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«٢» 

لنـــشرع اآلن يف شـــرح حـــديث أيب الـــدرداء رضـــي اهللا عنـــه و:"يقـــول بعـــد ذلـــك 
َصــلى اللــه عليــه وســلمالــذي رواه عــن النــيب    َ َ ِ ََْ ُ َصــلى اللــه عليــه وســلم ، فقولــه َ   َ َ ِ ََْ ُ مــن « َ

ًسلك طريقا يلتمس فيه علما س  .»ًلك اهللا له به طريقا إىل اجلنةً
 .)١(»ةًسهل اهللا له به طريقا إىل اجلن«: ويف رواية أخرى

َصـلى اللـه عليـه وسـلمعن أيب هريرة عن النيب " صحيح مسلم"ويف    َ َ ِ ََْ ُ مـن «: قـالَ
 .)٢(»ًسهل اهللا له به طريقا إىل اجلنةًه علما فيًسلك طريقا يلتمس 

ســلوك الطريــق اللتمــاس العلــم حيتمــل أن يــراد بــه الــسلوك احلقيقــي وهــو املــشي 
 .ام إىل جمالس العلمباألقد

، من سلوك الطريـق املعنويـة املؤديـة إىل ا هو أعم من ذلكوحيتمل أن يشمل م
، والـتفهم لـه، والتفكـر حفظـه ومدارسـته ومطالعتـه ومذاكرتـه العلـم ، مثـل حـصول

 ".فيه، وحنو ذلك من الطرق اليت يتوصل ا إىل العلم
شرع رمحه اهللا يف شرح حديث أيب الدرداء الذي افتتح به هذه الرسـالة املباركـة 

َصلى الله عليه وسلم فيه قول النيبوأول ما    َ َ ِ ََْ ُ ًمـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا «"َ ً
 ."»ًسلك اهللا له به طريقا إىل اجلنة

ًسـهل اهللا لـه بـه طريقـا «" ذكر املؤلف رمحـه اهللا أن يف بعـض روايـات احلـديث 
ويف :"ولــذلك قــال، "صــحيح مــسلم"ا مــا يف ، وهــذه الروايــة يــشهد هلــ"»إىل اجلنــة

َصـلى اللـه عليـه وسـلمعن أيب هريرة عـن النـيب "عن أيب صاحل ،"" صحيح مسلم"   َ َ ِ ََْ ُ َ 
                                                 

 . قبل القول والعملًعلقا باب العلم مأخرجها البخاري  )١(
 ).٢٦٩٩ ("مسلمصحيح  ")٢(



 ���	��–  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ���� ������

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«٣» 

ًمـن سـلك طريقــا يلـتمس بـه علمــا «:قـال ، بــني "»ًسـهل اهللا لـه بــه طريقـا إىل اجلنـةً
 .لنا ما معىن سلوك الطريق

، أي "سلوك الطريق اللتماس العلـم حيتمـل أن يـراد بـه الـسلوك احلقيقـي":فقال
مــا إىل أهــل العلــم لعلــم، وإا الــسري علــى األقــدام إىل حيــث العلــم، إمــا إىل جمــالس

 . عنهم أو غري ذلك من السلوك احلقيقيبسؤاهلم واألخذ
ً يلـتمس فيـه علمـا ً، هـذا سـلك طريقـا يسافر من بلده إىل بلد فيها علـمفالذي

ًسلوكا حقيقيا  .ذا سلوك حقيقي، هأو بدابته أو براحلته أو بسيارته، سار بقدمه ً
 .وهو السلوك جبميع صوره ،"وحيتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك"

حبفـــظ الـــسلوك احلقيقـــي والـــسلوك املعنـــوي، فجلوســـك يف بلـــدك، واشـــتغالك 
  وسـائلسائل، بـسماع األشـرطة وغـري ذلـك مـنالقرآن ومطالعة الكتب مبراجعة امل

  .تحصيل هو من السلوكال
آلن عـــرب وســـائل االتـــصال كالـــشبكة العنكبوتيـــة فالـــذين يـــستمعون إىل درســـنا ا

ًمــثال هــؤالء ســلكوا طريقــا يلتمــسون بــه علمــا مــع أــم يف بيــوم، أو يف مكــاتبهم  ً ً
ًأو يف بلدام، لكنهم سلكوا طريقا حـسيا نوعـا مـا، ومعنويـا يف التحـصيل حيـث  ً ً ً

 .أم مل يسريوا على أقدامهم 
ً ســلكوا طريقـا حقيقيـاقـدم وأمـا الـذين جــاءوا وحـضروا هـذا الــس فهـ ، ســاروا ً

 .بأقدامهم إلدراك العلم
وحيتمـل أن يـشمل مـا هـو أعـم مـن ذلـك ، مـن سـلوك الطريـق املعنويـة ":يقول 

، أي حفــظ "مثــل حفظــه:"، ومثــل لــذلك بأمثلــة، قــال "املؤديــة إىل حــصول العلــم
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«٤» 

يـه، وحنـو ذلـك مـن ومدارسته ومطالعته ومذاكرته ، والتفهم له، والتفكـر ف"العلم، 
 ."الطرق اليت يتوصل ا إىل العلم

َصــلى اللــه عليــه وســلم  أي املعنيــني أقــرب يف مقــصود قولــه   َ َ ِ ََْ ُ ًمــن ســلك طريقــا « َ
 .؟ »ًيلتمس فيه علما

الـــذي يظهـــر املعـــىن الثـــاين، وأن احلـــديث يـــشمل كـــل ســـلوك يـــسلكه اإلنـــسان 
 :تحصيل العلم ، ألن الطرق تنقسم إىل قسمنيل

 .صود هو بذل اجلهد يف حتصيل العلم، واملق حقيقية وطرق معنويةطرق
ًوقــــد جــــاء احلــــديث بــــصيغة الــــشرط، وذكــــر الطريــــق هنــــا منكــــرا، وهــــذا يفيــــد   َُ

 .العموم
 طريــق، يــشمل الطريــق احلــسي، والطريــق أييعــين ، »ًمــن ســلك طريقــا«فقولــه 

نظـر يف مؤلفـات املعنوي، يشمل السري على األقدام واملطالعة يف الكتب وإجالة ال
َصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم العلمـــاء، كـــل ذلـــك يـــدخل يف قولـــه   َ َ ِ ََْ ُ ًمـــن ســـلك طريقـــا « َ

 .»ًيلتمس فيه علما
َصــلى اللــه عليــه وســلم وقولــه    َ َ ِ ََْ ُ ، يــشمل كــل علــوم الــشريعة، مــن أيــن »ًعلمــا « َ

نكــرة أخــذنا هــذا العمــوم؟ مــن أنــه نكــره يف ســياق الــشرط فأفــادت العمــوم، ألن ال
 .يف سياق الشرط تفيد العموم

وهذه بشارة لكل من اشتغل بعلم من علوم الشريعة، سواء كان ذلـك يف علـم 
، أو علــوم اآللــة الــيت يــستعان ــا علــى ري، أو علــم الفقــه، أو علــم احلــديثالتفــس

مــن «وكــالم رســوله، فــإن كــل ذلــك يــدخل يف هــذه البــشارة النبويــة فهــم كــالم اهللا 
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سـلك اهللا «أي يطلب ، ويسعى من خالله إلدراك علـم، ، » يلتمسًسلك طريقا
 .»ًله به طريقا إىل اجلنة

 :منهاًفإنه حيتمل أمورا » ًسهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة«وأما قوله :"قال
 العلــم الــذي طلبــه وســلك طريقــه ويــسره عليــه فــإن ِأن يـسهل اهللا لطالــب العلــم

 .العلم طريق موصل إىل اجلنة
ٍولقد يسرنا القرآن للذكر فـهل من مدكر{:وله تعاىلوهذا كق ِِ ِ ُ ْ َْ َ َ ْ ِ َ ْْ ُْ َ َْ  ََ{)١(. 

 ".هل من طالب علم فيعان عليه:"ت طائفة من السلف يف هذه اآليةوقال
 مبقتضى ذلـك العلـم، إذا قـصد بتعلمـه مل العِومنها أن ييسر اهللا لطالب العلم

فـاع بـه والعمـل بـه وذلـك مـن طريـق اجلنـة  هلدايتـه واالنتًوجه اهللا، فيجعله اهللا سببا
 .املوصلة إليها

ً علومــا أخــر،  بــهومنهــا أن اهللا تعــاىل ييــسر لطالــب العلــم الــذي يطلبــه للعمــل
 .ًينتفع ا فيكون طريقا موصل إىل اجلنة

 ".من عمل مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم:"وهذا كما قيل 
 ". احلسنة بعدهاِثواب احلسنة:" وكما يقال 

ًويزيد الله الذين اهتدوا هدى{:قوله تعاىلبإىل هذا إشارة و َ ُُ ْ َ ْ َ ِ  ُ  َِ َ{)٢(. 
ْوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تـقواهم{:وقوله  ْ ُْ ُ ُ َُ ْ َ َ َ ًَ ََ َ ْ َ ْ َ ِ {)٣(. 

                                                 

 .١٧:سورة القمر )١(
 .٧٦:سورة مرمي )٢(
 .١٧:سورة حممد )٣(



 ���	��–  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ����� ���� ������

 
 

 
 

 
 

www.almosleh.com 
 

«٦» 

ً بـه زاده اهللا هــدى وعلومـا نافعـة توجـب لـه أعمــاال يدتـالـتمس العلـم ليهفمـن 
 .نةصاحلة، وكل هذه طرق موصلة إىل اجل

  وســـلوك،ومنهـــا أن اهللا تعـــاىل قـــد ييـــسر لطالـــب العلـــم االنتفـــاع بـــه يف اآلخـــرة
، وهــو الــصراط ومــا بعــده ومــا قبلــه مــن األهــوال الطريــق احلــسىن املفــضي إىل اجلنــة

 ".العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة
جيعـل مجيــع هــذا الــذي ذكــره املؤلــف العظــيم الكــرمي املنــان أن ونرجـوا اهللا تعــاىل 

ًه اهللا حاصـــال لكـــل مـــن ســـلك طريقـــا يلـــتمس فيـــه علمـــا، ففـــضل اهللا تعـــاىل رمحـــ ً ً
 .واسع

َصـلى اللـه عليـه وسـلم معـىن قـول النـيباملؤلف رمحه اهللا ذكر يف    َ َ ِ ََْ ُ سـهل اهللا لـه « َ
 رب، فـإن النـيبخلـكلها ميكن أن تدخل يف معىن هـذا ا ً، أمورا »ًبه طريقا إىل اجلنة 

ََِْصلى الله عليه ُ  َوسلم َ  َ أخرب بأنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له  َ ً به ً
 ًطريقا إىل اجلنة ، فما معىن هذا؟

املعىن األول الذي أشار إليه املؤلف رمحه اهللا أن اهللا تعاىل ييـسر لـه حتـصيل مـا 
 .علمالقصده من 

 العلـــم الـــذي طلبـــه وســـلك ِأن يـــسهل اهللا لطالـــب العلـــم:منهـــا":ولـــذلك قـــال 
 ."ريقه ويسره عليهط

ســواء ، ء دخــل يف معــىن احلــديث أو مل يــدخلال شــك أنــه حاصــل ســواوهــذا 
، أنه بـشارة بتـسهيل وتيـسري  »ًسهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة «قلنا إن معىن قوله 

 .ما قصده من العلم، أو قلنا ال يدل عليه ، هذا أمر حمقق
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ًفكــل مــن ســلك طريقــا يلــتمس فيــه علمــا ِصــلى اللــه عليــه  مــن النــيب فلــه بــشارة ً ََْ ُ   َ
َوسلم  َ َوالـذين {:ك مـا قـصد، دليـل ذلـك قولـه تعـاىلبل من رب العـاملني أنـه سـيدر َ ِ  َ

َجاهدوا فينا ِ ُ َ َ لنـهديـنـهم سبـلناَ ََُ َُ ْ ُ ِ ْ َ{)١(. 
 يكــــون يف حتــــصيل العلــــوم الــــشرعية فــــإن مــــن اجلهــــاد أن يكــــون املــــرء واجلهــــاد

َومــا كــان {:ه قــول اهللا تعــاىل يف ســورة التوبــة عليــًمــشتغال بتحــصيل العلــم كمــا دل َ َ َ
َالمؤمنـــون  ُ ِ ْ ُ ُليـنفـــرواْ ِ ً كافـــةَِْ  ِ فـلـــوال نـفـــر مـــن كـــل فرقـــة مـــنـهم طائفـــة ليتـفقهـــوا يف الـــدين َ  ِ ُ ُ َ َ ََََ ِْ ٌِ ِ ِ ٍ َِ َ َْ ْْ َ َ ُ َ ْ

ْوليـنــذروا قـــومهم إذا رجعــوا إلــيهم ِْ ْ َِ ُِ َُ َ َُ َُ ْ َ ِ ْ لعلــم هــو النفــري يف أحــد قــويل أهــل ا، هــذا )٢(}َِ
قتــــال مـــن يــــستحق ًعــــدال للنفـــري يف قتــــال الكفـــار والنفـــري لطلـــب العلــــم، فجعلـــه 

 .القتال
ً مــن ســلك طريقــا يلــتمس فيــه علمــا املقــصود أن ن اهللا سييــسر لــه العلــم إذا فــإً

ْولقـد يـسرنا القـرآن للـذكر فـهـل مـن {:صيل مطلوبه ولقد قـال اهللا تعـاىلجد يف حت َِ ْ َ َ ِ ْ  ِ َ ْْ ُْ َ َْ  ََ
مد ٍكرُ ِ{. 

يـــسري الـــتالوة وتيـــسري فهـــم والتيـــسري هنـــا لـــيس فقـــط تيـــسري الـــتالوة، إمنـــا هـــو ت
 .، وإدراك املقاصد ملن اهتم ااملعاين

كثري من الناس حيسنون القراءة وجيودوا على أكمل الوجوه : يقول قائل اآلن
 .لكنهم ال يفهمون املعاين؟

                                                 

 .٦٩:سورة العنكبوت )١(
 .١٢٢:سورة التوبة )٢(
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 إلدراك هـممهمين، إمنـا وفـروا عـانعم ألم مل يـوفروا مهمهـم إلدراك امل: اجلواب 
 .األحرف وجتويد القراءة دون إتقان املعاين وفهمها

الـذي يقــوم يف قلــب العبـد ســيوجهه إىل العنايـة، فــإذا قــام يف اهلــم وال شـك أن 
 .قلبه االهتمام بفهم كالم اهللا تعاىل فسييسر اهللا تعاىل له ذلك

يم لـسانه بقـراءة خبالف ذلك الذي جعل غاية مهه ومنتهى غايته وطلبـه أن يقـ
ٍولقـــد يـــسرنا القــرآن للـــذكر فـهـــل مـــن مــدكر{، القــرآن ِِ ِ ُ ْ َْ َ َ ْ ِ َ ْْ ُْ َ َْ  ، ، يـــسر اهللا تعـــاىل تالوتـــه}ََ

، فكــــل هــــذه املعــــاين الثالثــــة  فهمــــه ويــــسر اهللا تعــــاىل العمــــل بــــهويــــسر اهللا تعــــاىل
 .مستفادة من اآلية

 ما هي املعاين الثالثة؟
ْولقد يسرنا القرآ{ ُْ َ َْ  َ ْ ٍن للذكر فـهل من مدكرََ ِِ ِ ُ ْ ْ َ َ ْ ِ  :، هناك ثالث تيسريات}َ

 . يسر تالوته وحفظه-األول 
 . يسر فهم معانيه-الثاين 

 . يسر اهللا تعاىل العمل به-الثالث 
ْولقــد يــسرنا القــرآن للــذكر فـهــل مــن {كــل هــذه املعــاين تــدخل يف قولــه تعــاىل  َِ ْ َ َ ِ ْ  ِ َ ْْ ُْ َ َْ  ََ

ٍمدكر ِ  ُ{. 
هــل مــن طالــب علــم فيعــان :"  اآليــةوقالــت طائفــة مــن الــسلف يف هــذه:"قــال 

 .لب العلم سيعان عليهط، هذا حث ، وأن كل من " عليه
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أن  "، »ًســـهل اهللا لـــه بـــه طريقـــا إىل اجلنـــة«املعـــىن الثـــاين الـــذي يـــدخل يف قولـــه
، وذلــك أن العلــم يــدعو إىل " العلــم مبقتــضى ذلــك العلــمِييــسر اهللا لطالــب العلــم

 .ًر عمالالعمل، فإذا صدق العبد يف تعلمه أمث
إال طلبنـا العلـم إىل غـري اهللا فـأىب العلـم أن يكـون :" وقد قال سفيان بن عيينة 

 ".هللا
ًفكلمـــا ازداد اإلنـــسان علمـــا أصـــلح ذلـــك مـــن قلبـــه وأقامـــه علـــى اجلـــادة ، وإذا 

 .صلح القلب صلحت األعمال
أن اهللا تعـاىل ييـسر لطالـب العلـم الـذي يطلبـه " الذي أشار إليـه :املعىن الثالث

، أي "ًعلومــا أخــر ينتفــع ــا "لمجادلــة، ييــسر لــه لال  ، وة، بــه ال للمــراءا"للعمــل
 .ربكة قصده أن يتعلم ليعمل يفتح اهللا له من العلوم ما ليس له على بالبأنه 

وهــذا مــشاهد ملمــوس مــدرك يف حيــاة كثــري مــن أهــل العلــم الــذين صــدقوا يف 
 مــن العلــوم يف كــالم اهللا تعــاىل وكــالم رســوله مــا مل يــسبقوا م ففــتح اهللا هلــمتعلمهــ

 .إليه، ذلك بصدق نيتهم وعملهم مبا تعلموا 
أنـــه يـــسهل اهللا تعـــاىل عليـــه أهـــوال يـــوم القيامـــة املعــىن األخـــري الـــذي أشـــار إليـــه 

فيخفـف عليــه كربــات احملــشر وخيفــف أهوالــه، وييــسر لــه ســلوك الــصراط املــضروب 
 . جهنم الستقامته على الصراط يف الدنيا على منت

كـــل هـــذه املعـــاين، كـــم هـــي ؟ أربعـــة معـــاين ذكرهـــا اهللا تعـــاىل كلهـــا ميكـــن أن 
َصـلى اللـه عليـه وسـلم تستفاد من قول النيب   َ َ ِ ََْ ُ ًمـن سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا « َ ً

 .»ًسهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة
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 .ُمي أن يسلك بنا سبل اهلدى والرشادفنسأل اهللا العظيم رب العرش الكر
وســبب تيــسري طريــق اجلنــة علــى طالــب العلــم إذا أراد بــه وجــه :"يقــول رمحــه اهللا

،  علـى اهللا مـن أقـرب الطـرق وأسـهلهاعز وجـل وطلـب مرضـاته أن العلـم يـدلاهللا 
فمــــن ســــلك طريقــــه ومل يعــــوج عنــــه وصــــل إىل اهللا وإىل اجلنــــة مــــن أقــــرب الطــــرق 

اآلخـــرة، يف ليـــه الطـــرق املوصـــلة إىل اجلنـــة كلهـــا يف الـــدنيا و فتـــسهلت ع،وأســـهلها
ًســلك طريقــا يظنــه طريــق اجلنــة بغــري علــم فقــد ســلك أعــسر الطــرق وأشــقها، ن ومــ

 ." مع عسرة شديدةوال يوصل إىل املقصود
 وســـبب :"املؤلـــف رمحـــه اهللا ذكـــر يف هـــذا املقطـــع مـــن كالمـــه، قـــال رمحـــه اهللا 

 إذا أراد به وجه اهللا عز وجـل وطلـب مرضـاته تيسري طريق اجلنة على طالب العلم
َصـلى اللـه عليـه وسـلم ، هذا فيه بيان العلة من قول النـيب"أن العلم يدل على اهللا   َ َ ِ ََْ ُ َ 

ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك اهللا له به طريقا إىل اجلنة« ً ً«. 
ًمــن ســلك طريقــا يلــتمس فيــه علمــا«" الــصحيح"ويف الروايــة الــيت يف   ســهل اهللا ً
 .»ًله به طريقا إىل اجلنة

مـا العلـة يف ارتبـاط هـذين ،  مـا الـسر، مـا الغايـة، يف بيان وتوضـيح مـا احلكمـة
 ً.األمرين يف بناء تسهيل طريق اجلنة على سلوك طريق يلتمس فيه علما

أن العلــم يــدل علــى اهللا "، الــسبب "أن العلــم يــدل علــى اهللا :"قــال رمحــه اهللا 
 ."سهلهامن أقرب الطرق وأ
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«١١» 

وذلــك أن الوصــول إىل اهللا تعـــاىل يكــون بطـــرق كثــرية أقرـــا وأيــسرها وأســـهلها 
ن طريــق العلــم الــذي  أن يطلبــه اإلنــسان مــ،وأجنعهــا يف إصــابة املقــصود ونيــل املــراد

 .جاءت به الرسل
 يعــين مل ميــل مينــة ،"جومل يعــو"ســلك طريــق العلــم ، "فمــن ســلك طريقــه:"قــال 

، فمــن وصــل "وصــل إىل اهللا وإىل اجلنــة"لغايــة، والغـرض ويـسرة، بــل قــصد وتــيمم ا
إىل اهللا وصــل إىل اجلنــة، ألن اجلنـــة هــي موعـــود اهللا تعــاىل ملـــن قــصده وصـــدق يف 

 .رغبته وطلبه
وصل إىل اهللا وإىل اجلنة مـن أقـرب الطـرق وأسـهلها فتـسهلت :"يقول رمحه اهللا 

 وذلــك أن الطــرق لطــرق، تتــسهل لــه مجيــع ا"عليــه الطــرق املوصــلة إىل اجلنــة كلهــا
 .املوصلة إىل اجلنة هي طريق واحد وهو الصراط املستقيم

 وأعمـــال متنوعـــة،لكـــن هـــذا الـــصراط املـــستقيم فيـــه أبـــواب مـــن أبـــواب اخلـــري، 
، ، وبـاب أعمـال اجلـوارحىل اهللا تعـاىل فبـاب أعمـال القلـوبووسائل شىت توصـل إ
اجلهــاد، وســائر أنــواع العمــل الــصالة الزكــاة الــصوم احلــج : أعمــال اجلــوارح أبــواب

 .الصاحل كلها توصل إىل اهللا تعاىل
، مـا الـذي يـصيبه، ومـا "ًسلك طريقـا يظنـه طريـق اجلنـة بغـري علـمن وم:"يقول 

، ألنه يتعب نفسه وال "فقد سلك أعسر الطرق وأشقها:"الذي حيصل له؟ يقول 
 .يدرك مقصوده

 .يتعب نفسه يف السري والطرق هلذه الطرق
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«١٢» 

،ألن الطــرق املوصــلة إىل اهللا تعــاىل كلهــا قــد ســدت، "صــل إىل املقــصودوال يو"
ًدت إال طريقــا واحــدا هــو مــا كــان ســألن الطــرق املوصــلة إىل اهللا تعــاىل كلهــا قــد  ً

َصلى الله عليه وسلم عليه النيب   َ َ ِ ََْ ُ َ . 
ُصــلى اللــه  ًفمـن ســلك طريقــا يلــتمس فيــه هدايــة غــري الطريــق الــذي كــان عليــه    َ

َليه وسلمَع  َ َ ِ  .أو من غري طريقه فإنه لن يصل َْ
 .، أي مع مشقة وعناء"مع عسرة شديدةوال يوصل إىل املقصود :"قال

فـــال طريـــق إىل :"اآلن يبـــني لنـــا الطريـــق املوصـــل إىل اهللا تعـــاىل فيقـــول رمحـــه اهللا 
بـــالعلم معرفـــة اهللا وإىل الوصـــول إىل رضـــوانه والفـــوز بقربـــه وجماورتـــه يف اآلخـــرة إال 

النافع الذي بعث اهللا به رسـله وأنـزل بـه كتبـه فهـو الـدليل عليـه وبـه يهتـدى بـه يف 
 يف الظلمات ظلمات اجلهل والشبه والشكوك، وقد مسى اهللا كتابه نورا يهتدى به

ٌقـد جـاءكم مـن اللـه نـور وكتـاب مبـني {:كما قال اهللا تعاىل ُِ ٌَ َِ ِ َِ ٌ ُ  َ ْ َُ ْ ُيـهـدي بـه اللـه ) ١٥(َ  ِ ِ ِ ْ َ
ْمــن اتـبــع رضــوانه ســبل الــسالم وخيــرجهم مــن الظلمــات إىل النــور بإذنــه ويـهــديهم  ِْ ِ ْ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ُ َِ ِِ ِ ِِ  َِ ُ ْ َُ ِ  َ ُ َُ َ ْ  ِ

ٍإىل صراط مستقيم َِ ْ ُ ٍ َ ِ َ ِ{)١(. 
َصــلى اللــه عليــه وســلموقــد ضــرب النــيب     َ َ ِ ََْ ُ  مثــل مــن محــل العلــم الــذي جــاء بــه َ

عــن أنــس رضــي اهللا عنــه " املــسند"لمــات كمــا يف بــالنجوم الــيت يهتــدى ــا يف الظ
َصــلى اللــه عليــه وســلمعــن النــيب    َ َ ِ ََْ ُ إن مثــل العلمــاء يف األرض كمثــل النجــوم «: قــالَ

جــوم أوشــك أن  النطمــستيف الــسماء يهتــدى ــا يف ظلمــات الــرب والبحــر فــإذا 

                                                 

 .سورة املائدة )١(
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«١٣» 

بـاهللا تعـاىل يف غاية املطابقة ألن طريق التوحيـد والعلـم  وهذا مثل )١(»تضل اهلدى
إمنا يعرف بالدليل، وقد بني ذلك كله يف مه وثوابه وعقابه ال يدرك باحلس حكاأو

 .كتابه وعلى لسان رسوله
فالعلمــاء مبــا أنــزل اهللا علــى رســوله هــم األدالء الــذين يهتــدى ــم يف ظلمــات 
اجلهـــل والـــشبه والـــضالل، فـــإذا فقـــدوا ضـــل الـــسالك، وقـــد شـــبه العلمـــاء بـــالنجوم 

 :وم يف السماء فيها ثالث فوائدوالنج
 . يهتدى ا يف الظلمات

 . وهي زينة للسماء
 . ورجوم للشياطني الذين يسرتقون السمع منها

، ـــــم يهتـــــدى يف  جتتمـــــع فـــــيهم هـــــذه األوصــــاف الثالثـــــةوالعلمــــاء يف األرض
، وهـم زينـة األرض، وهـم رجـوم للـشياطني الـذين خيلطـون احلـق بالباطـل الظلمات

 .ن ما ليس منه من أهل األهواءويدخلون يف الدي
 ".ًوما دام العلم باقيا يف األرض فالناس يف هدى

فـــال طريـــق إىل معرفـــة اهللا وإىل الوصـــول إىل رضـــوانه :"املؤلـــف رمحـــه اهللا يقـــول 
َهـــو  {:، قـــال اهللا جــل وعــال "والفــوز بقربــه وجماورتــه يف اآلخـــرة إال بــالعلم النــافع ُ

ُالــــذي أرســــل رســــوله  َ ُ ََ َ َْ ِ ُْباهلــــ وديــــن احلــــقَدى ِ َْ ِ ِ ِ ليظهــــره علــــى الــــدين كلــــه وكفــــى باللــــه َ ِ ِ َ َ َُ  ِ  ََ َُ ِ ْ ُِ

ًشهيدا ِ َ{)٢(. 
                                                 

 ً.وإسناده ضعيف جدا) ٣/١٥٧" (املسند" )١(
 .٢٨:سورة الفتح )٢(
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 .باهلدى ودين احلق: فاهللا تعاىل أرسل الرسل بأمرين
 .واهلدى هو العلم النافع الذي يثمر العمل الصاحل

 فإن ،الصاحل الذي يوصل إىل اهللا تعاىلوبالعمل أي بالعلم النافع : ودين احلق
 اليت بناؤهـا علـى أقرب الطرق اليت توصل إىل اهللا جل وعال هي األعمال الصاحلة

َُيا أيـها الذين آمنوا {:العلم واإلخالص ََ ِ  َ َ ُاتـقوا الله وابـتـغوا َْ َ َ  ُ َإليه الوسيلة َ ِ َِْ  وابتغاء ،)١(}َِْ
ممـــا إليـــه بـــه قـــرب تا يطريـــق والقربـــة إليـــه ســـبحانه وحبمـــده مبـــهـــو ابتغـــاء الالوســـيلة 

 .شرعه
يقـــول رمحـــه اهللا يف بيـــان العلـــم النـــافع ليميـــزه عـــن غـــريه وســـيأيت مزيـــد تفـــصيل 

،حـــىت ال "الـــذي بعـــث اهللا بـــه رســـله وأنـــزل بـــه كتبـــه:"وتوضـــيح للعلـــم النـــافع يقـــول
ًنــه رمحــه اهللا أنــه مــا كــان مــأخوذا يكـون اإلنــسان يف عمــى مــا هــو العلــم النـافع، فبي

الــذي بعــث اهللا بــه رســله وأنــزل بــه كتبــه "وى ن الرســل الــذين ال ينطقــون عــن اهلــمــ
 .، يعين هو الذي يدل اخللق على اهللا جل وعال"فهو الدليل عليه

والشبه ، وظلمات اجلهل "وبه يهتدى به يف ظلمات اجلهل والشبه والشكوك"
ْواللـه أخــرجكم { تعــاىلوالـشكوك حتــيط باإلنــسان منـذ نــشأته، قــال اهللا ُ َ َ ْ َ ُ  ِمــن بطــونَ ُ ُ ْ ِ 

ْأمهاتكم ُ ِ َ ُال تـعلمون شيئا ًْ َ َ ُ َ َْ َ{)٢(. 
نسان وأنـه يـتعلم بـالتعليم وإن كـان قـد يـسر إلوهذا معناه أن العلم منفي عن ا

فطــرة قــد يغــشاها مــا يعكــر بياــا ومــا يــذهب لكــن هــذه الهللا لــه فطــرة تــدل عليــه ا
                                                 

 .٣٥: سورة املائدة )١(
 .٧٨:سورة النحل )٢(
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َصــلى اللــه عليــه وســلم أثرهــا كمــا قــال النــيب   َ َ ِ ََْ ُ فيمــا رواه البخــاري ومــسلم مــن طــرق  َ
َصـلى اللـه عليـه وسـلم هريرة رضي اهللا عنـه أن النـيبعن أيب    َ َ ِ ََْ ُ ٍمـا مـن مولـود  «:قـال َ ُ ْ َ ْ َِ

َِْإال يولد على الفطرة  ِْ ََ ُ َ ُ  ُفأبـواهِ َ ِِ يـهودانهَََ َ  َ ِِ، أو يـنصرانهُ َ َُ ِِ، أو ميجسانهَْ َ  َُ َْ...«
)١(

. 

إذا مل ترعى وحتفظ تزيغ وتضل، فاإلنسان يولد علـى اجلهـل، وإذا رة هذه الفط
  ولـذلك ذكـر اهللا تعـاىل يف عوائـق محـل األمانـة؛سلم من اجلهل كمـل دينـه وعلمـه
َإنــــا عرضــــنا {: قولــــهيفمــــا ذكــــره مــــن وصــــف اإلنــــسان  ْ ََ ََِاألمانــــة علــــى َ َ ََ ِ الــــسماوات ْ َ َ 

ًواألرض واجلبال فأبـني أن حيملنـها وأشفقن منـها ومحلهـا اإلنـسان إنـه كـان ظلومـا  َ ََُ ََ َُ ْ ُْ ِ َ ِْ ْ َْ َ َ ََْ َ َ َ َْ ِْ َِ َ َ َ ََ ِ ْ َْ ْ َ َ ِ ْ ِ َ
ًجهوال ُ َ{)٢(. 

فــذكر اإلنــسان بوصــفني مهــا مــن أعظــم مــا يعيقــه عــن محــل هــذه األمانــة الــيت 
 .الظلم واجلهلحتملها 

 .شبه والشكوكدى به يف ظلمات اجلهل والفالعلم يهت
 .اجلهل هو عدم العلم

 .ة هو عدم وضوح العلم والشبه
 .ًشكوك هو عارض يعرض على العلم جيعله ملتبسا على اإلنسانوال

 .فالشبه والشكوك متقاربة

                                                 

 ).٢٦٥٨(، ومسلم )١٣٥٨"(صحيح البخاري" )١(
 .٧٢:سورة األحزاب )٢(


