

رشهشمك ف يَمةةا  َتب ةةرشهشمك ب ةةَذل َ: َلَننككشةةَر َكيكةةَف ششةةكك َرهشةةوَن ر َنخك بُّةةوَن َوب َمةةا َيكك لشةةوهشمك ب َمةةا يشح  َنبك
بُّ  َرهشةوَنتيشح  وهةذه الفتنةة قةد أخبةر رسةول اهلل صةلى  (2)وَن، َوَكيكَف َصبكرشهشمك ف يَما َيكك

عليه وسلم بكثرتها وتتابعها على أمته حتى تشتد وتعكم عليها في آخر الزمان 
قرب وقةوع السةاعة ، جةاء فةي الصةحيحين عةن أسةامة بةن زيةد رضةي اهلل عنةه 

ةةَرَف النَّب ةةيُّ َصةةلَّى اهللش  يَنةةة ،  (٥)َعَليكةةه  َوَسةةلََّم َعَلةةى أشطشةةم  قةةال : َأشك ةةنك آَطةةام  الَمد  ، م 
َ  »َفَقةةةاَل:  ةةةاَلَل بشيشةةةوت كشمك َكَمَواق ةةة ََ الف ةةةَتن  خ  َن َمةةةا َأَرى، إ ناةةةي أَلََرى َمَواق ةةة َهةةةلك تَةةةَروك

                                 
  ( 11/212ابن جرير ، جامَ البيان ) ج(1)

  ( 11/212ابن جرير ، جامَ البيان ) ج(2)

  ( 1/٣5األطم بالضم بناء مرتفَ ، ابن األثير ، النهاية في غريب الحديث واألثر ) ج(٥)
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وعن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى  (1)الَقطكر  (
ةلش  اهلل عليه وسلم :تإ نَّ  ةب جش الرَّجش ، يشصك ةل  الكمشككل ةم  َ  اللَّيك َبيكَن َيةَدي  السَّةاَعة  ف َتن ةا َكق َطة

ةَن  دش ف يَهةا َخيكةرم م  ب جش َكاف ر ا، الكَقاع  ن ا، َويشصك م  ي مشؤك ي َكاف ر ا، َويشمكس  ن ا، َويشمكس  م  ف يَها مشؤك
ي...... ( َن السَّاع  ي ف يَها َخيكرم م  ، َوالكَماش  . وهذه الفتن تتعةدد وتتنةوع ، (2) الكَقائ م 
  ين ىن نن ُّ فمنهةةةا فتنةةةة األمةةةوال واألوالد كمةةةا فةةةي قولةةةه 

ومنها فتنة النساء كما في   1٣التنابن:  َّ يي ىي ني مي زي ريٰى
  01آل عمةةةةةةران:  َّ  ىي ني مي زي ري ٰى  ُّ قولةةةةةةه تعةةةةةةالى 

وقوله صةلى اهلل عليةه وسةلم : ) مةا تركةت بعةدي فتنةة أضةر علةى الرجةال  مةن 
  خب   ُّ ومنهةةةا فتنةةةة السةةةلطان والجةةةاه كمةةةا فةةةي قولةةةه تعةةةالى :  (٥) النسةةةاء (
 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب
ومنها  5القصص:  َّ خص حص مس  خس حس جسمخ جخ مح

فتنة العلم وهي من أشد أنواع الفتن ، السيما في هذا العصر الذي عصفت فيه 
فتن الشةهوات والشةبهات ، واشةرأبت بأعناقهةا بكافةة صةورها وأشةكالها حتةى مةا 

 أحد يسلم من تعرضها له ، فسلم منها من سلمه اهلل  كاد 

                                 
،   1171: رقةم  ٥/21البخاري ، صحيج البخاري فضائل المدينة / بةاب آطةام المدينةة ، (1)

يج مسةةةلم ، الفةةةتن وأشةةةراط السةةةاعة / بةةةاب نةةةزول الفةةةتن كموقةةةَ القطةةةر مسةةةلم ، صةةةح
  211٣: رقم الحديث 5/2211

أبةةةو داود ، سةةةنن أبةةةي داود ، الفةةةتن والمالحةةةم / بةةةاب النهةةةي عةةةن السةةةعي فةةةي الفتنةةةة (2)
  ، وصححه األلباني في صحيج أبي داود .5272: رقم الحديث  5/111،

رقةةم الحةةديث  7/1مةةا يتقةةي مةةن شةةؤم المةةرأة ،  النكةةا/ / –البخةةاري ، صةةحيج البخةةاري (٥)
، مسةةلم ، صةةحيج مسةةلم ، الرقةةاق / أكثةةر أهةةل الجنةةة الفقةةراء وأكثةةر أهةةل النةةار  ٣121

   2751رقم الحديث 5/2127النساء وبيان الفتنة بالنساء 
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وال يخفةى أن العلةم مةن   -نسةأل اهلل تعةالى العافيةة والسةتر  -وهوى من هوى 

أجل النعم التي ينعم اهلل بها على عبده ، وال بةد مةن تقةديرها والمحافكةة عليهةا 
 وعدم االفتتان بها . 

 مشكلة البحث:   
 على الجادة ؟هل أهل العلم جميعا يسيرون 

 هل أهل العلم في أمن من الفتنة ؟
 هل افتتان العلماء وتنكبهم الطريق له أثر سلبي على المجتمَ ؟

هل القرآن الكريم أشار إلى خلل عند بعض أهل العلم يستدعي تأملةه وبيةان مةا 
 يرّفه ؟ 

وليس لمجال البحث حدود بزمان أو إقلةيم معةين ، حيةث ال يكةاد زمةان أو إقلةيم 
و مةةن علمةةاء وقةةد يكةةون مةةنهم مةةن تنكةةب الطريةةق وال بةةد أن يرجةةَ إلةةى يخلةة

 الجادة .
ويهدف البحث إلى الوقوف على سبل الوقاية من األدواء التي قد تصيب بعض 
أهل العلم ، ودور الشيطان في انتهاز الفرصة لتزيين الباطل لهم وتولي قيادهم 

على ذل: على حد قول  نتعرفعند انحرافهم ليكونوا من الناوين المضلين  ، 
 :       (1)القائل

 للشر لكن لتوقيه      عرفت الشر ال            
 فمن ال يعرف الشر            من الناس يقَ فيه 

تتضمن  –مجال البحث  –وهذا ما دعاني إلى اختيار آيات من كتاب اهلل تعالى 
لعلةم فتةذهب بعض اآلفات التةي يمكةن أن تقطةَ الطريةق علةى العةالم أو طالةب ا

                                 
البيتان منسوبان ألبةي فةراس الحمةداني ، ينكةر :  الثعةالبي ، يتمةة الةدهر فةي محاسةن   (1)

  (1/15)ج أهل العصر 
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ببهجة العلم ورونقه ، وتجعله خاسرا  لدنياه وأخراه ، وهي من أشد اآليات علةى 
تجعلهةم يراجعةةون أنفسةهم بةةين  - (1)كمةا يقةةول اإلمةام البنةةوي -أصةحاب العلةةم 

            الفينة والفينة ويحاسبونها حساب الناقد البصير ، قال تعالى فيها : 

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  ُّ 
 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي
 جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حتجت
 حط مض خض  حض جضمص خص حص مس خس حس
 َّ مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ

 177 - 17٣األعراف: 

                                 
 ( 2/2٣1البنوي ،  معالم التنزيل ، ) جة  (1)

 وقد انتكمت خطة البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وفهرس للموضوعات والمراجَ .
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 خطة البحث :
 المقدمة 

 المبحث األول : بين يدي اآليات وفيه ثالثة مطالب : 
 المطلب األول : مناسبة اآليات لما قبلها        
 : سبب نزول اآليات المطلب الثاني        
 المطلب الثالث : زمن نزول اآليات        

 المبحث الثاني : تفسير اآليات تفسيرا تحليليا  مَ إبراز بعض النكات النافعة 
 المبحث الثالث : آفات العلماء من خالل اآليات وفيه مطلبان :

 المطلب األول :   اتباع الهوى         
 ركون إلى الدنيا المطلب الثاني : ال         

 المبحث الرابَ / سبل الوقاية من آفات العلماء وفيه أربعة مطالب 
 المطلب األول : اإلخالص والعمل          
  المطلب الثاني : البصيرة بالدنيا وتذكر اآلخرة         
  المطلب الثالث : الخوف من اهلل تعالى ومراقبته         
 ر التبعة في اقتداء الناس بهم.المطلب الرابَ : تذك        
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 المبحث األول : بين يدي اآليات وفيه ثالثة مطالب :
 المطلب األول : مناسبة اآليات لما قبلها 

 المطلب الثاني : سبب نزول اآليات 
 المطلب الثالث : زمن نزول اآليات 

 المطلب األول : مناسبة اآليات لما قبلها
 خي حي  ُّ     ات بما قبلها وهو قوله تعالى :هنا: عدة أوجه في اتصال هذه اآلي

 ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ
 اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت
األعةةراف:  َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك

172 - 175 

ه  َتعَ         يد  ح  َذ الكم يثَاق  َعَلى َتوك اَلى الوجه األول : لما َكاَن َتَعاَلى َقدك َذَكَر َأخك
مك َذَكَر َحاَل َمنك آَمَن  ه  َهاَدهشمك َعَلى َأنكفشس  َوَتقكر ير  رشبشوب يَّت ه  َوَذَكَر إ قكرَاَرهشمك ب َذل َ: َوا  شك
ر يَن بعثة رسول اهلل صلى  يَن مشنكَتك  ب ه  ، ثشمَّ َبعكَد َذل َ: َكَفَر َكَحال  الكَيهشود  َكانشوا مشق را

ككر  اللَّهش َعَليكه  َوَسلََّم  ير َها ب ه ، َوذ  ل ما اطََّلعشوا َعَليكه  م نك كشتشب  اللَّه  الكمشَنزََّلة  َوَتبكش 
وا ب ه   َث َكَفرش َفات ه  ، َفَلمَّا بشع   .(1)ص 

الوجه الثاني : لما نهى عن تقليد اآلباء في الدين ، بّين في هذه اآلية       
خرة ، نهيا عن تقليدهم حال علماء السوء ، الذين يختارون الدنيا على اآل

  .(2)واتباعهم، كما نهى عن تقليد اآلباء

                                 
  ( 221/  ٣أبو حيان ، البحر المحيط ) ج  (1)

  ( 225/  ٣القاسمي ، محاسن التأويل ) ج   (2)
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الوجه الثالث : لما ذكر اهلل لليهود ما أخذ عليهم في كتابهم من الميثاق       
الذي انسلخوا منه، وأتبعه الميثاق العام الذي قطَ به األعذار،  (1)الخاص

فأسقطه اهلل من أتبعهما بيان ما يعرفونه من حال من انسلخ من اآليات، 
مَ الوفاء  -ديوان السعداء، فأمره صلى اهلل عليه وسلم أن يتلو عليهم، ألنه 

  .(2)من أدلة نبوته الموجبة عليهم اتباعه -بتبكيتهم 
ويمكن أن يقال : لما ذكر اهلل تعالى ما أخذه على بني آدم من ميثاق       

بطال حججهم في مخالفته حال و  قرارهم به وا  قوفهم بين يديه ، بّين توحيده وا 
حال من نقض العهد بعد ما مّن اهلل عليه بالعلم العاصم من الضاللة بسبب 

 أفعال أوبقته فيكونوا منها على حذر ر وال يكلم رب: أحدا .   
  

                                 
يثَةةاقش الكك تَةةاب  َأنك اَل َيقشولشةةوا َعَلةةى اللَّةةه  إ الَّ الكَحةةقَّ وهةةو قولةةه تعةةالى ) َأَلةةمك يشؤكَخةةذك عَ   (1) مك م  َلةةيكه 

  112َوَدَرسشوا َما ف يه  ( األعراف : 

  ( 1٣1/  1البقاعي ، نكم الدرر ) ج   (2)
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 المطلب الثاني / زمن نزول اآليات :
معرفة زمن نزولها يقودنا لمعرفة زمن نزول سورة األعراف لنتبين هل هي 

 أم مدنية . وللعلماء ثالثة أقوال في ذل: :  مكية
وعبداهلل بن  .(1)األول : أنها مكية كلها وهو مروي عن ابن عباس     
ر وقال ابن الجوزي : وهذا قول الحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء  (2)الزبير

 .(٥)وجابر بن زيد
 خب حب جب هئ  ُّ الثةةةةاني : أنهةةةةا مكيةةةةة إال قولةةةةه تعةةةةالى :      
 ىي مي خي حي  ُّ  إلةةةى قولةةةه : 11٥راف: األعةةة َّ جت هب  مب
فةةإنهن مةةدنيات وهةةو محكةةي   052األعةةراف:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .(5)عن مقاتل 
 جب هئ  ُّ  الثالةةةث : أنهةةةا مكيةةةة إال خمةةةس آيةةةات أولهةةةا قولةةةه تعةةةالى    
راف:  َّ جت هب  مب خب حب يعنةةي إلةةى قولةةه َّ 361األع

                                 
  (55٣النحاس ، الناسخ والمنسوخ ، ) ص   (1)

  ( 2/21٥السيوطي ، الدرر المنثور ) ج   (2)

  ( 111/  2ي ، زاد المسير ) ج ابن الجوز    (٥)

( ، ابةن عطيةة ، المحةرر الةوجيز  ٥/121ابن الجوزي ، زاد المسير ) ج    (5)
  ( 2/٥72) ج
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 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ تعةةةةةةةةةةةةةالى : 
           .(1)كي عن ابن عباس وقتادة وهو مح  117األعراف :  َّ اكلك

 وبالنكر إلى هذه األقوال فإن آيات البحث مكية وال خالف في ذل: 

                                 
( ، ابةةن الجةةوزي ،  زاد المسةةير  2/121المةةاوردي ، النكةةت والعيةةون ) ج   (1)

  ( ٥/121) ج 
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 المطلب الثالث / أسباب النزول
معرفة سبب النزول مما يعين على فهم اآليات بل بعض اآليات ال يمكن      

ي أوفى معرفة تفسيرها حتى يقف المفسر على سبب نزولها ، ويجعلها الواحد
وأولى ما تصرف العناية  -أي من علوم القرآن  -ما يجب الوقوف عليها 

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : تومعرفة سبب النزول يعين على فهم  (1)إليها
  .(2)اآلية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ت

 :  وقبل الخوض في أسباب نزول هذه اآليات أذكر قضيتين تتعلق بهذا المبحث
القضية األولى : لم يذكر أحد من المفسرين سبب نزول صريج لنزول هذه 

اآليات ، وغاية ما ذكروه أنها نزلت في كذا وكذا ، وهذا من قبيل سبب النزول 
به تارة أن ذل: داخل في  غير الصريج فتارة يراد به أنه سبب النزول ، ويراد

ن لم يكن السبباآلية    .(٥)وا 
ة : أن اعتماد السلف من الصحابة والتابعين في بعض ما القضية الثاني    

ذكروه ممن نزلت فيه اآليات كان على ما أخذوه عن أهل الكتاب استنادا  على 
اإلذن لهم بالتحديث عنهم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في قوله 

  .(5) ) وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج (

                                 
  ( 11الواحدي ، أسباب النزول) ص   (1)

 ( 1٥/٥٥2فتاوى ) جابن تيمية ، مجموع ال   (2)

، السةةةةبت ، قواعةةةةد التفسةةةةير ٥7/٥٥2ابةةةةن تيميةةةةة ، مجمةةةةوع الفتةةةةاوى    (٥)
  ( 1/٣٣) ج

البخةةاري ، صةةحيج البخةةاري ، أحاديةةث األنبيةةاء / بةةاب مةةا ذكةةر عةةن بنةةي    (5)
  ٥51رقم الحديث   5/171إسرائيل ، 
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فسرين فيمن نزلت اآليات، وسأقتصر على إذا علم هذا فقد تعددت أقوال الم
 أشهرها وأقربها لسياق اآليات وكاهر معناها: 

:أنها نزلت في بلعم أو بلعام بن باعر أو باعوراء ، وهو مروي  (1)القول األول
عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة ، وكعب األحبار ومال: بن دينار 

 (2)ئيل، واختلفوا فيه ، فقيل كان من بني إسرا
وقد  (5)وقيل : كان من اليمن  (٥)وقيل : كان من الكنعانيين مدينة الجبارين 

ذكروا له قصصا متعددة فيها غرابة ، أمثلها مما يوافق كاهر اآليات ما ذكره 
ابن أبي حاتم عن مال: بن دينار قال : َبَعَث َنب يُّ اللَّه  مشوَسى َبلكَعاَم َوَكاَن مشَجاَب 

َوة  وَ  رَائ يَل َفَبَعَثهش إ َلى الدَّعك َلَماء  َبن ي إ سك ، َوَكاَن م نك عش نكَد الشََّدائ د  َكاَن َيقكدشمشهشمك ع 
يَنهش َوَتَرَ: دين مشوَسى َفَنَزَلتك  ََ د  َطاهش َفَتب  َيَن َيدكعشوهش إ َلى اللَّه ، َفَأقكَطَعهش َوَأعك َمل :  َمدك

                                 
م ) ج ينكر أصحاب هذا القول في ، ابن أبي حاتم ، تفسةير القةرآن العكةي   (1)

 – ٣11/  11(، الطبةةةةةةةةري ، جةةةةةةةةامَ البيةةةةةةةةان ، ) ج  1117،1111/٣
  ( 2٥1( ، الواحدي ، أسباب نزول القرآن ) ص  ٣12

،  ٣17/ 11روي عن ابن مسعود  ومجاهد ، الطبري ، جامَ البيان )ج    (2)
٣11 )  

( ، ابةةن أبةةي  ٣71/ 11قالةةه ابةةن عبةةاس ، الطبةةري ، جةةامَ البيةةان ) ج    (٥)
  ( 1117/ ٣فسير القرآن العكيم ، ) ج حاتم  ، ت

/ 11نسةةب البةةن عبةةاس فةةي روايةةة أخةةرى ، الطبةةري ، جةةامَ اللبيةةان )ج    (5)
٣12 )  
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ه  اآلية  زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  ُّ  َُّهذ 
  (1) َّ َّ يي ىي ني مي

: أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي وهو مروي عن  (2)القول الثاني
عبداهلل بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب والكلبي وزيد بن أسلم . وكان 
من خبره أنه كان قد قرأ الكتب القديمة وعلم أن اهلل تعالى مرسل رسوال  فطمَ 

الحنيفية دين إبراهيم ورفض عبادة  أن يكون هو ذل: الرسول ، وتزهد وتوخى
 األصنام وحرم الخمر وكان يقول : 

 كل دين يوم القيامة عند اهلل إال دين الحنيفة زور 
قبل البعثة ،  (٥)وله شعر كثير في أمور إلهية وقد اتفق أن خرج إلى البحرين

وأقام هنال: ثمان سنين ثم رجَ إلى مكة ووجد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
قد بعث ، فلقي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في جماعة من أصحابه وسلم 

فدعاه إلى اإلسالم وقرأ عليه سورة ) يس ( حتى إذا فرغ منها وثب أمية 
فتبعته قريش تقول : ما تقول يا أمية ؟ فقال أشهد أنه على الحق ، قالوا فهل 

ج إلى الشام ثم نتبعه ؟ فقال : حتى أنكر في أمره ، وتردد في اإلسالم ، فخر 
رجَ يريد اإلسالم فوصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم أو نحوه فقال : من قتل 

                                 
  ( ٣/1111ابن أبي حاتم ، تفسير القرآن العكيم ) ج    (1)

ينكر أصحاب هذا القول في : ابن أبي حاتم ، تفسةير القةرآن العكةيم ) ج    (2)
( ، ابن الجةوزي ، زاد  11/٣72مَ البيان )ج ( ، الطبري ، جا 1111/٣

  ( ٥/212،221المسير ) ج 

نكرَاف يَّةةةة  ) ج    (٥) هةةةي األحسةةةاء اليةةةوم ، عةةةاتق بةةةن غيةةةث ، معجةةةم الكَمَعةةةال م  الكجش
1/51 )  
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هؤالء؟ فقيل محمد صلى اهلل عليه وسلم فقال : ال حاجة لي بدين من قتل 
هؤالء ، وتةةةةةر: اإلسالم ورثى مةةةةةن قتةةةةةل من المشركين يوم بدر وقال : اآلن 

وروي  (1)الطةةةةةائف بةةةالد قةةةةةةومةةةةةةه فمات كافرا  حلت لي الخةةةةةمر وذهب إلى 
 (2)أنه قال عند موته : أنا أعلم أن الحنيفية حق ولكن الش: يدخلني في محمد

وقد جاء فيه قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ت فلقد كاد يسلم في شعره ت 
  (٥)لما استنشد الشريد بن سويد من شعره فأنشده

على اعتبار أن ضمير  (5)مال إليه الطاهر بن عاشور في تفسيره وهذا القول 
) عليهم ( في قوله ) واتل عليهم ( راجَ إلى المشركين وأن األقرب أن يكون 
صاحب هذا النبأ ممن للعرب إلمام بمجمل خبره ، وضّعف قول القائلين بنزولها 

لتحقيق أن في بلعام بن باعوراء بسبب االختالط واالضطراب في قصته وأن ا
بلعام كان من صالحي أهل مدين ولم يتنير حاله كما هو مذكور في بعض 

في تفسيره  (٣)اإلصحاحات من التوراة ، ووافقه على هذا التضعيف القاسمي
بحجة عدم روايتها في جوامَ اآلثار الصحيحة عندنا وعدم مطابقتها لما عند 

  أهل الكتاب .

                                 
( ، األلوسةةي ، رو/ المعةةاني  2/577ابةةن عطيةةة ، المحةةرر الةةوجيز ) ج    (1)

  ( 175/  2التنوير ) ج ( ، ابن عاشور ، التحرير و  11٣/  ٣) ج 

  (   17٣/  2ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ج    (2)

     22٣٣: رقم الحديث 1717/ 5مسلم ، صحيج مسلم ، كتاب الشعر ،    (٥)

  ( 17٣،  175/  2ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ج    (5)

  ( 225/  ٣القاسمي ، محاسن التأويل ) ج    (٣)
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وابن مسةعود لعلةه هةو األقةرب فةي نةزول والقول األول المذكور عن ابن عباس 
وعليةه  (2)وابةن كثيةر  (1)اآليات فيه الشتهاره عند المفسرين كما يقةول القرطبةي

أكثةةر السةةلف ، ولموافقتةةه لسةةياق اآليةةات حيةةث كةةان الحةةديث قبلهةةا عةةن بنةةي 
  خب حب جب هئ  ُّ إسةةرائيل فةةي آيةةات كثيةةرة حتةةى جةةاء قولةةه تعةةالى 

 خم حم جم يل ىل مل  ُّ وقولةه  061األعراف:  َّ هب مب
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ وقولةةةةةه تعةةةةةالى:  050األعةةةةةراف:  َّ
 172األعراف: َّ ٌّ

ثم جاءت هذه اآليات عن رجل منهم ورث الكتاب ونقض الميثاق األول الذي   
أخذه اهلل عليه ، وميثاق الكتاب الذي يلزمه بالعمل به حتى يحذروا من صنيعه 

اإلسرائيلية التفصيلية وال يصيبهم ماأصابه ، بنض النكر عن الروايات 
في قصته ، المهم أنه رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل آتاه  المحكية

اهلل علما  فحكى من قصته في كتابه الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من 
 خلفه .  

واقتصرت اآليات على مواضَ العبرة من أفعاله وأحواله دون ذكر اسمه 
 (٥)و السعود : تهو األنسب بمقام توبيخ اليهود بهناتهمتوتفاصيل قصته، قال أب

وما ذكره ابن عاشور من كونه من صالحي أهل مدين ، فلعله مما حرف في 
كتبهم كعادتهم في التحريف أو يكون شخصا آخر غيره ، وقال ابن كثير عما 
روي عن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما من كونه أمية بن أبي الصلت : ت 

                                 
 ( ٥21/  7، الجامَ ألحكام القرآن ) ج  القرطبي   (1)

 (5٣1/  ٥ابن كثير ، تفسير القرآن العكيم ) ج    (2)

  ( 222/  ٥أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ) ج     (٥)
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وشيخ المفسرين اإلمام  (1)ه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبههتوكأن
َليكن  الكَمعكن يُّ  الطبري قد توقف فيهما وقال : تَواَل َخَبَر ب َأيا َذل َ: الكمشرَادش َوَأيُّ الرَّجش

َة َواَل ف ي الكَعقكل  َداَلَلةم َعَلى َأنَّ َذل َ: الكَمعكن يَّ ب ه  م نك  جَّ َوابش َأنك  يشوج بش الكحش . َفالصَّ َأيٍّ
َن اللَّه ت ي م   (2)يشَقاَل ف يه  َما َقاَل اللَّهش، َويشَقرُّ ب َكاه ر  التَّنكز يل  َعَلى َما َجاَء ب ه  الكَوحك

                                 
 ( 5٣1/  ٥ابن كثير ، تفسير القرآن العكيم ، ) ج     (1)

 ( 11/٣7٣الطبري ، جامَ البيان ) ج     (2)
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براز بعض النكات النافعة  المبحث الثاني/ تفسير اآليات تفسيرا تحليليا وا 
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ تعالى   قال
    َّ يي ىي ني مي

الواو للعطف والفعل معطوف على مضمر مقدر قبله ، قال   َّ رن ُّ قوله     
الزجاج ت : المعنى اتلش عليهم إ ذ أخذ رب: من بني آدم واتكلش َعليهكمك نَبأ الذ ي 

والخطاب لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر  (1)آَتيكناهش آيات َنا فانكَسَلَخ منكها ت
ة أخص من القراءة ، فكل تالوة قراءة وليس كل أن يتلو هذا النبأ ، والتالو 

قراءة تالوة ، فالتالوة تختص باتباع كتب اهلل المنزلة ، تارة بالقراءة وتارة 
باالرتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب ، ومعنى) تاله( تبعه متابعة 

في والضمير   (٥).  والمعنى : اقرأ شيئا بعد شيئ(2)ليس بينهم ما ليس منها
وقيل : إلى من كان  (٣)وقيل : إلى المشركين (5)عائد إلى اليهود َّ زنُّ

واألقرب هو األول لموافقته لسياق اآليات .     (1)حاضرا من كفار اليهود وغيرهم

                                 
عرابه ) ج الزجاج ، م    (1)   ( 2/٥21عاني القرآن وا 

  ( بتصرف يسير 117/  1الراغب ، المفردات ) ج     (2)

  ( 1/1٣2البقاعي ، نكم الدرر ) ج     (٥)

(  ، النسةةةفي ، مةةةدار: التنزيةةةل ) ج  2/171الزمخشةةةري ، الكشةةةاف ) ج    (5)
  ( ٥12/ 2( ، القرطبي ، الجامَ ألحكام القرآن )ج  1/117

( ، ابةةةن عاشةةةور ، التحريةةةر  ٣75/  11بةةةي ، جةةةامَ البيةةةان ) ج القرط    (٣)
  (2/175والتنوير ) ج 

( ، أبو حيان ، البحر المحيط 571/ 2ابن عطية ، المحرر الوجيز ) ج     (1)
  (1/1٣1( ، البقاعي ، نكم الدرر )ج  ٣/221)ج 
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وقد أشار ابن عاشور إلى فائدة افتتا/ بعض القصص القرآني بالفعل ) اتل ( 
كش فقال تَوَشأكنش الكَقَصص  الكمشفكَتَتَحة  ب قَ  نكَها َوعك ل ه : َواتكلش َعَليكه مك َأنك يشقكَصَد م  وك

ل يمم ت ا َتعك لش م نك َذل َ: َأيكض  صش ة  ......، َوَيحك ب  الكق صَّ ر ك يَن ب َصاح  الكمششك
(1)  

وهنا  (2)أي خبره الذي له شأن وخطر َّ َّ ين ىن نن منُّوقوله     
نما بوصف حاله ألنه المقص ود بالوعك والتذكير لم يذكره اهلل تعالى باسمه وا 

ومجيء اسم الموصول مفرد ، فيه إشارة إلى  َّ ين ىن نن ُّ فقال :
أنه فرد معين كان من ة شأنه كذا وكذا ، وقد ذكرت في أسباب نزول اآليات 

 َّ َّ ين ىن ُّكالم المفسرين في المقصود به ، ومضمون الصلة 
من اهلل تعالى  (5)، وهو مستعار لإلطكالع وتيسير العلم (٥)واإليتاء هو اإلعطاء

، وجاء التعبير فيه بة ) نا( الجمَ للداللة على عكم ما أعطي من فضل اهلل 
 ويسرنا له ما شئنا من اآليات .               تعالى من العلم ، والمعنى : أعطيناه وعلمناه

واختلف في هذه اآليات التي أوتيها فقيل : حجج التوحيد وفهم أدلته  
الما بها ، وقيل : اسم اهلل األعكم الذي تجاب به حتى صار ع (٣)وأعالمه

                                 
  ( 2/17٥ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ج     (1)

  ( ٥/٣2، إرشاد العقل السليم ) ج أبو السعود     (2)

  ( 11الراغب ، المفردات ) ص    (٥)

  ( 1/٥٣1ابن عاشور ، التحرير والتنوير )     (5)

( ، الواحةةةةةةةدي  ، الوسةةةةةةةيط  11/٣75الطبةةةةةةةري ، جةةةةةةةامَ البيةةةةةةةان )ج      (٣)
( الةرازي ، مفةاتيج  ٥/221( ، ابن الجوزي ، زاد المسير )ج  2/527) ج

  ( 1٣/5٣النيب ) ج 
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،ويحتمل أن  (2)وقيل : العلم بكتب اهلل عز وجل كالتوراة وغيرها (1) الدعوات
 يكون المراد أنه أوتي ذل: كله ، واهلل أعلم .                                                                                

لمجاهد بأنها النبوة وأن قومه رشوه على أن يسكت ففعل  وهنا: قول نسب
وهو قول رده العلماء وأنكروه واستبعدوه وقالوا  (٥)وتركهم على ما هم عليه

بعدم صحته عن مجاهد ألن اهلل ال يصطفي لرسالته إال معصوما عن مثل هذا 
 . (5)الحال

زالته بالكلية  َّ  ري ٰى ُّوقوله  عن حقيقة السلخ هو كشط الجلد وا 
واالنسالخ : الخروج يقال : انسلخت الحية من جلدها أي  (٣)المسلوخ عنه

واستعير  (7)، ويقال لكل شيء فارق شيئا  على أتم وجه : انسلخ منه (1)خرجت

                                 
/  11حكةةةي عةةةن ابةةةن عبةةةاس والسةةةدي ، الطبةةةري ، جةةةامَ البيةةةان ) ج      (1)

  ( 2/272( ، الماوردي ، النكت والعيون )ج  ٣7٥،  ٣72

( ، السةةمرقندي ، بحةةر العلةةوم  ٣75/ 11الطبةةري ، جةةامَ البيةةان ) ج      (2)
  ( 11/٣75(، ابن الجوزي ، زاد المسير)ج  1/٣11)ج

  ( 11/٣75يان ) ج الطبري ، جامَ الب     (٥)

( ، المةةةةاوردي ، النكةةةةت  2/571ابةةةةن عطيةةةةة ، المحةةةةرر الةةةةوجيز )ج      (5)
( ، ابةةن  ٥/221( ، ابةةن الجةةوزي ، زاد المسةةير )ج  2/272والعيةةون )ج 

  ( وغيرهم 2/27٣كثير ، تفسير القرآن العكيم )ج 

  (٣/115األلوسي ، رو/ المعاني ) ج      (٣)

  ( 2/٥11ألحكام القرآن )ج القرطبي ، الجامَ      (1)

  ( ٣/115األلوسي ، رو/ المعاني )ج      (7)
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والمعنى أنه خرج من اآليات بالكلية وانسلخ  (1)في اآلية لالنفصال المعنوي
أ منها ، ونبذها وراء كهره منها انسالخ الجلد من الشاة ، بأن كفر بها ، وتبر 

فلم يبق لها أي أثر في حياته، قال أبو  (2)، وأقلَ عن العمل بما تقتضيه
السعود :ت التعبير عنه باالنسالخ المنبىء عن اتصال المحيط بالمشحاط خلقة  
وعن عدم المالقاة بينهما أبدا  لإليذان بكمال مباينت ه لآليات بعد أن كان بينهما 

وفي نسبة االنسالخ إليه إشارة إلى أفعال مشينة فعلها ،  (٥)ت كمالش االتصال
وجرائم عكيمة اقتحمها ، تسببت في حصول هذا التردي واالنحطاط والحرمان 

 من بركة ما تعلم من اآليات، واستأنس بعضهم بقوله سبحانه 
في أن العلم ال ينزع من الرجال حيث لم يقل عز وجل  َّ  ري ٰى ُّ

وهو موافق لما صج عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (5) ) فانسلخت منه(
نكهشمك  َطاكشمشوهش انكت زَاع ا، َوَلك نك َينكَتز عشهش م  لكَم َبعكَد َأنك َأعك أنه قال ت إ نَّ اللََّه اَل َينكز عش الع 

َن َفيشفكتشونَ  َتفكَتوك ، يشسك هَّالم ، َفَيبكَقى َناسم جش لكم ه مك ََ َقبكض  العشَلَماء  ب ع  ،  َم مك ب رَأكي ه 
لُّوَنت لُّوَن َوَيض     (٣)َفيشض 

                                 
  ( ٥٣2/ 1ابن عاشور ، التحرير والتنوير )ج      (1)

( ، ابةن عطيةة ، المحةرر الةوجيز  ٣7٣/ 11الطبري ، جامَ البيان )ج      (2)
  ( ٥/222( ، ابو السعود ، إرشاد العقل السليم )ج 2/577)ج 

  (٥/222لسعود  ، إرشاد العقل السليم )ج أبو ا     (٥)

  ( ٣/115األلوسي ، رو/ المعاني )ج       (5)

َكرش       (٣) البخاري ،  صحيج البخاري ، االعتصام بالكتاب والسنة / َبابش َما يشةذك
  7٥17: رقم الحديث 2/111م نك َذما الرَّأكي  َوَتَكلُّف  الق َياس  ، 
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: أي تبعه الشيطان حتى لحقه وأدركه غير  َّ مي زي ُّ وقوله      
مفلت ، وصيره له تابعا ينتهي إلى أمره في معصيه اهلل بعد أن لم يكن مدركا 

وقيل : أتبعه الشيطانش كفاَر اإلنس وغواتهم أي  (1)له لسبقه باإليمان والطاعة 
 (٥)وقيل : أتبعه الشيطان خطواته أي جعله يتبَ خطواته   (2)م أتباعا لهجعله

والمعنيان األخيران مبنيان على تعدي الفعل ) أتبَ ( إلى اثنين ، والمعنى 
األول مبني على تعديه إلى واحد وهو أبلغ في المعنى لداللته على شدة تمكنه 

ينف: عن طاعة الشيطان  منه ، واستحواذه عليه ، وقوة تبعيته له ، بحيث ال
 أبدا  .

والشيطان مشتق من ) شطن ( أي تباعد ، ومنه شطنت الدار أي بعدت ، 
وعلى هذا فالنون فيه أصلية ، وقيل : النون فيه زائدة من شاط يشيط إذا هل: 

  وكالهما متحقق في الشيطان فهو بعيد عن الرحمة هال: .  (5)واحترق
حتمل أن تكون ) كان ( باقية الداللة يَّ       يي ىي ني ُّ وقوله        

على مضمون الجملة واقعة في الزمان الماضي ،  ويحتمل أن تكون بمعنى 

                                 
( ، الواحةةةةةدي ، الوسةةةةةيط )ج  11/٣71بيةةةةان )ج الطبةةةةري ، جةةةةةامَ ال      (1)

( ابن عاشور ، التحرير  ٣/115( ،األلوسي ، رو/ المعاني )ج  2/527
  ( 1/٥٣2والتنوير )ج 

  ( 1٣/51الرازي ، مفاتيج النيب )ج       (2)

( ، أبةةو حيةةان ، البحةةر المحةةيط )ج  2/171الزمخشةةري ، الكشةةاف )ج       (٥)
5/522 )  

( ، ابن منكةور ، لسةان العةرب ، مةادة  215، المفردات ) ص  الراغب      (5)
  ( 2٥1/ 1٥) شطن ( )ج 
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صار ، أي فصار من زمرة الضالين الراسخين في النواية بعد أن كان من 
وفي التعبير بكونه من الناوين أشد مبالنة في االتصاف بالنواية  (1)المهتدين

يا( لما في ذل: من الداللة على الرسوخ والتمكن في من أن يقال ) وكان غاو 
 جم  ُّ والنواية ضد الرشد ، وفرقم بينها وبين الضالل ، قال تعالى :   (2)النواية
فنفى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  2النجم:  َّ يم ىم مم خم حم

وسلم الضاللة والنواية ، فالضال هو : الجاهل الذي يجهل الحق ويسل: على 
ير علم ، والناوي : هو العالم بالحق ويعدل عنه قصدا  إلى غير طريق بن

ومن هنا جاء وصفه بأنه من الناوين لمعرفته الحق ، وعدوله عنه ،  (٥)خالفه
 شأن علماء السوء .                                             

الكون وألمج ابن عاشور إلى وجه الترتيب بالفاء بين أفعال االنسالخ واإلتباع و 
َن الكَناو يَن ب َفاء   ن  م  اَلخ  َواإلتَباع  َوالكَكوك نكس  من الناوين فقال: تَورشتاَبتك َأفكَعالش اال 
، َفإ نَّهش َلمَّا َعاَنَد َوَلمك َيعكَملك ب َما َهَداهش اللَّهش  ول  ت يب َها ف ي الكحشصش الكَعطكف  َعَلى َحَسب  َترك

ه  كش  ه  َوا  َداَمة  إ َليكه  َحَصَلتك ف ي َنفكس  َدام  ت خك لكَمةم َشيكَطان يَّةم َمكََّنت  الشَّيكَطاَن م ن  اسك
، َوا  َذا َأَطاَع الكَمركءش  َوَسة  الشَّيكَطان  َيات  َأَثرم م نك َوسك إضالله، فاالنسالخ من اآلك

                                 
( ، أبو السعود ، إرشةاد العقةل  522/ 5أبو حيان ، البحر المحيط )ج       (1)

  ( ٥/٣2السليم )ج 

(، ابةةةةن عاشةةةةور ، التحريةةةةر  2/٥٥1الشةةةةوكاني ،  فةةةةتج القةةةةدير )ج       (2)
  ( 1/٥٣2والتنوير )ج 

( ، الشةنقيطي ، أضةواء  5/2٣1ابن كثير ، تفسير القةرآن العكةيم )ج       (٥)
  ( 7/515البيان )ج 
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اَللَ  َرهش َوَأَداَم إ ضك ه ، َفَسخَّ َوَسَة َتَمكََّن الشَّيكَطانش م نك َمَقاد  هش، َوهشَو الكمشَعبَّرش َعنهش بة الكَوسك
َواَية ..(  َن الكن  َتَمكان يَن م  َرة  الكنشَواة  الكمش  (1)) َفَأتكَبَعهش ( َفَصاَر ب َذل َ: ف ي زشمك

 حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ ُّ قال تعالى:
 حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت
  َّ حط مض خض  حض جضمص خص حص مس خس

عه بما آتيناه من أي لو شئنا رف َّ هئ مئ  خئ حئ ُّقوله تعالى : 
اآليات لرفعناه بها أي بسببها بأن نوفقه ونيسر له العمل بها ،ولكن لم نشأ 

وهذه الرفعة ال تختص بشيء فتكون  (2)ذل: النسالخه منها وتركه العمل بها
في الدنيا واآلخرة وذل: بالذكر الحسن والثناء الجميل في الدنيا ، ورفعة 

 الدرجات في اآلخرة .
خر أي : لو شئنا ألمتناه قبل أن يعصي فرفعناه إلى الجنة بها أي وقيل معنى آ
وفةةي هةةذا داللةةة واضةةحة علةةى شةةرف العلةةم والعمةةل بةةه كمةةا قةةال (٥)بالعمةةل بهةةا

 َّ  مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه  ُّ تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى :

وأن العلم المجرد من العمل ال تحصةل بةه الرفعةة مةن اهلل تعةالى   11المجادلة :
نما تكون باتبا  ع الحق والعمل به والسعي فيما يرضي اهلل تعالى . وعنده ، وا 

                                 
 (2/171ابن عاشور ، التحرير والتنوير)ج        (1)

( ، الشةةةةوكاني ، فةةةةتج القةةةةدير )ج  2/527الواحةةةةدي ، الوسةةةةيط )ج        (2)
2/٥٥1 )  

  ( 11/  2النحاس ، إعراب القرآن ) جة        (٥)



 

 
56 

الكالم متصل بما قبله ذكر فيه  َّ مب خب حب جب ُّ وقوله :    
وأصل اإلخالد  (1)السبب الذي من أجله لم يرفَ ولم يشرف كما فعل بنيره

والمعنى:  (2) اللزوم على الدوام . يقال: أخلد فالن بالمكان : إذا لزم اإلقامة به
 يته إلى الدنيا وسكن إلى لذاتها ولزم الميل لشهواتها .                                  أنه ركن بكل

وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخالده إلى األرض ألن الدنيا هي األرض وما    
وفي هذا الكالم تمثيل لحال  (٥)فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع 

يمان والتقوى بحال من كان مرتفعا  عن المتلبس بالنقائص والكفر بعد اإل
حتى أصبج في الحضيض وهو ال يشعر  (5)األرض فنزل من اعتالء إلى أسفل

بما هو فيه من الدناءة والخسة ر ولم يكن اختياره لهذه الدناءة عن هاجس 
 وخاطر نفس بل عن ميل الى الدنيا الدنيئة تمكن من القلب وتوطن فيه . 

لما دعاه إليه الهوى من إيثار الدنيا وأعرض  أي انقاد َّ جت هب ُّوقوله 
قال الكلبي : اتبَ  (٣)عن العمل بما تقتضيه اآليات الجليلة التي آتاه اهلل إياها 

                                 
  ( 2/571ابن عطية ، المحرر الوجيز )ج        (1)

( ، القرطبةةةي ، الجةةةامَ ألحكةةةام  1٣/51الةةةرازي ، مفةةةاتيج النيةةةب )ج        (2)
  ( 2/٥11القرآن )ج 

  ( 1/112ابن القيم ، الفوائد )ج       (٥)

  (  1/٥٣2ابن عاشور ، التحرير والتنوير )ج         (5)

( ، األلوسةةةي ، رو/ المعةةةاني )ج  527/ 2 الواحةةةدي ، الوسةةةيط )ج        (٣)
  ( 2/٥٥1( ، الشوكاني ، فتج القدير )ج  111/٣
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يجش َما  (1)مسافل األمور وتر: معاليها قال ابن عاشور: َواتاَباعش الكَهَوى َتركج 
بشوَبة   َن النََّقائ ص  الكَمحك سشنش َلَدى النَّفكس  م  دش،َيحك  ، َعَلى َما َيدكعشو إ َليكه  الكَحقُّ َوالرُّشك

، َوالكَهَوى َشاَع ف ي الكَمَحبَّة  الكَمذكمشوَمة        ت َيار  َوالكَميكل  خك َتَعارم ل ال  تاَباعش مشسك َفاال 
َرة  َعاق َبتشَها  ُّوقد أشار ابن القيم إلى وجه االستدرا: بقوله :  (2)الكَخاس 
ل: ت فإن قيل االستدرا: بة فقا َّ حت جت هب مب خب حب جب

) لكن( يقتضي أن يثبت بعدها نفي ما قبلها أو ينفي ما أثبت كما تقول: لو 
شئت ألعطيته لكني لم أعطه ولو شئت لما فعلت كذا لكني فعلته، فاالستدرا: 
ئكَنا َلَرَفعكَناهش ب ها ولكنا لم نشأ، أو فلم نرفَ ولكنه أخلد  فكيف  يقتتضي : َوَلوك ش 

  خئ حئ ُّبعد قوله  َّ مب خب حب جب ُّ بقوله: استدر:
قيل: هذا من الكالم الملحوك فيه المعنى المعدول فيه عن  َّ هئ مئ

 هئ مئ  خئ حئ ُّ مراعاة األلفاك إلى المعاني، وذل: أن مضمون قوله:
أنه لم يتعاط األسباب التي تقتضي رفعه باآليات من إيثار اهلل ومرضاته  َّ

  (٥)لى األرض واتبَ هواه تعلى هواه ولكنه آثر الدنيا وأخلد إ
 (5): أي فصةةةفته كصةةةفة الكلةةةب َّ هت مت  خت ُّ وقولةةةه :      

وهةذا التمثيةل  (٣)وفي المثل معنى المشابهة بين شةيئين فةي معنةى مةن المعةاني

                                 
  ( 111/  12الثعلبي ، الكشف والبيان )ج         (1)

  ( 2/177ابن عاشور ، التحرير والتنوير )ج         (2)

  ( ٥2/  1ابن القيم ،  األمثال )ج        (٥)

  ( ٣/117اني )ج األلوسي ، رو/ المع        (5)

  ( 51٣الراغب ، المفردات )ص         (٣)
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 مج حج مث ُُّّ لةةه بالكلةةب حةةال كونةةه متصةةفا  بهةةذه الصةةفة وهةةي : قولةةه :
الخطاب فةي فعةل الشةرط لكةل أحةد ممةن لةه الحةك  َّ جسمخ  جخ مح جح

 َّ  مج حج ُّومعنةةى (1)مةن الخطةةاب فإنةةه أدخةةل فةي إشةةاعة فكاعةةة حالةةه
وهةو مشةتق مةةن الحمةل الةذي هةو الهجةوم علةى أحةةد  (2)أي تشةد عليةه وتهيجةه
. وفةةي معنةةى  (٥)فةةالن علةةى القةةوم حملةةة شةةعواء أو منكةةرة لقتالةةه ر يقةةال: حمةةل

ثةا  ولشهاثةا   بالضةم، إذا أخةرج اللهث قال الجوهري : وَلَهَث الكلبش بةالفتج َيلكَهةثش َلهك
، وقةةةال ابةةةن عطيةةةة : اللهةةةث تةةةنفس بسةةةرعة  (5)لسةةةانه مةةةن التعةةةب أو العطةةةش

.                                                                                                                         (٣)وتحريةةةةةةةةةةةةةةةةة: أعضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء الفةةةةةةةةةةةةةةةةةم معةةةةةةةةةةةةةةةةةه وامتةةةةةةةةةةةةةةةةةداد اللسةةةةةةةةةةةةةةةةةان
أي هةةو ضةةياقش الحةةال  َّ جسمخ  جخ مح جح مج حج مث ُّومعنةةى 

مكروبم دائمش اللَهث  سواءم هّيجَته وأزعجته بالطرد العنيف أو تركته على حالةه
(1) 

تَةهش َشةدَّ  وقيل في معناها : إنََّ: إ َذا َحَملكَت َعَلةى الكَكلكةب  َنةَبَج َوَولَّةى َهار ب ةا، َوا  نك َتَركك
يةه  َعَليكَ: َوَنَبَج، َفيشتكع بش َنفكَسهش مشقكب   نكَد َذل َ: َما َيعكَتر  ب ر ا َعنكَ:، َفَيعكَتر يه  ع  ال  َعَليكَ: َومشدك

، رَاج  اللاَسان  نكَد الكَعَطش  م نك إ خك قال ابن قتيبة ت كّل شيء يلهةث فإنمةا يلهةث  (7)ع 
من إعيةاء أو عطةش أو علّةة، خةال الكلةب، فإّنةه يلهةث فةي حةال الكةالل، وحةال 

                                 
  ( ٥/٣٥ابو السعود ، إرشاد العقل السليم )ج         (1)

  ( ٥/111القاسمي ، محاسن التأويل )ج         (2)

 (1/٥٣٥ابن عاشور ، التحرير والتنوير )ج          (٥)

  1/22٥الجوهري ، الصحا/ ] لهث [ ج         (5)

  ( 2/571ابن عطية ، المحرر الوجيز )ج          (٣)

  ( ٥/22٥أبو السعود ،  إرشاد العقل السليم )ج          (1)

  ( 2/٥1٥الشوكاني ،  فتج القدير )ج          (7)
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وسبب هذا اللهث أنها  (1) ض، وحال الرّي والعطش تالرّاحة، وحال الصحة والمر 
ر على نفض الهواء  المتسّخن وجلب  الهواء  البارد بسةهولة لضةعف قلبهةا  ال تقد 

ها والمةراد بانقطةاع الفةؤاد أي لةيس لةه فةؤاد يحملةه علةى الصةبر  (2)وانقطاع فؤاد 
فةةي  وقةةد ألمةةج أبةةو السةةعود إلةةى وجةةه إيثةةار الجملةةة االسةةمية (٥)وتةةر: اللهةةث 

 التعبير عن هذا المثل دون الجملة الفعلية كأن يقال: فصار مثله كمثل الكلب.. 
 (5)فقال :ت لإليذان بدوام اتصافة بتلة: الحالةة الخسيسةة وكمةال اسةتمراره عليهةات

والجملة االسمية أقوى في التعبير والداللة على المعنى من الجملة الفعلية التي 
 تفيد حدوث الفعل وتجدده .

لب مضرب المثل في الدناءة والخسة ر فمن دناءته وخسته أنه ال يزال يشم والك
دبره دون سائر أجزائه ، والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطري 

َرةش أحب إليه من الحلوى ومن دناءته كذل: أنه يرجَ في قيئه ولذا شبه  (٣)َوالكعشذك
َليكَس َلَنا َمَثلش  الدناءة به فقال:ت النبي صلى اهلل عليه وسلم الراجَ في هبته في
ت َبت ه  َكالكَكلكب  َيعشودش ف ي َقيكئ ه  ، الكَعائ دش ف ي ه  ولما كان الكلب بهذه المثابة  (1)السَّوكء 

في الخسة ناسب أن يمثل به العالم الضال ولكن في أسوء أحواله وهيئته وهي 
الكلب : فمن ذل: ما جاء حال اللهث ، وقد ذكر العلماء أوجها لهذا التمثيل ب

                                 
  ( 211/  1ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ) ج         (1)

  ( 22٥/  ٥أبو السعود ، إرشاد العقل السليم )ج          (2)

  ( 21/  1ابن القيم ، األمثال في القرآن )ج          (٥)

  ( ٥/٣٥أبو السعود ، ارشاد العقل السليم )ج          (5)

  ( 27/  1ابن القيم ، األمثال  )ج          (٣)

االنسةائي ، المجتبةى مةن السةنن ، رجةوع الوالةد فيمةا يعطةي لولةةده  ،          (1)
  ( ٥122رقم الحديث ) 
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ن تر: لم  عن ابن عباس رضي اهلل عنه ت إن تشحمل عليه الحكمة  لم يحملها وا 
  (1)يهتد لخير كالكلب ان كان رابضا لهث وان طرد لهث ت

ومن ذل: : أنه مثله به لتركه العمل بكتاب اهلل وآياته التي آتاها إياه ر    
عراضه عن مواعك اهلل ر إذ كان سواءم أ مره ر وعك بآيات اهلل التي آتاها إياه وا 

أو لم يوعك ر في أنه ال يتعك بها وال يتر: الكفر به ، فمثله مثل الكلب الذي 
  (2) .سواء أمره في لهثهر طرد أو لم يطردر إذ كان ال يتر: اللهث بحال

ومن ذل: : أنه مثله في أنه قد غلب عليه هواه حتى صار ال يمل: لنفسه    
ا بكلب الهث أبدا حمل عليه أو لم يحمل عليه فهو ال يمل: لنفسه ضرا وال نفع
  (٥)تر: اللهثان 

ومن ذل: : أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها    
وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في التي تركه والحمل عليه بالطرد ر هذا 

ن وعك وزجر فهو ك ذل: فاللهث ال يفارقه في إن تر: فهو لهثان على الدنيار وا 
  (5)كل حال كلهث الكلب 

وكل هذه األوجه وغيرها مما ذكره المفسرون مستقيم يحتمله هذا التمثيل     
البديَ . وهنا: قول جاء عن السدي بأنه كان يلهث على الحقيقة كما يلهث 

  (1)وجاء عن سالم أبي النضر  بأن لسانه اندلَ فوقَ على صدره (٣)الكلب

                                 
  (  11/٣17الطبري ، جامَ البيان )ج           (1)

  ( ٣11/ 11الطبري ، جامَ البيان ) ج           (2)

القرطبةةةةةي  ، الجةةةةةامَ ألحكةةةةةام القةةةةةرآن عةةةةةن بعةةةةةض العلمةةةةةاء )ج           (٥)
2/212،211 )  

  ( 1/112ابن القيم ، الفوائد )ج           (5)

  ( ٣11/  11الطبري ، جامَ البيان )ج           (٣)
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عليه أكثر المفسرين أنه من باب التمثيل بالكلب في هذه الحال المذكورة  والذي
على أوجه ذكرها المفسرون وليس تشبيها به على الحقيقة كما زعم السدي 

 خص حص مس خس حس  ُّ وأبو النضر بداللة قوله تعالى بعد ذل: 
 171األعراف: َّ جضمص

 .     وهو مثل عام في كل مكذب ، وما من ش: أنه ال يحصل ذل: لهم 
) َذل : ( إشارة إلى ما  َّ جضمص خص حص مس خس حس  ُّ  وقوله : 

وعبر باسم اإلشارة للبعيد لإليذان  (2)تقدم من التمثيل بتل: الحالة الخسيسة 
 حص مس خس ُّ(٥)ببعد منزلتها في الخسة والدناءة أي : ذل: المثل السيء

هةةةل اختلف في هؤالء المكذبةةةيةةةن باآليةةةات  فقيل: هةةةةم أ َّ جضمص خص
يهديهم وداعيا يدعوهم إلى طاعة اهلل، ثم جاءهم  مكةةةة كةةانوا يتمنون هاديا

من ال يشكون في صدقه وأمانته فكذبوه ، فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب 
ألنهم لم يهتدوا لما تشركوا، ولم يهتدوا لما جاءهم الرسول فبقوا على الضالل 

أوتوا في التوراة ما أوتوا من نعوت وقيل: هم اليهود حيث  (5)في كل األحوال
النبيا صلَّى اهلل عليه  وسلم ،وذكر القرآن المعجزة وما فيه فصدقوه وبشروا 
الناَس باقتراب مبعث ه وكانوا يستفت حون به فلما جاءهم ما َعَرفوا كفروا به 

                                                                             
    ( ٥/511ابن كثير ، تفسير القرآن العكيم ، )         (1)

  (2/٥22الشوكاني ، فتج القدير )ج           (2)

  ( ٣5/ ٥أبو السعود ، إرشاد العقل السليم )ج           (٥)

  ( 1٣/٣7الرازي ، مفاتيج النيب )            (5)
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  (2)وقيل : هو عام في جميَ المكذبين بآيات اهلل (1)وانسلخوا من حكم التوراة
 األقرب لكاهر اآلية واهلل أعلم  وهو
خطاب للرسول صلى اهلل عليه وسلم أن  َّ خض  حضُّ   وقوله :     

 مض ُُّّيقص القصص الموحى بها إليه ومنها قصة الذي آتاه اهلل آياته 
فيتعكون وينزجرون عن غيهم ، والكاهر عموم الضمير  َّ  حط

 لجميَ الكفار وعدم تخصيصه بفئة منهم .  
 حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع ُّوقوله     

يقال: ساء الشيء  (٥)استئناف مسوق لبيان كمال قبج حال المكذبين َّ
، والمعنى: ساء مثلهم أن  (5)يسوء : إذا َقبشج، والمعنى: ساء مثال  مثل القوم

 ََّكذَّبشوا ُّ   يحتمل عطفه على َّ حق مف خف ُّ شبهوا بالكالب
آيات  اهلل بعد قيام الحجة  داخلم معه في حكم الصلة  بمعنى : جمعوا بين تكذيب  

عليها وعلكم هم بها ، وبين كلمهم ألنفسهم خاصة ، أو منقطَ عنه بمعنى : 
 ُّ وما كلموا بالتكذيب إال أنفسهم فإن وباَله ال يتخطاها ، وأيا ما كان ففي

  (٣)لمجم إلى أن تكذيَبهم باآليات متضمنم للكلم َّ حق

                                 
  ( ٣5/ ٥ل السليم )ج أبو السعود ، إرشاد العق           (1)

  ( 2/27٥الخازن ، لباب التأويل ،)ج            (2)

  ( ٥/٣5أبو السعود ، إرشاد العقل السليم )ج   (٥)

  ( 2/171ابن الجوزي ، زاد المسير )ج (5)

     ( ٥/225أبو السعود ، إرشاد العقل السليم )ج (٣)
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 آليات وفيه مطلبان :المبحث الثالث : آفات العلماء من خالل ا
 المطلب األول : اتباع الهوى 

 المطلب الثاني : الركون إلى الدنيا
 المطلب األول /اتباع الهوى

  ُّ  اهلل سبحانه تعالى لم يخلق اإلنسان عبثا ولم يتركه سدى ، قال تعةالى :    

 007المؤمنون:  َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب

نمةةا خلقةةه لمهمةةة عكيمةةة جليلةةة بّينهةةا اهلل    ُّ   تعةةالى فةةي كتابةةه تصةةريحا فقةةالوا 

وجعلةةةه متعبةةةدا  لةةةه  76الةةةذاريات:  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
وفةق شةرع ينبنةي أن ال يحيةد عنةةه ، محكومةا بةأوامر اهلل تعةالى ونواهيةه ، قةةال 

 َّ حج مث  هت مت حتخت جت مبهب خب حب جب  ُّ تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى 

 ٣7األنعام: 

ونهةى، فإنةه  قال السعدي :  ت فكما أنه هةو الةذي حكةم بةالحكم الشةرعي، فةأمر 
وقةةال  (1)سةيحكم بةالحكم الجزائةي، فيثيةب ويعاقةةب، بحسةب مةا تقتضةيه حكمتةه ت

 حت جت هب مب خب حب ُّ  منكرا على من يتبَ غير شرع اهلل تعالى:

ن حاد المخلوق عةن شةرع خالقةه  21 الشورى:  َّ مججح حج مث هت مت  خت وا 

  جع مظ حط مض خض  ُّ  فلةةيس ثمةةة إال الهةةوى والضةةالل قةةال تعةةالى :

 ٣1ص: القص َّ مغجف جغ مع

                                 
  ( 1/2٣1السعدي ، تيسير الكريم الرحمن )ج      (1)
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َلمك َأنَّمةا   ، َوَلمك َيتَّب عشوا الكَحقَّ َفاعك يبشوَ: َعمَّا قشلكَت َلهشمك قال ابن كثير :ت َأيك َفإ نك َلمك يشج 
ةة ت جَّ َيتَّب عشوَن َأهكةواَءهشمك َأيك ب ةاَل َدل يةل  َواَل حش
 من خن حن جن  ُّ وقةال :   (1)

ع ومةةا مةةن شةة: أن العةةالم هةةو أحةةك النةةاس بالشةةر  26ص:  َّ  مهٰه جه هن
واالهتداء به ، لما هو عليه مةن العلةم بأدلتةه ودقةائق مسةائله ، فةإذا مةا نكةص 
على عقبيه واتبَ هواه بعد أن استنار بنور الشرع وتبين له الحق كانت التبعةة 
عكيمة في حقه ، فإن كةان الجاهةل يلحقةه الةذم إذا اتبةَ هةواه ، فإنةه فةي حةق 

حينها ال يبالي اهلل به فةي أي واد  العالم أقبج وأشنَ، والعقوبة له أشد وأفكَ ،و 
 هل: . 

وما جاء ذكر الهوى في كتاب اهلل تعالى وال سنة رسوله صلى اهلل عليه    
 مق حق مف خف حف  ُّ وسلم  إال في موضَ الذم له ، قال تعالى :   

قال الطبري : تَوَمنك َأَضلُّ  071 1٣1القصص:  َّ  لكمك خك حك  جك
، َوَسب يل   نكد   َعنك َطر يق  الرََّشاد  ه  ب َنيكر  َبَيان  م نك ع  ََ َهَوى َنفكس  السََّداد  م مَّن  اتََّب

ي ه   َدهش إ َلى َخلكق ه  ف ي َوحك َد اللَّه  الَّذ ي َعه  َن اللَّه ، َوَيتكرش:ش َعهك اللَّه ، َوَعهكد  م 
يل ه ت  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ وقال تعالى :   (2)َوَتنكز 
قال أبو السعود : ت   2٥: الجاثية َّ جه ين ىن من خن  حن جن

تعجب من حال  َمنك ترَ: متابعَة الهشدى إلى مشطاوعة  الَهَوى فكأنَّه عبَده ت
(٥)   

                                 
  ( 1/212ابن كثير ، تفسير القرآن العكيم )ج (1)

  (1/27٥الطبري ، جامَ البيان)ج (2)

 ( 1/7٥أبو السعود ، إرشاد العقل السليم )ج      (٥)
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وقد جعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من األمور المهلكة فقال ت َثاَلثم 
، ، َوَثاَلثم َكفَّارَاتم َيات  ، َوَثاَلثم مشَنجا ل َكاتم . مشهك : َفششجٌّ  َوَثاَلثم َدَرَجاتم ل َكاتش َفَأمَّا الكمشهك

ه ... الحديث ت َجابش الكَمركء  ب َنفكس  َم، َوا  عك مشَطاعم، َوَهو ى مشتََّب
(1)  

َ  إ َلةى َمةا يشالئ مشةهش       والهوى هو : َميكلش الطَّبكة
ولةيس كةل هةوى وميةل للطبةَ   (2)

ذم الهوى  يعد مذموما ، مثل ميله للطعام والشراب الذي يالئمه ، ولذا ال يصلج
نمةةةا المةةةذموم منةةةه المفةةةرط الةةةذي يقةةةَ بسةةةببه فةةةي المحرمةةةات  علةةةى اإلطةةةالق وا 
والتقصير في الواجبات ، وفي تسميته يقةول الشةعبي : إنمةا سةمي الهةوى ألنةه 

 (٥)يهوي بصاحبه
وصاحب الهوى أحط درجةة مةن البهةائم العجمةاوات التةي ال تعقةل ، ومةا ذا: إال 

الذي وهبه اهلل وميةزه بةه عليهةا حتةى  -هوى وهو ضد ال -لعدم انتفاعه بعقله 
يصل به إلى ما ينفعه وينجيه من المهلكات ، ولذا لما ذكر اهلل تعالى من اتخةذ 

 جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّ  إلهةةةةةةةةه هةةةةةةةةواه فقةةةةةةةةال :
 يل ىل مل خل  ُّ   أعقبةةةةةةةه بقولةةةةةةةه:  14الفرقةةةةةةةان:  َّ  خك حك

الفرقةةان:  َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم
55 

                                 
، وقةةال  ٣7٣5،  رقةةم الحةديث    1/57الطبرانةي ، المعجةةم األوسةط  ،      (1)

يةب َوالتَّرك  يج التَّركغ  يةب ، رقةم الحةديث  عنه األلباني ) حسن لنيره ( في َصةح  ه 
2117  

  ( 12/  1ابن الجوزي ، ذم الهوى )ج      (2)

  ( 1/٥12الدارمي ، سنن الدارمي )ج     (٥)
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صلى اهلل عليه وسلم الكيس العاقل ، جعل مقابله العاجز  ولما ذكر النبي     
المتبَ لهواه الذي لم يعقل ما ينفعه فيعمل آلخرته ، فعن شداد بن أوس رضي 
اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : تالَكياسش َمنك َداَن َنفكَسهش 

زش َمنك َأتك  ، َوالَعاج  ت  َل ل َما َبعكَد الَموك تَوَعم  ََ َنفكَسهش َهَواَها َوَتَمنَّى َعَلى اللَّه    (1)َب
والمتأمل في البدع والمعاصي يجد أن منشأها هو اتباع الهوى ألن صاحبها 
سيسلم قياده لهواه وما تميل إليه نفسه ، ويجعله اإلله الذي يتبعه في كل ما 
 يأمره به ، فيعصف به ويوقعه في الشبهات والشهوات ، وربما انسلخ من
الدين واستحل المحارم ، وحينها يدركه الشيطان ويتملكه ويقوده حيث شاء كما 

 .            057األعراف:  َّ جئ يي ىي ني مي زي ُّ قال تعالى :

وقد جاء أثر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يبين تخوفه من مثل      
َذيكَفَة أن َرسشول اللَّه  َصلَّى اللَّهش  َعَليكه  وسلم قال : تإن َما هؤالء على أمته فعن حش

اَلم   ئ ا ل إلك سك لم َقرََأ الكقشركآَن َحتَّى إ َذا رشئ َيتك َبهكَجتشهش َعَليكه  َوَكاَن ر دك فش َعَليككشمك َرجش َأَتَخوَّ
نكهش َوَنَبَذهش َورَاَء َكهكر ه  َوَسَعى َعَلى َجار ه  ب السَّ  يكف  َغيََّرهش إ َلى َما َشاَء اللَّهش َفانكَسَلَخ م 

م يُّ َأم  الرَّام ي َقاَل :  َلى ب الشارك:  الكَمرك :  َقاَل قشلكتش َيا َنب يَّ اللَّه  َأيُّهشَما َأوك َوَرَماهش ب الشارك
  (2)بل الرامي ت

                                 
ةَفة  الكق َياَمةة  َوالرََّقةائ ق  َوالكةَوَرع  / َبةابش      (1) الترمذي ، سنن الترمةذي ، َأبكةَوابش ص 

ض  ،  ةَفة  َأَوان ةي الَحةوك وقةال :  25٣2م الحةديث  رقة 5/212َما َجاَء ف ةي ص 
يثم َحَسنم (   َهَذا َحد 

فش َصةلَّى اللَّةهش      (2) رش َما َكةاَن َيَتَخةوَّ كك ابن حبان ، صحيج ابن حبان ، العلم / ذ 
َناف ق  ،  َداَل الكمش وأورده ابن  11رقم الحديث 1/212َعَليكه  َوَسلََّم َعَلى أشمَّت ه  ج 

يعلى، بهذا اإلسناد، ثم قال: هذا ( عن أبي  ٥/5٣2كثير في تتفسيرهت )ج 
  إسناد جيد
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أن شةةابا حفةةك  (1)وهةةذا الحةةديث ذكرنةةي بقصةةة أخبرنةةي بهةةا أحةةد الةةزمالء الثقةةات
ه بالمعاصةي والشةهوات فلةم كتاب اهلل فالتف حوله بعض أصةدقاء السةوء فةأغرو 

يتمكنةةوا مةةن ذلةة: إال يسةةيرا حتةةى قةةال لهةةم يومةةا إنةةي أشةةعر بشةةيء فةةي صةةدري 
يمنعنةةي أن أفعةةل مثةةل مةةا تفعلةةون فقةةالوا لةةه : إنةةه القةةرآن الةةذي فةةي صةةدر: ، 

ففعةةل ذلةة:  -مكةةان قضةةاء الحاجةةة  -فةةاقترحوا عليةةه أن يقةةرأه فةةي دورة الميةةاه 
 مس خس حس جس مخ  ُّ قوله تعالى فنسيه كله ولم يبق في صدره منه إال

وبعةةد أيةةام يقةةَ لةةه حةةادث سةةيارة ويخةةرج مةةن الةةدنيا   8الزمةةر: َّ       خص حص
 على هذه الخاتمة .   

واتباع العالم لهواه دليل على فساد قلبه وخفةة عقلةه ، وسةيقوده ال محالةة       
 للمحذورات الشرعية وتمحل التأويالت الباطلة فةي ارتكابةه لهةا ، ويجعلةه يةتقحم
الفتاوى المنحرفة التي ال أثارة عليها من دليل أو حجة ، ومةا يفتةأ يتبةَ الهةوى 
وتزل به القدم ما بين إهمال لواجب ، وتر: لسنة ، ووقةوع فةي بدعةة ، وفتةوى 
باطلة حتى تكلم روحه ويسود قلبه وال يفرق بعدها بين منكر ومعروف ويكةون 

ذيفةة بةن اليمةان رضةي اهلل حاله حال هؤالء المنتكسين المذكورين في حةديث ح
عنةةه عةةن رسةةول اهلل صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم قةةال: ت تشعكةةَرضش الكف ةةَتنش َعَلةةى الكقشلشةةوب  
َداءش، َوَأيُّ َقلكةةب   تَةةةم َسةةوك ةةر َبَها، نشك ةةَت ف يةةه  نشكك ةةود ا، َفةةَأيُّ َقلكةةب  أششك ةةود ا عش ةةير  عش َكالكَحص 

َتةم َبيكَضاءش َحتَّ  ةَفا َأنكَكَرَها، نشك َت ف يه  نشكك ثكةل  الصَّ ، َعَلةى َأبكةَيَض م  يَر َعَلةى َقلكَبةيكن  ى َتص 
َبةةاد ا ةةَودش مشرك َخةةرش َأسك ، َواآلك َركضش ةةرُّهش ف تكَنةةةم َمةةا َداَمةةت  السَّةةَماَواتش َواألك ،  (2)َفةةاَل َتضش َكةةالككشوز 

                                 
وقد نقلها عن أحد المشايخ عةن معلةم القةرآن لهةذا الشةاب ، وقةد وقعةت      (1)

  في مدينته

ن َبيكَن السَّواد والنشبكرة . ابن األثير ، النهاية )ج (2) بكَدةش: لوك   (2/112الرُّ
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ةةةةةةي ا مشَجةةةةخا
وف ا، َواَل يشنكك رش مشنكَكر ا، إ   (1) ةةةةر فش َمةةعكةةرش ر َب م نك َهَواهشتاَل َيعك وقةد  (2)الَّ َما أششك

أخبةر ابةةن مسةعود رضةةي اهلل عنةه عةةن هةةذا الصةنف مةةن العلمةاء بقولةةه :ت أنةةتم 
اليوم في زمةان الهةوى فيةه تةابَ للعلةم ، وسةيأتي علةيكم زمةان يكةون العلةم فيةه 

  (٥)تابعا للهوىت

 المطلب الثاني / الركون إلى الدنيا
تعةةالى زوالهةةا وحةةذر منهةةا وضةةرب األمثلةةة علةةى الةةدنيا متةةاع زائةةل بةةين اهلل     

 جن  مم خم حم جم  ُّ فنائها في آيات كثيرة فمةن ذلة: قولةه تعةالى : 

 مئهي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن

قةةةال السةةةعدي : ت يقةةةول   17 5٣الكهةةةف:  َّ  هث مث هت مت هب مب هئ
تعةالى لنبيةةه صةةلى اهلل عليةةه وسةلم أصةةال ولمةةن قةةام بوراثتةه بعةةده تبعةةا: اضةةرب 

يةةاة الةةدنيا ليتصةةوروها حةةق التصةةور، ويعرفةةوا كاهرهةةا وباطنهةةا، للنةةاس مثةةل الح
فيقيسوا بينها وبةين الةدار الباقيةة، ويةؤثروا أيهمةا أولةى باإليثةار. وأن مثةل هةذه 
الحيةاة الةدنيا، كمثةل المطةر، ينةزل علةةى األرض، فيخةتلط نباتهةا، تنبةت مةن كةةل 

رجين، وتأخةةذ زوج بهةةيج، فبينةةا زهرتهةةا وزخرفهةةا تسةةر النةةاكرين، وتفةةر/ المتفةة
بعيون النافلين، إذ أصبحت هشةيما تةذروه الريةا/، فةذهب ذلة: النبةات الناضةر، 
والزهر الزاهر، والمنكر البهةي، فأصةبحت األرض غبةراء ترابةا، قةد انحةرف عنهةا 

                                 
ةةةةةت َقاَمة  َوا(1) سك ةةةةي : الكَمائ ةةةةةلش َعةةةةن  اال  ت ةةةةةَدال  . ابةةةةن األثيةةةةةر ، النهايةةةةةة المشَجخا عك ال 

  ( 1/252)ج

يب ةا َوَسةَيعشودش (2) اَلم  َبَدَأ َغر  سك مسلم  ، صحيج مسلم ،  اإليمان / َبابش َبَيان  َأنَّ اإلك 
َديكن  ،  زش َبيكَن الكَمسكج  يب ا، َوَأنَّهش َيأكر    2٥1رقم الحديث 1/121َغر 

  ( 1/215أبو طالب المكي ، قوت القلوب )ج(٥)
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قااا   وفةةةي التحةةةذير منةةةه  (1)النكةةةر، وصةةةدف عنهةةةا البصةةةر، وأوحشةةةت القلةةةبت 

 َّ جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص  ُّ تعااااا    :

 ٥٥لقمان: 

والنبةةي صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم ّصةةةةةورها بأقةةبةةةةج صةةورة فَعةةنك َجةةاب ر  بكةةن  َعبكةةد       
ةةنك َبةةةةةةعكض   ةةال  م  اهلل ، َأنَّ َرسشةةةةةةةةةةةوَل اهلل  َصةةلَّى اهللش َعَليكةةه  َوَسةةلََّم َمةةرَّ ب السُّةةوق ، َداخ 

، َفَتَناَوَلهش َفَأَخَذ ب أشذشن ه ، ثشةمَّ  (٥)َأَس:َّ ، َفَمرَّ ب َجدكي   (2) الكَعةةةةةال َية ، َوالنَّاسش َكَنَفَتهش  َميات 
؟»َقاَل:  ركَهم  بُّ َأنَّ َهَذا َلهش ب د  َش « َأيُّكشمك يشح  ةَن ، َوَما َنصك ء  بُّ َأنَّهش َلَنا ب َشيك َفَقالشوا: َما نشح 

؟»ب ةةه ؟ َقةةاَل:  بُّةةوَن َأنَّةةهش َلكشةةمك َنَّةةهش َقةةالشوا: َواهلل  َلةةوك َكةةاَن َحي ةة« َأتشح  ا، َكةةاَن َعيكب ةةا ف يةةه ، أل 
ةةةنك َهةةةَذا  ةةةَونش َعَلةةةى اهلل  ، م  ؟ َفَقةةةاَل: ت َفةةةَواهلل  َللةةةدُّنكَيا َأهك ، َفَكيكةةةَف َوهشةةةَو َمياةةةتم َأَسةةة:ُّ

ت َعَليككشمك
فإن قصرت نكرة العالم لها فاغتر بها وركن إليها وصةارت أكبةر همةه  (5)

شةقي بهةا حتةى يأتيةه وجعل علمةه سةببا للوصةول إلةى حطامهةا ضةل وأضةل ، و 
وقةال  (٣)الموت ولم يقةض وطةره منهةا ، وقةد قيةل : حةب الةدنيا رأس كةل خطيئةة
قةال  (1)يحي بةن معةاذ : إنمةا يةذهب بهةاء العلةم والحكمةة إذا طلةب بهمةا الةدنيا 

                                 
  ( 1/571السعدي ، تيسير الكريم الرحمن )ج (1)

  (.  5/21٣َأيك أَحاطت ب ه  م نك جان َبيه . ابن األثير ، النهاية )ج   (2)

َما.ابن األثير ، النهاية )ج   (٥) ه  َطَلم األشذشَنين َمقكطشوع    (    2/٥15َأيك مشصك

ةةد  َوالرََّقةةائ ق   -مسةةلم ، صةةحيج مسةةلم  (5) : رقةةم الحةةديث   5/2272،  ك تَةةابش الزُّهك
227٣    

أبو نعيم ، حلية األولياء ، عن سفيان عةن عيسةى بةن مةريم عليةه السةالم   (٣)
  ( ٥11/  11)ج

  (  1/11النزالي ، إحياء علوم الدين )ج   (1)
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 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  تعالى:
 7يونس:  َّ ين ىن من خن حن

بالةةدنيا وطمأنينتةةه وغفلتةةه َعةةن  يقةةول ابةةن القةةيم : تجعةةل سشةةبكَحاَنهش رضةةى الَعبكةةد 
َتمةَ َهةَذان   أعنةي  -معرَفة آَياته وتدبرها َوالكَعَمل بَها َسَبب شقائه وهالكه َواَل يجك

إ الَّ ف ةي قلةب مةن اَل يشةؤمن بالمعةاد َواَل  -الرضى بالدنيا والنفلةة َعةن آَيةات الةرب 
و ل َقاء رب الكعباد َوا  الَّ َفَلو رسةخ قدمةه ف ةي اإلك   ةي الةدُّنكَيا َيركجش يَمةان بالمعةاد لمةا َرض 

 (1)َواَل اطكَمَأن إ َليكَها َواَل أعرض َعن آَيات اهلل ت
وهذا الحب للدنيا والركون إليها ، قد يسةوقانه إلةى بيةَ دينةه بعةرض مةن الةدنيا 
قليةةل ، فيأخةةذ الرشةةاوى ويبةةدل الفتةةاوى ، ومةةا كةةان بةةاألمس حرامةةا يصةةبج اليةةوم 

حةالال  يصةبج اليةوم حرامةا  ، يكةتم العلةم ، ويبةدل الكلةم حالال  ، وما كان باألمس 
عةةن مواضةةعه ، ويسةةتخدم األلفةةاك البراقةةة الموهمةةة كقةةول بعضةةهم : ) تجديةةد 
الخطاب الديني ( ) التسامج الديني ( ) اإلسالم دين المساواة ( ونحو ذلة: مةن 

اهيم األلفاك التي وراءها ما وراءها من مقاصد سيئة في التحريف والتبةديل لمفة
الةةدين ، ويسةةعى إلةةى المناصةةب بةةأي سةةةةةةبةةةةةيةةةةةةل، ويتحسةةر علةةى فةةوات القليةةل 
والكثير ، ال غاية له إال الةدنيا ومتاعهةا لخسةة نفسةه ودنةاءة هةةمةةةتةةةةةةةةةةه ، ومةا 
أكثرهم في زماننا على اختالف مشاربهم وهم يتنقلون فةي القنةوات الفضةائية أو 

ت عبر مةواقعهم االلكترونيةة ، يتتبعةون مةا تشةابه يصدرون المنشورات والمقاال
حتةةى لبسةةوا  مةةن القةةرآن والسةةنة ، ومةةا شةةذ مةةن أقةةوال األئمةةة ، ابتنةةاء الفتنةةة ،

على طنام الناس ديةنهم وعقيةدتهم ، ونشةروا فةي أوسةاطهم الشةبهات وجعلةوهم 
ن  في حيرة وحرج من أمرهم ، بل منهم من انسلخ من دينه وألحد أو تنصر ، وا 

ن هؤالء المتحةدثين فةي هةذه القنةوات مةن لةيس بعةالم أصةال ،ولكةن عةوام كان م

                                 
  ( 1/11٥ابن القيم ، الفوائد )ج   (1)
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الناس يكنون كل ناعق فيها عليم اللسان أنه على شيء وليس بشةيء ، وفةي 
األثةةر عةةن الحسةةن البصةةري قةةال : تعقوبةةة العلمةةاء مةةوت القلةةب، ومةةوت القلةةب 

 : (2)وهلل در القائل  (1)طلب الدنيا بعمل اآلخرة ت
بتش ل مشبتَ   اَلَلة  ب الهشَدى            ...             َوَللمششَتر ي دشنَياهش َعج   اع  الضَّ

َجبش م نك َهَذيكن    ب الداين  َأعَجبش                                             َوأعك
جَ  َواهش َفهشَو م نك َذيكن  أعك يكَنهش            ...             ب دشنكَيا س   بش َمنك َباَع د 

 حب جب هئ  ُّ  وقد قةال تعةالى ذامةا  لمةن كةان هةذا حالةه مةن أهةل العلةم:
  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب
قةةةال الطبةةةري فةةةي معناهةةةا ت  112األعةةةراف:  َّ جسمخ جخ مح جح مج

ةةوهش، َوَضةةيَّعشوا الكَعَمةةَل ب ةةه   ، َور ثشةةوا ك تَةةاَب اللَّةةه  : َتَعلَّمش مك َبةةَدلش سشةةوء  ه  ةةد  ةةنك َبعك َفَتَبةةدََّل م 
ةةنك َعةةَرض  َهةةَذا َفَخةةاَلفشو  ةةَوَة ف يةةه  م  ةةذشوَن الراشك ةةم  اللَّةةه ، َفَيأكخش كك َن ف ةةي حش َشةةوك َمةةهش، يشرك كك ا حش

َنى، ....... َوَيقشولشوَن إ َذا َفَعلشوا َذل َ:: إ نَّ اللََّه َسَينكف رش َلَنا ذشنشوَبَنا، َتَمناي ا  َدك ل  األك الكَعاج 
يَل، .......  ََباط  ةَد َذل ةَ: َعَلى اللَّه  األك ةَوة  َبعك ةَن الراشك ثكلشةهش م  َوا  نك َشَرَع َلهشمك َذنكبم َحةرَامم م 

عشوا َعنكةهش ت تَةد  ةَتَحلُّوهش، َوَلةمك َيرك َأَخذشوهش َواسك
ثةم ذّكةرهم بالعهةد والميثةاق الةذي أخةذه  (٥)

 خس حس  ُّ      عليهم ، وما في اآلخرة من الجزاء األوفى لمةن خافةه واتقةاه فقةال :
 جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس
 وقال تعةالى : 061األعراف:  َّ خك حك جك مقحق مف خف  حف

                                 
  ( 1/٣2النزالي ، إحياء علوم الدين )ج    (1)

نسةةةةةوبان للكسةةةةةائي ، ينكةةةةةر : المستعصةةةةةمي ، الةةةةةدر الفريةةةةةد البيتةةةةةان م   (2)
  (7/175)ج

  ( 11/٣٥٣الطبري ، جامَ البيان )ج    (٥)
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 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
آل  َّ خي حي جي يه مهىه  جه ين ىن من خن حن

 مئ خئ جئحئ  يي ىي  ُّ       وقةةةةةةةةةةةةةةةال : 085عمةةةةةةةةةةةةةةةران: 

 مث    هت مت خت حت جت مبهب خب حب  جب هئ

أي: اليهةةةةود  َّ حئجئ  يي ىي  ُّقةةةةال السةةةةعدي : ت   65ا م ئاااا   :  َّ

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتجيبون  أي: َّ حب  جب هئ مئ خئُّ
ومقلةةةدون لرؤسةةةائهم، المبنةةةي أمةةةرهم علةةةى الكةةةذب والضةةةالل والنةةةي. وهةةةؤالء 

بةل أعرضةوا عنة:، وفرحةوا بمةا عنةدهم مةن  هب َّ  مب خب ُّالرؤساء المتبعون 
الباطل وهو تحريف الكلم عن مواضةعه، أي: جلةب معةان لأللفةاك مةا أرادهةا اهلل 

ا الصنف من المبدلين وفي مثل هذ  (1)وال قصدها، إلضالل الخلق ولدفَ الحقت
المحرفين للكلم مةن بعةد مواضةعه يقةول صةاحب الكةالل ت ولقةد رأينةا مةن هةؤالء 
من يكتب في تحريم الربا كله عاما ، ثم يكتب في حله كذل: عاما آخر ، ورأينا 
شاعة الفاحشة بين النةاس ، ويخلةَ علةى هةذا الوحةل رداء  من يبار: الفجور وا 

 (2)الدين وشاراته وعناوينه ت
وأين هؤالء من العز بن عبدالسةالم رحمةه اهلل تعةالى عنةدما أفتةى وهةو بدمشةق 
 -بحرمةةة بيةةَ السةةال/ للفةةرنج الةةذين اصةةطلج معهةةم الملةة: الصةةالج إسةةماعيل 

 -سةلطان مصةر -على أن ينجدوه علةى الملة: الصةالج أيةوب  -سلطان دمشق
ج فاعتقلةةه ثةةم أفةةرج عنةةه ونةةز/ الةةى بيةةت المقةةدس ، فلمةةا وصةةل الملةة: الصةةال

إسةةماعيل بيةةت المقةةدس فةةي طريقةةه إلةةى مصةةر ومعةةه ملةةو:  الفةةرنج بعسةةاكرهم 

                                 
  (1/2٥1السعدي ، تيسير الكريم الرحمن )ج   (1)

 (٥/1٥21سيد قطب ، في كالل القرآن )ج   (2)
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أرسل بعض خواصةه بمنديلةه إلةى ابةن عبدالسةالم وقةال لةه : تةدفَ منةديلي إ َلةى 
الشَّةةيكخ وتتلطةةف ب ةةه  َغاَيةةة التلطةةف وتسةةتنزله وتعةةده ب ةةالكعود  إ َلةةى مناصةةبه علةةى 

َوا  ن خالفةة: فاعتقلةةه ف ةةي خيمةةة إ َلةةى أحسةةن َحةةال ، َفةةإ ن َواَفَقةة: َفتةةدخل ب ةةه  َعلةةّي 
تمَ الرَّسشول بالشيخ شرع ف ةي مسايسةته ومالينتةه ثةمَّ َقةاَل  َجانب َخيكَمتي َفَلمَّا اجك
َيةةةاَدة َأن تنكسةةةر  َلةةةهش : َبيكنةةة: َوَبةةةين َأن تعةةةود إ َلةةةى مناصةةةب: َوَمةةةا كنةةةت َعَليكةةةه  َوز 

ةكين َمةا أرضةاه َأن يقبةل َيةدي للسُّلكَطان َوتقبل َيده اَل غير َفَقاَل َلةهش : َواهلل  َيةا م سك
ةد هلل الَّةذ ي عافةاني  فضال َأن أقبل َيةده ، َيةا قةوم َأنكةتشم ف ةي َواد َوَأنةا ف ةي َواد َوالكَحمك
نكةة: َوا  الَّ  ةةا ابةةتالكم ب ةةه  َفَقةةاَل َلةةهش : قةةد رسةةم لةةي إ ن لةةم تَوافةةق علةةى َمةةا يطكلةةب م  مَّ م 

 . (1)خذه واعتقلهاعتقلت: َفَقاَل : افعلوا َما بدالكم َفأَ 
اإلغةراء وال التهديةد عةن الحةق الةذي عليةه ، ولةم يقبةل  -رحمه اهلل  –فلم يثنه 

 إذالل نفسه لهوان الدنيا عليه ، شأن العلماء الصادقين . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  ( 255،  1/25٥تقي الدين السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى )ج   (1)
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 المبحث الرابَ / سبل الوقاية من آفات العلماء
 وفيه أربعة مطالب : 

                                                                                  المطلب األول : اإلخالص والعمل         
                                                                              المطلب الثاني : البصيرة بالدنيا وتذكر اآلخرة
                                                                                       المطلب الثالث : الخوف من اهلل تعالى ومراقبته

 المطلب الرابَ : تذكر التبعة في اقتداء الناس بهم.
 المطلب األول : اإلخالص والعمل

العلم عبادة بل من أشرف العبادات وأفضلها ، والعبةد مةأمور بةاإلخالص هلل     
 مس خس حس جس مخ  ُّ تعالى به ، قال تعةالى تعالى في كل ما يتعبد اهلل 

 يت ىت نت مت زت رت ُّ وقةةةال  7البينةةةة:  َّ مص خص  حص
وجاء عةن رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم قولةه : تَيةا َأيَُّهةا         ٣الزمر:  َّ

ل َص  َماَلكشمك ل لَّه  َعزَّ َوَجلَّ ر َفإ نَّ اللََّه اَل َيقكَبلش إ الَّ َما أشخك وا َأعك ل صش  .(1)َلهش ت النَّاسش َأخك
والعلةةم مةةن أكثةةر األعمةةال الصةةالحة عرضةةة للريةةاء والسةةمعة ، ولةةذا جةةاء     

التحذير الشديد في المراءاة  فيه وابتناء غير وجه اهلل بةه ، فمةن ذلة: مةا رواه 
أبةةو هريةةرة رضةةي اهلل عنةةه قةةةال : سةةمعت رسةةول اهلل  صةةلى اهلل عليةةه وسةةةلم 

َل النَّاس  يشقكَضى  ةلم َتَعلَّةَم يقول : ت إ نَّ َأوَّ َم الكق َياَمة  َعَليكه  ... إلى أن قةال : َوَرجش َيوك
لكةَت ف يَهةا؟  لكَم، َوَعلََّمهش َوَقرََأ الكقشركآَن، َفأشت َي ب ه  َفَعرََّفهش ن َعَمةهش َفَعَرَفَهةا، َقةاَل: َفَمةا َعم  الكع 

تشهش َوَقرَأكتش ف يَ: الكقشركآ لكَم، َوَعلَّمك تش الكع  لكةَم َقاَل: َتَعلَّمك ةَت الكع  َن، َقةاَل: َكةَذبكَت، َوَلك نَّةَ: َتَعلَّمك
                                 

،   1٥٥: رقم الحديث  1/77دار قطني ، سنن الدارقطني ، باب النية ، ال   (1)
وقال المنذري في إسناده : البأس به ، لكن الضحا: بن قيس مختلةف فةي 

( وصةححه األلبةاني فةةي  1/2٥صةحبته ، المنةذري ، الترغيةب والترهيةب )ج
  ( 1/11٣صحيج الترغيب والترهيب )ج 
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َب َعَلةى  ةَر ب ةه  َفسشةح  ل يشَقاَل: َعال مم، َوَقرَأكَت الكقشركآَن ل يشَقاَل: هشَو َقار ئم، َفَقةدك ق يةَل، ثشةمَّ أشم 
ه  َحتَّى أشلكق َي ف ي النَّار  ت ه  وكةذل: مةا رواه أبةو هريةرة أيضةا عةن رسةول اهلل  (1)َوجك

هش اللَّه  َعةزَّ َوَجةلَّ اَل صل مَّا يشبكَتَنى ب ه  َوجك لكم ا م  ى اهلل عليه وسلم قال : تَمنك َتَعلََّم ع 
ت َيعكن ةي  َم الكق َياَمةة  َف الكَجنَّةة  َيةوك دك َعرك َن الدُّنكَيا، َلمك َيج  ا م  يَب ب ه  َعَرض  َيَتَعلَّمشهش إ الَّ ل يشص 

يَحَها ...ت عبد اهلل قال : قال رسول اهلل صةلى اهلل عليةه  وما رواه جابر بن (2) ر 
وا  وا ب ةه  السُّةَفَهاَء، َواَل َتَخيَّةرش لكَم ل تشَباهشوا ب ه  الكعشَلَماَء، َواَل ل تشَمارش وسلم : تاَل َتَعلَّمشوا الكع 

ت الحة فإذا استحضر العالم النيةة الصة (٥)ب ه  الكَمَجال َس، َفَمنك َفَعَل َذل َ: َفالنَّارش النَّارش
 في تعلمه وتعليمه ، وتذكر عقوبة من تفسد نيته أو يكون بها دخن مهما قل 

ذا اقتةرن  ، فإن حالةه سيصةلج وتهةون عنةده الةدنيا وعرضةها القليةل الفةاني ، وا 
 –وهو النايةة مةن العلةم  –بهذه النية الصالحة العمل بعلمه من واجبات وسنن 

 -، زكةى علمةه وبةار: اهلل فيةه  مَ التأدب بآداب العلم ، والتخلق بأخالق أهلةه
ونفَ به النةاس ورزقةه اهلل الثبةات علةى الحةق والهدايةة إلةى الصةراط  -ولو قل 

                                 
َتَحقَّ النَّةاَر ، مسلم ، صحيج مسلم ، اإلمارة    (1) َعة  اسك َياء  َوالسُّمك / َمنك َقاَتَل ل لرا

  121٣: رقم الحديث  1٣1٥/٥

لكم  ل َنيكةر  اللَّةه  َتَعةاَلى ،    (2) أبو داود ، سنن أبي داود ، العلم / َبابم ف ي َطَلب  الكع 
وصةةححه األلبةةاني فةةي صةةحيج الترغيةةب   ٥115: رقةةم الحةةديث  ٥/٥2٥

  1/1٣٥والترهيب 

لكم  َوالكَعَمةل  ب ةه  ،    (٥) نكت َفةاع  ب ةالكع  :  1/2٥ابن ماجه ، سنن ابن ماجةه ، بةاب اال 
( ،  1/٣2، وصةةةةةححه العراقةةةةةي فةةةةةي اإلحيةةةةةاء )ج   2٣5رقةةةةةم الحةةةةةديث 

  ( 1/1٣5واأللباني في صحيج الترغيب والترهيب )ج 
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 خي  حي جي يه ىه مه  ُّ المسةةتقيم حتةةى يأتيةةه اليقةةين ، قةةال تعةةالى 

 11النساء:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

مةةن متابعةةة الرسةةول   َّ خي  حي جي يه ىه مهُّقةةال أبةةو السةةعود :ت  
 ُّه واالنقيةةاد  لمةةا يةةراه ويحكةةم بةةه كةةاهرا و باطنةةا صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم وطاعت ةة

لهةةم   َّ ٰر ٰذ ُّعةةاجال  وآجةةال   يي ىيأي فعلشهةةم ذلةة:  َّ مي
وقةال   (1) على اإليمان وأبعَد مةن االضةطراب فيةه وأشةدَّ تثبيتةا  لثةواب أعمةال هم (

 ٣5النور:  َّ يهىه مه جه  ُّ تعالى 
ال ارتحةلت وجاء عن علي بن أبي طالب  : تهتف العلم بالعمةل فةإن أجابة  (2)ه وا 

وهذا أمر مشاهد معهةود ، فةإن العلةم إذا كةان مجةردا  مةن العمةل نشسةي وذهةب ، 
ن رافقه العمل ثبت ورسخ  .  وا 

ما كان انسالخه منها  -المذكور في اآليات  –وذا: العالم الذي آتاه اهلل آياته 
طان إال بسبب عدم عمله بالعلم الذي حمله ومخالفته لةه ، فجةوزي بإتبةاع الشةي

لةةه واسةةتحواذه عليةةه وانضةةمامه لزمةةرة النةةاوين ، ولةةذل: جةةاء اإلنكةةار علةةى مةةن 
 نن من زن رن ُّ في آيةات كثيةرة كقولةه تعةالى :   يخالف قوَله عملشه
  يي ىي ني  ُّ وقولةةه :  2 الصةةف: َّ  زي ري ٰى ين ىن

وف ةةي   55البقةةرة:   َّ  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ
تعةةةرض لهةةةال: األبةةةد أو خطةةةورة العلةةةم وتحملةةةه يقةةةول النزالةةةي : ت العةةةالم إمةةةا م

                                 
  ( 2/121أبو السعود ، إرشاد العقل السليم )ج    (1)

  ( 17/21، المنتكم في تاريخ األمم والملو: )ج  ابن الجوزي   (2)
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نةةةةه بةةةةالخوض فةةةةي العلةةةةم قةةةةد  ةةةةرم السةةةةالمة إن لةةةةم يةةةةدر: لسةةةةعادة األبةةةةد ، وا  حش
 .(1)تالسعادة

 المطلب الثاني : البصيرة بالدنيا وتذكر اآلخرة
يجب على العالم أن ينكر إلى الدنيا بعين البصةيرة ، فيراهةا علةى حقيقتهةا      

محالةة  أو هةو زائةل عنهةا وتةار: لهةا  ، وأنهةا زائلةة ال (2)التي خلقها اهلل عليها 
وراء كهره ، وهو الذي آتاه اهلل من فضله ، وآثره بالعلم على كثير من خلقةه ، 
وجعلةةةه مبلنةةةا  عنةةةه آياتةةةه وأحكامةةةه ، فكةةةان حريةةةا  أن يكةةةون أبعةةةد النةةةاس عةةةن 

بمتاعها والوقوع في أوحالها وأشدهم حةذرا  مةن غوائلهةا ،  قةال تعةالى  االغترار 
 يئ ىئ نئ مئ  ُّ      رون لما خرج على قومه في زينته:في قصة قا

القصةةةةص:  َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب
172  

  يق ىق يف ىف يث ىث   ُّ : فكان الرد من أولي العلم والبصيرة 

هكةةةذا هةةةي   11القصةةةص:  َّ يل ىل مل يك ىك مكلك اك
نكةرة أهةل العلةةم المستبصةرين ، دون نكةرة الجهةةال القاصةرين الةذين ال تتجةةاوز 

لحطةام الفةةاني ، إن نكةرة أهةةل العلةم هةةي للثةواب األفضةةل واألكمةةل نكةرتهم هةةذا ا
 مث زث  رث  ٹ ٹ ُّ :" يقةةةةول السةةةةعدي  َّ  يف ىف يث ُّواألبقةةةى

 َّ يل ىل مل يك ىك مكلك اك  يق ىق نث

الذين عرفوا حقائق األشةياء، ونكةروا إلةى بةاطن الةدنيا، حةين     11القصص: 
 متةةةوجعين ممةةةا تمنةةةوا ألنفسةةةهم، راثةةةين َّ ىثُّ نكرأولئةةة: إلةةةى كاهرهةةةا:

                                 
  (1/٣2النزالي ،  إحياء علوم الدين )ج    (1)

  21وقد مضى بعض اآليات واألحاديث الدالة على هذه الحقيقة صفحة    (2)
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العاجةةل، مةةن لةةذة العبةةادة ومحبتةةه،  َّىف يث ُّلحةةالهم، منكةةرين لمقةةالهم: 
واإلنابة إليه، واإلقبال عليه ، واآلجل من الجنة وما فيها، مما تشتهيه األنفةس 

من هذا الةذي تمنيةتم ورغبةتم فيةه، فهةذه حقيقةة األمةر،  َّ  يفُّوتلذ األعين 
فإذا ما استقر في قلب   (1)ولكن ما كل من يعلم ذل: يؤثر األعلى على األدنى ت

العالم التةذكر الةدائم لآلخةرة وثوابهةا وعقابهةا هانةت عليةه الةدنيا وملةّذاتها ، ولةم 
يجعل لها سبيال  إلى قلبه حتى ال تحول دون وصوله إلى النعةيم المقةيم والنجةاة 

 خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ مةةةن العةةةذاب األلةةةيم ، قةةةال تعةةةالى 
 11القصص:  َّ مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىممم

النزالي : ت إن أقةل درجةات العةالم أن يةدر: حقةارة الةدنيا وخسةتها وكةدورتها قال 
وانصرامها وعكم اآلخةرة ودوامهةا وصةفاء نعيمهةا وجاللةة ملكهةا ، ويعلةم أنهمةا 
متضةةادتان وأنهمةةا كالضةةرتين مهمةةا أرضةةيت إحةةداهما أسةةخطت األخةةرى وأنهمةةا 

ال يعةرف حقةارة  ككفتي الميزان مهما رجحت إحداهما خفت األخةرى ... فةإن مةن
الةةدنيا وكةةدورتها وامتةةزاج لةةذاتها بألمهةةا ثةةم انصةةرام مةةا يصةةفو منهةةا فهةةو فاسةةد 
العقل ... فكيف يكون من العلماء من ال عقل لةه .. ومةن علةم هةذا كلةه ثةم لةم 
يةةؤثر اآلخةةرة علةةى الةةدنيا فهةةو أسةةير الشةةيطان قةةد أهلكتةةه شةةهوته وغلبةةت عليةةه 

  (2) شقوته ت

                                 
  ( 1/12٥السعدي ، تيسير الكريم الرحمن )ج    (1)

  ( 1/1٥5النزالي ، إحياء علوم الدين )ج     (2)
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 ة من اهلل تعالى ومراقبتهالمطلب الثالث : الخشي
 جس  ُّ  العلمةةاء هةةم أعكةةم النةةاس خشةةية هلل تعةةالى كمةةا قةةال سةةبحانه :      

 21فاطر:  َّ  خصمص حص مس خس حس

وما ذا: إال لمعرفتهم باهلل تعالى وأسمائه وصفاته معرفة تبعث إلةى تعكةيم اهلل  
  (1)تعةةالى وخشةةيته، والخشةةية كمةةا يقةةول الراغةةب هةةي : تخةةوف يشةةوبه تعكةةيم ت

لةةذا علةةى العةةالم أن يستشةةعر عكمةةة ربةةه ويحةةدث نفسةةه بهةةا دائمةةا  وأنةةه أولةةى و 
الناس بذل: ، فإذا تمكنت المعرفة من قلبه حتةى اسةتولت عليةه وقهرتةه أثمةرت 
تل: الحالة من مراعاة قلبه للرقيب واشتناله به ومالحكته إياه ، ومةن ثةم ينةتج 

 حض جض مص خص ُّ  الخوف الذي يحول دون نفسه وما تهةواه ، قةال تعةالى 
ونلحةةةك كيةةةف قةةةرن اهلل   51النازعةةةات:   َّ مع  جع مظ حط مض خض

تعالى بين خوف العبد من مقام ربه وبين انتهةاء نفسةه عمةا تهةواه وتميةل إليةه 
 جب هئ مئ  خئ حئ  ُّ ممةةةا فيةةةه فسةةةادها وعطبهةةةا ، وقةةةال تعةةةالى : 

 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب
 122آل عمران:  َّ جسمخ  جخ مح جح

ن مةةةن أهةةةل الكتةةةاب طائفةةةة موفقةةةة للخيةةةر، قةةةال السةةةعدي : ت أ        ي :  وا 
لمةةا كةةان -يؤمنةةون بةةاهلل، ويؤمنةةون بمةةا أنةةزل إلةةيكم ومةةا أنةةزل إلةةيهم، ولهةةذا 

صار نافعةا، فأحةدث لهةم خشةية اهلل، وخضةوعهم لجاللةه  -إيمانهم عاما حقيقيا
الموجب لالنقياد ألوامره ونواهيه، والوقوف عند حدوده ... ومةن تمةام خشةيتهم 

فةةةال يقةةةدمون الةةةدنيا    َّ مخ  جخ مح جح مج حج ُّ    هةةةمهلل، أن

                                 
 ( 1/21٥الراغب ، المفردات )ج     (1)
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الخشية والرقابة في قولةه لمةا سةئل عةن  ربط بين ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  (1)على الدين ت
َشى اهلَل َكَأنََّ:   اإلحسان: ت َأنك َتخك

وفضيلة هذا الخوف بقدر ما يحةرق مةن  (2)َترَاهش، َفإ نََّ: إ نك اَل َتكشنك َترَاهش َفإ نَّهش َيرَاَ:ت
 .ويحجز عن المحارم الشهوات

وقد قيل : ت ليس الخائف الذي يبكي ويمسج عينيه ، إنما الخائف من يتر:    
ذا الزم الخةوف قلةب العةالم فإنةه سةينتفَ كةذل:  (٥)ما يخاف أن يعاقةب عليةه ت وا 

نذاراتةةةةه ، قةةةةال تعةةةةالى  مت خت حت جت  هب مب ُّ  :بمةةةةواعك اهلل وا 
فةةةال تةةةزال هةةةذه  11يةةةس :  َّ مخ جخ مح  جح مج حجمث هت
 ك واإلنذارات إمدادات لقلبه فيكون بها حّيا أبدا  .المواع

 المطلب الرابَ : تذكر التبعة في اقتداء الناس بهم.
النةةاس فةةي العةةادة يقتةةدون بالعلمةةاء ويتأسةةون بهةةم ، وأقةةوالهم وأفعةةالهم عنةةدهم 
حجة يحتجون بها فيقول أحدهم : سمعت الشيخ قال كذا ، وأفتى بكذا ، ورأيت 

ا ذا: إال لمعةرفتهم بحملةه للعلةم الشةرعي ، وكةنهم أنةه لةن الشيخ فعل كذا ، وم
يخالفه ولن يتقدم بين يةدي اهلل تعةالى ورسةوله صةلى اهلل عليةه وسةلم بقةول أو 
فعةةل ، فةةإذا استحضةةر العةةالم هةةذه النكةةرة مةةن عةةوام النةةاس كةةان علةةى حةةذر ممةةا 

عةالم يأتي ويذر، حتى ال يكون فتنة لهم كما قال عمر رضي اهلل عنةهت إذا زل ال

                                 
  ( 1/112السعدي ، تيسير الكريم الرحمن )ج    (1)

َصةةةال ه  ،     (2) ةةةاَلم  َمةةةا هشةةةَو َوَبَيةةةانش خ  سك مسةةةلم ، صةةةحيج مسةةةلم ، اإليمةةةان / اإلك 
  11: رقم الحديث  1/51

  (2٣٥/ 1القشيري ، الرسالة القشيرية )ج    (٥)
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وقال معاذ رضي اهلل عنه : ت احذروا زلة العالم ألن قدره من  (1)زل بزلته عاَلم ت
  (2)الخلق عكيم فيتبعونه على زلته ت

واذا فاته ذل: واتبَ هواه وتجرأ علةى محةارم اهلل ولةم يتةق اهلل فةي فتةواه فكةم    
 سيضةةل بسةةببه مةةن أقةةوام ، فربمةةا اسةةتحلوا محةةارم اهلل عنةةد رؤيةةتهم لةةه وهةةو
يواقعهةةا ، إمةةا كنةةا  مةةنهم بحلهةةا ، أو اسةةتهانة بهةةا لةةرؤيتهم هةةذا العةةالم وهةةو 
يقارفها ، ولربما اسةتحلوها بفتةاواه الباطلةة ، فمةا أشةد فةرحهم بهةا ونشةرهم لهةا 
لموافقتها ألهوائهم ، ويجعلون من فتواه حجة لهم في فعل ما حرم اهلل عليهم ، 

لمةاء السةوء الضةالون المضةلون وقةد فما أعكم اآلثام التي يبوء بها ويحملها ع
 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح  ُّ  قةةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةةالى :

 حس  جس مخ جخ ُّ  : وقةةةةةةال 2٣ النحةةةةةةل:   َّ جضمص خص حص

 1٥ العنكبةةةوت:  َّ مض  خض حض جض مص خص حص مسخس
ذا فسةد الملةج فمةا  ومثل العالم فةي النةاس كمثةل الملةج فةي الطعةام يصةلحه ، وا 

 :(٥)الذي يصلحه ؟ وقد  أثر عن مسروق 
لكجش َفَسدك َيا َمعكَشَر  لكَج إ َذا الكم  ل جش الكم  لكَج الكَبَلدك     ...          َمنك يشصك  الكقشرَّاء  َيا م 

يخبرني بعض من أثق به من البالد العربية أنه يعرف رجال طلق زوجته وكانت 
الطلقة الثالثة فاستفتى بعض أهل العلم فأخبره بحرمة زوجته عليه إال أن تنكج 

ب إلى شيخ آخر وعرض عليه األمةر فقةال لةه : مةاذا قةال لة: زوجا  غيره ، فذه
فقال له : كذا وكذا ، فقال : األمةر كمةا أفتةا: بةه  -يعني الشيخ األول  –فالن 

                                 
  ( 15/ 1ن )جالنزالي ، إحياء علوم الدي    (1)

  ( 1/15النزالي ، إحياء علوم الدين )ج     (2)

  ( ٥/٣1٥الذهبي ،  تاريخ اإلسالم )ج     (٥)
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، فلم يزل يلج على الشيخ ليجةد لةه مخرجةا  ، ثةم عةرض عليةه شةيئا مةن المةال 
فتةوى  ليصدر له فتوى مكتوبة ليريها أهل الزوجة ، فوافق آخر األمر وحرر لةه

بعدم وقوع الطالق بسبب غضب الزوج وختم عليها ، فلما سلم لةه المةال وكةان 
 فقال مستقلال لها :  –بعملة بلدهم  –خمسة آالف 

يعني ماذا تساوي في مقابل غمسة واحدة فةي النةار ،  1هذه وال حق غمسة   
 جراءة منه واستخفافا نسأل اهلل السالمة والعافية .

ء هةةم الةةذين خةةافهم رسةةول اهلل صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم وهةةذا الصةةنف مةةن العلمةةا
رَ  النَّب ةيا َصةلَّى اهللش  (1)على أمته ، فعن أبي ذر رضي اهلل عنه قال : كشنكتش مشَخاص 

ةَن  َوفش َعَلى أشمَّت ي م  ال  َأخك : تَغيكرش الدَّجَّ عكتشهش َيقشولش م ا إ َلى َمنكز ل ه ، َفَسم  َعَليكه  َوَسلََّم َيوك
ا ةةَوفش َعَلةةى الةةدَّجَّ ء  َأخك : َيةةا َرسشةةوَل اهلل ، َأيُّ َشةةيك َل، قشلكةةتش ةةيتش َأنك َيةةدكخش ةةا َخش  ل  ت َفَلمَّ

لايَن ت َئ مََّة الكمشض  ؟ َقاَل: تاألك ال  َن الدَّجَّ أشمَّت َ: م 
(2)  

انتهى البحث والحمةد هلل رب العةالمين أوال وآخةرا وصةلى اهلل علةى سةيدنا محمةد 
 ما كثيرا إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وسلم تسلي

                                 
نكهشَمةا      (1) ةد  م  ل آَخر َيَتَماَشَيان وَيدش كشلا َواح  ل ب َيد  َرجش َذ الرجش الكمشَخاَصَرةش : َأنك َيأكخش

به. ينكر : ابن األثير ، النه ر  َصاح  نكَد َخصك   (2/٥7اية )جع 

،  21227: رقةةم الحةةديث  ٥٣/22٥أحمةةد بةةن حنبةةل ، مسةةند أحمةةد ،      (2)
قال العراقي : أخرجه أحمد من حديث أبي ذر بإسناد جيد ، ينكر : النزالي 

   (  1/٣2، إحياء علوم الدين )ج 
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 الخاتمة
 خاتمة البحث وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وهي كاآلتي :   

*  قصةةص القةةرآن أصةةدق القصةةص وأحسةةنها ألنهةةا تنزيةةل مةةن رب العةةالمين                                                                
 فيها واالتعاك بما فيها من العبر  * الحكمة من قص القصص هو التفكر 

* أقرب األقوال أن اآليات المذكورة نزلةت فةي رجةل مةن بنةي اسةرائيل كةان علةى 
 علم من الكتاب  

*  ضرب األمثال من أساليب القرآن في تجلية العقيةدة وتقةويم السةلو: لتقريةب 
 المعاني لألفهام 

ائق والتفاصةيل التةي * اقتصار اآليات على مواضَ العبرة من القصةة دون الةدق
 ال طائل من ورائها 

* علةةى الةةدعاة والعلمةةاء أن يعنةةوا باألسةةلوب القصصةةي فةةي دعةةوتهم إلةةى اهلل 
 وبيان الحق للناس  

* الركةةون إلةةى الةةدنيا والتعلةةةق بهةةا مةةن أعكةةم آفةةةات العلمةةاء ، تقطةةَ علةةةيهم 
 الطريق الى اآلخرة 

 ووا بذل: في واد سحيق                                                         * اتباع الهوى مزلق عكيم تزل به أقدام العلماء فيه
 * العلم بال عمل خطر على العالم يوجب إقامة الحجة عليه                                                                 

 * زلة العال م زلة العاَلم فليكن العالم منها على حذر 
ان بالمرصةةاد لمةةن ينحةةرف عةةن طريةةق الحةةق فيسةةتحوذ عليةةه ويقةةوده * الشةةيط

 حيث شاء من المهال: 
* من علةم الحةق فأهمةل العمةل بةه كةان غاويةا ، ومةن جهلةه وعمةل علةى غيةر 

 هدى كان ضاال
* ركون العالم إلى الدنيا واتباعه لهواه دليل على دناءته وخسةته ، مثلةه كمثةل 

 الكلب الالهث في كل أحواله



 

 
555 

ضةةربه اهلل تعةةالى مةةن المثةةل بالكلةةب الالهةةث ينطبةةق علةةى كةةل مةةن كةةذب *  مةةا 
 بآيات اهلل بعد بيانها له 

*  فتنةةة العلةةم مةةن أشةةد الفةةتن التةةي يبتلةةى بهةةا النةةاس ، وال معصةةوم إال مةةن 
 عصمه اهلل برحمته 

                                         *  معرفة طرق النواية مطلوب من العلماء كي َيحذروا ويشحّذروا من سلوكها                  
*  النالةةةب فةةةي مةةةنهج القةةةرآن القصصةةةي أن يبةةةين الصةةةفات واألعمةةةال السةةةيئة 
ألصةةةحاب القصةةةة دون أسةةةمائهم للسةةةتر علةةةيهم أو لعةةةدم الفائةةةدة مةةةن ذكرهةةةا ، 

 ولتبقى أعمالهم وصفاتهم محط أنكار المعتبرين 
ج أخطةاءه ويعةدل سةلوكه * ينبني للعالم محاسبة نفسه بين حةين وآخةر ليصةح

 ليكون قدوة حسنة لآلخرين 
* تذكر المقام بين يدي رب العالمين مةن أعكةم مةا ينهةى الةنفس عمةا تشةتهيه 

 وتهواه 
 * أبشَ صور االنسالخ من اآليات هو الكفر بها والتبرؤ منها 

* النكر إلى الدنيا على حقيقتها والتبصر بها يصنرها في عين العةالم ويحقرهةا 
 ه فال يبالي بها إن أقبلت عليه أو أدبرت عنه في قلب

 * العمل بالعلم من أعكم موجبات الثبات على الحق والصراط المستقيم 
*  رفعة شةأن العلمةاء فةي الةدنيا واآلخةرة بةالعلم والعمةل بةه والتخلةق بأخالقةه ، 

 ونزول قدرهم في الدنيا واآلخرة باتباع الهوى والركون إلى الدنيا 
 العلم والعمل به هما سبيل الفوز والنجاة  * اإلخالص في

 *  حب الدنيا واتباع الهوى من وراء المعاصي والبدع 
 * الدنيا كل زائل يركن إليه الجاهل ويحذر منه العاقل 

 * أخسر الناس عالم باع دينه بعرض من الدنيا 
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 فهرس المراجَ والمصادر
 اسم الكتةةةةةةاب م
 القرآن الكريم 5
حاتم ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  ابن أبي 2

. المحقق :  أسعد  تفسير القرآن العكيم( 1512الحنكلي، الرازي )
محمد الطيب)الطبعة الثالثة (  المملكة العربية السعودية  . المكتبة 

 نزار مصطفى الباز 
محمد بن ابن األثير ر مجد الدين أبو السعادات المبار: بن محمد بن  3

(  النهاية في غريب 1272محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري.)
محمود محمد  -طاهر أحمد الزاوى المحقق : .  الحديث واألثر

 الطناحي . بيروت . المكتبة العلمية 
. المحقق : ذم الهوىابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد .  4

 مصطفى عبد الواحد 
( 1222الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ) ابن الجوزي،أبو 1

. المحقق : محمد عبد القادر عطا،  المنتكم في تاريخ األمم والملو:
مصطفى عبد القادر )الطبعة األولى ( بيروت . دار الكتب العلمية، 

 بيروت
ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني  6

لمحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ا مجموع الفتاوىم ، 122٣
الناشر: مجمَ المل: فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

 المملكة العربية السعودية 
ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمعكبَد،  7

صحيج ابن حبان ( 122٥التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البشستي )
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. المحقق : شعيب األرنؤوط )الطبعة الثانية( بيروت.  انبترتيب ابن بلب
 بيروت  –مؤسسة الرسالة 

ابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  8
 . تونس . الدار التونسية للنشر  التحرير والتنوير( 1215التونسي )

سي ابن عطية ، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام األندل 9
. المحقق : عبد  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحاربي . 

 السالم عبد الشافي محمد . بيروت . دار الكتب العلمية 
تأويل ابن قتيبة ، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري .  51

. المحقق : إبراهيم شمس الدين . بيروت . دار الكتب  مشكل القرآن
 العلمية

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  ابن قيم ،  55
 ( الفوائد )الطبعة الثانية (127٥الجوزية . )

 بيروت دار الكتب العلمية 
ابن قيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  52

.تحقيق: أبو حذيفة إبراهيم بن  األمثال في القرآن( 1211الجوزية)
 لى ( مصر . مكتبة الصحابة محمد )الطبعة األو 

ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  53
( المحقق : محمد حسين 1512) تفسير القرآن العكيمالدمشقي 

شمس الدين )الطبعة األولى ( بيروت . دار الكتب العلمية، منشورات 
 محمد علي بيضون

، أبو الفضل، جمال الدين ابن منكور محمد بن مكرم بن على 54
)الطبعة الثالثة(  لسان العرب( 1515األنصاري الرويفعى اإلفريقى )

 بيروت . دار صادر 
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إرشاد العقل أبو السعود ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ،  51
 . بيروت . دار إحياء التراث العربي السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

سف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين أبو حيان ، محمد بن يو   56
. المحقق : صدقي البحر المحيط في التفسير( 1521األندلسي  )

 محمد جميل . بيروت . دار الفكر 
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  أبو داود ، 57

تاني .  سك محمد محيي المحقق :  . سنن أبي داودعمرو األزدي الساج 
 المكتبة العصرية.بيروت .  الحميدالدين عبد 

أبو دود ، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  58
تاني .  سك . المحقق : محمد محيي الدين  سنن أبي داوداألزدي الساج 

 عبد الحميد .  بيروت . المكتبة العصرية
ت قو ( 211٣أبو طالب المكي ، محمد بن علي بن عطية الحارثي، ) 59

. القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد
المحقق : د. عاصم إبراهيم الكيالي )الطبعة الثانية ( بيروت . دار 

 الكتب العلمية
أبو نعيم ، أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  21

 . السعادة . مصر حلية األولياء وطبقات األصفياء (1275األصبهاني)
يب( 2111األلباني ، محمد ناصر الدين ) 25 يب وَالتَّركه  يجش التَّركغ  .  َصح 

ر  والتوزيكَ  )الطبعة األولى ( الرياض . مكَتبة الَمعارف ل لَنشك
  صحيج وضعيف سنن أبي داوداأللباني ، محمد ناصر الدين .  22
رو/ ( 151٣. )األلوسي ، شهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني  23

)الطبعة األولى (  المعاني في تفسير القرآن العكيم والسبَ المثاني
 بيروت . دار الكتب العلمية 
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محمد زهير ل مد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفيمح،  البخاري 24
الجامَ المسند الصحيج المختصر من ( 1522بن ناصر الناصر )

األولى (  الطبعة) لم وسننه وأيامهأمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 

  الباقي(
( 1521البنوي ، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي ) 21

. المحقق : عبد الرزاق المهدي  معالم التنزيل في تفسير القرآن
 ياء التراث العربي )الطبعة األولى ( بيروت . دار إح

البقاعي ، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر .   26
 . القاهرة . دار الكتاب اإلسالمي نكم الدرر في تناسب اآليات والسور

رة بن موسى بن الضحا: ،  27 الترمذي ، محمد بن عيسى بن َسوك
فؤاد  . المحقق :  أحمد محمد شاكر ومحمد سنن الترمذي( 127٣)

براهيم عطوة )الطبعة الثانية ( مصر . شركة مكتبة  عبد الباقي وا 
 ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

( 121٥الثعالبي ، عبد المل: بن محمد بن إسماعيل أبو منصور ) 28
يتمة الدهر في محاسن أهل العصر . المحقق :  د. مفيد محمد قمحية 

 مية )الطبعة  األولى ( بيروت . دار الكتب العل
الكشف والبيةةان عن ( 211٣الثعلبي ، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم ) 29

. المحقق : عدد من الباحثين . )الطبعة األولى ( جدة .  تفسير القةرآن
 دار التفسير، جدة 

الصحا/ تاج اللنة ( 1217الجوهري إسماعيل بن حماد الفارابي . ) 31
فور )الطبعة الرابعة( . المحقق :  أحمد عبد الن وصحا/ العربية

 بيروت . دار العلم للماليين 
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الخازن ، علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن،  35
. تصحيج محمد علي شاهين لباب التأويل في معاني التنزيل( 151٣)

 )الطبعة األولى ( بيروت . دار الكتب العلمية
سنن الدار ( 2115) الدار قطني ، علي بن عمر بن أحمد البندادي 32

. المحقق : شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد  قطني
اللطيف حرز اهلل، أحمد برهوم )الطبعة األولى ( بيروت . مؤسسة 

 الرسالة
الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد  33

: حسين سليم . المحقق  سنن الدارمي( 2111، التميمي السمرقندي)
أسد الداراني )الطبعة األولى ( المملكة العربية السعودية  . دار المنني 

 للنشر والتوزيَ 
( 211٥الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايكماز ) 34

. المحقق : د. بشار عّواد  تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير وَاألعالم
 لنرب اإلسالميدار ااألولى (  الطبعة) معروف

المفردات في غريب (  1512الراغب األصفهانى ، الحسين بن محمد ) 31
 –. المحقق : صفوان عدنان الداودي )الطبعة األولى ( دمشق  القرآن

 بيروت . دار القلم، الدار الشامية 
معاني القرآن ( 1211الزجاج ، إبراهيم بن السري بن سهل، ) 36

لجليل عبده شلبي )الطبعة األولى ( . المحقق :  عبد ا وا عرابه
 بيروت .  عالم الكتب 

(  1517الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار اهلل ) 37
)الطبعة الثالثة( بيروت . دار  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 الكتاب العربي 
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 ( قواعد التفسير ) جمعا ودراسة( 1521السبت ، خالد بن عثمان . ) 38
 )الطبعة األولى ( الرياض . دار ابن القيم 

طبقات ( 151٥السبكي ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ) 39
. المحقق : د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتا/  الشافعية الكبرى

 محمد الحلو) الطبعة الثانية ( هجر للطباعة والنشر والتوزيَ 
تيسير (  2111بن عبد اهلل . ) السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر 41

. المحقق : عبد الرحمن بن معال الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان
 اللويحق . )الطبعة األولى ( مؤسسة الرسالة 

بحر السمرقندي ، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم .  45
 العلوم

ية والعشرون ( ، )الطبعة الحاد  في كالل القرآن( 1515سيد قطب  ) 42
 بيروت . دار الشروق ، بيروت 

السيوطي ، عبد الرحمن جالل الدين .الدر المنثور . بيروت . دار  43
 الفكر 

الشنقيطي ، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  44
. بيروت . دار الفكر  أضواء البيان في إيضا/ القرآن بالقرآن( 122٣)

 للطباعة و النشر
فتج ( 1515الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل اليمني ) 41

 بيروت .-)الطبعة األولى( دمشق القدير
 دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

الطبراني ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو  46
. المحقق :  طارق بن عوض اهلل بن  المعجم األوسطالقاسم . 

 ر عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . القاهرة. دار الحرمين  محمد
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الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر   47
المحقق : د. عبد اهلل بن  جامَ البيان عن تأويل آي القرآن( 2111)

عبد المحسن التركي.  األولى . بالتعاون مَ مركز البحوث والدراسات 
مية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة الناشر: دار هجر اإلسال

 للطباعة والنشر والتوزيَ واإلعالن 
عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالج البالدي  48

يَّة  ( 1212الحربي ) ي السايرَة  النَّبَو  يَّة  ف  )الطبعة معجم الكمَعَال م  الكجشنكرَاف 
 لمكرمة . دار مكة للنشر والتوزيَاألولى( مكة ا

فخر الدين الرازي ، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  49
)الطبعة الثالثة( بيروت . دار إحياء التراث  مفاتيج النيب( 1521)

 العربي
القاسمي ، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق  11

باسل عيون السود  المحقق: محمد (محاسن التأويل هة 1511)
 الطبعة: األولى ، بيروت ، دار الكتب العلميه 

القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر/ األنصاري الخزرجي  15
.  المحقق : أحمد  الجامَ ألحكام القرآن( 1215شمس الدين )

براهيم أطفيش )الطبعة الثانية ( القاهر . دار الكتب  البردوني وا 
 المصرية 

. محمد فؤاد عبد  سنن ابن ماجهويني محمد بن يزيد ابن ماجه ، القز  12
 الباقي . دار إحياء الكتب العربية . 

.  الرسالة القشيريةالقشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد المل: . 13
المحقق : د. عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف القاهرة . 

 دار المعارف
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زاد ( 1522رحمن بن علي بن محمد الجوزي . )ألبي الفرج عبد ال 14
. المحقق : عبد الرزاق المهدي . )الطبعة  المسير في علم التفسير

 األولى( بيروت . دار الكتاب العربي
الماوردي ، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البندادي،  11

، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم  النكت والعيون
 بيروت / لبنان -لناشر: دار الكتب العلمية ا

.  الدر الفريد وبيت القصيد( 211٣المستعصمي ، محمد بن أيدمر ) 16
المحقق :  د. كامل سلمان الجبوري )الطبعة األولى(بيروت . دار 

 الكتب العلمية
المسند الصحيج المختصر مسلم بن الحجاج القشيري  النيسابوري .  17

محمد فؤاد .  عدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمبنقل العدل عن ال
 دار إحياء التراث العربي. بيروت .  عبد الباقي

المنذري ، عبد العكيم بن عبد القوي بن عبد اهلل، أبو محمد، زكي  18
.  المحقق :  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف(  1517الدين )

 روت .  دار الكتب العلمية إبراهيم شمس الدين )الطبعة األولى ( بي
النَّحَّاس ر أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي  18

. المحقق : د. محمد عبد السالم  الناسخ والمنسوخ( 1511النحوي )
 محمد ) األولى ( الكويت . مكتبة الفال/ 

النَّحَّاس ، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي  19
. وضَ حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم  إعراب القرآنهة( .  1521)

 خليل إبراهيم )الطبعة األولى ( بيروت . دار الكتب العلمية
النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني  61

. المحقق : عبد الفتا/ أبو  النسائي المجتبى من السنن(  1211)
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 لب . مكتب المطبوعات اإلسالمية غدة )الطبعة الثانية ( ح
مدار: ( 1221النسفي ، عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافك الدين ) 65

. حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي  التنزيل وحقائق التأويل
راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو )الطبعة األولى ( بيروت . دار 

 الكلم الطيب
. تحقيق كمال  أسباب النزول( 1525 الواحدي ، علي بن أحمد ) 62

 زغلول )الطبعة الثالثة( بيروت . دار الكتب العلمية
( 1225الواحدي ، علي بن أحمد بن محمد بن علي ، النيسابوري ) 63

. المحقق :  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  الوسيط في تفسير القرآن
 وآخرون )الطبعة األولى ( بيروت . دار الكتب العلمية

 
 

 
 


