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هامة مالحظات  
 

.ال جيوز قراءة صفحات من هذه الدراسة دون إمتامها بالكامل   = 
 
 

اإلمريكية وال ) أي أم أي ( منظية ل ا من قبهذه ااادة ميية بكل صياااتا ومباحثه= 
 يـــــجوز طـــــباعتها أو إســــتنساخها أو نــــشرها بأي كــــيفية دون إذن مــــسبق ،

 
 حقوق الطبع والنشر مفوظة لليؤلف 

ــــيزوري طــُبَع فـــي مـــطابع ســانت لــويس فــــــــــــــي الــــواليات ااــتحدة األمــرييكيـة واليـــة م  
 

 
إميان رمزي سليان... والتفاسري  مراجعة النصوص القرآنية  

سامي كوركيس...  الطباعة والتنضيد  
 
 

  –إييب  -ميكنك احلصول على نسخة من الكتاب عن طريق موقع الشراء 
eBay 

 
 أو اإلستفسار عن طريق الصفحة الرمسية لليؤلف على موقع التواصل اإلجتياعي

 
http://facebook.com/alsaegh.alaa 
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اإلهداء   
 

ي رقّ  إىل ريب ومالكِ   
 إىل وطين

سريتإىل أُ   
 إىل أخي وأمي وأيب

 إىل آخريت
 

 أهدي هلم مجيعا ما جاء من كفري وأوبيت
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 كلية الكاتب
 
 

 
ا أن ــأمّ ف ويعتيدها تب اافسرين ، ألن من يقرأهاـقرؤا كــسليني مل يـاا لّ ـك  قٍني أنّ ـلى يـأنا ع =

، هـه ويفقد إسالمـأو أن حيتفظ بعقل ، هـالمه ويفقد عقلـحيتفظ بإس  
 

 
....أو عروبيت أو رجاالت ديين  أبناء جلديت ميسّ  ما احلقائقكشف   يف كان  إنو    

اة اهللا ،ـيرضــاً لـريقــلم طـــن اجلييع ، وأســيراً مقدــظم تــقيقة أعـى احلــــوصول إلــــالف    
مما أدركوه ،  ـــفلوه من القرآن أعـــظمعدما وجدُت إن ما أاـكريت بــــالصة فـــذه خـــوه  

 وما أخفوه أكثر مما كشفوه ، 
 يستُ ــــوأعلم أين مل ولن أدرك احلق كل احلق ، لكنين مددت آفاقي إلداركه ، وأعتقد أين ل

. ّل األباطيلـــن كــُت مـي ختلصـيقيناً إنــــف كن ،ــــم يــهاءه ، فإن لــن بـــيئاً مــش  
 

 
 
 
 
 
 عالء الصائغ
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 نتائ  الدراسة ومعطياتا 
 

 
تعيدُت إيراد نتائ  هذه الدراسة أول الكتاب متقدمًة على احلديث كله ، لتحزم أمرك على أن 

 ما خيالف هذه النتائ  مما تفهيه وتعقله ، وما تريد أن تثبته هللا من فهٍم وتدبٍر جتّهز يل
صل فكريت واجهتك بكل شيئ للقرآن كيا أمرك وأمرين ، ولكي ال أتسّحب شيئاً فشيئاً ألو 

 سلفاً ،
ا لتواري حىت إختياري لصيااات هذه الدراسة وعباراتا وطرق الطرح مل أجهد يف إختياره 

منحرفٍة ، بل حتدثُت بكل بساطٍة وتبسيط وصاحبتك كأٍخ نشرتك  شاذة وإعتقاداتأفكاراً 
ب ألنفسنا خري الدنيا واآلخرة ،يف اإلنسانية معاً ونتساوى يف عبادة اخلالق ، وحن  

.ه ماوجدته يف القرآن من القرآن النتائ  أدنا   
 

ن كان األول كافراً فالثاين ال فرق اآلن يف احلكم  بني اليهودي والنصراين وااسلم ، فإ - 1
والثالث يف نفس حكم األول ، وإن القرآن يف تفسريه وتركيبه ااعروف لدينا اآلن ال خيتلف 

.أبدا عن التوراة واإلجنيل بعد حتريفهيا   
إن من اخلطأ أن نسيي ديننا بالدين اإلسالمي ،  ومل يكن يعين اهللا عز وجل إن دين  - 2

.على أنه الدين اإلسالمي الوحيد منا ُفِهم خطأ ميد هو الدين اإلسالمي إ  
هناك أحكام قد نسخت على أساس تغري العقيدة من الشرك إىل اإلسالم ، كزيارة القبور  - 3

وحلق الشارب وإطالق اللحية وتقصري اجللباب وصنع التياثيل واإلطالع على التوراة 
. واإلجنيل ، وهي تعد اآلن رهبانية والتزاما مبا ال يلزم  

ال وجود ألي دليل قرآين ينص على حترمي زواج ااسلية من اليهودي أو النصراين ، ولكن  - 4
.الدليل الوحيد واألكيد حبليته   

من كتبه وأعده ا ومصّدقاً اا يريده اهللا ، و مل يأيت القرآن على لسان اهللا ، فقد جاء مطابق - 5
 مل يكن اهللا بل خملوق من خملوقاته ،
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ألّي آية ناسخة أو منسوخة يف القرآن آلية أخرى منه ، وال متشابًة مع اريها ال وجود  - 6
.كال أو بعضاً حىت متكررة   حكيا أو نصاً وال  

. لم إنه خالق قبل أن خيلق أي شيئ يع يعلم بقدرته قبل إستعياهلا ، واهللا  إن - 7  
الث مرات �يا عصيا اهللا ثالزوج الذي كان مع آدم يف اجلنة كان ذكراً ومل يكن أنثى ، وإ - 8

. باإلقرتاب من الشجرة   
فأشار له اهللا  سجدت ااالئكة سبع مراٍت  آلدم وزوجه ، وأىب إبليس السجود ستة مراة - 9

.السابعة فامتنع   
  . لوم ، ومل يؤخره إىل يوم البعثمل يليب اهللا عزوجل طلب إبليس بإنظاره إىل الوقت ااع - 10
.قط دار بني اهللا عزوجل وإبليس  حوار مل يكن هناك أي - 11  
.ومل يكن هو من أاوى آدم وزوجه  مل يدخل إبليس إىل اجلنة بعد أن طُرد منها ، - 12  
.يكن مالكا و مل يكن هو الشيطان إبليس مل  - 13  
.روح يف كتابه وبشكل دقيق وواضح لقد عّرف اهللا لنا ال - 14  
. ى األرض مل يكن آدم هو ااعين باخلليفة عل - 15  
.لقد كّنا مجيعا مع آدم وزوجه يف اجلنة ، وكلنا قد ذاق الشجرة وأكل منها  - 16  
. ان هابيل وقابيل ليسا ولدي آدم و إننا مجيعا لسنا من أوالده - 17  
.اجلنة وإننا مل خنرج بفعل آدم  ان األنسان خمري وليس مسري باخلروج من - 18  
.باخلروج من اجلنة أبدا   وزوجه ان اهللا مل يأمر آدم - 19  
.تكذب وإن اهللا هو من قال هلا إن بين آدم يفسدون ويسفكون الدماء  ان ااالئكة مل - 20  
. زوجهخلق من عجينة ختتلف مبكوناتا عن عجينة  آدمان  - 21  

.ا ، بل يلتقي بإبليس ويعيل معه لن يعّذب من يتبع إبليس عذاب القرب أبد - 22    
. حقيقة األعرابشف عن الك - 23  
.متوت فينا ااكونات وال متوت ااقومات  – 24  
ن يدخل حىت م أو يسيعه حىت يوم القيامة ، ولن يراهأو نسيعه أبداً واللن نرى اهللا  - 25

 اجلنة يف أعظم مقاماتا ،
جتسيْت للبقاء حىت ااالئكة ليست خملوقات حقيقية ، بل هي أوامر من اهللا ختّلدْت و  - 26
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إىل مالك ، األمرُ  وإن كل أمر يأمره اهللا يتحول أمدها ، ينتهي  
إحتدا كان مل خيلق اهللا من هذا الوجود إال صرميا مظلياً خيالف نوره بالكلية ، فلّيا  - 27

 ماكان من هذا الوجود ،
ال دليل على إن القرآن قد حفظ من التزوير والتالعب بقصٍد أو جبهل ، وإن الذكر  - 28

.الوهم كان من أسباب حفظ القرآن  لكّن هذا ، ليس هو القرآن  
مل يدخل النيب بزوجٍة من زوجاته إال خبدجية وماريا القبطية ، - 29  
.كان هناك الكثري من الكتب السياوية والرسل سبقت خلق آدم   - 30  

مل يهزم جيش الروم قبل مالقات جيش ااسليني يف معركة تبوك ، بل كانت ااعركة   - 31 
عة لقتل الرسول يف مسجد الضرار ، وأصحاب تلك اخلدعة هم من أشاعوا جميئ كلها خد

الروم جبيش ، وهم من بنوا مسجد الضرار ، لذا فين اخلطأ القول بأن معركة تبوك وقعت 
. بني ااسليني والروم بل بني ااسليني واانافقني من ااسليني   

.  لقد إلتقى إبليس وجها لوجه مع الرسول الكرمي - 32  
 

ال أظنين ذكرت أمهها ،  يف هذه الدراسة له من نتائ  بعض ما توصلتُ  أعاله  
 فيا خفي كان أعظم وما سوف يأتيك يف األيام القادمة من هذه السلسلة هو األعظم ، 

 
 إشارة

 
 عزيزي القارئ 

هذه  ، بل يهيين إنك ستؤمن بأن ما خيالفأعاله   ااذكورةااطلق بالنتائ   ال يهيين إميانكَ 
 النتائ  هي جمرد تكهنات لرجاٍل زعيوا أ�م ينطقون باسم اهللا ،

وبعد ، فلن نرتك أبواب هذا اليوم وفصوله على ما هي عليه من أدلة وبراهني بل سيأتيك ما 
. ةها بيانا ، إمنا طالعناك بالنزر القليل تاركني الكثري الكثري لأليام القادميفوق علي  
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 توطئة
 
)1(  

******************** 
 

دقت الساعُة بااوِت إال بأياٍم معدودات -  
 ألعرَف بعدها احلقيقة

 وأشهد مكان اهللا من دون نٍيب وكتاب
 وأسجد له من دون قبلٍة واجتاه

 لن أستحي أن أطلب منه أن أنام على راحتيه وأتقّلب بعينيه
وَل للنيب ، إذهب إىل قومك فقد ضّلوا ضالال ولكين أستحي إن وجدت النيب ينام عنده أن أق

 بعيدا ، وذرين ومن خلقين وحيدا ،
 عيب علّي ،

فين ااؤكد أنه سيحتاج لسياة دخول ليتنقل ...  عيب علي أن أقول له إذهب لقومك  -
 من أرض ألرض كي يرى قومه ، 

ثلثا أعضائها عن وال أظنه سينتيي للجامعة العربية ليحصل على جواٍز دبلوماسي ، فقد ااب 
 إمجاع الشعوب ،

عيب علّي أن أقول له إذهب لقومك ، ألنه الينتيي ألحزابم كي يستقبلونه ، وال إىل  -
 ملوكها ليجلونه ،

وال يستطيع حىت الدخول لبيت اهللا ،  فين حوله زبانية ال يعصون لليفيت أمراً وال يفتحون 
 بأمر االك خرما ،

إىل الغرب ،إنه ال يستطيع حىت  اللجوء   
 أل�م سيتهيونه بالتحريض على أحداث سبتيرب ،

..ولن يستطيع أن يتربأ من الفاعل ، فين هدَّ برج التجارة هو نفسه من عّير مكة   
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عيب علي أن أقول للنيب إذهب لقومك ، فيا لديه دليل بعد القرآن على نبوته فيصدقوه ،  -
لفقري على نفسه ولو كانت به خصاصة ، وال ميلك اارجان كي يقدسوه ، فقد كان يؤثر ا

ولن يراه أحد يقوم الليل ويصوم النهار ، فجييع البيوتات عالية أسوارها وحترسها الكالب 
 ليال ،

 وقد تعتقله الشرطة ألنه يلبس العيامة ، والعيامة مقيتة اليوم كااذهب الشيعي ،
إنه الميتلك دليال بعد القرآن فيصدقوه ، -  

فقد حيرجوه ويسألوه ،  وحىت لو صّدقوه  
ااذا عدَت لنا ؟ فقد قلت ما عندك ، وأصحابك قالوا أضعاف ما قلت ، -  

 والنيب ليس بنياٍم كي يقول هلم عن إمسي وإنين أنا من قلت له إذهب إىل  قومك فقد ضلوا ،
 أم تراهم مل يضلوا ؟

ااذا اليسأهلم ؟  أو يسأل اهللا ؟ -    
ن ال تستطيع حىت الدخول لغار حراء كي ترى احلقيقة ،مسكني أيها النيب ، أنت اآل  

 واحليد هللا إين مل أمت هذا اليوم ألرتّد إىل قومي
وأسأهلم ،   

 كيف ستستقبلون النيب إذا أرجعه اهللا إليكم ؟ 
 وكيف ستعرفونه ؟
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)2(  
********************* 

 
 سألُت أيب آدم ما الفرق بني الرب والشيطان ؟ 

إن الرب من حنتاجه والحيتاجنا ،  أجابين   
. والشيطان من حيتاجنا وال حنتاجه إال من أجل الشر ألنفسنا   

، تشظت آالءه على الرمال اً وما أن منُت حىت رأيت كوكبا دري  
 أدركُت إنه الرب ، 

مل يكن لدي من شيئ أسعفه به اري أين سجدُت له وصرخُت ،و   
أنَت الرب ، أنت الرب ، أنت الرب ،   
فركعًت له وسجدُت له ، إذا احلياة تدبُّ فيه ،و   
كررتا وكررتا حىت متاثل للشفاء ، وإرتفع بعد ذلك إىل السياء ،و    

 قلُت يارب مالك أبْتعدَت عين ؟
 هل أنت حي حيث أنت ، وميت حيث أنا ؟

 أم أنا حي حيث أنا ، وميت حيث أنت ؟
،  فقد أعطيته وجهي قاَل التسجد يل واسجد ألبيك آدم  

  عساين أراه ؟قلت 
،  أاواه وأشقاهقال أقتل من   

 قلت وما ستعطيين أنت ؟ 
 قال أجعلك عبداً يل  وأجعلك مع الوارثني ،

.قلت وعزيت وعالئي ألقتلنهم لك أمجعني   
وما إن إستيقظُت ، حىت إسغفرُت اهللا يف يوٍم كان مْقَداره مخسَني أَلف َسَنٍة مما تعّدون ، 

ن اافال عن ريب ،وأدركت إن أيب كا  
، فنزعُت وجه أيب ألرى وجه اهللاوإن الرب متاج يل كحاجيت له   

................................... 
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 ااقدمة
 
 

  ، ثليـــلوبكم  فرتتدون مــشية أن اليتسلل الشيطان إىل قـون بأمساعكم وأبصاركم عين خــستول
وِملَ ال ختافون ؟    
وهو يف اجلنة ، باعنا ليأكل من شجرٍة ّي الذي قد فعلها الشيطان مع أبيكم آدم ، ذلك الغو ف
رف هل ُمسح له بأخذ ورق اجلنة ليغطي عورته ؟ أم ــنزوع اللباس ، وال أعــخرج منها مــف

 حاكْت له حواء لباسا آخر ؟
ن ــلكاً أو يكون مــــيكون مغروٍر على أن ــه وداله بــوس لــيطان وسـإن الش ساين أأمنـــأم ع

 ااخلدين ؟
كيف ذلك ؟     

وآدم وزوجه مل يعرفا ااوت لكي يفهيا اخللود ؟ ومل يشاركهيا أحد يف اجلنة لكي يسعيا 
.لليلك   
ِملَ ختافون ؟ فقد تاب اهللا عليه وأصطفاه وجعله نبياً ،....... ولكن   

؟  مث ِملَ ختافون وكيد الشيطان كان ضعيفاً    
ختافون ؟ وإن من خلق هذا اخللق العظيم البد أن يكون أعظم رداً من تساؤاليت ألفهم  مث ملَِ 

 وليطيئن قليب ،
 أم ينبغي أن أكون نبيا ألسأل اهللا كيف حتي ااوتى ؟

أنا أوىل من إبراهيم للتعرف على ذلك ، وأوىل من موسى بأن أطلب رؤية اهللا ، فإبراهيم 
 وموسى قد أشبعا بااعاجز ،

ا أشد حاجة من يوسف ألرى برهان ريب ، فأنا مل أدرك من اهللا سوى األوامر والنواهي وأن 
 والوعد والوعيد ، 

 ااذا يرتفع اهللا من أن أمسعه وأراه ، وأنا صنع يديه ؟ وااذا أحبث عنه وال أالقيه ؟
 ااذا إختّص ريب بعلم الغيب وأجربين أن أأمن بالغيب ؟
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إن ستدخلين جنتك ، وال أحب الفرار وإن ستدخلين نارك ،أنا يارب ال أحب اإلنتظار و   
 أنا قبل كل هذا وذاك أقول منذ طفوليت ، ياليتين كنت تراباً ،

ا أتيتك أعيى يوم 
َ
، لقاكليتك خلقتين بعد أن أراك ، ا  

 ريب ال أريد اآلخرة وال األوىل فاجعلين نسيا منسيا ،
،  هل ترجو مين إقامة الدين وأنا من ماٍء مهني  

وهل أنت يارب متاج لتعّبدي كي تكون معبوداً ؟ أم متاج لتعذبين لتكون مقتدراً ؟ وفاقيت  
 لتكون رؤوفا ؟ وحاجيت لتكون رزاقا ؟ وذليت لتكون رحييا ؟

.أم أنت متاج لكل ذلك ؟ أم بعض ذلك ؟ أم إىل الشيئ من ذلك ؟   
 

ااهتدي ، بل أدعوك لتهدين مثليا  أنا مل أكتب ما كتبُت لتويل بوجهك عين أيها ااسلم -
، أم اهلداية حكر عليك ؟يف اهللا هداك اهللا ، وتعرفين على ما إلتبس علّي   

فإن كنَت أنت اري مهتٍد وهذا هو األصل عندي ، فتعال إذاً لنهتدي معا ؟ وماال تعرفه  
.أعّرفك به وماال أعرفه عرفنيه   

     
أراه يسيونه اهللا ، وأمحده ألنه هداين وما كنت كان علّي منذ صغري أن أعبد شيئاً ال =

 ألهتدي لوال أن هداين ،   
وعلّي طبعا أن أاّض البصر عن مئات اااليني يعبدون نبياً ويؤهلونه ، ومئات اااليني يعبدون  

 بقرًة ، ومئات اااليني يعبدون بوذا ، ومئات اااليني ال دين هلم ، 
ف عنهم سوى أ�م إاتصبوا أرضاً عربية والبد أن نقاتلهم ولو أّما ااتبقي ، فينهم من ال أعر 

 باخلفاء و�تف ضدهم ولو بالغناء ،
 وأديان أخرى ال أعرف من أين أتت وكيف تكّونت ،

والذي ُحسبُت عليه وهو اإلسالم ، فإن كانت البعرة تدل على البعري فتعسا ألهله ، الذين ال 
واخلنوع ان توالهم ،  أرى منهم إال اإلستسالم ان عاداهم ،  

وبعريهم ألعن من بعرتم ، فيال السخرية من فتوحاٍت قامْت على اإلماء وااوشحات 
.األندلسية ، وأنتهْت بسفك الدماء واحليالت التكفريية   
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أرى يف الكثري ممن يسيو�م بااسليني يصرخون بداخلهم بأسئلٍة خيشون حىت أن تسيعها  =
عائن اهللا ، آذا�م خشية أن تصيبهم ل  

لناس ، حيتكره العرب على أساس إنه أنزل بلساٍن عريب كل االقرآن الذي هو هدى ورمحة ل =
، فهل الناس كل الناس هم العرب ؟ أم العرب هم من يستحقون فقط ذاك اهلدى وتلك 

 الرمحة  ؟
 

..... يديك اآلن  يفكنت مع أصحاٍب أربعة أحدثهم مبا   -  
سالما -ل فنعتين األول باجلهل وقا  

 فتلوت قوله
 َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوناً َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن َقاُلوا َسَالماً 

 ونعتين الثاين بقول الزور وقال طبَت مساءً 
 فتلوت قوله

َمرُّوا ِكَراًماَوالَِّذيَن َال َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو   
 وأعرض الثالث عين وقال وداعاً 

 فتلوت قوله
ُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َاْريِهِ     َوِإَذا َرأَْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف آيَاتَِنا َفَأْعِرْض َعنـْ

 وقلُت مستغرباً للرابع ما هو ردك ؟
تقول ؟  قال إين أسأل نفسي لو كان الرسول بيننا مايكون رده عّيا  

أيعرض أم ميّر كرميا أم يقول سالماً ، فكيف كان جيادهلم باليت هي أحسن ؟ وكيف يكون اهللا 
 أعلم مبن ضل عن سبيله لئن أمجعنا حنن على ضاللك  ؟

ذنا آيات اهللا ليهزء بعضنا ببعض ، ما أرانا إال إنّا إخت  
، وإن أضعف النزع من الشرك قلت واهللا إن قلبا يتشرب بالكفر من نقاِش وحوار هلو أوىل ب -

، التكفريسب و الحجٍة ميتلكها اارء   
كل طوائف اإلسالم ُتشيُد ببالاة القرآن والتعرف سببا ائات األخطاء اإلمالئية اليت   =

 جاءت فيه
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حلد اآلن ال ) وووو   -السيوات  -نعيت اهللا  -الزكوة  -الصلوة  -الرمحن  -بسم اهللا ( كـ   
ووووو ، -لصراط ااستقيم أم الصرط أم الصريط يعرفون السراط أم ا  

 وحني تبحث جتد عذراً أقبح من فعل ،
عائشة عن حلن القران عن قوله  لتُ سأ  : ن هشام بن عروة عن ابيه قالحدثنا ابومعاوية ع{{ 

وعن قوله  )  وااقييني الصالة وااؤتون الزكاة ( تعاىل ان هذان لساحران وعن قوله تعاىل 
يا ابن اخيت هذا عيل الكتاب   : فقالت  } ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون  {  تعاىل 

  .}}   اخطئوا يف الكتاب
عائشة وسنتها فهم مجيعاً ال يقولون قوهلا وال يقّرونه ، ورفعا اقام عائشة صدق أحاديث ورام 

 وختليصا هلا من هذه التهية كّذبوا هذا احلديث ،
ث وضعته اجلياعة اابشرة بااسيحية ، وهذا يعين براءة عائشة والصحابة وقالوا إن هذا احلدي

وإتام اهللا ورسوله بعدم القدرة على نس  القرآن بلسان عريب ، كيا يعين ان هناك مشكلة 
يف اإلميان بصدق األحاديث اانقوله عن الرسول أو زوجاته أو صحابته ورمبا مشكلة أخرى 

حة اانقولة عنهم وتضعيفها وتكذيبها أل�ا متس أهم يف التشكيك باألحاديث الصحي
 ااسّليات للدين ، أال وهي صحيفة سوابق الصحابة ،

ماهو البديل هلذا اجلواب ، أي لو سؤلْت عائشة حقا هذا السؤال فيا هو ! ولكين أعجب 
جوابا ، أيكون أن القرآن خاٍل من اللحن أم هناك أخطاء يف النقل أم هناك أخطاء يف 

لتنزيل ؟ا  
أي إن أسالفنا من رجاالت الدين مل يكرتثوا برفع التهم عن آيات اهللا مثل إكرتاثهم برفع 

التهم عن شخصياتنا اإلسالمية ، حىت ادا التشكيك يف الدين أكرب من التشكيك يف 
.  صحابة الرسول   

أين كاتب الوحي من كل ذلك ؟ ! كيا أعجب     
، فهل راجع الرسول الكرمي ) حفصة(لوحي وحافظة القرآن فإذا قيل أن القرآن نقل عن كّتاب ا

من الكتاب ، بل وأين أمني سر الوحي واأللقاب ) حفصة ( ما كتبه الكّتاب وما حفظته 
.الرنانة  ؟   

أمثال ( مث يقولون إن عثيان هو من خطه ووّحده ؟ وكيف يكون من كتبه واحداً وجييع فيه   
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مئة ومرًة مائة ومرة مسوات ومرة مساوات وخذ من هذا  ،  ومرةً ) باأللف مرة ومرة أمثل 
  -الكثري ، وأين قوله تعاىل يف سورة القيامه 

)18(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) 17(إن علينا مجعه وقرآنه       
أي جيب على الرسول أن يعرَِفه ويعّرفه بلفظه الصحيح ، إال أن تكون النسخة اليت كان 

. نسخة اليت لدينا اآلن الرسول يقرأها هي اري ال  
إن أهل الكتب السياوية من اليهود والنصارى وااسليني حياربون بعضهم البعض حربا  = 

أشد من حربم مع الذين ال دين هلم كالسيخ والبوذى مثال ، وأهل الدين الواحد حتارب 
 طوائفه بعضها البعض أشد من حربم مع اريهم من أصحاب األديان األخرى ، ذاك يعين

. إن القضية كلها صراع من أجل اجلاه والسلطة وكسب ااال    
رسول أمي يعبس يف وجه األعيى ، ويبتغي مرضاة أزواجه ، ساعة يتدثر فيوقضه اهللا  =

وساعة يتعبد ويشقى فيوقفه اهللا ، كان ضاًال فهداه اهللا يف األربعني من عيره ، ومل يكن 
ى عيسى ودينه ، وعيسى قال يف ااهد أنا عبد اهللا يعلم الكتاب واحلكية ، لكننا فّضلناه عل

 آتاين الكتاب وجعلين نبياً ،
حيّدث قومه عن عامل الغيب والشهادة ويسري بليلٍة إىل ااسجد األقصى ويعرج إىل االكوت 

األعلى مث يقول لو كنت أعلم الغيب ألستكثرُت اخلري لنفسي ، وعيسى خيلق الطري لقومه 
وينبأهم مبا يدخرون يف بيوتم ، ويبعث من يف القبور  

يرتك قومه مع ااشركني ليقتلو�م ويهجرهم مع صاحبه متخفيا يف اار ، وموسى يأخذ كل  
 بين إسرائيل معه ويشق هلم البحر ليحييهم ويقتل فرعون وجنوده بآيٍة دومنا حرٍب وسيف ،

يعاً أصحاباً أجالء ، حارب ااشركني على مدى سنني بعثته ، مث ويف سنة واحدة أصبحوا مج 
 ومن ولدهم خلفاًء مبشرين باجلنة ، فين كان على ضالل إذاً ؟ 

؟  بعد نبوته ميد بمن كان حيارب الصحايب اجلليل أيب سفيان قبل إسالمه أم من كان حيار 
  

 ألصحاب األجالءة وعتبة لكي يصبحوا فييا بعد من اماذا لو أمهل أبا هلب و أبا جهل وأمي
لفاء ؟ فيعود كل انصبه ، بإستثناء بسيط ، قول أشهد أن ال إله إال اهللا وأن ورمبا من اخل

، ميد رسول اهللا   
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َمن صاحب الرسول فهو صحايب جليل ؟ وكأن اآليات اليت جاءت عن اانافقني والكافرين  
أنزلت علينا ال على من زامنه ،  .... والصادين عن سبيل اهللا وااستهزئني بالرسول ووو  

وسى يرتك قومه أربعني ليلة فيدعو اهللا أن جيعل هارون خليفة له من بعده ، أما رسولنا م= 
 فقيل إنه مل يفعل ذلك ألن أمرنا شورى بيننا ، 

شورى مل تدم إال ألربع خلفاء ، إن صح مفهوم الشورى هلم وبم ، فين ااؤكد أن يفوز 
واريهم ليسوا أهال لرتشيح ولياً إبليس اآلن لو رّشح نفسه ، ألن كل الناس من ااسليني 

 عادال ومنصفاً ، ولو كان األمر كذلك ألختار اهللا األنبياء على حب الناس وهواهم ،
 

وبعد هذه الشورى القصرية البائسة رجعت االوكية مع بقاء اخلالفة والوالية لدوام العروش ،  
ينا طاعته ، وإن نا وعلفكل من إستوىل على الكرسي فهو خليفة اهللا على األرض ، وهو ولي

سبط الرسول كيا فعل يزيد ، وإن قتل أبن عيه كيا فعلت اإلمارة العباسية باألموية ،  قتل
وإن قتل أخاه كيا فعل ااأمون باألمني ، فإن كان اإلسالم مبنياً على هذا التيه ، 

 فياألسالم إال 
)  .دين الفصام واخلصام (    
ختتار بني حب علي وحب عير ، وقبل أن تصلي  قبل أن تدخل يف حب اهللا جيب أن -

عليك أن ختتار إبن حنيفة أم إبن حنبل ، حىت لو أردت أن متوت فعليك أن ختتار قرباً يزار 
عثَت فعليك أن ختتار إله تراه أم ال تراه ، أم ال يزار ، أّما إن بُ   

 
ألرض يف ستة أياٍم وبعد كل ذلك أأيت لرٍب يقل للشيئ كن فيكون ، مث خيلق السياوات وا =

.ال أعرف إن كان كل يوٍم كألف سنة أم كيليون   
 

أتذّكر تلك الساعة اليت دخلت فيها مكتبة ختتّص بعلوم القرآن والفقه اإلسالمي ،  =  
 وأنا أتطلع إىل آالٍف من الكتب الفاخرة ، قلت عساين أقرأ كل هذه الكتب ؟ 

أو عشرين أخذ بعضهم من بعض باسم ن بدأت وإذا بذي اآلالف ماهي إال عشرة وما ا
.مصادر البحث ليبتكر آلًة وفق ما يتطلع   
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كيف يل يارب أن أدرك ما تريد كيا تريد ؟ ال كيا ألزمين به هؤالء ،  =  
هل أعقل إن قوم موسى وعيسى وآالف احلقب مل يهتدوا وأبناء جلديت إهتدوا ورضيت عنهم 

 وأرضيتهم ؟
شرت الدين ؟ أم مجعت ااال والنساء ؟هل أعقل إن فتوحاتم اازعومة ن  

ااذا جعلوا يل السنن طريقا لعبادة اهللا ؟ ااذا أصبح قول أبن فالن وأيب فالن فرضاً علّي وإن 
 خالف القرآن ؟

 هل تسيح يل يارب أن أفهيك وأفهم كالمك من دون مرشدين تولوا الدين رام أنف الدين
  ؟  كيف ال ؟

والكافرين أن يتدبروا قرآنك ؟وأنت طلبت حىت من ااشركني   
أنا ال أريدهم يارب ، ال أريد من يقول يل إن كالم خالقك يتبدل ويتعدل وآياته تنسخ 

 بعضها البعض ، ألين أفهم قولك اري مايدعون ،
 أنت أعظم من أن تغريك الدهور وأن ال تعلم مبا سيجري ويدور ،

مللُت يارب من فقههم اانيق وفكرهم ااطوق ،   
يب ولسُت بك ،  أنتآمنت بك ألنك أعظم من أن تكون معي ، وآمنت بك إذ  =   

أفهم يارب إن قولك احلق والصدق وحاشاك وحاشا أنبياءك أن ميسسكم قويل هذا ، واّن 
اخللل فينا ، بأننا تركنا التوال يف استيعاب آياتك عجزا وجهال وطيعا يف أن ال تتغري موارد 

كأن كلياتك ماتت مع اافسرين والرواة ،  النفس ، فاكتفينا مبا فهينا  
أعلم يارب بعظيم عجزي عن إدراك كل ما أردَتُه وتريده  ، لكن حاجيت أعظم من عجزي  -

 ، وإ�ا ليست أعظم من قدرتك ، 
 لذا فعليك اتكلت وإليك أنبت ومبا قالوه عنك كفرت وإين مرتد عنهم إليك ،

يعا ، بعد أن أيقنت إنك اهللا ولست الرب بل وبامسك خط قليي يوميايت معك بعيدا عنهم مج
رب األرباب ، وأن اليوم اآلخر ليس يف القيامة والقيامة ليست ااعاد ، وأن النار ليست 

جهنم ، وأن آدم أيب وليس بوالدي وإن الذِْكر ليس هو القرآن وإن القرآن ليس هو الفرقان 
.يطان وإن الفرقان ليس هو الكتاب ، وحىت إبليس ليس هو الش  

ألنين مل أكن أعي إن َتعّبد نفسي وروحي هو فهم آياتك المن قياٍم عن آياتك إمنا افلت  
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وال من صيام ، وال من ح  والمن زكاة ، إمنا كل ذلك جلسدي الذي إن شيئت عفوَت 
.عنه وإن شيئت كويته بالنار   

ضربَت أما نفسي فلن تعفو عنها أبدا مامل تتعّبد بفهيك وفهم آياتك ، كذلك    
لنا مثال يف إبليس الذي عبدك جبسده وعصاك يف نفسه فاستحق اخللود يف جهنم ، وكذلك 

 افرانك فغفرت لهضربت لنا مثال يف آدم الذي عصاك جبسده وأطاعك يف نفسه وطلب 
واصطفيته ، ومايل اآلن إال أن أتبع ريب ألجنو ، وإن عبادايت  كانت سهال أم تال أم جبال ، 

.ن أمرك ال وحق أصفيائك فلن تعصيين م  
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 اادخل
 

بعيداً عن كون القرآن إعجاز بالاي أعجز العرب أصحاب البالاة عن اإلتيان بصوره  
وتركيباته ، وكونه إعجاز يف علومه ومعطياته ، أردُت أن ارى هذا الكلم اخلالد اااجد ، هل 

 هو أعظم من باقي ااخلوقات الفانية أم ال ؟
ل هو أعظم من هذا الكون إتساعا ، وأدق من أفالكه إنتظاما ، وأرفع من خلق اإلنسان ه 

قواما ، فإن كنَت توافقين الرأي فيالك حتيل القرآن على وجٍه واحد ، كأنه قطعة أثرية نتبع 
 فيه تراث أجدادنا وما قالوه ومانقلوه ؟

ول الكرمي ــمنا ، أل�م خالطوا الرساألدرى واألعلم بتفسري القرآن  رمبا كانوا أنا أعلم إ�م
وعرفوا عنه ما عرفوا ، ولكن اهللا أعلم ورسوله بطريقة احلديث مع السلف واحلديث مع 

اخللف ، أي إن سبب نزول القرآن مل يكن فقط لتحريف التوراة واإلجنيل ، بل إلختالف 
يت أتى با موسى وتطور العقل اإلنساين ، فلياذا مل يأت عيسى بنفس ااعاجز واآليات ال
مل تكن  عيسىليؤمن كل بين إسرائيل بأنه جاء مصدقاً اا جاء به موسى ، لكن آيات 

، كيا إن اآليات اليت جاء با والعكس صحيح  موسىتتناسب وعقول الناس يف زمن النيب 
موسى مل تثن بين إسرائيل عن إمثهم ، كيا إن قويل هذا ال يعين تطور شرع اهللا مع تطور 

ية ، بل يعين طريقة اهللا لبيان شرعه تغريت بتغري األجيال ، كيا تغريت ااعاجز بتغري البشر 
 األجيال ،

لذا فإن عدم احلاجة إلرسال األنبياء بعد الرسول ميد كان من أهم أسبابه ، محل القرآن 
لعلوم ومفاهيم تساير خمتلف العصور اليت سيير با حىت قيام الساعة ، لكننا حنن من قينا 

 بشل حراكه على علوم األولني ،   
أنت تؤمن معي إننا مجيعا من آدم ، لكنك لن تؤمن بأننا من نفٍس واحدة رام إن اهللا قاهلا 

والنصارى بنفٍس فاسدة ، وترتفع عنهم  ، لك ، فتعتقد أن اليهود بنفٍس معاندة وجاحدة
أي من شخٍص واحد وهو بنفٍس مستقييٍة راضية ، تفهم أن اهللا اراد بقوله من نفٍس واحدة 

آدم ، ولكنك ال تفهم أو ال تريد أن تفهم إننا مجيعا من ذات الشر ومن ذات اخلري والفرق  
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بطاقات كل الفرق بيننا هو بالقدرة على تغليب اخلري على الشر ، بطاقات دفع الشر و 
رب ، جد إن اإلسالم رمحة وهدى لكل الناس إال العجلب اخلري ، وإذا ما تفكرنا قليال سن

ألن الضالل الذي يعيشه كل الناس اآلن بذمة العرب ، الذين مل يوصلوا اإلسالم كيا أراد 
اهللا عزوجل أن يوصل ، بل نشروه بالسيف والرمح كيا يفعلون اآلن باسم إرهاب عدو اهللا 

.وعدوهم    
حينيا يقول اهللا سبحانه وتعاىل=   

 يف سورة يس
َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم فَـُهْم ال يـُْؤِمُنونَ ) 6(ُهْم فَـُهْم َااِفُلوَن لِتُنِذَر قَـْوًما مَّا أُنِذَر آبَاؤُ   
 ويقول يف سورة فصلت

َبِشريًا َوَنِذيرًا َفَأْعَرَض َأْكثـَُرُهْم فَـُهْم َال ) 3(ِكَتاب  ُفصلَلْت َآيَاتُُه قـُْرَآنًا َعَربِّيا ِلَقْوٍم يـَْعَلُيوَن 
 َيْسَيُعونَ 

 
ا دليل يؤكد إن العرب مل يؤمنوا برسالة النيب ميد ،فهذ  

 قضية حفظ القرآن ليست منقبة عربية ، أل�م ليسوا حباجة لتزوير آيات القرآن ،
 لقد عِلَم اهللا بالنية ااسبقة لتزوير القرآن فجعله محّاال ذا وجوه وبذلك حفظ من التزوير ،

للعرب قدرة على تزوير التفسري  تية جعلأي إن اللغة العربية مبا حتيل من صيااات بالا
 وأسباب نزول اآلي دون احلاجة للتزوير ااباشر للقرآن ،

 لذا فإن من آمن بالنيب هم أنفار قالئل جدا ، وهذا قول اهللا يف القرآن وليس قويل ،
إن كل الذين قتلوا من ااشركني والكافرين يف زمن الرسول ال يتجاوزون األلفني ، ولكن من 

ى إتباعه للرسول هم عشرات اآلالف ، فكيف صح القول إن أكثرهم اليؤمنونإدع  
  100 -وقوله تعاىل يف سورة التوبة 

ُهْم  َوَرُضوا َوالسَّاِبُقوَن اَألوَّلُوَن ِمَن اْلُيَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َعْنُه َوَأَعدَّ هلَُ   

فعدد هؤالء السابقني ال يتجاوز الثلثيائة ونيف ، وهم من إشرتكوا حبرب بدر   
تعاىل أما قوله  
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 سورة الفتح
َت الشََّجَرِة فَـَعِلَم َما ِيف قـُُلوِبِْم َفأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُيْؤِمِنَني ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك حتَْ 

18 -َوأَثَابـَُهْم فَـْتًحا َقرِيًبا    
فقد يكون عدد ااؤمنني عشرة فقط من بني الذين بايعوا الرسول حتت الشجرة ، ألنه سبحانه 

لذين يبايعونك حتت قد رضي اهللا عن ا -لوكان قد رضي عنهم مجيعاً ألطلق قوله ب 
الشجرة  ، وألن وصفهم بااؤمنني جاء للتخصيص واإلستثناء ال للتعييم ، فلو كانوا مجيعا 

فهل تظن إن هناك من بايع الرسول وما من ااؤمنني اا إحتاج اهللا لإلشارة هلم ووصفهم ، 
 هو مبؤمن ، 

ااؤمنني من مجلة اابايعني ، نعم هذا ما أشارت له اآلية بالضبط ، لذا  إستثىن اهللا: اجلواب   
لكننا ما نزال على خصال اجلاهلية ، فالتاريخ وشخصياته هم أساس جمدنا وال ميكن ااساس 

بم ، وما يزال أهل العراق يفخرون بتارخيهم ااظلم يف عهود اجلبابرة ، محورايب ، 
لشام يفخرون ، ومنرود ، وأهل مصر يفخرون بأهراماتم وفراعينهم ، وأهل اونبوخذنصر 

وحىت لدى الشعوب الغربية ، فيازالت فرنسا تفخر بنابليون ، وأاانيا  بآثار الدولة الرومانية ،
وأمتدت هذه  أثاروا ابار األرض ، ، ااهم أ�م  بتلر وهكذا ، بغض النظر عيا فعلوه

خيية اخلصال لتطال الدين يف أن العرب هم أهل احلضارة اإلسالمية وأهل الشخصيات التأر 
 اليت دخلت اجلنة من أوسع أبوابا ،

     
 ولذا فإن كان اليهود قد قتلوا األنبياء ، والنصارى عبدوا األنبياء ،

.ن قتلنا الرب ودفناه بني الكتب فنحن من عبدنا أنفسنا وحنن م  
 وبعد

فقضيتنا ليست تصحيح ما ُحّرف من التفسري فقط ، ألنه ومن اايكن أن يكون بعض ما  
صحيحا سابقا مغالطا اآلن ، وسيتضح لك ذلك الحقا ،أسالفنا ا به جاؤون  

فالقضية هي إننا جيب أن نعرض القرآن على عقولنا ااتحضرة ، ألن القرآن أعظم من كل  
التحضر الذي حنن فيه ، تاركني اافاهيم القدمية ألهلها ، وألن القرآن معجزة تتزامن مع كل 

.يات العليية والفقهية بكل ااعطالعصور وتتفوق عليها   
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اليت تدور حول األحاديث اانسوبة للرسول وحول من  لكبريةبغض النظر عن الشكوك اهذا 
نقلها ، فالبخاري نفسه ترك آالفا منها لعدم قناعته يف صحتها ولتضاربا مع بعضها البعض 

ا ، ولو دققنا حىت يف األحاديث اليت جاءت يف صحيح البخاري لوجدنا عشراٍت منه
عن أحد  حديثا ما رب احلديث مع نفسه ، فحني ينقلتتضارب مع أخرى ، ال بل يتضا

ينقله على لسان آخر بفارق كبري ومفاهيم أخرى ، الصحابة  
وهذا كله يوجب علينا التبصر ومزيدا من التيحيص يف فهم آيات اهللا قبل اإلطالع على 

ٍث لرسولنا الكرمي خيربنا به أحاديث الرسول ال أن يكون العكس ، فحني نطلع على حدي
عن تفسري آيٍة ما ، فسوف يأخذنا إىل زوايٍة ال ميكننا اخلروج منها ، بناًء على إمياننا ااطلق 

هامنا سوف يكون ما توصلنا له بيانا بتفسري الرسول لتلك اآلية ، أما إذا ما تدبرنا اآلية بأف
  .يكشف صدق احلديث اانسوب للرسول من عدم صدقه 
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 ماهية الدراسة
 
مىت نقول ألنفسنا إننا على خطأ ؟ ومىت نقول إن اإلسالم الذي وصل إلينا فيه من األخطاء 

 أكثر بكثري من الصواب ؟ مىت خناف أن تكون خطانا على الصراط ااهني ؟
 أال يرضى اهللا منا التفكر والتدبر فييا حنن فيه وعليه ؟

وأجدادنا على ذلك ؟ أما زلنا نقول وجدنا آباءنا  
إذا كانت الصالة عيود الدين ، فالدراية وتدبر القرآن هي أألرض اليت تقوم عليها أعيدة   -

كل الدين ، لذا فال يقبل إسالم أي فرٍد منا مامل يفهم كالم اهللا ويعي حقيقة ما أراده اهللا 
ينطق بالشهادتني ، منا ولنا ، ويصل إىل قناعة بوجود اهللا وبشريعته احلقة ، قبل حىت أن 

ويفرتض أن ال يكون إسالم الفرد مبنيا على إسالم أبويه ما مل يفهم الدين هو ويقرر دخوله 
بإرادٍة حرة ، ويعطي رأيه الصريح وااباشر مبا مل يقتنع به حىت يقنعه آخر ، فإن مل يقتنع اري 

يم الذي يستوعبه ، بل إمثه فييا مل يره موافقا لعقله وللينطق السل، عاٍد ومعاند فال إمث عليه 
.على من إدعوا الوالية على الدين وهم كاألنعام بل أضل سبيال   

 والتكين ااشكلة يف فهم آيات القرآن فقط ، بل فيياهية هذه اآليات ،
أم هي آيات مازالت  هل هي آيات جاءت ومات معظيها مع الرسول وصحابته وزوجاته ،

ا هذا وحىت إىل يوم الدين ، حىت اليت خّصت الرسول نافذة األحكام واافاهيم إىل يومن
 وصحابته وزوجاته ؟

جيب أن يكون كل ما جاء به اآلباء  عم ، وجيب أن تكون كذلك ، فعليهإذا كانت اإلجابة ن 
واألجداد من تفاسري نقطة البداية ال نقطة النهاية ، وسوف ترى يف دراستنا هذه الكثري من 

على  عصر الرسول على دراية با ، ومل يكن حىت الرسول بقادرٍ  اافاهيم مل يكن العرب يف
إفهامهم بذلك ، ألن علوم القرآن كانت تسبق إدراكاتم بل وحىت خياالتم وأبسط دليل 

.على ذلك كروية األرض وجريان الشيس وما إىل ذلك   
من علوم وقد ظن الكثري إن قصص القرآن هي لليوعظة واحلكية فقط ، جمردين منها ماحتيل 

، وجمردين أنفسهم عن ما حتيل من إتام هلم بالكفر واإلمث والعدوان ، فكل ما فعلته األقوام 
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مع النيب ميد ، لذا إختار اهللا لنا تلك القصص  ، وأختار من بني فعلناه حنن وأسالفنا 
قية ،آالف األنبياء قصص فئة بسيطة منهم ، لكن أقوامهم أكثر بغيا وعناداً من االقوام الب  

من حديث أردت أن أبني للجييع ما يقوله أعداء اإلسالم  تأخرما هذا وإين بكل ما تقدم و 
عن اإلسالم وما توسوس به نفسي مع اااليني من أمة الرسول األعظم ، حىت أقطع الشك 

باليقني ، وحىت أبني ان دراسة القرآن بأدوات جديدة هلي أجل عند اهللا وأعظم من كل 
 يفتين التطرق لرأي بعض اافسرين عيا سأورده ومن دون أن أعلق بإسهاب العبادات ، ومل

على تفسرياتم ، ألين أردت من القارئ أن يعلق بنفسه وحبسه الواعي لريى كم هم يف 
.ضالٍل بعيد ، فكان يل أول يوم مع أيب آدم وقضية اخلليفة القادم   

 
هللا متيتعاً بصفاة العلياء واجلربوت  ، ينبغي لكي أكون مسليا مؤمنا باهللا حقا أن يكون ا= 

. وكالمه يف كتبه دليال على هذه العظية   
وال منسوخ  دلة ومتطورة وآياته ال ناسخا هلاأي أن التكون على أقل تقدير سنته متبدلة ومتع

.حىت با ، وال موقوفة حكيا وال معلقة على أشخاص يف زمن ما أو فئٍة ما   
جا عن كل ما خلق بالذات ، موجودا يف كل ماخلق بالعلم وإن اهللا البد أن يكون خار 

 باحليثيات ، مُِيطا بكل شيئ ال ماطا بشيئ ، قريبا لنا اري مقرتٍب لنا ،
ندركه مبا خلق ومدرك بنا ألنه من خلق ، وال بد بعد ذلك أن اليكون له رسم وال جسم وال  

أبتدع كل خلقه إبتداعاً كان هناك جسد ، المشابه لعباده وال مماثل ، ألنه إن مل يكن قد 
.مماثال ومشابا له قبله   

فإين لو ختيلت أن إله يأيت إّيل ليكليين أو جمرد أن يدخل يف هذا الكون فالبد أن يصبح من 
ضين ماخلق ويكون هناك من خلقه ويسد خلته يف الالموجود الذي الميكن اوجود مثلي 

،أن يراه ويدركه   
موجوداته ويدخل فيها فأين كان يسكن قبل أن خيلق موجوداً ليسكن  إذا كان اهللا يسكن يفو 

كان ااكان موجود مادي   موجود  يف الموجوٍد عندنا ، واافيه ؟ أي علّي أن أفهم إن اهللا 
فال ميكن أن يكون اهللا يف مكان والميكن له أن ميتلك جسدا ماديا ألنه إن إمتلك يداً مثلي 

اين لتشغله وهذا احليز البد أن يكون قبلها يف الوجود لتتيكن إحتاجت هذه اليد حليٍز مك( 
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، ) من إشغاله بوجودها   
إذاً فإن قلُت إن هللا يدا أو ساقا مثلي فال بد أن هناك من خلق له حيزا مكانيا ليظهر ، ومن 

يقول إن اهللا خلق احليز قبل خلقه جلسده فيا نفع اجلسد إذا كان سبحانه خيلق من دون 
 يد ؟ 
ا يعين أن اهللا حاشاه هو من خلق نفسه بنفسه ، ومن يقول إن هللا جسداً مثلنا ولكن هذا وهذ

اجلسد الحيتاج إىل حيز مكاين لظهوره ، فهذا يعين بالتايل إن جسده اليرى فكيف وصفوه 
وكيف سنراه ؟ بذه الفكرة العليية البسيطة نستطيع أن نسخر من كل ما جاء به البعض 

من قال أن له جسدا حاشاه ، وهذا ما أعنيه بالضبط من إن الفكر من السيني هللا و 
ااتحضر أوىل بالتفكر يف علوم القرآن ، وإن اهللا إدخر التعرف على كثري من العلوم 

لعلوم هي السياوية إىل أجيال قادمة تعي بالعلم ما ال تراه بالعني الردة ، وأهم تلك ا
 عدم إتباع الناس لكل األنبياء ، حبجة أننا جيب السبب يفالذي كان  التعرف على كنه اهللا

 أن نرى اهللا جهرة لنصدق بوجوده ،
واحلقيقة إننا لو متكنا من أن نرى اهللا فهذا ليس بإله قادر على أن خيلق ومل خيلق ، فكيا  

أسلفنا إن من يدخل يف موجود خلقه البد أن يكون موجوداً مادياً مثله ، وهذا اري مقبوٍل 
أي من احملال أن نرى شيئا من اهللا ألنه ليس بشيٍئ من األشياء ، ولن أبتعد كثريا  ومعقول ،

.ألدرك ماهو بالضبط ألين جيب أن أكون إله مثله حاشاه ألدرك ماهو   
واألهم من ذلك كله إن اهللا يعلم فينا ضعف اليقني به وعدم إستيعابنا ألمر وجوده وكنهه ، 

ومل يطالبنا بإدراك كنه وجوده ، فلو أراد ذلك لظهر لنا  ،  لذا طالبنا باإلميان مبنه  وجوده
فيا دمنا َنصنع حنن ماهو أدىن منا شأنا فين احملال أن يدرك مانصنعه بنا ،  وهذا اليعين 

ماهو اإلنسان ، ألنك أنت من زوده بعليك كيا زودنا  أن تضع معلومات يف جهاز ليدرك
إلنسان بوجود اخلالق دون كتاٍب ورسل ، فاهللا هو اهللا بعلم معرفته ووجوده وحىت لو أدرك ا

من ألقى فينا العلم به يف أنفسنا أو يف آياته البينات يف هذا الكون كالشيس والقير 
والنجوم وما إىل ذلك ، فاهللا عز وجل ألزمنا على اإلعرتاف بوجوده كشخصية معنوية ال  

ا ، فحاول اهللا أن يبعدنا عنه كشخصية حقيقية ، أما وجوده أين وكيف ومىت وعالما وإالم
 رام ولعنا بالتعرف على ذلك ،
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ورام إمياننا بضرورة وجود النظام العادل ، كنظام اهللا لكننا حنب أن نتطلع إليه ال إىل دستوره  
، ورام عدم إميان الكثري بوجود اهللا لكننا تقريبا إتفقنا على نظامه وأسسنا على ذلك معظم 

والسرقة واإلاتصاب وحىت السب والقذف والغش والتدليس حرمها  القوانني ، فجرائم القتل
اهللا يف أول رساالته إلينا وأقرْت اآلن كل األنظية يف العامل على جترميها ، فلو آمنا قدينا  

.شرع سامي دون أن نبحث عنه كيوجود مادي اا مررنا بآالف احلروب  يبوجود اهللا ك  
و مع فهم ومعرفة اهللا ال ضد ذلك ، وإن الفكر هذا يعين إن التطور العليي احلاصل ه

احلديث جيب أن يعي القضية بشكلها الصحيح ، وان من ااسّليات عدم رؤية اهللا ال اآلن 
.وال حىت يف اآلخرة   

كنه اهللا ألفهم إين عبثا أراه فإن رأيته فهو ليس اهللا ،   باستيعابفعلي أن أكتفي   
فليس من ااقبول أن يكون الكرسي مل راحٍة هللا بل  وهذا ينطبق متاماً على كرسيه وعرشه ،

 رمز عزة وجربوت ، وعرشه رمز جالل وإقتدار ،
 

ولكن كيف يرتك اهللا موجوداً خلقه من دون من ميثـّل إرادته ومشيته فيه ؟ - -  
ال بل أقول إن السبب األساس خللق هذا الوجود كله هو مشيئة اهللا أن يعبد يف ااوجود  --

جود له فيه ، فين احملال وجوده سبحانه وتعاىل يف ااوجودات ال هو وال حىت من دون و 
مالئكته ، وكل الروايات اليت حتدثت عن رؤية ااالئكة روايات خمتلقة ، فلم ير حىت الرسول 

راجع مبحثنا يف خلق  -الكرمي مالكاً بيأته كيالك بل متيثال كرجل عادي كباقي الرجال 
،ااالئكة   

 
  ، وجود اهللا من ااسليات  العليية اليت تثبت  ومساع صوته رؤية اهللا فعدم ==

إن اهللا كليه ه ومل يكليه ومل يسيع صوته ، وما قالوه بفالرسول ذهب إىل حيث اهللا ومل ير 
، وأباطيلبصوت فالن وفالن ما هي إال إختالقات   

 سورة النجم
َما َكَذَب ) 10(َفَأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما َأْوَحى ) 9(َأْو أَْدَىن  َفَكاَن َقاَب قـَْوَسْنيِ ) 8(ُمثَّ َدنَا فَـَتَدىلَّ 
 اْلُفَؤاُد َما َرَأى
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ولو كان هناك من كالٍم نطق به اهللا اا كان القول ، فأوحى إىل عبده ما أوحى ، ألن اإلحياء 
يل ، بل ما فهم دون مساع ، ولو كان اهللا يتكلم اا أرسل جرب ليس هو الكالم ااسيوع 

وسيطا بينه وبني النيب ، وحىت جربيل مل يكن ينطق بشيئ وحني يريد أن يتكلم مع النيب 
ذات اهللا بل تكلم مع حكومة اهللا مع كلم  موسى تحىتال  وفإنه يتحول إىل بشر سويا ، 

فحني أراد رؤيتهم على حقائقهم خّر  ، متيثلني كرجال ، أي اخلليفة وجنوده من ااالئكة
يوسى يعرف جيداً أنه ال يستطيع رؤية الذات اإلهلية إمنا أراد أن يرى موسى صعقا ، ف

حكومة اهللا ، وكذا إبراهيم فقد كان يعرف جيداً من هو اهللا لكنه كان يبحث عن الرب 
الذي هو حكومة اهللا ، فلّيا رآه بشراً مثله طلب أن يريه كيف حيي ااوتى ليطيئن بأنه 

شيئا ،وكل ذلك سيتضح لنا شيئا ف الرب ،  
ومبا إننا أوردنا هذه اآليات فال نستطيع تركها على أساس عدم تعلقها ببحثنا اآلن ، ألن من 

أساسيات هذه الدراسة التطرق لفهم اآليات أينيا وردت ما مل تتعلق بشخص اخلليفة 
 بشكل مباشر ،

 ولنرى ما نقل إلينا من تفسري هلذه اآليات ، 
 

يا أبا : كنُت ُمتَِّكًئا عنَد عائشَة فقالتْ : ن َمْسُروٍق قالروى مسلم  عن الَشْعِيبّ عَ {{   
  عائشةَ 

ثالث  َمْن تكلَم بواحدٍة ِمنهنَّ فقد َأْعَظَم على اِهللا  ) فيسروق كانت له بنت أمسها عائشة ( 
 َمْن َزَعَم أن ميًدا صلى اهللا عليه وسلم رأى ربَُّه فقْد أعظمَ : ؟ قالت َما ُهنَّ : الِفريََة قلتُ 

، أمل  أَْنِظرِيين وال تـَْعَجليينعائشة يا :  قال وكنُت متكًئا فجلسُت فقلتُ .  على اِهللا الِفْريَةَ 
أنا أّوُل هذِه : فقالت). َوَلَقْد َرءاُه نـَْزَلًة ُأْخَرى) (َوَلَقْد َرءاُه بِاألُُفِق اْلُيِبنيِ : (يـَُقِل اهللاُ عزَّ وجلَّ 

إمنا هو جربيُل ملَْ أَرَُه على : "لى اهللا عليه وسلم فقالَ األمِة سأَل َعْن ذلَك رسوَل اِهللا ص
َهِبطًا ِمَن السياِء َساّدا ِعَظُم َخْلِقِه ما بَني  صورتِِه اليت ُخِلَق عليها اَري هاتِني اارتنيِ  ، رأيُتُه ُمنـْ

فقالت". السياِء واألرضِ   
سورة  ﴾َصاُر َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ الَّ ُتْدرُِكُه األَبْ ﴿: َأوَملَْ َتْسَيْع َأنَّ اَهللا يَقولُ  

 األنعام
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َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن ُيَكللَيُه اهللاُ ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب َأْو ﴿: أَو ملَْ َتسيْع َأنَّ اهللا يقولُ  
. 51/سورة الشورى ﴾ُه َعِليٌّ َحِكيم  يـُْرِسَل َرُسوًال فَـُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاء ِإنل   

وَمْن َزَعَم َأنَّ رسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكَتَم شيًئا من كتاِب اِهللا فقْد أعَظَم على : قالت 
َفَيا بـَلَّْغَت  يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَللْغ َما أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبلَك َوِإن ملَّْ تـَْفَعلْ ﴿: اِهللا الِفْريََة، واهللاُ يقولُ 

. 67/سورة ااائدة ﴾رَِسالََتهُ   
َوَمْن َزعَم أنُه ُخيِْربُ مبا يكوُن يف َاٍد فقْد أعظَم على اِهللا الِفْريَةَ : قالت   

}}65 /سورة النيل ﴾ُقل ال يـَْعَلُم َمن ِيف السََّيَواِت َواَألْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اهللاُ ﴿: واهللاُ يقولُ   
 

اآلن يف يومنا الثالث الذي خصصناه لتحليل ونقد مثل هذه الروايات كنت أمتىن أن نكون 
)القرآن على لسان الصحيحني ( واألحاديث وهو بعنوان   

 ولكن البأس بتناول شيئا منه اآلن ، 
ااصيبة الكربى ما كان يفعل مسروق ذلك الذي قال عنه عير مسعت رسول اهللا يقول 

  ؟عائشة وهو متكإ إمنا ق هذا عند مسروق هو الشيطان ، ما كان يفعل مسرو 
فعالم نكّفر الشيعة إذا كّنا قد لّفـقنا على عائشة أحاديثاً واهللا لو رأيت إبليس يف حضرتا = 

فين أراد من الصحابة اإلفرتاء على الرسول قال حدثين الرسول  حلسبته من أهل اجلنة ،
صحايب فالن ،ومن أراد من التابعني أن يفرتي على الصحابة قال حدثين ال  

أين الستار الذي فرضه اهللا ورسوله على زوجاته إذما تكلين مع أجنيب ومن صرّح هلا أن تفيت  
 ؟ 

مع كعب األحبار وهو يسكتها  سليفقون هلا حديثاعائشة هذه هي نفسها اليت السيدة 
 ويتهيها بالكذب على رسول اهللا أو يتهم رسول اهللا حاشاه باجلهل أمامها ، 

، تقول إن من قال إن الرسول رأى اهللا فقد أفرتى وهذا صحيح عائشة  نقل عنولنرى ما 
 ولكن إليك أوال ما قاله بعض الصحابة

402ذكر البغوي يف تفسريه ص   
أنس عن شريك بن عبد اهللا عن {{   

 عنابن سلية وهذا رواية . ودنا اجلبار رب العزة فتدىل حىت كان منه قاب قوسني أو أدىن  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16101
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}} والتديل  هو النزول إىل الشيء حىت يقرب منهابن عباس ،   
 وجاء يف الطربي

حدثنا ميد بن عيرو: قال, حدثنا أيب: قال, ـ حدثنا حيىي بن األمويّ  25102{{   
}}دنا ربه فتدّىل : عن ابن عباس ُمثّ َدنا فَـَتَدَىل قال, عن أيب َسَلية  

 
 

من دنا ونزل للنيب ،هو هنا أصبح اهللا   
ما بقية الصحابة فقد إتفقوا إن جربيل هو ااقصود يف كل ذلك وليس اهللا ،أ  

 فذكر الطربي
عن احلسن ُمثّ , عن معير , حدثنا ابن ثور : قال , حدثنا ابن عبد األعلى  - 2599{{ 

جربيل عليه السالم: َدنا فَـَتَدَىل قال   
تادة ُمثّ َدنَا فَـَتَدَىل عن ق, حدثنا سعيد: قال, حدثنا يزيد: قال, حدثنا بشر - 25100

جربيل: يعين  
عن الربيع ُمثّ َدنَا , عن أيب جعفر, حدثنا مهران : قال , حدثنا اين ُمحَيد - 25101 

}} هو جربيل عليه السالم: فَـَتَدَىل قال   
إذا رووا لنا إن جربيل هو من جاء للرسول وأخذه حيث ااسجد األقصى وأعرج به ، ونسأل 

أن يريه شكله احلقيقي ، فأين قول أنس بن  ةل ذلك كانت اآلية العظييإىل السياء وبعد ك
مالك إن جربيل قال عند سدرة اانتهى إن لكل مقام فإن جتاوزت مقامي هذا بإمنلة 

 إحرتقت ؟
بطول فرسخ أم بعرض ألف ، ، وما العظيم يف أن يرى الرسول شكل جربيل جبناح أم بألف 

أينبغي للرسول أن يصعد  ؟له وهو يف السياء األوىل أيستحي جربيل أن يُري الرسول شك
؟للسياء السابعة لريى شكل جربيل ، ومن جربيل بالنسبة ألي نيب مرسل   

قامات العليا من اجلنة ااواألنبياء هلم اخللود األبدي يف ، جربيل نفسه فاٍن بعد إنتهاء مهيته  
لليلة ومن إستدعاء اهللا له ، هل هذه كل ااكافأة اليت حصل عليها الرسول من تلك ا

و إذا كان جربيل  ويوحي له جربيل ، للصعود إىل ااإل األعلى  ، أن يرى شكل جربيل ،
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يزور الرسول كبشٍر يف األرض ، فلياذا كان يوحي للرسول ؟ ااذا مل يتكلم مع الرسول 
وما تلك الصورة اليت كان يأيت با للرسول ؟ شفاهاً كيا تكلم مع مرمي ،   

وكليا أرادوا تفسري  حلديث اار عن تلكم األحاديث لن ينتهي لو فاضت البحار بالورق ،وا 
 أمٍر واحد ترى التيه يف عشرين أمر ، 

وديا فيبصق عند كل هألنس أخشى أن يطلع عليه يمنسوٍب واهللا لقد إطلعت على حديٍث 
فليا تركه بكى  رأى موسى {{ حديٍث نسبوه للرسول العظيم ، وهو أنه قال عن النيب أنه

موسى فقال ما يبكيك ياموسى ، قال موسى االم يأيت من بعدي فيدخل قومه اجلنة وال 
،  }} يدخل قومي إال القليل  

هذا التشويه لصور األنبياء وأخالقياتم ليثبتوا أ�م يف اجلنة ، ال لن ترى هذا اإلحنطاط  أكلُّ 
جاء من بعده ألن نبياً يسييه بالغالم  وال حىت يف صبية الشوارع ، نيب من ذوي العزم يبكي

) يا رسول اهللا موسىعذرا ياسيدي  ميد عذراً يا سيدي يارسول اهللا( سيدخل قومه اجلنة   
 

مل يرى اهللا ، والنصف اآلخر حشوه  نصف احلقيقة وهي أن الرسولنسب لعائشة هو ااهم 
لقوى وهو اخلليفة ، فتدىل ، ويف يوم اخلليفة سنجد إن الرسول إلتقى بشديد ا من خياالتم
ما توصل إليه القرطيب وزمرتهال تعين أبدا   

أي دنا جربيل بعد إستوائه باألفق األعلى من األرض فتدىل أي نزل على  –قوله تعاىل {{ 
النيب بالوحي ، ااعىن أنه اا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم من عظيته ما رأى ، وهاله ذلك 

 حني قرب من النيب صلى اهللا عليه وسلم بالوحي ، وذلك قوله رده اهللا إىل صورة آدمي
فأوحى إىل عبده ، يعين أوحى إىل جربيل وكان جربيل قد قاب قوسني أو أدىن ، تعاىل  

وعن ابن عباس أيضا ، قاله ابن عباس واحلسن وقتادة والربيع واريهم    
  أن معناه أن اهللا تبارك وتعاىل دنا من ميد صلى اهللا عليه وسلم فتدىلمث دنا فتدىل  

. دنا منه أمره وحكيه : وااعىن . وروى حنوه أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  . 
}} موضع القربوأصل التديل النزول إىل الشيء حىت يقرب منه فوضع   

 
راجعت هذا التفسري بعد نقله عدة مرات كي ال أكون قد أخطأت يف النقل ومل أستوثق من 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=53&ayano=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=53&ayano=8#docu
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 صحة النقل حىت وجده مذكورا لدى كل من ابن كثري والبغوي والطربي وشاكلتهم ، 
لقد هضينا أن يتم تفسري صحايب آلية وينقضه صحايب آخر أما أن نرى إبن عباس خيالف = 

وىل خرج الرسول مفلسا متاما يف الرواية األعلى عقب فهذا ما مل نطقه صربا ، قوله رأسا 
،  أو الرسول جلربيل الذي أوحى له اهللا هو جربيل والذي قاب قوسني أو أدىن هو جربيلو 

وهذا كله كان يف األفق األعلى من األرض ، فال مساء أوىل وال سابعة وال مسرية مخسيائة 
بن عباس إن ااسري لليسجد األقصى من نسب القول إل يعرفه ألف سنة بينهيا ، وما ال

كيلومرت   50إىل  30فالغالف اجلوي كله اليزيد عن أبعد بكثري من األفق األعلى لألرض 
: بن عباس معىن األفق من نسب القول الوما ال يعرفه   

ض ، ويبدو متعرلًجا على اليابس ، األُُفق خطٌّ دائرّي يَرى فيه ااَشاهد السَّياَء كَأ�ا ُمْلَتِقية باَألر 
   ومكونًا دائرًة كاملة على اااء

. فالن واسع األُفق َأو ضيق األُفق : و األُُفق مدى االطلالع ، يقال يف ااعرفة والرْأي 
آفاق: واجليع     
فالن َجوَّاب آفاق: ويقال    

 جاء ذلك يف معجم الوسيط 
اٍت ومساوات وجنة وجحيم وأنبياء ومالئكة ال فأي أفق أعلى يف األرض واحلديث عن مساو 

بن عباس الذي نقض كالمه من نسب القول إلما هذا األفق إال أفق حصر هلم وال عدد ، 
عائشة وهذا ما ال نفهيه  وليس جربيل وهذا هو اإلفرتاء على تارة أخرى فقال هو رب العزة

وإجتهادات ومقامرة ،من دين هؤالء الذين حولوا تفسري القرآن إىل حفالت مسامرة   
وبعد كل ذلك يفسر لنا تدىل مبعىن النزول إىل الشيئ واإلقرتاب منه ، فعالم قال اهللا فدنا إذا  

 كان معىن فتدىل أي اإلقرتاب والنزول إىل الشيئ ، 
فالتديل يعين الدخول والنزول يف الشيئ وليس إليه ، لكنهم لن يعقلوا تفسريها مبعناها احلقيقي 

ضطرون لتأليف قصة أخرى لكي ال خيرجوا عن ااسليات احلبيبة إىل قلبهم وهي ، أل�م سي
أن الرسول بشر مثلهم خيطؤ ويصيب وينسى ويهوى ، ويفرق بني زوجٍة وأخرى على أساس 

،ال على أساس تقاها مجاهلا وشقاوتا   
ومعىن ذلك  ،نقول أدلو دلوك يف الدالء ، أي أدخل الدلو يف البئر وتدىل علّي أي دخل بييت 
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دخول الرسول إىل عرش اخلليفة ، ألن إبن عباس واريه مل ينتبه للفاء اليت سبقت التديل ، 
فأصبح ااعىن إن الرسول دنا أي إقرتب واقرتب حىت كان التديل نتيجة  إلقرتابه الشديد ، 

بال ألن من يقرتب إقرتابا شديداً من شيئ ما ، فأما أن يصطدم به أو يدخل فيه إذا كان قا
 لإلخرتاق أو له باب فيدخلها ، 

حىت دنا منه ، فيا سيكون الفعل لنفرتض إنك حتدثين مع الفارق إن فالنا إقرتب من بيتك 
 اآلخر منه ، ال بد أنه سريتط بالبيت أو يدخل فيه إذا كان الباب مفتوحاً ، 

هنا ؟) كان  ( أي ما الفائدة من ؟فيا معىن قوله تعاىل فكان قاب قوسني   
فهي فعل ماٍض ناقص وال ميكن إعتبارها اري ذلك ، أي مبعىن  فكان هنا ال نفع هلا ،= 

لى مجلة أصبح كيا جاءت يف بعض النصوص البالاية ، أل�ا بذلك ال ميكنها الدخول ع
قاب شيئ شاذ وال ميكن قبوله ، ومبا إن كان فعل ماٍض فعالم فعلية ، كيا إن أصبح مث 

ر ، وهنا على أهل التأويل أن يربزوا قواهم ال على التكهنات دخوهلا على فعل ماٍض آخ
  ،وينسبو�ا إىل الرسول وصحابته وزوجاته خيتلقو�ا ويزقو�ا حيث إشتهوا اليت 

 ونكيل 
إال إنه خليفة له على كل خملوقاته ، ميثله وميتلك ما ميلكه من عظية اهللا فالبد هنا أن جيعل = 

ااوجودات ألنه خملوق بأمر اهللا كبقاقي ااخلوقات ،  د معال ميثل ذات اهللا ، فهو موجو 
 فاخلليفة هو الرب الذي جعله اهللا نائبا له يف هذا الوجود ، 

و ميتلك هذا اخلليفة األمر والنهي والكالم باسم اهللا ، بل ويفرتض أن تكون كل الكتب 
به وال من قرطاٍس سجل السياوية معدة من اخلليفة بأمر اهللا ، ال من قلٍم أمسكه اهللا وخط 

 عليه وال من لغٍة أختارها له ،
بسم اهللا ( وخري دليل على إن القرآن نَزل بإسم اهللا ومل يكن من قول اهللا هو إفتتاح السورة بـ 

هذه الفكرة معروفة لدينا فقط يف اإلنابة والتيثيل ، ولليثال مع الفارق إذ ، ) الرمحن الرحيم 
 يقل شيئاً ، ولكن صح ذلك بناًء على تفوض الشعب نقول بإسم الشعب ، فالشعب مل

للسلطة التشريعية أو القضائية اليت حيق هلا النطق بإسم الشعب ، أما أن يتكلم أحد فيقول 
بإمسي فال معىن لذلك ، ولو أردنا إدخال العليه ، ميكن القول بإمسنا حنن ، كيا جاء يف 

......لكنا الكثري من اآليات ، إنّا ، قلنا ، دمرنا ، أه  
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فيا هي الكيفية اليت ميكنين أن أتقبلها لكي أنطق بإسم اهللا ، إال أن يكون هناك متحدٍث 
اهللا له أن ينطق بإمسه ، وأنا وأنت جمرد قارئني اا قاله ذلك ااتحدث بإسم اهللا ،  أذنَ   
إله إال إياي مل تأِت آية واحدة يتكلم اهللا با عن نفسه بشكل مباشر كأن يقول أنا اهللا ال كيا

لكن هو إسم إشارة للغائب يف  ،قل إين اهللا األحد أو أحذركم نفسي أو أحذركم اضيب   
قل هو اهللا أحد ، وااتكلم ال يشري إىل نفسه بالضيري الغائب ويكفي أن يقول قل اهللا أحد  
 كيا قال اهللا الصيد ، لكن بدخول هو يف اآلية األوىل أولزم وجودها يف كل اآليات أي إن

 ووقد إختفت لعدم احلاجة إىل التكرار ،  أصل اآلية اهللا الصيد ، قل هو اهللا الصيد  ،
 توليس احلديث عن اهللا نقلل هيبصيغة ااتكلم احلاضر النزر من اآليات اليت جاءت حىت 

كقوله  ، دليال على إن اهللا هو ااتحدث يف القرآن  

َا ُهَو ِإَله  َواِحد  َفِإيَّاَي َفاْرَهُبونِ َوَقاَل اللَُّه َال تـَتَِّخُذوا ِإَهلَْنيِ اثـْنَـ  ْنيِ ِإمنَّ  

 وعليك النظر مبا جاء يف القرآن عن كتاب سلييان
 سورة النيل

ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَياَن َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن ) 29(َقاَلْت يَا أَيـَُّها اْلَيَألُ ِإينل أُْلِقَي ِإَيلَّ ِكَتاب  َكِرمي   
  31-َأالَّ تـَْعُلوا َعَليَّ َوأْتُوِين ُمْسِلِيَني ) 30(ِحيِم الرَّ 
كرمي يبدأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم ميكننا أن نقول ألقي عليها قرآن   ألقي عليها كتاب كرمي لذا 

، وكل الفرق بني كتاب سلييان والقرآن إن األول من سلييان والثاين من اخلليفة ، ولو كان 
 فتتحنا السور بعبارة بإمسي أنا اهللا الرمحن الرحيم مثال أو على األقل يعيدالقرآن من اهللا إل

، أي أنه من اهللا وأنه بسم اهللا الرمحن الرحيم ،   كيا عيد سلييان  اهللا يف القول  
 وبعد كل ذلك متعن قوله

 سورة آل عيران
ًقا للَيا بـَْنيَ َيَديْ  ِمن قَـْبُل ُهًدى ) 3(ِه َوأَنَزَل التـَّْوَراَة َواِإلِجنيَل نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقل ُمَصدل

َقامٍ لللنَّاِس َوأَنَزَل اْلُفْرَقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبآيَاِت اللَِّه َهلُْم َعَذاب  َشِديد  َواللَُّه َعزِيز  ُذو انتِ   
 

ء مطابقا اا يريده اهللا من فيصدقاً ال تعين إن الذي بني يدي اهللا هو القرآن بل إن القرآن جا
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اهللا وقراراته  وامر وأحكامهو أ هنا عين باحلقآخر إن احلق الذي يف القرآن ، ون احلق ، مبعىن
وشرائعه ، هو ذاته احلق الذي يريده اهللا ، فبني يديه ال تعين بأن هناك شيئ ما أو كتاب ما 

ه بيده من تدابري وأحكام ، فحني فبني يدي اهللا سبحانه ، بل تعين جميل مايريد اهللا أن يصرّ 
نقول ما يف اليد حيلة أي ال أمتلك تدبريا هلذا األمر تصنعه يدي أو أفكر فيه ، وحني 

يكون هذا العرض بغييت وفيه إراديت فأنا أقول هذا الذي بني ، أعرض أمراً ما على أحٍد ما 
 يدي ، أي هذا ما رأيته مناسبا ومنسجا مع ما أريد ، 

30 -ف سورة األحقا  
ًقا للَيا بـَْنيَ َيَدْيِه يـَْهِدي ِإَىل احلَْ  ْعَنا ِكَتابًا أُنزَِل ِمن بـَْعِد ُموَسى ُمَصدل قل َوِإَىل َقاُلوا يَا قـَْوَمَنا ِإنَّا مسَِ

 َطرِيٍق مُّْسَتِقيمٍ 
ومل يكن  ليكون القرآن مصدقا اا بني يدي موسى ، نزل القرآن ،فيوسى مل يكن حيا حني أُ 

، فالقرآن كان مضاعفا عّيا جاء به  بقصصه وأمثاله آياتهبعدد بلغة موسى وال حىت القرآن 
أما ااذا قال اجلن من بعد موسى ومل  ،وقد حتدث كثريا عن حوادث تلت موسى موسى 

يقولوا من بعد عيسى ، فقد أمجع ما يسيون أنفسهم أهل التأويل والتفسري على أن هؤالء 
فستجد معنا إن معضم ما يدعون التأويل  صيل وليس بتأويل ،اجلن كانوا يهودا ، وهذا حت

))تأويل التحصيل وليسوا أهل الأهل (( والتفسري هم   
وآيات القرآن ليست مجعا لألرقام وال طرحا هلا ، ولو كان األمر هكذا لكان من األجدر أن 

ت لو تسىن له يفسر القرآن إنشتاين ، مع إمياننا بأن إنشتاين هو أفضل منهم مبئات اارا
 تفسري القرآن ،

ألننا لو متعنا باآلية اليت سبقتها عرفنا السبب ،والقضية ليست متعسرة ،   
29 –سورة األحقاف   

َنا ِإلَْيَك نـََفرًا ملَن اجلِْنل َيْسَتِيُعوَن اْلُقْرآَن فَـَليَّا َحَضُروُه َقاُلوا أَنِصُتوا فَـَليَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَىل   َوِإْذ َصَرفـْ
  قَـْوِمِهم مُّنِذرِيَن 

أي إن اهللا تدخل بصرفهم لإلستياع إىل القرآن ، ألن اجلن ال يتنقلون حيث يتنقل اإلنس ،  
كيا تدلنا اآلية نفسها إن قومهم كانوا بعيدين عن مكان النيب وأ�م مل يكون على دراية 

ىل التوراة ، ومل تيع إبنزول القرآن ، وهذا يدل على إن منهم من سبق وأن صرفه اهللا ليس
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ولو متعنا أكثر لوجدنا إنه وبالفعل ميكن أن يطلق على  لإلستياع إىل اإلجنيل ، يصرفهم
التوراة واإلجنيل بكتاب موسى ، كيا هو عليه اآلن يف ما مجعوه باسم الكتاب ااقدس يف 
 عصره القدمي وعصره اجلديد ، وإن رسالة عيسى كلها كانت لتصحيح ما حّرف من التوراة

.ولنا يف يومنا اخلاص حبقيقة اجلن تفصيل آخر  ، فالقوم نفس القوم والقول ذات القول ،  
وبعد كل ماتقدم فليس من اخلطأ أن نقول إن آيات القرآن هي كالم اهللا ألن الوكيل  = 

 كاألصيل ، ولو مل يوكل اهللا من يكتب عنه فعالم يوكل من ينطق عنه ،
بنطقها ، ومن  عبادهيف قولنا إن اهللا نطق بكلياٍت مث يقوم أال ميكن ألحٍد أن يتصور الغباء 

؟ أنا وأنت وكل من آمن وكفر وأحلد وسخر ، هم عباده  
ألف كلية ما عدا ما نطق به يف الكتب األوىل ؟  77كيف ينطق اهللا مبا يزيد عن   

كل نبيا لنيب وعالم يو مالكا ليوحي  لو أن اهللا هو من كتب أو قال هذه اآليات فعالم يوكلو  
  ، ليبلغنا به ، عليه أن ينزل ويكلينا ويكتب لنا قوله ، وهذا ما حصل

ما يريده اهللا  هيقول قول اهللا ويكتب عن من لدنه بعث ممثال له ال اري ذلك قد حصل ، ولكن
، وكالم اهللا عن سنته وسنة نبيه يؤكد لنا إن ما كان يفعله الرسول هو مايريده اهللا وكأن اهللا 

ه لنا لنتبعه ، هو من فعل  
ل األمر والنهي للرسول بقدر ما ميلكه اهللا من أمٍر و�ي على ااؤمنني وهناك ما يبني أن اهللا وكّ 

 بقوله يف
7 - سورة احلشر   

–َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب   
 

بآيات ومعاجز أعطاها هو هلم دون أن  اخلليفة وزّودتْ  بلِ بل إن كل األنبياء قد أرسلْت من قِ 
ثها هلم ومن مث آلت إليه بعد أي أن ال يكون وارثا هلا من بعدهم ، بل هو من ورّ ، يفقدها 

،إنتهاء مهامهم   
يها قبل حراكها وأن يكون اخلليفة موجوداً قبل كل ااوجودات مؤهال ومهيئا للربوبية عل 

.وانفعاهلا   
 ولكن ماعساه أن يكون ؟ 
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من اجلن أم من اإلنس أم من ااالئكة ؟ أم من ما ال نعليه ؟ وكيف يكون جنسا واحداً من 
 ؟هذه األجناس وحيكم كل األجناس سويًة ؟ وهل حكم األرض سابقا أم سيحكم الحقاً 

 فاحتجب عنا وهو موجود بيننا ، أم أم أخذ من علياء اهللا ؟وهل ميكننا أن نراه كيا يرانا 
 عساه يكلم األبرار من األنبياء والصاحلني دون اريهم ؟

 
، وهو بعنوان ابوّ هذا ما سوف نبحثه بالتفصيل يف اليوم القادم من سلسلة يوميات الفىت األ  

)ما نراه يف خليفة اهللا (                       
فقط ، هيشعبه وإقلي حكومته نتحقق منسفنحن اآلن   

إن هناك مقومات خلقها اهللا كالروح ، ال تفىن أبدا الحقا ولكن عليك أن تعرف كيا سنبني 
وإن أفىن اهللا ااكّون الذي خلقت الروح من أجله وهو اجلسد ، أي ال تستبعد أن يكون 
هللا اخلليفة مما أشار إليه اهللا من مقومات جربوته يف هذه الدنيا ويف اآلخرة ، كعني اهللا ويد ا

الميكن أن تكون من مكونات اهللا كجسد ، بل البد أن  سيياتوساق اهللا  ، فكل هذه اا
تكون مقومات العزة واجلربوت علينا ، ومبا إ�ا مقومات فين اايكن أن تكون موجودات 

اكون الذي خلد حىت بعد فناء اتن لكنها ستخالدة كالروح ، فالروح مقوم وليس مكوّ 
، وينبغي أن متارس هذه ااقومات الدور الذي أوجدها اهللا ألجله ،  دخلت فيه وهو اجلسد

وال بأس أن تكون عني ، وبالتايل فإن هلذه ااقومات إرادة ومشيئة مماشيًة إلرادة اهللا ومشيئته 
اهللا مثال هي خليفة اهللا على األرض ، و من ااؤكد إن عني اهللا ليست عينا مادية كعيوننا أو 

ر فقط ، فروح اهللا بإمجاع اافسرين هو جربئيل وهو يفعل كل مايأمره به هلا القدرة أن تبص
، اهللا  

 سورة مرمي
17 -فاختذت من دو�م حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتيثل هلا بشرا سويا     

وهذا الكالم سابق ألوانه اآلن حىت وال إشكال أن يتيثل اخلليفة كبشر كيا متثل روح اهللا ، 
.ندرك مدخله   

ااوجودات دومنا عزوجل ذا األساس أنشأ اهللا عز وجل كل ما أنشأ ، وهو أن حيكم على ه
وجوٍد منه إال مبن ميثله ، فالغاية من خلقنا هي حكم اهللا علينا من دون أن يكون معنا ، 
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،    خروحكم اهللا يعين اخلليفة الذي حاربنا ظهوره منذ آدم وسنحاربه إىل يوم اآل  
خلليفة جيب أن منّر بشعبه الذي أختاره اهللا له أن حيكيه وهم اإلنس وألجل الوصول إىل كنه ا

واجلن وما مل يشئ اهللا أن خيربنا به ، ونفهم قليال نشأة إإلقليم الذي حده اهللا له كدولٍة وهو 
.السياوات واألرض وما مل يشئ اهللا أن خيربنا به   

  ، جنودهاليت تتجسد يف دستوره السياوي و حكومته  قبل كل شيئ سندرسو 
وااخالفات اليت أتيت با يف دراسيت هذه ليست إخرتاعات وال إكتشافات والهي بالتكهنات 

ت واألرض عليت ان هناك ، بل هي مما جعل اهللا لنا من آيات ، فلّيا نظرت إىل السياوا
فتعاملت  ، نظرت إىل نفسي عليت انه حييي واا نظرت إىل أيب عليت أنه مييت خالق واا

.يْت علياؤه علّي أن إدركه با ٍق جبار ، حتّ مع خال  
دولة اخلليفة ااتيثلة ،لذا صاحبُت أيامي بعيدا عن تلكم األاربة ، وأخرتت يومي األول مع   

، كومة ، والشعب ، واإلقليمباحل   
وجنود اخلليفة الدستور السياوي   - احلكومة  
اإلنس واجلن  –الشعب   
الكون   -اإلقليم   

، وأفردنا لشعبه بابني ، باب ختص بابا  عناصر حكومة اخلليفة جعلنا لهولكل عنصر من 
نظم سنبدأ باألساس الدستوري لتلك الدولة ، والذي اب ختص اجلن ألمهيتهيا ، و اإلنس وب

، وسوف نورد مباحث إبتدائية هلذا الكتاب ألننا أال وهو الكتاب ، عناصرها  وشرع منهاج
تفصيل ،لبيانه بال ص يومنا الرابعسنخص  

لكن هذا اليوم إختص حبقيقة آدم دون اريها وما دار به منذ خلقه اهللا وحىت هبوطه ، بإعتباره 
أول حدث من أحداث خلق اإلنس ، أّما باقي األبواب فييكن إعتبارها مقدمات أليامنا 

.القادمة وأضواء للوصول إىل حقيقة اخلليفة القادم   
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وفصول الدراسةأبواب   
 

 الباب األول
  حكومة اخلليفة
الدستور السياوي –الفصل األول                  
جنود اخلليفة –الفصل الثاين                  

   
  الثاينالباب ا

 حقيقة اإلنس
حقيقة آدم –الفصل األول                   

حقيقة الذرية –الفصل الثاين                   
 

ثالباب الثال  
   حقيقة اجلن

إبليس من هو –الفصل األول                
الشيطانمن هو  –الفصل الثاين                

 
 الباب الرابع
 إقليم اخلليفة
الكون كيان –الفصل األول                
حراك الكون –الفصل الثاين                

فناء الكون –الفصل الثالث                
ما نراه يف ( ليومنا الثاين من هذه السلسلة  ين بنممهدمالحقا سبعة الكتاب  وأرفقنا يف �اية

)خليفة اهللا   
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 الباب األول 
 

 حكومة اخلليفة
 

 
فالعرش هو مركز اخلليفة ومقر ، إبتداًء من العرش كان من اافرتض أن ندرس حكومة اخلليفة 

العرش إقرتبنا من كنه اخلليفة ، وهذا من إختصاص يومنا  لكننا إذا ما قدمنا إىلحكومته ، 
ة اخلليف الدستور السياوي الذي حيكم مبوجبهالقادم ، لذا سنكتفي يف هذا الباب ببيان 

، ومن مث نبحث يف جنود اخلليفة الذين ميثلون يده ها األرض ومن عليها والسياء وما في
 النافذة يف كل شيئ وإىل كل شيئ ،

 حد مع أحٍد قط ميثل حكومة اهللاليقة مع اخلليفة متثل حكومة اهللا ، ولكن ال أحكومة اخل= 
، ، وال أحٍد مع أحٍد ميثل اخلليفة من دونه من دون اخلليفة  

، قد يضيق صدر القارئ مبا  كيا ميثل اهللا وحده حكومة،   واخلليفة حبد ذاته ميثل حكومة 
، إن صعوبة الفكرة جاءت من عدم وجود أوردناه وما سنورده ، لكننا نقول لك منذ اآلن 

فكرة سواها ، وسنكتشف شيئا فشيئا إن الصعوبة احلقيقية واحملال احلقيقي هو أن خترج عن 
 نطاق هذه الفكرة ،

ففي بدء تفكريي بكتابة السلسلة فرضت على نفسي حب القارئ اا  وهذا بالضبط ما مّر يب
أسالفنا من مصححي د بالعرب و ـسأكتب ومن أساسيات هذا احلب لدينا ، أن أجمّ 

ومفسرينا ومدثينا وحىت مؤرخينا ، األحاديث   
علّي أن أتسلل لفهم القرآن إال عن طريقهم ، لكين حني توكلت على اهللا من الصعب وكان 

وحده وتركت كل ذلك ، وجدت إن الصعوبة احلقيقية واحملال احلقيقي هو أن أستسلم اا 
جات ، ولو أن فييا قالوه شيئا من احلقيقة لعرفنا كل الغيوض جاؤنا به من خرافات واستنتا

ا نعيش اآلن يف ظل حكومة اخلليفة ال يف ظل كنّ ـ، ولَ الذي يدور حول مفاهيم القرآن 
، أعداءه   
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ؤمنني إن ميداً هو أفضل الرسل وأقدرهم ، فهذا يعين إن اهللا قد من ااوأدركت أننا وما دمنا 
له ولرسله ،  الناس عداوةً م وأشد اخلصا ذخره أللدّ   

حنن من رفضنا ، حكومة اخلليفة اليت مازالت يف السياء ويف قلوب أنفار قالئل من الناس =   
فيها ويسفك الدماء ، فااالئكة  قيامها وليست ااالئكة اليت قالت هللا أجتعل فيها من يفسد

 أفهيهم اهللا األمر الذي ما زلنا ال نفهيه وال نريد أن نفهيه ،
)راجع حبوثنا القادمة عن السجود آلدم (    

 وليس هناك من أمٍر يؤخر قيام حكومة اخلليفة إال عدم إمياننا با وبقيامها ،
وهذا األمر بدأ منذ األخوين قابيل وهابيل ، فسبب قتل قابيل هلابيل مل يكن تقبل اهللا لقربان 

بيل أراد الزواج من أخته ومل هابيل دون قابيل ومل يكن بسبب الروايات الفكاهية عن أن قا
حكومة اهللا  ونأن ميثلوذريته يشأ إعطاءها ألخيه ، بل كان السبب يف أن اهللا أراد هلابيل 

، وهذا معىن تقبل القربان ،  على قابيل وذريته أسياداً على األرض فيكون   
ا قربانا كديٍة إرتكبا إمثاً أراد اهللا أن يقدمسعيا لليلك ومها يف اجلنة و فسبق لألخوين أن == 

، فليا تقبل اهللا من أحدهم دون  فيحق هليا أن يكونا سيدين يف األرضهيا ليعودا يعلى إمث
، ورام قيام قابيل بقتل أخيه أخاه سيكون سيداً عليه وعلى ذريته  اآلخر ، فهم قابيل أن

الفا حتول جرمه إىل سالسل قيدته وذريته يف أقصى األرض وكتبت عليهم الذلة والعبودية آ
وما تقدم أعاله سيأتينا بيانه يف حقيقة آدم ، ،وآالفا من السنني   

، وهذا ما سنتعرف عليه مذ كانت األرض ألخوين إثنني  فضتْ هذه هي حكومة اخلليفة اليت رُ 
.بالتفصيل يف باب حقيقة آدم   
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 الفصل األول
 

 الدستور السياوي
 

 خلليفته عن مفهوم الدستور لدينا ، حيث خيتلف مفهوم الدستور السياوي الذي أعطاه اهللا
جمرد مواد تشريعة ،  وليستإعجازية جبارة إن الدستور السياوي له قدرات وإمكانيات 

اهللا وإمكانياته يف كل شيئ ،  قدرات أوامروهذه القدرات واإلمكانيات ال ختتلف أبدا عن 
أيضاً  ) بالكتا (  إمكانياته بإسموقد ذكر اهللا لنا هذا الدستور وبّني   

، متعن يف قوله تعاىل يف سورة احلديد الكتاب هذا هو ياف  
َرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعلَ  ى َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِيف اَألْرِض َوال ِيف أَنُفِسُكْم ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ملن قـَْبِل َأن نـَّبـْ

22 -اللَِّه َيِسري    
آدم خلق وجد قبل كل شيئ ، قبل قد أُ  من خالل منطوق هذه اآلية نتعرف على إن الكتاب

ذلك يف مبحث ااقومات ، وضحاألرض ، بل قبل كل شيئ خلقه اهللا ، وسن خلق وقبل  
هذا الكتاب ، وهل هو نفسه الدستور السياوي ،هو ولكن ما   

 من أنصار اخلليفة من يعليون بعضاهناك هذا الكتاب إال اهللا وخليفته ، و ال يعرف مايف  -
، منه  

النيلسورة   
رّا ِعنَدُه َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلم  ملَن اْلِكَتاِب أَنَا آتِيَك ِبِه قَـْبَل َأن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك فَـَليَّا َرآُه ُمْسَتقِ 

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسهِ  ُلَوِين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر َفِإمنَّ َوَمن َكَفَر َفِإنَّ  َقاَل َهَذا ِمن َفْضِل َريبل لَِيبـْ
40 -َريبل َاِينٌّ َكِرمي    

ولكن به ما ليس يف دستورنا ، إذ هذا الكتاب هو دستور اخلليفة كيا القرآن دستور لنا ، 
وال حيتوي على علم التقرير والتقدير ، ومعىن العلم هنا القدرة والقوة ال جمرد النصوص ، 

أو تغيريه أو حتويله إال مبوجب هذا الكتاب ، ميكن إنقاص شيئ من هذا الوجود أو إضافته 
 فهل يعين هذا إن دستور اخلليفة الذي ميثله هذا الكتاب متغيري ؟

لرسول اهللا  الكتاب حتت سلطته ، كيا تركقدرات من كبرياً ترك اهللا خلليفته جانبا  : اجلواب 
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نبا لإلجتهاد ااسليني جيف القرآن جانبا ليبني لنا السنة ، وكيا ترك الرسول الكرمي للفقهاء ا
، أو اإلفتاء  

وما يظنه الشيعة  بااتشابه من اآليات واانسوخ منها ،هذا التصور هو مايظنهه أهل السنة 
 بالبداء ، 

عرش ، أي مانفع العلم كقوة قادرة على رفع ) عنده علم من الكتاب (فيا نفع قوله تعاىل  
سلييان ؟ بلقيس من سبأ إىل حيث نيب اهللا  

ريد أن نيا يقوم مهندس ما بصناعة سيارة لنقل بناية مثال من مكان اكان ، فحني يحي -
بل بالسيارة اليت كآلة للنقل العلم الذي صنع فيه السيارة  ينقلها فعال فهو ال يستعيل 

اآلالت واألدوات ، فال ميكن أن أطلب من مهندس نقل بنايٍة ما بقية أنتجها عليه ، وكذا 
فالعلم يف حد  -سأنقلها لك بعلم صناعة السيارات  -يبين ااهندس من مكان اكان فيج

 ذاته ميثل قدرة فكرية ال قدرة آلية ،
؟إذاً ما كان ميلكه ذلك اإلنس الذي عنده علم من الكتاب ومكنه من فعل ذلك   

لنعد إىل اآلية السابقة   
39 -وَم ِمن مََّقاِمَك َوِإينل َعَلْيِه َلَقِويٌّ أَِمني  َقاَل ِعْفريت  ملَن اجلِْنل أَنَا آتِيَك ِبِه قَـْبَل َأن تـَقُ    

هنا نرى العفريت ال ميلك عليا من الكتاب ، لكنه ميلك قدرة آلية لرفع عرش بلقيس ، فيا 
 الفرق بني عرضه وعرض اإلنس الذي عنده علم من الكتاب ؟

نت له مدة زمنية طويلة الفرق كان يف الوقت الذي حيتاجه العفريت لنقل العرش ، فسلييان كا
 ألخطر من هذا إن هناك شك يف قدرة العفريتجيلس يف مقامه لينظر يف أمور رعيته ، وا

ول ــــك ، أي إن قــــلى ذلـــــعفريت عــــيا هو ، والدليل تأكيد الـــقل العرش كـكانيته يف نــــوإم
)وإين عليه لقوي أمني ( العفريت   

ت مبحاولة نزع الشك من قلب سلييان ، أما ذلك اإلنس فيا كان قيام ذلك العفرييدلنا على 
متاجا لذلك ، بل نالحظ من سياق اآليات إنه مل ينتظر حىت موافقة سلييان على ذلك ، 

م لسلييان ،إجياب وقبول مبا إن هناك أكثر من عرض قدّ  رام أن القضية مل تكن جمرد  
فريت من كل جوانبه ، الوقت والقوة هذا يعين إن ما عرضه ذلك اإلنس إكتسح عرض الع

 واألمانة ،
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ه اكان آخر ،تالعرش من مكانه ونقل ترفع اآللية اليت ، ما هيولكن يبقى السؤال   
فإذا متت هذه العيلية من اري جهد وعناء ، أي جمرد شفرة ايبية مثال ، فلياذا مل يكن 

تلكها حىت األنبياء ، فيوسى مل معجزة مل مي وهيسلييان ممتلكا هلا ، مبا إ�ا جمرد شفرة ، 
من مكان إىل مكان دون أن يشق البحر هلم وال ممتلكات قومه يكن قادرا على نقل قومه 

ولو إن لألنبياء قدرة على النقل والتنقل بذه السرعة اا أدركهم من أحد وآذاهم ،ليعربوه ،   
سبب يف ذلك إن نقل هل تعرف إن قولنا السرعة يف قضية نقل عرش بلقيس قول خاطئ ، وال

من أجزاء الثانية اليت حيتاجها الطرف لريتد ، العرش بأقل العرش مل يكن له وقت ، فقد نقل 
أي أقل من رمشة عني ، وهذا يعين عدم وجود وقت ، أي إن ذلك اإلنس نقل عرش 

وقت النقل ال على كيفية النقل تسلط على فقدرته كانت يف البلقيس من دون وقت أبدا ، 
، إال إن قدرته على اهليينة على الوقت هي مبا إحتاج لعشرات السنني يف نقل العرش ر ، و 

من مكنته على نقل العرش ومن دون وجود منافس له ، وبالتايل سيكون قادرا وأمينا يف نقل 
أما اجلواب فييا إذا كان سلييان ميتلك تلك  العرش كيا هو ، فهو لن يكرتث للوقت ،

  ،القدرة أم ال ، فهو ال
كان سلييان أيضا ميتلك شيئا من علم الكتاب لكن ما ميتلكه هو اري ما كان ميتلكه وزيره ، 

) تسخري اجلن والشياطني والنباتات واحليوان واجلياد ( فقد كان ميتلك علم التسخري 
واجلياد ، ولو كان سلييان  ويتكلم معهم مجيعا أي اجلن والشياطني والنباتات واحليوانات

مل علم الكتاب لكان هو خليفة السياوات واألرض ، لكن اهللا أراد أن يضرب لنا ميتلك كا
مثال حلكومة اخلليفة ، على أن شخصية اخلليفة مل تكن مستقلة ، لذا جعل له اهللا وزراًء من 

حتيل القيام حبكومة اخلليفة ،  عهاإلنس واجلن حياولون م  
مث الحظ قوله تعاىل،  وهذه القدرة كيا قلنا تشابه قدرة اهللا متاما  

77 -سورة النحل   
َعَلى ُكلل َولِلَِّه َاْيُب السََّياَواِت َواَألْرِض َوَما أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْيِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو أَقـَْرُب ِإنَّ اللََّه 

  َشْيٍء َقِدير  
وقت خملوق من هنا تكين عظية الكتاب ، فهو يتحكم بكل خملوقات اهللا وأمهها الوقت ، فال

خملوقاته تعاىل ، وقدرة اهليينة على الوقت أعطيت للكثري من مالئكة اهللا ، فعزرائيل مبوجب 
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مع أنه ينتزع ، األرض يف نفس الثانية  هذه القدرة يستطيع أن يقبض أرواح كل من على
   أرواحهم واحدا تلو اآلخر ،

 ختتلف عن سلطة اهللا وال خترج وهي سلطة ال، والقضية تتلخص بسلطة اخلليفة على التصرف 
عن إرادته ، بل مصدقة اا بني يديه ، كيا إن ما جاء به الرسول من تعاليم مل يذكرها 

، جاءت مصدقة اا يريده اخلليفة وبالتايل مصدقة اا يريده اهللا  واليت نسييها بالسنة القرآن
، 

ص لعنصر من عناصر هذا الكتاب العظيم اجلبار حيتوي على عدة كتب ، كل كتاب خمص
ب إلقلييه ومها كتاب دولة اخلليفة ، أي كتابني لشعبه ومها كتاب اجلن وكتاب اإلنس وكتا

وهو يشتيل على معظم التدابري وتصريف  ومن مث كتاب لليالئكة ،األرض و  واتالسيا
 أمور هذا الكون وعلم ما كان وما سيكون ،

59 -متعن قوله تعاىل يف سورة اإلنعام   
 يـَْعَلُيَها ُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال يـَْعَلُيَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما ِيف اْلبَـرل َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َوِعْندَ 

ٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني َوَال َحبٍَّة ِيف ظُُلَياِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال يَابِ   
والذي إستطاع بواسطته ، منه وزير سلييان  شيئا سه الذي كان يعلمهذا الكتاب اابني هو نف

يعين إن الغيب موجود آين  –وعنده مفاتيح الغيب  –وقوله تعاىل نقل عرش بلقيس ، 
وليس مبوجود مستقبلي ، ولكن اهللا وحده من يفتحه لنا ، فحني سنبعث من قبورنا ، فهذا 

خلقنا  ، بل إن هذا احلدث موجود يوم ورناونبعث من قب سنيوت مجيعا ال يعين إننا
حىت يفتحه اهللا لنا ، وهذا بالضبط من ونعيشه وحاصل فعال ، ولكن ال ميكننا أن نراه 
ولكن كيف ميكن أن نستوعب إن هناك خملوق يعلم  مفاهيم اهليينة والتسلط على الوقت ،

 من الكتاب شيئا واهللا يؤكد إن ال أحدا إاله يعليه ،
يبا وبإختالف أديا�م وإعتقاداتم تعد اجلواب مقرفا وسقيياً  ، ذلك الذي كل بين آدم تقر 

 يشري إىل أن هناك خملوقات ميكن أن نشري عليها بأ�ا اهللا ،
 متعن يف قوله تعاىل

  –اانافقون  – سورة 
4 -ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن   
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توبةاليف سورة وقوله   
 قاتلوهم يعذبم اهللا بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني

 
وآيات كثرية وكثرية يبني اهللا إن هناك أفعال وأقوال ومواقف ميكن لليؤمن أن ميثل اهللا فيها ، 

بأن مالئكة اهللا ميكن وبسهولة أن أحتدث عنهم بذه الكيفية فعزرائيل ا مجيعا نؤمن رام أننو 
يقبض األرواح ، لكننا نقول اهللا من يقبضها ويتوفاها ، كذا ميكائيل وجربائيل وإسرافيل 

وماال نعليه من مالئكة اهللا ااقربني ، لكن القضية حينيا ترتبط بالبشر نرتدد كثريا ، وذلك 
 لسببني

عدم إمياننا بوجود من ميثل اهللا من البشر ، إبتداًء من الوحي الذي يهبط على األنبياء  – 1
فاإلجتهاد واإلفتاء هو أدىن مراحل اإلميان مبن ميثل اهللا على إىل قدرة اإلفتاء واإلجتهاد ، 

األرض ، وهذا اإلميان هو أساس عبادة اهللا وعدم وجود هذا اإلميان يف ااخلوق هو أساس 
صيان والتيرد على اهللا مهيا كانت أالسباب والدوافع اليت أدت لذلك ، وهذا ما وقع الع

 فيه إبليس ، 
، إنكار الذات وإختيار ااشقة صعوبة  – 2  

بأمور اري معقولة وال مقبولة وهي أدىن بكثري من فكرة اإلله الواحد األقوام السالفة  آمنتْ 
دوا األصنام رام عليهم ودرايتهم بأ�م هم من الذي يرسل نبيا هلم لينذرهم ويبشرهم ، فعب

يقومون بصناعتها ، وعبدوا النار رام عليهم بأ�م هم من يوقدو�ا ويطفؤ�ا ، وعبدوا 
الشيس رام عليهم بذهابا وإيابا وحضورها وانصرافها ، فيا دعاهم لإلميان مبا ال ميكن 

 اإلميان به ؟
نكار الذات ، اجلواب هو صعوبة إختيار ااشقة وصعوبة إ  

ن أعبد شيئا ال ينافسين يف كربيائي وال يريين ذلة الطاعة ان هو مبثابيت يف اخللق ورمبا أدىن أ
وهذه بالضبط فكرة إبليس ، فإبليس كان ،  نامين يف القدرات الدنوية فهذا مقبول لدي

أن يسجد موافقا أن يسجد ويطيع اهللا كون اهللا فوق كنيته كيخلوق مباليني اارات ، أما 
ويطيع بشرا فال ، وإن كان ذلك أمرا من اهللا بل وإن كان اهللا متيثال يف هذا ااخلوق ، فاهللا  
كشخصية معنوية يتيثل يف أفعال وصفاة وأقوال ، وكيا ذكرنا من اايكن أن يتيثل اهللا يف 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1587&idto=1587&bk_no=48&ID=1012#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1587&idto=1587&bk_no=48&ID=1012#docu
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وميثل اهللا يف خملوق ما بأفعاله وأقوله وصفاته ، فالرسول الكرمي ميثل اهللا يف التشريع واإلفتاء 
رأفته ورمحته بااؤمنني ، وطبعا ال ميثل اهللا كذات وهذا ما أختلط على النصارى يف عبادة 

كذا من   ااسيح عيسى ابن مرمي ، فهم عبدوه كذات اهللا ال كشخصية معنوية متثل اهللا ،
  عبدوا عزيرا ،

 فيا الذي دعانا للتحدث عن صعوبة إختيار ااشقة ، وماذا نعين بذلك ؟
كانت صعوبة إختيار ،  وانقلبوا عليهم أو كتيوا كفرهم معظم الذين إتبعوا األنبياء والرسل 

مصريهم أكثر سوًء من الذين حاربوا األنبياء ، بم وجعلتْ  ااشقة هي اليت أودتْ   
ظن الكثري وما زالوا يظنون إن إتباع األنبياء واإلميان باهللا سيينحهم خري الدنيا وسعادة اآلخرة 

اجتهدوا يف العبادات وزادوها بااستحبات والرهبانيات ، وما أن يعرضهم اهللا اوقف ، ف
وهذه احلالة أيضا ما أودت بإبليس لبئس ااصري ، اإلميان به يولون األدبار ،  

 ونراها يف قوله تعاىل 
87 - سورة البقرة  

بـُْتْم َوَفرِيًقا تـَْقتُـُلوَن أََفُكلََّيا َجاءَُكْم َرُسول  ِمبَا َال تـَْهَوى أَنُفُسُكُم اْستَ     -ْكبَـْرُمتْ فَـَفرِيقاً َكذَّ
هذين السببني مها أهم األسباب اليت أدت بنا إىل عصيان اهللا ، ومبا إن اهللا ال يرسل إال رجاال 

أنبياء فااشكلة ستتكرر وتتكرر ، ومبا إن أؤالئك األنبياء ليسوا من طبقة األثرياء فااشكلة 
فااشكلة مبا إن أؤلئك األنبياء ال يغدقون على ااقربني باألموال والسلطة ستتكرر وتتكرر ، و 
 ستتكرر وتتكرر ، 

أما قضية أن نؤمن باهللا ونالقي الشقاء والعناء واإلبتالء فهذا الذي ال نطيقه أبدا ، وهذا 
.ماجعلنا بني أديان ال متت إىل اهللا بصلة   

مثل وزير سلييان ،  ، كتاب ألناس من قبلأعطى بعضا من قدرات ال قلنا إن اخلليفة قد 
  ولكن ااذا ميتلك هذا الكتاب هذه القدرات ؟
، هذا ما سنعرفه يف الفصل اخلاص جبنود اخلليفة  

لنفهم  ، كتاب اخلليفة لنا أال وهو القرآن  ختص ثالث مباحثولككنا سنأخذ قبل ذلك 
  .تاب اخلليفة بعدها ااذا مل يصبح القرآن بتلك القدرات اليت ميتلكها ك
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األول بحثاا  
 

 ااتشابه واانسوخ 
 من اآليات

 
 

سورة هود -تدبر هذه اآلية   
1 -الر ِكَتاب  ُأْحِكَيْت آيَاتُُه ُمثَّ ُفصلَلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبٍري      

سورة آل عيران -مث تدبر هذه اآلية             
ِمْنُه آيَات  مَُّْكَيات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَات  َفَأمَّا الَِّذيَن ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب 

َنِة َواْبِتَغاء تَْأِويِلِه َوَما يـَْعَلُم تَْأوِ  يَلُه ِإالَّ اللَُّه ِيف قـُُلوِبِْم َزْيغ  فَـَيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاء اْلِفتـْ
7-ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ملْن ِعنِد َربـلَنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلواْ األَْلَباِب َوالرَّاِسُخوَن   

  
 أال جتد ان هناك إختالفا يف مفهوم اآليتني ؟ 

طبعا ال ،   -منه آيات مكيات وأخر متشابات  -مث يف قوله  -أحكيت آياته  -يف قوله 
كيف ،  وطبعا نعم ، أنظر  

)كتاب أحكيت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري ( اآلية   
الوارده يف سورة هود هو القرآن ، فاألصل إن الكتاب عند اهللا  -كتاب   -مل يقصد اهللا ب 

 واحد ، كقوله
 َواْلُيْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِمن قَـْبِلُكْم 

وال اإلجنيل وال الزبور ، بل إن كلهن كتاب واحد ، و ترى فال يعين به القرآن وال التوراة =  
سبحانه نادى اليهود بأهل الكتاب ونادى النصارى بأهل الكتاب ، وال تستغرب إن 

 عليَت إن بعض اآليات اليت نادى اهللا با أهل الكتاب كان يعنينا حنن با ،
نها بااعاجز واألنبياء جاء التفصيل بأن هذا الكتاب نـُّزل على أمٍم أختلفت فييا بي 

وأألحداث ، أي بالتفاصيل ، وترى ان اهللا ختم اآلية باحلكيم اخلبري ، فاحلكيم يعود ان 
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أحكم اآليات واخلبري يعود ان فصلها لعليه وخربته بواقع األمم اليت نزل عليها الكتاب فلو 
ااقصود بالكتاب لكان التحكيم والتفصيل أصبحا يف آن واحد وأصبح ) و(ب ) مث (أبدلنا 

هو القرآن ، ويكون معىن فّصلت أي بّوبت كيا جاء لدى عليائنا بأ�ا أبواب تشريعية ، 
وهذا دليل على إلتزامنا بالفهم اانهجي احلديث دون الفهم البالاي ، ففّصلت ال تعين أبدا 

ول ق(بّوبْت ، ألّن فّصلت تعين إختلفت وأنقطعت إنقطاع تام عن بعضها البعض ، ومنه 
أي ال رجوع فيه أبدا ، ومنه وصفـُنا للسيف بأنه فيصل أي ما يفصل الرأس عن ) فصل

اجلسد وما يفصل بني احلياة وااوت ، كيا إن هلذا اإلنقطاع بالفصل صورة تنسجم مع تلك 
ع تفاصيل تلك األمم لغة وفكراً ،األمم اليت نّزل عليها ، فهو فْصل ألنه ينسجم م  

 معجم الوسيط
جعله ُفُصوًال متييزة مستقلَّة: الشيَء  َفصَّلَ   

ااسافُة بني الشيئني: الَفْصُل   
 و الَفْصُل احلاجُز بني الشيئني

تستشف بسهوله أن معىن فصلت آياته أي إستقلْت وأخذت طابعاً خاصة واضحا ان 
سيأتيهم الكتاب ، لكي ينسجم وفهم األمة اليت أنزلت عليها ، وهنا يكون معىن اآلية من 

أن الكتاب قد أحكيت آياته من قبل حىت أن يتعرف اإلنسان على أي  -سورة هود  -
مبعىن إتضحت وفهيت  -فصلت  -لغة من لغات البشرية مجعاء ، حىت مع جميئ   

 كقوله
44 - سورة فصلت  

َعَرِيبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآنًا َأْعَجِيّيا لََّقاُلوا َلْوال ُفصلَلْت آيَاتُُه أََأْعَجِييٌّ وَ  
ْوَن ِمن مََّكاٍن بَِعيدٍ َوِشَفاء  َوالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذاِ�ِْم َوقـْر  َوُهَو َعَلْيِهْم َعًيى أُْولَِئَك يـَُنادَ   

 
بأمرين -مث فصلت  -عليه يأخذ معىن   -   

.مدة زمنية  - 1  
.تبدأ إال بعد أنتهاء اإلحكام بالكامل  ولكنها لنحلة تلي اإلحكام مباشرة مر  - 2  
يف حني إن التشريع مبوب وما هو بالفصول ، ألنه بأختالف أبوابه يعود لبيت ومنه  واحد  
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، والتشريع ال هو متباعد مبدد زمنية وال هو خمتلف عن الشرعية  معامالتناعباداتنا و ، وهو 
 مرحلة اإلحكام ،

ال ميكن أن جنعل منها فصوال إال ألجل اإللتزام باانهجية يف الشرح حىت العبادات وااعامالت  
والبيان ، وهذه اانهجية بعيدة عن أسلوب القرآن وحديث اهللا ، ألنه سبحانه أبَلَغ يف 
ألن ، حتديد اافردة ، والميكن ألحد إبدال مفردة يف القرآن حىت وإن كانت مرادفة يف ااعىن 

ف الفهم إىل مشتيل آخر لليفردة البديلة ، لذا فإن جعل هذا اإلبدال سيؤدي إلحنرا
اآليات مفصالت يعين جعلهن منسجيات مع احلقب الزمانية اليت سوف ميرنن با ، وال 

يعين التشريعية أبدا ألننا نرى جليا أن القرآن ماهو بالفصول من حيث الرتتيب التشريعي إمنا 
كان القول هكذا ألمهلت كل أحاديث   حنن من أتينا بتفصيلها تفصيال منهجيا ، ولو

ألن القرآن فصلت آياته ، فيا معىن اللجوء ألحاديث الرسول أو على ) ص ( الرسول 
األقل يلزم الرسول بعدم التشريع واجلييع بعدم اإلجتهاد واإلفتاء ألن عليهم األخذ باآليات 

حنن من أنشأناها ، وكان  الصرحية واافصلة ، وبالفصول اليت مل نراها واضحة يف القرآن ، بل
بالتفصيل التشريعي أي الميكن أن تأيت مسألة حياتية ليس يف القرآن جوابا ) خبري ( معىن 

 مباشراً هلا وفصال مددا ،
 

واألبلغ من ذلك إن معىن اآلية يف قوله تعاىل كتاب أحكيت آياته مث فصلت هو الكتاب  
أحكم وفّصَل بالكامل ، ومن الطبيعي  نفسه بالذات  ، أي إن ااعىن إن الكتاب هو من

أن يشري اهللا تعاىل إىل آيات الكتاب أل�ن مادة الكتاب ، ال على أساس التفريق بينهيا 
باحملكم واافصل وال مبركباته كآيات ، ألنه وآياته مركب واحد وعكس ذلك يعين أنه اري 

ث األحكام بل من مكم  ، وهذا التفصيل يف الكتاب ال يعين أختالف اآليات من حي
حيث اللغة والفكر اإلنساين ، لذا حصل فيه التشابه ألنه بالطبع حييل أحكاماً متشابة 

-وسنة واحدة ، وهذا التشابه هو الذي يتبعه الذين زاات قلوبم   
7 -وتأييدا لتفسرينا أعاله ما جاء بقوله تعاىل يف سورة آل عيران   

َتاَب ِمْنُه آيَات  ُمَْكَيات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَات  ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلكِ   
هنا عىن اهللا باحملكيات وااتشابات اآليات على أساس التبعيض ال على أساس وحدة النص  
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)منه آيات مكيات ( ككتاب ، لذا قال عز القائل   
مكيات والبعض اآلخر ) والفرقان الزبور والتوراة واإلجنيل ( أي بعض آيات الكتاب ككل 

متشابات ، ولو أراد اهللا أن يعين باحملكم واافصل اآليات وليس الكتاب ذاته حىت على 
.أساس الشيولية لقال فيه آيات مكيات أو آياته مكيات وأخر متشابات    

 
اآلن الحظ ماجاء يف تفسري البغوي   

 اآلية األوىل
1 –ُه ُمثَّ ُفصلَلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبٍري الر ِكَتاب  ُأْحِكَيْت آيَاتُ   

مل ينسخ بكتاب  : قال ابن عباس ) أحكيت آياته ( هذا كتاب ، : أي  -الر كتاب {{  
بينت باألحكام واحلالل واحلرام  وقال ) مث فصلت ( كيا نسخت الكتب والشرائع به ، 

أحكيت : قال قتادة .  أحكيت باألمر والنهي ، مث فصلت بالوعد والوعيد: احلسن 
: وقيل . فسرت : فصلت أي : أحكيها اهللا فليس فيها اختالف وال تناقض وقال جماهد 

}} )من لدن حكيم خبري ( أنزلت شيئا فشيئا ، : فصلت أي   
 

 تفسري القرطيب
: قال أبو عبد اهللا . شيبتين هود وأخواتا : قال ! قالوا يا رسول اهللا نراك قد شبت {{ 

فالفزع يورث الشيب وذلك أن الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة اجلسد ، وحتت كل شعرة 
منبع ، ومنه يعرق ، فإذا انتشف الفزع رطوبته يبست اانابع فيبس الشعر وابيض ; كيا ترى 

وإمنا يبيض شعر الشيخ لذهاب ; الزرع األخضر بسقائه ، فإذا ذهب سقاؤه يبس فابيض 
ل بوعيد اهللا ، وأهوال ما جاء به اخلرب عن اهللا ، فتذبل ، رطوبته ويبس جلده ، فالنفس تذه

فينه تشيب; وينشف ماءها ذلك الوعيد واهلول الذي جاء به    
وأحسن ما قيل يف معىن أحكيت آياته " . كتاب " أحكيت آياته يف موضع رفع نعت ل 

من واإلحكام منع القول . قول قتادة أي جعلت مكية كلها ال خلل فيها وال باطل 
أي مل : وقال ابن عباس . الفساد ، أي نظيت نظيا مكيا ال يلحقها تناقض وال خلل 

أحكم بعض آياته بأن جعل : وعلى هذا فااعىن . ينسخها كتاب ، خبالف التوراة واإلجنيل 
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: فيقال ; وقد يقع اسم اجلنس على النوع . وقد تقدم القول فيه  ،ناسخا اري منسوخ 
أحكيت آياته : احلسن وأبو العالية  5: ص-وقال . بعض طعامه أي ; يد أكلت طعام ز 
}} باألمر والنهي  

 
قبل أن يورد لنا القرطيب تفسري اآلية جاءنا بعلم عن أيب عبداهللا الذي يقول إن سبب الشيب 

ن معىن اآلية تربا من جفاف اجلسد ، وكثريا ما سرتى إ�م يسهبون يف شرح أمور خارجة ع
.تفسريها    

الثانية اآلية  
الَِّذيَن ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَات  مَُّْكَيات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَات  َفَأمَّا 

َنِة َواْبِتَغاء تَْأِويِلِه َوَما يَـ  ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه ِيف قـُُلوِبِْم َزْيغ  فَـَيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاء اْلِفتـْ
  7- َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ملْن ِعنِد َربـلَنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلواْ األَْلَبابِ 

 
مبينات مفصالت ، ) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مكيات ( قوله تعاىل {{

اإلحكام ، كأنه أحكيها فينع اخللق من التصرف فيها لظهورها مسيت مكيات من 
(  :أي أصله الذي يعيل عليه يف األحكام وإمنا قال ) هن أم الكتاب ( ووضوح معناها 
)هن أم الكتاب   

}}ومل يقل أمهات الكتاب ألن اآليات كلها يف تكاملها واجتياعها كاآلية الواحدة    
  

عاد لغفلته يف التفسري ، فأم الكتاب ال تعين اإلشارة إىل عدة  هنا إنتبه اافسر ألمر مهم مث
آيات يف كتاب واحد بصيغة اافرد ، بل اإلشارة إىل عدة آيات يف كتاب وواحد من عدة  

كتب ، أي حينيا منتلك أربعة كتب ونشري هلذه الكتب األربعة على إ�ن كتاب واحد كيا 
األربعة ، فال ميكن اإلشارة إليهن بأ�ن أمهات  بينا ، فعند وجود آيات يعتربن أماً للكتب

، أي يكون القول الكتاب ، ألننا لو أشرنا هلن فيجب أن نشري إىل الكتاب الذي حيويهن 
، أمهات الكتاب اللوايت جئن يف القرآن  ولو كان النص كذلك خلرجت كل الكتب 

   السياوية عن مفهوم الكتاب الواحد ،
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 ونكيل
 

وجعلنا ابن مرمي وأمه : " معناه كل آية منهن أم الكتاب كيا قال : حد وقيل وكالم اهللا وا{{ 
مجع أخرى ومل يصرفه ألنه ) وأخر ( أي كل واحد منهيا آية ) ااؤمنون  - 50" ( آية 

فإن قيل كيف فرق هاهنا بني احملكم ) متشابات ( عير وزفر : معدول عن اآلخر ، مثل 
" الر كتاب أحكيت آياته " فقال . كيا يف مواضع أخر؟ آن موااتشابه وقد جعل كل القر 

وجعله كله متشابا) هود  - 1(   
] يف موضع آخر [    

حيث جعل الكل مكيا ، أراد أن الكل حق ليس فيه عبث وال هزل ، وحيث جعل : قيل 
الكل متشابا أراد أن بعضه يشبه بعضا يف احلق والصدق ويف احلسن وجعل هاهنا بعضه 

وبعضه متشابامكيا   
" احملكيات هن اآليات الثالث يف سورة األنعام : واختلف العلياء فيهيا فقال ابن عباس  

وقضى ربك أال " ونظريها يف بين إسرائيل )  151" ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
يف ااتشابات حروف التهجي : اآليات وعنه أنه قال ) اإلسراء  - 23" ( تعبدوا إال إياه 

  أوائل السور
 

احملكم ما فيه من احلالل واحلرام وما سوى ذلك متشابه يشبه بعضه : وقال جماهد وعكرمة 
 26" ( وما يضل به إال الفاسقني : " بعضا يف احلق ويصدق بعضه بعضا ، كقوله تعاىل 

يونس - 100" ( وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون ) " البقرة  -   
احملكم الناسخ الذي يعيل به ، وااتشابه اانسوخ الذي يؤمن : والسدي وقال قتادة والضحاك 

مكيات القرآن ناسخه : به وال يعيل به وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس  قال 
وحالله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعيل به ، وااتشابات منسوخه ومقدمه 

احملكيات ما أوقف اهللا اخللق :  يعيل به ، وقيل ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به وال
على معناه وااتشابه ما استأثر اهللا تعاىل بعليه ال سبيل ألحد إىل عليه ، حنو اخلرب عن 

أشراط الساعة من خروج الدجال ، ونزول عيسى عليه السالم ، وطلوع الشيس من مغربا 
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}} ، وقيام الساعة وفناء الدنيا  
كأنه أحكيها فينع اخللق من التصرف فيها ( ا التفسري أنه يقول من الطرائف يف هذ 

وبعد ذلك يورد عدة تفاسري اعىن أحكيت فأين وضوح ااعىن ؟ ) لظهورها ووضوح معناها 
وا آيات اهللا  وكيف أصبحتم فرقا عدة إن مل تصرف، وكيف منع اخللق من التصرف فيها 

 كيفيا أحببتم ،
 وإليك تفسري القرطيب

هو الذي  -صلى اهللا عليه وسلم  -تال رسول اهللا : قالت  -مسلم عن عائشة  خرج{{  
أنزل عليك الكتاب منه آيات مكيات هن أم الكتاب وأخر متشابات فأما الذين يف 

قلوبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا 
قال : منا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب قالت والراسخون يف العلم يقولون آ

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
كنت أمشي مع أيب أمامة وهو على محار له : وعن أيب االب قال . مساهم اهللا فاحذروهم 

ما هذه الرءوس ؟ : فإذا رءوس منصوبة ، فقال ، حىت إذا انتهى إىل درج مسجد دمشق 
قيل : هذه رءوس خوارج جياء بم من العراق فقال أبو أمامة : ( كالب النار ، كالب النار 

، كالب النار ، شر قتلى حتت ظل السياء ، طوىب ان قتلهم وقتلوه - يقوهلا ثالثا - مث 
بكى ) فقلت : ما يبكيك يا أبا أمامة ؟ قال : رمحة هلم ( إ�م كانوا من أهل اإلسالم 

فخرجوا منه ، مث قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مكيات . . . " إىل آخر 
يا : فقلت . مث قرأ وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات . اآليات 

 -عته من رسول اهللا أشيء تقوله برأيك أم شيء مس: قلت . أبا أمامة هم هؤالء ؟ قال نعم 
صلى اهللا عليه وسلم - ؟ فقال : إين إذا جلريء إين إذا جلريء بل مسعته من رسول اهللا - 

اري مرة وال مرتني وال ثالث وال أربع وال مخس وال ست وال سبع ،  -صلى اهللا عليه وسلم 
 -سول اهللا مسعت ر : مث قال )  -قاهلا ثالثا  -وإال فصيتا : ووضع أصبعيه يف أذنيه ، قال 

تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعني فرقة واحدة يف : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم 
  اجلنة وسائرهم يف النار ، ولتزيدن عليهم هذه األمة واحدة واحدة يف اجلنة وسائرهم يف النار

ر فقال جاب; اختلف العلياء يف احملكيات وااتشابات على أقوال عديدة : الثانية   11: ص
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بن عبد اهللا - وهو مقتضى قول الشعيب وسفيان الثوري واريمها - : ( احملكيات من آي 
القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسريه ، وااتشابه ما مل يكن ألحد إىل عليه سبيل مما 
استأثر اهللا تعاىل بعليه دون خلقه . قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة ، وخروج 

ج والدجال وعيسى ، وحنو احلروف ااقطعة يف أوائل السوريأجوج ومأجو    
: وقال ميد بن الفضل . احملكم فاحتة الكتاب اليت ال جتزئ الصالة إال با : وقال أبو عثيان 

القرآن كله مكم ؛ لقوله : وقد قيل . سورة اإلخالص ؛ ألنه ليس فيها إال التوحيد فقط 
. كتابا متشابا: لقوله ; كله متشابه   :وقيل . كتاب أحكيت آياته : تعاىل    
كتاب أحكيت آياته أي يف : وليس هذا من معىن اآلية يف شيء ، فإن قوله تعاىل : قلت 

النظم والرصف وأنه حق من عند اهللا ، ومعىن كتابا متشابا أي يشبه بعضه بعضا ويصدق 
ر متشابات هذا آيات مكيات هن أم الكتاب وأخ: بعضه بعضا ، وليس ااراد بقوله 

إن البقر تشابه : ااعىن ، وإمنا ااتشابه يف هذه اآلية من باب االحتيال واالشتباه من قوله 
وااراد باحملكم ما يف مقابلة هذا ، . علينا أي التبس علينا ، أي حيتيل أنواعا كثرية من البقر 

شابه ما حيتيل وجوها ، مث إن اات: وقيل . وهو ما ال التباس فيه وال حيتيل إال وجها واحدا 
فاحملكم أبدا أصل ترد . إذا ردت الوجوه إىل وجه واحد وأبطل الباقي صار ااتشابه مكيا 

احملكيات هو قوله يف سورة األنعام : ( وقال ابن عباس . إليه الفروع ، وااتشابه هو الفرع 
وقضى ربك : سرائيل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إىل ثالث آيات ، وقوله يف بين إ

وهذا عندي مثال أعطاه يف احملكيات : أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا قال ابن عطية   
احملكيات ناسخه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعيل به ، : ( وقال ابن عباس أيضا  

وقال ) ه وااتشابات اانسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به وال يعيل ب
وقاله قتادة والربيع ) ت احملكيات الناسخات ، وااتشابات اانسوخا: ( ابن مسعود واريه 

احملكيات هي اليت فيها حجة : وقال ميد بن جعفر بن الزبري . والضحاك  12: ص -
الرب وعصية العباد ودفع اخلصوم والباطل ، ليس هلا تصريف وال حتريف عيا وضعن عليه 

ات هلن تصريف وحتريف وتأويل ، ابتلى اهللا فيهن العباد ، وقاله جماهد وابن وااتشاب. 
أحسن ما : قال النحاس . وهذا أحسن األقوال يف هذه اآلية : قال ابن عطية . إسحاق 

أن احملكيات ما كان قائيا بنفسه ال حيتاج أن يرجع فيه : قيل يف احملكيات وااتشابات 



63 

 

وااتشابات حنو إن اهللا يغفر . ا أحد وإين لغفار ان تاب إىل اريه حنو مل يكن له كفو 
إن : وإين لغفار ان تاب وإىل قوله عز وجل : الذنوب مجيعا يرجع فيه إىل قوله جل وعال 

.}} اهللا ال يغفر أن يشرك به   
وهكذا فال أحدا يعرف مفهوم احملكيات وااتشابات وهكذا مل يسأل أحد الرسول الكرمي عن 

، معناهن   
سوف لن أخوض بالتعليق كثرياً يف هذه التفاسري الركيكة اليت لن  ورام ماتقدم من قولنا بأنننا

خترج بعد قراءتك هلا مبفهوم واحد وال بصيغة مقبولة ، سأعلق اآلن على رواية ابن إمامة 
، جلبت من العراق على أ�ا رؤوس اخلوارج هذا الذي رأى رؤساً   

ي بن أيب طالب وصحابته الذين قتلوا يف كربالءطبعا هو يقصد احلسني بن عل  
. ويطلق عليهم صفة خوارج ويلعنهم كفرق بين إسرائيل   

 
ولست هنا يف معرض الدفاع عن احلسني سبط رسول اهللا ألنه أعظم من أن يكون موضع 
شبهٍة كهذه ، ولكين أقول أي فرقٍة ناجية تلك اليت تقتل وحتيل الرؤوس على احلراب من 

راق إىل الشام وبأي سّنٍة ، واهللا إن كل الفرق اهلالكة من قوم عاٍد ومثود مل يفعلوا أرض الع
فعلتهم النكراء هذه ، أكان ابن إمامة الباهلي هذا أقرب حلجر الرسول الكرمي من احلسني 

 إبن بنته البتول فاطية ؟ والذي نشأ يف كنفه وحتت رعايته ، 
يقول مسعُت رسول اهللا يتكلم عنهم وهو جاء ، كس أبو إمامة الذي كان يركب محاره أو الع

ال يعرف من هم ، أم هو ال يدري بأن اخلوارج ظهروا يف خالفة عثيان ، فهل أخربه 
، أال يقولون أنه ال يعلم الغيب إال اهللا ، هل أشار الرسول  بظهورهم الرسول بعلم الغيب

أى الشجرة االعونة من بين إىل احلسني وهو يف حجره وقال هذا زعيم اخلوارج ، فكيف ر 
 أمية ينزون على مقامة ؟ وكيف جعل الرسول احلسني من أصحاب الكساء ، 

هاهم أمامك أصحاب الرسول وهم يطعنون بأهل بيته ويقتلو�م ويصلبو�م كيا مل تفعل أمة 
واحلكاية بإختصار ، بنبيها كفعلتهم ،  

  –سأقتل احلسني ما دام أيب معاوية  –
كيا إن احلقيقة ال متس  الذي أرداد قتل علي حققه أبنه يزيد على ابن علي ، فيرام معاوية
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النيب فليا تويف مل  ، فالكره واحلقد كان منصبا على ميداً وحدهعليا واحلسني ، بل ختص 
الشجرة احمليدية  لوا بكل فروعبل أرادوا أن ينكّ ألنه قتل أبناءهم وأصوهلم ،  متت أحقادهم

وتابعوا مع فاطية  ذا األساس قتلوا أوالد النيب إبراهيم والقاسم وعبد اهللا ،ااباركة ، وعلى ه
  وقد حققوا ذلك وهكذا أرادوا أن يرجع ملك مكة مرة أخرى إليهم وإىل ذرياتم وذريتها ،

ااّر يف احلديث إن الصحابة أبدا مل حيددوا صراحة اآليات ااتشابات ومل يبينوا حىت قصد اهللا 
اللوايت ال يعرفهن  أحد ما ، يتهيوه بإتباع ااتشابات ، مع ذلك فحني يعرتضهم يف ااتشابه

أحد ، وحىت لو أنبأهم الرسول عن معىن احملكم وااتشابه فلن يبينوه أبدا ال هم وال من 
تبعهم ، ألن يف ذلك إ�ياراً للدولة اإلسالمية وكيا�ا ااستقل ، أل�م إن بينوه تساوت 

ها ، ومل يعد لليسليني من حق على اإلستحواذ على البلدان الاورة أو األديان فييا بين
   ،أخذ الدية ، ورويداً سنبني تفاصيل كل ذلك 

 نعود لآلية األخرى
 ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَات  مَُّْكَيات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَات  

  يعين بااتشابات آيات القرآن ، فلياذا هذا التشابه ؟ إذا كان اهللا -
 ألسنا حباجة لتوضيح ما التبس علينا يف أمور العبادات ليذكرها اهللا بدل هذه ااتشابات ؟

،يكون اجلواب الذي نفهيه من اآلية ، لكي يتبع الزائغة قلوبم ااتشابه إبتغاء الفتنة والتأويل    
اتشابه يف القرآن ليكشف من زاغ قلبهأي تعيد اهللا إجياد ا ،   

. فلنتحدث عن أمٍر مهم جدا تطرقنا له سابقا ونعود له اآلن اقتضى البحث  
-راجع االحق اخلاص بالصورة البالاية والقول البليغ  – وقواعد اللغة بالاة القول   

جاء قبل علم  نعرف جيدا ان البالاة جاءت قبل قواعد اللغة ، وعلى سبيل ااثال فإن الِشعر
العروض ، وبالرام إن العروض متقن يف تأسيس قواعد النظم لكن الفراهيدي أافل الكثري 
، ومنه البحر ااتدارك الذي زاده األخفش ، واألهم أن هناك حبور كثرية أهدرت لتضاربا 

 مع قواعد علم العروض وصعوبة حتديدها بقاعدٍة عروضية  
والقافية للدكتور صفاء خلوصيراجع كتاب فن التقطيع الشعري     - 

 -حنن يف لغتنا فعلنا ذات الشيئ ، فبعد أن وضعنا قواعد اللغة أمهلنا األم  وهي البالاة 
وأصبحنا نفسر القرآن على أساس قواعد اللغة والنفسره على أساس البالاة اليت قصدها اهللا 
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 يف قوله
) لتكون من اانذرين بلسان عريب مبني  (   

)  عربيا اري ذي عوجقرءانا  (و   
،) هذا كتاب مصدق لسانا عربيا ( و   
  

ويف حني ان لسان العرب جاء قبل أن تكون لدينا قواعد ، وعندما وضعناها مل توضع بشكٍل 
تام وكامل فأخذ العرب يزيدو�ا وينقصو�ا ، وترى تضاربا كبرياً وكثرياً بني البالاة والقواعد 

 بل يف القواعد نفسها ، 
ا نقول مبتدأ مؤخر فإننا خالفنا القواعد اليت وضعناها ، إذ كيف أقول مبتدأ وهو مؤخر فعندم 

إن بالاة احلديث قضت  ،، واابتدأ مانبتدأ به كالمنا ، وحني تسأل عن السبب يقال لك 
 بذلك ،

أي نقر ان البالاة هلا القدرة على كسر القواعد ، ناهيك عن الشواذ اليت الحصر هلا وال  
.عدد   

هديف من هذا البيان إننا بعد أن وضعنا القواعد صعب علينا فهم بالاة القرآن ، ألن القواعد 
مددة والبالاة الحيدها حد إال فكر ااتحدث الذي جيب علينا أن نعيه كامال ومتواصال ، 

وهذا الفكر بدأ يهيل مع ظهور قواعد اللغة ، والحقا سنتعرف على الفرق بني بالاة القول 
رة البالاية ،والصو   

7 -آل عيران  -ومتعن اآلن يف قوله تعاىل   
 ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَات  ُمَْكَيات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَات  

َنِة َوابِْتَغاء تَْأِويِلِه َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ َفَأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِبِْم َزْيغ  فَـَيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغا  ء اْلِفتـْ
ْلَبابِ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ملْن ِعنِد َربـلَنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلواْ األَ   

بات وردَن من قبل يف كل الكتب أي فالكتاب الذي أنزله اهللا على الرسول فيه آيات متشا 
الزبور واألجنيل والتوراة وآيات أخر مت إحكامها أي جعلها مبوضعها يف القرآن ، فقولنا 

أحكيتها أي أكيلتها ووضعتها يف مكا�ا ، لذا فهن أم الكتاب  ألن موضعهن القرآن 
 فقط دون الكتب السابقة ، 
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ميداً جاء من نفسه بذا الكتاب و أخذ آياته مما جند اآلن ان الذين زاات قلوبم يقولون ان 
جاءت به التوراة واألجنيل ، أما الراسخون يف العلم فيقولون إن هذا التشابه دليل ان كل ما 

هو من عند اهللا ، وإن ) صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ( أنزل من قبل وما جاء به الرسول 
ون هذا الشيئ ويعقلون إن أسباب التشابه أويل األلباب من كل األمم هم أيضا من يفقه

 يعود لثبات سنة اهللا يف كل ما أنزله من قبل ومن بعد ،
كيف نعرف مقصود الزائغة قلوبم هكذا ؟    

يسهل علينا ذلك من مفهوم ااخالفة اا قاله الراسخون يف العلم ، وهذا هو مفهوم  -اجلواب 
فأما الذين يف قلوبم زيغ فيتبعون ماتشابه واو اإلستئناف كيا سنبني ، أي يكون الكالم ، 

................وأما الراسخون يف العلم يقولون    
  -إبتغاء الفتنة  -لنأخذ اآلن معىن 

نقل الكالم خللق اخلالف بني قوم بخيلط الكثري مّنا بني الفتنة والنييية وينادون النيام الذي ي
ن الفكر واإلنبهار اللذان يصيبا شخصني بالفتان ، والصواب إن الفتنة هي الشغف

، ومنه قولنا الفاتنة أي اجلييلة اليت تبهرنا جبياهلا ، نالحظ اآلن إن فيشغالنه عيا كان فيه 
الذين زاات قلوبم أي مل يؤمنوا بنبوة ميد يتبعون آيات القرآن اليت تتشابه مع أحكام 

ه مل يأيت بشيئ جديد إمنا نقل ما التوراة واإلجنيل لكي  يشغلون الناس عن إتباع ميد ، وأن
 متشابات يف آيات  إن هناكجاء يف التوراة واإلجنيل ولو كان قصد اهللا بااتشابه هو 

ألن الزائغ جيب أن يدعوا اآلخرين للزيغ  -فأما الذين يف قلوبم مرض  -القرآن لقال 
يوية كيرضى وإنكار الدين والنبوة ، ال أن يفسر اآليات على هواه من أجل مطامع دن

القلوب ، والفتنة جيب أن تقع مبادة أخرى أي بكتاٍب ودين آخر يشغلك عن إتباع القرآن 
ال  -فر إبتغاء الك -واإلسالم ، ال أن يكون من ضين ااادة نفسها أي يكون القول 

؟الفتنة  مَ قرآن لقال إبتغاء الكفر مثال ، فلِ قصد اهللا بااتشابه آيات الإبتغاء الفتنة ، فلو   
وكيف تقع الفتنة إذا كانت اآليات كلها من ذات القرآن ،     

) إبتغاء تأويله ( فيا يعين   
وما يعلم تأويله إال اهللا -أوال الحظ قوله تعاىل  -    

النافية ،  فلياذا ؟) ال ( أو ) لن ( النافية ونفيها اري مؤكد  ، ومل يأيت ب ) ما(هنا جاء ب   
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حصل) ال ( أو )  لن( ألنه سبحانه إذا جاء ب   
منع من تأويله بشكل قطعي أي حرم علينا تأويله - 1   

لن يأيت من البشر من حيسن تأويله حىت الرسول الكرميمل و  – 2 ،  
إذاً فاهللا ما �انا عن تأويل القرآن بل كان ااعىن عدم التوصل لتأويله بالشكل ااطابق 

سول بذلك ، وهذا دليل عيق مفاهيم والصحيح إال عن طريق اهللا ، كنبيه ومن حدثهم الر 
وأصبح األمر خالف ما ظنوا ، أي عليكم أن ، القرآن ال دليل منع التعرف على مفاهييه 

 تتدبروه وتدبروه علكم تتدون لتأويله ،
، ولكن هذا ليس كل شيئ وليس هو ااراد ، ومل نصل بعد إىل علة النص ،) ما(وهذا نفع    

  ، الحظ األهم
َلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ملْن ِعنِد َربـلَناَوَما يـَعْ  -  

هنا جاء تعاىل بعد قوله (وما يعلم تأويله إال اهللا و .... ) بواو إستئنافيه أو ماتسيى أيضا  -
؟ وااذا مل يذكر لنا على األقل إن فلياذا مل ينهي اآلية ويبدأ بآية أخرى  -بواو اإلبتداء 

 الرسول يعلم تأويله ؟
هذه احلالة اليت يف القرآن تدل على السكوت عن الذوات االحقة حملذورية ذكرها وعدم إلزام 

 هذه الذوات بتأويله ، كيف ذلك ؟
ه اخلطأ الذي حّرف تفسري هذه اآلية هو اإلعتقاد ان ااقصود بالكتاب دائيا هو القرآن فأتبعت

أخطاء يف تفسري بقية اآلية فهو كيا ذكرنا مبعىن كل الكتب السياوية  ، فاصطدموا مبعىن 
تأويله اليت فهيها البعض على أ�ا البيان أو التفسري ، وهي أبدا ماهلا عالقة بالبيان والتفسري 
، ألنك ببساطة تعرف ان األيلولة هي مرجع الشيء ومنه آلت إليه ، أي رجعت له وعادت 

تعود للكتاب فيعين ) تأويله ( ه ومنها آله أي اانسوب له بنسب ، فليا كانت اهلاء يف إلي
أن ما تشابه منها يف كل الكتاب ليس من إختصاص أحد إرجاعها للقرآن ، فإذا قال اهللا 

ما يعلم تأويله إال اهللا ورسوله ، كان على الرسول تصحيح التوراة واإلجنيل والزبور على 
ا أصبح ااعىن هكذا وجب علينا إمهال كل ماجاء بالتوراة أساس ما جاء ب

ّ
ه القرآن ، وا

واإلجنيل وإعتبار القرآن ناسخا اا جاء بن أل�يا من وضع األحبار والرهبان وإن بقي 
 القليل منها دون حتريف فقد وردت يف القرآن ،
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راة واإلجنيل آية ال أن تكون  آيات القرآن آيات نسخت بعضها بعضاً ، وإن صحت يف التو  
من الكتاب فهي عندنا بااتشابه ، وما مل يوجد فيهن فهو عندنا باحملكم ، وإن كان معىن 
تأويله هو تفسريه فهذا يعين إن اهللا أراد منع الذين زاات قلوبم من تفسريه ولنقل خشيت 

 أن يفسروه على هواهم ،
خل لليتشابه يف ذلك ، أي سواء  ولكن آيات القرآن كلها حتتيل التفسري على اهلوى ، والد

كانت متشابة أم مكية فييكن تفسريها على اهلوى وما ينسجم مع  تطلعات كل فرقٍة ، 
 وااذا إذاً قينا بتفسري القرآن ؟

لذا فإن إبتغاء تأويله تعين الطعن بالقرآن على إنه مأخوذ من الكتب السابقة وليس مصدقا اا  
الراسخة قلوبم ،جاء يف الكتب السابقة كيا قال   

وقد روي أن الرسول قد منع أصحابه من اإلطالع على التوراة واإلجنيل ، وذلك ألن الفرقان 
مل يكن قد إكتيل نزوله ، وهو احملكم من اآليات ، فإن أطلعوا على التوراة واإلجنيل سريون 

ل آيات التوارة إن اآليات كلها تقريبا متشابة ، وهذا ما سيجعلهم يف قناعة بأن الرسول ينق
 واإلجنيل ليخرج كتابا جديدا له حاشاه ، 

ونستدرك بالقول إن اآليات احملكيات هن اآليات الاليت مل يتم إيرادهن مسبقا ال يف الزبور  
وال يف التوراة وال يف اإلجنيل ، لذلك فهن أم الكتاب أما ااتشابات فقد سبق إن ُأحكين 

هن مرة أخرى يف القرآن  ،يف الكتب السابقة ومن أسباب إيراد  
. دليل ثبات سنة اهللا  - 1  
.دليل وحدانية القائل وهو اهللا  - 2  
فرض احكام اهللا وشريعته اليت جاءت يف القرآن دون اريها ، حىت يف قصص األنبياء  - 3

وأنباءهم  ، لذا يكون من الكفر األخذ بروايات كعب األحبار الذي إدعى معرفته 
ليزج بروايات خمتلقه يف الدين ، بالصحيح من التوراة  

أي إن يف هذه اآلية منع لليسليني من الرجوع للكتب السابقة على إ�ن أيضا من عند اهللا ، 
فتكرارهن يف القرآن يبطل حجة الرجوع إىل ما سلف ، خاصة بعد التنبيه إن اآليات اليت 

.   وردت سابقا مت حتريفها شكال أو مضيوناً   
النصارى وحنن أيضاً إذا ما إطلعنا اآلن كم حّرف من التوراة واإلجنيل حىت لريى اليهود و  - 4



69 

 

ادت الكثري من آياتا بعيدة عن مفاهييها الصحيحة وما أراد اهللا لعباده من الشرائع 
، ولكن مع األسف لن ندرك ذلك ألن مفاهيم القرآن لدينا اآلن ال ختتلف عيا والعقيدة 

فكل آيات اهللا جعلناها مشرفة آلبائنا وأجدادنا ، ليكون  توصل إليه أهل الكتاب قدميا ،
.دين ميد ملكا لنا   

كي يعلم أهل الكتب السابقة إن القرآن جاء ناسخا لكتبهم مبا فيه من ااتشابه ومكيال   - 5
ديد باألخذ بشرائع هلا مبا نزل فيه من آيات مكيات جدد وعدم إلزام اابشرين بالدين اجل

.أهل الكتاب   
ومل يقل فيه آيات ) فيه آيَات  مَُّْكَيات  ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَات  ( فلياذا قال اهللا  -

ألن عكس ااتشابه هو اري ااتشابه وليس احملكم  -متشابات واري متشابات ؟   
ري وااذا مل يقل فيه آيات مكيات وأخر اري مكيات إذا كان قصد اهللا باحملكم هو ا

 ااتشابه  ؟ 
 ما معىن احملكم ؟

احملكم هو الشيئ التام كيا نقول مكم اإلاالق أي وصل إىل متام إاالقه فهو تام الغلق ،  
كل جوانبه ، فهل ميكن إبدال كلية مكيات بالتامات ؟  بطتْ وقد ضُ   

التام لتشيل مفردة تام ليست اافردة اارادفة متاما لكلية احملكم ، فاحملكم مفردة ترتقي على  
منعا للخلط ، مفردة الدقة والتييز ، فحني حتكم الشيئ فإنك متيزه بذاته عن بقيت األشياء 

بينه وبني البقية ، فحني نقول أحكيُت صنعه ، فال يعين فقط أمتيت صنعه بل تعين أيضا 
والدقة أما من اايكن أن حيتاج إىل التييز  التييز والدقة ااتناهيه يف الصنع ، لذا فإن التيام

حتصيل حاصل للتييز والدقة ، فال داعي أن أقول أمتيت صنعه إذا قلت  احملكم فهو
.أحكيت صنعه أي كنت دقيقا ومتييزا يف صنعه   

عليه فاهللا أراد بإختيار مفردة مكيات الداللة على عدم وجودهن يف الكتب السابقة إال يف 
اري ااتشابة ال يفي بالغرض فهن أم القرآن ، وهن بالتايل اري متشابات ولكن تعبري 

، فلو قال اهللا متشابات واري متشابات ، فال ميكن  الكتاب ولسن فقط اري متشابات
إعتبار القرآن آخر الكتب السياوية أو على األقل يعلو على الكتب األخرى ، فين 

خصيات البديهي أن حيتوي القرآن على آياٍت اري متشاباٍت ألنه حتدث عن أحداث وش
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. تلت موسى وعيسى ، كالرسول وصحابته وزوجاته وأهل قريش من ااشركني والكافرين   
  ؟من قبل  اً مسو اب وهل جاء اهللا بآيات أكثر هن أم الكتعن احملكيات فلياذا إذاً قال اهللا 

زه اإلعتباري ، والبد أن يكون رأس الشيئ وقيته ومركزه ـــته ومركــه وقيّ ـــأّم الشيئ رأس= 
اإلعتباري هو أصغر حجيا ومساحة من باقي اهليكل ، لكنه يعترب أساس الشيئ وهذا 

اليعين عدم أمهية اهليكل فال قيية جلسد اإلنسان من اري رأس وال إعتبار لرأس بغري جسد 
، وكذلك فأم الكتاب هن اآليات اليت تفرد بن القرآن بفصل أمساه اهللا بالفرقان دون 

ااتشابات هن أمهات الكتب السابقة واحملكيات هن أم القرآن ،  الكتب السابقة ، أي إن
وبالتايل فاحملكيات هن أم الكتاب كله أل�ن متييات ومكيالت لكل الكتب ، وألن 

.البقية أصبحن متشابات لذكرهن يف السابق وإعادة ذكرهن يف القرآن   
 -بور والتوراة واإلجنيل إذا كانت الكتب والسنن هي نفسها اليت كانت يف الز  -نسأل هنا 

 فياهي معجزة الرسول الكرمي هل هي أم الكتاب أم القرآن كله كيا يدعون ؟
معجزته أنه أفلح يف تبليغ رسالة ربه من اري معجزة ، يف قوم مل يكن مبقدور كل  -اجلواب 

 ااعاجز اليت آتاها اهللا ألنبياءه أن جيعلوهم من ااؤمنني ، 
ليل ، فهم على يقني بصدق الروايات اليت جاء با اليهود والنصارى والقضية ال حتتاج إىل د

واليت تتحدث عن معجزات موسى وعيسى ، مع ذلك فضلوا عبادة األصنام على إتباع 
اليهودية والنصرانية ، والنيب إمساعيل أسبق من موسى وعيسى  ، مع ذلك مل يكن إمساعيل 

كانت نبوة إمساعيل ختص أهل بيته فقط ، واحلفاظ نبياً للعرب ومل يأتم بأي معجزٍة أبدا ، و 
 على نسله الطاهر بالوحدانية ومعرفة اهللا حىت جميئ الرسول الكرمي ميد ،  

-مع ذلك فإن الفرقان ليس هو كل القرآن بل ما فرق من آياته عن ااتشابه يف الزبور ووو  -  
إكتيل بفرقان القرآن الكتاب كله  ولكن فرقان القرآن خيتلف عن فرقان اإلجنيل والتوراة ، فقد

، أي أساسه ورأسه ومتامه ، كله ، وأهم من ذلك إن فرقان القرآن هو أم الكتاب    
وميكنك أن تدرك ذلك بسهولة من قوله تعاىل    

 سورة آل عيران
ًقا للَيا بـَْنيَ َيَدْيِه َوأَنَزَل التـَّْوَراةَ  ِمن قَـْبُل ُهًدى ) 3(َواِإلِجنيَل  نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقل ُمَصدل

َقامٍ لللنَّاِس َوأَنَزَل اْلُفْرَقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبآيَاِت اللَِّه َهلُْم َعَذاب  َشِديد  َواللَُّه َعزِيز  ُذو انتِ   
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نرى إن إنزال الفرقان اري مدد لكتاب ، بل إن لكل كتاب فرقان أما الزبور فهو فرقان يف حد 
ته ، لكن هذا الزبور مل يعد فرقانا يف التوراة بل كان من ااتشابه واحملكم من التوراة هو ذا

فرقان التوراة وهكذا ، ولنطلعك على منوذج من تفسريات اافسرين أو باألحرى أهواء 
 اافسرين ،

 القرطيب
. ة البالغة باحلج: نزل عليك الكتاب يعين القرآن باحلق أي بالصدق ، وقيل : قوله تعاىل {{ 

. والتنزيل مرة بعد مرة  7: ص ) نزل ( شيئا بعد شيء ، فلذلك قال : والقرآن نزل جنوما 
يف موضع ) باحلق ( والتوراة واإلجنيل نزال دفعة واحدة فلذلك قال أنزل ، والباء يف قوله 

ألنه آتيا باحلق وال تتعلق ب نزل : احلال من الكتاب ، والباء متعلقة مبحذوف ، التقدير 
  قد تعدى إىل مفعولني أحدمها حبرف جر ، وال يتعدى إىل ثالث

هذا ; ألنه ال ميكن أن يكون اري مصدق ، أي اري موافق ; ومصدقا حال مؤكدة اري منتقلة 
وقدر فيه بعضهم االنتقال على معىن أنه مصدق لنفسه ومصدق لغريه. قول اجليهور    

: والتوراة معناها الضياء والنور مشتقة من . ب اانزلة اا بني يديه يعين من الكت: قوله تعاىل 
ورى الزند ووري لغتان إذا خرجت ناره وأصلها تورية على وزن تفعلة ، التاء زائدة وحتركت 

الياء وقبلها فتحة فقلبت ألفا ، وجيوز أن تكون تفعلة فتنقل الراء من الكسر إىل الفتح كيا 
أصلها فوعلة : وقال اخلليل . اة كالمها عن الفراء قالوا يف جارية جاراة ويف ناصية ناص

وجلت ، : فاألصل وورية قلبت الواو األوىل تاء كيا قلبت يف توجل واألصل ووجل فوعل من 
التوراة : وقيل . وقلبت الياء ألفا حلركتها وانفتاح ما قبلها ، وبناء فوعلة أكثر من تفعلة 

الكتيان لغريه ، فكأن أكثر التوراة معاريض مأخوذة من التورية ، وهي التعريض بالشيء و 
واجليهور على القول األول لقوله . وتلوحيات من اري تصريح وإيضاح ، هذا قول ااؤرج 

واإلجنيل إفعيل . ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لليتقني يعين التوراة : تعاىل 
فاإلجنيل أصل لعلوم وحكم . ى توار من النجل وهو األصل ، وجييع على أناجيل وتوراة عل

هو من جنلت الشيء إذا : وقيل . لعن اهللا ناجليه ، يعين والديه ، إذ كانا أصله : ويقال  ،
}}فاإلجنيل مستخرج به علوم وحكم ، ومنه مسي الولد والنسل جنال خلروجه ; استخرجته   
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ة واإلجنيل ، يقول بأن القرآن نزل ال نعرف إذا ما كان هذا النص شرح لآلية أم بيان اعىن التورا
أما التوراة واإلجنيل فنزال دفعة واحدة لذلك ) نّزل عليك الكتاب ( جنوما لذلك قال تعاىل 

، فيا أنزله اهللا يف قوله ) أنزل التوراة واإلجنيل ( قال اهللا   
الحظ عربيا و  و إنا أنزلناه قرآنا و إنّا أنزلناه يف ليلة مباركة أنزلناه يف ليلة القدر إنّا   

 يف سورة النساء
راك اهللاباحلق لتحكم بني الناس مبا أ اْلِكَتابَ ِإنَّا أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك    

113 –ويف النساء   
  َعَلْيَك َعِظيًيا  اللَّهِ  َفْضلُ  وََكانَ  تـَْعَلمُ  َتُكنْ َما ملَْ  َوَعلََّيكَ  َواحلِْْكَيةَ  اْلِكَتابَ َعَلْيَك  اللَّهُ  َوأَنـَْزلَ 

 سورة الزمر
هتدى فلنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وما أنت إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحلق فين ا

  عليهم بوكيل
 والطامة الكربى إنا أنزلنا الذكر وإنا له حلافظون 

فأين حديثهم الطويل العريض عن إن الذكر هو القرآن ؟ وحني نصل هلذه اآلية جند إن القرآن 
،) نّزل ( نزل جنوما على أساس   

 
وهذا هو يكيل بعضها البعض  الكثري إن الكتب كلها أجزاءمنها ب وبعد فإن احلقيقة اليت ترّ 

.ااتشابه الذي يف القرآن ومل يؤت به سابقا فهو احملكم   
 

عدة فيا شأن اآليات ااتكررة واليت تشابت يف رمسها وصيااتها وتكررت يف سورٍ  ؟   
؟ وما هي أسباب ايوض النصوص القرآنية  

 
 
 

 
 

http://www.7bna.com/vb
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3183&idto=3183&bk_no=61&ID=3223#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3183&idto=3183&bk_no=61&ID=3223#docu
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ثايناابحث ال  
 

القرآنية تأسباب ايوض اآليا  
وأسباب تكرارها   

 
هلذا السؤال ، حاول اإلختصار لألمهية الكبريةرام إن اإلجابة مطولة جدا لكننا سن     

 
من ااسليني كان يقرأ قوله تعاىل ، اً ذكر أوال قصة مشهورة وهي أن أحدتلن -  

َنَكاًال ملَن الّلِه َوالّلُه َعزِيز  َحِكيم   َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة َفاْقَطُعواْ أَْيِديـَُهَيا َجَزاء ِمبَا َكَسَبا  
( راحت عينه أو فكره على اآلية اليت بعدها وقال ) واهللا عزيز حكيم ( لكنه بدل أن يقول 

، وحيث ان اعرابّياً كان بالقرب منه مل يسيع قط القرآن ، قاطعه قائال ) واهللا َاُفور  رَِّحيم  
كالم اهللا الذي والذي وهو بلساٍن عريب ،ما هذا الكالم ؟ أجابه ااسلم إنه    

ال ما هذا بكالم اهللا والبلساٍن عريب ،: فأجابه االعرايب     
 فراجع ااسلم قراءة القرآن ، 

نعم قلت افور رحيم بدل عزيز حكيم ،: قال   
فقال له األعرايب اآلن أصبح الكالم لسانا عربيا ومن عزيز مقتدر ، ألنه عّز فحكم وحكم 

.فقطع   
الحظ من هذه احلكاية إن ااسلم مل خيطأ يف قواعد اللغة ، بل أخطأ يف بالاة احلديث ن

وسبب اخلطأ إنه مل يـُعيل كل كليات اآلية مع بعضها البعض لينتبه خلطئه ،  وهذا هو 
بالضبط سبب فهينا تشابه اآليات ، أي ألننا مل نـُْعِيل الكليات باآلية ومل نُعيل اآلية 

فين مّنا يستطيع فعل ذلك ؟ ل السورة بالقرآن ،ـيِ عْ ــبالسورة ومل نُ    
 وهناك آيات كثرية مل يشبها الغيوض بل سوء الفهم ،

 لنعد قليال إىل ما كان من كالمنا يف اابحث السابق وعن قوله تعاىل
 َما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن  

اآلية ويف الكثري ، ان الواو إذا جاءت واو إبتداء  فنحن ذه هل تفاسرينا ما نالحظه يف الغريب
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 جنعلها آية مستقلًة وإن مجعها اهللا يف ذات اآلية ،
فهنا الواو مبا إ�ا واو إبتداء أو إستئناف ، إذ مع األسف مل يفرقوا بني واو اإلبتداء و واو 

.القواعد على البالاة اإلستئناف ، لذا فصلوها عن اآلية اليت قبلها ، والسبب اننا اعيلنا   
 فالقواعد تدعونا إىل ترك ما قبل الواو إذا كانت الواو واو إبتداء ، 

إن هذه الواو تسيى واو اإلبتداء وتسيى أيضا  -وياليتنا فهينا حىت القواعد ، والحظ أنت  
 الواو اإلستئنافية ، وهذه أكرب مصائب القواعد فأنظر ااجاء يف جامع اللغة العربية ،

وهي الواو اليت يكون ما بعدها خمتلفاً عيا قبلها يف ااعىن أو يف النوع : واو االستئناف :   -
  -مسعد ميد زياد . د =  وال يشاركه يف اإلعراب ، وتسيى بواو االبتداء أيضا

لو عرفنا الفرق بني اإلبتداء واإلستئناف لوضع هذا التعريف لواو اإلبتداء ، وقلنا عن واو 
 ون تابعا اا قبله يف اإلستدراكف هي اليت توصل الكالم بعد السكوت على أن يكاإلستئنا

اإلطار العام ، أي دخل خيتلف عن حكم ماقبله يف اارتبه ) ااسَتأَنف ( ، وبالتايل فحكم 
، وهو ذات الفرق بني واو اإلستئناف و واو العاطفة ، واا كانت  بإطاٍر خاص وخرج منه

وليست واو إبتداء كان العلم بتأويله هللا وللراسخون يف العلم ، لكن  هذه الواو إستئنافية
الراسخون يف العلم ال جيتهدون يف تأويله ، أل�م يدركون أن كال من عند اهللا واحلق هو 

التيسك بكياله وهو القرآن وعدم النظر إىل فصوله السابقة أل�ا وردت يف القرآن 
احملكيات اليت مل يردن سابقاً ، لذا ترانا نسيي هذه بالصيااات الصحية باإلضافة لآلياته 

 الواو بواو الفتنة أل�ا خلقت مصائب الميكننا إحتواءها ،
وحىت مع إعرتافهم بوجود اإلستئناف وتقبلهم فكرة اجليل ااستأنفه ، مل يعريوا أي إهتيام هلذا 

عن التواصل والتتبع  اإلستئناف وجعلوه يف حكم اإلبتداء ، أي جعلوا اإلستئناف إنقطاعاً 
يف احلكم وبدء بآية وأحكام جديدة وبذلك أشركوه حبكم اإلستثناء من كامل النص وليس 

اإلستئناف ، وهذا التصور هو بالضبط عيل واو اإلبتداء وليس عيل واو اإلستئناف ، 
 مثالنا على ذلك قوله تعاىل 

سورة الشعراء    
يـُْلُقوَن السَّْيَع ) 222(تـَنَـزَُّل َعَلى ُكلل أَفَّاٍك أَثِيٍم ) 221(لشََّياِطُني َهْل أُنـَبلُئُكْم َعَلى َمن تـَنَـزَُّل ا

َوَأْكثـَُرُهْم َكاِذبُوَن (223) َوالشَُّعرَاء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن (224) َأملَْ تـََر أَنـَُّهْم ِيف ُكلل َواٍد َيِهيُيوَن 
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ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِيُلوا الصَّاِحلَاِت َوذََكُروا اللََّه  ) 226(َن َوأَنـَُّهْم يـَُقوُلوَن َما ال يـَْفَعُلو ) 225(
227-َكِثريًا َوانَتَصُروا ِمن بـَْعِد َما ظُِلُيوا َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُيوا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوَن   

هذا ماجاء يف ( أنفه على أ�ا مجلة مست -والشعراء يتبعهم الغاوون  -فجاؤا بإعراب اآلية  -
لذا قادهم التفسري كيا جاء يف البغوي واريه) ااشكل يف إعراب القرآن   

 
تنزل عليه شيطان : هذا جواب قوهلم ) على من تنزل الشياطني ( أخربكم  -هل أنبئكم {{  

فاجر ، قال قتادة ) أثيم ( كذاب  ) على كل أفاك ( تتنزل: أي ) تنزل :  ( ، مث بني فقال 
عز  -وهو قوله . م الكهنة ، يسرتق اجلن السيع مث يلقون إىل أوليائهم من اإلنس ه: 

يستيعون من ااالئكة مستقرين ، : أي ) يلقون السيع ) ( يلقون السيع : ) (  -وجل 
. أل�م خيلطون به كذبا كثريا ) وأكثرهم كاذبون ) ( فيلقون إىل الكهنة   

أراد شعراء الكفار الذين  : قال أهل التفسري ) الغاوون والشعراء يتبعهم (   -عز وجل  -قوله 
منهم : ، وذكر مقاتل أمساءهم ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -كانوا يهجون رسول اهللا 

. عبد اهللا بن الزبعرى السهيي ، وهبرية بن أيب وهب ااخزومي ، ومشافع بن عبد مناف 
صلت الثقفي ، تكليوا بالكذب وبالباطل ، وأبو عزة بن عبد اهللا اجليحي ، وأمية بن أيب ال

وقالوا الشعر ، واجتيع إليهم اواة من قومهم . حنن نقول مثل ما يقول ميد : وقالوا 
وأصحابه ، ويروون عنهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -يستيعون أشعارهم حني يهجون النيب 

النيب صلى اهللا [ ن هجاء هم الرواة الذين يروو ( والشعراء يتبعهم الغاوون : ) قوله . وذلك 
: وقال الضحاك . الغاوون هم الشياطني : وقال قتادة وجماهد . عليه وسلم و ااسليني 

تاجى رجالن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدمها من األنصار واآلخر من 
هي و . قوم آخرين ، ومع كل واحد منهيا اواة من قومه ، وهم السفهاء فنزلت هذه اآلية 

) يهييون ) ( من أودية الكالم ) أمل تر أ�م يف كل واد . ( رواية عطية عن ابن عباس 
. }} الذاهب على وجهه ال مقصد له: جائرون وعن طريق احلق حائدون ، واهلائم   

 
خالصة التفسري أن الشعراء ماهلم أي صلة من بعيد ومن قريب بالفئة األوىل اليت تنزل 

ذكرت يف اآليات اليت سبقت آيةالشياطني عليهم واليت   
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-والشعراء يتبعهم الغاوون  -   
وليقوموا حبياية فئة من اانافقني واألفاكني قاموا بتصنيف الفئة األوىل على إ�م الكهنة  

 وبتحديد أمساء الشعراء الذين عناهم اهللا يف قوله ،
ن زامن الرسول ومن واحلقيقة إن كل ما جاء يف هذه اآليات أحكام مطلقة وشاملة سواء ا 

 إسبعادهمسبقه ومن تاله إىل يوم القيامة ، وإن الشعراء ليسوا مبعزل عن األفاكني إمنا مت 
: بسبب  

، ففي اآلية إستئناف  لوجود فئة مستثناة منهم ، وهم الذين ذكرهم اهللا يف قوله -أوال 
 للشعراء وإستثناء من الشعراء ،

،وا الصَّاِحلَاِت َوذََكُروا اللََّه َكِثريًا َوانَتَصُروا ِمن بـَْعِد َما ظُِلُيوا ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِيلُ  -   
 

عدم إعطاء الشعر والشعراء أمهية يف التأثري مثل قول األفاكني ، ألن العرب كانوا على  -ثانيا 
رة ، دراية بأن قول الشاعر فيه مبالغة ، وإن أكثر الشعراء يعيدون إىل كتابة القصائد باألج

اواالة ألصحاب لرد ااداهنة وا ور ال يؤمن با وال يعتقد بالذا قد يعرب الشاعر عن أم
 النفوذ والسلطة ،

 إذاً ما هي األسباب اليت جعلت من الشعراء تابعني باإلستئناف لألفاكني ؟
 

ا تبادل الصور بني األفاكني والشعراء ، سواء كون الشعراء يستيعون إىل شياطينهم مب - 1
يغووهم لكتابة الزور على أساس االذات ، أو كون األفاكني هم أيضا من الذين يقولون 

 ماال يفعلون ويف كل واد خيوضون ويتبعهم الغاوون ،
إال  -كي ال يشيل قوله تعاىل باإلستثناء على األفاكني ، فاإلستثناء  الوارد للشعراء ب   - 2 

من األفاكني  ال يتعدى الشعراء ليسبق ما قبلهم  .......   الذين آمنوا وعيلوا الصاحلات 
ال يتعدى اجليلة ااستأنفة إىل ما قبلها بل يقع على ااستأنف وحده ،   ، فاإلستثناء إذاً   

   
فلياذا مل تكن آيات اهللا صرحية بكل دالالتا وقصصها وتتخذت من قواعد اللغة أساسا  -  

عضها ؟هلا لدرء اخلالف وما الفائدة من تكرار ب  
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:ونبدأ بأسباب تكرار اآليات لنجيل األسباب على شكل نقاط للتوضيح   
صدُق اهللا يف احلديث ، ونقل ما حصل وقيل يف األزمان السالفة كيا حصل متاما ،  -أوال 

فحني ذكر لنا اهللا إنه أمر ااالئكة بالسجود مث كرر ذلك ، فيعىن هذا إنه بالفعل قال هلم 
، وقد نبه آدم مرتني من الشيطان ، وظل إبليس يأىب السجود يف   عدة مرات أسجدوا آلدم

.كل سجدة   
 

تشابه كالم اانافقني وااشركني وأهل الكتاب ومن مث عودتم إىل نفس اإلتامات وإن  -ثانيا 
جاءت بصيغ خمتلفة ، فكان صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يتهم اارة تلو اارة بأنه ساحر  

.ء من قبل كيا أتم األنبيا  
 

إاالق مقرتبات الذنوب ، والتأكيد على األعيال الواجبة وااستحبة عند اهللا ، –ثالثا   
كثريا ما حياول اارؤ منا أن جيد فرصة للدخول إىل الذنب من باب مل يغلقها اهللا صراحة ،   

هذا عني األمر الذي جيري على القوانني الوضعية ، وهذا ما نسييه بالتحايل على النص ، و 
ما جرى يف موضوع التبين مثال ، فلّيا حّرم اهللا التبين ، قام بعض من الصحابة بإبتداع حيلة 

اإلقرار ، بأن يتفق الزوج والزوجة على أن يشهدان إن هذا الولد قد ولد هليا من فراش 
الزوجة ، وفقد أو خطف أو ااب أو أي حجة تثبت للقاضي الشرعي أو لليحكية إن 

، وعلى هذا األساس أتوا حبيلة أعظم ذنبا من علة التحرمي ،  هذا الولد هليا  
رام إن كل هذه اخلطط مل يرتكها اهللا دون أن يغلق مقرتباتا ، فإن مل يذكرها بالنص فقد ذكر 

نصوصا كثرية عن الكذب والتدليس وااكر واإلفرتاء ، أي إن هناك تكرار يف نصوص 
ة لإللتفاف على النص ، فقوله تعاىل اآليات لتهويل الذنب وأن ال جند من حيل  

30 –سورة النور   
َيْصنَـُعونَ ُقل للْلُيْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى َهلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبري  ِمبَا   

 وقوله تعاىل يف سورة ااعارج
ُر ) 29( َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ  ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم َفِإنـَُّهْم َايـْ

  30 –َمُلوِمَني 
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نالحظ من هذه اآليات ومرادفاتا األخرى تأكيد اهللا سبحانه وتعاىل على عفة النفس وطهارة 
 البدن من الزنا ، وبعد كل هذه اآليات يعود لينهانا عن الزنا بقوله

ة اإلسراءيف سور   
32 -َوَال تـَْقَربُواْ الزلَىن ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبيالً   

فالذي يغض بصره وحيفظ فرجه ال حيتاج إىل نٍص خاص مينعه من الزنا ، فيثال لدينا نص 
 مينعنا من التعرض للوالدين باألذى يف قوله تعاىل 

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا َأْو ِكَالُمهَا َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّا ُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً ِإمَّا يـَبـْ
َهْرُمهَا َوُقْل َهلَُيا قَـْوالً َكرِمياً  23 -َفَال تـَُقْل َهلَُيا ُأفٍّ َوَال تـَنـْ  

 
ألدىن من أذيتهيا ، فال حنتاج إىل نٍص يذكر اهللا فيه لنا حرمة ضربيا ألنه تعاىل قد حرم احلد ا

ولكن واقت اهللا الشديد لفعل الزنا ولولع بين آدم فيه ، أورد لنا نصوص كثرية ومتعددة 
 تنهانا عنه ،

ومن ناحيٍة أخرى جتد نصوصا كثرية ومتعددة حيظنا با على فعل اخلري وإتاء العبادات اليت 
 يرضاها ،

عن تركها ،فعن الصالة جند نصوصا كثرية تدفعنا للصالة وتنهانا   
103 –سورة النساء   

 َفَأِقيُيواْ الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُيْؤِمِنَني ِكَتابًا مَّْوُقوتًا
 سورة اااعون

الَِّذيَن ُهْم َعن َصالِتِْم َساُهونَ ) 4(فَـَوْيل  للْلُيَصللَني   
 سورة البقرة

الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُيوَن الصَّالَة َوِممَّا ) 2(ُيتَِّقَني َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لللْ 
َناُهْم يُنِفُقوَن  3 -َرَزقـْ  
 سورة العنكبوت

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُينَكِر َوَلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـُر َواللَُّه يـَْعَلُم َما تَ  وَن ْصنَـعُ َوأَِقِم الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة تـَنـْ
- 45  
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مع ذلك فهناك علة أخرى قضت . ومثل ما أكد لنا ما ميقته كثرياً ، أكد لنا ما حيبه كثرياً 
التكرار يف هذا ااوضع ويف ذاك النص ويف تلك السورة ، كيا أشرنا يف قضية اإلعرايب الذي 

 قرأ اآلية خطًأ ،
 

 ولنرى اآلن أسباب الغيوض
هدفه من ذكر كل قصص األولني هو ااوعظة وإختاذ  فييا خيص قصص القرآن فإن اهللا - أوال

ما مر باألمم السالفة هدى اا سنير به من أمور البد أ�ا تشابه ما مر با األوائل ، كيا 
لذا خطف  -أ�ا ذكرت لبيان بعض قدراته وعلومه ، وليس اهلدف أن نرويها سلفا خللف 

  . كن هل فعلنا ذلك ؟منها عناصر الرواية وجعل لعقولنا قوة لتدبرها ، ول
   

أسند اهللا مهية تفسري القرآن وبيانه للنيب وللسابقني يف اإلميان ، جعل مفاتيح  اا - ثانيا
شفراته بيد النيب ومن وااله ، لكشف أهل النفاق والزيف ، والذين سنعرفهم من تضارب 

 أقوهلم وإختالفهم وتردي فهيهم ،
بعلم تفسري وإستنباط اآليات وعلم أسباب نزوهلا فييا  أي إن اهللا خّص النيب ومن إتبعه باحلق

واا ، وألجل أن يكشف الدعاة واانافقني جعله محّاال ذا وجوه ، فهذه اايزة جعلت من 
حد وال ينقطع يف عصر ويف نفس الوقت كاشفا وراصدا لألفاكني ،  إىلالقرآن علم الينتهي 

وعب مفاهيم القرآن لريى إننا أمة يف فين أراد حقا كشف احلقائق ما عليه إال أن يست
األوباش الذين هيينوا على  بعضضالٍل بعيد ، وإن اهللا ورسوله والقرآن أعظم مما قالوه 

. الدين باسم حدثين حبييب وصديقي رسول اهللا ، وباسم مسعت رسول اهللا يقول  
  

أهل النفاق حّرفوا إن الكثري من اآليات مل تكن اامضة أو مبهية يف دالالتا ، لكن  - ثالثا
تفسريها وأسباب نزوهلا فيين نزلت وعلى من ، ألن الكثري منها ستدلينا على أشخاص  
كانوا من اانافقني من أصحاب الرسول ، ورمبا نقدسهم اآلن وجنلهم لقيامهم بتحريف 

 أسباب النزول ،
لتأكيد ااعىن حتريف مفاهيم اآليات وتلفيق أسباب النزول وتلفيق أحاديث للرسول  -رابعا  
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 يشبها ايوض يف ااعىن إمنا شابا حتريف يف ف ، لذا فإن الكثري من اآليات ملاحملرّ 
.مفهومها الواضح والصريح   

 وهذا كله ملخص لقضية ايوض نصوص اآليات يف القرآن الكرمي وأسباب تكرارها ،
4 -وخنتم قولنا بأن اآلية  حم السجدة   

لقوم يعليون بشريا و نذيراكتاب فصلت ءاياته قرءانا عربيا   
 

فكيا قلنا إن الكتاب عند اهللا واحد جاء فصل منه بلغة داوود وهو الزبور وبفصل آخر بلغة 
موسى مضافا له الزبور أيضاً بإسم التوراة ، وبفصل ثالث بلغة عيسى مضافا له التوراة 

قان ميد ، بفصليها بإسم اإلجنيل ، وختم بفصل رابع وأخري بلغة قوم ميد ، وهو فر 
وبذلك فقد مجع اهللا الفصول كلها أي الكتاب كله بالقرآن ، لذا فإن القرآن بكل فصوله 
مصدقا اا بني يدي اهللا من الكتاب كله ، ومصدقا اا بني يدي األقوام السالفة من الزبور 

 والتوراة واإلجنيل ،
 أما قوله تعاىل

عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واهللا ذو  نا ويكفرياأيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقا
 الفضل العظيم

فالفرقان هنا ليس إشارة للفرقان الذي هو زبر من القرآن بل إشارة إىل كل القرآن ، ألن أساس 
 هنا مبعىن الفرقانتسيية الفرقان بالفرقان ، هو وجود الفارق بني الكتب السابقة ، لكن 

فعلوه وما إنتهوا ، وبعبارة أخرى فإ�م إن مل يتقوا  اإلختالف عن أهل الكتب السابقة وما
وإن إتقوا جيعلهم أهال حليل قرآن ميد وفهيه ، اهللا فيصريهم كيصري من سبقهم ،  
 وهذا خالف الصورة يف قوله تعاىل

مثل الذين محلوا التوراة مث مل حييلوها كيثل احليار حييل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا 
. واهللا ال يهدي القوم الظااني بآيات اهللا  

 
، وجيب أن يفقه القرآن وأقوام خمتلفة بالفكر واللغة والتقدم  بحلق إعداد القرآن -خامساً 

، لذلك جاء اهللا مبفردات قريبة لفهم التياعات القدمية واجلديدة ، متعن قولههؤالء مجلة   
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 سورة الرمحن
َتَطْعُتْم َأْن تَنُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّياَواِت َواَألْرِض َفانُفُذوا ال يَاَمْعَشَر اجلِْنل َواِإلنِس ِإْن اسْ   

  33 -تَنُفُذوَن ِإالّ ِبُسْلطَاٍن 
ترى إن مفردة سلطان ميكن فهيها قدميا بأ�ا ملك وهيبة اهللا ونفوذه ، وميكن فهيها اآلن  

لسياوات واألرض ، ورمبا يأيت بسلطان العلم الذي صنع ااركبات الفضائية للنفاذ يف أقطار ا
علينا زمن ينتقل به اإلنسان من كوكب آلخر مبوجة ضوئية ، لذا تكون هذه ااوجة يومئذ 

 هي السلطان اليت عناه اهللا ،
 

القرطيب -ولنرى ما جاء من تفسريهم   
 وأخربنا جويرب عن الضحاك: ذكر ابن اابارك . يا معشر اجلن واإلنس اآلية : قوله تعاىل {{ 

قال إذا كان يوم القيامة أمر اهللا السياء الدنيا فتشققت بأهلها ، فتكون ااالئكة على 
حافاتا حىت يأمرهم الرب ، فينزلون إىل األرض فيحيطون باألرض ومن فيها ، مث يأمر اهللا 
السياء اليت تليها كذلك فينزلون فيكونون صفا من خلف ذلك الصف ، مث السياء الثالثة 

مث اخلامسة مث السادسة مث السابعة ، فينزل االك األعلى يف بائه وملكه وجمنبته مث الرابعة 
اليسرى جهنم ، فيسيعون زفريها وشهيقها ، فال يأتون قطرا من أقطارها إال وجدوا صفوفا 

يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار : من ااالئكة ، فذلك قوله تعاىل 
وقال الضحاك أيضا . فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان والسلطان العذر السياوات واألرض 

بينيا الناس يف أسواقهم انفتحت السياء ، ونزلت ااالئكة ، فتهرب اجلن واإلنس ، : 
، ال تنفذون إال بسلطان ذكره النحاس: فتحدق بم ااالئكة ، فذلك قوله تعاىل    

وعن . ذكر ابن اابارك يكون يف اآلخرة فعلى هذا يكون يف الدنيا ، وعلى ما : قلت 
إن استطعتم : وقال ابن عباس . إن استطعتم أن تربوا من ااوت فاهربوا : الضحاك أيضا 

أن تعليوا ما يف السياوات وما يف األرض فاعليوه ، ولن تعليوه إال بسلطان أي ببينة من 
. خترجون من سلطاين  عليكم  ال تنفذون إال بسلطان ال: وعنه أيضا أن معىن . اهللا تعاىل 

}}ال تنفذون إال إىل سلطان : وقيل . ال تنفذون إال مبلك وليس لكم ملك : قتادة   
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 ابن كثري
يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السياوات واألرض : ( مث قال {{ 

 وقدره ، بل هو ميط ال تستطيعون هربا من أمر اهللا: أي ) فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان 
بكم ، ال تقدرون على التخلص من حكيه ، وال النفوذ عن حكيه فيكم ، أينيا ذهبتم 

أحيط بكم ، وهذا يف مقام احملشر ، ااالئكة مدقة باخلالئق ، سبع صفوف من كل جانب 
ن يقول اإلنسان يومئذ أي -أي إال بأمر اهللا ) إال بسلطان ( ، فال يقدر أحد على الذهاب 

}} اافر كال ال وزر إىل ربك يومئذ ااستقر    
 

لن نقف على معىن واضح افردة سلطان يف كل هذه التفاسري واريها ، إال أنه يعنينا أ�م  
ل إستوعبوا األمر على قدر فهيهم لسياق اآلية وهذا الفهم طبعا خيتلف حىت بينهم ، فكّ 

ن يستوعبوا أن اإلنس سيتيكنون من جاء مبعىن يتناسب وآفاق درايته ، وبالتأكيد هم ل
إخرتاق السياء والوصول إىل أقطار أخرى حقيقة أو جمازاً ، أي بالوصول الفعلي بالقدم أو 

وما إىل ذلك ، كامرات التصويرالوصول باآلالت و   
ولكن ااضحك هو قول الضحاك إنه يعين ااوت حيث ال مفر منه فتكون هذه اآلية ال مل 

ن اهللا ذكر ذلك مراراً وتكراراً بصورة تقريرية صرحية فعالم اللجوء هنا هلا من األمهية أل
يوم احلشر تكون األرض على أقل تقدير قد فنيت وفين معها  ولصيااة بالاية خمتلفه ، 

 القير والشيس ورمبا كل كواكب الرة  وال جمال لذكرها وذكر أقطارها ،
 سورة التكوير

َوِإَذا اْلِعَشاُر ) 3(َوِإَذا اْجلَِباُل ُسيـلَرْت ) 2(َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت ) 1(ِإَذا الشَّْيُس ُكولَرْت 
) 7(َوِإَذا النـُُّفوُس ُزولَجْت ) 6(َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجلَرْت ) 5(َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت ) 4(ُعطلَلْت 

َوِإَذا السََّياء  ) 10(َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت ) 9( بَِأيل َذنٍب قُِتَلتْ ) 8(َوِإَذا اْلَيْوُؤوَدُة ُسِئَلْت 
َعِلَيْت نـَْفس  مَّا ) 13(َوِإَذا اْجلَنَُّة أُْزِلَفْت ) 12(َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعلَرْت ) 11(ُكِشَطْت 
14 -َأْحَضَرْت   

 سورة الواقعة
َعِتَها َكاِذبَة  ) 1(ِإَذا َوقَـَعِت اْلَواِقَعُة  ) 4(ِإَذا ُرجَِّت اَألْرُض َرّجا ) 3(اِفَضة  رَّاِفَعة  خَ ) 2(لَْيَس ِلَوقـْ
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َفَكاَنْت َهَباًء مُّنَبثّا ) 5(َوُبسَِّت اْجلَِباُل َبّسا   
 سورة القير

تَـَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ اْلَقَيُر  1 -اقـْ  
 سورة القيامة

َع الشَّْيُس َواْلَقَيُر ) 8(َوَخَسَف اْلَقَيُر ) 7(ُر َفِإَذا بَرَِق اْلَبصَ ) 6(َيْسَأُل أَيَّاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة   َومجُِ
10 -يـَُقوُل اِإلنَساُن يـَْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَيَفرُّ ) 9(  
 

والكثري الكثري من اآليات اليت تتحدث عن فناء السياء واألرض والشيس والقير ، فأين 
طان إذا كان كل شيئ أقطار السياوات واألرض بعد كل ما سيحصل فيهيا وما فائدة السل

،قد ُهد وفين ، حىت إن إنشقاق القير ليس حبلول الساعة بل بإقرتابا فقط   
وبكل بساطة نفهم اآلن إن أقطار األرض هي الدويالت اارتامية األطراف يف كل ااعيورة ، 

والقطر هو ااساحة اإلقلييية من األرض مبا يف ذلك باطنها وجوها من قطر سحابه إىل 
وااساحات ااائية احمليطة حبدوده ، وميكن اإلنتقال من قطر آلخر  وما بطن ، الثرىماعلى 

 عن طريق الطائرة ووسائل التنقل األخرى وكل هذه الوسائل دعاها اهللا بالسلطان ، 
لكنك إن خرجت من حدود كامل األرض إىل السياء تكون األرض قطر واحد والقير قطر 

لفضائية هي السلطان ،واحد وهكذا ، وتكون ااركبة ا  
طبعا ال ؟فهل هذا كل شيئ   

بل أن يكون عااا ومتنفذا مبا لتنقل الفعلي للشخص روحا وجسداً ، ألن معىن النفاذ ليس ا
عليه تكون شبكات األنرتنت ااعروفة اآلن هي من ضين مفهوم حوله وهو يف مكانه ، 

أقطار األرض ، وتكون  السلطان الذي يستطيع به اإلنسان النفاذ من قطر آلخر من
األجهزة ااتطورة لتصوير الرات واألجرام السياوية هي أيضا من ضين ذلك ألن الوصل 

، الفهيي واإلدراكي انطقة ما هو النفاذ   
فالنفاذ هو اإلخرتاق احلسي ، بصريا كان أو حسيا مليوسا كان أو مسوساً ، ومثالنا قوهلم ، 

له إمنا هو خطاب ذهين ينتقل بيننا باحملسوسات ،  هذا األمر نافذ ، فاألمر ال جسد
والميكن أن نشري إىل الورقة اليت دّون فيها األمر ونقول هذه الورقة نافذة ، بل البد أن نشري 
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 اا يف الورقة ، أي للشيئ اإلعتباري ااوجود با ال للشيئ ااادي الذي يكّون جسم الورقة ،
ن أن ينفذ يف كل أرجاء دائرته وهو يف مكانه بسلطان وهو أمر اادير مثال ، فاادير ميك

 القانون 
 وهذا مشابه اا جاء يف

سورة اجلن   
َها َمَقاِعَد ) 8(َوأَنَّا َلَيْسَنا السََّياء فَـَوَجْدنَاَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا  َوأَنَّا ُكنَّا نـَْقُعُد ِمنـْ

9 -ْد َلُه ِشَهابًا رََّصًدا لِلسَّْيِع َفَين َيْسَتِيِع اآلَن جيَِ   
 

هو نفاذ ، وقد حد اهللا عزوجل قدراتم ، لذا ميكن القول فقدرة اجلن على السيع يف السياء 
إال بسلطان ، ولكن هنا  والسيع هنا أ�م لن يستطيعون بعد أمر اهللا القعود يف تلك ااقاعد

وال يعين وسيلة اعد يف السياء ان يريد من اجلن أن يقعد يف مقالسلطان يعين اإلذن ااسبق 
للتنقل ، أي أن يؤذن لذاك ااخلوق بالرقي والصعود ، ألنه قادر على الوصول إىل تلك 

 ااقاعد بقدرته إال أنه اري مسيوح له بعد نفاذ أمر اهللا مبنعهم ، 
 وهكذا إختلفت مفردة سلطان بيننا وبني اجلن وبني عصرنا والعصور السابقة ،

ة يبقى أن اهللا وافقنا على النفاذ ودلنا على إن ذلك ال يكون بسحر أو لكن مفهوم اآلي
قدرات روحانية بل بالعلم ، ألن فعل األمر يف قوله تعاىل فانفذوا ، أي قوموا بذلك بشرط 

السلطان ، وهو خيالف ما راحوا إليه الصحابة آن ذاك ، أل�م ظنوا إن الصيااة شبيهة 
بعض اآليات ، كطلب اهللا أن يأتوا بآية كآياته مثال أو بصيااات التحدي اليت وردت يف 

.حكيا كحكية أو تصريفا كتصريفاته   
فأنت حني تقول هلم وليست هذه اآلية الوحيدة اليت مل يكن السلف قادراً على إستيعابا ،  

نهي  ـقدميا إن هناك آية صرحية تثبت ان األرض كروية وتتحرك وكذا القير وكذا الشيس لن تُ 
ك إال وأنت معلقا فوق النخيل ،كالم  

اهللا ما أعظم القرآن ، -لكنك حني تقول اآلن هذا الكالم فيجيب اآلخر   - 
 إنظر إذاً كيف قال اهللا إن األرض كروية بيضوية وقد جعلها يف فلك بيضوي كذلك ،   

)بسط ودحا وطحا ( لدينا ثالث مفردات وهي   
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طحا ، يف حني ا�م يعرفون جيدا أن َمْدَحى لكن اجلييع أعيل كلية بسط على مفهوم دحا و 
 النعامة موضع بيضها و أُْدِحيـَُّها موضعها الذي تفرخ فيه والدحية هي البيضة

 فلياذا قالوا إن دحاها مبعىن بسطها ؟
 يف خمتار الصحاح جاء

موضُع بْيِضها  َدَحا الشَّْيَء َبَسطه، وَدَحا ااطُر اَحلَصى عن َوْجه األْرض، وَمْدَحى النـََّعامةِ {{ 
}}وأْدِحيـَُّها موِضُعها الذي تـَُفرلخ فيه   

 ويف لسان العرب 
}}َدحَّ الشيَء َيُدحُّه َدّحاً وضعه على اَألرض مث دسه حىت لزق با {{   

وما زال ااغرب العريب. وقد أطلقوا العرب على البيض إسم دحيا ألنه يقذف ويدحى  
يسيون البيض دحيا) وخاصة يف ليبيا(    

أنا طبعا لست أعلم من العرب بلسا�م ، لكن العرب مل يشهدوا ومل يشاهدوا من األرض  
التكّور أل�م مهيا مشوا يرو�ا بسطت أمامهم ، فال ميكن أن يفهيوا عكس مايرونه ولو 

وما لديهم سفينة لريوا جؤجؤها ، وحىت لو كانت لديهيا فال  أقسم هلم الرسول ألف مرة ،
تلك السفينة من بضاعة ال ما محلته من علم لو تفكرنا بسريها ، يرون إال ما نقلته  

ولكن من اايكن أن يؤمنوا بأشياء اري موجودة أمامهم كاجلنة والنار ألن هلم القدرة على 
 تصورها ، ولو تصوروها فهذا الخيالف أمراً يرونه بأم أعينهم وهو يعاكس التصور ،

أدخلها النظام الفلكي البيضوي فالتصقت به ،لذا فإن دحا تكون مبعىن جعلها كرويًة و   
 لنناقش ذلك بالتيعن يف قوله

 سورة النازعات                          
َلَها َوَأْخرََج ) 28(َرَفَع َمسَْكَها َفَسوَّاَها ) 27(أَأَنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَِم السََّياء بـََناَها  َوَأْاَطَش لَيـْ

َها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) 30(ْعَد َذِلَك َدَحاَها َواَألْرَض بَـ ) 29(ُضَحاَها  َواْجلَِباَل ) 31(َأْخرََج ِمنـْ
33 -َمَتاًعا لَُّكْم َوِألَنـَْعاِمُكْم ) 32(أَْرَساَها   

ان اهللا قام أوال ببناء السياء فسواهن سبع مساوات لذا أاطش الليل  -مفهوم اآلية يكون 
بالضبط مشابه لقاع احمليطات ، فبالرام من أن اااء  وأصبح حالك الظالم يف مسائنا ، وهذا

ال لون له كالسياء ، إال إن مسكه العييق جيعله شيئا فشيئا يتصف بلون السواد حىت ينتهي 
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 بالظالم احلالك ،  وهنا جاء بالشيس ليخرج ضحاها ،
  لكن الظالم والشيس ليسا مما ينفع السياء يف شيئ بل مما ينفع األرض ،   

جعل اهللا األرض كروية كي تأخذ من الشيس تارة ومن الظالم تارة فإذا كان معىن  لذلك 
دحا أي بسط فيا عالقة بسط األرض بالليل والضحى ، ولو كان معناها بسط لكانت 

 علينا الشيس شرقا وكان الليل علينا اربا ،
ب وال فإن كنت مصراً بأن مفهوم لسان العرب إن دحا بسط ، أقل لك إقطع لسان العر 

تقطع كالم اهللا ، فهو سبحانه من جعل لسانا للعرب ، وعلينا إعيال كالم اهللا بدل لسا�م 
 وليس العكس ،

 وجاءت تفاسريهم عن معىن دحا
[ تفسريه ما بعده أخرج منها ماءها ومرعاها واجلبال أرساها : قال ابن كثري يف معىن دحا {{ 
}}باس وهذا قول ابن جرير عن ابن ع]  32 - 31 \ 79  

تعين األعيال اليت أجراها اهللا انفعة األرض بإخراج وصحابته أي إن دحا وفق قول إبن كثري 
 اااء واارعى

بسطها: أي " دحاها {{ : وقال القرطيب    
دحا الشيء إذا بسطه: والعرب تقول    

بسطها ومهدها للسكىن واالستقرار عليها ، مث فسر ذلك " دحاها : " وقال أبو حيان 
تيهيد مبا ال بد منه من إخراج اااء واارعى ، وإرسائها باجلبالال  

ومما ذكر يتأتى السكىن وااعيشة حىت االح وااأكل وااشرب ، وهذا هو كالم  - 423: ص 
  الزخمشري بعينه

}}بسطها " : دحاها : " وقال الفخر الرازي   
بسطها ، فرتى أن مجيع اافسرين تقريبا إتفقوا على أن دحاها مبعىن    

فسر مبا بعده ال يتعارض مع البسط والتيهيد " دحاها " إن : وقول ابن جرير وابن كثري {{ 
; إنه ذكر لوازم التسكن إىل ااعيشة عليها من إخراج مائها ومرعاها : ، كيا قال أبو حيان 
}}ألن بيا قوام احلياة   

 مث قال ابن كثري
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وقد ) أخرج منها ماءها ومرعاها : ( ره بقوله فس) واألرض بعد ذلك دحاها : ( وقوله {{ 
أن األرض خلقت قبل السياء ، ولكن إمنا دحيت بعد " حم السجدة " تقدم يف سورة 

وهذا معىن قول ابن عباس ، . خلق السياء ، مبعىن أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إىل الفعل 
 واري واحد ، واختاره ابن جرير

يعين  -يب ، حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي ، حدثنا عبيد اهللا حدثنا أ: وقال ابن أيب حامت 
عن زيد بن أيب أنيسة ، عن اانهال بن عيرو ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن  -ابن عيرو 

األ�ار ، وجعل ] فيها [ ودحيها أن أخرج منها اااء واارعى ، وشقق ) دحاها : ( عباس 
} }فيها اجلبال والرمال والسبل واآلكام   

ملخص قوهلم إ�ا آية جاءت وكأ�ا لزوم ماال يلزم ، فقد فسروها بنفس ماجاءت با اآليات 
أي دحاها مبعىن أخرج منها ماءها ومرعاها واجلبال أرساها  -الالحقة   

  
 أنظر اآلن لآلية

) 4(َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها ) 3(َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالََّها ) 2(َواْلَقَيِر ِإَذا َتالَها ) 1(َوالشَّْيِس َوُضَحاَها 
6 -َواَألْرِض َوَما َطَحاَها ) 5(َوالسََّياء َوَما بـََناَها   

هي أمور نفعية لإلنسان ضياء الشيس   - 5 -هنا ترى جليا ان كل اآليات حىت اآلية 
اهللا  والضحى  والقير إذا تالها بنوره والنهار والليل وحىت أبنية السياء وهي النجوم اليت زين

لكن كل ذلك أمور مسوسة وليست مليوسة فيا يكون يف األرض من  -با السيوات 
 من أمر آخر مسوس اري مليوس

اجلواب هو اهلواء الذي أطاحه اهللا على أرضنا وجعله منشداً هلا دون أربطة مادية ، فالطحي  
ثابتا وبشكل دائم ، هو تابع الشيئ ااالزم له من دون إرتباط ظاهر وهو ما يقع عليه وقوعاً   

يف تفسري طحاها -وجاء يف تفسري الشيخ ميد إمساعيل ااقدم   
بسطها من كل جانب الفرتاشها وازدراعها والضرب يف أثنائها : واَألْرِض َوَما َطَحاَها أي{{ و

{{ 
 وجاء بإبن كثري

: عباس وقال العويف ، عن ابن . دحاها ) طحاها : ( واألرض وما طحاها  قال جماهد {{  
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خلق فيها: أي ) وما طحاها (    
قسيها) طحاها : ( وقال علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس    

: وقال جماهد ، وقتادة والضحاك ، والسدي ، والثوري ، وأبو صاحل ، وابن زيد   
}}بسطها ) طحاها (   

 
األرض  سقط  ووقع ، يكون ما طحاأتعين  والذي -أطاح  - للفعلوبالرجوع لليعىن األساس 

 أي ماسقط عليها ووقع من أمر جعله اهللا خلدمتنا ، فال يكون إال اهلواء ،  
مؤلفناازيد من التفصيل راجع  -فهل ميكنك أن تشرح إلعرايب  وتقول له إن اهلواء له حدود   

)لوكان من عند اري اهللا (     
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لثالثاابحث ا  
 

 أسباب حفظ القرآن
 

لقرآن ومل حيفظ اإلجنيل والتوراة والزبور وكلهن كالم من عند اهللا ؟ ااذا حفظ اهللا ا  
هل يفضل اهللا بني كالمه ؟ -  

 اجلواب إن القرآن حفظ بآيات اهللا ال مبخلوقاته فقد سبق هلم أن حّرفوها وحّرفوها ،
 فكيف حفظ اهللا القرآن بآياته ؟ 

سابقة فأبدهلا خبري منها ووضع بكل يسٍر جاء لآليات اليت كانت السبب يف حتريف الكتب ال
.إشارات ضينية التصريح فيها مبا اليرضيهم ، سواء من ااتشابات أو حىت من احملكيات    

 فهل تظن إن هناك كالم من اهللا خري من كالٍم آخر ؟ 
كل القضية أ�م حرفوا اآليات   -ال أبدا  -ومن قال إنه يعين اخلري التفضيل بينهيا  -اجلواب 

كر اهللا ، فجاء خبري من مكرهم آيات الميكن حتريفها ألن هلا القدرة على التفسري ومكروا وم
 وفق هوى كل طائفة حىت وفق ما يتطلع له النصارى واليهود ، 

مثال هناك من ااسليني من سوف يتيسك بآيات من القرآن ، كأمر اهللا أن نرهب عدوه  -
با على أساس إن األسالم دين إرهايب  وعدونا ، فيحفظها حىت اليهود والنصارى حملاربتنا

والدليل هذه اآلية ، واحلقيقة إن هذه الفئة ممن يّدعون اإلسالم هم أعداء اهللا الواجب أن 
حناربم ونرهبهم أل�م جعلوا من اإلسالم دينا لسفك الدماء وأإلاتصاب والسلب والنهب 

م األصح واألوىل باإلتباع ، وهم من نصبوا العداوة لكل األديان ولكل الطوائف حبجة أ�
.واريهم الكفر والنفاق    

إذاَ فليس هناك مفاضلة بني آيات اهللا من حيث السيو والرفعة ، بل من حيث الصيااة 
 األفضل ، لتاليف مكر اااكرين ،

وعليك أن تعرف إن اافاضلة حىت اليت ذكرت لألنبياء هي ليست كيا زعيوا بأن النيب الفالين 
الالال -الفالين خري من النيب   

فهذا التفضيل من إختصاص اهللا ال من إختصاصاتنا ، وأنا ال أعرف احلكية من قولنا إن اهللا 
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 فضل النبيني على بعضهم البعض ، مالنا  وهذا التفضيل ؟
ُفّضل عليهم كونه خامت األنبياء وكونه الذي حتيل من أذى أمته ) ص(إن يكن الرسول الكرمي  

له ، فهذا ليس بشأين ، فأنا لن أدخله اجلنة أو أعطيه أجره على ذلك ، مامل يتحيله نيب قب
فاألساس هو طاعته ال تفضيله على البقية ، وماشأين إن يكن عيسى أفضل من موسى 

 وموسى أفضل من داوود ،
بل األصدق أنه سبحانه فّضل بينهم باآليات أيضا كيا ذكرنا ، أي أعطى اوسى آية العصى 

قومه وهي هلم أفضل من اريها ، وأعطى آية الشفاء لعيسى أل�ا تنفع مع أل�ا تنفع مع 
قومه وهي هلم أفضل وهكذا ، أي إن التفضيل جاء مبعىن إنسجام اآليات مع األمة اابشرة 
واليت أتتها آيات اهللا ، بل وحىت األنبياء ، فكل نيب فّضل على اريه بالنزول لتلك األمة ، 

يأخذ دور موسى وال العكس ، أي ما كان ينفع عيسى أن   
أن يأتيهم بآيٍة كيا أويت النبيني من )  ص ( وبعد فإن قريش كانت تطلب من الرسول الكرمي 

قبل ، وكان جواب اهللا هلم أنه هو عزوجل صاحب هذا التفضيل وهو ااختار هلذه اآليات 
 ومعاجز النبيني ،

 الحظ
  55 -سورة اإلسراء 

َنا َداُووَد َزبُورًا  َوَربَُّك َأْعَلُم ِمبَن  ِيف السََّياَواِت َواَألْرِض َوَلَقْد َفضَّْلَنا بـَْعَض النَِّبيلَني َعَلى بـَْعٍض َوآتـَيـْ  
253 -سورة البقرة   

َنا   ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّه َوَرَفَع بـَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتـَيـْ ِعيَسى تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِمنـْ
 اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيـلَناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدسِ 

 
 وأنظر أوال ااجاء من تفسري البن كثري

، وهذا ال ينايف ما ثبت يف } تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض{ : كيا قال تعاىل {{  
 الصحيحني أن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم 

، ال  ، فإن ااراد من ذلك هو التفضيل مبجرد التشهي والعصبية )اءال تفضلوا بني األنبي: (قال
مبقتضى الدليل ، فإن دل الدليل على شيء وجب اتباعه، وال خالف أن الرسل أفضل من 
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بقية األنبياء، وأن أويل العزم منهم أفضل، وهم اخليسة ااذكورون نصا يف آيتني من القرآن 
نبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإذ أخذنا من ال{ يف سورة األحزاب 

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي { : ويف الشورى يف قوله. } وعيسى بن مرمي
، وال } أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، وموسى وعيسى أن أقييوا الدين وال تتفرقوا فيه

براهيم، مث موسى، مث عيسى خالف أن ميداً صلى الّله عليه وسلم أفضلهم، مث بعده إ
وقوله . عليهم السالم على ااشهور، وقد بسطناه بدالئله يف اري هذا ااوضع والّله ااوفق

تنبيه على فضله وشرفه،} وآتينا داود زبورا{ : تعاىل  
خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فكان : (عن النيب صلى الّله عليه وسلم قال 

}} يعين القرآن""رواه البخاري عن أيب هريرة مرفوعاً ) ""يفرغيقرؤه قبل أن   
  .....ورام أنه ينقل أوًال حديثاً عن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إنه قال 

جيد لنفسه خمرجاً للتفضيل ، وهذه هي الفتنة حقاً ، فين يقول  -التفضلوا بني األنبياء  -
واليهودي فال يستيعان إىل ماجاء به رسولنا الكرمي ،وترى  بالتفضيل سيوال قلب النصراين

جليا يف اآليتني أعاله أن التفضيل كان يف اآلية األوىل بأن أعطى لداوود الزبور ولو تابعت 
اآليات يف هذه السورة سرتى أنه أكيل لنا التفضيل باآليات والبينات ، كذلك اآلية الثانية 

ليت رفعوا إليها كانت ألجل تلك اآليات  ، أي ان هذا فحىت الدرجات ا -سورة البقرة  -
الرفع بالدرجات هو من باب التفضيل باآليات ال بالشخصيات ، فلو كان بالشخصيات 
اا جاز أن يكون لشخٍص منهم درجة مشابة ألحد ، مثال لو قلت إن موسى كليم اهللا 

يم من قبل ، لكن اهللا كّلم فيا هذا بصحيح ألنه تعاىل أول من كّلم آدم وكلم نوح وإبراه
تعزيز رسالته ال لتعزيز منزلته عند اهللا رسالته ألن يف هذا األمر مساندة و موسى يف كل أمور 

من العتاة اجلبابرة وقد إدعى األلوهية لنفسه ، وكان موسى حباجة ) فرعون ( ، وألن خصيه 
، كيا إن   أم ذوات اهللا بعيدا عن كون من  ااتكلم ذات اهللا إىل مؤازرة وطيئنينة من اهللا

 قومه كانوا قد إعتادوا على فكرة تواجد اهللا بينهم ألن فرعون إدعى األلوهية  ،
بااصطفى ألنه سبحانه إصطفى من قبل آدم ونوح ) ص ( ما كان علينا أن نسيي الرسول و  

 وآل عيران وآل إبراهيم ، ولو قلنا جبواز أن يشرتك مجلة من األنبياء بدرجة واحدة 
فيا الفائدة من هذا البيان والتفضيل ؟: نقول   
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وبعد كل هذا أقول إن التفضيل بني الرسل موجود وبني األنبياء وبني ااؤمنني ، ولكن اهللا مل 
يأيت ومل يأمر به يف كتابه ، ألن علينا اإلميان أن األنبياء والرسل هم كلهم خري ورمحة لنا وان 

ختارهم على هذا األساس وأن ال نفّضل بينهم وفق حبنا قبلنا من األمم ، وأنه عزوجل قد إ
لقوم هذا النيب أو ذاك ، وال أن جنعله فتنة نغيض به أتباع األنبياء السابقني ، فكل األنبياء 

 آمنوا بكل ما أنزله اهللا وأراده ، كذا جاء يف قوله
 سورة البقرة

ْلُيْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرلُق بـَْنيَ آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل ِإلَْيِه ِمن رَّبلِه َوا
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُاْفَراَنَك َربـََّنا َوِإلَْيَك اْلَيِصُري      285 -َأَحٍد ملن رُُّسِلِه َوقَاُلواْ مسَِ

 
 نتابع حديثنا 

ة آيات القرآن من التحريف ألنه آخر الرساالت إذاً بإختصار فأن اهللا أبعد بذه الطريق -
.وجيب أن حيفظ لوجوب بقاء كليات اهللا فينا   

أما ما يقولون من تفسري بأن القرآن حفظ لوجود آية احلفظ فحىت هذه اآلية هي من مكر اهللا 
 سبحانه وتعاىل كي اليتسىن هلم حتريفه ، ألن الذكر ليس هو القرآن الكرمي 

 وإليك الكيفية
ة احلجرسور   

لَّْو َما تَْأتِيَنا بِاْلَيالِئَكِة ِإن ُكنَت ِمَن ) 6(َوَقاُلواْ يَا أَيـَُّها الَِّذي نـُزلَل َعَلْيِه الذلْكُر ِإنََّك َلَيْجُنون  
نـَزَّْلَنا الذلْكَر  ِإنَّا َحنْنُ ) 8(َما نـُنَـزلُل اْلَيالِئَكَة ِإالَّ بِاحلَْقل َوَما َكانُواْ ِإًذا مُّنَظرِيَن ) 7(الصَّاِدِقَني 

9 -َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُوَن   
ترى من سياق اآلية أن من كفروا معرضني عن التصديق بالقرآن ومكذبني آلياته لو كان 

القرآن هو الذكر ، عليه ينبغي أن يكون ااكذب تاركا اإلستياع إىل القرآن ورافضاً آلياته ، 
القرآن جيب أن يعتنق اإلسالم ويقوم بتحريف الكلم  ال أن يلجأ لتزويره ألن من يقوم بتزوير

عن موضعه كيا فعل اليهود من قبل ليتياشى مع أهوائهم ، فالذي يريد أن حيرف القرآن أو 
 حىت أن ينفيه وخيفي ما فيه اليطلب من الرسول أن تأيت ااالئكة ليصدق مبا جاء فيه ،

كافر أن يرى مالئكًة تثبت له وجود اهللا ، فالذكر هو ذكر وجود اهللا ووحدانيته ، لذا يطلب ال
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وبعد ذلك يقّر بالقرآن وما أنزل على الرسول الكرمي ، ومبا إن ااالئكة لن تنّزل فهذا يعين 
ترك ذكر وجود اهللا ، لكن اهللا عز وجل الذي أنزل ذكره منذ خلق اخللق مافظا عليه مبا 

رض ، يرهب به العباد وما يريهم من آياته يف السيوات واأل  
 سورة األنبياء

َنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذلْكِر َأنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُوَن ِإنَّ ِيف َهَذا لَبَ  َالًاا ِلَقْوٍم َوَلَقْد َكَتبـْ
106-105األنبياء " َعاِبِدينَ   

 تفسري القرطيب
ب واحد ؛ ولذلك جاز أن يقال للتوراة ولقد كتبنا يف الزبور الزبور والكتا: قوله تعاىل {{ 

الزبور التوراة واإلجنيل : وقال سعيد بن جبري . زبرت أي كتبت ومجعه زبر . واإلجنيل زبور 
والقرآن  من بعد الذكر الذي يف السياء أن األرض أرض اجلنة يرثها عبادي الصاحلون رواه 

داود ، والذكر توراة موسى  الزبور زبور: الشعيب . سفيان عن األعيش عن سعيد بن جبري 
الزبور كتب األنبياء عليهم السالم ، والذكر أم : جماهد وابن زيد .  -عليه السالم  -

الزبور الكتب اليت أنزهلا اهللا من بعد : وقال ابن عباس . الكتاب الذي عند اهللا يف السياء 
بضم الزاي ) يف الزبور  (وقرأ محزة . موسى على أنبيائه ، والذكر التوراة اانزلة على موسى 

مجع زبر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون أحسن ما قيل فيه [ ص: 255 ] أنه يراد با 
أرض اجلنة  كيا قال سعيد بن جبري ؛ ألن األرض يف الدنيا قد ورثها الصاحلون واريهم . 

يل قوله ودليل هذا التأو : وقال جماهد وأبو العالية . وهو قول ابن عباس وجماهد واريمها 
وقالوا احليد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض وعن ابن عباس أ�ا األرض : تعاىل 

ااقدسة . وعنه أيضا : أ�ا أرض األمم الكافرة ترثها أمة ميد - صلى اهللا عليه وسلم – 
.}}   بالفتوح  

مية وبين الفتوح اليت إنتهت يف األندلس ، الفتوح اليت كانت على أيدي الفجار من بين أ
 العباس الذي رآهم الرسول قردة ينزون على منربه ، 

هجرية  656ال يعرفون حىت معىن وراثة األرض ، فكيف ورّثها من بعد ذلك للكفرة منذ عام 
ومنا هذا ومل نرى هلا من عودة ، أم ترى اخللفاء هم األجالف من ملوك سقوط بغداد حىت ي

، والذين اليعرفون أوالدهم أمن حرٍة  بطو�م من ضخامة جهمو آل سعود الذين ال يرون فر 
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 أم من بااية ،
وأورثنا القوم الذين كانوا : إن ااراد بذلك بين إسرائيل ؛ بدليل قوله تعاىل : وقيل  {{

يستضعفون مشارق األرض ومغاربا اليت باركنا فيها وأكثر اافسرين على أن ااراد بالعباد 
. -يه وسلم صلى اهللا عل -الصاحلني أمة ميد   

بتسكني الياء ، إن يف هذا أي فييا جرى ذكره يف هذه ) عبادي الصاحلون ( وقرأ محزة  
إن يف القرآن لبالاا لقوم عابدين قال أبو هريرة وسفيان : وقيل . السورة من الوعظ والتنبيه 

هم أهل الصلوات اخليس ،: الثوري   
.عابدين مطيعني :  -وقال ابن عباس    
.تذلل اخلاضع والعابد اا   
وال يبعد أن يدخل فيه كل عاقل ؛ ألنه من حيث الفطرة متذلل للخالق ، : قال القشريي  

.وهو حبيث لو تأمل القرآن واستعيله ألوصله ذلك إىل اجلنة   
الذين يصلون الصلوات  -صلى اهللا عليه وسلم  -هم أمة ميد : وقال ابن عباس أيضا  

.}}  اخليس ويصومون شهر رمضان  
  
لسنا هنا يف معرض احلديث عن من يرث األرض ألن األمر سنتطرق له يف اليوم القادم اخلاص 

فاألرض الميّلكها اهللا لفاسٍق مث يرثها الصاحل ، بل إن قوله يعين أ�ا مورثة منذ  -باخلليفة 
ال وجودها لعباده الصاحلني ، ألن الذكر كان قبل الوجود ، وألنه تعاىل مل يقل سريثها بل ق

    -يرثها  -
لذا خيصنا ماجاء يف تفسريه عن الذكر الذي يدعي ، أنه موجود يف السياء تارة وتارة هو 

التوراة وتارة هو الكتب اليت أنزلت بعد التوراة ، لكننا جيب أن نفقه أن الذكر هو ااتسبب 
وبنا من قبل  خبلق حالة اإلميان يف الكتب السياوية ، فالذكر كتاب وجداين كتبه اهللا على قل

كل الكتب ، وخط فيه وجوده ووحدانيته وأحقية عبادته دون سواه وأحقية وراثة األرض 
 لعباده الصاحلني ، ومواالة األنبياء واألتقياء ، لكننا نسيناه وأنكرناه ، 

الذكر ومشتقاته ولنورد بعض ما جاء يف اآليات عن  
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 سورة الدخان

     13 -اءُهْم َرُسول  مُِّبني  َأىنَّ َهلُُم الذلْكَرى َوَقْد جَ  
 سورة الغاشية

َا أَْنَت ُمذَكلر  َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُسْيِطرٍ   ْر ِإمنَّ  َفذَكل
 سورة األعلى

 ذَكلْر ِإن نـََّفَعِت الذلْكَرى َسَيذَّكَُّر َمن َخيَْشى َويـََتَجنَّبُـَها اْألَْشَقى الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكبـَْرى
- 9   /12  

 الذاريات
ُهْم َفَيا أَنَت ِمبَُلوٍم َوذَكلْر فَِإنَّ الذلْكَرى تَنَفُع اْلُيْؤِمِننيَ    فَـتَـَولَّ َعنـْ

- 54  /55  
 سورة القلم

52 -َويـَُقوُلوَن ِإنَُّه َلَيْجُنون  َوَما ُهَو ِإالَّ ِذْكر  للْلَعاَلِيَني   
 سورة الزارف 

44 -  َوَسْوَف ُتْسأَُلونَ َوِإنَُّه َلذِْكر  لََّك َوِلَقْوِمَك   
 

تبني لنا اآليات أعاله مفهوما واحداً للذكر وهو ما أشرنا إليه من معرفة وجود اهللا ووحدانيته ، 
وقد أطلق عليه اهللا الذكر كون اإلنسان جبل على معرفة اهللا مبا كتبه اهللا على قلوبنا قبل أن 

ط على عقولنا إمنا جاؤا مذكرين ، خنلق ، وما جاء به األنبياء مكتوب على قلوبنا وخمطو 
فاهللا الذي دعى السياء واألرض أن يأتيا طوعا أو كرها قبل أن يسويهن ال بد أنه دعانا  

كذلك قبل أن يسوينا ، فال معىن لسجود ااالئكة آلدم إن مل يكن قد إستجاب هللا قبل 
 تسويته ، لذا قال تعاىل

ينفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد  
فالذكر يسبق التسوية كيا يسبق كل الكتب السياوية ، وما خلق اهللا من خلق إال كتب على 

 قلبه ذكره ، 
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-وكيف ميكن اإلستسالم اعىن الذكر أنه القرآن واآلية تقول صراحة   
َنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذلْكِر   َوَلَقْد َكَتبـْ

يكن معروفا ومعّرفا قبل الزبور حىت مع اإلقرار بأن  والقرآن مل، أي إن الذكر كان قبل الزبور 
الكتاب كان موجوداً عند اهللا من قبل أن ينزل شيئا فشيئا ، ولو كان الزبور هو الذكر أيضا 

 فلياذا مل حيفظ كيا يّدعون حبفظ القرآن بسلطان هذه اآلية ،
ية دليل على أن اهللا كيا إنه ال جيوز اإلحتجاج أمام رجاالت األديان األخرى بأن هذه اآل  -

بنفسه قام حبفظ القرآن الذي هو الذكر ، والعلة إننا نستند إىل نص قرآين إلثبات القرآن ،  
ر القرآن ليس من الصعب عليه أن يأيت بآية من ضين مازوره كيا إن الذي يريد أن يزوّ 

إنا حنن  -مثال القرآن ، فيثال لو كانت هذه اآلية مت تزويرها وأصلها  هليثبت با عدم تزوير 
فالذي يعيد لتزوير القرآن سيلجأ لتزوير هذه اآلية ليثبت أن  - وسعوننزلنا الرزق وإنا له ا

وبذلك فكون الذكر هو  -والميكن الشك فيه ويف حتريفه  -القرآن مفوظ من قبل اهللا 
الحقا  القرآن ال فائدة منه البته ، أي جيب أن تكون هذه اآلية إستدالال ألمر اري القرآن

أو سابقا أو معاصرا لنزول القرآن ، وجاء القرآن ليثبتها ويطيئن ااؤمنني بأن الذكر مفوظ ،  
كيا إن نصوص القرآن ال ميكن اإلستدالل با على نبوة ميد على الذين ينكرون أصل 

تنزيل القرآن من اهللا ونبوة ميد ، لذلك فقد أنزل اهللا دعامة نبوة الرسول على لسان عيسى 
 بن مرمي وأمره أن خياطب بين إسرائيل بذلك ،

 سورة الصف
وإذ قال عيسى ابن مرمي يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقا اا بني يدي من التوراة  

6 -ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد فليا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبني         
حبفظ الذكر ليس هو حفظ القرآن قوله تعاىل وما يؤيد كالمنا أكثر بأن ااقصود  

 
 سورة القيامة

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه ) 16(ال ُحتَرلْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبِه  ) 18(فَِإَذا قَـَرأْنَاُه َفاتَِّبْع قـُْرآنَُه ) 17(ِإنَّ َعَليـْ
َنا بـََيانَُه  19-ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ  

د جبيعه هو القرآن ، ومع ذلك فال تعين أبدا إن اهللا من هنا ويف هذه اآلية كان ااقصو 
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 سيجيعه ويبينه للناس ،
هذه اآلية واريها من ذات النيط ستكون مدخلنا اعرفة اخلليفة القادم وهي الركن الذي 

 سنؤسس عليه بأن الرب ليس هو اهللا بل وكيله ونائبه يف السياوات واألرض ،
مث قوله تباعاً فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ستجد مفردة علينا ال  الحظ قوله إن علينا مجعه وقرآنه ،

تعين ذات اهللا بل تعين اهللا ومالئكته ااوكلني بتنزيل القرآن مع شخص الرسول ، ألننا لو 
قلنا إن علينا تعين اهللا فلن جند حقيقة األمر بأن اهللا هو من مجعه وقرأه وبينه ، حىت مع 

ويسهل ويدبر ويتحكم جبيعه وقرآنه وبيانه ، ألن كل ذلك من  اإلميان بأن اهللا من سيأمر
ااسّليات ولو كانت من اخلواص كان علينا أن نرى اهللا هو من جييعه بنفسه ونسيعه أو 
يسيعه الرسول وهو يقرأه ويبينه له ، ولو قلنا إن كل ذلك بالواسطة أي بواسطة جربائيل 

 فيجب أن متتد الواسطة لتشيل النيب ، 
يعين إن هذه اآلية جاءت لتحرمي مجع القرآن وقراءته وبيانه إال من قبل النيب ، ألن النيب هذا 

، لذا فإن ) علينا ( وحدة من يدخل ضين حكومة اهللا اليت عرب عنها مبفردة يف هذه اآلية 
، لكن بيانه  هذه اآلية هي أمر إهلي حّرم على كل شخٍص عدا الرسول مجعه وقرآنه وبيانه 

تفسريه ، فالبيان هو علة النص وأسباب تنزيله ، لذا يغدو التفسري ناجتا عن البيان ،  ال تعين
.ألننا لو توصلنا لعلة النص وأسباب نزوله ، إتضح لنا التفسري بشكل تلقائي   

 وبالعودة اآلن لقضية آية حفظ الذكر علينا أن نسأل 
ما الفرق بني نص اآلية -  
َنا َمجَْعُه َوقُـ   َنا بـََيانَُه ) 18(َفِإَذا قَـَرأْنَاُه َفاتَِّبْع قـُْرآنَُه ) 17(ْرآنَُه ِإنَّ َعَليـْ 19-ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ  
ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذلْكَر َوِإنَّا َلُه َحلَاِفظُوَن     -ونص اآلية    

 وبعيدا عن كون احلفظ يعين اجليع  والبيان أم ال ، جند إن هناك إختالف يف عهدة ااتكلم
، فيا يعين ذلك ؟) إنا و علينا ( بني   

ِكال ااعنيني يدالن على حكومة اهللا كيا ذكرنا ، أي هو جل جالله ممثال مبالئكته ونبييه ، 
ولكن الفرق يف أن آية احلفظ مل تشر إىل شخص النيب بل إىل أشخاص وخملوقات سبقته  

فهي  -إنّا  -ئكيت ، أما وأشخاص وخملوقات ستليه ، فيفردة علينا تعين عليك وعلى مال
مستقله بأشخاص وخملوقات أخرى ليس الرسول من ضينهم ، وهؤالء األشخاص 
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وااخلوقات مستيرين حبفظ الذكر منذ أن نـُّزل الذكر ليومنا هذا و حىت �اية اخللق ، لذا 
ام يكون اجليع والبيان كلها أعيال تقع بالواسطة وكذا احلفظ ، ال بل كل عيل يريد اهللا القي
به يف السيوات واألرض ال يؤديه بنفسه إال بالواسطة ، فكيا أكدنا ونؤكد إن كنه اهللا ال 

.ميكن أن يتآلف ويدخل يف خملوٍق خلقه ، أي الكون بكل مفرداته   
وعليه فال ميكن إعتبار الذكر هو القرآن وال اإلميان أن القرآن قد حفظ مبوجب هذه اآلية ألنه 

مع ذلك فهذا الفهم اخلاطئ أدى بالنتيجة  ويبني كيا أمر اهللا ،باألساس مل جييع ويقرء 
      .حلفظ القرآن لفهيه أن اهللا بنفسه سيقوم حبفظ القرآن من ااتالعبني 
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 الفصل الثاين

 جنود اخلليفة
 

 
  ، لن خيتلف كالمنا يف هذا الفصل عيا سلف من كالمنا عن الكتاب

س قدرة الكتاب وإمكانياته ، ولوالهم ألصبحنا أمام كتاب يشابه جنود اخلليفة هم أساف
فالقرآن لدينا اآلن حييل أضعف اإلمكانيات اليت ميكن أن حييلها كالم إمكانيات القرآن ، 

اهللا من قوة وإقتدار ، فهو ال يعدو اآلن أن يكون كتابا لليوعضة واحلكية و منهاجا إلتباع 
صلة لكل ذلك وليست مستقلة كقدرة من قدرات القرآن اهلدى ، أما قضية الشفاء فهي م

، أي إن من يتبع احلكية ويؤمن باآلخرة وال يضاره مصائب احلياة فسيحصل على الراحة 
ومن يؤمن "  فاهلم يورث اهلرم " ، النفسية والطيئنينة اليت تشفي صدره وبدنه كذلك

 حبسابات اآلخر لن يهيه ما فات وما سيأيت ، 
ومل تبَق بقوة الكتاب األصل الذي أنشأه ؟ضعفت قوة القرآن ولكن ااذا   

صراعات كثرية بني ااسليني بعد أن طرح سؤال واحد حول القرآن وهو ، هل  نشبت= 
 القرآن خملوق أم اري خملوق ؟

ومت على أساس ذلك التكفري و إتام اافكرين الذين قالوا أنه خملوق بالزندقة وأستطالت 
 بدأ احلكام آن ذاك بقتل من يغوض حىت بذا النقاش ، ويكفي أن القضية وتطورت حىت

ويقتل ، ورست أطراف احلديث على تتهم أي شخص باخلوض بأصل القرآن لتتخلص منه 
 إعتباره اري خملوق ونذكر بعض من أفىت بذلك

 
  

م والقرآن كالم اهللا ، تكّلم به ، ليس مبخلوق ، ومن زع: قال ما يدعى باإلمام أمحد {{ 
أن القرآن خملوق فهو جهيي كافر ، ومن زعم أن القرآن كالم اهللا ووقف ومل يـَُقل ليس 

مبخلوق ، فهو أخبث من قول األول ، ومن زعم أن ألفاظنا به وتالوتنا له خملوقة والقرآن  
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  كالم اهللا فهو جهيي ، ومن مل ُيكّفر هؤالء القوم كلهم فهو مثلهم ،
أدركت مشاخينا منذ سبعني : مسعت عيرو بن دينار يقول  :وروى من طريق ابن عيينة قال 

.القرآن كالم اهللا منه بدأ وإليه يعود : سنة يقولون   
سألت أبا يوسف ، : وروينا عن ميد بن سعيد بن سابق أنه قال : البيهقي يف االعتقاد  =

.}}  ه معاذ اهللا ، وال أنا أقول: أكان أبو حنيفة يقول القرآن خملوق ؟ فقال : فقلت   
 

  هكذا تنتهي صراعات األمة ،
زيادة التفقه يف الدين فتنة جيب القضاء عليها بتكفري ااتفقه ، وليخرس اجلييع وإال عّد = 

  ااتكلم كافرا ومن ال يكفره فهو كافر مثله ،
ومبا إن هذا النقاش يؤدي إال تصفية احلسابات وإخراج فئات من ااسليني من ااقاعد 

ردا  -علم ال ينفع وجهل ال يضر  –لطة ، فلم تكن العبارة الفقهية الرئاسية للس
، لكنها إنتهت على هذا بعد أن مت حتقيق أهداف طرح هذه لليتحاورين يف هذه القضية 

القضية ، ومع األسف كانت هذه القضية من أهم القضايا اليت ستدلنا على خبايا كثرية 
ا سنسهب باحلديث عنها الحقا ، أما خبصوص وكبرية عن خليفة اهللا وكتابه ، والبد أنن

:تعلق األمر جبنود اخلليفة فنقول   
، وهذا حال كثري من ااخلوقات ، فاإلنسان حينيا يكون يف مقام االك للقرآن مقامات كثرية 

 فهو يف نفس الوقت يف مقام اايلوك هللا ، 
نا ، وهو يف مقام ااخلوق فالقرآن يف مقام اخلالق عندنا حيث خيلق الرمحة واهلدى يف صدور 

عند اهللا ، ألن اهللا ليس حباجة إىل نصوص القرآن وآياته التشريعية أو الروحية ال قدميا وال 
يف سورة القدر مستقبال ، وخري دليل قوله تعاىل  

َلِة اْلَقْدِر  1 -ِإنَّا أَنَزْلَناُه ِيف لَيـْ  
 

 وقوله تعاىل يف سورة الكهف
 

1 –أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وَملَْ َجيَْعل لَُّه ِعَوًجا  اَحلْيُد لِلَِّه الَِّذي  
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وآيات أخر يبني اهللا إنه أنزل القرآن ، أي إن القرآن البد أن يكون خملوقا من خملوقات اهللا 

لينزله على عبده ، وااشكلة األعظم يف إعتبار القرآن اري خملوق هو إعتبار اهللا حاشاه 
للوقت وللنطق وللسكوت وللغضب وردود الفعل عيا يقوم به العباد من خملوقا عاديا خيضع 

تصرفات ، وكل هذه األمور ينبغي تنزيه اهللا عنها ، فلو كان القرآن كالما مباشرا من اهللا 
سواء قدميا قبل خلق البشر أو بعد ذلك ، فهذا يعين أن اهللا قد إحتاج إىل مدة للنطق 

نبياء وأختار بعض مامر به الرسول من مشاكل وت وأختار بعض قصص األوأخرى للسك
وااشكلة األكرب يف أختيار اللغة ليذكرها لنا ، واحتاج ان يسيعه لينقل كالمه لألنبياء ، 

اليت نطق با اهللا ، فالزبور والتوراة واإلجنيل والقرآن أنزلت بلغات خمتلفة ، وهذا يعين إمتثال 
وإمتثاله حاشاه ااصنعه عباده من صيااات يف  اهللا حاشاه ألحكام وقواعد هذه اللغات ،

هذا كله باإلضافة إلتباع النيط اخلاص بقراءة القرآن ، احلديث ،   
 سورة القيامة

َنا بـََيانَهُ ) 18(َفِإَذا قَـَرأْنَاُه َفاتَِّبْع قـُْرآنَُه  ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ  
يأت بالقراءة من عنده ، فهو فعلى إعتبار إن األمني جربائيل قد قرأه على النيب فجربائيل مل 

جمرد رسول أمني بني اهللا ونبيه ، وهذا يعين أن اهللا حاشاه قد قرأ جلربيل القرآن كله بصيغته 
وكيفيته من حركات وضوابط مث بينه جلربيل وقام األخري بنقل كل ما مسعه وتلقاه للنيب ميد 

،  ، هذه اآللية الميكن أن يستعيلها ويتخذها خالق عظيم  
د فيا معىن قوله تعاىلوبع  

وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليياً    
 

وااذا كلم اهللا موسى تكلييا وحني وصل الرسول ميد إىل حيث مقام اهللا حىت قاب قوسني 
يكليه اهللا بل أوحى له ما أوحى وحاله يف هذه كحال أم موسى اليت أوحي إليها أو أدىن مل   

 سورة القصص
َنا ِإَىل  أُمل ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفأَْلِقيِه ِيف اْلَيمل َوال َختَاِيف َوال َحتَْزِين ِإنَّا رَادُّوُه َوَأْوَحيـْ

7 -ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُيْرَسِلَني     
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ال خالف إن اخلليفة نفسه جندي من جنود اهللا ، -  
هللا باخلالفة واإلنابة عنه ، هذا اإلميان التام وااطلق جعل ولوال إميانه التام باهللا اا كّلفه ا 

وإميان جنود اخلليفة باهللا إميانا لكليات اهللا عنده قدرة وقوة ال ختتلف عن قدرة اهللا وقوته ، 
أخرى  جبارة ال تشابه إمكانياتا آليات للكتاب آلية يت جعلتتاما ومبكانة خليفته ، هي ال
اخلليفة ؟ يف الوجود ، فين هم جنود  

وكل خملوٍق أطاع اهللا  جنود اخلليفة هم كليات اهللا التامات نفسها ، وااتجسدة يف ااالئكة
  طاعة تامة من اإلنس واجلن ،

بأمٍر ما ، فهذا األمر لن ينتهي حىت بعد نفاذه ،حينيا يأمر اهللا  -  
أمر اهللا جل وعال أن فيكون خالدا أزليا ولن ينتهي إال بأمٍر من اهللا كذلك ، فيثال حينيا  

تكون آلدم روحاً حيىي با ، فهذا األمر ذاته لن ولن ينتهي ، بل يتخلد إىل ما شاء اهللا ، 
فأمر اهللا حييل آلية اخللق  ويتحول بعد صدور أمر اهللا إىل جسٍم نوراين أمساه اهللا بااالك ،

 يف حد ذاته ، 
ح يف خلقه صدر هذا األمر على شكل بنفخ الرو وكيا سيير علينا فإن اهللا حني أصدر أمراً 

يخدم أمر اهللا ، وقد أمساه اهللا لنا جبربائيل ،وجتسم يف لختلد  مالك   
 وهذه هي الكيفية اليت خلقت فيها ااالئكة وأسباب خلقها ، 

وهذه ااالئكة إجتيعت بعد ذلك وبعد أن أمت اهللا مجيع عناصر دولة خليفته ، إجتيعت 
الطاعة ، لتسجد آلدم ، وتقدم فروض  

ومن ذلك الوقت إىل ما شاء اهللا ستبقى ااالئكة يف طاعة اخلليفة يف كل ما يأمرها به ،   
 وهذا هو سر الكتاب بقدراته ،

مع ذلك فجنود اخلليفة هم ليسوا من ااالئكة فقط بل من اإلنس واجلن كذلك ، فكل من  
فة بغض النظر عن حياته ومماته  ال قوال فهو من جند اخللي وصل إىل اليقني بوجود اهللا فعالً 

وهذا ما جاء يف قوله تعاىل كيا سنرى يف يومنا القادم ،  

 يِا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َإن تـَتـَُّقواْ الّلَه َجيَْعل لَُّكْم فـُْرَقاناً 

 فيا هي أجنحة ااالئكة ؟

http://vb.noor-alyaqeen.com/t27381/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t27381/
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 اابحث األول
 أجنحة ااالئكة

 
 

فال بد أن يتخيل اإلنسان القدمي مبا إننا نؤمن بأن ااالئكة تسبح يف السياوات واألرض ، 
األنبياء إن ااالئكة هلا أجنحة كأجنحة الطيور ، أل�م ال يرون من طائر وحىت زمن خامت 
                                           وقد تأكد هلم ذلك يف قوله تعاىلبغري أجنحة ،  

                           
  اَع يَزِيُد ِيف اْخلَْلِق َما َيَشاءَجاِعِل اْلَيَالِئَكِة ُرُسًال أُوِيل َأْجِنَحٍة مَّثْـَىن َوُثَالَث َورُبَ 

 ىف تفسري هذه اآلية يقول القرطىب ىف تفسريه   
    

لرسل منهم جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك ااوت ا{{     
.. أى إثنني إثنني  -َوُثَالَث َورُبَاَع  مَّثْـَىنٰ .. أى أصحاب أجنحة .. نعت  -أُْوِىل َأْجِنَحٍة 
عة أربعةوأرب.. وثالثة ثالثة    

ويقول  إبن عاشور ىف التحرير والتنوير كليات دالّة على معىن التكرير إلسم العدد الىت 
واألكثر  ..تشتق منه إبتداء من اإلثنني بصيغة َمثىن مث الثالثة واألربعة بصيغة ُثالث ورُباع 

جيوز إىل العشرة: وقيل.. يتجاوزون بذه الصيغة مادة األربعة  ذوو أجنحة أ�م : وااعىن . 
     }} وبعضها أربعًة أربعةً  ، ، وبعضها ثالثةً الصف  مصففة جناحني جناحني يف بعضها

                                                                                   
جنحة اليت يعون على أن األأجسام نورانية ، جيُ  فوا لنا ااالئكة على إ�االقرطيب واريه الذين عرّ 

 حتيلها ااالئكة هي للطريان ، 
األجنحة يف إخرتاق السياوات واألرض ، فيا نفع   

خارج ، أما  الطبقات اجلوية اانشدة لألرض فقطعلييا اجلناح ال يؤدي أي ارض إال يف 
للجناح أبدا ، فال صفيف وال رفيف بعد الغالف اجلوي  الغالف اجلوي لألرض فال قيية

سري القرطيب واريه فإن ااالئكة تعيل داخل الغالف اجلوي لألرض فقط لألرض ، وعلى تف



104 

 

، وإ�م أجساد مادية حتتاج إىل الرفرفة لتحلق ، وبااقارنة مع اجلن ، فسيتفوق اجلان على 
السياوات دون أن يكونوا حباجة ألجنحة  ك ، فهم كانوا يقعدون يف مقاعد منااال

 توصلهم إىل السياء ، 
هناك من أصحاب الرسول من إجتهد يف بيان األجنحة على أ�ا أجنحة حقيقية  وطبعا مبا إن

 ، وراحوا يصفون طوهلا وعرضها ، ومنهم من قال إن أجنحة جربائيل تغطي ااشرق وااغرب
لرييك عظية جربائيل ، يف حني إن جمرد إمتالك  وأن له مخسيائة جناح أو ألف ألف
 ااالئكة ألجنحة هو طعن بقدرتا ،

، فلكل وبعد أن أشرقت الشيس على ظلياتم راحوا يقولون أن تلك األجنحة هي مقامات 
مالك مقام معني ، وبذلك أصبح الكالم مبهم وخارج عن مناطق الضوء ، فلن يرى أحد 

ب حديثهم من أحد ، تلك ااقامات وبذلك لن يكذّ   
؟ فيا هي تلك األجنحة  

   نعود لقراءة اآلية
  َكِة ُرُسًال أُوِيل َأْجِنَحٍة مَّثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاَع يَزِيُد ِيف اْخلَْلِق َما َيَشاءَجاِعِل اْلَيَالئِ 

 
إذا كان هناك إنس عنده علم من  ؟ونسأل ، ما عالقة الرسول بعدد األجنحة وسرعة الوصول 

؟الكتاب محل عرش بلقيس برمشة عني دون أن حيتاج إىل جناح   
أمر ليصبح رسوال ؟ما حيتاجه ااالك من  إذاً   

اجلواب حيتاج إىل ذات األمر ، فااالك قادر على إخرتاق السياوات واألرض دون احلاجة ألي 
 مقوٍم أو مكوٍن يساعده على ذلك ،

 ولكن فيم يرسل وعالم ؟
هنا يأيت اجلواب بوالية األمر الذي يرسلون من أجله ، وعليه قال تعاىل أويل أجنحة ، 

اليت جيعلها اهللا هلم واألمر الذي يرسلون من أجله ، وبعبارٍة أخرى فأجنحتهم هي الرسالة 
من قْدٍر على ااالئكة محله ،فإن اجلناح هو ما خصص   

فنحن يقينا نعرف بأن اجلناح هو ااكان وااساحة احملدده لشيئ ما ، مثال جناح ختزين 
ااهية اليت حييلها البضاعة وجناح حتييل البضاعة ، أما اجلناح لدى ااالك فهو مساحة 
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، وأنواعها معه كرسول  
...فلياذا إبتدأ اهللا مبثىن وثالث   

إن من الطبيعي ألنه سبحانه يتحدث عن الزياده يف اخللق ال ذات اخللق ، أي  : اجلواب 
إرسال ااالك بأمر واحد ، ولكن اآلية هنا تتحدث عن الزيادة يف اخللق ، وكيف جعل اهللا 

مرين وثالث وأربع ، وليس هذا كل شيئ ، فسنتحدث عن فكرة ن مالئكة من ترسل بأم
، ، أي إنه سبحانه وتعاىل  ف إن اهللا ال يصدر أمرا منفردا قطأخرى يف يومنا القادم وكي

يصدر أمرين فأكثر مع كل رسلوٍل من مالئكته ، فحني يرزق قرية بااطر يْقدر على أخرى 
وهذه القضية  وال حىت مكيلني لبعضهيا ،وال يشرتط أن يكون األمرين متضادين  مثال ،

، كقوله ، .... سوف نتابعها مع ذكر اهللا يف كتابه الكرمي أمساءه احلسىن مثىن وثالث ورباع 
, رؤوف رحيم ، مسيع بصري ، العزيز ااقتدر ، احلي القيوم ، الرمحن الرحيم ، العلي العظيم 

د اخلليفة اا سنتحدث عنه الحقا وما إىل آخره ، لذا سنكتفي مبا تقدم من حديثنا عن جنو 
.سريد أيضا يف ثنايا يومنا هذا   

اابحث الثاين هناك سؤال يف ااية األمهية جيب أن يطرح ،وقبل أن نبدأ يف   
 كيف يكون للقرآن ذات القدرات اليت ميتلكها كتاب اخلليفة ؟

ذكرنا كان الضعف فيين وكيا إن كل كتب اهللا متتلك تلك القدرة منذ يوم إنزاهلا ، : اجلواب 
 محلوها ، ولكن كيف ؟

حينيا يقول اانافق بسم اهللا فهي ليست نفسها اليت يقوهلا ااؤمن ألن ااؤمن يعلم جيدا من 
هو اهللا ويعلم ما معىن التوكل عليه حقا ، مع ذلك فييكن أن تكون قوة إميان هذا ااؤمن ال 

ال ال ميكن تفعيلها إال عن طريق القادر تساوي قوة هذه الكلية ، أي إن الكلية متتلك ثق
إن معىن عنده على محلها ، وبذلك يكون قادرا على توضيبها وإستعياهلا ، ففي احلقيقة 

علم من الكتاب تعين عنده شيئا من فهم الكتاب ، فهو يعلم كل الكتاب لكنه يفهم شيئا 
 منه ، أي يعلم توضيف بعض آياته ،
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 اابحث الثاين 
 

 مهام جنود اخلليفة
 

قاع األرض ــل بــجلنود اخلليفة مهية أساسية واحدة ، أال وهي إستتباب احلكم للخليفة على ك
، رى مـتفرعـــة عــلى أساس مهيتهم هذه، وكــل مــهامهم األخــ  

 هناك سؤال مهم جدا علينا طرحه اآلن ولو أنه من صلب يومنا القادم ، 
ألرض من اري خليفٍة قبل خلق آدم ؟ وااذا ؟هل كانت ا  
 قوله تعاىل

ْسِفُك َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َجاِعل  ِيف اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َويَ 
َماَء َوَحنُْن ُنَسبلُح ِحبَْيِدَك َونـَُقدلُس َلَك َقاَل ِإينل  َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُيونَ الدل   

ُتْم َصاِدِقنيَ َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاَء ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَيالِئَكِة فَـَقاَل أَنِْبُئوِين بَِأْمسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكنْ   
 

قرار اهللا عزوجل جبعل خليفة له يف األرض كان وقت خلق آدم ، قوله تعاىل فيه بيان واضح إن  
 فهل هذا يعين إن األرض مل يكن فيها خليفة ؟

 لإلجابة عن هذا السؤال جيب أن نطرح سؤاال آخر وهو
ااذا خلق اهللا اجلن قبل اإلنس ؟ وهل اإلنس خلق مت تطويره بشكل أفضل من اخللق القدمي 

 أال وهو اجلن ؟
، رام إن  يؤمن بأن خلق اإلنس كان خلقا متطورا إال ومن اافسرين  على أحد عرفتن مل

فاهللا ال ميكن أن نضعه موضع  هذه الفكرة من األفكار اللعينة اليت متس بكنه اهللا تعاىل ،
نه  ويف كل شيئ ، فيا هي احلقائق اليت أدت إىل ذلك ؟مراحل التطور يف الفكر وال  

اا كانت ااخلوقات اجلديدة من اإلنس واجلن قد خلقت من مواد هذا الكون فقد ظهرت 
الرتاب بآالف السنني ، فلم يكن للرتاب وجود أبدا ، فجييع جمرات الكون كانت  النار قبل

إذا فااشكلة يف يف مكان عيش بين آدم ال يف تطور اخللق ، فالذرية أعيدة من اللهب ، 
من اإلنس واجلن خلقت يف نفس الوقت ، لكن تعاقب نزوهلا وعيشها إختلف إلختالف 
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فلكون اجلن خلقوا من نار فهم على إستعداد للنزول إىل قابليتهم على العيش يف األرض ، 
فيا شأن قوله تعاىل   األرض قبل اإلنس ،  

 واجلان خلقناه من قبل من نار السيوم 
اخللق ليس هو اإلجياد من العدم كيا فهيه بعض اافسرين وكيا سنرى ذلك بوضوح الحقا ، 

  قا تصوير الذرية إىل صورة جديده مل تكن عليها ساببل هو 
 الحظ قوله تعاىل

 ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُيْضَغةَ 
فالنطفة عندما تتحول إىل علقة فهذا ليس بإجياد من العدم ، فاإلجياد من العدم هو اإلبداع ، 

 وهذا كله سوف يأتينا تفصيله قريباً ،
ة اجلن على العيش يف طبقات السياء دون احلاجة اقٍر على األرض ، باإلضافة إىل قدر = 

 لكنهم منعوا بعد خلق بين آدم
 سورة اجلن

 َوأَنَّا َلَيْسَنا السََّياَء فَـَوَجْدنَاَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا
َها َمَقاِعَد لِلسَّْيِع  َفَيْن َيْسَتِيِع اْآل  َن جيَِْد َلُه ِشَهابًا َرَصًداَوأَنَّا ُكنَّا نـَْقُعُد ِمنـْ  

 ونعتقد إن اآلية صرحية بذلك ،
أي إن كان موجودا بذاته وحكومته ومن هنا ميكننا فهم قضية نزول اخلليفة على األرض ،  

 قبل حىت خلق الوجود ، وقراره تعاىل 
 َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َجاِعل  ِيف اَألْرِض َخِليَفةً 

د مقر خالفته على األرض ، مبا إن كل اخللق من اإلنس واجلن قد مت حتديد مكا�م  حتدييعين
 على األرض ، كيا يعين إن األرض أصبحت مهيأة لعيش كل اخللق فيها ،

، وما أن يستتب األمر ااكلفني به سينتهي كل شيئ ، ومن هنا جاءت مهام جنود اخلليفة 
إلنتهاء علة اخللق ،  رض يعين �اية لكل هذا الوجودأي إن إستتباب حكم اخلليفة على األ

ه يف علـــينطلعك ــــــ،  فهذا ما سوأين هو اآلن أّما كم سيحكم اخلليفة ومىت وكيف سيظهر 
 السلسلة القادم

.) سلسلة يوميات جندي (   
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ثاينالباب ال  

 حقيقة اإلنس
 

 تبدأ حقيقة اإلنس من آدم وذريته لذا سندرسهيا بفصلني
 
 

حقيقة آدم  األول فصلال  
الثاين حقيقة الذريةالفصل   

 
 
وهذا اليوم أعد لدراسة حقيقة آدم ، لذا سندخل يف مباحث متعددة لفهم حقيقة آدم ، وكل 

سنل  با مرة أخرى يف أيامنا القادمة إنشاء اهللا ، أخرى ما سنتعرف عليه من حقائق  
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 الفصل األول
   

  حـــــقيقـــة آدم 
 

وما دار من صراع بينهيا كانت أول فكرة شغلتين تتعلق بااخلوقات الثالثة ،  
  -آدم وحواء وإبليس  - 

وأول ما بدأُت حبثي كان يف ااخلوق األكثر جدال واألكثر ذكرا يف القرآن أال وهو إبليس ، و  
عارض أن يكون إبليس بعد أن كنت على يقٍني أن إبليس ليس هو الشيطان ، ألين كنت أ

عصى وطرده اهللا ، يدخل للجنة ويوسوس آلدم ، مث يرسله اهللا على الكافرين ليأزهم أزا ، 
ويستخدمه سلييان كخادٍم له ، ويأيت يوم القيامه ليقول إن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم 

.فأخلفتكم   
 

22 -سورة إبراهيم   
اَألْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقل َوَوَعدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َوَقاَل الشَّْيطَاُن َليَّا ُقِضَي 

َعَلْيُكم ملن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِيل َفَال تـَُلوُموِين َولُوُمواْ أَنُفَسُكم مَّا أَنَْا 
ِخيَّ ِإينل َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُيوِن ِمن قَـْبُل ِإنَّ الظَّاِلِيَني َهلُْم َعَذاب  أَلِيم  ِمبُْصرِِخُكْم َوَما أَنُتْم ِمبُْصرِ   

  
إبليس مل يكن مالكا ومل يكن شيطانا -ا ازيد من التفصيل إنتقل ابحثين -  - 

 لكن البعض عارض رابيت يف التقصي عن ذلك ، حبجة مالفائدة من هذا التفريق ، 
وذهبت آلدم وحواء وتابعت التدبر يف قوله تعاىل فرتكت إبليس  

ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتيا وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من (  
)الظااني     

 هنا ينبغي أن يكون آلدم زوجة يراودها ، وإال ما نفع قوله تعاىل أنت وزوجك ؟ 
تخدموها هلذا الزواج ، وخالف ذلك تكون أي إن هناك زواج بينهيا وأعضاء تناسلية يس -
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  حواء جمرد صاحبة آلدم وليست بزوجة ، أي أن يقول له أنت وصاحبتك ،  
يعين إن هلم أجهزة هضيية كاملة مكتيلة -) فكال من حيث شئتيا ( وقوله     

 فلياذا حنرف اافاهيم وهي صرحية ؟ وما هي السوءة إذاً ؟ 
إن لك آال ( كانا يرتديان ااالبس ، إستناداً لقوله تعاىل سألُت نفسي ما دام آدم وزوجه   

، مث قام الشيطان بنزع لباسيهيا ؟) جتوع فيها وال تعرى   
فيا بان هليا فاستحيا من بعضهيا البعض ؟ أم إن هناك خملوقات كانت معهم ؟ وهل كان  

إنه يعرف  آدم يفهم احلياء من العورة ، فإن كان يفهم احلياء من العورة فهذا يعين
إستخدامها ، واألمرُّ أن هناك روايات نقلت عن الصحابة تقول ، إن آدم بعد أن بانت 

 تفر يا آدم ، قال كال ولكن حياًء عورته أخذ يركض يف اجلنة وخيتبئ ، فقال له اهللا أمّين 
 منك يارب ، إذ بانت عوريت ،

  
) إن لك أال جتوع فيها وال تعرى ( ولكن أين قوله تعاىل   

 
وقول اهللا جيب أن ينصرف على كامل الفرتة الزمنية اليت عاشها آدم وحواء يف اجلنة ، وإال كان 

ينبغي أن يكون هناك إستثناء ، كأن يكون القول - إن لك أال جتوع والتعرى إال أن تعصي 
أمري  مثال ، وقوله ال جتوع فيها مطلق احلكم ، و ( فيها ) حكم خمصص على اجلنة ، أي 

حد يستطيع أن حيرمك طعاما أو ينزعك لباسا مادمت يف اجلنة ،   ما من أ  
وإن مضيون اإلستثناء جاء على خروجهيا من اجلنة ومل يكن على أكلهيا أو شربيا أو 

. يا ؟ لباسهيا ولو كان مصال للعصيان فلياذا مل جيوعا كيا تعرّ   
رت عنهيا كل اجلسد ، هل إختفى وإذا كانا مرتديني لثيابيا فيا معىن ورق اجلنة ؟ والثوب يس

 الثوب بعد أكلهيا من الشجرة ؟ أم كانت للشيطان قدرة على سحب اللباس من آدم ؟
نالحظ إن صيغة اآلية بنزع الشيطان للباس آدم وزوجه جاءت مبعىن السلب وليس السحب ، 

رجر وهي صيغة مشابة لنزع الروح ، أي نزعها عن اجلسد بشكل �ائي ، فالشيطان مل جي
لباسيهيا بل سلبه �ائيا ، لذا طفقا خيصفان عليهيا من ورق اجلنة ، وإال كان ينبغي أن 

 يرجعان اللباس إذا كان الشيطان قد جرره فقط ،
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121سورة طه   
 َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَيا ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة 

  
هن ( زوج والزوجة كيا ذكر اهللا لنا المث إذا كانا زوجني فكيف ينزع عنهيا الشيطان لباسيهيا و 

أي ما اإلشكل يف تعريهيا إذا كانا زوجني ؟  ) لباس لكم وأنتم لباس هلن   
 أكان الشيطان يف اجلنة ومل ينزل األرض ؟

 مث أردفت إذا كان هناك زوج وزوجة ، فأين اخللف ؟  أكانا يلعبان ويأكالن فقط ؟  
فأكال وهبطا ؟أم إن سكنهم يف اجلنة كان لساعة واحدة   

فإذا مل يكن هناك زواج حقيقي يف اجلنة اليت سكنها آدم فيا نفع أن تكون معه زوجة ؟    
  وحينيا يتضح هليا أ�يا ذكر وأنثى يهبطان ،

 مث تابعت هل كانت هذه الشجرة شيطانية وهلا قدرة على أن تظهر السوءة ؟ 
فلياذا كانت يف اجلنة ؟ وهل لألشجار قدرة على ذلك ؟   

 وإن كانت رمحانية ، فلياذا منعهم اهللا منها ؟
وإذا قلنا إن السوءة هي الغائط ، فلياذا مل تفعل الشجر هذا الفعل مع الشيطان وقد قامسهيا 

 األكل من الشجرة ، مث كم أكال من الشجرة ليخرج هلم الغائط ؟
كل من شجر اجلنة ، وجبة ، وجبتني ، ثالثة ، فعليه أن ينقطع إذا إعتزال الشجرة ورجعا لأل 

.أي إن فعلهيا من اايكن تداركة باإلمتناع   
 

وإذا كانت السوءة تعين أعضاءمها التناسلية ، فخري وبركة أل�ا زوجته وعليه أن يباشرها ، وإن 
قلنا إن النكاح مرم يف اجلنة ، فكيف يعدنا اهللا باحلور العني والعذراوات اللوايت مل يطيثهن 

نعود للقول ، ما مفهوم الزوجة إذاً ؟ أنس وال جان ، كيا  
.ِليا قال اهللا له أنت وزوجك ؟ إذا كان النكاح اري مباح بينهيا   

 حسنا أين آدم ومايسيو�ا حواء من فعل هابيل وقابيل ؟ 
 ااذا مل يـُوقِـع آدم احلد على قابيل على األقل إذا مل يتيكن من منعه ؟ 

بيتا هللا ؟ فهل كانت نبوة آدم أن يتزوج ويبين    
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 وماذا كان يفعل آدم وحواء بعيداً عن هابيل وقابيل ؟ 
فإذا أكد يل اهللا اري مرٍة  أنه ليس هناك تبديل وال حتويل يف سنته منذ خلق اخللق إىل يوم 

 الدين ، البل حىت بعد يوم الدين ،
فلياذا كانت سنته خمتلفة يف تولدنا ؟   

أن تقوم حواء بأجناب التوائم ويزوج أخوين  أيصعب عليه أن يأيت بذكرين وأنثيني بدل
لبعضهيا بفكرة أ�يا مل يكونا من بطن واحدة ، أكان حترمي زواج األخوين  بالبطون أم 

باألصالب ؟ وهي اآلن مرمة يف البطون واألصالب فال ميكن لك أن تتزوج أختا من أبيك 
.وال من أمك   

  
  وأمي باخلروج من اجلنة ؟مث ااذا أشقى أنا يف األرض والذنب ذنب أيب 

 مث ااذا اليدخلين اهللا مثلهيا للجنة فلعلي ال أقرب الشجرة ؟  
وإين أرى يف نفسي خري من نفس آدم ، فلم أقرب ما حرم اهللا من األكل رام أين لست يف 

.اجلنة    
إذا كان اهللا قد تاب على آدم فلياذا مل يرجعه للجنة ؟ و   

د تاب عليه وهو يف اجلنة ، ألن التوبة ال فائدة منها من بعد ما أو األصح أن يبقيه فيها فق 
؟، أَو ال ميكن هللا أن يعيد لباسهيا كقدرة الشيطان على نزعه عاقبه اهللا باهلبوط من اجلنة   

 ووووو الكثري الكثري من التساؤالت وااتناقضات الحصر هلا وال عدد ،   
 

 فإن أصبت فبتوفيٍق منه وإن أخطأت فين نفسي من هنا إنطلقت للبحث والتدبر بعزٍم من اهللا
 اليت إبتعدت عن فهم ديين وعظية ريب ،

ومن هنا أصبحت على يقٍني أن ما أبعدنا عن التعرف على النشأة األوىل هلذا الوجود   
وألنفسنا يف هذا الوجود ، هو متسكنا بالقشور وتركنا للبذور ، كيا حصل يف أدياننا ، 

دم والقشور مها آدم وما يسيو�ا حواء ، وكالمنا هذا الميس شخص آدم  فالبذور هم ذرية آ
  كنيب بل شخصه كأب ،

خْلُق آدم وما يسيو�ا حبواء ليس له أي قيية إعتبارية يف النشأة األوىل ، بل كانا الوسيلة 
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خلروج الذرية بعد أن خلقها اهللا ، فآدم حامال يف صلبه الذرية حىت الرحم وحواء حاملة هلا 
حىت اإلستقالل باجلسد ، ودراستنا هليا ال متثل أمهية يف نشأتنا حنن البشر ، بل أمهية يف 
تصويرنا على هيئة آدم ، ألننا خلقنا قبله بكثري ومل نتصور إال بعد دخولنا يف صلبه ، أما 

نوع اجلنس ، فآدم حبد ذاته تصور جنسه بفعل دخول هذه الذرية فيه ، وأصبح ذكرا ، ألن 
قادر على محل الذرية ، أي إن آدم نفسه هو من بين آدم ، وأصبح الحقا من تلك الذكر 

الذرية اليت وضعت فيه ، وبذا فإن آدم هو آخر اإلنس خلقاً وليس أوهلم ، وال تعجل 
.فسنوضح األمر    

كيا إن نفس آدم أصبحت كنفس هذه الذرية بعد أن أصبحت فيه ، كيا يكون اإلنسان  
م وسوس الشيطان يف نفسه ودخل فيه ، فالذرية اليت ينسبو�ا آلدكنفس الشيطان إذا 

. سنبنيخلقت قبل آدم بكثري كيا   
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 اابحث األول
 السجود آلدم 

 
كنت على يقٍني من احلقيقة اليت ذكرتا لك يف مطلع هذه الدراسة ، بأن آيات القرآن ما با   

رر ، فجيعُت نصوص السجود اليت ذكرت أمر اهللا عز وجل بالسجود آلدم متشابه وال مك  
خلق الكون  مل أفاجأ حني وجدتا سبع نصوص ، فهناك نظام سباعي مادي وروحاين يف= 

، كعدد السياوات واألرضني والسجود يف الصالة على سبع عظام  وحىت يف بعض العبادات
 أستهجن فكرة أن اهللا بالفعل أمر ااالئكة سبع والكثري مما بينته الدراسات احلديثة ، ومل

 مرات بالسجود ، وما أكد يل ذلك هو إختالف صيااات هذه اآليات 
ه اآليات اليت وردن يف سبع سور ،متعن أوال يف هذ  

75سورة ص آية  -  1    
 ِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ِمن ِطنيٍ 

ُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعوا َلُه َساِجِدينَ َفِإَذا َسوَّيـْتُ   
 َفَسَجَد اْلَيالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ 

 ِإالَّ ِإبِْليَس اْسَتْكبـََر وََكاَن ِمْن اْلَكاِفرِينَ 
 

32سورة احلجر اآلية   -  2 
َواْجلَانَّ َخَلْقَناُه ِمن قَـْبُل ِمن نَّاِر ) 26(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن 

) 28(َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ملن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن ) 27(السَُّيوِم 
اْلَيالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن َفَسَجَد ) 29(َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعواْ َلُه َساِجِديَن 

ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َأن َيُكوَن َمَع السَّاِجِديَن ) 30(  
 

50سورة الكهف اآلية        - 3 
 َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اجلِْنل فَـَفَسَق َعْن أَْمِر َربلهِ  

َتتَِّخُذونَُه َوُذرليـََّتهُ أَفَـ   



118 

 

  4  116سورة طه آية  -
 َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب 

 
34سورة البقرة آية  -  5     

بَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالَِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتكْ   
 

61سورة اإلسراء اآلية   - 6   
 َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َقاَل أََأْسُجُد ِلَيْن َخَلْقَت ِطيًنا

ْرَتِن ِإَىل يَـ  ْوِم اْلِقَياَمِة َألْحَتِنَكنَّ ُذرليـََّتُه ِإالَّ قَِليالً َقاَل أَرَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّ  
 

11سورة األعراف اآلية  - 7  
َيُكن ملَن َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَيآلِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َملْ     

 السَّاِجِدينَ 
 

: فقط النصوص السبع يف ثالث أمورتشرتك هذه   
.أمر السجود  - 1  
.إمتثال ااالئكة ألمر اهللا بالسجود  - 2  
.عدم سجود إبليس وعصيانه األمر  - 3  

 
:لكنها ختتلف إختالفات كثرية وكبرية ، فيا هي و   
إثنني منهن جاءتا قبل التسوية ومها سورة ص وسورة احلجر ، أي إن اهللا ذكر لليالئكة  -أ 
َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي ( مر قبل تسوية آدم ونفخ الروح ، فإشرتكتا باآلية األ

)فَـَقُعواْ َلُه َساِجِديَن   
 فيا هو اإلختالف بني سورة ص وسورة احلجر ؟

 اإلختالف بينهيا ورد يف مادة صنع آدم ، فيرة من طني ومرة من محٍئ مسنون
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كبريا عن احليئ ااسنون ، ألن األول ميثل ماعلى قشرة األرض ، أي   والطني خيتلف إختالفا
الرتاب ااخلوط باااء ، أما الثاين فهو الطني الننت ، وهو موجود يف باطن األرض ، والذي 

.خيرج مع الرباكني ولنا تفصيل يف ذلك الحقا   
اصيل وحوارات البقية  فجئن بتف بليس أىب السجود فقط ، أمابعضهن ذكرن لنا إن إ -ب 

. مفصلة ومتباينة   
سورة احلجر وسورة األعراف جاءت بيا صيااة متشابة ، -ج   

فاألوىل    
  ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َأن َيُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ   

 والثانية  
  ِإالَّ ِإبِْليَس ملَْ َيُكن ملَن السَّاِجِدينَ 

 
خيتلف إختالفاً كبريا ) مع(اجدين ، وحرف لكن األوىل ذكرت مع الساجدين والثانية من الس

، و سنبّني ذلك ،) من(عن   
.والثانية مل تذكر  -أىب إبليس  -كيا إن األوىل ذكرت     

سورة األعراف واحلجر ذكرتا خلقنا وتصويرنا حنن مجيعاً قبل أمر السجود أما سورة ص  -د 
.واحلجر فاختصتا خبلق بآدم   

 
سورة ص  -هـ   

يُس َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَيا َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنيَ َقاَل يَا ِإبْلِ   
 سورة األعراف 

 َقاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك َقاَل أَنَْا َخيـْر  ملْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنيٍ 
(  إبليس عيا منعه عن السجود وجييب اهللا بسؤآٍل آخر ألبليس وهو يف سورة ص يسأل اهللا 

، أما يف سورة األعراف فيسأل إبليس عيا منعه عن ) أستكربت أم كنت من العالني 
السجود مث يرتك إبليس جييب السؤال ، فلياذا يسأل اهللا إبليس أستكربت أم كنت من 

هللا مباشرة بأنك خلقتين من نار وخلقته من العالني إذا كانت الواقعة واحدة وإبليس أجاب ا
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 طني ؟ 
 -َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَيا َخَلْقُت بَِيَديَّ  -وااذا إختلفت حّدة الكالم يف اآليتني ففي ص 

َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك  ؟ -ويف األعراف   
 

-إذ قلنا  -أما البقية فجاء فيهن  -إذ قال ربك  -سورة ص وسورة احلجر جاء فيهيا  -و    
الحتتاج إىل ضيري متصل ألن  -قال ربك  -تأيت للعلية ، وحني يذكر ) قلنا ( نعرف طبعا إن 

الفاعل واضح وهو ربك  ، لكين أقول ِلَيا أحدَث اهللا هذا التباين يف منطوق اآليات إذا  
.كانت الواقعة واحدة ؟ هذا ما سنتعرف عليه تباعاً   

ز - يف سورة ص - يقول اهللا - َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَيا َخَلْقُت بَِيَديَّ - أما يف سورة 
-اإلسراء فجاء القول   

 (وإذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ان خلقت طينا ) 61 
 

بالواسطة  ، فاألوىل تعين السجود) اا خلقت وبني ان خلقت ( فهناك إختالف كبري بني 
ونقصد بذلك الكعبة ، أما ان فهو السجود  -نسجد اا أمرنا اهللا  -لليعبود كيا نقول 

ونقصد اهللا ،  ويشيالن كذلك اجلياعة  -نسجد ان خلقنا  -ااباشر لليعبود كقولنا 
.  واافرد أو اجلزء و الكل   

سان من صلصاٍل  من يف سورة احلجر ذكر اهللا خْلق اجلان من نار السيوم وخلق اإلن -ح 
محٍئ مسنون ، أما يف سورة ص فرتك إلبليس توضيح مما خلق هو ومما خلق آدم ، أضف 
لذلك الكثري من اإلختالفات يف توصيف إبليس لعدم سجوده ، فيرة فسق ومرة أىب ومرة 
خرج رجييا ومرة خرج ملعونا ومرة من الصاارين ومرة من الكافرين ، سبع عقوبات بسبع 

  عن إمتناعه عن السجود ، فلو مجعت ماجاءت به آيات السجود آلدم ستجد صفاة تنت
إن إبليس ،  كافر مرتني و رجيم مرتني و صاار و فاسق و لعني و معاند ومذموما مدحورا ، 

 واستحق اخللود يف جهنم هو ومن تبعه وكل ذلك من أجل سجدة واحدة ؟
اليت يستحقها معانديه ، ولكن أقول أنا ال أقول إن هذا ظلم حاشا هللا ، فهو أدرى بالعقوبة 

إن من حيق عليه القول بدخول جهنم فهو الكافر أوالرجيم أوالصاار أوالفاسق أواللعني 
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أوااعاند أوااذموم اادحور ، فعالم هذا التكرار والتفرد يف الوصف يف كل آية ، ال بل إن 
احداً ينبغي أن تكون الرجيم وحدها تشيل كل الصفاة األخرى ، وكون فعل إبليس فعال و 

العقوبة كذلك واحدة ، ولو كانت هذه العقوبات كلها عن فعل واحد ألوردها اهللا لنا مرة 
 واحدة ،

على ذلك وقفُت من هذه اآليات موقف الناظر هلا مبنظار تعدد األفعال ال تعدد األقول عن 
تنع إبليس عن أمٍر واحد ، أي إن اهللا عز وجل أمَر ااالئكة بالفعل سبع مرات ، وإم

السجود بالفعل سبع مرات ، وإن اآليات أعاله مل تتكرر يف القرآن لتتحدث عن واقعة 
 واحدة بل لتتحدث عن سبع وقائع ،  

بالعودة اوضوعنا اخلاص بالذرية نقول إنه سبحانه بعد أن خلط اااء برتاب األرضني السبع 
آدم  فبعد أن جاء برتاب وهو مادة أصبح الرتاب طينا لزجا ، وجاء اآلن سبحانه إىل خلق 

  -صنع آدم وأدخل الذرية فيه متت التسوية وهذا معىن قوله تعاىل 
فال تظن إن التسوية تعين الشكل واهليكل ألن ذلك ال ) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ( 

 ، أي أمهية له ، إمنا قال له كن فكان كيا أراد ، والدليل قوله تعاىل إين خالق بشراً من طني
 إن صورته وهيأته كانت قد إكتيلت قبل تسويته ونفخ الروح فيه ،

فسويته أي ساويت الذرية فيه ، وجعلته والذرية سويا ، وكانت النفخة سببا لتياسك الذرية  
وجتانسها مع عجينة آدم وهي ذاتا من فخرت آدم والذرية معا ليتكونا صلصال واحد ، 

اخللق جيال من بعد جيل ، والنفخ هو أمر التعظيم عندها متت اخلطوة الكربى خللق 
. لليخلوق اجلديد ببث الروح فيه ، وال يعين إخراج اهلواء كيا يدعون    

رمبا اآلن حديثنا مافيه إختالفات كبرية وال كثرية عيا تعرفه ، لكنك حني تعرف إن زوج آدم  
 رجلني كانام وزوجه  الذي سكن معه اجلنه مل تكن حواء ، ختتلف عندك الصورة  ، فآد

إثنني من ااخلوقات اآلدمية  فأودع يف صلب أحدهم  اهللا أي خلق وليسا رجل وإمرأه ،
  أربعة أزواج ويف صلب اآلخر ثالثة وسنتعرض لكل هذا بالتفصيل ،

لإلشارة هليا ، وقد إخرتنا أن يكون األول هابيل والثاين  أمساءً سوف خنتار آلدم وزوجه و = 
 قابيل ،
إن هابيل وقابيل من أبناء آدم ، ولكن سنفرتض هذا اإلفرتاض للتوضيح ، رف طبعا حنن نع
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وال تعجب أن نثبت لك هذا يف يومنا القادم ، أي سنثبت أن آدم وزوجه مها حقا قابيل 
 وهابيل ، ولكننا سنؤخر هذا اإلثبات ليوم اخلليفة ،

بعد ذلك أمر اهللا ااالئكة أن تسجد آلدم ، =   
نادى لنفسه بأحقية محل هذه   أحب لنفسه أن يكون هو أبا هلذه الذرية و لكن إبليسإ 

الذرية من آدم ، وبقي إبليس يأىب السجود ستة مرات ، إذ كان اهللا سبحانه كليا وضع يف 
، يأمر بعد ذلك الذكور واألناث من مجع صلب آدم زوج من الذرية ، وهذا الزوج هو 

فلم يسجد فحق عليه اخلروج من اجلنة ، وال بد أن  ااالئكة بالسجود حىت أمره السابعة
 السجود كان بسجدتني كيا نؤديها حنن اآلن يف الصالة ، 
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 اابحث الثاين
 

 مفهوم السجود آلدم
 

خيتلف األعراب من األولني ومنهم اآلن عن الكثري من شعوب العامل بنعرة الكرب والرتفع ، 
بليس بسببها ، فهم ومنذ القدم يرتفعون حىت عن إحرتام آهلتهم رام تلك النعرة اليت لُِعن إ

أ�م يعبدو�ا ، بل كانوا حىت يرتفعون عن تقبيلها وإعطاءها قدسية فوق قدسيتهم ألنفسهم 
، فإذا ما أدركهم اجلوع أكلوها إن كانت مصنوعة من التير أو باعوها ليشرتوا الطعام 

ما يؤدونه آلهلتهم هو تقدمي القرابني واليت تذهب بثينها إن كانت من احلجارة ، وكل 
بدورها لسدنة الكعبة ، والتوجه بوجوههم هلا لطلب احلوائ  والدعاء ، فإن مل يليب هلم 
احلاجة رموه وقالوا إن هذا صنياً مل تسكنه روح اإلله ، وكانت آهلتهم اليت أثبتت هلم  

أصناما صغرية يطّوفو�ا على تلكم  كفاءتا بتلبية الطلبات تسكن الكعبة فيأخذون بصنع
اآللة ليسكن يف هذا الصنم جزء من روح اآللة ، وعلى هذا اانوال مل يستسغ كثري من 

اافسرين قضية سجود ااالئكة آلدم على أنه سجود حقيقي كيا نؤديه حنن هللا يف صالتنا ، 
أقروا  -له ساجدين  فقعوا -بل هو جمرد حتية ال أكثر ، أما الذين إصطدموا بقوله تعاىل 

بأن السجود كان سجوداً حقيقياً ولكنهم أتوا ليغريوا صنف ااالئكة الساجدين ، وقالوا 
 بأ�م أقل شأناً من مالئكة السياوات ، وإليك نبذة من هذه التفاسري

 تفسري ابن كثري
عاىل أمر هذه كرامة عظيية من الّله تعاىل آلدم امَنتَّ با على ذريته ، حيث أخرب أنه ت {{

ااالئكة بالسجود آلدم وقد دل على ذلك أحاديث أيضاً كثرية منها حديث الشفاعة 
رب أرين آدم الذي أخرجنا ونفسه من اجلنة، فليا : (ااتقدم، وحديث موسى عليه السالم

)  أنت آدم الذي خلقه الّله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته؟: اجتيع به قال
.ث كيا سيأيت إن شاء الّلهقال وذكر احلدي  

والغرض أن الّله تعاىل اا أمر ااالئكة بالسجود آلدم دخل إبليس يف خطابم ، ألنه وإن مل  
يكن من عنصرهم إال أنه كان قد تشبه بم وتوسم بأفعاهلم ، فلهذا دخل يف اخلطاب هلم 
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ب ااعصية من كان إبليس قبل أن يرك: قال طاوس عن ابن عباس. وذم يف خمالفة األمر 
ااالئكة امسه عزازيل وكان من سكان األرض ، وكان من أشد ااالئكة اجتهاداً ، وأكثرهم 

}} علياً ، فذلك دعاه إىل الكرب  
إذا كان إبليس من ااالئكة أو من مصاف ااالئكة وأشدهم إجتهاداً وأكثرهم علياً ، وبعد  

  ......ءنا أم لتهدينا ، أم لوالتنا أم كل هذا كفر ، فبين سنؤمن إذاً وان نطيئن ؟ لعليا
 

{{  وكان من حيٍّ  يسيى جناً وقال سعيد بن ااسيب : كان إبليس رئيس مالئكة مساء 
الدنيا. وقال ابن جرير عن احلسن: ما كان إبليس من ااالئكة طرفة عني قط وإنه ألصل 

اجلن ، كيا أن آدم أصل اإلنس، وهذا إسناد صحيح عن احلسن . وقال شهر بن حوشب 
كان إبليس من اجلن الذين طردتم ااالئكة فأسره بعض ااالئكة فذهب به إىل السياء ، : 

 رواه ابن جرير، وعن سعد بن مسعود
كانت ااالئكة تقاتل اجلن فسيب إبليس وكان صغرياً فكان مع ااالئكة يتعبد معها فليا : قال 

} إال إبليس كان من اجلن{ : لك قال تعاىلأُمروا بالسجود آلدم سجدوا فأىب إبليس فلذ
{ قال قتادة يف قوله تعاىل . يعين من العاصني } وكان من الكافرين{ : وقال أبو جعفر

فكانت الطاعة لّله والسجدة آلدم ، أكرم الّله آدم أن : } وإذا قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم
سالم وإكرام كيا قال كان هذا سجود حتية و : اسجد له مالئكته ، وقال بعض الناس

وقد كان هذا مشروعاً يف األمم اااضية } ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا { : تعاىل
}} ولكنه نسخ يف ملتنا  

طبعا ملتهم ال تسيح بسجود أحٍد ألحد وال حىت لنٍيب ، أل�م أعظم شأناً من ااالئكة ، ولو  
ويقول إنه من حي إمسه جناً ، وال  ذلك ،كانوا يوم سجود ااالئكة آلدم اا أمرهم اهللا ب

هذا احلي قبل أن خيلق اجلن سبيل للجواب على هذه ااعلومة إال الضحك ، فهل خلق اهللا 
 فليا سكنوا هذا احلي أمساهم باجلن ؟ 

قدمت الشام فرأيتهم يسجدون ألساقفتهم وعليائهم فأنت يا رسول الّله : ( قال معاذ {{
، لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر ألمرت اارأة أن تسجد ال: أحق أن يسجد لك، فقال

) لزوجها من عظم حقه عليها   
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بل كانت السجدة لّله وآدم قبلة فيها، واألظهر أن القول : ورجحه الرازي ، وقال بعضهم
األول أوىل والسجدة آلدم كانت إكراما وإعظاماً واحرتاماً وسالماً، وهي طاعة لّله عّز وجّل 

امتثال ألمره تعاىل، وقد قّواه الرازي يف تفسريه وضعَّف ما عداه من القولني اآلخرين، أل�ا 
}}كونه جعل قبلة إذ ال يظهر فيه شرف : ومها  

كون آدم جعل قبلة ال يظهر فيه شرف ؟ هذا يعين إن السجود للكعبة ليس بتشريف هلا ، 
بة ال حتيل شرف السجود هلا ، وهذا يعين إمكانية السجود ألي بناية اري الكعبة ألن الكع

  ، صرخون على القدس وهي ليست بقبلةفلياذا يبكون وي
 

 ويضيف ابن كثري
 {{ واآلخر أن ااراد بالسجود اخلضوع ال االحنناء ووضع اجلبهة على األرض ، وهو ضعيف  

 }فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين{ وقال قتادة يف قوله تعاىل . كيا قال
أنا ناري : حسد عدّو الّله إبليس آدم عليه السالم على ما أعطاه الّله من الكرامة وقال: 

. ، استكرب عدّو الّله أن يسجد آلدم عليه السالم  وهذا طيين ، وكان بدء الذنوب الكرب
ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من  : ( وقد ثبت يف الصحيح : قلت
يف قلب إبليس من الكرب، والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب وقد كان ) كرب

}}الرمحة وحضرة القدس   
 

، كرامة آلدم جمرد  يف أول كالم ابن كثري جتد نربة العلية والزهو ، فقد ظن إن السجود كان 
متناسني أن السجود آلدم هو كرامة هللا إذ يطاع حيث ما يأمر ويف كليا يأمر ، هذا هو 

ساس السجود آلدم مهيا كان مؤدى هذا السجود ، ومهيا كانت طبيعة السجود ، حىت أ
لو أراد اهللا أن جيعل السجود آلدم بشكل مستير ودائم بل وأن تصلي ااالئكة آلدم أبد 

الدهر حيا كان أو ميًة ، فهذا كله ماله أي أمهية ، فااهم عند اهللا أن يطيع ااخلوق أمره مبا 
أو  فاهللا الذي يأمرنا بعدم السجود اره ، ال مبا حيبه العبد وتتقبله نفسه ، يريده هو وخيت

الركوع لغريه ، أمر ااالئكة أن يسجدوا آلدم ونبأ يوسف بسجود إخوته له رام أ�م أنبياء 
بل ويعقوب أباه كان من الساجدين له وزوجته كذلك ، واهللا الذي يأمرنا أن النقتل أنفسنا 
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يل بقتل أنفسهم ، وهو الذي يأمرنا أن ندعوه بأن الحييلنا ماال طاقة لنا قد أمر بين إسرائ
به ، قد محل قوم داوود ذلك إذ أمرهم بعدم الشرب من النهر إال بغرفٍة واحدٍة ، وهم يف 

أمس احلاجة لذلك لطول الطريق وأل�م على حرب ضروس مع عدٍو ال يستهان بقوته 
 وعدده ،

ل مل يكّرم أحداً من خلقه على أحٍد قط ، إال على أساس طاعة ما يهينا أن نعرف إنه عزوج
ذلك العبد وتقواه ، وإن إبتدأ أحداً من خلقه بذلك فلعليه ااسبق مبا سيؤديه ذلك العبد 

من طاعٍة وورع ، وعلى ذلك األساس إختار أنبياءه وأصفياءه ، وال يوجد خملوق أشرف من 
كان وزيره أو وصيه أو خليفة أو مستخلفاً من بعده ،   نيب أمته من بني أمته أبداً ، حىت وإن

وكل الروايات واألحاديث اليت روت عكس ذلك هي أباطيل وضالالت ، يريد الشيطان أن 
س بعدالة اهللا يف أنفسنا ،      ميس  

ر ومرة عْ والغريب ما جاء به القرطيب ، وبالرام من طول التفسري وتشريقه وتغريبه مرة بالشِ 
من باب اإلطالع الوايف لكل ما نقله وحتدث عنه رواة  ضاربة ، إال إننا سنوردهتبأقواٍل م

 احلديث والتفسري يف هذا الال
  تفسري القرطيب

   
زائدة  )إذ  (إن : وأما قول أيب عبيدة . أي واذكر  )وإذ قلنا  (: قوله تعاىل: األوىل  {{

فليس جبائز ، ألن إذ ظرف ، وقال ( قلنا ) ومل يقل قلت ألن اجلبار العظيم خيرب عن نفسه 
بفعل اجلياعة تفخييا وإشادة بذكره   وااالئكة مجع ملك، وروي عن ابن جعفر بن 

. }} ) اسجدوا( القعقاع أنه ضم تاء التأنيث من ااالئكة إتباعا لضم اجليم يف   
 

 فيا شأن قوله تعاىل 
كنت من العالني  قال يا إبليس ما منعك أن تسجد اا خلقت بيدي أستكربت أم  

؟ -قلنا يا إبليس  -ياذا مل يقل هل إن هذه اآلية إستثناء من اجلربوت وهو يكلم إبليس ؟ فل  
 

السجود معناه يف كالم العرب التذلل واخلضوع ، قال  )اسجدوا (قوله تعاىل : الثانية {{ 



127 

 

:الشاعر   
ترى األكم فيها سجدا للحوافر ** جبيع تضل البلق يف حجراته    

وعني . اجلبال الصغار ، جعلها سجدا للحوافر لقهر احلوافر إياها وأ�ا ال متتنع عليها: م األك
سجد إذا : قال ابن فارس . ، أي فاترة عن النظر، واايته وضع الوجه باألرض ساجدة

وأسجد إذا : إدامة النظر ، قال أبو عيرو : تطامن ، وكل ما سجد فقد ذل ، واإلسجاد 
 طأطأ رأسه ، 

  :قال 
سجود النصارى ألحبارها** فضول أزمتها أسجدت   

وقلن له أسجد لليلى فأسجدا يعين البعري إذا : وأنشدين أعرايب من بين أسد : قال أبو عبيدة  
.طأطأ رأسه  

واىف با كدراهم : دراهم كانت عليها صور كانوا يسجدون هلا، قال : ودراهم اإلسجاد  
}} اإلسجاد  

 
ء به ابن كثري  وثبت على أن السجود كان تذلال وخضوعا  وهو ما خالف القرطيب ما جاهنا 

.ضعفه األخري   
 

) .اسجدوا آلدم ( استدل من فضل آدم وبنيه بقوله تعاىل لليالئكة : الثالثة {{   
اسجدوا ) اسجدوا آلدم ( وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم ، واجلواب أن معىن : قالوا  

]  78: اإلسراء[} أقم الصالة لدلوك الشيس { وله تعاىل يل مستقبلني وجه آدم وهو كق
]  72: ص[} ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين{ أي عند دلوك الشيس وكقوله 

وقد بينا أن ااسجود له ال يكون . أي فقعوا يل عند إمتام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين
}}.  أفضل من الساجد بدليل القبلة   

 
وعلى أي أساس  ؟ليل إبليس لعدم السجود وتعليل هؤالء لسجود ااالئكة ماهو الفرق بني تع

 متت هذه اافاضلة على أساس مادة اخللق أم الطاعة هللا ؟
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فقد وصلوا إىل تفسري السجود إىل ما توصل له إبليس وأعتقده من أن السجود يكون على 
 أساس مادة اخللق ،

ذ أمراً واحداً هللا أما بنيه  ينفّ جلنة مليف ا وهو آدمإذا كانت هذه اافاضلة على أساس الطاعة ف
فحدث وال حرج ، و أّما إذا كانت اافاضلة على أساس مادة الصنع وعلى فرض أن الرتاب 

أفضل من النور وهذا إفرتاض ما ال ميكن إفرتاضه فاهللا هو من إختار وخلق وال فضل 
 اخلوٍق على خملوٍق بذا ،

ه بأن ااسجود له ليس أفضل من الساجد بدليل القبلة ،والطريف ما جاء يف ذيل حديث  
 فعالم كل ما قلته من تفضيل آلدم وبنيه وتذلل وخضوع ؟ 

 
إن ااالئكة اا استعظيوا بتسبيحهم وتقديسهم أمرهم بالسجود لغريه لرييهم :  قيل {{ 

خصائص عريوا آدم واستصغروه ومل يعرفوا : وقال بعضهم . استغناءه عنهم وعن عبادتم 
الصنع به فأمروا بالسجود له تكرميا ، وحيتيل أن يكون اهللا تعاىل أمرهم بالسجود له معاقبة 

 ) إين جاعل يف األرض خليفة (اا قال هلم  )أجتعل فيها من يفسد فيها  (هلم على قوهلم 
إين خالق  (وكان علم منهم أنه إن خاطبهم أ�م قائلون هذا، فقال هلم ]  30: البقرة[

وجاعله خليفة ، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ]  71: ص[ )ا من طني بشر 
فإن قيل . ليكون ذلك عقوبة لكم يف ذلك الوقت على ما أنتم قائلون يل اآلن : وااعىن . 
فقد استدل ابن عباس على فضل البشر بأن اهللا تعاىل أقسم حبياة رسوله صلى اهللا عليه : 

. }} ] 72: احلجر[ )م لفي سكرتم يعيهونلعيرك إ� (وسلم فقال   
 

تعين الكنايًة عن ااصادر اليهودية ، ماذا قيل ؟ قصة جديدة أن أصبح السجود ) قيل ( طبعا 
عقوبة على ااالئكة ومبا أن السجود كان قبل إعرتاض ااالئكة فهذا يعين إن اهللا قال هلم 

آلدم اآلن أقل لكم ااذا ألنكم اآلن أتتذكرون يا مالئكيت عندما طلبت منكم أن تسجدوا 
إعرتضتم ، ما شاء اهللا ، ما شاء اهللا ، إله يعاِقب قبل الذنب فليا خلق لنا احلياة الدنيا أما  

على اجلنة والنار ، أو يدخلنا أوال إىل اجلنة والنار مث خيرجنا كان األجدر أن يوزعنا بعليه 
، هي فكرة ولكن ال تصدر من رّب جبار بل من  لنعلم ااذا كانا منا يف اجلنة ومنا يف النار
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  عبٍد أمحق مثل القرطيب الذي فّسر القرآن وفق فهيه للشعر الذي يطرب عليه ،
 

واختلف الناس يف كيفية سجود ااالئكة آلدم بعد اتفاقهم على أنه مل يكن سجود   {{
ض، كالسجود ااعتاد كان هذا أمرا لليالئكة بوضع اجلباه على األر : عبادة، فقال اجليهور 

كان ذلك : يف الصالة، ألنه الظاهر من السجود يف العرف والشرع، وعلى هذا قيل 
السجود تكرميا آلدم وإظهارا لفضله، وطاعة هللا تعاىل ، وكان آدم كالقبلة لنا ، ومعىن  آلدم 

   إىل آدم ، كيا يقال صلى للقبلة ، أي إىل القبلة ،
 

ود ااعتاد اليوم الذي هو وضع اجلبهة على األرض ولكنه مبقى مل يكن هذا السج: وقال قوم 
 (. على أصل اللغة ، فهو من التذلل واالنقياد ، أي اخضعوا آلدم وأقروا له بالفضل 

واختلف أيضا هل كان ذلك السجود خاصا بآدم عليه . أي امتثلوا ما أمروا به  ) فسجدوا
 إال هللا تعاىل ، أم كان جائزا بعده إىل زمان السالم فال جيوز السجود لغريه من مجيع العامل

، فكان آخر  )ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا  (يعقوب عليه السالم ، لقوله تعاىل 
ما أبيح من السجود لليخلوقني ؟ والذي عليه األكثر أنه كان مباحا إىل عصر رسول اهللا 

حنن أوىل : له الشجرة واجليل صلى اهللا عليه وسلم، وأن أصحابه قالوا له حني سجدت 
ال ينبغي أن يسجد ألحد إال هللا : (بالسجود لك من الشجرة واجليل الشارد ، فقال هلم 

اا قدم : قال "" روى ابن ماجة يف سننه والبسيت يف صحيحه عن أيب واقد). ""رب العااني
هللا صلى اهللا معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول ا

يا رسول اهللا ، قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم : فقال ) ما هذا: (عليه وسلم 
فال تفعل فإين لو أمرت شيئا أن يسجد : (وأساقفتهم ، فأردت أن أفعل ذلك بك ، قال 

لشيء ألمرت اارأة أن تسجد لزوجها ال تؤدي اارأة حق ربا حىت تؤدي حق زوجها حىت 
ومعىن القتب أن العرب يعز . لفظ البسيت ) . نفسها وهي على قتب مل متنعهلو سأهلا 

ويف بعض طرق . عندهم وجود كرسي للوالدة فيحيلون نساءهم على القتب عند الوالدة 
}}و�ى عن السجود للبشر وأمر بااصافحة : معاذ   
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، ااهم أن  بإختصار ُجييعون على أنه ليس من ااهم أن نصل إىل مفهوم ومعىن السجود
نتوصل إىل أن السجود إن كان حقيقة فهو حكم وشرع قدمي إنتهى بعصر الرسول وإن كان 

.ليس حبقيقة فهو خري على خري   
 

قد فات على معاذ أو من نقل كذباً عن معاذ أن ااصافحة مل تكن أساساً للتحية ، ومل 
اصيا إثنني مث طلبا تستحدث زمن الرسول بل كان األعراب قدميا يستخدمو�ا إذا ما خت

 لليصاحلة ، وتعين إن كل منهيا صفح عن خصيه كذا بالَدين والتجارة فييا خيتصيون به ، 
ولكن ما شأن ما جيري اآلن من اإلحنناء وتقبيل يد قرون الشيطان من آل سعود ؟ الذين ال 

 يتقنون قراءة آية من القرآن ؟
ال ااتصوفة عادة يف مساعهم وعند وهذا السجود اانهي عنه قد اختذه جه: قلت  {{ 

دخوهلم على مشاخيهم واستغفارهم ، فريى الواحد منهم إذا أخذه احلال بزعيه يسجد 
.لألقدام جلهله سواء أكان للقبلة أم اريها جهالة منه   

: نصب على االستثناء ااتصل ، ألنه كان من ااالئكة على قول اجليهور  )إال إبليس  (قوله 
ن مسعود وابن جري  وابن ااسيب وقتادة واريهم ، وهو اختيار الشيخ أيب ابن عباس واب

.احلسن، ورجحه الطربي، وهو ظاهر اآلية  
 قال ابن عباس : وكان امسه عزازيل وكان من أشراف ااالئكة وكان من األجنحة األربعة مث 
أبلس بعد ، روى مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان إبليس من ااالئكة 

. اضب عليه فلعنه فصار شيطانا فليا عصى اهللا  
أنا خري : كان يرى لنفسه أن له فضيلة على ااالئكة مبا عنده، فلذلك قال : قال ابن عباس  

ما منعك أن تسجد اا خلقت بيدي أستكربت أم كنت  (منه، ولذلك قال اهللا عز وجل 
) من العالني  

وكان { أنا حني خلقته بيدي والكرب يل فلذلك قال  أي استكربت وال كرب لك، ومل أتكرب  
.} من الكافرين  

  وكان أصل خلقته من نار العزة، ولذلك حلف بالعزة فقال { فبعزتك ألاوينهم أمجعني} . 
خلقت : فالعزة أورثته الكرب حىت رأى الفضل له على آدم عليه السالم ، وعن أيب صاحل قال 
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ومن أظهر اهللا :  -  -قال علياؤنا .  يس من نار العزةااالئكة من نور العزة وخلق إبل
تعاىل على يديه ممن ليس بنيب كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك داال على واليته، خالفا 

إن ذلك يدل على أنه ويل ، إذ لو مل يكن وليا ما : لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا 
.أظهر اهللا على يديه ما أظهر   

 ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ويل هللا تعاىل ال يصح إال بعد العلم بأنه ميوت مؤمنا، وإذا مل 
يعلم أنه ميوت مؤمنا مل ميكنا أن نقطع على أنه ويل هللا تعاىل ، ألن الويل هللا تعاىل من علم 

واا اتفقنا على أننا ال ميكننا أن نقطع على أن ذلك . اهللا تعاىل أنه ال يوايف إال باإلميان 
الرجل يوايف باإلميان، وال الرجل نفسه يقطع على أنه يوايف باإلميان، علم أن ذلك ليس يدل 

}}على واليته هللا    
 

ومبا أنه قال فبعزتك  خلق إبليس من نار العزة والدليل قوله فبعزتك ، العزة هلا نار ونار مسوم ،
فياذا  يس مث إىل شيطان ،ونار العزة حتولت إىل إبل فهذا يعين نسب نار العزة هللا حاشاه ،

 سنتحول حنن وحنن من تراب ومن ماٍء مهني العزة فيه وال جالل ؟
 وهل سنقسم باهللا بالطني الذي خلقنا منه ؟ 
؟ الفالصوفية والرافضة ،  مباذا خن مبخالفتهملكي تكون فقياً مرتما عااا حكيياً ، عليك   

ورسوله وااوتى من أولياء أموركم ، ألن الويل  بأن الويل يكون ولياً بعد موته ، أي أطيعوا اهللا
احلي قد ينقلب قبل موته كيا إنقلب إبليس  ، هذا كله حىت وإن رأينا منه كرامات وخوارق 

للعادات ، فال لوم على فرعون إن مل يصدق مبوسى ، وهذا اخلارق كيف سيقول لنا بعد 
 موته أنه مات على هدى أم ال ؟ 

ء بضرورة إطاعة الويل فاجرا كان أم جائراً ، يعين إن العبد الصاحل والذي وااذا إذاً جاء العليا
لديه كرامات وخوارق ليس ولياً والعبد الذي جيلس على كرسي اخلالفة وليا وإن كان فاجراً 

.، ألن الوالية للكرسي فقط   
هدى بعد كل ما نقله القرطيب واريه من تفسري افهوم سجود ااالئكة آلدم فلن تكن على 

بعد اإلنتهاء منها ، هل كان السجود جمرد حتية أم خضوعاً أم تذلال وعقوبة لليالئكة ، أم  
 كان إبليس أول كافٍر أم قبله الكثري ، وهل كان كفره جهال أم عناداً ،  
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والعقوبة اليت يتكليون عنها وإسنادها لليالئكة إن صح قوهلم ،  تدلنا أن احلدث الذي ذكره 
االئكة جبعل خليفة يف األرض كان قبل خلق آدم ، مبا أن سجودهم آلدم كان اهللا بإخباره ا

، ومبا إن إبليس كان ) أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ( هو العقوبة جراء قوهلم 
من ضين ااالئكة وكان بعد مل يطرد ، ومبا أنه أيضا من ااعاقبني إذ أمره اهللا بالسجود مع 

قال مع ااالئكة ، سبحانك العلم لنا إال ماعليتنا ، فلم يبني لنا اهللا  ااالئكة  فهو أيضا
إن إبليس مل يذعن للحجة اليت عليها اهللا آلدم ، ومبا أنه أذعن فعالم إمتناعة وقت 

أجتعل فيها من يفسد فيها  -السجود ، وبعد ذلك فااالئكة مبا فيهم إبليس وبعد أن قالوا 
وا آلدم عقوبة هلم ، وبعد أن سجدوا عّلم اهللا آدم األمساء  ويسفك الدماء ، راحوا ليسجد

كلها مث عرضهم على ااالئكة ليعطيهم احلجة بأن آدم يستحق أن يكون خليفة بتلك 
 األمساء اليت تعليها ، 

فكيف عاقبهم اهللا على أمر مل يكن بعد قد أعطاهم احلجة على إن إختياره آلدم كخليفة هو 
هلم وآدم بعد مل يسوى ومل تنفخ فيه الروح ، وااذا قال إبليس األصح ، وكيف صدر أمره  

 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي   
أو بأي صيااة  -هذا الذي عاقبتين بالسجود له  -أما كان اافروض أن يكون احلديث ب 

 تدل على إن أمر السجود آلدم كان عقوبة على ااالئكة ، 
يف إعرتاضهم ، ونسأل ، هل ااالئكة كانت على خطأ   

اجلواب أبداً مل يكونوا على خطأ ، وكالمهم كان عني الصواب وهم على الصواب حىت تقوم 
الساعة ، لسبب واحد فقط ، إن اهللا هو من أخربهم بأن بين آدم سوف يفسدون يف 

أي إن ) سبحانك ال علم لنا إال ما عليتنا ( األرض ويسفكون الدماء ، والدليل قوهلم 
انت تتكلم بعلم اهللا الذي عليهم إياه ، ال على أساس إجتهاداتم اخلاصة ،ااالئكة ك  

وإن ااالئكة مل تكن بعد قد شهدت من بين آدم الفساد وسفك الدماء ، فكيف لليالك أن 
 يظن ويغتاب ؟

سبحانك العلم لنا  -ومبا أن علومهم مستيد من علم اهللا وإن اهللا مل يكذبم يف قوهلم هذا 
فإن كالمهم بشإن بين آدم كان حقا وصدقا ، وكالمهم كان طلبا للفهم ال  -تنا إال ما علي

 إعرتاضا على األمر ، 
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وهو احلق فييا نرى ومر بنا ، من أن بين آدم يفسدون ويسفكون الدماء ، كيا إن اهللا مل 
 يكذب إتامهم بل أجابم إجابة تكاد تكون ال عالقة هلا بفحوى احلديث ، عليه

هذا احلدث قبل خلق آدم ، وكان آدم هو اخلليفة ااعين ، فلياذا أمرهم اهللا  لو كان - 1
بالسجود آلدم وهم ما زالوا يف مل إعرتاض عليه ، وااذا مل يبدي إبليس هذا اإلعرتاض مبا 

 إن اهللا بعد مل يعطي آلدم حجة خالفته ويعليه أمساء هؤالء ،
بل ااالئكة بأنه من يفسد يف األرض ويسفك ولو كان آدم هو اخلليفة وهو ااتهم من ق - 2

بأنه من أنبيائي واخلواص الذين لن يفسدون ولن الدماء ، فلياذا مل يكن جواب اهللا واضحاً 
سفكون الدماء ،ي  

لقد فشل آدم أن يكون خليفة هللا يف اجلنة فكيف يكون خليفة له يف األرض ، - 3  
ال تكرميا له باخلالفة ،    لقد كان هبوط آدم لألرض عقوبة له لعصيانه - 4  

إذاً ااذا قال هلم اهللا إنبؤين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني ؟ وما عالقة هؤالء بصدق ااالئكة 
 وعدمه يف قوهلم عن بين آدم ؟ 

هذا يعين إن هؤالء هم اإلستثاء الوحيد يف كالم ااالئكة وإتامهم لبين آدم ، وهم اإلستثناء 
 يف مصداقية كالمهم ، 

القادم ،  يومناوهذا ما ستجد إجابته مفصال يف   
وعن قضية مفهوم السجود فال ميكن إلبليس أن يكون قد رفض السجود وهو جمرد حتية  --

وال ميكن أن يكون السجود حتية واهللا يقول فقعوا له ساجدين ، بل كان السجود أعظم 
وطاعة عيياء تصل إىل درجة  حىت من اإلحنناء والوقوع  ، لقد كان السجود سجوداً حقيقياً 

، والدليل على  العبادة ، كيا نؤديه حنن يف صالتنا هللا وكان خشوعاً وخنوعاً وخضوعاً أيضاً 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين  -للسجود يف قوله  ذلك أألمر ااسبق

بق السجود مبدة وهذا يعين أن هناك إستنفاراً وتيأة نفسية لقضية السجود جيب أن تس -
قد تكون طويلة وهي تساوي أكثر بكثري من مدة التسوية ونفخ الروح معاً ، وإال كان 

اافروض أن يكون القول إين خلقت بشرا من طني وسويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين ، أو على األقل إين خلقت بشرا من طني وسويته فإذا نفخت فيه من روحي 

، أما أن يأمرهم بالتأهب للسجود قبل التسوية ونفخ الروح فهذا يعين  فقعوا له ساجدين
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الكثري ، أمهه أن يتهيؤا للخشوع واخلنوع مث السجود ، ومن ااؤكد إن السجود مل يكن 
واء كان هؤالء جنب آدم فكان آدم للسجود آلخرين ، س قبلة لشخص آدم إمنا كان آدم 

وما يؤكد ذلك ء واارسلني ،صلبه كاألنيا كانوا يف  هلم أو يف قبلة  
 الحظ قوله تعاىل يف سورة ص

 َقاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأْن تَ ْسُجدَ  ِلَيا َخَلْقتُ  بَِيَديَّ  َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلنيَ 
 

 هنا إشارة للشيئ ااعنوي) ما ( تعين للذي خلقُت بيدي لكن ) اا خلقُت ( قوله تعاىل  ف
كقوله تعاىل  للشيئ ااادي ال   

7 –احلشر   
 َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْتَـُهوا

ما حني يشري إىل شيئ عاقل مادي فيقولأ  
245 -البقرة   

من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حــسنا فـــيضاعفه له أضعافا كثرية واهللا يقبض ويبسط وإليه 
عونترج  

أبدا ، فيا ال ميكن  الميكناجلواب ) ما ذا الذي ( ب ) نبدل من ذا الذي ( فهل ميكن أن 
ويدلل إن آدم كان قبلة ، وهذا يدلل أن السجود مل يكن آلدم  أن تدخل على عاقل مادي

 لكننا نرى يف قول إبليس حديثاً أخر و الذي أورده اهللا معنوية هللا أو ان جعله اهللا ممثال له ،
َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َقاَل أََأْسُجُد ِلَيْن  -يف سورة اإلسراء 

  َخَلْقَت ِطيًنا 
ومهيا كان حديثنا فال بد أن يوصلنا لوجود اخلليفة آن ذاك ويف ذاك ااشهد لذا سنبحث 

)ؤالء من هم ه( ذلك يف يومنا القادم ويف باب   
 

 أما ما جاء بتفسر اجلاللني
هو أبو  )فسجدوا إال إبليس  (سجود حتية باالحنناء  -إذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم  {{ 

أنا خري منه : تكربَّ عنه وقال )واستكرب  (امتنع من السجود  )أىب  (اجلن كان بني ااالئكة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=207#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=207#docu
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}} يف علم اهللا )وكان من الكافرين  (  
 

دنا إىل حديٍث آخر وعلينا اخلوض به اآلن كي ال يفوتنا ذكره ،وتفسريه هذا يقو   
ال أعرف من أين أتت فكرة أن إبليس أباً للجن ، ويتكليون عنها وكأ�ا من البديهيات  

ااعروفة ، ولن جتد هلذه ااعلومة أساساً إال يف أساطري األحبار والكهنة ، وكان أول من جاء 
رت يف مذاهب كثريٍة  ، وهي ختالف ما جاء به نص اآلية با احلسن البصري ، لكنها إنتش

 من سورة اجلن
4 -َوأَنَُّه َكاَن يـَُقوُل َسِفيُهَنا َعَلى اللَِّه َشَططًا   

 لقد إتفق الكثري من اافسرين والرواة على إن السفيه يف اآلية هو إبليس وقد جاء بابن كثري
}}يعنوِن إبليس ) سفيهنا  (قال جماهد      

الطربي بروايات عدة تؤكد بشكل قطعي إن ااقصود بسفيهنا هو إبليسوجاء   
  

يـَُقول َعزَّ َوَجلَّ  )َوأَنَُّه َكاَن يـَُقول َسِفيهَنا َعَلى اللَّه َشَططًا  (: اْلَقْول ِيف تَْأِويل قَـْوله تـََعاَىل {{ 
. َوُهَو ِإبِْليس  )أَنَُّه َكاَن يـَُقول َسِفيهَنا  (آن ُخمِْربًا َعْن ِقيل النـََّفر ِمَن اجلِّْن الَِّذيَن اْسَتَيُعوا اْلُقرْ 

:ِذْكر َمْن َقاَل َذِلَك . َوبَِنْحِو الَِّذي قـُْلَنا ِيف َذِلَك َقاَل َأْهل التَّْأِويل   
ثـََنا ِبْشر  - 27180  أَنَُّه َكاَن يـَُقول { َعْن قَـَتاَدة , ثنا َسِعيد : َقاَل , ثنا يَزِيد : َقاَل , َحدَّ

.َوُهَو ِإْبِليس } ِفيهَنا َعَلى اللَّه َشَططًا سَ   
ثـََنا اْبن ُمحَْيد  - 27181  يلَني , َعْن ُسْفَيان , ثنا ِمْهرَان : َقاَل , َحدَّ َعْن , َعْن َرُجل ِمَن اْلَيكل

نَّ الرَُّجل ِإَذا مسَِْعت أَ : ُمثَّ َقاَل ُسْفَيان : ِإبِْليس : َقاَل } َسِفيهَنا َعَلى اللَّه َشَططًا { ُجمَاِهد 
َوأُِمَر اْبن آَدم , فَـَلُه النَّار , يَا َويْله أُِمَر بِالسُُّجوِد فَـَعَصى : َسَجَد َجَلَس ِإبِْليس يـَْبِكي يـَُقول 

َثِين اْبن َعْبد اْألَْعَلى - 27182. فَـَلُه اْجلَنَّة , بِالسُُّجوِد َفَسَجَد  , ثنا اْبن ثـَْور : َقاَل , َحدَّ
َوأَنَُّه َكاَن يـَُقول َسِفيهَنا َعَلى اللَّه َشَططًا َوأَنَّا ظَنَـنَّا َأْن َلْن  ( :َتَال قَـَتاَدة : َقاَل , َير َعْن َمعْ 

ْنس َواجلِّْن َعَلى اللَّه َكِذبًا  َكَيا َعَصاُه َسِفيه , َعَصاُه َواللَّه َسِفيه اجلِّْن : فَـَقاَل  )تـَُقول اْإلِ
ْنس  يًا, ط ِمْن اْلَقْول َوأَمَّا الشَّطَ . اْإلِ َوبَِنْحِو الَِّذي قـُْلَنا ِيف َذِلَك َقاَل َأْهل . َفِإنَُّه َما َكاَن ُمتَـَعدل
.التَّْأِويل   
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َثِين يُوُنس  - 27183  َوأَنَُّه   (: ِيف قَـْوله , َقاَل اْبن َزْيد : َقاَل , ثنا اْبن َوْهب : َقاَل , َحدَّ
َوأَنَُّه   (: اْلَقْول ِيف تَْأِويل قَـْوله تـََعاَىل . ظُْلًيا : َقاَل  )ه َشَططًا َكاَن يـَُقول َسِفيهَنا َعَلى اللَّ 

يـَُقول َعزَّ َوَجلَّ ُخمِْربًا َعْن ِقيل النـََّفر ِمَن اجلِّْن الَِّذيَن  )َكاَن يـَُقول َسِفيهَنا َعَلى اللَّه َشَططًا 
َوبَِنْحِو الَِّذي قـُْلَنا ِيف َذِلَك َقاَل َأْهل . َوُهَو ِإبِْليس  )أَنَُّه َكاَن يـَُقول َسِفيهَنا  (اْسَتَيُعوا اْلُقْرآن 

.  }} التَّْأِويل  
 

 وأيده القرطيب 
لألمر أو احلديث،  )أنه  (اهلاء يف  )وأنه كان يقول سفيهنا على اهللا شططا  (قوله تعاىل {{ 
السفيه هنا إبليس يف زائدة ، و  )كان(امسها، وما بعدها اخلرب ، وجيوز أن تكون  )كان  (ويف 

. }} قول جماهد وابن جري  وقتادة  
 

فإذا قالت اجلن إن سفيهنا هو إبليس ، فين ذا الذي يقول عن أبيه سفياً حىت وإن كان أكثر 
من ذلك ، كيا إن اهللا بني لنا بشكل واضح وصريح بأن إبليس كان من اجلن ففسق عن 

 -يا بين آدم  -بذلك كيا خاطبنا ب  أمر ربه ، ولو كان هو أبوهم لصرح بذلك وخاطبهم
فإن مل يفعل ألن إبليس فاسق ، فكيف جيعل اهللا أبا للجن بات ألعنهم وأكفرهم ، وأين 

 رواياتم عن إن إبليس كان من قوم كفروا باهللا فأخذته ااالئكة طفال صغرياً وربته ؟
 

تم ااالئكة ، فأسره كان إبليس من اجلن الذين طرد   : ومنه قول شهر بن حوشب ، واريه{{ 
.}}  رواه ابن جرير  ،  بعضهم ، وذهب به إىل السياء  

 ناهيك عن الروايات ااخجلة وااتضاربة ونذكر بعضها
من   : قالوا  ) ِمْن َمارٍِج ِمْن نَارٍ (   : قال ابن عباس، وعكرمة، وجماهد، واحلسن، واري واحد{{ 

  .  طرف اللهب
  . ويف رواية من خالصه ، وأحسنه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه   : وقد ذكرنا آنفاً من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت
  : وسلم
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  . رواه مسلم    ) خلقت ااالئكة من نور، وخلق اجلان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم (   
  ) 59/ 1  : ص/ج ( 

سالم، وكان قبلهم يف األرض ، خلقت اجلن قبل آدم عليه ال  : قال كثري من علياء التفسري
احلن والنب، فسلط اهللا اجلن عليهم فقتلوهم، وأجلوهم عنها، وأبادوهم منها، وسكنوها 

.  }} بعدهم  
مل يذكر لنا ما جاء به علياء التفسري عن مادة صنع احلن والنب ، هل هي من احلناء وأوراق 

 النب ، أم من ماذا ؟
آدم وال يعليون شيئا عن آدم وال حىت نوع الشجرة  أ�م يتحدثون عن ما قبل ، ما أعجب 

  اليت أكل منها آدم ،
عن أيب مالك، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، وعن مرة، عن   ) تفسريه ( وذكر السدي يف {{ 

اا فرغ اهللا من خلق   : ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
جعل إبليس على ملك الدنيا ، وكان من قبيلة من ما أحب ، استوى على العرش، ف

   .  ااالئكة يقال هلم اجلن ، وإمنا مسوا اجلن أل�م ُخزان اجلنة
  . وكان إبليس مع ملكه خازناً ، فوقع يف صدره إمنا أعطاين اهللا هذا ازية يل على ااالئكة 

كوا الدماء ، بعث اهللا أن اجلن اا أفسدوا يف األرض ، وسف  : وذكر الضحاك عن ابن عباس
  . إليهم إبليس ومعه جند من ااالئكة ، فقتلوهم، وأجلوهم عن األرض، إىل جزائر البحور 

كان إبليس من أشرف ااالئكة ،    : وقد أسند عن حجاج ، عن ابن جري  قال ابن عباس
وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على اجلنان، وكان له سلطان مساء الدنيا ، وكان له سلطان 

.}} األرض   
قالوا إلبن عباس هذا ، إن هناك بشراً جعل هلم اهللا سلطانا على األرض وتقدير ، فسبهم 

  . ولعنهم وحث على قتلهم ، لكنه يؤثر إبليس بذلك
كان يسوس ما بني السياء واألرض، رواه    : موىل التوأمة ، عن ابن عباس -وقال صاحل {{ 

  . ابن جرير
. كان إبليس رئيس مالئكة مساء الدنيا   : د بن ااسيبوقال قتادة، عن سعي  

 ومل جند إال قول احلسن البصري الذي يدعي أن إبليس األب للكل اجلن
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 مل يكن من ااالئكة طرفة عني ، وأنه ألصل اجلن ، كيا أن آدم أصل البشر  : احلسن البصري
{{ .  

 
الئكة أم خازن اجلنان أم سلطان فبين تصدق وان تؤمن ، مبن قال أنه من اجلن أم رئيس اا

 األرض أم أباً للجن أم جمرد جن ، أم مالك من مدينة اجلن ، 
وهل تؤمن حقا بأن ااقصود بسفيهنا هو إبليس ، حىت هذه الروايات ماهلا أي صحة وما هلا 

هذا ما هو إال داللة على كل متكلٍم من اري علم  منبٍع إال التكهن والظن ، وقول اجلن من
ي إ�م مل يكونوا يعنون أبليس وال اريه ، بل يعنون به كل من حتدث عن اهللا وهو ال ، أ

يعرف شيئاً من عليه وتدابريه ، ومبا أن هذا النفر من اجلن آمن مبا إستيعوا له فكان 
اافروض أن يقولوا لعيننا ، فاهللا مل ينعت إبليس بالسفة ، والسفه يف الكالم هو الكالم اري 

ذي ال يستند لدليل قط ، وكل ما يصدر عن السفيه من قول فهو شطط ، أي ااسؤول وال
 مثل أالب مفسرينا ، ومصححي الروايات واألحاديث فلن نرى من كالمهم إال الشطط ،

 واآلن الحظ قوله تعاىل يف سورة اجلن
ْعَنا قـُْرآنًا َعَجًبا ُقْل أُوِحَي ِإَيلَّ أَنَُّه اْسَتَيَع نـََفر  ملَن اجلِْنل فَـَقاُلوا ِإنَّا مسَِ     

 يـَْهِدي ِإَىل الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِه َوَلن نُّْشرَِك ِبَربـلَنا َأَحًدا 
 َوأَنَُّه تـََعاَىل َجدُّ َربـلَنا َما اختَََّذ َصاِحَبًة َوال َوَلًدا   

 َوأَنَُّه َكاَن يـَُقوُل َسِفيُهَنا َعَلى اللَِّه َشَططًا 
لَّن تـَُقوَل اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى اللَِّه َكِذبًا  َوأَنَّا ظَنَـنَّا َأن    

   
 فياذا نستنت  من هذه اآليات 

إن هؤالء النفر من اجلن كانوا من ااؤمنني باهللا لكنهم كانوا يتخذون مع اهللا شركاء ،  – 1
وهذه القضية ختتلف كثريا عّين يعبد أحدا من دون اهللا ، فذاك هو اإلشراك باهللا وهو من 

.لكفر، أما اإلشراك مع اهللا فهو الشرك ، راجع االحق يف الفرق بني ااشرك والكافر ا  
.حالة اإلشراك اليت كانوا فيها هو ظنهم إن اهللا إختذ صاحبة وولدا  – 2  
من قال هلم إن اهللا إختذ صاحبة وولدا ؟ – 3  
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ن يقول هلم إن اهللا اجلواب ذلك السفيه ، أي إن السفيه مل يكن ينهاهم عن عبادة اهللا بل كا
.إختذ صاحبة وولدا   

ما جعلنا نؤكد أ�م من ااؤمنني أمور عدة ، منها أ�م قالوا الكثري من الصور اإلميانية  – 4
ال خيتلفون يف ، واألمر اآلخر هو كو�م ) تابع بقية السورة ( واألحكام اليت أنزهلا اهللا 

 إعتقادهم عيا يعتقده بعض ااسيحيني ،
فإبليس قد إعتنق ااسيحية ، وهذا رأي بليد والميكن قبوله ،وعلى ذلك   

من هو السفيه ، هو الشخص الذي ال حيسن التصرف مباله وحياته ، ال بأس أن نقول  – 5
عن إبليس سفيه اآلخرة ، إمنا سفيه الدنيا فيحال ومال ، لقد صّرف دنياه كيا مل يصرفها 

ولو أنه  رات وقابليات مل ميتلكيا من أحد ،من أحد ، طلب اإلنظار والتأخر ، وملك قد
 سفيه لضيع نصيبه يف الدنيا منذ أول اخللق ، حىت مع قول اهللا يف سورة البقرة

ء َولَـِكن َوِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوْا َكَيا آَمَن النَّاُس َقاُلواْ أَنـُْؤِمُن َكَيا آَمَن السَُّفَهاء َأال ِإنـَُّهْم ُهُم السَُّفَها
13 -ْعَلُيوَن الَّ يَـ    

فقوله تعاىل ال ينصرف على إتامهم بالسفاهة يف الدنيا ، بل على اآلخرة ، ألن إتامهم 
بالسفه يف الدنيا يعين أ�م اري حريصني على دنياهم ، وهذا عكس اافهوم أل�م أكثر 

 الناس حرصا على دنياهم وأكثر الناس تفريطا يف أخراهم ،
 

مهية عن إبليس قبل أن نفرد مبحثاً خاصاً له ، وعلينا إذاً أن نوجز أمور  
إن أمر السجود مل يكن ألبليس أبدا بل هو لليالئكة فقط ،  -ونقول     

كانت ااخلوقات من ااالئكة وإبليس وعجينتا آدم حاضرًة وقت إقرار العهد وكان ااكان   -
ة بل كانت يف أدىن هو اجلنة ، ولكن ليست هي ذاتا جنة اخللد اليت ننتظرها بعد القيام

مقاماتا ، فاجلنة تطورت وأصبحت منازل ومقامات بفعل توبة آدم وإستغفاره ، أي إ�ا 
تطورت مرتني وآدم فيها مل يربحها بعد ، ومن مث تطورت وتطورت حىت جندها كيا وصفها 

عد اهللا يف كتابه ، وهي آخر مقاماتا ومنازهلا وبااقابل فإن جهنم تطورت وأصبحت منازل ب
عصيان أبليس وكفره وأخذت تتطور وتتطور بعد عصيان اخللق من اإلنس واجلن حىت 

أصبحت كيا وصفها لنا اهللا يف كتابه ،  فليا أمر اهللا ااالئكة الاريهم بقي إبليس على 
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 وضعه ومل يقر ، فأراد اهللا أن يبدي إبليس ما يكتم يف نفسه فسأله مامينعك من السجود ؟
نت أنك صدق ، ومل يقل هللا يارب ما أعلم إن أمر السجود لنا مجيعا وظنإبليس هنا قال ال 

ان رافضا حىت لسجود ااالئكة آلدم  ، لذا قارن خلقه خبلق آدم أمرت ااالئكة فقط ، بل ك
ومل يقارن خلقه بااالئكة ، أي مل يقل أنا خري من ااالئكة خلقا ، وما علي أن أفعل ما 

جود له وهو آدم ، لكننا نقول بعد كل ذلك إن كالم إبليس  يفعلون ، بل إحت  على ااس
كان صادقا ألنه مل يكن نقال عن إبليس بل إيضاحاً من اهللا لنا على مايف نفس إبليس ، 

أي إن إبليس مل يقل حقيقة شيئاً مما ذكر ، بل قال اهللا ما يف نفس إبليس من إختالجات 
مبثل هذا اجلواب ، بل لوجد له عذرا آخر ، أي لو سأل اهللا حقا إبليس اا أجاب إبليس 

 أو جميوعة من أعذار يربر با موقفه ، وسنتفهم األمر الحقا بشكل أدق ، 
 وقوله هللا يف سورة اإلسراء

) 61(َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َقاَل أََأْسُجُد ِلَيْن َخَلْقَت ِطيًنا  
ْرَتِن ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َألْحَتِنَكنَّ ُذرليـََّتُه ِإالَّ قَ   قَِليًال اَل أَرَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّ
ُهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجزَاؤُُكْم َجَزاء مَّْوُفورًا ) 62( َقاَل اْذَهْب َفَين تَِبَعَك ِمنـْ  
 

أمور كثرية ومهية ، أوهلا إنه قال أكرمت علّي ، ومل يقل أكرمته  أنظر كيف فصلت هذه اآلية
، أي كان يرنو ألن يصبح بدل آدم ومل يرفض السجود فقط لكونه أفضل خلقا من آدم ، ، 

واألهم من هذا ، إن إبليس يكشف لنا عن عليه بوجود الذرية يف صلب آدم ، فكيف 
اسلية آلدم ، وإبليس يعلم جيدا ما يف جاء تفسري السوءة على إ�ا ظهور األعضاء التن

 صلب آدم من ذرية ، أم كان يرى عورته قبل أن تبدو ؟ 
 وكان يعلم أن له ذرية قبل أن ينجب ، وكان على يقٍني من إاوائه بين آدم قبل أن يولدوا ،

لذا نقول إن كل ما تقدم من كالم إبليس مل يكن عن إبليس بل كان على لسان حاله وبياناً  
اهللا مبا سيكون من فعله لو أخره إىل يوم القيامة ، فال توجد أي آية يف القرآن قط هي من 

من قول كافٍر أو عاٍص وال حىت عن قول مؤمٍن بل إ�ا مجيعاً من قول اهللا أو من ميثله يف 
القول ، وإمنا كان كالم الكافرين وااؤمنني بيان من اهللا مبا يف قلوب هؤالء وهؤالء ، فلو 

ف ذلك كانت هناك آيات كثرية يف القرآن منسوبة إلبليس وللشيطان وللكافرين صح خال
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واانافقني ، وهذا طعن بقداسة القرآن ، وهذا من أهم األمور اليت جيب اإللتفات إليها 
 وفهيها بشكل صحيح ،

 
 وإليك موجز لبعض التفاسري اليت ختص  هذه اآليات ،

أضواء البيان -أ    
]  62 \ 17[ أرأيتك : أن إبليس اللعني قال له : هذه اآلية الكرمية ذكر جل وعال يف {{ 

أي مل كرمته علي وأنا ; هذا الذي كرمته علي فأمرتين بالسجود له وهو آدم : ، أي أخربين 
مفعول به لـ  أرأيت" خري منه ، والكاف يف أرأيتك حرف خطاب ، و  هذا    

 
وقوله . مبتدأ ، وهو قول ضعيف " هذا " به ، و إن الكاف مفعول : وقيل . أخربين : وااعىن 

وقال . ألستولني عليهم ، وقاله الفراء : ، قال ابن عباس ]  62 \ 17[ ألحتنكن ذريته : 
أي . وااعىن متقارب : قال القرطيب . ألضلنهم : وقال ابن زيد . ألحتوينهم : جماهد 

.ألستأصلنهم باإلاواء واإلضالل ، وألجتاحنهم   ، 
 

ألحتنكن ذريته ، أي ألقود�م إىل : الذي يظهر يل يف معىن اآلية أن ااراد بقوله : مقيده  قال 
يف حنكه ]  167: ص[ إذا جعلت الرسن : احتنكت الفرس : من قول العرب ; ما أشاء 

) من باب ضرب ونصر ( حنكت الفرس أحنكه : لتقوده حيث شئت ، تقول العرب 
احتنك : وقول العرب . ألن الرسن يكون على حنكه ;  إذا جعلت فيه الرسن: واحتنكته 

ألنه يأكل بأفواهه ، واحلنك حول ; أي أكل ما عليها ، من هذا القبيل : اجلراد األرض 
الفم ، هذا هو أصل االستعيال يف الظاهر ، فاالشتقاق يف ااادة من احلنك ، وإن كان 

:كقول الراجز ; يستعيل يف اإلهالك مطلقا واالستئصال    
}} أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إىل جهد بنا وأضعفت  

 
نكهم أي أقودهم كيا تقاد حنن هنا منيل لقول مقيده هذا ميوال تاماً ، فبالفعل إن معىن أحت

.اجلياد   
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[ ألحتنكن ذريته اآلية : وهذا الذي ذكر جل وعال عن إبليس يف هذه اآلية من قوله {{ 
كقوله ألقعدن هلم صراطك ااستقيم ; ضع أخر من كتابه ، بينه أيضا يف موا]  62 \ 17

مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميا�م وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين 
، إىل اري ذلك ]  82 \ 38[ ، وقوله  فبعزتك ألاوينهم أمجعني ]  17،  16 \ 7[ 

واريها" يف سورة النساء " من اآليات كيا تقدم إيضاحه   
 

كقوله ; بني ااراد بذا القليل يف مواضع أخر ]  62 \ 17[ إال قليال : وقوله يف هذه اآلية 
ألزينن : ، وقوله ]  83،  82 \ 38[ وألاوينهم أمجعني إال عبادك منهم ااخلصني : 

دك منهم ااخلصنيهلم يف األرض وألاوينهم أمجعني إال عبا  
، قاله ظنا منه أنه سيقع ]  62 \ 17[ يته اآلية ألحتنكن ذر : وقول إبليس يف هذه اآلية 

ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا : وقد حتقق له هذا الظن ، كيا قال تعاىل 
20 \ 34 }}من ااؤمنني      

فإذا كان إبليس صدق يف ظنه فعالم إذا سبه ولعنه ، لذا يكون ااعىن ، بأن أماين إبليس قد 
ه ، أي أصبحوا مبستوى أمنيات إبليس وكيا يريد إبليس من صفاة يف حتققت فيهم فأتبعو 

جنوده ، فالظن هنا يشابه كثرياً ما نسييها بأحالم اليقظة ، اليت نصّور فيها ما هو من 
 صاحلنا ،

 كقوله تعاىل
  -سورة آل عيران 

ُهْم أَنُفُسُهْم ُمثَّ أَنَزَل َعَلْيُكم ملن بـَْعِد اْلَغمل أََمَنًة نـَُّعاًسا يـَْغَشى طَ   ائَِفًة ملنُكْم َوطَائَِفة  َقْد َأَمهَّتـْ
َر احلَْقل َظنَّ اْجلَاِهِليَِّة يـَُقولُوَن َهل لََّنا ِمَن اَألْمِر ِمن َشْيءٍ   َيظُنُّوَن بِاللَِّه َايـْ

 
فهنا يكون معىن يظنون أي يتينون أيضاً ، فهم يتينون أن يعطيهم اهللا عطاًء بدون وجه حق 

لهم على بقية خلقه ، ولكن الفرق بني يتينون ويظنون هو أن يظنون مبعىن التيين ، ويفض
النفسي والتحسب الفكري وليس القويل ، فكأمنا متنيهم هذا لو صّور قوال  ، فكامنا يقولون 
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هل لنا من األمر من شيئ ، أل�م لو قالوا حقيقة ما ذكَر اا كان هناك من داٍع ليظنون 
بل يقولون يف اهللا اري احلق قول اجلاهلية ، باهللا اري احلق ،  

وطبعا هذا التيين كان يف نفوس معظم من زامن الرسول ممن نسييهم صحابة ويف نفوس 
التابعني هلم ، وظنوا أي متنوا أن يكونون والة األمر ، وإن بقدرتم أن يديروا اإلسالم 

 ويتحكيوا يف شريعته ، 
 

القرطيب -ب    
قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ان خلقت  وإذ: قوله تعاىل {{ 

 طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتين إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال
 

ورأى جوهر النار خريا من جوهر الطني ومل يعلم أن . هذا الذي كرمت علي أي فضلته علي 
. الذي نعته . وهذا نصب ب أرأيت ] . األعراف [ هذا يف وقد تقدم . اجلواهر متياثلة 

أخربين عن هذا الذي : ويف الكالم حذف تقديره . اسم جامع لكل ما حييد : واإلكرام 
. فضلته علي ، مل فضلته وقد خلقتين من نار وخلقته من طني ؟ فحذف لعلم السامع 

ا ته علي ألفعلن به كذا وكذأي أترى هذا الذي كرم; ال حاجة إىل تقدير احلذف : وقيل 
 {{ 

 
قضية جوهر الطني وجوهرة النار ، فسواء كانت اجلواهر متياثلة كيا قال القرطيب أو اري 

متياثلة ، فال أمهية تذكر لذلك ، ألن اهللا كثرياً ما إحتقر بنية اإلنسان ومادة خلقه ومل يرد 
فرمبا كان جوهر النار بالفعل  يف قوله من إستهانة بااخلوق الناري على أساس مادة خلقه ،

هو أفضل من جوهر الطني ، لكن تفضيل اهللا بني هذا وذاك هو يف جوهر القلوب اليت 
تسكن هذه الُبىن ، فرمبا كان هناك من اإلنس من هو ألعن من إبليس وكان من اجلن من 

 هو خري من اإلنس ، 
متياثلة ، فهذا يعزز موقف إبليس  ولو كان القياس على جوهر اخللقة ، وقد بّني القرطيب إ�يا

من عدم السجود ، وهذا ال يدعوا ااالئكة للسجود مبا أن مادة خلقهم هي أفضل من النار 
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والطني ، بل من ااؤكد إن مادة النار خري من الطني ، وعلى هذا األساس كان إستكبار 
 إبليس وعلى هذا كان قياسه ، 

 
ألحتوينهم : جماهد . وقاله الفراء . ألستولني عليهم : ومعىن ألحتنكن يف قول ابن عباس {{ 

أي ألستأصلن ذريته باإلاواء واإلضالل ، ; وااعىن متقارب . ألضلنهم : ابن زيد . 
معناه : وقيل . احتنك اجلراد الزرع إذا ذهب به كله : وروي عن العرب . وألجتاحنهم 

كت الفرس أحنكه وأحنكه حن: ومن قوهلم . ألسوقنهم حيث شئت وأقود�م حيث أردت 
ألنه إمنا ; والقول األول قريب من هذا . وكذلك احتنكه . حنكا إذا جعلت يف فيه الرسن 

وقال الشاعر. يأيت على الزرع باحلنك   : 
 أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إىل جهد بنا وأضعفت

إال قليال يعين ااعصومني ، وهم الذين ذكرهم اهللا يف قوله : إن عبادي ليس لك عليهم 
ولقد صدق عليهم إبليس :  -تعاىل  -كيا قال اهللا . ; سلطان وإمنا قال إبليس ذلك ظنا 

أجتعل فيها من : أو بىن على قول ااالئكة ; ظنه أو علم من طبع البشر تركب الشهوة فيهم 
فلم جيد له  -عليه السالم  -ظن ذلك ألنه وسوس إىل آدم : وقال احلسن . يفسد فيها 

}} عزما  . 
�جه مضاد لعصية األنبياء  ومن الغريب قول القرطيب هنا وحتدثه عن ااعصومني ألنّ 

والصاحلني ، واألارب قول احلسن أن إبليس ظن ذلك ألنه قد وسوس إىل آدم ، وهذا يعين 
إن إبليس رفض السجود بعد أن وسوس آلدم وهذا يعين أن يكون إبليس قد أصبح شيطاناً 

ن يف مصاف ااالئكة وعاد له إمسه األول ،وعاد من جديد ليكو   
فأين كالمهم بأن إبليس قد مسي بالشيطان بعد طرده من اجلنة ومن بعد ذلك دخل يف بطن 

 احلية ووسوس آلدم ،  
 

فعلى ما قاله البصري يكون آدم قد أكل من الشجرة وبعد ذلك سواه اهللا ونفخ به الروح وقال 
معنا إن هؤالء أدىن مستوى من تالميذ دين ال علياء لليالئكة أسجدوا آلدم ، أال ترى 

دين ، أال ترى معنا إننا أمام قرآن الخيتلف عن التوراة واإلجنيل يف تفسريه ، فإن كنَت ال 
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 ترى فلن ترى اخلري يف دين اهللا أبداً ،
 

 أكرمته -وفسروها على إ�ا  -أكرمت علّي  -والحظَت فييا تقدم إن اافسرين مل يلتفتوا ل 
، ألن معىن أكرمته علّي أي جعلته بدال عين وال تعين  أعطيته كرامة أن أسجد له ، ألن 

سجود ااالئكة أكرب منزلة من سجود إبليس ، وإبليس يعلم ذلك ، إذ أنه لو كان يرى يف 
سجوده كرامة آلدم اا عصى أبدا ألنه يعلم جيدا إن ااالئكة أرفع شأنا من مادة صنعه  ، 

يقول إبليس هذا الذي أكرمته علينا ، أو على األقل أكرمته ، أي إن إبليس   فاافروض أن
كان يريد أن يكون مكان آدم سواء بأن يسجد له اجلييع أو حييل الذرية اليت ستكون 

شعبا للخليفة ، وبالتايل فإن حضور إبليس مع مجع ااالئكة مل يكن ألن إبليس من مصاف 
مايف نفس إبليس و إظهار ااوافقة أو الرفض لوالية  ااالئكة ومبنزلتهم ، البل لكشف

ااخلوق اجلديد ، فالقضية أشبه ما تكون بإعطاء البيعة آلدم من ِقَبِل خملوقات هذا الكون 
، وحىت إن ااالئكة احلضور مل يكونوا كل ماخلق اهللا من ااالئكة ، بل من ُخلقن ألجل 

النازعات إن صح تفسريهم بأ�ا من ااالئكة تدبري هذا الكون ومن بينهن ما ذكرن يف سورة  
ًقا ) 3(َوالسَّاِحبَاِت َسْبًحا ) 2(َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا ) 1(َوالنَّازَِعاِت َاْرًقا  ) 4(َفالسَّاِبَقاِت َسبـْ
     5(َفاْلُيَدبـلَراِت أَْمًرا 

   
 وعلينا هنا أن نتعرف على أمر مهم

)اعدة علياء اهللا  ق(  أطلقنا عليها إسموهو خيص قاعدة   
 

وهي بكل بساطة أن نؤمن و نفهم علياء اهللا يف إرادته ومشيته ومن مث نُعيل ذلك يف آياته ، 
وأساسها أن ال يكون هللا رد فعل مباشرعيا يقوم به  -ال أن يكون إميانا جامدا وفهيا باردا 

عبد من تصرف  العبد حلظة عصيانه ، فهذا ينم عن عدم معرفة اهللا مبا سيصدر من هذا ال
كيا ينم عن شخصية تقوم بإصدار القرارات اآلنية كرد فعل عن تصرف العبد وقد تعاىل 

فال تعين  -قال  -سبحانه عن ذلك علوا كبريا ، ال بل من اايكن أنه تعاىل حني يذكر 
النطق الفعلي هللا بل تعين إن اهللا سبق له أن قضى بذلك وقال فيه ،  ، ولنرى مال هذه 
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يف  -قال  -من أثر يف فهم ما إلتبس علينا من مفردات القرآن ولنأخذ الفعل القاعدة 
، ولنالحظ تطبيقاتا ،آيات السجود اليت حنن بصددها      

 --) قلنا ( فيجعلها ) نا ( ومرة يضيف الضيري ) قال (  -وهو أنه سبحانه مرًة يذكر  
 فلياذا ؟
مر اهللا فإنه سبحانه ال يكون له جوابا حني يأيت ااخلوق بأي تصرف خمالٍف أل:  اجلواب 

بتصرٍف أو قوٍل آين ومباشر ، بل يأيت بقضاء ووعيد ، أي يبني احلكم التشريعي قبل تنفيذه 
، وذاك التشريع يكون مقابال هلذا التصرف ، وهذا التشريع موجود قبل فعل ااخلوق ، إمنا 

إمنا يبينه لنا لنفهم أسباب إيقاع يظهره اهللا لذلك ااخلوق ليعرف نتيجة عيله ، واألحرى 
.العقوبة بذا ااخلوق وال يذكره على أساس احلوار احلقيقي بينه وبني  ااخلوق العاصي    

أي إن اهللا ال ينتظر حىت من ااخلوق ااخالفة كي يصدر تشريعا ، ال أبدا ، ألنه يعلم من  
من حكم تشريعي عن هذا خملوقه التصرف مسبقا ، وإمنا يبني ما يعليه ذلك ااخلوق 

 التصرف ،
) قال ( فإنه سبحانه يأيت بالفعل بصيغة اااضي   

فاليعين التشريع وال يعين احلديث والكالم  ، بل يعين التنفيذ لإلرادة اليت ) قلنا ( أما ذكره 
 -قلنا  -أصدرت التشريع السابق واابني لليخلوق يف اآلية اليت تبدأ بالفعل قال ، كيا إن 

فعل ااالئكة وتنفيذهم احلكم ، أما قال فهو جمرد تشريح سابق ومادة حكيية ختص تعين 
فعل ااخلوق أو جوبا اا فعله ااخلوق أو ما قاله ، ويأخذ مفهوم قلنا أبعاداً أخرى ، فهي 
تعبري عن وكالء اهللا الذين أعطاهم صالحية القول والتنفيذ كعزريل ومجاعته ااوكلني بقبض 

ترد قلنا مرتني إال إذا كان يف احلدث أفعال أخرى تدخل ضين أحكام أخرى ، الروح ، فال 
فال تلزم بذه القاعدة ،   -قال  -ألننا أمام تنفيذ �ائي وختامي ، أما   

فسبحانه يف علياٍء أعظم من أن يرّد على ااخلوق رداً مباشراً ناجتا عن تصرف العبد  ، و إنه  
وأصبح ) قال ( مه السابقة للفعل ، فجاء الفعل ماضيا سبحانه يتحدث عن إرادته وأحكا

ه القاعدة يف آيات السجود األمر كله تشريعاً سابقا ووعيداً الحقا ، وسوف نرى تطبيق هذ
.آلدم   
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 اابحث الثالث
 

  آليات اخلاصة بسجود ااالئكة ا
 

وع حبثنا هذا كي ال ينقطع اإلسرتسال بطرح الفكرة سأورد ما جاء به بعض اافسرين عن موض
.بعد الفراغ من حقائق هذه اآليات   

االسور اليت ذكرت السجود هن سبعة كيا ذكرنا ، واآليات اخلاصة بسجود ااالئكة هن سبعة 
 أيضاً ، فلم يرد يف سورٍة أكثر من نٍص واحد يشري إىل السجود ،

 
سورة ص  -  أوال   

 
)71(َبَشًرا ِمن ِطٍني ِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق    

)72(َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعوا َلُه َساِجِديَن    
)73(َفَسَجَد اْلَيالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن    
)74(ِإالَّ ِإبِْليَس اْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمْن اْلَكاِفرِيَن    
)75(ْسُجَد ِلَيا َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلَني َقاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأن تَ    
)76(َقاَل أَنَا َخيـْر  ملْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطٍني    
َها َفِإنََّك َرِجيم    )77(َقاَل َفاْخرُْج ِمنـْ  
َعثُونَ   )79( َقاَل َربل َفأَنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ  
)80(َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُينَظرِيَن    
)81(ِإَىل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَيْعُلوِم    
) 82(َقاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْاِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني    

ُهُم اْلُيْخَلِصَني  )83(ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ  
)84(َقاَل َفاحلَْقُّ َواحلَْقَّ أَُقوُل    
ُهْم َأْمجَِعَني َألَْمَألَنَّ َجَهنَّ   85 -َم ِمنَك َوِممَّن تَِبَعَك ِمنـْ    
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ختتلف هذه اآليات عن مثيالتا من آيات السجود كثرياً ، وأول إختالف كان يف إستقاللية 
لكن مجيع اآليات  -إذ  -النص ، فهي اآليات الوحيدة اليت بدأت بنص مستقل ، يف قوله 

أي جاءت معطوفة على آيات  -وإذ  - طفة الواو العاااياثلة هلذه اآليات إبتدأت ب
سبقتها ، ولو متعنا يف نصوص اآليات ااسبوقة بالواو ، سنجد إننا ال حنتيل إعراب الواو 

على أنه حرف عطف ، أل�ا ال تنسجم باحلدث مع اآليات السابقة هلا وإن كانت تتياشا 
و إبتداء فلياذا مل ترد هنا هذه وعظة ، ولو قلنا إ�ا واها يف اإلطار العام ، كأن تكون اامع

 الواو ،
لذلك تصورنا إن هناك ترابط بني اآليات اليت تتحدث عن أمر واحد كالسجود الذي حنن يف 

ومن مث ترابط بقية  -إذ  -صدده ، أي يكون اإلبتداء باحلديث عن السجود األول ب 
وااواالة ، لذلك  ألعطاء النصوص كلها الرتتيب -وإذ  -نصوص السجود بواو العاطفة يف 

ومن هذا التصور جعلنا من هذا النص أول نص يتحدث عن أول سجود لليالئكة بأمر اهللا 
 ، وألن ما تقدم جمرد تصور إحتجنا ألدلٍة أخرى ، فيا وجدناه ؟

هذا النص ال ينافسه نص آخر على اارتبة األوىل اري النص الذي جاء يف سورة احلجر ، ألن 
األمر ااسبق للسجود الذي فرضه على ااالئكة ،اهللا بني فيهيا فقط   

 سورة ص
)71(ِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ِمن ِطٍني   

)72(َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعوا َلُه َساِجِديَن    
 

األمر األول لسجود ااالئكة ، ألن   فهنا يكون هذا ااخلوق مل تتم تسويته بعد ، عليه يكون
النصوص األخرى مل تكن صيغ األمر على ما سوف يكون بل على الكائن فعال ، ما 

 عدى أيضا النص الذي ورد يف سورة احلجر
 

)28(َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ملن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن   
29 -َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعواْ َلُه َساِجِديَن َفِإَذا    

 كيا نرى إ�ا ذات الصيااة مع إختالف مادة ااخلوق اجلديد
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 -نا  -ااتصل بالضيري  -قال  -وبعد فكل النصوص ما عدا النصني أعاله بدأت بالفعل 
-قال  -يبدآن ب  -وسورة احلجر  -ص  -أما نص سورة   

  -قلنا  -تسبق  -قال  -ا ما حتدثنا عنه سابقاً يف إن وهذ
 

فال شك وال جدال إن أحد النصني أعاله جاء فيه األمر األول ، لذا علينا أن نفاضل بينهيا 
 فقط ونقول

بشرا  -وألن اهللا بني لنا أن ااخلوق من احليأ قد مر بدورين ال دور واحد ، فهنا قال  - 1
لذا يكون  -بشراً من صلصاٍل من محإ مسنون  -جر فقال أما يف سورة احل -من طني 

وألن الطني من قشرة األرض أما  البشر الذي هو من طني قد جهز للتسوية قبل اآلخر
.احليأ فهو من باطنها   

 
أسند اهللا إلبليس عقوبة واحدة وهي يف قوله -ص  -يف سورة  - 2  
َها َفِإنََّك َرِجيم    )77(َقاَل َفاْخرُْج ِمنـْ  
ما يف سورة احلجر فكانت هناك عقوبتني ، األوىل قد ذكرت يف سورة ص أما الثانية فلم أ

 تذكر
َها َفِإنََّك َرِجيم    )34(َقاَل َفاْخرُْج ِمنـْ  
يِن   )35(َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَىل يـَْوِم الدل  

ر يسبق نص سورة أي أصبح إبليس يف سورة احلجر رجيياً لعيناً ، فإذا جعلنا نص سورة احلج
.فنكون أمام مشكلة وهي إختفاء اللعنة  -ص  -  
 

هناك توضيح مهم جيب أن يبديه اهللا إلبليس قبل كل شيئ وهو -ص  -يف سورة  - 3  
)75(َقاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَيا َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلَني    
يف هذه اآلية توضيح هام من خالل ذات السؤال وهو إعطاء األمهية يف السجود بأنه اا  -أ 

وهذه ااعلومة واألمهية جيب أن يعليها إبليس أوًال ، خلق اهللا بيده ،  
هناك ختيري إلبليس عن سبب عدم سجوده وهو يف قوله تعاىل -ب   
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الثاين يف السجود ، فليس من أستكربت أم كنت من العالني ، ولو كان هذا النص هو النص 
  بعد أن قال عن سبب عدم سجوده ، أما السؤال الثاين يف سورة احلجرااقبول أن خيّري 

) 32(َقاَل يَا ِإبِْليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن   
.هذه اآلية فنبينه بفقرة مستقله  ، أما مدلول السؤال الذي جاء يففلم يأِت بتخيري   

 
لكي يصف اهللا مجاعة من خملوقاته بالساجدين جيب عليهم أن يكونوا قد سجدوا سابقا  - 4

مالك أال تكون مع  -وتقبل اهللا منهم هذا العيل ، لذلك فقوله تعاىل يف سورة احلجر 
 الساجدين ، تعين من وصفهم اهللا بالسجود له وتقبل سجودهم ،

ن يسجدون هليا قبل تسويتهيا ، فال ميكن مبا إن هناك خملوقني فرض اهللا على مالئكته أو 
إعتبار ااالئكة من الساجدين وبعد مل ينفذوا األمر السابق ، لذا فلكي نطلق على ااالئكة 

جاءت يف  )الساجدين  (ينبغي أ�م سجدوا سابقاً ، ومبا أن مفردة ) الساجدين  ( صفة
 سورة احلجر فالبد أن يكون هذا النص خيص السجدة الثانية ،

هو النص األول يف سجود  -ص  -وهناك أدلة أخرى على إن النص الذي جاء يف سورة 
ااالئكة لكننا نعتقد بأن ما ذكرناه يدل بشكل قاطع على إن النص الذي حنن بصدده هو 

  ، ونتابع النص األول
الروح يسّوى ومل تنفخ فيه هنا بني اهللا التشريع لليالئكة بالسجود لليخلوق األول ، و بعُد مل 

حيدد اهللا له إمسا ،  ، ومل  
ِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ِمن ِطٍني (   

)َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعوا َلُه َساِجِديَن   
ع بعدها نفذُت ااالئكة هذا األمر تنفيذا قضاءيا إستنادا على ما مضى من أمر وتشري   

فهذا السجود كان بسبب أمر اهللا تعاىل لليالئكة ، قبل ) َفَسَجَد اْلَيالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن ( 
  أن يسوى آدم وتنفخ فيه الروح ، وسبباً آخر سيأيت ذكره

وهذه اآليات ختربنا عن أول سجود لليالئكة  ، وعن أول خملوٍق وضع اهللا يف صلبه الذرية    
، 

ليس عن السجود كان أول عقوبة له أن يكون رجيياً ، كيا إن اافهوم هنا ال وحني إمتنع إب
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يكون إنك رجيم اآلن وأنت يف اجلنة ، ألن اجلنة ال رجم فيها بل تقدير الكالم يكون ، إذا 
-قال  -ماخرجت منها فأنت رجيم ، ألنه سبحانه وتعاىل بدأ اآلية ب   

َها َفِإنََّك َرِجي   أي إنه تشريع يبني إلبليس كيفية خروجه من اجلنة الحقا ، -م  َقاَل َفاْخرُْج ِمنـْ
كيا أنه تشريع ألمر مبقتضاه سيخرج إبليس من اجلنة سواء سجد يف اارة القادمة أم مل 

 يسجد ،
ونأيت هنا لبيان قوله تعاىل يف هذه السورة   
)37(َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُينَظرِيَن    
ويف سورة احلجر   

80 -َك ِمَن اْلُينَظرِيَن َقاَل َفِإنَّ   
إذا كان سبحانه يريد أن يليب  -إنك من اانظرين  -اافروض أن يكون جواب اهللا إلبليس 

إلبليس طلبه يف حلظة تقّدم إبليس بالطلب ، وقد علل أهل اللغة ذلك بأن الفاء جاءت 
 جواباً لشرط مقدر كيا يف أدناه

 
َها َفِإنََّك رَ   ِجيم  َقاَل َفاْخرُْج ِمنـْ  

إن أَبـَْيَت السجود، فاخرج، : مقول القول مقدر، والفاء واقعة يف جواب شرط مقدر، أي{{ 
اخرج"معطوفة على مجلة " فإنك رجيم"ومجلة   

ينِ   َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِيت ِإَىل يـَْوِم الدل
من متعلق حبال " إىل يوم"، اجلار  إنك رجيم"معطوفة على مجلة " وإنَّ عليك لعنيت"مجلة 
 لعنيت

َعثُونَ    َقاَل َربل َفأَْنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
إن جعلتين رجييا فأَْنِظْرين، ومجلة الشرط مقول القول، : الفاء رابطة جلواب شرط مقدر، أي

مضاف إليه" يبعثون"ومجلة  . 
 َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُيْنَظرِينَ  

}} فإنك من اانظرين إن رابت يف ذلك،: الفاء رابطة جلواب شرط مقدر، أي  
هذا اإلعراب ال هو على قواعد لغويّـة وال على أصول بالايّـة ، =   
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لو تقبلنا هذا اإلعراب مبقدراته الومهية لكّنا أمام حوار بني إثنني يف حالة مراهنة ومشارطة ف
من سورة ص إن أبيت السجود فأخرج ، فكأن  77حاشا هللا ، فحني يقول لنا يف اآلية 

زالت مفتوحة ألبيلس مىت شاء سجد ومىت شاء خرج ، أي إن اخليار مازال متاحاً الباب ما
صار ااعىن ، فستخرج  -فاخرج  -معطوفة على  -فإنك رجيم  -إلبليس ، وطبعا مبا إن 

من اجلنة وأنت رجيم ، وبااقابل شارط إبليس ربه وقال مبا أنك ستجعلين رجيياً فأنظرين 
 إىل يوم يبعثون ،

ى هذا اللغوي قواعد البالاة اليت تعلوا على قواعد اللغة ، ونسي إن فعل األمر وقد تناس
فقول إبليس فانظرين ال  ينقلب إىل ترجي إذا كان احلوار من الداين إىل العايل كيا أسلفنا ،

 يغدو أن يكون طلب ترجي 
 ، ألن سبباً لقوله تعاىل أستكربت أم كنت من العالني -فاخرج منها  -لذا جيب أن تكون 

إبليس مل جيب على هذا السؤال وال حىت على سؤاله تعاىل ما منعك أن تسجد اا خلقُت 
كانت إستنتاجية   -أستكربت أم كنت من العالني  -بيدي ، ألن صيغة سؤاله تعاىل يف 

إلمتناع إبليس عن السجود ، أي إنك يا إبليس قد إستكربَت وكنت من العالني ، والدليل 
قبل سؤاله وكفره تكبار إبليسإن اهللا ذكر إس  

  ِإالَّ ِإبِْليَس اْسَتْكبَـَر وََكانَ  ِمْن اْلَكاِفرِيَن (74)
)75(ْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلَني َقاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَيا َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت أَ    
 

ألخذنا القول على عدم معرفة اهللا حاشاه مبا يف فلو قلنا بأن اهللا كان يسأل سؤاال إستفهامياً  
قلب إبليس ، والصحيح أن يكون تقدير الكالم ، ما منعك أن تسجد اا خلقت بيدي إال 

اإلستكبار والتعايل عن أمري فأخرج منها فإنك رجيم ، وهنا البد أن نبني عدم قناعتنا 
، أو ما كان عليهم ليسجدوا آلدم باللغط القائل بأن العالني هم مالئكة مل يؤمروا بالسجود 

، ألننا كيا ذكرنا إن السؤال هنا إستنتاجي ، فعليه جيب أن يكون اإلستكبار متجانس مع 
ذنب آخر وهو التعايل عن تنفيذ أوامر اهللا ، واهللا هو ااتعايل الوحيد ، لذا يكون جواب 

احلوار هو إمكانية إبليس كرد فعل نفسي لسجود ااالئكة آلدم ، أي إن اخلطري يف هذا 
عدم حدوثه مطلقاً ، فالذي يعصي أمر اهللا مستكرب متعايل ، وهو متاماً ما أجاب به إبليس 
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من أنه من نار وهذا ااخلوق من طني ، وحىت إبليس ال حيتاج لإلجابة أبداً ليبني هللا سبب 
فيه  عدم سجوده ، بل بني لنا اهللا لسان حال إبليس ، ألن جواب إبليس جيب أن يكون

تذرعاً وتضرعاً ، فين خالل النظر حلديث إبليس يف كل آيات السجود ، جنده عاااً وعارفاً 
 بقدرة اهللا وربوبيته ، فكيف له أن جييب بكذا جواب ،

 لنبسط األمر أكثر 
من الناس قطع صالته ، لكنه مؤمن باهللا ، فحني نسأله عن سبب عدم صالته ، فين ) س ( 

 تذرع ، كأن يقول مثال ، حاليت النفسية ال تسيح ، وقيت ال يسيح ااستحيل أن جييب بال
، 

تكرب عن طاعته ، يعامله معاملة العاصي واا -س  -لكن اهللا عزوجل ومهيا كانت أعذار 
ألن أوامر اهللا كلها ذات ثقل واحد ، أي إن أمر اهللا بأن نؤمن به هو نفس أمره بأن نصلي 

ألوامر هي نفس ثقل أوامر النهي يف عدم الزنا وأكل وهو نفس أمره بأن نصوم ، وهذه ا
احلرام ، ألن مجيع هذه األوامر تشرتك يف حالة اإلميان باهللا وإتباع سنته ، أما العقوبة فتخص 

 ثقل اجلرم ال ثقل األمر ،
يف عدم صالته ، فال  -س  -لذا فعلى إفرتاض إن اهللا أراد أن يبني حقيقة ما خيتل  يف صدر 

ه قطع صالته ألن وقته ضيقاً ، بل ألنه عاٍص ومستكرب ، وكثرياً ما أرانا اهللا يقل لنا إن
 عزوجل أخذه بشهادة النفس على النفس ، 

 كيا نرى ذلك يف قوله تعاىل
 سورة القيامة

  بل اإلنسان على نفسه بصرية ولو ألقى معاذيره 
ير أخرى ، كيا على بصريٍة من أن قطعه للصالة معصيه وإن ألقى معاذ -س  -أي بأن 

 يأخذ اهللا بالثابت الذي خيرس اإلنسان ويذكره جبرائيه كقوله تعاىل
 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعيلون

طبعاً هنا ال يفرتض أن منيل لقول اافسرين قدمياً بأن اليد سيأمرها اهللا فتشهد كذا اللسان 
عليي ، أال وهو ما نسييه اآلن ببصية اإلبام  والرجل ، ألننا اآلن سنحيلها على ميل

وبصية القدم ، وحىت بصية الصوت ، فالشهادة هنا تعين دليل اإلثبات ، ألن اللسان إذا 
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شهد فال داعي لشهادة اليد والرجل ، وألن عكس ذلك يعين الكيان ااستقل هلذه األعضاء 
اء أوىل بالكذب من اريها ، ، وكأن اليد تتذكر وتفهم وتتكلم ، يف حني إن هذه األعض

أل�ا هي من سوف تعذب وتكوى بالنار ، وإذا القضية هكذا فعالم اليأمر اهللا اجلسد 
بأكيله ليتكلم ، وخالف ذلك يعين ان على األذن أن تشهد مبا مسعته من أااين الفجور 

القلوب والعني تشهد مبا رأته من حرام ، والفم يشهد مبا أكله من حرام ، والفروج تشهد و 
 تشهد ، حىت يف قوله تعاىل

  21سورة فصلت 
َنا َقاُلوا أَنَطَقَنا اللَُّه الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم أَ  وََّل َمرٍَّة َوَقاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدمتُّْ َعَليـْ

 َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 
هدمت علينا ، وللحديث تفصيل طويل فهذا حديث تصوير ، أي وكأ�م يقولون جللودهم مل ش

   يف يومنا مع اخلليفة ،
 ومتعن قوله تعاىل
18 - سورة آل عيران  

-شهد اهللا أنه ال إله إال هو وااالئكة وأولو العلم قائيا بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم      
 جاء بابن كثري

(  -، وأصدق القائلني  وكفى به شهيدا ، وهو أصدق الشاهدين وأعدهلم -شهد تعاىل {{
ااتفرد باإلهلية جلييع اخلالئق ، وأن اجلييع عبيده وخلقه ، والفقراء : أي ) أنه ال إله إال هو 

}}إليه   
قد يشهد اهللا لرسوله ولليؤمنني ، لكن أن يشهد لنفسه فهذا ما ال يهم أحداً ، أي إن  -

إله إال هو ، وااؤمن ال حيتاج هلذه الكافر وااشرك ، ال يعنيهيا شهادة اهللا لنفسه بأنه ال 
 الشهادة تعزيزاً إلميانه ، 

على أنه سبحانه وتعاىل قد أثبت أن ال إله إال هو ، أي شهادة ) شهد ( لذا فيحيل تفسري 
فعليه وليست قوليه ، وإن أخذنا التفسري على أنه سبحانه أراد البيان إن شهادته وشهادة 

ات وحدانية اهللا ، فال يغين هذا التفسري عن األخذ بقولنا ااالئكة وأويل العلم تكفي إلثب
ت ااالئكة مع أويل العلم من ذلك ، تالسابق ، أنه سبحانه أثبت لنا بأنه ال إله إال هو وتثبّ 
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وحىت إميا�م هذا من اايكن محله على إنه إثبات لوحدانية اهللا ، فحني تسأل شخصاً عارفا 
ك لإلميان باهللا ؟ فسيثبت لك وجود اهللا ويبدي لك قناعاته باهللا حق معرفته ، ما الذي دعا

ااستوحاة من عظية اهللا وقدرته ، أما اجلاهل الذي ال يستدل على إن هذا الوجود ال ميكن 
أن يكون بقدرة وقوى الطبيعة إال بوجود خالق ، فلن يشهد أن اهللا إله واحد ال إله إال هو 

، 
ن يسأل ليعرف وال يرتك للعبد ذريعة للعصيان ، أي ميكن محل  ااهم أن نعلم إن اهللا ال حيتاج أ

كالم إبليس على أن اهللا أبدى لنا قناعة إبليس يف عدم السجود ، بأنه من نار والنار 
أشرف من الطني ، لكنه قبل كل ذلك بني لنا حقيقة ما يف نفس إبليس من التكرب 

 حىت ما بعد ذلك من احلوار ، فبيا واإلستعالء ، وهذا كله ال يشرتط حدوثه فعال ، ال وال
إننا نعرف بأن فعل األمر إذا كان ِمن َمن هو أدىن فيعد ترجياً ، ومبا إنه ترجي ال حيتاج إىل 
النطق به لعايل متعاٍل ليعرف ما يف نفس إبليس ، أي إن إبليس قد متىن أن ينظره اهللا ليوم 

ه سبحانه ال بناًء على طلب إبليس ، وال يبعثون ، وقد أنظره اهللا كيا سنبني بناًء على مشيت
 حيتاج اهللا أن يبني له ذلك اإلنظار ، 

 -عيوماً فإن اهللا بني لنا سبق التشريع بإنظار إبليس قبل أن يتقدم بطلبه ، فوجود الفاء قبل  
تدل على إنه قد أُنظر من قبل أن يطلب ، -إنك   

دة ال عيل هلا اري التوكيدفاء زائ -فإنك من اانظرين  -عليه تكون الفاء يف    
 فلياذا أقسم إبليس بعزة اهللا ؟  

 الحظ قوله يف سورة فاطر
َوَما َذِلَك َعَلى اللَِّه ِبَعزِيزٍ ) 16(ِإن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت ِخبَْلٍق َجِديٍد   

 
 أي إن إبليس أدرك عزة اهللا يف هذا ااوقف ، فكم عبد اهللا وسجد له لكن ذلك مل يثِن اهللا 

با بعد ما تقدم من عبادته هللا  باقٍ  ويطرده من مكانته اليت ظن إبليس أنهويلعنه أن خيرجه 
كيا يكون معناها إن عبادك ااخلصني وحدهم من سيكونون أعزاء من احملال علّي أن   ،

 أاويهم مبا إن العزة هللا ولليؤمنني ، فين احملال إاواء ااخلصني ، 
 دليل على أنه أول موقف خرج إبليس من مقام العابدين إىل كيا إن قسم إبليس بعزة اهللا  
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، مقام الرجيم  
 

32سورة احلجر اآلية   -       ثانيا 
)26(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن   

) 27(َواْجلَانَّ َخَلْقَناُه ِمن قَـْبُل ِمن نَّاِر السَُّيوِم    
)28(بَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ملن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن َوِإْذ َقاَل رَ   

29(َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعواْ َلُه َساِجِديَن    
)30(فَسَجَد اْلَيالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن   

) 31(َع السَّاِجِديَن ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َأن َيُكوَن مَ    
) 32(َقاَل يَا ِإبِْليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن   

َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن  )33(َقاَل ملَْ َأُكن ألل  
َها َفِإنََّك َرِجيم    )34(َقاَل َفاْخرُْج ِمنـْ  
يِن َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّعْ   )35(َنَة ِإَىل يـَْوِم الدل  
َعثُوَن   )36(َقاَل َربل َفأَنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ  
)37(َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُينَظرِيَن    
)38(ِإَىل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَيْعُلوِم    
) 39(َأْمجَِعَني  َقاَل َربل ِمبَا َأْاَويـَْتِين ألَُزيـلَننَّ َهلُْم ِيف اَألْرِض َوُألْاِويـَنـَُّهمْ    

ُهُم اْلُيْخَلِصَني  ) 40(ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ  
)41(َقاَل َهَذا ِصَراط  َعَليَّ ُمْسَتِقيم    

) 42(ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان  ِإالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِويَن    
43 -َوِإنَّ َجَهنََّم َلَيْوِعُدُهْم َأْمجَِعَني   

 
 

هذه اآليات تشري إىل أول سجوٍد لليالئكة لليخلوق الثاين ، الذي بني اهللا مادة خلقه لنا 
 قبل حىت أن ندخل يف موضوع آية السجود ، 
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، وهذه اآليات مماثلة تقريبا لآليات السابقة واخلاصة بسجود ااالئكة هلابيل ، وذلك يف أمر   
اجلديد  ، واآلية كيا ذكرنا كانت تشريعا  اهللا االئكته بالسجود قبل أن يسوي ااخلوق

إبتدائيا نفذته ااالئكة بعد التسوية ونفخ الروح تنفيذاً قضائياً ، أي إستنادأً للتشريع واألمر 
 السابق ، وحكم إبليس يف هذه السجدة أن يكون رجيياً وملعوناً أيضاً ،

   
، ترى إبليس هنا مل يتباها ويذكر  وإذ ان قابيل كان خملوقا من محٍئ مسنون وكان أسود البشرة 

 أنه خلق من نار ألنه أنف من لون قابيل ، 
واهللا أخربنا عن مادة خلق قابيل ومادة خلق إبليس قبل ذكر أمره لليالئكة بالسجود ، ألنه 

 يعلم إن إبليس لن حيتاج التباهي مبادة خلقه ، 
ان يواري ااادة احلقيقية اليت خلق رام إن اهللا بني حقيقة خلقه اليت واراها ، أي إن إبليس ك

منها وهي نار السيوم ، لذا كان يقول فقط خلقتين من نار ألنه يعرف إن نار السيوم 
 ليست مدعاة للتفاخر مثل أصل النار ، وهذا ما سنتناوله يف مبحثنا عن إبليس ،

ا نتصور كيا إن جواب إبليس هنا فيه من اإلستخفاف الكثري  وليس إستكباراً فقط ، وكأمن
أنه يقول ، أنا الذي مل أسجد اخلوٍق من طني أسجد اآلن اخلوٍق أقل شأنا ، ففي كالمه 

األول تفاضل بني مادتني مها النار والطني ، أما هنا ففيه إستخفاف كبري وبيان لفارٍق ال 
 حيتيل التفاضل وفق مفهوم إبليس ،  

 
ويطبق ذات ما قلناه سابقا) نا ( يري مل يتصل بالض) قال ربك ( كيا نذكر أن الفعل       

َها َفِإنََّك َرِجيم  ،  وكذلك مل خيرج إبليس ألن القول كان تشريعا وليس أمرا ،  َقاَل َفاْخرُْج ِمنـْ
فصيااة اآلية وفقاً لقاعدة العلياء مل تكن أمراً مباشراً باخلروج ، بل جمرد تشريع ، أي حّتم 

أن يكون القول كالقسم والعهد ، لسوف خترج منها عليه اخلروج منها ولكن بعد حني ، ك
.وأنت رجيم مث عليك لعنيت إىل يوم الدين   

يف هذه السورة قسم إبليس عن السورة القادمة واألمر الثاين الذي كان هلابيل  ،  تلفَ وقد إخْ 
 فقد أقسم مبا أاواه اهللا ومل يقسم بعزة اهللا ، 

  -مبا أاويتين  -ولنرى ما كان يف مفهوم 
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يف البداية مل يكن إلبليس من شيئ يتكل عليه يف إاواء الناس اري عزة اهللا فعزة اهللا هي أول 
ما يبتلى با ااخلوق ويغوى على أساسها ، فهناك أمور كثرية تدخل يف نطاق العزة ، منها 

لرام إ�م خلق من خلق ما ذكرناه سابقاً ، خبصوص عدم اإلهتيام لليخلوقات الكافرة با
عدم اإلهتيام حىت لليخلوقات اليت تسجد هللا وتأمتر بأوامره ولكنهم يتعبدون رياًء و  اهللا ،

ونفاقاً ، واألكثر إحتجاب اهللا عن خلقه ، وهذا األمر أهم األمور وأخطرها اليت جعلت 
إبليس يستحوذ على الكثري من الناس ويغويهم ، فعدم رؤية الناس هللا كان أمّر ما عاناه 

وقناعة الناس بعدم صدق األنبياء ، بل ، احلروب اليت شنها الكفار عليهم األنبياء ، وسبب 
 وواجهة هذه القضية حىت األنبياء كيا جاء يف قصة موسى ،

وبعد أن توصل إبليس للوسيلة الفعالة إلاواء الناس جاءه مدد آخر وهو إنظاره ليوم يبعثون ، 
ي إن إبليس قد أوقع نفسه يف ورطة  وهذا اإلنظار جعله مصراً على موقفه بعدم السجود ، أ

 كبرية اارة السابقة ، فحيث إنه علم بأنه من اانظرين أصبح أمام عرض اليستطيع رفضه ، 
على عدم السجود ليكون  فوراً ، وأما أن يصرّ ألنه أصبح أمام خيارين ، أما أن خيرج ويرجم 

ها وهذه اادة كافية لتحقيق من اانظرين ، وطبعا إبليس أاوته اادة اليت أعطاه اهللا إيا
 أحالمه يف إاواء الناس ، 

 فبياذا إختلف قول إبليس يف هذه اارة عن اارة السابقة خبصوص إاواءه لبين آدم ،
َر أيضاً إىل يوم يبعثون نظِ ة وهي اللعنة ااباشرة من اهللا وأُ أمن إبليس من العقوبة اجلديد عندما 

لى إاوائهم أن يزين هلم يف األرض ، خاصة وإن ، إزدادت مهته على بين آدم وأضاف ع
لعنة اهللا عليه لن ترتصده فهذا يعين قدرته على النزول والسكن على األرض ، مما يتيح له أن 

 يزّين لبين آدم يف األرض ، وهذا ليس كل شيئ ،
 كون إبليس خملوق من النار فهذا ما أعطاء الزهو بنفسه وهذا ما رآه متييزا فيه ، إذ كان  

إبليس مجيال برّاقا إلقاً ، وهناك من أشار على إن من أمساءه االك الطاووس ، وإنه ينظر إىل 
نفسه ومن حوله مرايا لريى وينتشي جبياله ، ويبدو لنا من خالل اآليات إنه كان متييزا يف 

 خلقته حىت على أبناء جنسه من اجلن ،  
فيقول له كذبت إن الرتاب أفضل من النار  كيا نرى بوضوح إن اهللا مل جيادل إبليس يف مقالته

 ، فالنار بالفعل أفضل من الرتاب لكن مباذا ؟
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النار كيا نعرف ال متتلك كتلتة وال تشغل حيزا ، كيا إن هلا ألواناً متعددة ، وهلا طيفاً وهالة 
وهلا القدرة على إحراق كل شيئ وهلا القدرة على التكاثر واإلنتشار بشكل سريع وكل تلك 

صفات وااواصفات الميتلكها الرتاب ، لذا فإن اهللا عزوجل أاوى با إبليس وجعلها فتنة ال
ولذا فإن اإلنس هم من يستعني له قبل اريه ممن سيتبعونه ، أي مبا أاويتين سأاويهم ، 

 باجلن ، وهذه اإلستعانة تقع على ما ميتلكه اجلن من قدرات ،
واصفات متكنه من أن يغوي با الذرية اجلديدة ، على ذلك رأى إبليس إن ما آتاه اهللا من م

 ومل يكن ينقصه اري إمهاله الفرتة الكافية اخالطتهم وإاواءهم ،
بعد هذا احلدث إنقضت سجدة هلابيل وسجدة أخرى لقابيل ، وبذلك أصبحا مكتيلني  -

، حاملني ألول الذريات ، وهنا مت مجع األخوين معاً ألداء السجود الثالث هليا معاً   
 

. وحنن اآلن يف مشهد سجود ااالئكة لقابيل بعد أن سجدت هلابيل من قبل   
لق اإلثنني معاً ومت تسويتهيا وبدأ السجود هليا معاً يف السجدات اخليسة وبعد فقد خُ  -

 ذهولرمبا كان سبب صلواتنا اخليسة متأتيه من أصل ه –نقول  –ااتبقية ، ولرمبا 
معا ، فبعد إمتام السجدة الثانية صّح أن  أن ُمجع األخوين بعدالسجدات اخليسة لليالئكة 

نقول عنهيا معا ، آدم ، أما قبل ذلك فهيا خملوق من طني وخملوق آخر من محإ ، وبعد 
إنس ، فال ميكن أن نطلق إسم إنس على  اهذه السجدة صح أن نقول عنهيا إنسان ، ومه

 خملوق خيلق لوحده حىت خيلق معه آخر ،
 

50ورة الكهف اآلية س -        ثالثا 
  

 َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اجلِْنل فَـَفَسَق َعْن أَْمِر َربلهِ  
 أَفَـَتتَِّخُذونَُه َوُذرليـََّتهُ 

َدًال َأْولَِياء ِمن ُدوِين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِيَني بَ   
 الحظ ما يلي 

بشرا من كان سواء   -أصبح لليخلوق اجلديد إسم ينادى به ، بعد أن كان جمرد وصف  - 1
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.، واألصح بعد أن أصبحا معا بإسم واحد  طني أو بشرا من صلصال من محإ مسنون  
جاء القول من دون األمر ااسبق لليالئكة بالسجود بعد التسوية ونفخ الروح ، أي  - 2

.خلوق اآلن مسّوى وقد حلت به الروح أصبح اا  
-نا  -مرتبطا بالضيري ااتصل  -قال  -جاء الفعل  - 3  
عدم وجود حوار بني اهللا وإبليس ، - 4  

 
   116سورة طه آية  - رابعا

 َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب 
  

ء على ارار النص الثالث ، وهو حييل ذات العالمات اليت أشرنا كذا نرى إن هذا النص جا
 هلا آنفاً ،

 
34سورة البقرة آية  -  خامسا    

 َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالَِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 
 

 وهذا النص كذلك ،
 

ة اإلسراءسور  - سادسا   
)61(َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َقاَل أََأْسُجُد ِلَيْن َخَلْقَت ِطيًنا   

ْرَتِن ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َألْحَتِنَكنَّ ُذرليـََّتهُ   )62(ِإالَّ قَِليًال  َقاَل أَرَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّ  
ُهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجزَاؤُُكْم َجَزاء مَّْوُفورًا   )63(َقاَل اْذَهْب َفَين تَِبَعَك ِمنـْ  
ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِخبَْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِيف اَألْمَواِل   َواْستَـْفزِْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـْ

)64(ِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُاُرورًا َواَألْوالِد وَ   
65 -ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان  وََكَفى ِبَربلَك وَِكيًال    
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 حنن هنا أمام مشهٍد خيتلف إختالفا كبرياً عيا سبق بـ
 

، كيا إن إبليس مل  باءهعن لسان إبليس كذا بني إبّني اهللا إمتناع إبليس جبيلة قولية  -أ 
يطلب طلباً مباشراً هذه اارة ، بل كانت الصيغة اانقولة عن كالم إبليس إنه يعرض عرضاً 

 يبني فيه قدرته األعظم لو إنه ُأّخر ليوم القيامة ،
كان طلب األجل هنا ليوم القيامة ، ومل يكن ليوم يبعثون كيا يف السابق ،  -ب   
س ما مل يطلبه سابقاً يفمسح اهللا أو أعطى إلبلي -ج   
إستفزز من إستطعت منهم بصوتك ، -  
إجلب عليهم خبيلك ورجلك ، -  
شاركهم يف األموال واألوالد ، -  
عدهم وما يعدهم الشيطان إال اروراً ، أي جعل الشيطان مؤازراً إلبليس ، -  
اعينة ،أصبح اإلاواء لعباد اهللا هنا على أساس النسبة وليس على أساس اليوعة ا -د   
ااخلوقات اليت تتخذه معبودها ، أبعد اهللا سلطان إبليس عن -هـ   

 
كان إبليس قد أوضح سبب عدم سجوده هلابيل ولقابيل وحصل على موعٍد  لتأجيل عقوبته 

.حىت يدخل مع من يتبعه جلهنم دخلة واحدة   
انسوبة هناك قضية مهية جداً أمجع عليها رجاالت الدين وجاءت كذلك يف األحاديث ا

للرسول وصحابته ، لكننا هنا سنذكرها ال على أساس تلك األحاديث بل على أساس ما 
 جاء يف النص ،

 هذه القضية ختص ماضي إبليس وهل كان عبداً مطيعاً هللا ومقرباً له أم ال ، 
من خالل ااشاهد اليت مرت بنا نستطيع أن نقول إن إبليس مل يكن قد أخترب بالطاعة مسبقا 

على األقل مل خيترب بالصرب على ما يكره ، فكيا نعرف إن هناك تقسيم للطاعات ، أو 
بالصرب على ما حنب والصرب على ما نكره ، وبذلك كان موقف السجود آلدم أول موقف 
مير به إبليس إلختبار طاعته يف الصرب على ما يكره ، وقد خسر يف هذا اإلختبار خسراناً 

 مبيناً ،
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نبني إن إبليس كان عارفاً عاااً بالكثري من أحكام اهللا وتعاليية ، وهذا ما  الذي يهينا اآلن أن
يدفعنا أن نبني أمراً مل يدخل من أحٍد يف حبثه سابقاً ، وهو إن هناك كتب مساوية كانت قد 
نزلت على اجلن من قبل ، ومن ااؤكد إن هذه الكتب قد ذكرت الكثري من أنباء ااستقبل ،  

الالحقة ذلك ، فالتوراة واإلجنيل والقرآن ذكرت لنا مواقف ومشاهد كيا ذكرت الكتب 
 سوف نراها بعد موتنا وبعد نشورنا وحىت بعد دخولنا لدار القرار ،

 ما جيعلنا جنزم بذلك أمور عدة أمهها أمرين 
حديث إبليس عن يوم يبعثون و الوقت ااعلوم ويوم القيامة ، وحىت تعامله مع اهللا مل  - 1

مال من قبل شخص ال يعرف كنه اهللا وعزته وأحكامه كالرجم واللعنة واجلزاء وجهنم يكن تعا
، حىت عليه بعدم قدرته على إاواء ااخلصني من عباده ، وما هو عكس ذلك ، أي 

 بقدرته على إاواء الكثري وإحتناكهم ،
 

قوله تعاىل يف سورة اإلسراء - 2  
  95 - لنزلنا عليهم من السياء ملكا رسوال قل لو كان يف األرض مالئكة ميشون مطيئنني   

واألحرى أ�م   تباً مساوية ،فال شك أنه قد أنزل عليهم ك فلّيا كان اهللا قد خلق اجلن من قبل
 كانوا يستيعون مباشرة هلذه األحكام يف مقاعد يف السياء

ث ، وكل ما حتدعيا كان ينشر على ذلك يكون إبليس قد حتدث عن علٍم ومعرفة مستيدة 
من قبل ، أ عن عباد اهللا ااخلصني الذين سيكونون يف عصيٍة وورٍع عظييني  مقرراً به كان 

عن يوم يبعثون ويوم القيامة ،و ،   
وعلى ذلك كان إبليس يعرف الد والذي سيكون لليخلوق الذي تسجد ااالئكة له ، ويبدو 

رى موقفاً واحداً إلبليس يذكر إن هذا الد كان خمصصاً ان تسجد ااالئكة له أوال ، ألننا ن
فيه ااخلوق الذي هو من محإ مسنون ، وحىت يف هذا ااشهد مل يدخل نفسه يف مفاضلٍة 

مع هذا ااخلوق ، بل أجاب كيا ذكرنا جوابا يطعن بقيية هذا ااخلوق ، أما بقية ااشاهد 
 فكانت منصبة على ااخلوق من طني ،  

ليس على ذريته ، أي كان إببمن طني فقط بل يلحق الد ال يلحق شخص ااخلوق وهذا 
جَد له أوال سوف يكون نبياً ومن ولده األنبياء والصاحلني ، علٍم بأن ااخلوق الذي سُ   
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هناك من ن من نسل األنبياء كان من شيت ، و ال يفوتنا أن نذكر إن هناك آراء إجتهت على إ
ألنبياء من شيت جاءت على أكد ان شيت نفسه هو إبن هابيل ،  وحىت قضية كون ا

 أساس قتل هابيل لقابيل ،
كيا إن إبليس وإن كان األخوين يف إجتياع واحد فهو دائيا يذكر ااخلوق الطيين دون 

اآلخر ، وهذا ليس سببا جيعلنا نعتقد إن هابيل فقط هو من كان واقفا يف مشهد السجود 
قا مع قابيل ، وكان معىن كالمه هللا دخل نفسه يف أي مقارنة مطلنا إن إبليس مل يُ بيّ فقد ، 

، ال تسألين يف السجود لقابيل  ، كيا إن قابيل بعد أن مت تسويته مع الذرية ترفت مادة 
صنعه والَن بدنه ااسنون ، حىت هابيل مر عليه هذا اللني بعد تسويته بالذريه ، فهابيل 

ولكن  أ�يا من طني ، عانصفهيا موقابيل كانا فخارا قبل التسوية ، وبذلك يصح اآلن أن 
ومل يقل ) ان خلقت طينا ( كيا قال إبليس  ، وليسا من طني ، ) طينا ( األصح أ�يا   

) ان خلقت من طني (   
سنبحثها يف ومنا القادم ، لكننا سنطرح  –ما خلقت بيدي  –وبعد فقد ذكرنا إن قضية  

لوق ما له إسم و اري وكان ااخ) ص ( تصورا عن ذلك ، الحظ إ�ا وردت يف سورة  
معروف إال مبادة صنعه فقط ، وليس من اإلنس لعدم وجود أنيس له بعد ، لذا فهو شيئ 
مبهم ال تعريف شخصي له ، لكننا يف هذه السورة اليت حنن بصددها جند إبليس وقد قال 

هللا – أأسجد ان خلقت طينا - ، فقد إستخدم اإلشاره ب – من - ال ب - ما - ، 
ما / كان بسبب ذلك ؟  أم بسبب إن الكالم كان يف / ما / ؤكد أن إستعيال فهل هذا ي

ألن احلديث كان عن لسان إبيلس ؟  أم أستخدمت / من / حديثا هللا وهنا أستخدمت / 
لورود كلية بيدي يف النص السابق ، أم بسبب ما ذكرنا سابقا من أن آدم كان قبلة / ما / 

راجع مبحث من مها آدم  –لتصورات سنواجهها الحقا ال أكثر ، هذه التساؤالت كلها وا
 وزوجه للفائدة ،

، وبعد   
عرض إبليس هنا عرضاً مبنياً على موافقة اهللا بتأخريه إىل يوم القيامة ، فقد    

  ؟ وهل إن يوم القيامة هو نفسه يوم يبعثون؟ فهل هذا العرض هو بيان اا طلبه سابقاً 
َعثُوَن ( ن حيث الطلب اضح تطابق النصني مجتد بشكل و =  ) َقاَل َربل َفأَنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ  
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يف سورة ص واحلجر -) َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُينَظرِيَن ( وتطابق آخر من حيث إجابة الطلب   
 لنرى اآلن ما جاء يف الطلب الثالث 

َتِن ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َألْحَتِنَكنَّ ُذرليـََّتُه ِإالَّ قَِليًال ، َقاَل أَرَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّرْ ( 
ُهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجزَاؤُُكْم َجَزاء مَّْوُفورًا  )َقاَل اْذَهْب َفَين تَِبَعَك ِمنـْ  

يف هذه اآلية جتد إن الطلب قد إختلف بصيغته ، كيا إن اإلجابة أختلفت أيضا فيا مدعاة 
الف وكيف ؟  هذا اإلخت  

يسيى الطلب هنا بالطلب الضيين ، وهو طلب اري مباشر مؤداه كيا ذكرنا عرض من إبليس 
على أن حيتنك بين آدم سواء أبناء هابيل أم أبناء قابيل إال قليال ، ألن القيامة طبعا تشرتك 

قيامه ، فيها الذرية مجيعا  ، وإحتناكه هذا موقوف على موافقة اهللا على تأخريه إىل يوم ال
 فكيف إختلفت صيغة الطلب

لنتكلم أوال عن مفردة أنظرين ومفردة أّخرين    
 -حقيقة اخلليفة  -حنن اآلن ال نريد أن نكشف خبايا بعض ااالبسات لتعلقها باليوم القادم 

 لكننا سنجد طريقا بني بني لتقريب اافاهيم 
بة على إبليس ليوم يبعثون ، يقضي بتأجيل إيقاع العقو السابقة اآليات اإلنظار يف مورد   

وال يعين أن يبقى إبليس على قيد احلياة حلني يبعثون ، أي عدم إنزال العقوبة عليه اآلن حىت  
يبعثون  ، نعم إن إبليس ميتلك مدة طويلة من احلياة كونه من اجلن لكن هذه اادة ليست  

 لذا طيع اارة الثانية تيقن منه ،كاادة بني عصيانه ويوم يبعثون وهذا ما كان إبليس م
وطلب أن تكون مدة حياته على مدى حياة الذرية مجيعها ،  ليتيكن من أن حيتنك  بين 

 آدم ،
لنرى بعض إستعيال اإلنظار والتأخري يف موارد أخرى من القرآن ، --  

 سورة الدخان
َنا َبِين ِإْسرَائِيَل ِمَن اْلَعَذاِب ) 29(َفَيا َبَكْت َعَلْيِهُم السََّياء َواَألْرُض َوَما َكانُوا ُمنَظرِيَن  َوَلَقْد َجنَّيـْ

30 -اْلُيِهِني   
يتحدث الباري عزوجل عن عدم إنظار آل فرعون بعد عزمهم القضاء على موسى وقومه ، 
فقد أوقع عليهم العقوبة وآخذهم بفعلتهم فأهلكهم وأماتم قبل أن يدنوا أجلهم الطبيعي 
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 بااوت ، وهذا هو اإلنظار 
التأخري أما  
سورة النحل   

ُرُهْم ِإَىل َأَجٍل مَُّسّيى َها ِمن َدابٍَّة َوَلِكن يـَُؤخل َفِإَذا  َوَلْو يـَُؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِبظُْلِيِهم مَّا تـََرَك َعَليـْ
61 -َجاَء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـْقِدُموَن    

تعين تأجيل موتم إىل آجاهلم ااسياة ، أي  -يؤخرهم  -يف بينت اآلية صراحة إن التأخري 
 حلني �اية حياتم الطبيعية ، لذا فالتأخري يرد على البقاء حياً حلني األجل  ،

34 -األعراف   
 َوِلُكلل أُمٍَّة َأَجل  َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـْقِدُموَن 

49 -يونس   
ل الَّ أَْمِلُك لِنَـْفِسي َضرّاً َوَال نـَْفعاً ِإالَّ َما َشاء الّلُه ِلُكلل أُمٍَّة َأَجل  ِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َفَال قُ 

 َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـْقِدُموَن 
  

واحلني الذي طلبه إبليس هو يوم القيامة ، أي طلب حياًة أخرى يصاحب با بين آدم حىت 
قيامة يوم ال  

َعثُوَن  -فلياذا مل يطلب ذلك صراحة  أي يقول كيا يف اإلنظار   -َربل َفأَنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
  -رب أّخرين إىل يوم القيامة  -فيقول 

اجلواب إن إبليس يعلم إن ذلك ليس من حقه ، وإن من الصعب أن يطلب شيئاً خمالفاً لسنة 
مه قدميا ، وطّبقت عليه وعلى قومه سنة اهللا اليت اهللا يف خلقه ، فقد عاش إبليس مع قو 

تقضي بعدم التأخري إىل يوم القيامة ، وحىت إن مل يكن قد عصى اهللا فلن يأخر اهللا أجله 
إىل يوم القيامة ، لذلك ضّين طلبه بإجياب على نفسه وهو إحتناك الذرية وإنتظر القبول 

بأن على الطرف الثاين إحتناك الذرية من اهللا ، أي حنن اآلن أمام عقد بني طرفني يقضي 
عرض إبليس إن قبل الطرف األول إعطاء احلياة للطرف الثاين حىت يوم القيامة ، وهنا 

الذرية إال قليال منهم ، لذلك قال أرأيتك ومل يقل أرأيت ، وأريتك تعين سوف ترى  إحتناك
أريك ،أحتنك ذريته ، فلياذا مل يقل سمين كيف    
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أريتك فسأريك حتٍد مباشر ، أما  أريك ،يف احلديث صيغة ختتلف عن س يتكإلستخدام أرأ
تتضين طلباً ضينياً آخر ومسألة أخرى اري تأخريه إىل يوم القيامة ، وهي أ�ا تعين بالضبط 

 ماذا لو رأيت من ذريته إتباعي فهل يشفع يل ذلك عدم السجود له ؟
ف اليفعل فعليت ؟أي ااذا تعذبين إن كان القليل منهم فقط هو من سو   

 فيا كان جواب اهللا له عن هذين السؤالني ؟
هل أجاب اهللا عرضه أم رفض ؟ وااذا مل يقل له إنك من ااؤخرين ؟ وهل سيشفع إلبليس  

 فعل الكثري من بين آدم مثليا فعل إبليس ؟
ا كان الطلب ضينيا فبات اجلواب ضينياً أيضا ً  - 1

ّ
ا  

ااؤخرين لباتت سنته على مجيع خلقه العاصني بتأخريهم إىل  لو إن اهللا قال له إنك من - 2
 يوم القيامة ،

فبيجرد قوله تعاىل من ااؤخرين ، تعين أنت ومجاعة أخرى ستكون معك ، وال تعين إنك فقط 
أما كونه من اانظرين فكل العاصني من اانظرين ما عدا القرى اليت حاربت اهللا  ستأخر ،

 بشكل مباشر وعلين ،
إذهب ومل يرفض طلبه إلبليس  سبحانه وتعاىلن هل أجاب اهللا طلب إبليس ، هنا قال اآل

 صراحة كيا مل جييب على طلبه صراحًة ، وكأمنا وافق على طلبه ضينياً فكيف ذلك ؟
إبليس مل يكن يعلم بأن اهللا جعل له مدة يف العيش كيدة بين آدم منذ خلقهم إىل يوم القيامة 

، 
لكلنعطي مثاال على ذ   

بعد  10000قبل اايالد وسوف تكون القيامة سنة  10000لو إفرتضنا إن آدم خلق سنة 
سنة ، 20000اايالد ، أي إن مدة حياة بين آدم على األرض هي   

، ولو كان يعلم موعد  20000إبليس مل يكن يعلم إن مدة حياته اليت قررها اهللا له هي 
ب مبعىن ال داعي أن أجيب طلبك ألين قضيت أجله اا طلب طلبته ، لذا قال له اهللا إذه

مسبقا بأن تعيش كل هذه اادة ، وهذا القضاء كان له قبل حىت أن يعصي اهللا ، فاهللا هنا 
 مل يغري سنته ومل يعطي إلبليس منحة أخرى بتأخري موته ، 

وعلى ااذا طلب إبليس من اهللا أن ينظره إىل يوم يبعثون يف السجدتني األوىل والثانية ؟  --
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 أي أساس كان هذا الطلب ؟
اجلواب طلب طلباً يعلم أن من اايكن إجابته ، أي يعلم أن سنة اهللا يف خلقه اجلديد هي 

 إنظار العاصي حلني ، 
 وتتكشف لنا حقائق مهية من خالل هذا األمر ، 

 مل تكن سنة اهللا يف خلقه من اجلن إنظار العاصي ، وهذا أمر خطري جيب فهيه ، سنة اهللا -
مل ولن تتغري بل ختتلف على أساس جنس ااخلوق ، ال على أساس إختالف الزمن ، حىت 

، ال بل على نفس القوم كذلك ، معاملة اهللا هلمالبشر أنفسهم أختلفت   
وهذا كله نتيجة حملصالت ااخلوق أو نتيجة لطبيعته ، فال خالف إن اهللا عامل ااسليني   

ملتهم بعد سنني ، من حيث اللني وفرض العبادات أول البعثة معاملة ختتلف عن معا
والغفران ان يسيئ أو يستزله الشيطان ، وكذا ختتلف األحكام بني القادر والقاعد ، وبني 
ااعاىف وااريض ، وبني حىت الشخص نفسه أول عيره وآخر عيره ، وحىت اللحظة األخريه 

 من حياتنا إذا مل نك من قبل قد آمنا ،
 سورة النساء

َوالَ لَْيَسِت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَيُلوَن السَّيلَئاِت َحىتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَيْوُت َقاَل ِإينل تـُْبُت اآلَن وَ 
18 -الَِّذيَن َميُوتُوَن َوُهْم ُكفَّار  أُْولَـِئَك َأْعَتْدنَا َهلُْم َعَذاباً أَلِيياً   

اجلن سابقاً ، لكنه ومبوجب الرسل اليت أتتهم علم إن سنة لذا فإبليس طلب طلباً مل يكن لبين 
سواء كان من اجلن أو اإلنس ،  اهللا مع خملوقاته القادمة ستختلف ، وإنه سييهل العاصي ،

فقد ضيق اهللا عليهم السياء حىت سكنوا األرض ، وهناك قضية سرتد علينا الحقا إنه 
هم أقل ، لذا مل يزود الرسول الكرمي عزوجل كليا أعطى خلقه معجزات ، كليا كان إنظار 

بأي معجزة كي يكون إنظار العرب إىل �اية اليوم األول الذي حنن فيه ، وكي يوصل اخللق 
مجيعا إىل اليوم اآلخر دون حاجٍة لنيب آخر أو بطش بقوم ، واليوم اآلخر هو نفسه اليوم 

 القادم من هذه السلسلة ،
حىت من بعد فلم يكن التأخري إال على أساس ما منح و أما مسألة التأخري فلم تك من قبل 

، لذا فإن إبليس مل يطلبها بشكل مباشر ، بل عّرض با على أساس عّل  العبد من العير
وعسى ، أما اإلنظار فهي سنة ثابة من بعد إبليس ، وفيين يتبع إبليس ، حىت لو خسف 
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م عذابأن ي قيامة ، ال وال حىتاهللا بقوٍم ما األرض فلن يدخلهم جهنم بل ينظرهم ليوم ال
. القرب ، ولنا تفصيل يف ذلك الحقا  عذاب  

 
كان إبليس على علم بأن مسألة تأخريه إىل يوم القيامة مسألة من   السادسيف ااشهد و 

قبل أن يدخل ااستحيل أن يطلبها ، لكنه حاول أن  يتخذ سبيال لتحقيق أمنيته بالتأخري 
، لذا جلأ لعرض لذي سينتهي مباشرة خبروجه فورا من اجلنة ااشهد األخري من السجود وا

 أعلى ما ميكنه الوصول إليه من قدرة لإلاواء وهو اإلحتناك ،
ففوجئ مبزيد من التعزيز لقدراته بأن يستفزز وووو ، فقول اهللا هذا كان مساحا منه ومتديداً 

منه السلطان على لقدرات إبليس على أن يفعل ما يبتغي أن يفعله ، ولكن اهللا سلب 
عباده ، وااعىن أن يكون لك سلطاناً على من يستكرب عن عباديت ، أّما من يروم عباديت 

 فإن اهللا هو من سيكون وكيال هلم وحيييهم بسلطانه عن سلطان إبليس ،  
-للتفصيل راجع مبحثنا عن إبليس  -  

إبليس ظن أنه سيؤخذ بذنبه لذا فاهللا مل ينظره ومل يأخر موته أبدا على أساس طلباته ، لكن 
مباشرة ولن يدرك يوم يبعثون وسيهلك قبل يوم القيامة ، والصحيح كيا ذكرنا إن اهللا كتب 

 له حياًة ممتدة إىل يوم القيامة ،
  

 فلياذا كان تعامل اهللا مع إبليس خيتلف عين سبقه من اجلن ، 
ن سبقه ، بل ألجل أن خيّلد هنا أيضا ال إختالف يف سنة اهللا و ال يف تعامله مع إبليس عي

إبليس يف جهنم وجب إعطاءه ااقابل على عبادته السابقة هللا ، لذا فإن ما كتبه اهللا ألبليس  
كان جزاًء لعبادته كيا كانت جهنم جزاًء لعصيانه ، وهذا يدل كذلك إن تعامل اهللا مع 

ا أن يعبدوا اهللا إبليس تعامال خمتلفاً عين سبقه من اجلن ، وهذا يدلنا على إن اجلن أم
وخيلصوا له الدين أو يكفروا به ، وال وجود للرتاجع عندهم ، وبذلك فرمبا كانت التوبة 

مشرعة ، ولكن ال سالك هلا من اجلن ، وهذه الطبيعة اليت يف اجلن تسري حىت على ذريتهم 
 ، أي من يكفر باهللا منهم فلن يعود لإلميان به ال هو وال حىت ذريته ،

  حكم على ذرية إبليس بالضالل والعصيان حىت آخرهم ،ونرى إن اهللا
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 سورة الكهف
 أَفَـَتتَِّخُذونَُه َوُذرليـََّتُه َأْولَِياء ِمن ُدوِين َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِيَني َبَدال  

  فذلك يعين إن إبليس وذريته الذين ولدوا له والذين بعد مل يولدوا هم يف ضالل وعداٍء هللا ، 
 عليه يكون إبليس وحده من إشتط سلوكاً جديداً وهو يف الردة والكفر بعد اإلميان والطاعة ، 

 الحظ وقارن بني اآليتني  
 سورة احلجرات

11 -بِْئَس االْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اإلميَاِن َوَمْن ملَْ يـَُتْب َفأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُيوَن        
 سورة الكهف 

َس َكاَن ِمَن اجلِْنل فَـَفَسَق َعْن أَْمِر َربلهِ ِإالَّ ِإبِْلي   
 

فإبليس أول فاسٍق من اجلن وقابيل أول فاسٍق من اإلنس ،  ولنا الحقا تفصيل عن معىن 
 الفسوق والوقوف على صور أخرى هلذه اآليات ،

ام ومنيل للقول إن هذه الطبيعة رمبا كان حييلها حىت البشر قدمياً ، لذلك أهلك اهللا األقو 
السابقة هالكاً �ائياً ، كقوم نوح وعاد وقوم لوط ، بل مل ختتفي بنا هذه الطبيعة حلد اليوم ، 
إمنا قلت قليال ، فيا زال اإلنسان يتبع ما ألفى عليه أباه ، أما من يتوال يف البحث ليدرك 

ها فهي الدين احلق فهم نسبة ال نظنها تتعدى ااائة يف االيون ، لكن هذه النسبة مع ضآلت
نسله من يكون نسبة معتربة عند اهللا ، فعلى أساس تلك النسبة أنظر اهللا الكافر عّل من 

 مؤمنا خالف أبيه ، 
فيا كان من إختالفات أخرى يف هذا ااشهد ؟ -  

كان هناك إختالف آخر يف احلوار اجلاري ، والذي أوردته السورة ص واحلجر وما أوردته سورة 
اد ااخلصني يف ص و احلجر وعدم ذكرهم يف اإلسراء ، الحظ  اإلسراء ، وهو ذكر العب

 كيف
 يف سورة ص واحلجر كان النص

ُهُم اْلُيْخَلِصَني  )83(إال ِعَباَدَك ِمنـْ  
)إال قليال (  – أما يف سورة اإلسراء  
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فهل ااقصد إن القليل الذين ذكروا يف سورة اإلسراء هم أنفسهم العباد ااخلصني ، كيا جاء 
تفاسري ،يف كل ال  

عباد اهللا ااخلصني هم أقل بآالف اارات من نسبة القليل اليت ذكرتا سورة اإلسراء ،  --
 ولنتعرف أوال على معىن ااخّلصني 

ْخلّ  -ُيْخَلِصَني الْ  --
ُ
صني ، وإن كانت النتيجة مقاربة من حيث اإلخالص هللا ، ليسوا هم اا

تام ، فال يستطيع إبليس أن يغويهم وال  ألن ااخّلصني هم من ختلصوا من الغواية بشكل
نفع من ماوالته إاواءهم ، أي إن إبليس أعلن عجزه أمامهم قبل حىت أن حياول معهم ، 

 وسوف يكون لنا تفصيل فيهم بيومنا القادم ، 
أما ااخِلصني ، فهم من كان إلبليس منفذاً عليهم فأخلصوا هللا وحاربوا إبليس يف أنفسهم ، 

اجلوهري بينهيا ، كالفرق بني النيب ومن يّتبعه باحلق ، فهب إن ااخّلصني هم أي إن الفرق 
خِلصني هم من صّدقوهم واتبعوهم ، فتخّلص األنبياء من إاواء إبليس هلم كان 

ُ
األنبياء واا

خِلصني كان بفعل األنبياء وما 
ُ
بفعل إميا�م احلق باهللا و الوحي والرسالة ، أّما إخالص اا

بينات من اهللا ألولئك ااخِلصني  ، وهم القليل الذين قصدهم إبليس ، إذاً جاؤا به من 
تكون نسبة ااخّلصني إىل نسبة القليل كنسبة األنبياء والتابعني هلم ، أي واحد من أصل 

 أمة ، 
نتاج حديثنا يكون إن إبليس حني طلب إمهاله بعدم إنزال العقوبة عليه إىل يوم يبعثون كان 

ياة تشيل مروره ببعض األنبياء أو رمبا بأكيلهم لو أنه سبحانه أنظره فقط ، يعلم بأن له ح
ألنه كيا ذكرنا قد عاش ماعاش وأدرك سنة اهللا ، ويعلم أن اهللا لن يرتك بين آدم من اري 

رسل ، كيا يعلم أنه بعد مل يقرتب من أجله ، فكيا أمجع كل اافسرين والرواة إن اجلن هلم 
م ذكروا إن أحداً من اجلن قد زامن موسى وأدرك رسولنا الكرمي فأسلم أعيار طويله حىت إ�

على يده ، ااهم إن إبليس مل يكن متيسكاً يف ااشهدين األول والثاين بتيديد حياته ، بل 
بإعطاءه احلياة اافروضة له ، وذلك بتأجيل عقوبته ، أما يف ااشهد الثالث فقد طيع بأكثر 

 من ذلك ، 
 

ّلصني بأنه عاجز عن إاوائهم ، أما حني طلب أن تكون حياته طويلة جدا فهذا لذا ذكر ااخ
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 يعين حتيياً مروره بكل ااخّلصني وكل ااخلصني أيضاً حىت يومنا هذا ،
 ونتابع نقاط اإلختالف 

بعد أن كان الكالم خيص خملوقا من طني وخملوقا من صلصال من محإ مسنون أصبحت هذه 
ت سورة ص واحلجر تتكلم عن خملوق حييل إمساً وهو آدم ، وآدم ال اآلية واآليات اليت تل

يعين الشخص الواحد بل يعين الشخصني ااخلوقني من األدمي ، فجيع أدمي وأدمي يكون 
 آدم وهذا ما نستفرغ له الحقا بالتفصيل ،

، وبعد فلم يسأل اهللا إبليس عن سبب عدم سجوده بل نقل لنا ماكان يف نفسه نقال مباشراً 
وهذا ما دعانا لتصور إن إبليس قد إعتزل ااشهد بالكامل ، أي إنتحى جانبا وهو على 

 قناعة تامة بأن موقفه هو ااوقف األصلح له ،
 مع ذلك فاهللا مل يطرده وخيرجه من ميط ااشهد لكي حيصل على أعظم العقوبات إن أصر

ت ، على إمتناعه حىت آخر ااشاهد ، واليت ذكرنا ا�ا سبع سجدا  
 

11سورة األعراف اآلية  -سابعا    
َيُكن ملَن َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَيآلِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َملْ     

 السَّاِجِدينَ 
ْا َخيـْر  ملْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنيٍ َقاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك َقاَل أَنَ       

َها َفَيا َيُكوُن َلَك َأن تـََتَكبـََّر ِفيَها فَاْخرُْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِارِينَ       َقاَل َفاْهِبْط ِمنـْ
 

، إين  لتفسري وهو إن اهللا قال لليالئكة سابقاً  يف هذه اآلية مل ينتبه له أهل اهناك إشكال كبري
خالق بشرا من طني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يف حني إن هذا 
 النص جاء فيه أنه سبحانه قال لليالئكة أسجدوا آلدم بعد أن خلقنا وصورنا ، فكيف ؟

ختلص معظم اافسرين من هذا اإلشكال بتحديد معىن خلقنا وتصويرنا خبلق آدم وتسويته 
 ونفخ الروح ،

بح اخللق قبل التصوير واخللق هي احلالة صورة النص ما هلا أي عالقة مبا ذكروه ، فهنا أص ول
ويعين وجود الروح ، وهنا أصبحت اإلشارة لنا باخللق  اجلديدة اليت دخل فيها ااخلوف
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كان   -أمر السجود  -والتصوير مث راحت آلدم يف أمر السجود ، مع مالحظة إن القول 
البشري سواء الذي من طني أو من محأ ،قبل تسوية ااخلوق   

أصبحنا  فإذا قلنا إن التسوية هي التصوير واخللق هو نفخ الروح وال ميكن القول عكس ذلك ،
فإذا سويته ونفخت فيه  -أمام لبس وحديث ركيك ، فاافروض أنه سبحانه قال لليالئكة 

ك سوانا أي صورنا ، من روحي ، أما هنا فجرى عكس ذلك ، أي نفخ فينا الروح وبعد ذل  
أوال جاءت هذه اآلية لتبني إن هذا ااشهد هو آخر ااشاهد ، ففي أول مشهد كان احلديث 

عن ااخلوق اجلديد ومن مث ااشهد الثاين عن ااخلوق اجلديد الثاين ، أما هنا فقد بّني اهللا 
كان القول لقد   لنا تصويرنا األخري ، أي بعد دخول كل الذريات يف صليب ااخلوقني ، لذا

.خلقناكم ، ويف هذا ااشهد ّمت تصويركم مجيعاً   
ثانيانقول و    

هذه تعين التوايل باألمر ورمبا عنت كذلك فرتة طويلة وإن مل تكن فرتة طويلة فإ�ا تعين ) َمث ( 
 الدخول حبالة أخرى ختتلف عن اليت سبقتها ،

ق خلق آدم ، أما دم ، أي إن خلقنا سبوعلى ذلك فإن اهللا بني لنا هنا إستقاللية خلقنا عن آ
بدخولنا يف ظهر آدم ، وهذا ما سنبحثه يف مفهوم الذرية ، تصويرنا فهو مرتبط  

يف اابحث اخلاص بإبليس ،  -من الساجدين  -كيا سنبحث قضية   
إننا اآلن يف ااشهد األخري من مشاهد السجود ،  -  

، وهي أن عجينة خلقه هي أفضل من  مل يغّري إبليس من حجة إمتناعه عن السجودوهنا 
 عجينة آدم ، 

فأخرج إنك من  -لذا أصبح األمر التشريعي خبروجه أمراً قضائياً جاهزاً لتنفيذه ، فكان القول 
 الصاارين ، 

 
إبليس بعد أن أصبح رجيياً يف السياوات ه اآلية ويف هذه اارة صدر األمر بإخراج يف هذ

ويف هذه اارة كان السجود  -ومذموما ومدحورا وصاارا  واألرض وفاسقا وملعونا وكافرا 
( رج منها ، و هنا بالقضاء فإن من يتكرب فيها خيخروجه  على إبليس أمراً مباشرا ، وكان

أي إن خروجه كان مبنياً على ) قال ( ألن األمر هنا جاء اري مسبوٍق ب  )فأخرج 
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.ماصدر عليه من أحكام   
لكن حديثنا عنهن مل و لن ينتهي حىت ندرك كنه اخلليفة ، بذلك إنتهت السجدات السبعة و 

ألن هذه السجدات ترتبط بشخصه ، وإن إبليس العابد ااتنسك ضاعت عليه سنني 
تتلخص يف أنه كان يعبد اهللا بدون واسطة  ا بسبب هذه السجدات ، فيشكلتهعبادته كله

ليس كيا إختلت موازين كل ، وما ان جاء اخلليفة ليعبد اهللا من خالله إختلت موازين إب
والواسطة ال تعين القبلة ، أي أن اهللا كان العباد ، فلوال الواسطة اا كفر أحد من الناس ، 

ال بل أن يكون هناك خملوقا عاديا  ، واآلن أصبح آدم هو القبلة ، يقف أمامهم فيسجدون
مع ااالئكة  يكون وسيطا بني اهللا وبينهم وهذا السبب وحده الذي جعل إبليس يف خالط

سابقا ، تذكر معنا قوله تعاىل يف ااالئكة لو كانوا ميشون يف األرض مطيئنني ألرسل عليهم 
، حىت األنبياء مل رسوال ، بينيا ماداموا يف السياء فال حيتاجون لوسيط بينهم وبني اهللا 

ئكة ااوكلني يتعاملوا مع اهللا إال بالواسطة وهذه الواسطة تتيثل باخلليفة وحكومته من ااال
فكيا بينا إن اجلن كانوا يستيعون مباشرة من السياء ،بتنفيذ أوامره ،   

 ونأيت اآلن لبعض ما جاء يف تفاسريهم عيا تقدم ،
 

سورة ص - أوال  
 

 ابن كثري
فإذا سويته ونفخت فيه من )  71( إذ قال ربك لليالئكة إين خالق بشرا من طني {{ 

إال إبليس استكرب )  73( جد ااالئكة كلهم أمجعون فس)  72( روحي فقعوا له ساجدين 
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد اا خلقت بيدي أستكربت )  74( وكان من الكافرين 

قال )  76( قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني )  75( أم كنت من العالني 
قال رب فأنظرين )  78( دين وإن عليك لعنيت إىل يوم ال)  77( فاخرج منها فإنك رجيم 

إىل يوم يبعثون ( 79 ) قال فإنك من اانظرين ( 80 ) إىل يوم الوقت ااعلوم ( 81 ) قال 
83( إال عبادك منهم ااخلصني )  82( فبعزتك ألاوينهم أمجعني    

85 -هنم منك وممن تبعك منهم أمجعني ألمألن ج)  84( قال فاحلق واحلق أقول      



174 

 

 
هذه القصة ذكرها اهللا ، تعاىل يف سورة البقرة  ويف أول األعراف  ويف سورة  احلجر  و اإلسراء 

 وطه و الكهف ، وهاهنا وهي أن اهللا سبحانه أعلم ااالئكة قبل خلق آدم - عليه السالم 
بأنه سيخلق بشرا من صلصال من محأ مسنون وتقدم إليهم باألمر مىت فرغ من خلقه  -

فامتثل .  -عز وجل  -اما وإعظاما واحرتاما وامتثاال ألمر اهللا وتسويته فليسجدوا له إكر 
ااالئكة كلهم لذلك سوى إبليس ومل يكن منهم جنسا كان من اجلن فخانه طبعه وجبلته 

فيه وادعى أنه  -عز وجل  -أحوج ما كان إليه فاستنكف عن السجود آلدم وخاصم ربه 
خلق من طني والنار خري من الطني يف من نار وآدم ]  82: ص[ خري من آدم فإنه خملوق 

وقد أخطأ يف ذلك وخالف أمر اهللا ، وكفر بذلك فأبعده اهللا وأرام أنفه وطرده عن . زعيه 
باب رمحته ومل أنسه وحضرة قدسه ومساه " إبليس " إعالما له بأنه قد أبلس من الرمحة 

 يوم البعث فأنظره احلليم وأنزله من السياء مذموما مدحورا إىل األرض فسأل اهللا النظرة إىل
: فليا أمن اهلالك إىل يوم القيامة مترد وطغى وقال . الذي ال يعجل على من عصاه   

:كيا قال ) إال عبادك منهم ااخلصني . ألاوينهم أمجعني (   
) أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال (    

: وهؤالء هم ااستثنون يف اآلية األخرى وهي قوله تعاىل  ] 62: اإلسراء [   
65 : اإلسراء  }}-) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال (    

 
هي ذاتا يف السور السابقة ،  -ص  -بني ابن كثري هنا بأن اآلية اليت جاءت يف سورة  -

س ، لذا مل يأِت بشيئ جديد وحتيل ذات القصة وذات األمر وذات العصيان من ِقبل إبلي
لتفسري اآلية بل قار�ا بأخواتا كيا يراه ، رام الكثري من اإلختالفات يف مفاهيم تلك 

 النصوص ،
كيا يستوقفنا قول ابن كثري عن إسم إبليس ، إذ قال بأن اهللا أمساه إبليس إعالما له بأنه قد 

م اهللا ماهو إمسه اآلن ، ويعل ، أبلس من الرمحة ، وطبعا أمساه بالشيطان بعد ذلك  
كل تلك اإلستنتاجات ختلصا من البحث والتقصي يف أسرار تلك النصوص ، فال إسم إبليس 

ليفهم إنه هو أسم عريب كي يشتق منه هذا اإلشتقاق ، وال إبليس كان يتكلم اللغة العربية 
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،مسي بإبليس ألنه أبلس من رمحة اهللا   
وحىت لو فرضنا   ، ولكن اابلس ال نسييه إبليس ،الخالف إن إبليس قد أبلس من رمحة اهللا

 صحة ذلك فإبليس تصغري لإلبالس ال تعظيم له ، فالتعظيم يكون بّالس ،
 وجاء يف خمتار الصحاح 

أبـَْلَس من رمحة اهللا أي يئس ومنه مسي إبليُس وكان امسه عزازيل و اإلْبالُس أيضا : ب ل س 
ذا سكت ايا ،االنكسار واحلزن يقال أبـَْلَس فالن إ  

وكيف قد أبلس ويئس من رمحة اهللا وهو مل يزل يطلب من اهللا ما مل يطلبه من قبل ومن بعد 
أّي خملوق ، فإن كان من صحة هلذه التسيية فقد يكون احلزن واإلنكسار أقرب لذلك ، 

ا رآه منكسراً وحزيناً إذ يرى السجود آلدم ، وكان حيسب أن 
ّ
أي إن اهللا ناداه بإبليس ا

لسجود سيكون له ، أو أنه رأى يف نفسه األفضلية ،ا  
مع ذلك فهذه كلها تكهنات ال متت للحقيقة بصلة ، ألننا لن جند إمسا من أمساء اجلن ميكن 

..........القدمية كإدريس ورمسيس و وكذا الكثري من األمساءأن ننسبه للغة العربية ،   
 وكيف نلعن منيعين إنه ال جييد العربية ،  فهذا -عزازيل  -فإذا كان إسم إبليس كيا يزعيون 

 ال يفقه معىن إلمسه ،
كيا إن ما جاء يف معجم الصحاح مل يكن منقوال عن لسان العرب بل عن ترمجا�م للقرآن ، 

 وهذا الرتمجان منقول عن أحاديث كعب األحبار الذي أخذوا منه كل أخبار األولني ، 
، قيل عنه النأخذ نبذة من حياة كعب األحبار وماو   
 

{{ كعب بن ماتع اِحليّريي ويكىن بأيب إسحق  كان عاااً باإلسرائيليات وتفسري آيات القرآن 
وهو أشهر ااسليني من أصول يهودية ورواياته وتفسرياته " حرب"كان كاتباً ويسيى بالـ ،

 لبعض اآليات وقصص األنبياء واألقدمني هي مصدر روايات كثرية للصحابة والتابعني ،
ان له معارضون من الصحابة أو من اإلخباريني الذين إتيوه مبحاولة إقحام يهوديته يف ك

اإلسالم وللشيعة موقف منه ، وكان مقربا وجليساً لعير بن اخلطاب وعثيان بن عفان وعبد 
 اهللا بن عباس ومعاوية بن أيب سفيان

 حياته
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فإمسه عربي مرف إىل العربية ولد كعب يف بيت يهودي من يهود اليين وهو ِمحّريي باحللف 

وماتع " عقيبا"فكعب إسم منتشر بني يهود شبه اجلزيرة العربية وهو حتريف لإلسم العربي 
إسم اري عريب على اإلطالق وليس معروفاً ، نسب إليه ااؤرخون الالحقون سلسلة نسب 

 يف وقيل كر ،وكالعادة أالب الظن أ�ا خمتلقة وخيالية ، ورد أنه أسلم خالل خالفة أيب ب
خالفة عير وقيل أنه أسلم قبل وفاة النيب ميد عندما أرسل علي بن أيب طالب لليين ، 
ووردت عدة روايات حول سبب إسالمه منها أنه آمن بعد أن رأى صفات النيب ميد يف 

التوراة فييا يزعيون ، وقد كانت مسألة ذكر النيب ميد يف كتب اليهود وفق إعتقادات 
تشغل بال الكثريين مبن فيهم الصحابة والتابعني وااؤرخني واحملدثني وعوام الناس  ، ااسليني

فكان كعب وأمثاله مصدرهم اثل هذه القضايا واألمور ، ومن األمثلة على سعة عليه 
وتبحره يف علوم اليهود حكاية أوردها الطربي يف تفسريه آلية :"يا أخت هارون ما كان أبوك 

إمرأ سو ء وما كانت أمك بغيا" فقال كعب أن هارون ااذكور ليس بارون أخ النيب موسى 
فكذبته عائشة فرد قائال :" إن كان النيب قال هذا فهو أعلم وأخرب وإال فإين أجد بينهيا 

فسكتت عائشة ، إتم كعب كثرياً يف كتابات متأخرة منها أنه كان مشاركا يف " ستيائة سنة
}}مؤامرة إاتيال عير بن اخلطاب   

 
) مصادر الدراسة ( مصادر أوردناها يف  نقلْت النبذة أعاله من -  

أي إن سعة عليه وتبحره يف علوم اليهود كانت على أساس جهل عائشة ، فلكي يثبتوا عليه 
وما الذي مجع كعب بعائشة زوجة النيب وقد حرم اهللا على زوجات النيب  أخزوا عائشة ،

 التحدث مع الرجال ؟
ه كان عاااً بتفسري القرآن ، القرآن الذي أنزل بلسان عريب يفسره عربي ، وااخجل قوهلم أن

 فأين كان الرسول من تفسري القرآن ؟ وأين بالاة العرب اليت تفهم صيااات القرآن ؟
كعب األحبار هذا كان مصدرا للكثري من روايات الصحابة ، فعلى ذلك أصبح مفهوم 

 من صاحبوا الرسول أل�م نقلوا عنه أكثر من الصحابة هم من صاحبوا كعب األحبار ، ال
وهو صاحب فكرة التكتف يف الصالة ،  نقلهم عن الرسول ،  
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واحلقيقة إن شهادة األعليية اليت أعطوها لكعب هو قيامه بالتفسر على أساس هوى أولئك 
آخرين كانوا على علم  الصحابة ال أكثر ، وألن هؤالء الصحابة على خالف مع صحابةٍ 

د الصحابة من أهل العلم ،ك بتفسري القرآن ، جاء كعب ليسد تلك اخللة بعد إستبعاوإدرا  
ال يوجد من مبتدٍء يف قراءة القرآن مل يتوصل إىل هذه ااعلومة ، وال أعين كون هارون هو = 

؟ فهذه معلومة أدىن من أن تطرح وأاىب من  وبالتايل ليس أخا ارمي نفسه أخو موسى أو ال
حىت أبو جهل كان يعرف إن بني موسى و مرمي مئات السنني ، أنا أقصد إن أن تناقش ، ف

  عيران مل يكن له إال بنت واحدة وهي مرمي ،
أال يوجد من يستغفر اهللا ماليني اارات لروايٍة مثل هذه ، زوجة النيب األعظم ال تعرف كم 

أخت ، ولو كان لزوجة سنة بني موسى ومرمي ، زوجة النيب ال تعلم إن مرمي ال أخا هلا وال 
عيران ولدا لقتلوه ، ألن معظم الكهنة و االحدين آن ذاك كانوا يعليون إن عيران سيلد 

وانظر اا جاءنا به ابن كثري ،ولدا يزلزل عروشهم ومكاناتم ، لذا آتاها اهللا ببنت ،   
ن امرأة عيران هذه هي أم مرمي عليها السالم وهي حنة بنت فاقوذ ، قال ميد ب{{ 

إسحاق، وكانت امرأة ال حتيل فرأت يوماً طائراً يزق فرخه، فاشتهت الولد فدعت الّله 
تعاىل أن يهبها ولداً، فاستجاب الّله دعاءها فواقعها زوجها فحيلت منه، فليا حتققت 

يارب : احليل نذرت أن يكون مرراً، أي خالصاً مفرااً للعبادة خلدمة بيت ااقدس، فقالت
ما يف بطين مرراً فتقبل مين إنك أنت السييع العليمإين نذرت لك  } أي السييع  {

فليا وضعتها قالت رب  }لدعائي العليم بنييت، ومل تكن تعلم ما يف بطنها أذكراً أم أنثى، 
أي يف القوة، واجللد يف  {إين وضعتها أنثى والّله أعلم مبا وضعت، وليس الذكر كاألنثى

فيه دليل على جواز التسيية يوم  {وإين مسيتها مرمي }العبادة، وخدمة ااسجد األقصى، 
الوالدة كيا هو الظاهر من السياق ألنه شرع من قبلنا، وقد حكي مقرراً وبذلك ثبتت 

ولد يل الليلة ولد مسيته باسم أيب : (السّنة عن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم حيث قال
}}أخرجاه ، ) إبراهيم  

وعلينا  )من يأيت له ولدا فاليقل ولد يل الليلة ولد مسيته كذا  (لغها ما أروع هذه السنة وما أب
 أن ننتبه إن هذه السنة العظيية إستيدها الرسول من أم مرمي ،

ولو سألنا ميد بن إسحاق هذا من أين لك بذه الرواية ، هل مسعتها من الرسول أم من 
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ا فتذكرت أ�ا حباجٍة إىل ولد أن أم مرمي رأت طائر  (أحبار اليهود أم من خيالك الرحب 
)فدعت اهللا أن يرزقها بولد   

فيا رأيك إن كان كعب قد أسكت عائشة فهذا دليل اباءه أيضا ألن إستنتاج عائشة كان 
إننا حني حبثنا يف العصر القدمي للكتاب  العجيب والغريب خطأ وإستنتاج كعب كذلك ،

وارمي ، ااقدس وجدنا إ�م ذكروا أن هارون كان أخا اوسى  
كان أخا اوسى وارمي ، إذ كانت أخت هارون معروفة بعفتها هارون هذا هو نفسه  وبالفعل 

 رام ما عرف عن آل فرعون من إعتداء على النساء من بين إسرائيل
49 –سورة البقرة   

َناُكم ملْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذحبلُوَن أَ  بـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم َوِيف َوِإْذ َجنَّيـْ
  َذِلُكم َبالء ملن رَّبلُكْم َعِظيم  
كانت هلا قدسية خاصة حىت يف قصر فرعون والدليل قوله تعاىللكن أخت هارون وموسى    

 
َيْكُفُلونَُه َلُكْم َوُهْم َلُه َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَيَراِضَع ِمْن قَـْبُل فَـَقاَلْت َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل بـَْيٍت 

12 -نَاِصُحوَن   

فهنا نالحظ أن أخت هارون كان هلا قوال مسيوعا ومكانة خاصة عند زوجة الفرعون ، ولكن 
ااذا نقول أخت هارون وال نقول أخت موسى ، بعيدا عن اآلراء اليت تقول أن أم موسى 

ه وهذه اآلراء نتفق معها متاما ، ليست نفسها أم هارون وأن أم هارون أجنبت هارون وأخت
لكن السبب ليس فقط ما ذكر بل ألن أخت هارون وموسى عرفت بإخت هارون فقط إذ أن 

يوسى ترىب يف قصر فرعون بل إن أخته مت ف م إ�ا هي نفسها أختا اوسى ،اجلييع مل يكن يعل
.توضيفها كخادمة اوسى كيا سيأيت احلديث عن ذلك يف يومنا القادم   

لك فكل عفيفٍة كانوا يسيو�ا أخت هارون كيا نسيي حنن اآلن اارأة ااسلية أختنا يف وبذ
اإلسالم ، ومبا أن مرمي كانت تعيش معهم يف قدس األقداس ، فكان يطلق عليها هذا اإلسم 

من قبل اجلييع ، وال نستبعد كذلك إن أخت هارون كان أمسها مرمي ، أو كان معىن إمسها 
، ألن مفهوم قول زوجة عيران هللا وأين أمسيتها مرمي يدل أ�ا أختارت إمسا  مرمي بالسريالية

وعلى مايبدو إن أخت هارون آثرت الرهبانية ومل تتزوج ، معروفا لشخصية معروفة سابقا ،  
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 ونكيل مع الطربي 
ما كان يل من : وتأويل الكالم ) إذ خيتصيون ( من صلة قوله ) إذ قال ربك ( وقوله {{ 

) لليالئكة إين خالق بشرا من طني (ذ خيتصيون حني قال ربك ياميد أل األعلى إعلم باا
  يعين بذلك خلق آدم

فإذا سويت خلقه ، :  -تعاىل ذكره  -يقول ) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ( وقوله 
ونفخت فيه من قدريت: عين بذلك : وعدلت صورته ، ونفخت فيه من روحي ، قيل    

، ذكر من قال ذلك   
: قال ) ونفخت فيه من روحي ( حدثت عن ااسيب بن شريك عن أيب روق عن الضحاك 

  من قدريت
فاسجدوا له وخروا له سجدا: يقول ) فقعوا له ساجدين  ،  ) 

فليا سوى اهللا خلق ذلك :  -تعاىل ذكره  -يقول ) فسجد ااالئكة كلهم أمجعون ( وقوله 
: سجد له ااالئكة كلهم أمجعون ، يعين بذلك  البشر ، وهو آدم ، ونفخ فيه من روحه ،
  ااالئكة الذين هم يف السياوات واألرض

 
اري إبليس ، فإنه مل يسجد ، استكرب عن السجود له تعظيا : يقول ) إال إبليس استكرب (  

 وتكربا
وكان بتعظيه ذلك ، وتكربه على ربه ومعصيته : يقول ) وكان من الكافرين (   239: ص 

ممن كفر يف علم اهللا السابق ، فجحد ربوبيته ، وأنكر ما عليه اإلقرار له به من أمره ، 
  اإلذعان بالطاعة

قال ) إال إبليس استكرب وكان من الكافرين : ( قال أبو بكر يف : كيا حدثنا أبو كريب قال 
كان يف علم اهللا من الكافرين: قال ابن عباس :    

قرأ ذلك ) مألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني أقول أل. قال فاحلق واحلق : ( وقوله 
أنا احلق ، واحلق أقول : األوىل وفسره جماهد بأن معناه " احلق " مجاعة منهم جماهد برفع 

}} احلق مين ، وأقول احلق: ويف رواية عنه   
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ال خيتلف الطربي عن ابن كثري عن القرطيب عن اريهم يف تفسري آيات السجود كلها ،  -  
جييعون أن هذه اآليات كلها لقصٍة واحدة الاريها ، لذلك مل يكرتثوا إلختالف  فهم

الصيااات فيها ، إذ حسبوه من قبيل زيادة التوضيح هلذه القصة والنظر هلا وفق احلكية 
اليت وردة ألجلها ، أي يبني اهللا عز وجل مرة كيف استكرب إبليس عن طاعة اهللا لضرب 

، ومرة أخرى كيف يريد أن يغوي بين آدم ليحذرهم من كيده مثال عن إستكبار الكافرين 
 وهكذا ،

 وننتقل لبيان ما جاء بتفاسريهم لسورة احلجر
سورة احلجر -ثانيا   

واجلان خلقناه من قبل من نار )  26( ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من محإ مسنون  
27 -السيوم   

 
الرتاب اليابس: لصال هاهنا ااراد بالص: قال ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة   }} 

خلق اإلنسان من صلصال كالفخار وخلق اجلان من مارج من : ( والظاهر أنه كقوله تعاىل 
15 - 14: الرمحن   -) نار    

ااننت: الصلصال : وعن جماهد أيضا    
األملس ،  : الطني ، وااسنون : الصلصال من محأ ، وهو : أي ) من محإ مسنون : ( وقوله 
قال الشاعركيا   

 مث خاصرتا إىل القبة اخلضراء متشي يف مرمر مسنون
أملس صقيل: أي    

وعن ابن عباس ، وجماهد ، . هو الرتاب الرطب : أنه قال : وهلذا روي عن ابن عباس 
ااصبوب: ااراد بااسنون هاهنا : وقيل . أن احليأ ااسنون هو ااننت : والضحاك أيضا    

قال ابن عباس ) من نار السيوم ( من قبل اإلنسان : أي ) اه من قبل واجلان خلقن: ( وقوله 
هي السيوم اليت تقتل:    

السيوم بالليل ، واحلرور بالنهار: ومنهم من يقول . السيوم بالليل والنهار : وقال بعضهم    
دخلت على عيرو األصم : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق قال : وقال أبو داود الطيالسي 
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هذه السيوم جزء : أال أحدثك حديثا مسعته من عبد اهللا بن مسعود يقول : فقال  أعوده ،
:من سبعني جزءا من السيوم اليت خلق منها اجلان ، مث قرأ   

)واجلان خلقناه من قبل من نار السيوم (     
  وعن ابن عباس : أن اجلان خلق من هلب النار ، ويف رواية : من أحسن النار

خلقت ااالئكة من نور ، : " وقد ورد يف الصحيح . من نار الشيس :  وعن عيرو بن دينار
" وخلقت اجلان من مارج من نار ، وخلق بنو آدم مما وصف لكم ]  534: ص[ 

 و ااقصود : التنبيه على شرف آدم - عليه السالم - وطيب عنصره ، وطهارة متده }}
 

نون بأنه الرتاب اليابس وهذا خيالف لقد ذكر ابن عباس وجماهد وقتادة وصفاً للحيإ ااس -
قول اهللا بشرا من طني ، ألن الطني هو الرتاب الرطب وليس اليابس ، وعاد بذكر قول إبن 
عباس بأنه الرتاب الرطب ، كيا إن طبيعة احليأ ختالف طبيعة الطني ، فاحليأ ننت الرائحة 

ائحة ،والطني الذي أصله تراب إختلط باااء فأصبح طيناً وهو طيب الر   
اس أن اجلان خلق من فأين التنبيه على شرف آدم وطيب وطهارة عنصره ؟ ويقول إبن عب

 أحسن النار ؟
كيا إن ااسنون تعين الصقيل احلاد ذو السنان أو األسنة ،     

ولكن لعليهم بأن الطني ال ميكن أن يكون مسنونا أخذوا بالقول إن ااسنون هو الصقيل 
 فقط ،

يكون حاداً صلداً وناعياً ، والبد أن تكون ل متحجراً  يكون أنال بد ففحىت لو كان صقيل 
نعومته تأتت من نعومة دقائق تكوينه ودقتها والتياسك الشديد فييا بينها وذلك كله 

خيالف طبيعة الطني ، فالطني ليس به أسنة ألنه ترف وطيع وما هو بالصقيل ، لذا فهذا  
.اخلوق األول الذي هو من طني كله تأكيد بأن هذا ااخلوق خيتلف عن ا  

:فيا معىن صلصال   
مفهوم الصلصال جيلوجيا هو الطني أو هو صفة من صفاة الطني حيث يكون يابساً  

ومتياسكاً واافهوم األخري قريب جدا من رأينا ، وقد محله بعض اللغويني على إنه إسم 
ن الصلصال مل متسه النار ،أخذ من طبيعة الصوت الذي حيدثة وااشابه لرنني الفخار إال أ  
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ميكننا إستبدال فإذا كان الصلصال طينا والطني تراب فهل إن هذه اافردات تشري اعىن واحد 
،أحدامها باألخرى   

ال خنتلف مع رأي الكثري من الفقهاء على إن كل هذه ااسييات مراحل ميّر با الرتاب ، 
صبح صلصاًال ، لكنه طبعا لن فحني نضيف له ماًء سيصبح طينا وحني نرتكه ليجف ي

يتحول إىل محٍئ مسنون ألن يف احليئ ااسنون مكونات وصفاة مل حييلها الرتاب ، ولو 
محلها مل يعد تراباً ، وإذا قلنا عن احليئ ااسنون إنه صلصال فال يعين إنه طني ، ال أبدا 

ك يف حال ألن الصلصال حالة وليس إمسا اادة ، فكل مادة قابلة للتجانس والتياس
جفافها ميكننا أن نطلق عليها صفة الصلصال ،  فبيا أنه مسنون فهذا يعين قوة التياسك 
والتجانس بني مركباته كيا إن كونه مسنونا فهذا يعين أنه جاف متاماً ، ألن تسنينه الميكن 

 أن يكون وهو طري ورطب ، 
 فهل ميكن أن نصف الطني بأنه مسنون ؟

ني مسنوناً ، ألن عيلية سن الطني أو صقله كاارمر مالة ، من ااستحيل أن يكون الط
فطبيعته هشة وذراته ال تتياسك كتياسك اارمر ، حىت وإن قينا بفخره ، أضف إىل ذلك 

 سؤاال وهو ما احلكية من سن الطني ؟ 
أي إن احليأ ااسنون ذا طبيعة مسننة ، ال أن يكون اهللا هو من جعله مسنناً ، فعلى إفرتاض  
ن الطني ميكن له أن يتسنن ، فهذا يعين إن هناك تدخًال يف جعله مسنناً ، وال توجد أي إ

حكيٍة نستنبطها من ذلك ، فطبيعة جسم اإلنسان بيكله العظيي والعضلي ال حيتاج إىل 
 ذلك ، 

 وبالعودة لآليتني
 سورة ص

)71( ِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ِمن ِطنيٍ   
 

 و سورة احلجر
)26(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن   

فإننا جند إن اهللا يتكلم عن بنية اإلنسان كيرحلٍة أخرية ال عن مرحلة من مراحله ، أي ال 
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أ ميكن التسليم بأن اهللا أراد يف اآلية من سورة ص أن يتكلم عن مرحلٍة تسبق جعله من مح
 مسنون ، 

ولو إفرتضنا إن اهللا خلق اهليكل العظيي لإلنسان من محأ مسنون وباقي جسده من طني ، 
وهذا اإلفرتاض له مايربره ، فطبيعة اهليكل العظيي لإلنسان ختتلف كثرياً عن حليه ، لذلك 
يبدو لنا وكأن العظام خلقت من مادٍة أخرى ختتلف عن مكوناته الباقية ، وهذا اإلفرتاض 
لو صح لتهدم كل ما بنيناه من تصورات عن وجود آدمني إثنني بل هو آدم واحد ، مرة 

ا جعل له اهللا عظياً ،
ّ
 سجدوا له وهو طني و الثانية ا

ٍة ما زالت قائية وهي ما جاء يف قوله تعاىلهلنتحدث أوًال عن شب  
 

 سورة ااؤمنون 
ُمثَّ َخَلْقَنا ) 13(ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قَـَراٍر مَِّكٍني ) 12( َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمن ُسالَلٍة ملن ِطنيٍ 

نَشْأنَاُه النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُيْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلًَْيا ُمثَّ أَ 
14 -اْخلَاِلِقَني  َخْلًقا آَخَر فَـَتَباَرَك اللَُّه َأْحَسنُ   

ة تقوم على أساس إن اجلنني يف بطن أمه الميكن أن نراه عظاماً يف أي مرحلة من هوهذه الشب
مراحل تكوينه ، لكن اآلية تشري إن هناك مرحلة تتحول فيها ااضغة إىل عظاٍم ، وبعد ذلك 

 تكسى العظام باللحم ،
 لنحاول اآلن التوصل إىل مفاهيم هذه اآليات

َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمن ُسالَلٍة ملن ِطٍني ،  َوَلَقدْ   
8 -كيا جاء يف قوله تعاىل سورة السجدة   
 ُمثَّ َجَعَل َنْسَلُه مْن ُسالََلٍة ِمْن َماٍء َمِهني 

فالساللة ما أستل من الشئ وأنتزع منه ، كقولنا منوذج من طني أو منوذج من ماٍء مهني ، 
وكيانه األول وهو ميثل األصل يف كل صفاته ومكوناته ولكن هذا النيوذج حافظ على أصله 

، كيا ميكن أن ينصرف الذهن إىل النوع من الشيئ ، أي ساللة معينة من الطني ، كقولنا 
لتها أن تكّون منوذج معني من الطني ، هذا النيوذج أو الساللة هلا بعض اخلواص اليت أهّ 

األخذ بالعراقة والقدم ، ويكون الطني واااء  بنية اإلنسان ونطفته األوىل ، ومن اايكن أيضاً 
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 ااهني قد مرّا مبراحٍل متعددٍة من األزمان والظروف حىت كونا هذه الساللة ،
 ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قَـَراٍر مَِّكٍني 

خنتلف كيا سنبني يف ما جاء به اافسر بأن القرار ااكني هو رحم اارأة ، بل هو مكان  -
نطفة وهي اخلصتني ،نشأت ال  

 ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُيْضَغَة ِعظَاًما 
 وهنا بني تعاىل مراحل تكون اجلنني يف بطن اارأة ،

فيا علينا أن نفهيه مما تقدم ؟ وكيف حتولت ااضغة عظاما ؟    
ااتياسكة ، وهي كالعلكة اليت تبني آثار وقوع األسنان عليها ااضغة هي الكتلة الطيعة  -  

يبني لنا النص إعجازاً يف كل مرحلٍة من مراحل تكوين اإلنسان ، إذ بني لنا التضاد يف اخللق 
وإستحالة التطور الطبيعي لكل مرحلة ، فالطني الميكن أن يكون نطفة أبدا مهيا مرت 

ن الطني هو وعاء احلياة للنباتات كرحم اارأة ، والميكن عليه من ظروف وأزمنة ، فيا نعرفه أ
أن يتحول الطني نفسه إىل نبتًة ، فيا بالك بأن يكون حيوانا منوياً ، مث يتحول هذا احليوان 
إىل علقٍة بعد دخوله يف البيضة ااؤهلة إلستقباله ، وبعد أن كان يف حراك مثري يستقر على 

ري الشكلي ليكون مضغة طيعة ترفه ، فينقلب بعد ذلك جدار الرحم ويهدأ ، فيبدأ بالتغ
على طبيعته الطيعه ليكون فيه عضاما شبه صلبه أو ميكننا القول إ�ا صلبه جدا بالنسبة 

 لطبيعة ااضغة ، 
بالرام من أن هذه ااراحل متعاقبة ومتتالية لكنها ال تعين �اية الطبيعة التكوينية وبداية طبيعة 

اضغة مل تتحول عضاماً بالكامل ، إمنا أراد اهللا ليبني لنا قدرته على تكوينية أخرى ، فا
حتويل ااضغة إىل عظاٍم ، كيا إن احلديث جيب أن يأخذ بالطابع العام ، أي إن نسبة 
 العظام يف هذا التحول تكون هي الغالبة على الكائن ، واألهم إن ماجاء يف قوله تعاىل

فانظر   -اليعين أبداً إن اللحم خلق بعد العظم ، فيفهوم الكالم  -َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلًَْيا 
كيف جعلنا اللحم يكسو هذه العظام ، كيا إن الكسوة تعين الشيول يف التغطية ، أي 

 جعلنا اللحم يكسوا العظام وحيشوه من كل اجلوانب ،
سونا فك -ونرى قضية مهية البد من طرحها ، وهي أن مجيع مراحل التكوين قبل قوله 

ال يصدق عليها طبيعة اللحم ، أي إن ااضغة كونت األجهزة الداخلية  -العظام حلياً 
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لإلنسان كالكبد وحىت الدماغ من دون أن يكون فيها شيئ يصدق أن نقول عنه أنه حلم ، 
فلّيا حتول اجلزء األكرب من هذه ااضغة إىل عظام ، بدأ اإلنفصال احلقيقي والتكون احلقيقي 

ألياف اللحم بل تشابة  ني ننظر هلذه ااضغة خمتربياً لن جند فيها ألياف تشابهللحم ، فح
لكبد والطحال وما إىل ذلك ، لكننا نشاهد ألياف اللحم مباشرة بعد تكون حلد كبري ا

العظام ، وهذه ااشاهدات إعجاز حقيقي اا جاء به القرآن وما توصلنا له من حقائق 
ول القرآن ،عليية بعد مئات السنوات من نز   

 سورة ص 
   88 -َولَتَـْعَلُينَّ نـََبَأُه بـَْعَد ِحٍني  

اآلن حنن بصدد خملوق عادي جدا يشابه احليوان إىل حٍد كبري ورمبا يشابه حىت ااخلوقات اليت  
)اإلنسان القدمي ( كانت قبل قدوم اإلنسان   

   14 -ُه َأْحَسُن اْخلَاِلِقَني ُمثَّ أَنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر فَـَتَباَرَك اللَّ  -فقوله عزوجل 
يدل داللة واضحة بأن ااراحل اليت كّنا نتحدث عنها حىت ظهور اللحم مراحل خلق مشابة 
للكثري من ااخلوقات ، وأنا أتفق مع كل من يقول إن بدإ تكون اإلنسان بنفسه وكيانه تبدأ 

 من اارحلة اليت ذكرها اهللا ، وهي اخللق اآلخر ،
ا القدر لنعود إىل كالمنا عن احليإ ااسنون ونأخذ تعريف ااسنون لغة    نكتفي بذ  

 
  َمْسنون

  - 1 اسم مفعول من َسنَّ 
َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنونٍ  -ُمَتغريل ُمنِنت    2 -  

ناعم صقيل: مرمر مسنون     
ُسّن ، َسّنا ، فهو ساّن ، واافعول َمْسنون وسنني/ َسنَّ َسنَـْنُت ، َيُسّن ، اْسُنْن   

 سنَّ السلكلَني وحنَوه شَحذه ، جعله حاّدا 
استعّد للهجوم: سّن أسنانَه     

ختتّص اللجنُة التَّشريعيَّة بسنل القوانني" وضعها وبيَّنها : سنَّ اهللاُ ُسنًَّة     
  سنَّ أمًرا 
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َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة فَـُعِيَل ِبَا ِمْن بـَْعِدِه َكاَن َلُه َأْجُرَها " لك بدأ بعيله وتبعه النَّاس بعد ذ - 1
حديث -َوِمْثُل َأْجِر َمْن َعِيَل ِبَا    

  - 2 بيَّنه
ركَّب فيه السلنان: سنَّ الرُّمَح     

ساكها بالسلواك وعاجلها: سنَّ أسنانَه     
اللغة العربية ااعاصر: ااعجم  - 

 
نون الميكن أن يكون صفة للرتاب مهيا بالغنا يف صقله وحتديده ، ألن طبيعته هشة لكن ااس

واري متياسكة ، نعم حنن ننظر إىل عيل من أعيال اهللا القادر على كل شيئ ، لكن ما 
احلكية بأن يكون الرتاب أو الطني مسنوناً إن مل تكن طبيعة تكوينة مؤهلة لذلك ، أي إن 

ه مسنون ألن طبيعته وجوده مسننه  ، ال لريينا أنه قد جعل للطني اهللا وصف لنا احليأ بأن
 سنان وقام بسنه ،

مل تكن ذات طبيعة صلبه ) ااؤمنون ( وإن العظام كيا أسلفنا يف شرح اآليات من سورة 
ومسننه بل حتولت من أصل طّيع ، باإلضافة إىل أن العظام ممكن أن تكون على شكل 

ميكن أن نطلق على هيكلنا العظيي صفة ااسنن ألنه إذا  مسنن ، وهي أسنانه ، لكن ال
كان مسنناً ال ميكن أن يكسوه اللحم كيا هو احلال يف األسنان ، فاألسنان مبجرد أن تبدأ 

بالظهور بطبيعتها ااسننه يزول اللثة من عليها ، وبالتايل الميكن أن يصف اهللا عزوجل 
ن ال تظهر حىت يف مراحل تكوين اجلنني وال هيكلنا العظيي بااسنن على أساس وجود أسنا

 حىت بعد ذلك بأشهر ،
 واألمر الذي يبعدنا عن الشك بأن احليأ ااسنون قد قصد به اهللا العظام هو معىن محأ

 
َمحَأُ  -اَحلَيأُ        

الطلُني األْسوُد ااننت: اَحلَيأُ        
َمحََأة  : والقطعُة منه        

َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنونٍ  26احلجر آية : ويف التنزيل العزيز        
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 - ااعجم الوسيط    
  َمحَأ    

أخرَج َمحْأَتا: َمحَأ البئَر َمحَأَ  َمحًْئا        
 - ااعجم الوسيط    

  محأ    
وأنظر مح  - 3. طني أسود فاسد الرائحة  - 2. مصدر محىء  - 1       

الرائد -ااعجم       - 
حييأ ، محأ -محأ        

أخرج محأتا وترابا: محأ البئر       
الرائد: ااعجم      - 

حييأ ، محأ ومحأ -محىء      : 
خالطته احليأة وتغريت : محىء اااء  - 2. كثرت فيها احليأة    - 1: محىءت البئر     

 رائحته 
اضب عليه: محىء عليه  - 3    

الرائد: مااعج      - 
ِمحَئ على َحيَيأ ، َمحًَأ ، فهو محَِئ ، واافعول َمُْيوء  عليه/ ِمحَئ       

ت رائحُته       ننت فتكدَّر وتغريَّ
ُ
تـَْغُرُب   -ِمحئ ماُء النَّهر  " ِمحئ اااُء كثُر فيه الطلُني األسوُد اا

َئةٍ    ِيف َعْنيٍ محَِ
رجل  ِمحئ   -وال َحتَْيأ على صديقك   اضب ، تروَّ : ِمحئ فالن  على فالٍن        

اللغة العربية ااعاصر: ااعجم      - 
 محََأ َحيَيأ ، َمحًْئا ، فهو حامئ ، واافعول َمْيوء    

ننت       
ُ
قرآن  -} َوَجَدَها تـَْغُرُب ِيف َعْنيٍ َحاِمَئٍة { محَأ البئَر أخرج طيَنه األسود اا    

ااعاصراللغة العربية : ااعجم       - 
  محأ    

اَحلَيأُ بفتحتني و اَحلَيأُة بسكون اايم الطني األسود و اَحلْمُء كل من كان من قبل : ح م أ     
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 الزوج كاألخ واألب ومثله َمحَّا كقفا و َمحُو كأبو و َحم  كأب واجليع أْمحَاء  
خمتار الصحاح: ااعجم      -     

 احليأ هو الطني األسود ، وشتان شتان بني سواد أعاله الكثري من ااعاجم تؤكد إن معىن 
احليأ وبياض العظام منذ أول تكوينها على شكل اضروف حىت بعد أن تكون رميياً ، 

واليصيبها السواد أبدا إال بتدخل آفة السوس اليت تأكلها ومتيتها واليت ختتص باألسنان  ، 
وجعل سوساً يأكلها ليقوم والميكن أن نتصور إن اهللا خلق العظام من أصلها اايت 

 بإحيائها مرة أخرى ، وكل هذا بعيد عن ما توصلنا له عليياً ،
كيا إنا خنالف رأي من يقول إن احليأ هو الطني الذي نعرفه والذي يعلوا قشرة األرض ، 
فاحليأ هو الصلصال الذي تقذفه الرباكني من جوف األرض ، وهذا بالضبط معىن احليأ 

 ااسنون ،
يتنيالحظ اآل  
 سورة ص

)71(ِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ِمن ِطٍني   
 

 و سورة احلجر
)26(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن   

 
فأبعد ما يكون البشر الذي هو من طني عن الصلصال الذي هو من محأ مسنون ، فالننظر 

وم البشر وااذا مسي بذا اإلسم وإليك مفصل بكل ما جاء عن معىن كلية بشرإىل مفه  
 

بالغ يف أخَذه حّىت تظَهر َبَشَرتُه: َقَشَر َوْجَهُه و َبَشَر الشاِرَب : و َبَشَر األِدَمي وَاريَُه َبْشرًا    
ااعجم الوسيط: ااعجم  - 

يه الواحد واجليع وااذكر وااؤنث ف -اإلنسان : الَبَشُر   
  وقد يـُثـَىنَّ ، وُجييع على أْبَشار

أَنـُْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا 47ااؤمنون آية : ويف التنزيل العزيز    
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ااعجم الوسيط: ااعجم  - 
مجع بشر -بشرة    

ما يظهر من نبات األرض: سطح اجللد ، بشرة : بشرة  ،   
َبَشرَ  -بشر    

َسَيْبُشُر ِإذا أَْنَت َأْخبَـْرَتُه بِالنََّبإ السَّارل "  َفرَِح ِبِه ، ُسرَّ ِبهِ   ،َبَشَر ِبِه    1 -  
- 2 َبَشَر َأْهُلُه بَِنجاِحِه   فَـرََّحُهْم ِبهِ   

َبَشَر األدَمي َبْشراً   َقَشَر َوْجَهُه   - 3  
َلِقَيُه ِبهِ : َبَشَرُه ِبَوْجٍه ُمتَـَهللٍل   4 -  

َن النَّباتِ َبَشَر اجلراُد األْرَض  َأَكَل ما َعَلْيها مِ   5 -  
  - 6 َبَشَر اَألْمَر  ، ِاْهَتمَّ ِبهِ  .

الغين: ااعجم  - 
 

مما تقدم يتضح لنا إن معىن البشر جاء من البشرة اليت تعلوه ويعرف با   ، وهذا يعين متام 
 اخللق ، فخلق البشرة البد أن يكون اارحلة األخرية لبناء جسد اإلنسان

ويف سورة ) خالق بشراً من صلصال من محأ مسنون ( ه قال وهناك مالحظة هامة إنه سبحان
، وهذا يعين إن احليأ ااسنون البد أن يتحول إىل ) خالق بشراً من طني ( ص قال 

صلصال قبل أن يتحول إىل بشر ، أما الطني فال حيتاج هلذه اارحلة ، وإن حتول بعد 
للطني وال مرحلة له ليتحول إىل  التسوية والنفخ إىل صلصال ، فهذا بفعل التسوية ال حاجة

 بشر ، 
كقوله تعاىل يف سورة الرمحن ، خلق اإلنسان من صلصال كالفخار وخلق اجلان من مارج من 
نار ، فإن مل تكن اآلية تشري فقط آلدم الذي خلق من محإ مسنون ، فال يعين إن الطني قد 

ه يف اآلية إحتاج إىل مرحلة أن يكون صلصاًال ليتحول إىل بشر ، ألن قول  
كان واضحا من إن الطني الحيتاج أن يكون صلصاًال ليتحول إىل بشر ، بدليل ) ص ( 

 إستثناءه يف اآلية من سورة احلجر يف خلق البشر من صلصاٍل من محإ مسنون ،
كيا إن احليأ ااسنون جيب أن يربد ليكون صلصاًال أما الطني فيجب أن يطبخ ليكون 
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فهذا يعين كيا ذكرنا أنه صلبا متياسكا جداً ، وهو  ) مسنون ( صلصاًال ، فكون احليأ
أعلى درجة من تصّلب الصلصال بل وحىت الفخار ، وهو بذلك حيتاج إىل اااء ، أما الطني 
فلكي يكون صلصاال فهو متاج لنار ، وبذا قد تتشابه الكتلتني من حيث كو�يا صلصال 

ت األساس ، ناهيك عن إن احليأ يزداد نتانًة  ، لكنهيا أبداً لن يتشابا من حيث ااكونا
كليا مسته النار ، وهذا خيالف طبيعة الطني الزكي الرائحة والذي يفقد رائحته كليا مسته 

 النار أكثر فأكثر  ،
  

ونزيد أنه سبحانه لو كان يشري إىل مراحل التكوين فال بد أن هناك مراحل أخرى مل تذكر من 
لبشرة ، بل وأهم من العظام والبشرة ، مث الحظ قولهخلق اإلنسان اري العظام وا  

)71(ِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ِمن ِطٍني   
)72(َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعوا َلُه َساِجِديَن    

 وقوله تعاىل
) 28(َخاِلق  َبَشًرا ملن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل   

)29(َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعواْ َلُه َساِجِديَن   
 

فلو كانت هذه مراحل فهذا يعين إنه سبحانه يف كل مرحلٍة يقوم بالتسوية وينفخ روحاً جديدة 
وهذا أمر اري مقبول واري معقول ، كيا سينصرف ، وبذلك أصبح لإلنسان روحني ، 

الفهم على إن السجود كان لبنية آدم ال إىل شخصه كإنسان متكامل يف قوامه ونفسه 
وروحه وعقله ، كيا ال جمال اساءلة إبليس عن عدم السجود إذا كانت تلك مراحل يف 

 اخللق وليس خلقاً جديداً أو موقفاً منفصال ،
الصالة سيكون بالتأكيد ممتنعاً عن أداء الوضوء وتكبرية اإلحرام والقراءة  فالذي ميتنع عن أداة

وما إىل ذلك من أفعال الصالة ، لكن من يرتك الصالة رمبا لن يرتك الصيام بغض النظر عن 
فهم قبول الصيام بإقامة الصالة ، ورمبا أدى الزكاة وقام بالكثري من ااستحبات والواجبات ،  

ع عن صالة الفجر دون الظهر وصالة اليوم دون األمس أو الغد ،كيا ميكن أن ميتن  
ملخص القول أن إبليس مل يرفض السجود جلزء من أجزاء آدم مث رفض السجود مرًة أخرى 
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 جلزء آخر معززاً للجزء األول أو مكيال له ،  
  

خلوق فكل ما تقدم من مفاهيم وما سنتواصل به من حديث الميكن إجتيازه واإلميان بأن اا
 الذي خلق من طني هو نفسه الذي خلق من محأ مسنون ،

 وقبل أن نتواصل إليكم نبذه مما جاء به بعض اافسرين من آراء حول ماتقدم
  
تفسري البغوي    
 

فإذا سويته )  28( وإذ قال ربك لليالئكة إين خالق بشرا من صلصال من محإ مسنون  
30 -فسجد ااالئكة كلهم أمجعون )  29( ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين    

{{ قوله تعاىل : ( وإذ قال ربك لليالئكة إين خالق بشرا ) أي : سأخلق بشرا - من 
  صلصال من محإ مسنون

فإذا سويته - عدلت صورته ، وأمتيت خلقه ( ونفخت فيه من روحي ) فصار بشرا حيا ،  
والروح جسم لطيف حييا به اإلنسان ، وأضافه إىل نفسه تشريفا ( فقعوا له ساجدين ) 

  سجود حتية ال سجود عبادة
كلهم أمجعون( الذين أمروا بالسجود ) فسجد ااالئكة  )  )  

وقد حصل ااقصود بقوله فسجد ااالئكة ؟) كلهم أمجعون ( مل قال : فإن قيل   
زعم اخلليل ، وسيبويه أنه ذكر ذلك تأكيدا: قلنا    

كان من احملتيل أنه سجد بعضهم فذكر  كلهم ، ) ااالئكة فسجد ( أن قوله : وذكر ااربد 
يف أوقات خمتلفة فزال ذلك اإلشكال ] حيتيل أ�م سجدوا [ ليزول هذا اإلشكال ، مث كان 

  بقوله  أمجعون
 

وروى عكرمة عن ابن عباس  : إن اهللا عز وجل قال جلياعة من ااالئكة : اسجدوا آلدم فلم 
   يفعلوا فأرسل اهللا عليهم نارا فأحرقتهم ، مث قال جلياعة أخرى : اسجدوا آلدم فسجدوا
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منه ألنه ] أفضل [ أنا : قال مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محإ مسنون  أراد  
 طيين ، وأنا ناري ، والنار تأكل الطني

طريد -فإنك رجيم ( من اجلنة : أي  -قال فاخرج منها  )   
إن أهل السياوات يلعنون إبليس كيا يلعنه أهل : قيل ) الدين  وإن عليك اللعنة إىل يوم( 

 األرض ، فهو ملعون يف السياء واألرض
أراد اخلبيث أن ال ميوت -قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون     

 
الوقت الذي ميوت فيه اخلالئق ، وهو : قال فإنك من اانظرين إىل يوم الوقت ااعلوم أي  

 النفخة األوىل
  ويقال : إن مدة موت إبليس أربعون سنة وهي ما بني النفختني

 
  ويقال : مل تكن إجابة اهللا تعاىل إياه يف اإلمهال إكراما له ، بل كانت زيادة يف بالئه وشقائه

 
قال رب مبا أاويتين - أضللتين . وقيل : خيبتين من رمحتك ( ألزينن هلم يف األرض ) حب 

أمجعني -ألضلنهم  :أي ) وألاوينهم ( الدنيا ومعاصيك    
 

ااؤمنني الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد ، ومن فتح الالم ،  -إال عبادك منهم ااخلصني  
}} من أخلصته بتوحيدك واصطفيته: أي   

 
يذكر لنا البغوي قيل وقال دون ذكر اانسوب هلم القول ، وهذا حييلنا لإلعتقاد بأنه هو من   -

وإن وجد من يطابقه يف الرأي ، كان يظن ذلك وهو من يقول ذلك  
 والغريب تفسريه

لقوله تعاىل : ( وإذ قال ربك لليالئكة إين خالق بشرا ) أي : سأخلق بشرا - من صلصال 
  من محإ مسنون

ال أعرف كيف هضم عقله هذه الطفرة الكبرية بني البشر من طني والصلصال الذي هو من 
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الوقوع سجوداً على أنه حتية وليس سجود محأ مسنون ، وطبعا هو نفس العقل الذي هضم 
طاعة ، وهذه القصص اليت يصرون عليها كون مبتدعها كعب األحبار وإن خالفت نصوص 

 القرآن ، وما رووه من أن هناك مالئكة أبت السجود فأحرقهم اهللا ،  
 

سورة اإلسراء - ثالثا  
 تفسري الطربي

 
: القول يف تأويل قوله تعاىل {{   

يالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ان خلقت طينا قال وإذ قلنا لل( 
)أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال    

 
واذكر يا ميد متادي : يقول تعاىل ذكره لنبيه ميد صلى اهللا عليه وسلم  - 488: ص 

وا على ربم بتخويفه إياهم حتقيقهم قول عدوهم هؤالء ااشركني يف ايهم وارتدادهم عت
لئن ( وعدو والدهم ، حني أمره ربه بالسجود له فعصاه وأىب السجود له ، حسدا واستكبارا 

وكيف صدقوا ظنه فيهم ، وخالفوا أمر ) أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال 
  ربم وطاعته ، واتبعوا أمر عدوهم وعدو والدهم

)وإذ قلنا لليالئكة ( ين بقوله ويع   
فإنه استكرب وقال) اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس ( واذكر إذ قلنا لليالئكة   

تعلق به قوله " من " فليا حذفت ; ان خلقته من طني: يقول ) أأسجد ان خلقت طينا (  
فنصب ، يفتخر عليه اجلاهل بأنه خلق من نار ، وخلق آدم من طني) خلقت (    

 
ثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس : يا حدثنا ابن محيد ، قال ك

بعث رب العزة تبارك وتعاىل إبليس ، فأخذ من أدمي األرض ، من عذبا وملحها ، : ، قال 
فخلق منه آدم ، فكل شيء خلق من عذبا فهو صائر إىل السعادة وإن كان ابن كافرين ، 

 وكل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إىل الشقاوة وإن كان ابن نبيني
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أي هذه الطينة أنا جئت با ، ومن مث مسي ) : أأسجد ان خلقت طينا ( ومن مث قال إبليس  
}} ألنه خلق من أدمي األرض. آدم   

 
معلومة مجيلة أن يكون  -أي هذه الطينة أنا جئت با  -أأسجد ان خلقت طينا تفسريها 

نة آدم وألنه أتى با رفض السجود هلا ،إبليس هو من أتى بطي  
واألمجل إن اهللا وزّع السعادة والشقاء على أساس ملوحة الطني وعذوبته بغض النظر عن كفره 

أو كونه إبن لألنبياء ، على ذلك فكل األنبياء من طينة ماحلة اا لقوه من شقاء يف حياتم 
 أما الذين متتعوا يف دنياهم فهم من طينة عذبة ، 

نعرف ما هو مفهوم الشقاء والسعادة لدى الطربي ، وما هو البناء الذي إختذه ليستنت   ال
هذه اخلزعبالت ، وما رأيه مبن يكون سعيداً لفرتٍة ما من حياته ويشقى بفرتٍة أخرى ، هل 

 خلق من طٍني ماٍحل أم عذب أم من كليهيا ؟
 

  تكيلة الطربي
أرأيت هذا الذي كرمته علي : يقول تعاىل ذكره ) أرأيتك هذا الذي كرمت علي ( وقوله {{ 

لئن : أقسم عدو اهللا ، فقال لربه ) لئن أخرتن ( ، فأمرتين بالسجود له ، ويعين بذلك آدم 
ألستولني عليهم ، : يقول ) ألحتنكن ذريته إال قليال ( أخرت إهالكي إىل يوم القيامة 

ا عند فالن من مال أو علم أو اري احتنك فالن م: وألستأصلنهم ، وألستييلنهم يقال منه 
489: ص -ومنه قول الشاعر ; ذلك   

 نشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إىل جهد بنا فأضعفت
  وبنحو الذي قلنا يف ذلك ، قال أهل التأويل

ثنا : وحدثين احلارث ، قال ; ثنا عيسى: ثنا أبو عاصم ، قال : حدثين ميد بن عيرو ، قال 
قاء ، مجيعا عن ابن أيب جنيح ، عن جماهد ، يف قول اهللا تبارك وتعاىل ثنا ور : احلسن ، قال 

ألحتوينهم: قال ) ألحتنكن ذريته إال قليال (    
ثين حجاج ، عن ابن جري  ، عن جماهد ، مثله: ثنا احلسني ، قال : حدثنا القاسم ، قال    

( ابن عباس ، قوله  ثين معاوية ، عن علي ، عن: ثنا عبد اهللا ، قال : حدثين علي ، قال 
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ألستولني: يقول ) ألحتنكن ذريته إال قليال    
ألحتنكن ذريته إال ( قال ابن زيد ، يف قوله : أخربنا ابن وهب ، قال : حدثين يونس ، قال 

ألضلنهم ، وهذه األلفاظ وإن اختلفت فإ�ا متقاربات ااعىن ، ألن االستيالء : قال ) قليال 
}} إذا استوىل عليهم فقد أضلهمواالحتواء مبعىن واحد ، و   

 
سورة طه - رابعا   

 ابن كثري
116 –َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب {{   

 َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب 
 

َيْذُكر تـََعاَىل َتْشرِيف آَدم َوَتْكرِميه َوَما َفضََّلُه ِبِه  -َنا لِْلَيَالِئَكِة اُْسُجُدوا ِآلَدم َوِإْذ قـُلْ  -َوقـَْوله 
َم اْلَكَالم َعَلى َهِذِه اْلِقصَّة ِيف ُسورَة اْلبَـَقَرة َوِيف اْألَْعرَ  اف َعَلى َكِثري ِممَّْن َخَلَق تـَْفِضيًال َوَقْد تـََقدَّ

َوَسَيْأِيت ِيف آِخر ُسورَة ص َيْذُكر تـََعاَىل ِفيَها َخْلق آَدم َوأَْمره اْلَيَالِئَكة  ِيف احلِْْجر َواْلَكْهف
" َعاَىل بِالسُُّجوِد َلُه َتْشرِيًفا َوَتْكرِميًا َويـُبَـنيل َعَداَوة ِإْبِليس لَِبِين آَدم َوِألَبِيِهْم َقِدميًا َوِهلََذا َقاَل تَـ 

َأْي ِاْمتَـَنَع َواْسَتْكبَـرَ " َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليس َأَىب   
 

 الطربي
وإذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب فقلنا يا : ( القول يف تأويل قوله تعاىل 

) آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فال خيرجنكيا من اجلنة فتشقى    
يقول تعاىل ذكره معليا نبيه ميدا صلى اهللا عليه وسلم ما كان من تضييع آدم عهده ، ومعرفه 

بذلك أن ولده لن يعدوا أن يكونوا يف ذلك على منهاجه ، إال من عصيه اهللا منهم ( و ) 
( أن يسجد له ) وإذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب ( اذكر يا ميد 

ولذلك من شنآنه مل يسجد لك ، وخالف أمري ) فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك 
ذلك وعصاين ، فال تطيعاه فييا يأمركيا به ، فيخرجكيا مبعصيتكيا ربكيا ، يف 

فيكون عيشك من كد يدك ، فذلك شقاؤه : يقول ) من اجلنة فتشقى ( وطاعتكيا له 
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 . الذي حذره ربه
كيا حدثنا ابن محيد قال : ثنا يعقوب عن جعفر ، عن سعيد قال : أهبط إىل آدم ثور أمحر 

، فكان حيرث عليه ، وميسح العرق من جبينه ، فهو الذي قال اهللا تعاىل ذكره ( فال 
خيرجنكيا من اجلنة فتشقى ) فكان ذلك شقاؤه ، وقال تعاىل ذكره ( فتشقى ) ومل يقل : 

ألن ابتداء اخلطاب من اهللا كان ]  386: ص)  [ فال خيرجنكيا : ( فتشقيا ، وقد قال 
ة على معصيته إياه فييا �اه عنه من أكل آلدم عليه السالم ، فكان يف إعالمه العقوب

( كيا قال . الشجرة الكفاية من ذكر اارأة ، إذ كان معلوما أن حكيها يف ذلك حكيه 
}} اجتزئ مبعرفة السامعني معناه من ذكر فعل صاحبه) عن الييني وعن الشيال قعيد   

 
ني مل يأتوا بشيئ جديد يقول اهللا معليا نبيه إن من أخلفوا عهودهم معك من الكفار وااشرك

فهم على سلو أبيهم آدم الذي نقض عهده مع اهللا ، ومبا أن آدم أصبح نبيا فال بأس أن 
ومل يقل لنا هذا النحرير ما  يكون كل مشرٍك وكافر نبياً لو إن النبوة مل تنتهي بالنيب ميد ،

 شأن الذين مل خيلفوا العهد ، هل أصبح آهله ،
ر أمحر حيرث به األرض وميسح عرقه ، وال بد أن اهللا أرسل مع الثور أما شقاء آدم فكان من ثو 

م إبنه قابيل كيف يدفن أخوه البد أنه ال يعرف كيف يصنع مراثاً ، ألن آدم الذي مل يعلّ 
.مراثاً يربطه بالثور ، ماشاء اهللا ونعم التفسري والتدبر    

 
سورة البقرة - خامسا   

اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من  وإذ قلنا لليالئكة: قوله تعاىل 
 الكافرين

 
ديرتفسري فتح الق  

واذكر إذ قلنا: إذ  متعلق مبحذوف تقديره    }} 
 وقال أبو عبيدة إذ زائدة وهو ضعيف

التذلل واخلضوع: السجود معناه يف كالم العرب    
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  واايته وضع الوجه على األرض
إدامة النظر: ، وكل ما سجد فقد ذل ، واإلسجاد سجد إذا تطامن : قال ابن فارس    
وسجد إذا طأطأ رأسه ، ويف هذه اآلية فضيلة آلدم عليه السالم عظيية : وقال أبو عير 

 . حيث أسجد اهللا له مالئكته
إن السجود كان هللا ومل يكن آلدم ، وإمنا كانوا مستقبلني له عند السجود ، وال ملجئ : وقيل 

بشر قد يكون جائزا يف بعض الشرائع حبسب ما تقتضيه ااصاحلهلذا فإن السجود لل  . 
فإذا سويته : وقد دلت هذه اآلية على أن السجود آلدم وكذلك اآلية األخرى أعين قوله 

ورفع أبويه على : وقال تعاىل ]  29: احلجر [ ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 
لزم حترميه لغري اهللا يف شريعة نبينا ميد فال يست]  100: يوسف [ العرش وخروا له سجدا 

  صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يكون كذلك يف سائر الشرائع
هو وضع اجلبهة على األرض ، وإليه ذهب اجليهور: ومعىن السجود هنا    

هو جمرد التذلل واالنقياد: وقال قوم    
مساء أم بعده ؟ وقد أطال وقد وقع اخلالف هل كان السجود من ااالئكة آلدم قبل تعلييه األ

  البحث يف ذلك البقاعي يف تفسريه
وظاهر السياق أنه وقع التعليم وتعقبه األمر بالسجود وتعقبه إسكانه اجلنة مث إخراجه منها 

  وإسكانه األرض
 وقوله : إال إبليس استثناء متصل ألنه كان من ااالئكة على ما قاله اجليهور }}

 
كان على أساس إستثناء إبليس من أمر اهللا االئكته ااالئكة   منرأي اجليهور بأن إبليس 

بالسجود ، ومل يبينوا لنا إذا ما كان إبليس الذي هو خملوق من نار قد حتول جنسا أم نفساً 
 ، ألن ااالئكة خملوقات من نور كيا حتدثوا ،

أمر اهللا وسريعا ما ختلص اخللف من أقول السلف بأن إبليس كان من مصاف ااالئكة يوم 
 ااالئكة بالسجود ومل يكن مالكا جبنسه ،

ولكننا نرى حىت هذا الرأي خيالف �  كالم اهللا ، إذ ينادي ااخلوقات اانحرفة بإضافة 
الوصف إىل اجلنس كقوله شياطني اإلنس وشياطني اجلن ، فلياذا مل يذكره اهللا تعاىل مبالك 
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.ى أنبياءه وصف ااالك من اجلن ، ومل نرى سبحانه وتعاىل أطلق حىت عل  
 نتابع 
كان من اجلن الذي كانوا يف األرض: وقال شهر بن حوشب وبعض األصوليني {{    

  فيكون االستثناء على هذا منقطعا
]  6: التحرمي [ ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون : واستدلوا على هذا بقوله تعاىل 

واجلن اري ااالئكة ، وأجاب ]  50: الكهف [  إال إبليس كان من اجلن: وبقوله تعاىل 
األولون بأنه ال ميتنع أن خيرج إبليس عن مجلة ااالئكة ، اا سبق يف علم اهللا من شقائه 

وليس يف خلقه من نار وال تركيب الشهوة ]  23: األنبياء [ عدال منه ال يسأل عيا يفعل 
لى تسليم ذلك ال ميتنع أن يكون فيه حني اضب عليه ما يدفع أنه من ااالئكة وأيضا ع

االستثناء متصال تغليبا لليالئكة الذين هم ألوف مؤلفة على إبليس الذي هو فرد واحد بني 
  أظهرهم

  ومعىن أىب امتنع من فعل ما أمر به
إن : االستعظام للنفس ، وقد ثبت يف الصحيح عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم : واالستكبار 

بالصاد ااهيلة وكان من الكافرين أي " ايص " الناس ويف رواية  الكرب بطر احلق وايط
  من جنسهم

هنا مبعىن صار" كان " إن : قيل    
إنه خطأ ترده األصول: وقال ابن فورك    

كانت السجدة آلدم والطاعة هللا: وقد أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس قال    
ن اهللا أكرم با آدم وأخرج ابن عساكر سجدوا كرامة م: وأخرج ابن أيب حامت عن احلسن قال 

إن اهللا جعل آدم كالكعبة: عن إبراهيم اازين قال    
كان إبليس امسه : وأخرج ابن أيب الدنيا وابن أيب حامت وابن األنباري عن ابن عباس قال 

  عزازيل ، وكان من أشراف ااالئكة من ذوي األجنحة األربعة ، مث أبلس بعد
إمنا مسي إبليس ألن اهللا أبلسه من اخلري  : اانذر وابن أيب حامت عنه قال وروى ابن جرير وابن 
، كله ، أي آيسه منه   

كان إبليس قبل أن : ابن إسحاق وابن جرير وابن األنباري عنه قال ]  47: ص[ وأخرج 
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يرتكب ااعصية من ااالئكة امسه عزازيل ، وكان من سكان األرض ، وكان من أشد 
ا وأكثرهم عليا ، فذلك دعاه إىل الكرب ، وكان من حي يسيون جناااالئكة اجتهاد   

وأخرج ابن اانذر والبيهقي يف الشعب عنه قال : كان إبليس من خزان اجلنة ، وكان يدبر أمر 
  مساء الدنيا

إن اهللا أمر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : وأخرج ميد بن نصر عن أنس قال 
لك اجلنة وان سجد من ولدك ، وأمر إبليس بالسجود فأىب : جد ، فقال آدم بالسجود فس

  أن يسجد ، فقال : لك النار وان أىب من ولدك أن يسجد
جعله اهللا كافرا ال يستطيع : وكان من الكافرين قال : وأخرج ابن اانذر عن ابن عباس يف قوله 

  أن يؤمن
ابتدأ اهللا خلق إبليس على الكفر : ل وأخرج ابن أيب حامت عن ميد بن كعب القرظي قا

وكان : والضاللة وعيل بعيل ااالئكة فصريه إىل ما ابتدئ إليه خلقه من الكفر ، قال اهللا 
}} من الكافرين    

 
سورة الكهف -سادسا    
البغوي -أ   

وإذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه  
50 -ريته أولياء من دوين وهم لكم عدو بئس للظااني بدال أفتتخذونه وذ   

 
واذكر يا ميد إذ قلنا : يقول ) وإذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم : ( قوله عز وجل {{ 

كان من : قال ابن عباس ) فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ( لليالئكة اسجدوا آلدم 
كان من اجلن ومل : لسيوم ، وقال احلسن حي من ااالئكة يقال هلم اجلن خلقوا من نار ا

عن أمر ( أي خرج ) ففسق ( يكن من ااالئكة فهو أصل اجلن كيا أن آدم أصل اإلنس 
وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو ( يعين يا بين آدم ) أفتتخذونه ( عن طاعة ربه ) ربه 
179: ص -أي أعداء )    
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أخربين هل إلبليس زوجة؟ : ما إذ أقبل رجل فقال إين لقاعد يو : روى جمالد عن الشعيب قال 
أفتتخذونه وذريته أولياء من : ( إن ذلك عرس ما شهدته ، مث ذكرت قوله تعاىل : قلت 
نعم: فعليت أنه ال تكون الذرية إال من الزوجة ، فقلت ) دوين    

يتوالدون كيا يتوالد بنو آدم: وقال قتادة    
بيض فتنفلق البيضة عن مجاعة من الشياطنيإنه يدخل ذنبه يف دبره في: وقيل    

قال جماهد : من ذرية إبليس : " القيس " و " وهلان " ومها صاحبا الطهارة والصالة ، و " 
اهلفاف " و " مرة " وبه يكىن و " زلنبور " وهو صاحب [ األسواق ، يزين اللغو واحللف 

الكاذب ومدح السلع ، و " ثرب " وهو صاحب ااصائب ] يزين مخش الوجوه ولطم اخلدود 
وشق اجليوب و " األعور " وهو صاحب الزنا ينفخ يف إحليل الرجل وعجز اارأة و " 

مطوس " وهو صاحب األخبار الكاذبة يلقيها يف أفواه الناس ال جيدون هلا أصال و " داسم 
" وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ومل يسلم ومل يذكر اسم اهللا بصره من ااتاع ما مل يرفع أو 
حيتبس موضعه وإذا أكل ومل يذكر اسم اهللا أكل معه قال األعيش : رمبا دخلت البيت ومل 

أذكر اسم اهللا ومل أسلم فرأيت مطهرة فقلت ارفعوا هذه وخاصيتهم مث أذكر اسم اهللا فأقول 
  داسم داسم }}

 
ا يعرفون أمساء إبليس الذي ال يعرفون هل كان حقا مالكا وهل أصبح هو الشيطان ، نراهم هن

 ذريته وعيل كل منهم ، فأين كالم البصري على إنه أبا للجن ؟
وكيف توصلوا هلذه األمساء ووظيفة كل منهم ، يبدوا لنا إن مطوس الذي يزعيون إنه يلقي 

 األخبار الكاذبة وال جيدون هلا أصال هو من كان يلقيهم كل هذه األخبار ،
 

إن للوضوء شيطانا : " ى اهللا عليه وسلم أنه قال وروي عن أيب بن كعب عن النيب صل{{ 
180: ص -" يقال له الوهلان فاتقوا وسواس اااء    

أخربنا إمساعيل بن عبد القاهر أنبأنا عبد الغافر بن ميد أنبأنا ميد بن عيسى اجللودي أنبأنا 
أنبأنا عبد إبراهيم بن ميد بن سفيان أنبأنا مسلم بن احلجاج حدثنا حيىي بن خلف الباهلي 

أن عثيان بن أيب العاص أتى النيب صلى اهللا عليه ; األعلى عن سعيد اجلريري عن أيب العالء
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يا رسول اهللا إن الشيطان قد حال بيين وبني صاليت وبني قراءيت يلبسها علي : وسلم فقال 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ذاك شيطان يقال له خنزب ، فإذا أحسسته فتعو ذ 

}} ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عين: قال " باهللا منه واتفل عن يسارك ثالثا   
 

خنزب هذا شقيق القيس و وهلان يعيالن سوية يف نفس الال ، طبعا خنزب ال يذهب  
مبجرد أن نتعوذ باهللا منه بل جيب البصق عليه ثالثاً ، رمبا عليه وعلى إخوته وعلى من نقل 

.هذا احلديث الكاذب   
 

أخربنا إمساعيل بن عبد القاهر أنبأنا عبد الغافر بن ميد بن عيسى اجللودي حدثنا و {{ 
إبراهيم بن ميد بن سفيان أنبأنا مسلم بن احلجاج حدثنا أبو كريب ميد بن عالء أنبأنا 

 أبو معاوية حدثنا األعيش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا 
إن إبليس يضع عرشه على اااء مث يبعث : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

ما : فعلت كذا وكذا فيقول : سراياه فأدناهم منه منزلة أعظيهم فتنة جييء أحدهم فيقول 
: ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته ، قال : مث جييء أحدهم فيقول : صنعت شيئا ، قال 
}} فيلتزمه:  قال األعيش أراه قال" . نعم أنت : فيدنيه منه ، ويقول    

 
القرطيب -ب   

وإذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن : قوله تعاىل {{ 
 أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو بئس للظااني بدال

ق عن أمر وإذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففس: قوله تعاىل 
ويف هذه : قال أبو جعفر النحاس . هذا مستوىف ) البقرة ( تقدم يف ]  375: ص[ ربه 

وهو مذهب : أحدمها : ما معىن ففسق عن أمر ربه ففي هذا قوالن : اآلية سؤال ، يقال 
كيا ; اخلليل وسيبويه أن ااعىن أتاه الفسق اا أمر فعصى ، فكان سبب الفسق أمر ربه 

ففسق : وهو مذهب ميد بن قطرب أن ااعىن : والقول اآلخر . ه عن جوع أطعيت: تقول 
 عن رد أمر ربه
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الكفرة على جهة التوبيخ بقوله  -عز وجل  -أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وقف 
أي أعداء ، فهو اسم جنس; أفتتخذونه يا بين آدم وذريته أولياء وهم لكم عدو    

أو بئس إبليس بدال عن اهللا . دة الشيطان بدال عن عبادة اهللا بئس للظااني بدال أي بئس عبا
سألين رجل فقال هل إلبليس زوجة : فقال الشعيب ; واختلف هل إلبليس ذرية من صلبه . 

إن ذلك عرس مل أشهده ، مث ذكرت قوله أفتتخذونه وذريته أولياء فعليت أنه ال : ؟ فقلت 
إن إبليس أدخل فرجه يف فرج نفسه : اهد وقال جم. يكون ذرية إال من زوجة فقلت نعم 

خلق له يف فخذه  -تعاىل  -إن اهللا : وقيل . فهذا أصل ذريته ; فباض مخس بيضات 
فهو ينكح هذا بذا ، فيخرج له كل يوم عشر بيضات ، ; الييىن ذكرا ويف اليسرى فرجا 

عند أبيهم  خيرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة ، فهو خيرج وهو يطري ، وأعظيهم
ليس له أوالد وال ذرية ، وذريته أعوانه من : منزلة أعظيهم يف بين آدم فتنة ، وقال قوم 

أخرب أن إلبليس أتباعا  -تعاىل  -واجليلة أن اهللا : قال القشريي أبو نصر . الشياطني 
والد وذرية ، وأ�م يوسوسون إىل بين آدم وهم أعداؤهم ، وال يثبت عندنا كيفية يف كيفية الت

 . منهم وحدوث الذرية عن إبليس ، فيتوقف األمر فيه على نقل صحيح
 

الذي ثبت يف هذا الباب من الصحيح ما ذكره احلييدي يف اجليع بني الصحيحني : قلت 
عن  أيب بكر الربقاين أنه خرج يف كتابه مسندا عن أيب ميد عبد الغين بن سعيد احلافظ من 

:  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : يان قال رواية عاصم عن أيب عثيان عن سل
وهذا . ال تكن أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها فبها باض الشيطان وفرخ 

وقوله وذريته ظاهر : قال ابن عطية . يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه ، واهللا أعلم 
وذكر . نكر وحييلون على الباطل اللفظ يقتضي ااوسوسني من الشياطني ، الذين يأتون باا

زلنبور صاحب : ذرية إبليس الشياطني ، وكان يعدهم : الطربي واريه أن جماهدا قال 
األسواق ، يضع رايته يف كل سوق بني السياء واألرض ، جيعل تلك الراية على حانوت 

ثرب صاحب ااصائب ، يأمر بضرب ]  376: ص. [ أول من يفتح وآخر من يغلق 
ومسوط . واألعور صاحب أبواب الزنا . وشق اجليوب ، والدعاء بالويل واحلرب الوجوه 

وداسم الذي إذا . صاحب األخبار ، يأيت با فيلقيها يف أفواه الناس فال جيدون هلا أصال 
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دخل الرجل بيته فلم يسلم ومل يذكر اسم اهللا بصره من ااتاع ما مل يرفع وما مل حيسن 
وإين رمبا دخلت البيت : قال األعيش . كر اسم اهللا أكل معه موضعه ، وإذا أكل ومل يذ 

: ارفعوا هذه وخاصيتهم ، مث أذكر فأقول : فلم أذكر اهللا ومل أسلم ، فرأيت مطهرة فقلت 
واألبيض ، وهو الذي يوسوس : داسم داسم أعوذ باهللا منه زاد الثعليب واريه عن جماهد 

والوهلان وهو .  -عليه السالم  -يان وصخر وهو الذي اختلس خامت سلي. لألنبياء 
ومرة وهو . واألقيس وهو صاحب الصالة يوسوس فيها . صاحب الطهارة يوسوس فيها 

صاحب اازامري وبه يكىن . واهلفاف يكون بالصحارى يضل الناس ويتيههم . ومنهم 
وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي يف كتاب اللؤلؤيات عن جماهد أن . الغيالن 

اهلفاف هو صاحب الشراب ، لقوس صاحب التحريش ، واألعور صاحب أبواب السلطان 
إن إلبليس شيطانا يقال له ااتقاضي ، يتقاضى ابن آدم فيخرب بعيل  : قال وقال الداراين . 

وهذا وما : قال ابن عطية . كان عيله يف السر منذ عشرين سنة ، فيحدث به يف العالنية 
ند صحيح ، وقد طول النقاش يف هذا ااعىن وجلب حكايات تبعد جانسه مما مل يأت به س

عن الصحة ، ومل مير يب يف هذا صحيح إال ما يف كتاب مسلم من أن للصالة شيطانا 
وذكر الرتمذي أن للوضوء شيطانا يسيى الوهلان. يسيى خنزب    

وجنودا فيقطوع  وأما أن له أتباعا وأعوانا; أما ما ذكر من التعيني يف االسم فصحيح : قلت 
ويف . به ، وقد ذكرنا احلديث الصحيح يف أن له أوالدا من صلبه ، كيا قال جماهد واريه 

إن الشيطان ليتيثل يف صورة الرجل فيأيت القوم : صحيح مسلم عن عبد اهللا بن مسعود 
فيحدثهم باحلديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم مسعت رجال أعرف وجهه وال 

صلى اهللا  -قال النيب : ويف مسند البزار عن سليان الفارسي قال . امسه حيدث أدري ما 
ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها فإ�ا :  -عليه وسلم 

أنبأنا : ويف مسند أمحد بن حنبل قال . رايته ]  377: ص[ معركة الشيطان وبا ينصب 
ا سفيان عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السليي عبد اهللا بن اابارك قال حدثن
إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مسليا ألبسته : عن أيب موسى األشعري قال 

ويقول . يوشك أن يتزوج : التاج قال فيقول له القائل مل أزل بفالن حىت طلق زوجته ، قال 
مل أزل بفالن : قال ويقول القائل . يوشك أن يرب : قال ; مل أزل بفالن حىت عق : آخر 
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مل : أنت قال ويقول : قال ; مل أزل بفالن حىت زىن : أنت قال ويقول : قال ; حىت شرب 
قال رسول اهللا : أنت أنت ويف صحيح مسلم عن جابر قال : قال ; أزل بفالن حىت قتل 

ه فأدناهم منه إن إبليس يضع عرشه على اااء مث يبعث سرايا:  -صلى اهللا عليه وسلم  -
منزلة أعظيهم فتنة جييء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال مث 

جييء أحدهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبني أهله قال فيدنيه أو قال فيلتزمه ويقول 
نعم أنت . وقد تقدم ومسعت أبا ميد عبد ااعطي بثغر اإلسكندرية يقول : إن شيطانا 

يقال له البيضاوي يتيثل للفقراء ااواصلني يف الصيام فإذا استحكم منهم اجلوع وأضر 
بأدمغتهم يكشف هلم عن ضياء ونور حىت ميأل عليهم البيوت فيظنون أ�م قد وصلوا وأن 

 ذلك من اهللا وليس كيا ظنو ا }} 
 

ت تعيدنا أإلسهاب يف ما جاء يف جعبة اافسرين لتستعيذ باهللا مما جاء فيه من ضالال
، وحاولت جاهدا أن أفهم سّر هذه األباطيل ومصادرها فلم أجد إال أن كال منهم وأباطيل 

يريد أن يضيف شيئا ليقنع من حوله بعليه ، ومبا أ�م عجزوا عن إفهام الناس بكنه الرمحان 
راحوا يبينون الشيطان ، وأاربم كان البيضاوي لذي يبعث النور ما شاء اهللا ورمبا كان له 

باسم القرضاوي ولكن األخري يبعث الظالم ، نضري  
 

سورة األعراف - سابعا  
 ابن كثري

ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس مل يكن من  
  الساجدين 

 
ينبه تعاىل بين آدم يف هذا ااقام على شرف أبيهم آدم ، ويبني هلم عداوة عدوهم إبليس ، {{ 
: و منطو عليه من احلسد هلم وألبيهم آدم ، ليحذروه وال يتبعوا طرائقه ، فقال تعاىل وما ه

: وهذا كقوله تعاىل ) ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا ( 
وإذ قال ربك لليالئكة إين خالق بشرا من صلصال من محإ مسنون فإذا سويته ونفخت ( 
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اآلية) له ساجدين فسجد ااالئكة  فيه من روحي فقعوا  
، ]  30 - 28: احلجر [    

وذلك أنه تعاىل اا خلق آدم ، عليه السالم ، بيده من طني الزب ، وصوره بشرا سويا ونفخ 
فيه من روحه ، وأمر ااالئكة بالسجود له تعظييا لشأن الرب تعاىل وجالله ، فسيعوا كلهم 

وقد تقدم الكالم على إبليس يف أول تفسري . اجدين وأطاعوا ، إال إبليس مل يكن من الس
سورة البقرة    

، أن ااراد بذلك كله آدم  عليه السالم: وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير    
وقال سفيان الثوري ، عن األعيش ، عن اانهال بن عيرو ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن 

عباس : ( ولقد خلقناكم مث صورناكم ) قال : خلقوا يف أصالب الرجال ، وصوروا يف 
  أرحام النساء

}} صحيح على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه: رواه احلاكم ، وقال    
 

بعد أن قلنا لليالئكة إسجدوا و ، أي خلقناكم بعد أن صورناكم  ) بعدَ ( مبعىن ) مث  (ومبا إن 
نا يف أصالب الرجال آلدم ، أي إنقلبت على معناها ، ألنه إن مل يعين ذلك فكيف خلق
 ومت تصويرنا يف األرحام وبعد مل يقل اهللا االئكته إسجدوا آلدم ، 

جاءت زائدة أو إبتدائية ، فهل يف قواعد اللغة مثل  -مث قلنا لليالئكة  -أو إنه حسب مث يف 
 هذا الشطط ؟

 
  {{ ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا : أن ااراد خبلقناكم مث صورناكم : الذر ية

ولقد خلقناكم مث : ( وقال الربيع بن أنس ، والسدي ، وقتادة ، والضحاك يف هذه اآلية 
خلقنا آدم مث صورنا الذرية: أي ) صورناكم    

فدل على أن ااراد بذلك ) مث قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم : ( وهذا فيه نظر ألنه قال بعده 
يا يقول اهللا تعاىل لبين إسرائيل الذين كانوا آدم ، وإمنا قيل ذلك باجليع ألنه أبو البشر ، ك

وظللنا عليكم الغيام وأنزلنا عليكم اان والسلوى : ( يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
آباؤهم الذين كانوا يف زمن موسى عليه السالم ولكن اا كان : وااراد ]  57: البقرة ) [ 
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وهذا خبالف قوله تعاىل . ع على األبناء ذلك منة على اآلباء الذين هم أصل صار كأنه واق
: ااؤمنون ) [ ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني : ( 
]  392: ص[ فإن ااراد منه آدم ااخلوق من الساللة وذريته خملوقون من ]  13 - 12

}} عينا ، واهللا أعلماجلنس ، ال م) خلقنا اإلنسان ( نطفة ، وصح هذا ألن ااراد من   
 

  فأين قول الشيخني ورواية احلاكم ؟ 
وأين كالم السلف ؟ وااذا مل يكتيل سياق احلديث كأن يقول ولقد خلقناكم مث صورناكم مث 

، أو أن  قلنا لليالئكة أن يسجدوا لكم مبا إننا وآدم ذكرنا بصيغة اجليع للداللة على آدم
؟.... مث قلنا لليالئكة إسجدوا  هيكون النص ولقد خلقنا آدم مث صورنا  

. ومبا إن اخللق والتصوير كان ااقصود به آدم فصح أن يشار إلينا بذلك   
 

 لنأيت اآلن لنفهم ما كان ااقصود بيوم يبعثون ؟
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 اابحث الرابع
 

 يوم يبعثون
 

 سورة اإلسراء 
يَاِر وََكاَن َوْعًدا َفِإَذا َجاَء َوْعُد أُوالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم عِ  َباًدا لََّنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسواْ ِخالَل الدل

5 –مَّْفُعوالً   
 

سورة اإلسراء   
َعَث َرُسوالً  ِبَني َحىتَّ نـَبـْ 15 -َوَما ُكنَّا ُمَعذل  

 
كثرية   محُِل تفسري يوم يبعثون على أنه يوم البعث ، يوم يبعثنا اهللا من قبورنا ، وإستناداً آليات

 تشري لذلك نذكر منها
،) 16: ااؤمنون)(مث إنكم يوم القيامة تبعثون (    

لعلي أعيل صاحلا فييا تركت  * حىت إذا جاء أحدهم ااوت قال رب ارجعون { : وقال تعاىل 
)100 -99: ااؤمنون(} كال إ�ا كلية هو قائلها ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون   

 
باهللا جهد أميا�م ال يبعث اهللا من ميوت بلى وعدا عليه حقا ولكن  وأقسيوا{ : وقال تعاىل 

،) 38: النحل(}ثر الناس ال يعليون أك  
 

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا عيلتم وذلك { : وقال تعاىل 
) 7: التغابن(} على اهللا يسري   

طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف  وما من دآبة يف األرض وال{ : وقال تعاىل
) 38: األنعام(}الكتاب من شيء مث إىل ربم حيشرون   

79: ااؤمنون -} وهو الذي ذرأكم يف األرض وإليه حتشرون { : وقال تعاىل  
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وألن آيات السجود آلدم ُفّسرت على أ�ا تروي حادثة واحدة ، مت تأيّد هذا القول مبطلب  
يس إىل يوم القيامة ، أصبح اإلستدالل بأن يوم يبعثون بأنه يوم البعث ، فهل كان تأخري إبل

 يعلم إبليس مبوعد القيامة على أساس قوله
َعثُوَن   )79(َقاَل َربل َفأَنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ  
)80(َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُينَظرِيَن    
)81(ِإَىل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَيْعُلوِم    

د يكون الوقت ااعلوم هو ما أشارت له اآليات من سورة الواقعة وق  
ُمثَّ ِإنَُّكْم أَيـَُّها ) 50(َلَيْجُيوُعوَن ِإَىل ِميَقاِت يـَْوٍم مَّْعُلوٍم ) 49(ُقْل ِإنَّ اَألوَِّلَني َواآلِخرِيَن  

بُوَن  َها اْلُبطُوَن ) 52(َآلِكُلوَن ِمن َشَجٍر ملن َزقُّوٍم ) 51(الضَّالُّوَن اْلُيَكذل ) 53(َفَياِلُؤوَن ِمنـْ
يِن ) 55(َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْهلِيِم ) 54(َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن احلَِْييِم  َهَذا نـُُزُهلُْم يـَْوَم الدل  

  
ولكن سورة الواقعة بينت يوماً معلوماً ومل تبني وقتاً معلوماً ، فاايقات يعين حلول ذلك اليوم 

إن هذا اليوم الذي هو يوم الدين اري معلوم بساعة حلوله لذا يكون معىن ااعلوم ، ومبا 
ااعلوم هنا ، كيفية جميئه وما سيحصل به وبأنه �اية هلذا الوجود ، فحني نسأل ما هو يوم 

 الدين ؟
 تكون اإلجابة هو اليوم الذي سيكون فيه كذا وكذا ، 

مواقيت ،  واايقات هو الوقت الواحد وااوعد احملدد ، ومجعه  
ذكرنا إن إبليس يف السجدتني األوىل والثانية إستثىن ااخّلصني من قدرته على إاوائهم ،  -

وهؤالء ااخّلصني حدد اهللا وقت إنبعاثهم يف أممهم منذ خلق اخللق ، إذا مل نقل إن 
ااخّلصني كانوا أساساً حاضرين مشهد السجود فأشار هلم إبليس ، لكن كالمنا هذا سابق 

وانه ،أل  
ولكن ااذا قال اهللا عزوجل إىل يوم الوقت ااعلوم ، أَما كان ينبغي اإلختصار بالقول ، بإىل 
اليوم ااعلوم أو إىل الوقت ااعلوم ، هذا يعين إن هناك يوم جيهله إبليس وبالتايل جنهله حنن 

هول ، فيا كان ألن اهللا مل يبده لنا يف القرآن ، كيا إن هناك وقت معلوم من ذاك اليوم ال
 يعرف إبليس من األيام واألوقات ؟
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اجلواب طبعاً كان يعرف يوم يبعثون ، والدليل إن إبليس طلبه من اهللا ، فال بد أنه كان يعرف  
أمده أو خيين بـُْعَد جميئه ،  فلو كان يوم يبعثون هو يوم البعث اا كانت هناك فائدة من 

عاااً بيوم البعث وهو آخر أيام الدنيا وآخر ما ألن إبليس  -يوم الوقت ااعلوم  -تكرار 
 تكون عليه األرض والسياء ، فعالم هذه اإلضافة وهو يوم واحد ،

أن يكون يوم البعث يوما واحداً ؟فيا معىن   
نعرف أن اليوم األول قصد به اهللا عزوجل كل أيام هذه الدنيا من أول خلق آدم إىل أن ميوت  

م فيه أيام كثرية وال أعين األيام بعددها بل بأحداثها ، أيام كل من على األرض ، هذا اليو 
نزلت فيها الكتب السياوية و أيام نزلت فيها ااالئكة وأيام بعث با األنبياء واارسلني وأيام 
اضب اهللا با على قرى ومدن بأهلها وسكا�ا ، وأيام ولد فيها الصاحل والطاحل و أيام ماتوا 

يوم واحد من حيث احلدث وإن كان آالفا من األيام من حيث  فيها ،  لكن يوم البعث
العدد ، ألن احلدث فيه واحد ، إنه خروج األموات من القبور ، وإن سبقته أو تلته أحداث 
ذكرها اهللا كالسيول العارمة اليت سوف تساعد بتجييع أجسادنا وما إىل ذلك ، لكنه يبقى 

رتبطاً إرتباطا وثيقا بأمر واحد وهو حدث واحد من حيث القيية ، فكل ما سيحدث م
 خروج بين آدم مجيعا من القبور ،

لذا فإن يوم البعث يوم ال جيّزء أبدا إذا ما عّني كيوعد ، وبفكرة أخرى إن يوم البعث ال 
نشاط فيه من إنٍس وجن وال عيل إذا ما حّل ، فبيا إن إبليس أُْمهَل ليوم البعث كيا ظن 

ال اليوم األول من أيام البعث ، فكيا قلنا إن يوم البعث عبارة عن اافسر ، فلن ميّر عليه إ
لكنه يبقى من حيث أيام كثرية ، تبدأ بالطوفان وتنتهي يف بداية أول يوم من أيام احلشر 

، لذا فال يكون فيه ما يفّصل بوقت أو بيوم ، وعلينا أن نفتش عن اإلشارة إليه يوم واحد 
هذا اليوم ، يوم آخر عناه أبليس ، ووقت من  

كثرياً ما جاء معىن يوم يف القرآن بأنه مرحلة ، كيراحل خلق السياوات واألرض ، رمبا تكون 
هذه اارحلة كليح البصر كأن يقول اهللا للشيئ كن فيكون وقد تكون اارحلة آالف من 
السنوات كالبعث واحلشر واحلساب ، وقد تكون أبدية أزلية كاليوم الذي يدخل ااؤمن 

افر إىل مثواهم األخري ،والك  
إال بأحداثها ، كيا إنه سبحانه وتعاىل يأخذ  هافاأليام مهيا كان عددها فإن اهللا ال يأخذ
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رمبا كانت مجيعا يف يوم واحد أو يف ذات اللحظة ،  بأحداثٍ   
 مثال قوله تعاىل يف سورة التكوير 

َوِإَذا اْلِعَشاُر ) 3(َوِإَذا اْجلَِباُل ُسيـلَرْت ) 2( َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ ) 1(ِإَذا الشَّْيُس ُكولَرْت 
) 7(َوِإَذا النـُُّفوُس ُزولَجْت ) 6(َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجلَرْت ) 5(َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت ) 4(ُعطلَلْت 

َوِإَذا السََّياء  ) 10(ْت َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشرَ ) 9(بَِأيل َذنٍب قُِتَلْت ) 8(َوِإَذا اْلَيْوُؤوَدُة ُسِئَلْت 
َعِلَيْت نـَْفس  مَّا ) 13(َوِإَذا اْجلَنَُّة أُْزِلَفْت ) 12(َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعلَرْت ) 11(ُكِشَطْت 
 َأْحَضَرْت 

 
رمبا قد حتدث هذه األمور كلها يف نفس الوقت أو على مدى أيام وأيام ، لكن النص ال 

حدث يف نفس الوقت أم على فرتات متباعدة ، بل يكرتث لليدة وال يبني إذا ما كانت ست
اهللا   شرييكرتث فقط للحدث من ناحية جزئياته ليبني هول ااشهد بالكامل ، فيكفي أن ي

كيا بني يف آياٍت عدة على فناء الكون الذي بالتأكيد يشيل تكّور الشيس وإنكدار 
 النجوم وما إىل ذلك ،

يكون ذا وقت معلوم فهذا ليس بيوم البعث الذي وبعد فإن كان يوم يبعثون يوماً ميكن أن 
نعرفه ، بل الوقت الذي سيظهر فيه كل األنبياء حىت خامتهم ، فيكون يوم يبعثون هو اادة 
اليت سيظهر كلهم فيها والوقت ااعلوم هو ظهور النيب ميد ، أي لو كانت اادة اليت بعث 

نة مثال وهذا هو يوم يبعثون ، وإن الوقت اهللا فيها األنبياء من آدم حىت النيب ميد ألفي س
 ااعلوم هو ارة إنتهاء إرسال األنبياء وهو يوم بعثة الرسول ميد ،

كيا يسيى البعث بالنهضة والقيام أما يوم البعث فهو يوم قيامنا من القبور ال يوم قيامنا اهام 
 خاصة

 
َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاللَّ  ِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َواْرتَاَبْت قـُُلوبـُُهْم فَـُهْم ِيف َريِْبِهْم يـَتَـَردَُّدوَن ِإمنَّ

ًة َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه انِْبَعاثـَُهْم فَـثَبََّطُهْم َوِقيَل اقـُْعُدوا مَ ) 45( وا َلُه ُعدَّ َع َوَلْو أَرَاُدوا اْخلُُروَج َألََعدُّ
 اْلَقاِعِدينَ 
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زال العقوبة ليوم ظهور النيب ميد ، ومل تنزل به العقوبة لرتكه إىل يوم عليه فإبليس أمهل بإن
بل تركه القيامة ، ونقول تركه وال نقول تأخريه ، ألن اهللا مل يؤخره صراحة إىل يوم القيامة ، 

من أحٍد اآلن بإبليس فين اايكن أن يقتلهليوم القيامة ، فلو ظفر   
اه أو لعدم كفاءة إمياننا على ماربته ، كيا إن إبليس لكن ذلك علينا صعب لعدم قدرتنا أن نر 

 ليس بالغيب الذي يظهر ان يرتصد به ،
ألن إيقاع العقوبة عليه قد حتولت ، فطلب تأخري إبليس ليوم القيامة ال يدخل ضين إنظاره 

من اهللا إىل عباده ، فبعد أن إكتيلت السجدات آلدم بات قتل الظااني والفاسدين من 
باد ااؤمنني ، أي يعذبم اهللا على أيدي هؤالء ، وسنرى يف يوم اخلليفة أن اهللا مل شأن الع

، بل كان كل ذلك منوطاً بعباده  يتدخل حىت يف هالك قوم نوح وعاد وآل فرعون واريهم ،
.ونعين اخلليفة وجنوده   
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 اابحث اخلامس
 

 سكن آدم يف اجلنة 
 

 تناولت ثالث سورة قضية سكن آدم يف اجلنة وهن 
 

سورة األعراف -األوىل   
 

َيُكن ملَن َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإبِْليَس ملَْ 
َد ِإْذ أََمْرُتَك َقاَل أَنَْا َخيـْر  ملْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر َقاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسجُ ) 11(السَّاِجِديَن 

َها َفَيا َيُكوُن َلَك َأن تـََتَكبـََّر ِفيَها َفاْخرُْج ِإنََّك ِمَن ) 12(َوَخَلْقَتُه ِمن ِطٍني  َقاَل َفاْهِبْط ِمنـْ
َعثُوَن ) 13(الصَّاِارِيَن  َقاَل فَِبَيا ) 15(َل ِإنََّك ِمَن اْلُينَظرِيَن َقا) 14(َقاَل أَنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

ُمثَّ آلتِيَـنـَُّهم ملن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن ) 16(َأْاَويـَْتِين َألقـُْعَدنَّ َهلُْم ِصَراَطَك اْلُيْسَتِقيَم 
َها َمْذُؤوًما مَّْدُحورًا لََّين  )17(أَْميَاِ�ِْم َوَعن َمشَائِِلِهْم َوَال جتَُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِيَن  َقاَل اْخرُْج ِمنـْ

ُهْم َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْمجَِعَني  َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة َفُكَال ) 18(تَِبَعَك ِمنـْ
فَـَوْسَوَس َهلَُيا الشَّْيطَاُن ) 19(ِيَني ِمْن َحْيُث ِشْئُتَيا َوَال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فَـَتُكونَا ِمَن الظَّالِ 

ُهَيا ِمن َسْوآِتَِيا َوَقاَل َما نـََهاُكَيا َربُُّكَيا َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ أَ  ن لِيُْبِدَي َهلَُيا َما ُوورَِي َعنـْ
) 21(ا َلِيَن النَّاِصِحَني َوَقاَمسَُهَيا ِإينل َلُكيَ ) 20(َتُكونَا َمَلَكْنيِ َأْو َتُكونَا ِمَن اْخلَاِلِديَن 

اْجلَنَِّة َفَدالَُّمهَا ِبُغُروٍر فَـَليَّا َذاَقا الشََّجَرَة َبَدْت َهلَُيا َسْوآتـُُهَيا َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَيا ِمن َوَرِق 
الشَّْيطَاَن َلُكَيا َعُدوٌّ مُِّبني   َونَاَداُمهَا َربـُُّهَيا َأملَْ أَنـَْهُكَيا َعن تِْلُكَيا الشََّجَرِة َوأَُقل لَُّكَيا ِإنَّ 

َقاَل ) 23(َقاَال َربـََّنا ظََلْيَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن ) 22(
َقاَل ِفيَها َحتْيَـْوَن ) 24(ٍني اْهِبطُواْ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإَىل حِ 

َها ُختَْرُجوَن  25 -َوِفيَها َمتُوتُوَن َوِمنـْ  
ِمْن يَا َبِين آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُوارِي َسْوآِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التـَّْقَوَى َذِلَك َخيـْر  َذِلَك 

يَا َبِين آَدَم َال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَيا َأْخرََج أَبـََوْيُكم ملَن  )26(آيَاِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن 
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ُهَيا لَِباَسُهَيا ِلُريِيـَُهَيا َسْوآِتَِيا ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََروْ  نـَُهْم ِإنَّا اْجلَنَِّة يَنزُِع َعنـْ
ء لِلَِّذيَن َال يـُْؤِمُنونَ َجَعْلَنا الشََّياِطَني َأْولَِيا   

 
 

سورة طه -الثانية   
 

َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم ) 115(َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمن قَـْبُل فَـَنِسَي وَملَْ جنَِْد َلُه َعْزًما 
ُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَُّكَيا ِمَن فَـُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا عَ ) 116(َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَىب 

َوأَنََّك ال َتْظَيأُ ِفيَها َوال ) 118(ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوال تـَْعَرى ) 117(اْجلَنَِّة فَـَتْشَقى 
اْخلُْلِد َوُمْلٍك ّال  فَـَوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن َقاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرةِ ) 119(َتْضَحى 

َلى  َها فَـَبَدْت َهلَُيا َسْوآتـُُهَيا َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَيا ِمن َوَرِق اْجلَنَِّة ) 120(يـَبـْ َفَأَكال ِمنـْ
َها) 122(ُمثَّ اْجَتَباُه َربُُّه فَـَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى ) 121(َوَعَصى آَدُم َربَُّه فَـَغَوى   َقاَل اْهِبطَا ِمنـْ

يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم ملينل ُهًدى َفَيِن اتـََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى  مجَِ
) 124(َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكرِي َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَيى ) 123(

َقاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فَـَنِسيتَـَها ) 125(َشْرَتِين َأْعَيى َوَقْد ُكنُت َبِصريًا َقاَل َربل ِملَ حَ 
126 -وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى   

 
 

سورة البقرة -الثالثة   
يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َجاِعل  ِيف اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلواْ َأَجتَْعُل ِفيَها َمن 

َماء َوَحنُْن ُنَسبلُح ِحبَْيِدَك َونـَُقدلُس َلَك َقاَل ِإينل َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُيوَن  َوَعلََّم آَدَم ) 30(الدل
) 31(اِدِقَني اَألْمسَاء ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَيالِئَكِة فَـَقاَل أَنِبُئوِين بَِأْمسَاء َهُؤالء ِإن ُكنُتْم صَ 

ُهم ) 32(َقاُلواْ ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْيتَـَنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم  َقاَل يَا آَدُم أَنِبئـْ
َواِت َواَألْرِض َوَأْعَلُم بَِأْمسَاِئِهْم فَـَليَّا أَنَبَأُهْم بَِأْمسَاِئِهْم َقاَل َأملَْ أَُقل لَُّكْم ِإينل َأْعَلُم َاْيَب السََّيا

33 -َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُيوَن   
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)34(َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن   
َها َرَاًدا َحْيُث ِشْئُتَيا َوَال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة  َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنَّةَ  وَُكَال ِمنـْ

َها َفَأْخَرَجُهَيا ِممَّا َكانَا ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبطُوْا ) 35(فَـَتُكونَا ِمَن الظَّاِلِيَني  َُيا الشَّْيطَاُن َعنـْ َفَأَزهلَّ
فَـتَـَلقَّى آَدُم ِمن رَّبلِه  ) 36(ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإَىل ِحٍني بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اَألْرِض 

يًعا َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم ملينل ) 37(َكِلَياٍت فَـَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم  َها مجَِ قـُْلَنا اْهِبطُواْ ِمنـْ
بُواْ ِبآيَاتَِنا ) 38(َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن ُهًدى َفَين تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوف  َعَلْيِهْم  َوالَِّذيَن َكَفُرواْ وََكذَّ

  أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
 

تعامل اهللا مع قضية آدم تعامال اريب يف سرد قصته ، وجاءت اآليات اليت حتيل إسم آدم 
سوءة ، حىت مسألة سجود ااالئكة له اامضة حاملة افردات مبهية ، كهؤالء والشجرة وال

ومسألة دخوله اجلنة مل تكن واضحة ومفصلة ، ورام ذكر آدم كثرياً يف القرآن إال إنه 
 سبحانه مل يذكر لنا تفاصيل توضح لنا ااالبسات اليت ذكرناها سابقاً وسنذكرها الحقاً ؟

ا الغيوض يعود إلرتباط وبعد إعتنائي بالوقوف على هذه ااالبسات أدركُت إن السبب يف هذ
هذه األحداث باخلليفة الذي ال حنبذ التطرق لكنهه يف هذا اليوم ، لذا سنحاول اارور 

 سريعا متهيداً لبيان التفاصيل يف اليوم الثاين اخلاص باخلليفة ،
 

بعد إنتهاء مراسيم السجود آلدم رسم الباري عزوجل حياة آدم يف اجلنة ، حياة اليشاركه به 
، إال زوجه وهو أخيه ، ومها حييالن يف صلبهيا الذرية القادمة ، من أحد   

مل يكن آدم وزوجه خارج اجلنة ليقول اهللا له يا آدم أسكن أنت وزوجك اجلنة ، بل كان 
القصد من هذا النداء تعريف آدم إن ما من أحٍد سيسكن اجلنة اريكيا ، واليشارّكيا أحد 

 يف طعاٍم وماٍء وملبس،
ا أن اليقربا الشجرة ،وكل ما عليهي  

 السور اليت أختصت بنداء آدم للسكن يف اجلنة ثالثة ، األعراف و طه والبقرة
:وقد رشحنا سورة األعراف على أ�ا أول آية ذكرت سكن آدم ، لألسباب   
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ُهَيا ِمن َسْوآتِِ   -قوله  - 1 فهذا دليل  -َيا  فـََوْسَوَس َهلَُيا الشَّْيطَاُن لِيُْبِدَي َهلَُيا َما ُوورَِي َعنـْ

على أن آدم وزوجه مل يكونا قد تعرفا على السوءة ، ويف هذه اآلية بيان للدافع الذي يروم 
الشيطان حتقيقه ، وهو أن يبدي هليا ما وري عنهيا من السوءة ، مع ذلك فهذا ال يعين 

بحث مشيئة الشيطان وبأنه كيان مستقل عنهيا ، وسنتعرف على هذه الكيفية الحقا يف اا
. اخلاص بالشيطان   

كان أول فعل آدم وزوجه هو التذوق من الشجرة ، أل�يا كانا بعد يف حذر من األكل   - 2
 منها ،

.طلب آدم وزوجه الغفران ، أما التوبة فكانت يف السور األخرى  - 3  
حديث الشيطان معهيا يف هذه اآليات خيتلف عن اآليات البقية ، فيبدو لنا الشيطان  - 4

يبذل قصارى جهده إلقناعهيا على جمرد التذوق من الشجرة ،  وهو  
 َوَقاَمسَُهَيا ِإينل َلُكَيا َلِيَن النَّاِصِحَني 

مبا إن اآليات من سورة البقرة حتدثت عن آخر حدث عصى آدم به اهللا كيا سنوضح ،  - 5
بقوله تعاىل  عليه فسورة طه هي السورة اليت تنافس سورة األعراف ، ومبا إن سورة طه بدأت

، 
 َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمن قَـْبُل فَـَنِسَي وَملَْ جنَِْد َلُه َعْزًما 

فهناك حدث قد سبق هذه اآلية ، وهو قيام آدم وزوجه بتذوق الشجرة من قبل ، وافر اهللا 
 هليا ،   

 
 اآلن الحظ قوله تعاىل

  -وٌّ مُِّبني  َوأَُقل لَُّكَيا ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكَيا َعدُ  - 
لكنك حني تراجع اآلية اليت نادى اهللا با آدم وزوجه ليسكنا اجلنة لن جتد قوال من اهللا هليا 

َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة َفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَيا َوالَ   -بالتحذير من الشيطان 
) 19(الظَّاِلِيَني  تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فَـَتُكونَا ِمنَ   

يدلنا ذلك على إن آدم بعُد مل يتعرف على الشيطان ومل يكن يفقه ما هو الشيطان وما هي 
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حيله والطرق اليت يتخذها الشيطان لإليقاع به ، لذا قال اهللا له شيئاً مرادفاً ليقّرب له صورة 
-فتكونا من الظااني  -الشيطان بقوله عز وجل   
ان وحترك ما يف صدريهيا من شك مل يعيا آدم وزوجه إن هناك قوى فليا وسوس هليا الشيط

تدفعهيا للخطأ ، إمنا أعتقدا إن ما خيتل  يف صدرمها هي أفكار حسنة يبتغيان من ورائها 
 الوصول إىل مايريدان وبالشكل الصحيح ،

تدفعه فليا بان له إن إتباعه لوسواسه الصدري أوقعه يف تلكه ، علم ساعتها أن هناك قوًى 
يعين أن يتبع القوى الشيطانية اليت  -فتكونا من الظااني  -أن يكون ظاااً وإن قول اهللا له 

 يف صدره ، لذا كليهيا اهللا بعد عصيا�يا وعرفهيا بالشيطان كإسم وليس كيوصوف ،
 

 هنا إستحق آدم وزوجه اخلروج من اجلنه مبا إرتكباه من فعل ، لكنهيا طلبا الغفران فغفر هليا
 لذا أعاد اهللا هليا تنظيم حياتيا يف اجلنة وهذا ما ذكرته 

 سورة طه
َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم ) 115(َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمن قَـْبُل فَـَنِسَي وَملَْ جنَِْد َلُه َعْزًما  

ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَُّكَيا ِمَن  فَـُقْلَنا يَا آَدمُ ) 116(َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَىب 
َوأَنََّك ال َتْظَيأُ ِفيَها َوال ) 118(ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوال تـَْعَرى ) 117(اْجلَنَِّة فَـَتْشَقى 

) 119(َتْضَحى   
الشجرة وعدم إتباعه للعهد مث بني اهللا يف اآليات أعاله سبق العهد إىل آدم بعدم اإلقرتاب من 

َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ   -جاءت آية إعرتاضية يف النص أال وهي 
   116 -ِإبِْليَس َأَىب 

فَـُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفال   -أي كان بداية احلديث معهيا يف قوله 
َوأَنََّك ال ) 118(ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوال تـَْعَرى ) 117(رَِجنَُّكَيا ِمَن اْجلَنَِّة فَـَتْشَقى خيُْ 

)119(َتْظَيأُ ِفيَها َوال َتْضَحى   
وهنا قضى اهللا على آدم أمراً مهيا أال وهو إن إتباعه للشيطان سؤدي إىل خروجه من اجلنة 

 له ااطيبات يف اجلنة ، طعام وملبس الينفذان ، وماء سلسبيل فيشقى ، وبااقابل زاد اهللا
 جاٍر دون انقطاع ،
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فَـُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفال   -وإن كنَت تعتقد إن العدو ااشار له يف اآلية 
) 117(ُخيْرَِجنَُّكَيا ِمَن اْجلَنَِّة فَـَتْشَقى   

ألن  -اليت قبلها مل ترد إعرتاضية يف احلديث ، فال خنتلف كثرياً بالرأي  هو إبليس وإن اآلية 
اهللا إن أشار إىل إبليس بأنه عدو فيعين فعل إبليس وال يعين شخصه بدليل إن آدم مل يرى 

إبليس يف اجلنة بل أحس بسواس يف صدره ، أو فالنقل أن إبليس كّليه من خالل الوسوسة 
ولو كان آدم رأى إبليس أو أيقن إن الوسواس الذي إختلجه هو  ،  فعالم حيذره اهللا منه ؟

 إبليس فلياذا مل يبدي هللا هذه احلجة ؟ أي يقول يارب قد أوقع يب إبليس ، 
وإذا كان ااشار له إبليس فقد عىن فعله ، إذ إن فعل إبليس نفسه هو فعل وسواس شيطاين ،  

.وهذا ما سنوضحه شيئا فشيئاً   
سواس يدفع آدم إىل تلك الشجرة بعد ذلك عاد الو    
َلى   َفَأَكال ) 120(فَـَوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن َقاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك ّال يـَبـْ

َها فَـَبَدْت َهلَُيا َسْوآتـُُهَيا َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَيا ِمن َوَرِق اْجلَنَِّة َوَعصَ  ى آَدُم َربَُّه فَـَغَوى ِمنـْ
) 122(ُمثَّ اْجَتَباُه َربُُّه فَـَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى ) 121(  

  -وكان أاواء الشيطان آلدم يف هذه اارة أكرب من اارة السابقه ففي اارة السابق قال له 
الداً ، أما يف هذه أي رمبا تكون ملكاً أو تكون خ -َتُكونَا َمَلَكْنيِ َأْو َتُكونَا ِمَن اْخلَاِلِديَن 

َلى    -اارة فجيع له االك واخللد معا وقال له  وهذا ما كان  -َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك ّال يـَبـْ
 حيلم به آدم وزوجه

يف ظل احلياة اجلييلة اليت كانا يعيشا�ا آدم وزوجه مل يكن ينقصهيا إال البقاء الطويل يف  -
لود ، كيا يبدو لنا إ�يا كانا يسعيان إلمتالك كامل اجلنة ، بقاء ال منتهى ألمده وهو اخل

اجلنة مبا يف ذلك ااساحة اليت تقع فيها الشجرة ، ودليلينا على ذلك قوله عزوجل التقربا 
هذه الشجرة ، فيفهوم النص يقودنا للتعرف على مساحة ولو صغريه كانت خمصصه 

سبحانه وال تأكال من هذه  للشجرة ، ألن الشجرة لو كانت خمتصه مبساحة مدده لقال
هنا  -َأملَْ أَنـَْهُكَيا َعن تِْلُكَيا الشََّجَرِة  -الشجرة ، البل الحظ قوله بعد أن ذاقا الشجرة 

ومل يقل هليا هذه الشجرة ، وهذا يدلنا إن  -تلكيا الشجرة  -اإلشارة تدل على البعيد 
ة اليت خصصها اهللا لتلك مكان السجدات اليت أديْت آلدم كانت قرب الشجرة ويف ااساح
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الشجرة ، لذا قال هليا ال تقربا هذه الشجرة يف بداية األمر وبدأ سكنهيا اجلنة ، فخرجا 
من حياض الشجرة ، وبعد أن ذاقاها هربا خارجا من حياضها لذلك نادامها اهللا مشرياً إىل 

 الشجرة من بعد ، 
ة ااخصصة للشجرة ، ويبدو يل أ�ا هذا يعين إن االك الذي كانا حيليان به هو ملك ااساح

منطقة ما خلق اهللا مثل مجاهلا وروعتها ، ألننا إن مل نعطي أمهية هلذا ااوضوع فيا يكون 
آلدم وزوجه من إهتيام باالك ومها يسكنان لوحديهيا يف اجلنة ويأكالن من حيث يشاءان 

، 
فيا دعى آدم للعصيان مرة أخرى  --  

ة كان أكرب ، وهنا وقع آدم وزوجه بشٍك أكرب ، لقد شكا إن جمرد قلنا إن األاواء هذه اار 
تذوقهيا للشجرة لن يفي بالغرض ااطلوب وجيعل هليا االك واخللود فراحا ينويان أكلها 

-فأكالها ، لذا الحظ فعلهيا يف سورة األعراف وهو النداء األول    
ُهَيا فَـَليَّا َذاَقا الشََّجَرَة َبَدْت َهلَُيا َسْوآتُـ  -    

 جتدمها ذاقا الشجرة فقط أما يف سورة طه وهو النداء الثاين
َها فـََبَدْت َهلَُيا َسْوآتـُُهَيا  -  َفَأَكال ِمنـْ  

 جتد أ�يا أكال منها 
 مادعى آدم وزوجه للعصيان أيضا هو طول األمد ، تدلنا اآلية من سورة طه

) 115(ملَْ جنَِْد َلُه َعْزًما َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل آَدَم ِمن قَـْبُل فَـَنِسَي وَ   
بأن آدم مّر بفرتة زمنية طويله بني حتذيره من اإلقرتاب من الشجرة وقيامه بتذوقها ـ ولو إنّا ال 

منيل للقول إن هذه الفرتة كانت بني حتذير آدم من اإلقرتاب من الشجرة وبني تذوقه هلا ، 
 وذلك ألسباب

عهدا        التحذير من اإلقرتاب للشجرة ال يعد - 1  
على إفرتاض كونه عهدا فهل يعاقبه اهللا على نسيانه  - 2    
وإن عاقبه اهللا على نسيانه فلياذا مل حيت  آدم وزوجه بالنسيان ويقوال ربنا نسينا وأخطأنا  - 3
. 

لذا فإنّا منيل لتفسري هذه اآلية على أ�ا تعين ما عهد له من أمساء هؤالء فنسيهم ، أو عهد 
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ساعده على دفع اواية الشيطان ، ولنأخذ مثاال على ذلك إليه ما ي  
َعَهَد اهللا آلدم عهدة جيب أن تكون ذات عالقة بأمره تعاىل بعدم اإلقرتاب من الشجرة ، كأن 

 قال له كيا جاء يف قوله 
 سورة األعراف

ذا إن الذين اتقوا إ)  200( وإما ينزانك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم  - 
201 -مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون    

لنفرتض إن هذه اآلية هي العهدة اليت أعطاها اهللا آلدم ، فنسيها و مل يكن له عزم بدو�ا على 
اإلمتثال ألمر اهللا ، أي كأمنا قال تعاىل فال تذكر ما عهدنا إليه وال هو مالك للعزم ، أّما أن 

ذا هو الغريب حقا ،نتصور خالف منطق اآلية فه  
وهذا ما جاء به القرطيب    
 

) فنسي ( ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي قرأ األعيش باختالف عنه : قوله تعاىل {{ 
ترك ؛ أي ترك األمر والعهد ؛ وهذا قول جماهد وأكثر : بإسكان الياء وله معنيان أحدمها 
هنا من السهو ) نسي ( ن عباس قال اب: وثانيهيا . اافسرين ومنه نسوا اهللا فنسيهم 

قال ابن زيد نسي ما عهد اهللا إليه . والنسيان ، وإمنا أخذ اإلنسان منه ألنه عهد إليه فنسي 
 -وعلى هذا القول حيتيل أن يكون آدم . يف ذلك ، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس 

. عنا اليوم مرفوعا يف ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان ، وإن كان النسيان  -عليه السالم 
 -وااراد تسلية النيب . ومعىن من قبل أي من قبل أن يأكل من الشجرة ؛ ألنه �ي عنها 

؛ أي طاعة بين آدم الشيطان أمر قدمي ؛ أي إن نقض هؤالء العهد  -صلى اهللا عليه وسلم 
يد أي وإن يعرض يا م. فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي ؛ حكاه القشريي وكذلك الطربي 

}} هؤالء الكفرة عن آيايت ، وخيالفوا رسلي ، ويطيعوا إبليس فقدما فعل ذلك أبوهم آدم   
 

طبعا هنا وألجل أن يأخذ بقول إبن عباس وإبن ترباس هّدم شريعة اهللا وسنته ، فقال إن آدم  
كان مأخوذاً بالنسيان ، ويعين إن سنة اهللا كانت تقضي مبعاقبة من ينسى حكياً أو أمراً ، 

ي طبعاً خالفاً لسنته بعد آدم ، وااضحك إنه توصل بأن ما قام به الكفرة من نقض وه
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لعهودهم ، شيئ عادي جداً ، فقد فعل آدم مثل فعلتهم ، ومبا أن آدم كان مأخوذ 
بالنسيان وذريته اري مأخوذة بذلك ، فكأمنا يربء اهللا من نقض عهده مع الرسول ، ويقول 

من نيب اهللا آدم ، فسبحان اهللا عّيا يصفون اهللا لرسوله إن هؤالء أهون   
عيوما تطرقنا هلذا القول سابقاً ، ومهيا كان منطلق هذه اآلية فإ�ا تدلنا على فرتة طويلة 
عاشها آدم وزوجه يف اجلنة مما أدى إىل نسيانه سواء أمساء هؤالء أم التحذير من اإلقرتاب 

بأقل من ألف سنة كانت سببا لطول األمد للشجرة ، وهذه الفرتة الطويلة اليت ال أقدرها 
.وبعد األمل لدى آدم وزوجه   

 ولنكيل التيعن يف النداء الثالث لنتعرف على أمور أخرى دعت آدم وزوجه للعصيان
 سورة البقرة

َها َرَاًدا َحْيُث ِشْئُتَيا َوَال تـَقْ  َربَا َهِذِه الشََّجَرَة َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكَال ِمنـْ
َها َفَأْخَرَجُهَيا ِممَّا َكانَا ِفيهِ ) 35(فَـَتُكونَا ِمَن الظَّاِلِيَني  َُيا الشَّْيطَاُن َعنـْ َفَأَزهلَّ  

 يف اارة الثانية اليت أكل آدم وزوجه من الشجرة إجتباه ربه فتاب عليه وهدى 
-)  122(ى ُمثَّ اْجَتَباُه َربُُّه فَـَتاَب َعَلْيِه َوَهدَ   -  
وناداه وزوجه مرة أخرى ليبني هليا صفحه عليهيا ويأمرمها مبتابعة السكن يف اجلنة ، وهذه  

 اارة زاد هليا أيضا طيب اجلنة فجعل أكلهيا راداً 
َها َفَأْخَرَجُهَيا ِممَّا َكانَا فِ  -لكن القضية هنا إختلفت كثرياً بقوله تعاىل  َُيا الشَّْيطَاُن َعنـْ يهِ َفَأَزهلَّ  

 ألنه سبحانه مل يبني لنا أ�يا تذوقا أو أكال من الشجرة بل سقطا عنها فيا يعين ذلك ؟
الزلل هو السقوط واإلحنراف  -  

 ويف معجم ااعاين
َزلَْلُت ، أَزِلُّ ، مصدر َزلٌّ ، زُلول  ، َزَلل  ). ثالثي الزم ، متعد حبرف : فعل (  :ز ل ل {{     

َزلَّْت ِبِه الَقَدمُ . " َطْت ، َوقَـَعْت ، َزَلَقْت َسقَ ": َزلَّْت َقَدُمُه  ".  "  
}} تـََنحَّى: َزلَّ َعِن اْلَيْقَعِد  .     

هل كان اهللا يعين بأزهليا الشيطان عنها قيامهم بنفس الفعل السابق وهو األكل منها ، أي  
 إ�يا وقعا يف احملذور مرة أخرى ،

يفهوم العبارة ال تدل أبدا على أنه سبحانه أشار إىل ورام أنه مل يبني هل أ�يا ذاقا أم أكال ف
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فعل األكل أو التذوق بالنص ااذكور ، ألن األكل أو التذوق من الشجرة ال يعرب عنه أنه 
-أزله الشيطان فيها أو عليها أو حىت إليها  -زل عنها ، بل رمبا يكون القول   

أو أ�يا دخال على حياضها وذهبا  فبذلك يكون اافهوم أ�يا سقطا يف احملذور ودخال فيه 
، كيا ميكن ) عنها ( إىل حياضها ، كل ذلك من اايكن تقبله لو أنه تعاىل مل خيرت مفردة 

فلم يربحا عنها  -أن يكون اافهوم مقبوال لو إختار عنها بصيااة أخرى كأن يقول سبحانه 
( تياره للزلل مع حرف اجلر أي بقيا مالزمني هلا وبقيا يأتيان فعل األكل منها ، ولكن أخ -

أبعد كل هذه اإلحتياالت ، ألن كالمه عزوجل صار مقاربا لقولنا زللت عن الطريق ) عن 
أي أبتعدت عنه ، وأزلين الشيطان عن الصراط ااستقيم ، وهذا عكس ااطلوب ، 

 فااطلوب أ�يا قرباها وليس العكس أي إبتعدا عنها ، 
مما أتياه سابقا وهو التذوق أو األكل ، أل�يا كليا إقرتبا من يبدو لنا إن فعليهيا كان أكرب 

 الشجرة زاد طيعهم با ، فأول األمر كان تذوقا وبعده األكل منها ، 
مل يقم اهللا سبحانه هذه اارة بلومهيا ومل يعتب عليهيا ، كيا أ�يا مل يطلبا الغفران أو  

اليت ال ميكن قبول توبة بعدها فال داعي  يتوسال باهللا ، وقد يكون ذلك أل�يا منحا التوبة
ألن يعتب عليهيا أو يقومان مها بالتوسل باهللا عسى أن يتوب عليهيا مرة أخرى ، لذا 

قى آدم كليات من ربه ليتوب عليه تل  
ال بد أن يكون السبب أ�يا إرتكبا فعال ال يشابه فعلهيا السابق ، فيا هذا الفعل الذي  =

 أتيا به ؟
ئع والقوانني تصنف األفعال إىل صنفنييف كل الشرا  

األفعال احملذورة وااينوع إتيا�ا ونسييها باألحكام الناهية 1  
األفعال الواجب أتيا�ا ونسييها باألحكام اآلمره  - 2  

فيثال القيام بالصالة أتيان فعل وتركها إمث يوجب القضاء وإال فاحلساب يوم احلساب ، وعدم 
يام بفعل لو أتاه أحدنا وجبت عليه العقوبة باجللد أو الرجم ، فإن مل الزنا هو إمتناع عن الق

 يشهد أحد فعلته ويفتضح أمره كان عليه أن يتحيل عقوبته يف اآلخرة ، 
مع ذلك فكل الشرائع والقوانني جتعل من عدم اإلمتثال لألوامر الناهيىة جرمية أكرب من 

قضاءها مبثلها بل وحىت من ااتوقع أن يغفر اإلمتناع عن القيام بفعل ، لذلك فالصالة ميكن 
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اهللا لنا يوم القيامة ذلك أو يتهاون معنا يف العقوبة  ، ألن هذا الذنب متعلق حبقوق اهللا 
ومن رمحته أنه يتنازل كثريا عن حقوقه ، وكيا مسحت سنة اهللا ورسوله بقضاء الصالة عن 

، مبوجب وصية يوصي با اايت يف  اايت بواسطة إبنه أو مباٍل يرصده قبل موته ألجل ذلك
نسبٍة التتجاوز الثلث من أمواله  ، أما حقوق اآلخرين فال يهبها اهللا إال مبوافقة أصحابا 

 وهذا شيئ ال ميكن توقعه فاجلييع يوم القيامة حيتاج حلقوق يسد به حقوق اآلخرين ، 
ل اليبايل به كثرياً حىت ولو  رمه كالسرقة لكن إتيان الفعرم القيام بفعل جكيا إن القوانني جت

يقوم كان فيه إنقاذ للنفس ، فين جيد اريقاً وكان بإستطاعته إنقاذه ليس كين يقتل ، أي 
إزهاق نفس ، بل إن كثري من القوانني أعتربت  بفعل القتل ، رام أن النتيجة واحدة وهي

جنحة ، قد حيصل  وأعظم جترمي هلا هو إعتبارها، خمالفة جمرد عدم القيام بإنقاذ الغريق 
ااتهم با على حكم مع إيقاف التنفيذ ، أما القتل فأدناه السجن ااؤبد ويف أشد الظروف 

رمحة يكون السجن ااؤقت وفق أالب القوانني  ، وهذا يف حال وجود ظروف خمففة 
 للحكم كحالة الثأر لألخ من قاتله ،

ليهيا يف جمال حبثنا عن فعل آدم وزوجه ااهم إننا نريد التوصل ألمرين مهيني يفيدنا التعرف ع
 األخري و الذي كان سببا رئيسيا خلروجهيا من اجلنة

إن هناك أفعال البد أن يكون آدم وزوجه أُمرا با ، ألن عكس ذلك يدعونا إلحتساب  - 1
أن الشريعة اليت كان حيىي با آدم وزوجه ومها يف اجلنة شريعة اري مكتيلة ، أل�ا ختالف 

اليت نعرفها ، فبيا أن هناك فعل �اه اهللا عن إتيانه وهو عدم األكل شرائعه  وطبيعة سنة اهللا
من الشجرة ورمبا عدم اإلستياع لوسوسة الشيطان كذلك ولو أن القضيتني بنتيجة واحدة ، 
فال بد بعد ذلك أن يأمره بالقيام بفعل ، كالصالة مثال أو تعيري شعائر اهللا بل البد أنه أمر 

. قبل أن ينهاه اهللا عن اإلقرتاب للشجرة  بالصالة  
من أهم  العبادات اليت فرضها اهللا على اإلنسان هي الصالة والصيام وال سبيل لرتكهيا ،  --

فين اايكن ترك احل  إذا مل جند سبيال ألداءه وعدم دفع الزكاة إن مل منتلك ماال واجبا فيه 
ئها ولو قضاًء ودفع دية ترك الصيام بعدم الزكاة ، أما الصالة فكيا ذكرنا ال بد من أدا

 القدرة على الصيام ، 
ولو نظرنا ألمر اهللا بنهي آدم من اإلقرتاب من الشجرة نراه يشابه الصيام ، فالصيام يبىن على 
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فعل اإلمتناع عن األكل والشرب وما إىل ذلك  وليس على فعل اإلتيان كالصالة ، وهذا 
ناهية كالزنا ، فكل العبادات هي أحكام آمره ورام أن اليعين إن الصيام من األحكام ال

اإلمتناع عن األكل هو �ي عن القيام بفعل لكنه اليعد حكيا ناهياً ألن األكل يف حد 
ذاته ليس جرما بل جاءت حرمته إستثناًء من اإلباحة وذلك يف شهر رمضان ، وهب أن 

الة آدم وزوجه ؟ أم كانا ال صيام آدم كان يف اإلمتناع عن األكل من الشجرة ، فأين ص
 يصليان أل�يا يف اجلنة ،

حىت جنة اخللد اليت وعد اهللا ااؤمنني با ليس هناك من يقول بعدم تكليف ساكنها  --  
بالصالة ، بالرام أ�م أدوا ماعليهم من صالة يف حياتم األوىل ، ورمبا لن يسقط حىت 

ع الطعام والفاكهة وتدين القطوف فهذا الصوم بالرام من وعد اهللا عزوجل ااؤمني بتنو 
اليعين ترك الصيام وإن عين فال ميكن األخذ بذلك على الصالة ألن اجلزاء الميكن أن 

يكون تركاً للطاعة واإلتصال باهللا ، ألننا وجدنا إن القاعدة األساس إن الصالة جتب مادام 
ما يوم احلساب فرمبا خيتلف ، ولن اهللا ال يتواجد بالذات معنا سواء يف الدنيا أو يف اجلنة ، أ

جتب الصالة فيه ألن الرب يكون حاضراً معنا ، وهذا اليعين أن كيفية الصالة اليت تؤدى يف 
اجلنة هي ذاتا الصالة اليت نؤديها اآلن ، فقد تكون الصالة يف اجلنة جمرد قول السالم ألن 

الصالة ، السالم إسم من أمساء اهللا احلسىن وبذلك حصل الذكر وأديت   
عيوماً لسنا بصدد هذا اآلن إمنا نريد أن نبني إن أهم تكليف وأول تكليف جيب على ااؤمن 

هو الصالة ، وهو التكليف الذي اليسقط أبدا ما عدى يف حال اجلنون وهنا يسقط 
التكليف عن كل شيئ  ، لكن اارض ال مينعه  كيا يف الصيام وال الفقر والفاقة كاحل  

إلقاء النفس بالتهلكة كاألمر بااعروف والنهي عن اانكر ، بل أكد الفقهاء إ�ا والزكاة وال 
جتب حىت يف حلظات ااوت إذا مسع احملتضر األذان وكان واعيا وقادراً على الذكر فيؤديها 

ولو باإلمياء ، أي إن أفعال الصالة وما تسيى باألركان قد يسقط بعضها بعدم القدرة على 
ورفع اليدين يف القنوت وما إىل ذلك ، كأن يومئ الغاطس يف البحر  القيام أو النطق

 بالصالة فإن جنى أعادها وإن هلك فال إمث عليه ، 
ما يهينا هو إن آدم وزوجه مل يكن ميلكان أي حجة متنعهيا من الصالة ال اجلنة اليت هم فيها 

 وال قواهم العقلية ،   
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آدم وزوجه يف اجلنة أو أي فعل آخر من العبادات  سواء كانت الصالة اليت كانا يؤديها  - 2
ذه األفعال أو جزء منها كان على مقربة من الشجرة هل تهاكتعظيم شعائر اهللا فالبد أن تأدي

يف إتيان الشجرة ، فال شك أن اجلنة كبرية جداً وما  ا، األمر الذي يؤدي بالتايل لتفكريمه
ال تفسر   ) حيث شئتيا( ف –ْيُث ِشْئُتَيا َفُكَال ِمْن حَ  -يدلينا على ذلك قوله عزوجل 

، بل تعين أكرب  األكل منها فكالكيا فسرها الكثري على أ�ا تعين من أي شجرة أحببتم 
 من هذا التخصيص ، فهي تعين السياح ااكاين إذ يقول اهللا

 سورة البقرة  
199 -مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهللا إن اهللا افور رحيم     

أي أ�ا  لليكان وليست للنوع ، ألن اهللا كان يشري هلم على كل اجلنة ال على كل األشجار 
، 

َها َرَاًدا َحْيُث ِشْئُتَيا  َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنَّةَ  وَُكَال ِمنـْ
وال يعود يعود للجنة  -وكال منها  -يف قوله ) من ( اجلر رف ااتصل حب -ها  -فالضيري 

 لألشجار ، 
نستنت  من ذلك إن اجلنة كانت شاسعة يف مساحتها وال عجب أن كل منطقة فيها حتوي  

نوعا خاصا من الفوكه واألطعية ، كيا أن معىن اجلنة كيا سنتحدث عنها الحقا هو 
ااكان الذي حيتوي على جنة من كل شيئ وجنة يف كل شيئ ، واجلنة تعين الكثرة والتعدد 

 ، 
دنا احلديث إن آدم وزوجه كانت هلم عبادات خاصة يف اجلنة مددة جزًء أو كًال بالشجرة يقو 

، و هناك دليل آخر يثبت أن آدم كان يقوم بعباداته قرب الشجرة إن مل يكن للشجرة 
 نفسها ،

ااذا كان آدم يعتقد ويؤمن بالوسواس الذي  -ننطلق للبحث يف هذه القضية من السؤال  --
ا أكلت من الشجرة ستكون ملكا وخملداً ؟يقول له إذ  

حينيا يقول اهللا آلدم إن الشيطان عدوا لك ولزوجك فال ميكن اإلميان بأنه إتبع وسوسة 
الشيطان لرد أن الشيطان قال له أأدلك على شجرة اخللد وملك اليبلى ، حىت لو كان 

فعته لإلميان بالوسواس ، مما آدم مبنتهى السذاجة والفطرة فال بد أنه رأى يف الشجرة أموراً د
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جيعلنا اآلن حناول تصنيف هذه الشجرة لنعرف ما هي وااذا منع آدم من اإلقرتاب هلا ، 
وقبل أن خنوض يف ذلك إليك طائفة من بعض ماجاء بتفسريات اافسرين عن سكن آدم 

 يف اجلنة وعن مسيى الشجرة
 ففي سورة األعراف قال ابن كثري

اح آلدم ، عليه السالم ، ولزوجته حواء اجلنة أن يأكال منها من مجيع يذكر تعاىل أنه أب{{ 
، فعند ذلك " سورة البقرة " وقد تقدم الكالم على ذلك يف . مثارها إال شجرة واحدة 

حسدمها الشيطان ، وسعى يف ااكر واخلديعة والوسوسة ليسلبا ما مها فيه من النعية 
ما �اكيا ربكيا عن أكل الشجرة إال لتكونا ملكني : واللباس احلسن ، وقال كذبا وافرتاء 

لئال تكونا ملكني ، أو خالدين هاهنا ولو أنكيا أكلتيا منها حلصل لكيا ذلكيا  : أي 
: أي ]  120: طه ) [ قال يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى : ( كقوله 

لئال : أي ]  176: النساء [ ) يبني اهللا لكم أن تضلوا : ( لئال تكونا ملكني ، كقوله 
لئال متيد بكم: أي ]  15: النحل ) [ وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم ( تضلوا ،   .  

 
وقرأه . بكسر الالم " إال أن تكونا ملكني : " وكان ابن عباس وحيىي بن أيب كثري يقرءان 

. اجليهور بفتحها   
 

فإين من قبلكيا هاهنا ، ) ان الناصحني إين لكيا : ( حلف هليا باهللا : وقامسهيا  أي  
وأعلم بذا ااكان ، وهذا من باب اافاعلة وااراد أحد الطرفني ، كيا قال خالد بن زهري  

  : ابن عم أيب ذؤيب
 وقامسها باهللا جهدا ألنتم ألذ من السلوى إذ ما نشورها

إين خلقت : ، فقال  حلف هليا باهللا على ذلك حىت خدعهيا ، وقد خيدع ااؤمن باهللا: أي 
قبلكيا ، وأنا أعلم منكيا ، فاتبعاين أرشدكيا . وكان بعض أهل العلم يقول : " من 

 خادعنا باهللا خدعنا له }}
أين الدليل على هذا التفسري ؟  -وقامسهيا تعين وحلف هليا   

 الشيئ سوى إعتقاد إبن كثري على ذلك ، فأين اابىن الذي بىن عليه ؟
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ريد التخلص من هذه العقبة ، فهل قامسهيا تعين أقسم هليا على أساس الشيئ سوى أنه ي
 وجود حرف القاف والسني واايم ؟ فياذا حلف هليا ؟

 
 متعن يف قوله تعاىل

ُهَيا ِمن َسْوآِتَِيا َوَقاَل َما نـََهاُكَيا َربُُّكَيا عَ  ْن فَـَوْسَوَس َهلَُيا الشَّْيطَاُن لِيُْبِدَي َهلَُيا َما ُوورَِي َعنـْ
َوَقاَمسَُهَيا ِإينل َلُكَيا َلِيَن ) 20(َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن َتُكونَا َمَلَكْنيِ َأْو َتُكونَا ِمَن اْخلَاِلِديَن 

َفَدالَُّمهَا ِبُغُروٍر فَـَليَّا َذاَقا الشََّجَرَة َبَدْت َهلَُيا َسْوآتـُُهَيا َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن ) 21(النَّاِصِحَني 
ْيطَاَن ِهَيا ِمن َوَرِق اْجلَنَِّة َونَاَداُمهَا َربـُُّهَيا َأملَْ أَنـَْهُكَيا َعن تِْلُكَيا الشََّجَرِة َوأَُقل لَُّكَيا ِإنَّ الشَّ َعَليْ 

)22(َلُكَيا َعُدوٌّ مُِّبني    
 

مثال قال هليا واهللا إن اهللا ما �اكيا عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني ، أميكن قبول مثل 
القسم ؟ وأهل العلم الذين خيدعون ماهلم والعلم إذا ، أميكن أن أقسم لذي علٍم بأن  هذا

 اهللا ما �ى عن شرب اخلير إال ألن اخلير فيه خري لنا ؟
من خادعنا باهللا خدعنا له ، فأي منطٍق  -فيشرب ااسكني ألنه يأخذ بالقاعدة العبقرية 

.منحط ميكن أن يتقبل هذه الفكرة اهلجينة   
قصد يف قوله تعاىل فقامسهيا الشيطان أي كان الشيطان قسييا مشرتكا بينهيا ، والنصيحة  وال

كانت بينهيا ، أي نصح آدم زوجه ونصح اآلخري األول ، وكانت النصيحة أن اهللا ما�انا 
.......عن هذه الشجرة إال أن نكون ملكني   

ذي وقعا فيه ، وهو أن يغرر لذا قنع أحدمها اآلخر باألكل من الشجرة وهذا هو الغرور ال
.      أحدمها باآلخر   

 
ير والتنوير جاء مفصال بشكل أكثرويف التحر   

ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتيا وال تقربا هذه الشجرة فتكونا {{ 
  من الظااني
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هذه الواو من اخرج منها مذءوما مدحورا اآلية ، ف: ويا آدم عاطفة على مجلة : الواو من قوله 
أي قال اهللا إلبليس : احملكي ال من احلكاية ، فالنداء واألمر من مجلة ااقول احملكي يقال 

ويا آدم اسكن ، وهذا من عطف ااتكلم بعض كالمه على بعض : اخرج منها وقال آلدم 
، إذا كان لبعض كالمه اتصال وتناسب مع بعضه اآلخر ، ومل يكن أحد الكالمني موجها 

لذي وجه إليه الكالم اآلخر ، مع احتاد مقام الكالم ، كيا يفعل ااتكلم مع متعددين إىل ا
صلى اهللا  -يف جملس واحد فيقبل على كل خماطب منهم بكالم خيصه ، ومنه قول النيبء 

والذي نفسي : يف قضية الرجل واألنصاري الذي كان ابن الرجل عسيفا عليه  -عليه وسلم 
تاب اهللا عز وجل أما الغنم واجلارية فرد عليك وعلى ابنك جلد بيده ألقضني بينكيا بك

مائة وتغريب عام ، وااد يا أنيس على زوجة هذا فإن اعرتفت فارمجها ومن أسلوب هذه 
اآلية ما يف قوله تعاىل إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري 

امرأته على خطابه ليوسف لذنبك حكاية لكالم العزيز ، أي العزيز عطف خطاب    
ويا آدم اسكن بعاطفة على أفعال القول اليت قبلها حىت : فليست الواو يف قوله  - 53: ص 

وقلنا يا آدم اسكن ، ألن ذلك يفيد النكت اليت ذكرناها ، وذلك يف : يكون تقدير الكالم 
   حضرة واحدة كان فيها آدم وااالئكة وإبليس حضورا

آلدم بذه الفضيلة حبضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة ، ألن إعطاء النعم ويف توجيه اخلطاب 
ارضي عليه يف حني عقاب من استأهل العقاب زيادة حسرة على ااعاقب ، وإظهار 

للتفاوت بني مستحق اإلنعام ومستحق العقوبة فال يفيد الكالم من ااعاين ما أفاده العطف 
مث إن كان آدم خلق يف اجلنة ، . د ذلك ألعيد فعل القول على ااقول احملكي ، وألنه لو أري

أي ابق يف اجلنة ، : اسكن إمنا هو أمر تقرير : فكان مستقرا با من قبل ، فاألمر يف قوله 
وإن كان آدم قد خلق خارج اجلنة فاألمر لإلذن تكرميا له ، وأيا ما كان ففي هذا األمر ، 

ه إن كان إبليس مستقرا يف اجلنة من قبل فالقيع مبسيع من إبليس ، مقيعة إلبليس ، ألن
ظاهر إذ أطرده اهللا وأسكن الذي تكرب هو عن السجود إليه يف ااكان ااشرف الذي كان 

له قبل تكربه ، وإن مل يكن إبليس ساكنا يف اجلنة قبل فإكرام الذي احتقره وترفع عليه قيع 
لى معىن عظيم من قيع إبليس زائد له ، فقد دل موقع هذا الكالم ، يف هذه السورة ، ع

على ما يف آية سورة البقرة ، وإن كانتا متياثلتني يف اللفظ ، ولكن هذا ااعىن البديع استفيد 
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   من ااوقع وهذا من بدائع إعجاز القرآن
 

واإلتيان بالضيري اانفصل بعد األمر ، . والنداء لإلقبال على آدم والتنويه بذكره يف ذلك ااأل 
زيادة التنكيل بإبليس ألن ذكر ضيريه يف مقام العطف يذكر اريه بأنه ليس مثله ، إذ لقصد 

الضيري وإن كان من قبيل اللقب وليس له مفهوم خمالفة فإنه قد يفيد االحرتاز عن اري 
صاحب الضيري بالقرينة على طريقة التعريض وال مينع من هذا االعتبار يف الضيري كون 

]  54: ص[ تصحيح العطف على الضيري اارفوع ااسترت ، ألن إظهاره ألجل حتسني أو 
تصحيح أو حتسني العطف حيصل بكل فاصل بني الفعل الرافع ااسترت وبني ااعطوف ، ال 

ويا آدم اسكن اجلنة وزوجك ، فيا اختري الفصل بالضيري : خصوص الضيري ، كأن يقال 
تة فاتين العلم با يف آية سورة البقرة وهذه نك. اانفصل إال اا يفيد من التعريض بغريه 

   فضيها إليها أيضا
 

سوى أن الذي وقع يف سورة البقرة وكال بالواو وهنا بالفاء ، والعطف بالواو أعم ، فاآلية هنا 
وتلك منة . أفادت أن اهللا تعاىل أذن آدم بأن يتيتع بثيار اجلنة عقب أمره بسكىن اجلنة 

اا كان ذلك حاصال يف تلك احلضرة ، وكان فيه زيادة عاجلة تؤذن بتيام اإلكرام ، و 
تنغيص إلبليس ، الذي تكرب وفضل نفسه عليه ، كان احلال مقتضيا إعالم السامعني به يف 
ااقام الذي حكي فيه الغضب على إبليس وطرده ، وأما آية البقرة فإمنا أفادت السامعني أن 

ثيارها ، ألن ااقام هنالك لتذكري بين إسرائيل اهللا امنت على آدم مبنة سكىن اجلنة والتيتع ب
بفضل آدم وبذنبه وتوبته ، والتحذير من كيد الشيطان ذلك الكيد الذي هم واقعون يف 

}} شيء منه عظيم    
 

اليت وردت  -فكال منها  -حينيا بّني لنا الفرق فييا جاء يف سورة البقرة واألعراف يف اآلية 
عقب على ذلك شيئا ، وكأنه يقول إن اهللا ال يفرق يف القول مل ي -وكال منها  -يف البقرة 

بني وكال و فكال ، يف حني أنه يبني إن العطف بالواو أعم ، فيا كان تفسريه هلذا 
 اإلختالف ؟
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التفسري الوحيد الذي مل يدركه هذا اافسر إن النصني يتكليان عن أمرين ال عن أمٍر واحد ، 
ر اهللا بالسياح آلدم وزوجه باألكل من مثار اجلنة ، أما أي إن فكال كانت تعين بداية أم

وكال فهو األمر الثاين الذي جاء بعد وقوع آدم وزوجه يف اواية الشيطان ، وهذا األمر كان 
أعم بالفعل من األمر السابق اا ذكرناه من زيادة يف الرخاء عّل آدم وزوجه ميتنعان من 

.اإلقرتاب لتلك الشجرة   
 

  التحرير والتنويرونكيل ماجاء يف
        

رادا ألنه مدح لليينت به : على أن آية البقرة مل ختل عن ذكر ما فيه تكرمة له وهو قوله {{ 
فحصل من جميوع اآليتني عدة مكارم آلدم ، وقد وزعت على عادة القرآن . أو دعاء آلدم 

للسامع ، وتفننا يف توزيع أاراض القصص على مواقعها ، ليحصل جتديد الفائدة ، تنشيطا 
يف أساليب احلكاية ، ألن الغرض األهم من القصص يف القرآن إمنا هو العربة وااوعظة 

   والتأسي
 

وال تقربا هذه الشجرة أشد يف التحذير من أن ينهى عن األكل منها ، ألن النهي عن : وقوله 
   قربا�ا سد لذريعة األكل منها وقد تقدم نظريه يف سورة البقرة

 
حيتيل أن يكون �ي ابتالء ، : والنهي عن قربان شجرة خاصة من شجر اجلنة   55: ص 

جعل اهللا شجرة مستثناة من شجر اجلنة من اإلذن باألكل منها تيئة للتكليف مبقاومة 
فلذلك جعل النهي عن تناوهلا مفوفة باألشجار ااأذون فيها . الشهوة المتثال النهي 

، وهذا هو الظاهر ليتكون خمتلف القوى العقلية يف عقل النوع ليلتفت إليها ذهنهيا برتكها 
وذلك من اللطف اإلهلي يف تكوين . بتأسيسها يف أصل النوع ، فتنتقل بعده إىل نسله 

حىت حتصل مجيع القوى بالتدري  فال يشق . النوع ومن مظاهر حقيقة الربوبية وااربوبية 
يات على أن آدم اا ظهر منه خاطر ااخالفة وضعها دفعة على قابلية العقل ، وقد دلت اآل

أكل من الشجرة اانهي عنها ، فأعقبه األكل حدوث خاطر الشعور مبا فيه من نقائص 



231 

 

وحيتيل أن يكون ذلك . أدركها بالفطرة ، فيعناه أنه زالت منه البساطة والسذاجة 
ء يف التوراة أن خلصوصية يف طبع تلك الشجرة أن تثري يف النفس علم اخلري والشر كيا جا

بعيد ، وإمنا حكى اهللا لنا  -عندي  -اهللا �اه عن أكل شجرة معرفة اخلري والشر ، وهذا 
هيئة تطور العقل البشري يف خلقة أصل النوع البشري نظري صنعه يف قوله  وعلم آدم 

   األمساء كلها
 

اانهي عنه ، ال فتكونا على جواب النهي والكون من الظااني متسبب على القرب : وانتصب 
على النهي ، وذلك هو األصل يف النصب يف جواب النهي كجواب النفي ، أن يعترب 

التسبب على الفعل اانفي أو اانهي ، خبالف اجلزم يف جواب النهي فإنه إمنا جيزم ااسبب 
أن النصب على اعتبار التسبب : على إنشاء النهي ال على الفعل اانهي ، والفرق بينهيا 

تسبب ينشأ عن الفعل ال عن اإلخبار واإلنشاء ، خبالف اجلزم ، فإنه على اعتبار اجلواب وال
  ، تشبيها بالشرط ، فاعترب فيه معىن إنشاء النهي تشبيها لإلنشاء باالشرتاط

إما لظليهم أنفسهم : الذين حيق عليهم وصف الظلم " : الظااني " وااراد بـ  - 56: ص 
سيئة ، وإما العتدائهم على حق اريهم فإن العصيان ظلم حلق الرب وإلقائها يف العواقب ال

}} الواجب طاعته  
 

بعد هذه اللقلقة الطويلة فنحن كيا حنن مل نزدد فهيا لآلية كيا إزددنا جهال ، فيقول ااراد 
معلومة رائعة إذ يفسر اااء بعد اجلهد  -عليهم وصف الظلم  يصدقالذين  -بالظااني 

له تعاىلول لسببني ، وكأنه مل يكيل قراءة قو باااء ، مث يق  
)   23(َقاَال َربـََّنا ظََلْيَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن   

 
 وعن سورة طه جاء يف أضواء البيان

من اجلنة فتشقى إن  فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فال خيرجنكيا: قوله تعاىل {{ 
   لك أال جتوع فيها وال تعرى وأنك ال تظيأ فيها وال تضحى

. فتتعب يف طلب ااعيشة بالكد ، واالكتساب : فتشقى أي : وقوله يف هذه اآلية الكرمية 
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ألنه ال حيصل لقية العيش يف الدنيا بعد اخلروج من اجلنة حىت حيرث األرض ، مث يزرعها ، 
. حىت يدرك ، مث يدرسه ، مث ينقيه ، مث يطحنه ، مث يعجنه ، مث خيبزه مث يقوم على الزرع 
   فهذا شقاؤه ااذكور

 
إن : التعب يف اكتساب ااعيشة قوله تعاىل بعده : والدليل على أن ااراد بالشقاء يف هذه اآلية 

، ]  119 - 118 \ 20[ لك أال جتوع فيها وال تعرى وأنك ال تظيأ فيها وال تضحى 
احذر من عدوك أن خيرجك من دار الراحة اليت يضين لك فيها الشبع ، والري ،  يعين

وهذه األربعة هي األقطاب اليت يدور عليها كفاف : قال الزخمشري . والكسوة ، والسكن 
اإلنسان ، فذكره استجياعها له يف اجلنة ، وأنه مكفي ال حيتاج إىل كفاية كاف ، وال إىل  

وذكرها بلفظ النفي لنقائضها اليت هي . ذلك أهل الدنيا كسب كاسب كيا حيتاج إىل 
اجلوع ، والعري ، والظيأ ، والضحو ليطرق مسعه بأسامي أصناف الشقوة اليت حذره منها ، 

 حىت يتحامى السبب ااوقع فيها كراهة هلا 
 

حة ، قرينة واض]  118 \ 20[ إن لك أال جتوع فيها وال تعرى : فقوله يف هذه اآلية الكرمية 
على أن الشقاء احملذر منه تعب الدنيا يف كد ااعيشة ليدفع به اجلوع ، والظيأ ، والعري ، 

خالف اللبس: والعري بالضم . العطش : واجلوع معروف ، والظيأ . والضحاء     
 

تقول . ال تصري بارزا للشيس ، ليس لك ما تستكن فيه من حرها : وال تضحى أي : وقوله 
وضحى يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزا حلر . كرضي يرضى   ضحي يضحى ،: العرب 

. }}الشيس ليس له ما يكنه منه   
 

 وجاء يف القرطيب
وإذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب فقلنا ياآدم إن هذا : قوله تعاىل {{ 

أنك ال عدو لك ولزوجك فال خيرجنكيا من اجلنة فتشقى إن لك أال جتوع فيها وال تعرى و 
  تظيأ فيها وال تضحى
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) البقرة ( وإذ قلنا لليالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب تقدم يف : قوله تعاىل 
ال : فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فال خيرجنكيا من اجلنة �ي ؛ وجمازه . مستوىف 

 أنت وزوجك تقبال منه فيكون ذلك سببا خلروجكيا من اجلنة فتشقى يعين]  165: ص[ 
عليه السالم  -فتشقيا ألن ااعىن معروف ، وآدم : أل�يا يف استواء العلة واحد ؛ ومل يقل 

وأيضا اا كان الكاد عليها والكاسب هلا كان بالشقاء . هو ااخاطب ، وهو ااقصود  -
اإلخراج واقع عليهيا والشقاوة على آدم وحده ، وهو شقاوة البدن ؛ أال : وقيل . أخص 

إن لك أال جتوع فيها وال تعرى أي يف اجلنة وأنك ال تظيأ فيها وال : رى أنه عقبه بقوله ت
الكسوة والطعام والشراب وااسكن ؛ وأنك إن : تضحى فأعليه أن له يف اجلنة هذا كله 

ضيعت الوصية ، وأطعت العدو أخرجكيا من اجلنة فشقيت تعبا ونصبا ، أي جعت 
وإمنا . ؛ ألنك ترد إىل األرض إذا أخرجت من اجلنة وعريت وظيئت وأصابتك الشيس 

يعلينا أن نفقة الزوجة على الزوج ؛ فين يومئذ : خصه بذكر الشقاء ومل يقل فتشقيان 
جرت نفقة النساء على األزواج ، فليا كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتا على 

قة اليت جتب لليرأة على زوجها هذه وأعلينا يف هذه اآلية أن النف. بين آدم حبق الزوجية 
الطعام والشراب والكسوة وااسكن ؛ فإذا أعطاها هذه األربعة فقد خرج إليها من : األربعة 

نفقتها ؛ فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور ، فأما هذه األربعة فال بد هلا منها ؛ ألن با 
. ، ال يرى ابن آدم إال ناصبا فتشقى شقاء الدنيا : قال احلسن ااراد بقوله . إقامة ااهجة 

وقال الفراء هو أن يأكل من كد يديه . وقال سعيد بن جبري : أهبط إىل آدم ثور أمحر 
فكان حيرث عليه ، وميسح العرق عن جبينه ، فهو شقاؤه الذي قال اهللا تبارك وتعاىل . 

جلنة ؛ فقال اا أهبط من اجلنة كان من أول شقائه أن جربيل أنزل عليه حبات من ا: وقيل 
يا آدم ازرع هذا ، فحرث وزرع ، مث حصد مث درس مث نقى مث طحن مث عجن مث خبز ، مث 
جلس ليأكل بعد التعب ؛ فتدحرج رايفه من يده حىت صار أسفل اجلبل ، وجرى وراءه 

آدم حىت تعب وقد عرق جبينه ، قال يا آدم فكذلك رزقك بالتعب والشقاء ، ورزق ولدك 
}}  الدنيامن بعدك ما كنت يف    
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ادساابحث الس  
 

 جنة آدم
 

 
 سورة األعراف

َن َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة َفُكَال ِمْن َحْيُث ِشْئُتَيا َوَال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فَـَتُكونَا مِ 
) 19(الظَّاِلِيَني   

 
 سورة طه

)119(َوأَنََّك ال َتْظَيأُ ِفيَها َوال َتْضَحى ) 118(وَع ِفيَها َوال تـَْعَرى ِإنَّ َلَك َأالَّ جتَُ   
 

 سورة البقرة
َها َرَاًدا َحْيُث ِشْئُتَيا َوَال تـَْقَربَا َهِذِه الشَّ  َجَرَة َوقـُْلَنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكَال ِمنـْ

35 -فَـَتُكونَا ِمَن الظَّاِلِيَني   
 

مميزات جنة آدم بكل مقاماتا الثالث --  
األكل من حيث يشاء - 1  
ال جيوع وال يعرى وال يظيأ فيها وال يضحى - 2  
يأكل منها راداً  - 3  

من ااؤكد إن تعرف إن هناك ملوكاً عاشوا وملوكاً مازالوا يعيشون حياة أمجل من جنة آدم ، 
أما االوك  ، ألخري قد وهبه اهللا هذه العيشةوكل الفرق بني عيشة االوك وعيشة آدم أن ا

 فقد وهبوا أنفسهم ذلك ،
مميزات جنة اخللدبعض عيوماً دعنا نرى   
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 سورة التوبة 
100  -َأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم   

 
 سورة الصافات

َعَلى ُسُرٍر ) 43(ِيف َجنَّاِت النَِّعيِم ) 42(فَـَواِكُه َوُهم مُّْكَرُموَن ) 41(َهلُْم رِْزق  مَّْعُلوم   أُْولَِئكَ 
ٍة لللشَّارِِبَني ) 45(ُيطَاُف َعَلْيِهم ِبَكْأٍس ِمن مَِّعٍني ) 44(مُّتَـَقابِِلَني  ال ِفيَها ) 46(بـَْيَضاَء َلذَّ

َها يُنَزُفونَ  َكأَنـَُّهنَّ بـَْيض  مَّْكُنون  ) 48(َوِعنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّْرِف ِعني  ) 47( َاْول  َوال ُهْم َعنـْ
- 49  
 

 سورة الواقعة
 

َلَُّدوَن  َها ) 18(بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ملن مَِّعٍني ) 17(َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَدان  خمُّ َال ُيَصدَُّعوَن َعنـْ
َوُحور  ِعني  ) 21(َوحلَِْم َطْريٍ مملَّا َيْشتَـُهوَن ) 20(َهٍة مملَّا يـََتَخيـَُّروَن َوَفاكِ ) 19(َوَال يُنزُِفوَن 

َال َيْسَيُعوَن ِفيَها َلْغواً ) 24(َجَزاء ِمبَا َكانُوا يـَْعَيُلوَن ) 23(َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَيْكُنوِن ) 22(
) 27(َوَأْصَحاُب اْلَيِيِني َما َأْصَحاُب اْلَيِيِني ) 26(اً ِإالَّ ِقيًال َسَالماً َسَالم) 25(َوَال تَْأثِيياً 

) 31(َوَماء مَّْسُكوٍب ) 30(َوِظلٍّ ممَُّْدوٍد ) 29(َوطَْلٍح مَّنُضوٍد ) 28(ِيف ِسْدٍر خمَُّْضوٍد 
ا أَنَشْأنَاُهنَّ ِإنَشاء ِإنَّ ) 34(َوفـُُرٍش مَّْرُفوَعٍة ) 33(الَّ َمْقطُوَعٍة َوَال َممُْنوَعٍة ) 32(َوَفاِكَهٍة َكِثريٍَة 

37 -ُعرُباً أَتْـَراباً ) 36(َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكاراً ) 35(  
 

 سورة احل 
يَها ِمْن ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِيُلوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر ُحيَلَّْوَن فِ 

23 -ٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِير  َأَساِوَر ِمْن َذهَ   
 
 

اآليات أعاله بعض ما ذكر عن وصٍف جلنة اخللد ولك أن ترى الفرق الشاسع بني جنة آدم 
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 وجنة اخللد ،
 ولكن السؤال ااهم هو

 ااذا أشار اهللا إىل مكان سكن آدم على أنه جنة ومل يصفها لنا كوصف جنة اخللد ؟
رتقت وآدم فيها ، لكن هذا الرقي كان خيص نوع ااوجودات وال خيص تنوعها ذكرنا إن اجلنة إ

 ، 
الوقاية واحلياية من ضيق العيش وما يؤذي قد يكون معىن اجلنة جميوع اجلنان ااتداخلة أو = 

ااخلوق من ااناخات والصواعق وما إىل ذلك ، فييكننا القول إن اإلنسان يف بدإ تكوينه 
هذا الرحم هو جنته قبل أن يهبط منها ، فكل ما حيتاجه للعيش متوفر يكون يف رحم أمه و 

دون جهد منه حىت خيرج ، ما يهينا اإلشارة له إن اجلنة ليست مقامات فقط بل هي 
وهذا األمر يعد من أسباب تطور اجلنة إىل ما وصفها اهللا لنا يف كتابه مفاهيم أيضا ، 

 األخري ،
 اللنب ، لذا مل يكن من ملذاته يف جنته أن جيد أ�ارا من فآدم مل يكن يعرف اخلير مثال وال

 مخر ولنب ، لكنها مع ذلك تعد جنة بالنسبة له ،
 

 
. يرتبط اآلن معنا احلديث إىل صيغة خروج آدم وزوجه من اجلنة  
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 اابحث السابع
 

آدم من اجلنة هبوط  
 

 
آدم من اجلنة هي تتية اآليات اليت تناولناها يف سكن آدم هبوطاآليات اليت حتدثت عن   

 وهن األعراف وطه والبقرة
 

 سورة األعراف
َقاَل اْهِبطُواْ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإَىل ِحٍني (24) َقاَل ِفيَها 

َها ختُْ  25 -َرُجوَن َحتْيَـْوَن َوِفيَها َمتُوتُوَن َوِمنـْ  
 

 سورة طه
 

يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم ملينل ُهًدى َفَيِن اتـََّبَع ُهَداَي َفال  َها مجَِ  َقاَل اْهِبطَا ِمنـْ
اْلِقَياَمِة َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكرِي َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم ) 123(َيِضلُّ َوال َيْشَقى 

َقاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا ) 125(َقاَل َربل ِملَ َحَشْرَتِين َأْعَيى َوَقْد ُكنُت َبِصريًا ) 124(َأْعَيى 
126 -فَـَنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى   

 
 سورة البقرة

َها َفَأْخَرَجُهَيا ِممَّا َكانَا ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبطُواْ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف   َُيا الشَّْيطَاُن َعنـْ َفَأَزهلَّ
فَـتَـَلقَّى آَدُم ِمن رَّبلِه َكِلَياٍت فَـَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب ) 36(اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإَىل ِحٍني 

يًعا َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم ملينل ُهًدى َفَين تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوف   َها مجَِ الرَِّحيُم (37) قـُْلَنا اْهِبطُواْ ِمنـْ
بُواْ ِبآيَاتَِنا أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها ) 38(َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن  َوالَِّذيَن َكَفُرواْ وََكذَّ

39 -َخاِلُدوَن   
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قضية سكن آدم وزوجه يف اجلنة مث  إذاً  حنن أمام أيات وردن يف ثالث سوٍر ، يتحدثن عن
، عدا ما ذكره عزوجل من ذكر رابع خلروج آدم يف قوله هبوطهيا  

 سورة األعراف
ُهَيا لَِباَسُهَيا لِ   ُريِيـَُهَيا يَا َبِين آَدَم َال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَيا َأْخرََج أَبـََوْيُكم ملَن اْجلَنَِّة يَنزُِع َعنـْ

ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَني َأْولَِياء لِلَِّذيَن َال  َسْوَءاِتَِيا
27 -يـُْؤِمُنوَن     

وهذه اآلية ال ترتبط بأمر اهللا اخلاص خبروج أو هبوط آدم وزوجه من اجلنة بل ختص إيضاح 
، كيا  سنبني ذلك يف اابحث القادم و آلدم من قبل ، ااوعضة لبين آدم كيا أوضحها اهللا 

هلذا النص عالقة بالسوءة اليت سنتناوهلا بالبحث قريبا ،إن   
آدم من اجلنة فهي  بوطأما األوامر اخلاصة ب  

 
 األعراف

َقاَل ِفيَها ) 24(ٍني َقاَل اْهِبطُواْ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإَىل حِ  -
َها ُختَْرُجوَن    25 -َحتْيَـْوَن َوِفيَها َمتُوتُوَن َوِمنـْ

  
 طه
يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم ملينل ُهًدى َفَيِن اتـََّبَع ُهَداَي َفال - َها مجَِ  َقاَل اْهِبطَا ِمنـْ

َض َعن ِذْكرِي َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَمْن َأْعرَ ) 123(َيِضلُّ َوال َيْشَقى 
124 -َأْعَيى   

 
 البقرة

يًعا َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكم ملينل ُهًدى َفَين تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوف  َعَلْيِهْم َوَال   - َها مجَِ ُهْم قـُْلَنا اْهِبطُواْ ِمنـْ
بُوْا ِبآيَاتَِنا أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َوالَّ ) 38(َحيَْزنُوَن  )39(ِذيَن َكَفُرواْ وََكذَّ   
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آدم وزوجه من اجلنة فهل هن  هبوطترى بوضوح أن القرآن جاء بثالث مواضع يذكر فيها 
 جئن بأمٍر واحد وجئن متكررات يف الذكر ، 

ياعة أهبطوا بعضكم لبعٍض عدو ولكم يف األرض جاءت سورة األعراف ببيان أن اهللا قال جل
 مستقر ومتاع إىل حني ، مث قال هلم فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون

أما سورة طة فجاءت ببيان أنه سبحانة قال خماطباً إثنني مع مجيع من معهم باهلبوط ، وأن 
هم كي ال يضلون وال بعض منكم عدو لبعض ، وعليهم مجيعاً أن يهتدوا بدى اهللا إن جاء

يشقون  ، وإال فين أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا وحيشره يوم القيامة أعيى ألنه 
 نسي آيات اهللا ، 

منادياً اجلييع باهلبوط مرة متبعضني كأعداء  -قلنا  -أما سورة البقرة فجاء النداء مرتني ب 
 ومرة ال تبعيض وال عداوة بينهم ،

بنداء واحد يف كل منهيا ، وسورة البقرة جاءت بندائني متتاليني  سورة طه واألعراف جئنَ  --
 ولو تفحصنا هذه النداءات لوجدناها تضم

ثالثة فئات هم أعداء بعض - 1  
 أ - سورة األعراف - َقاَل اْهِبطُوْا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ 

يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعضٍ  َعُدوٌّ  َها مجَِ  ب - سورة طه - َقاَل اْهِبطَا ِمنـْ
 ج - سورة البقرة - َوقـُْلَنا اْهِبطُواْ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ 

فئة رابعة ليست هناك أي عداوة بينها بل بّني هلم اهللا فضل من يتبع هداه وعقوبة من  - 2
-يكفر ويكذب بآياته وقد جاء ذكرها يف سورة البقرة   

يًعا َفِإمَّا يَ ْأتِيَـنَُّكم ملينل ُهًدى َفَين تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوف  َعَلْيِهْم َوَال ُهْم  َها مجَِ قـُْلَنا اْهِبطُواْ ِمنـْ
بُوْا ِبآيَاتَِنا أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ) 38(َحيَْزنُوَن  39 -َوالَِّذيَن َكَفُرواْ وََكذَّ  

 
ال يعين أن يف هذه الفئة بالذات أن  وقوله عز وجل فإما يأتينكم حىت قوله فيها خالدون ، -

 هناك منهم من سوف يتبع هدى اهللا وهناك من سيكفر ويكذب ، 
 وذلك لثالث أسباب ،

مل يذكر التبعيض يف هذه الفئة أي مل يقل بعضكم لبعٍض عدو ، وهذا دليل على أ�ا  - 1
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 فئة منسجية مع بعضها البعض
2 - الحظ قوله يف سورة طه - َفَيِن اتـََّبعَ  ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى (123) َوَمْن َأْعَرَض 

 َعن ِذْكرِي َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا  
أي إن بعضكم من سوف يتبع هداي  -بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ   -تعود على ) َمْن ( هذه 

رت هبوط وبعض آخر يعرض عن ذكري ، أما يف الشق الثاين من آيات سورة البقرة اليت ذك
واحدة ) َمْن ( اجلييع دون ذكر العداء بينهم فجاءت   

بُواْ ِبآيَاتَِنا أُْولَِئَك ) 38(َفَين تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوف  َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن   َوالَِّذيَن َكَفُرواْ وََكذَّ
  39 -َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

فين كفر وكذب بآياتنا ، بل جاء القول عاماً شامًال لكل من يكفر فلم يقل سبحانه    
 ويكذب ومل خيصصه أو يشر به هلذه الفئة

من الطبيعي أن تكن هذه الفئة صاحلة لعدم وجود العداء بينها ، وعدم وجود العداء  - 3
دليل على أ�ا ليست متبعضة وذات نفس واحدة ، والعكس صحيح فعدم وجود التبعيض 

على عدم وجود العداء بينهم ،دليل   
 

 فبياذا خنلص مما تقدم ؟
هناك ثالث فئات منشقني على بعضهم البعض وبذلك أصبحن ستة فئات ، ثالثة منها  --

 تعادي الثالثة األخرى ، وفئة كيا ذكرنا العداء وال تبعض بينهيا 
لإذاً هناك سبع فئات أمرها اهللا باهلبوط إضافة آلدم وزوجه ، فقوله عزوج  

يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ، هو أمر ألثنني مع من معهم من  َها مجَِ سورة طه - َقاَل اْهِبطَا ِمنـْ
فئات ، ولكن ألن هذين اإلثنني مها أبوا اجلييع لتلك الفئة ، وألن هذه الفئة مازالت 

 ميولة يف صلب هذين اإلثنني جاء النداء هليا وشامًال ان يف صلبهيا ،
هوم اآلن إن أمر اهلبوط مل يكن فقط آلدم وزوجه بل لذريتهيا اليت حييلو�ا ااف --  
وهذه الذرية هن سبعة كيا ذكرنا أمرت الواحدة تلو األخرى باهلبوط    

ترى  -قال وقلنا  -وبالعودة لقاعدة التشريع والتنفيذ احلكيي والقضائي أي ما خيص  --
 اآليات هكذا
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 سورة األعراف
 َقاَل اْهِبطُواْ  بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ 

 سورة طه
يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ  َها مجَِ  َقاَل اْهِبطَا ِمنـْ

 سورة البقرة
 أ   - قـُْلَنا اْهِبطُوْا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ 

يًعا َها مجَِ  ب -  قـُْلَنا اْهِبُطواْ ِمنـْ
 

أو الزلل عنها تكونت فيهيا نفس  كان آدم وزوجه كليا قربا الشجرة بالتذوق أو األكل  -
جديدة ، كيا تستقل تلك النفس بفئتني من الذرية اليت تربزا من بني الذريات السبع أثناء 

 أداء آدم وزوجه للفعل ، ومبا أن آدم قرب الشجرة ثالث مرات
متعاديتني  كونت فيهيا ثالث أزواج كل زوج بفريقنيت) ذاقا وأكال وأزهليا الشيطان عنها (  
،  

فيثًال حينيا ذاقا منها تكونت النفس الغاوية ، وأتسيت فئة من الذريات السبع بذه النفس 
وبعد أن إستغفر آدم وزوجه عن فعلهيا ، تكونت النفس ااعادية لتلك الغاوية وهي النفس 

اللوامة ، فحني أكال تكونت النفس األّمارة ، فييا بقيت نظريتا موالية للنفس اللوامة 
، وهكذا تكونت ستة ذريات نتجن عن فعل آدم وزوجه  فتعاديا  

ومن ااهم أن نذكر إن فعل آدم وزوجه كان منسجيا مع نفس تلك الذرية بااعصية أو التوبة 
 ، وهذا ما سوف نبحثه الحقا أيضاً  

اً قلنا إن اهللا عزوعال إذا ما أتى العبد بفعٍل خمالٍف ألمره فأنه سبحانه اليكون له رداً مباشر  --
وحكياً قضائياً نافذاً إال بعد إعالمه بتشريع العقوبة واجلزاء ، وهذا التشريع كيا ذكرنا هو 

  -قال  -بيان للعبد وليس إصدار آين للقرار ، ويبديه لنا يف كتابه بصيغة الفعل 
تشريع عام لكل الذرية عليه تكون اآلية من سورة األعراف تشريعاً للذرية باهلبوط وهذا ال 

منهيا ، أي قد كان احلكم على كل الذريات السبعة أن يكن متعادية فييا  لفريقنيوخاص 
بينها إبتداًء من الذرية األوىل والثانية اليت ذكرها سبحانه يف سورة األعراف وإنتهاًء بالذرية 
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 السابعة اليت ذكرها يف الشطر الثاين من سورة البقرة 
معاٍد ؟فكيف ذكرنا إن الذرية السابعة ماهلا من  -  
اجلواب هو أن هذه الذرية الصاحلة مل يكن بينها وبني بعضها عداء ، ولكنها بالنتيجة كان  -

أن الذريات  من سبقها من الذريات ذوات النفس اانحرفة معادية هلا ، واألهم من ذلك هو
ادية فييا بينها لكن ذلك اليعين أن بعضهم على هدى والبعض السابقة وإن كانت متع

لى ضالل ألن مفهوم النص ينتهي بأ�م أعداء بعض ، فيثال الدول اليت قامت اآلخر ع
احلروب والصراعات بينها  منذ بدء التأريخ وقبل بدءه وإىل يومنا هذا  كانت ومازالت دول 

على ضالل وسبب الصرعات بينهم هو اهليينة وحتقيق مزيداً من األطياع ومل يكن منهم 
بقرآن ، والصرعات احلقيقية اليت نشبت على بتوراة وال وال من يتبع شرع اهللا ال بإجنيل 

أساس إحياء الدين تعد على األصابع سواء من الديانة اليهودية أو النصرانية أو اإلسالمية ، 
حىت معظم الفتوحات اإلسالمية فهي ال ختتلف عن احليالت الصليبة أبداً ، فاألساس أن 

ل نبيه أو خليفته من بعده ، وهارون الرشيد ومن ال قتال وال جهاد حىت يأذن اهللا من خال
لف لفه ال ميكن أن يكون الناطق باسم اهللا وال خري يف قتاله حىت لو إدعى ماربة الكفار ، 

 ألن خالفته على ااسليني باطلة من األساس ، 
بعض من هذه الذرية ليست إشارة إىل ) َفَيِن اتـََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى ( هذا وإن قوله 

، بل من اايكن أن يكونون أنفاراً قالئل ، بل ورمبا شخص واحد من بني مليون ،   وكل 
ما جاء يف اآليتني من سورة األعراف هو احلكم التشريعي لكل الذرية عامة وللفأتني األوىل 

 والثانية خاصة ،
)24(ِيف اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإَىل ِحٍني َقاَل اْهِبطُوْا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم  - 1  
َها ُختَْرُجوَن   - 2    25 -َقاَل ِفيَها َحتْيَـْوَن َوِفيَها َمتُوتُوَن َوِمنـْ

لذا ذكرنا إن كل الذريات تكونت معادية لبعضها البعض وإ�م مجلة وتفصيًال سوف تكون 
ون منها ،  األرض مستقر هلم و سوف حييوَن وميوتون فيها وخيرج  

 مث جاء بعد ذلك آلدم وزوجه فشرع هليا احلكم باهلبوط ، 
يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ  َها مجَِ  َقاَل اْهِبطَا ِمنـْ

تعين التشريع آلدم وزوجه حبكم اهلبوط ، ومجيعاً كيا أسلفنا تعين  -قال إهبطا منها  -ف 
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الفعل اجلديد آلدم وزوجه ، أما مجيعاً يف سورة أنتم والذرية الثالثة والرابعة اللتاين تكونتا من 
يًعا   -البقرة  َها مجَِ فتعين الذرية السابعة وأنتيا يا آدم وزوجه وبذلك إنتهى  -قـُْلَنا اْهِبطُواْ ِمنـْ

 مقامهيا يف اجلنة مع كل ذرياتم السبعة ،
اخللد ، ولكن الصورة التامة لليوضوع أن اجلنة اليت كان فيها آدم وزوجه هي ذاتا جنة  -

بأدىن صورها إذ حتولت إىل مقامات أعلى وآدم فيها مل يربحها ، فكليا عصى هو وزوجه 
إنتقل إىل مقام أعلى من اجلنة واإلنتقال هنا ليس إرتفاعا وال حتوال مكانياً ، بل أن اجلنة 

 ذاتا إزدهرت ،
.بالعصيان فلياذا يرتقي آدم وزوجه جنات أعلى مقاماً كليا أاواهم الشيطان  --  

 اجلواب 
إن دخوهليا اجلنة أساساً مل يكن مكافأة لتعبدمها كيا سوف تكون لليؤمنني يوم القيامة  -أ 

، بل كان لإلختبار وإلقاء احلجة ، هل يستحق آدم وزوجه مع كل ذرياتم اخللود يف اجلنة 
اعدة اخللود فيها أم ال ، فليا بدا العصيان كانت حالة هبوطهيا مها وذرياتيا إستثناًء من ق

، ذلك اخللود الذي مل يعي آدم وزوجه أنه هلم مامل يقربا الشجرة ، أي إن آدم كان قد أفىن 
 خلوده وملكه يف اجلنة باألكل من الشجرة ، وذاك عكس ما داله شيطانه عليه ،

 لكن آدم كان يظن أنه خارج من اجلنة ال مالة أو ميتا فيها وهو عكس احلقيقة اليت سنراها
إنشاء اهللا يف اآلخرة ، أي من يدخل اجلنة سوف يكون ملكا خملداً مامل يقرب تلك 

 الشجرة يف حياته الدنوية ،   
كذا فإن أرتقاءمها إىل مقامات عليا يف اجلنة مل يكن مكافأة لعصيا�يا ، بل كان حجة   -ب 

رة ،أكرب عليهيا وعلى ذرياتيا عسى أن يلتزمان بأمر اهللا ويبتعدان عن الشج  
حىت وصال إىل مقاٍم من اجلنة ال يسيح آلدم وذريته اإلرتقاء إليه إال بالطاعة يف شقاء وجناح 

يف إبتالء  ، لذا قال عزوجل فأزهليا الشيطان عنها ، أي أ�يا إحنرفا عن مقامات تلك 
الشجرة إىل مقاٍم ال تكون فيه الشجرة مًال لإلختبار بل مال للجزاء ، وهو مقام ال 

طيع آدم وزوجه بعد عصيا�يا الوصول إليه ، لذا يكون مقام جنة اخللد هو مقام يست
الشجرة وهو ااقام الذي يصله العبد بعد جناحه يف اإلختبارات يف ااقامات األدىن من هذا 
ااقام ، وهذا يعين أ�يا كانا يف مقامات كالسالمل اليت توصلهم إىل جنة اخللد ، لكن آدم 
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وصعدا السالمل آمثني فليا وصال باب جنة اخللد مل يكونا مؤهلني لدخوهلا وزوجه إستعجال 
 حىت ينتزعا الشيطان من صدريهيا  

لذا فإ�يا كانا يف مقامات أدىن من جنة اخللد وكانا سيدخال�ا لوال أ�يا أمثا ، --  
زدهر وهذه ااقامات كيا بينا مؤدية للجنة ويف نفس الوقت صور من صور اجلنة اليت مل ت

إزدهاراً عظييا كيا وصفها اهللا لنا كعاقبة لليتقني ، وميكنك ااقارنة بني الصور اليت بينها 
.اهللا جلنة آدم و الصور اليت بينها جلنة اخللد   
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 اابحث الثامن
آدم  هبوطأمر    

 
 

وط من مقامات آدم من اجلنة بعد أن وضحنا إنه جمرد هب خروجلكي نقف أكثر على صيغة 
 اجلنة نقول

، بل صيغة أخرجا منها أو أخرجوا منها أمراً واحدا جاء ب ا يف اآليات أعاله اا وجدنالو متعن
 إهبطا واهبطوا ، فلياذا أمجع اافسرون على أن آدم وزوجه خرجا بأمٍر من اهللا من اجلنة

 متعن يف قوله تعاىل
  36 -سورة البقرة 

َُيا الشَّْيطَ   َها َفَأْخَرَجُهَيا ِممَّا َكانَا ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبطُواْ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِيف َفَأَزهلَّ اُن َعنـْ
  -اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإَىل ِحٍني 

27 -سورة األعراف   
 يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كيا أخرج أبويكم من اجلنة 

 سورة طه
ك ولزوجك فال خيرجنكيا من اجلنة ذا عدو لفقلنا ياآدم إن ه    

راح بعض اافسرين بالقول أن خروج آدم وزوجه من اجلنة خروجاً مقامياً وإ�ا كانت بالفعل  -
جنة اخللد ، أي إ�يا خرجا من مقام اجلنة إىل مقام األرض فاخلروج هنا هو ذاته اهلبوط ، 

 وهذا الرأي مقارب لرأينا
لقول إن اخلروج هو حكيي وإ�يا طردا فعال من اجلنة ولكن هذه كيا راح البعض اآلخر با

اجلنة اليت كانا فيها ليست هي جنة اخللد ذاتا ، والعلة تكين أنه سبحانه لو أمرمها باخلروج 
 من جنة اخللد فلن يعيدمها إليها أبداً ، وهذا أيضاً مقاربا لرأينا 
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يا كان هبوطاً وأن اجلنة اليت كانا فيها بني الرأيني ، أي إن خروجهما هو البعض  كيا رأى
 ليست هي جنة اخللد ، وهذا أيضاً مقارباً لرأينا

مثل لفهم احلالة  ،إذ حنن قد إخرتنا رأياً مقارباً لكل ماقيل ولكننا أعطينا الصورة األ  
 قلنا أننا منيل للرأي األول الذي جاء فيه أن خروج آدم وزوجه من اجلنة كان خروجاً مقامياً = 

 ، وبقية اآلراء اليت ذكرت ، إال أننا نريد ترتيب الفكرة بشكل أكثر إمتاماً 
هو بالضبط معىن اخلروج مقاما ؟ وهل يعين أ�ا بالفعل جنة اخللد اليت وعدنا اهللا با ؟ما -  
وقلنا أن ) قال ( حتدثنا عن احلكم التشريعي الذي يصدر سابقاً للحكم التنفيذي بقوله  -

)قلنا ( فاً ومؤجًال يف التنفيذ حلني صدور احلكم القضائي بالتنفيذ يف هذا احلكم موقو   
فلياذا بدأ اهللا عزوجل باحلكم التشريعي على الذرية دون آدم وزوجه بقوله يف سورة األعراف   

 َقاَل اْهِبطُواْ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ 
   مع الذرية الثانية ، أو األصح اجلواب ألن آدم وزوجه طلبا الغفران دون الذرية ، -

23 -َقاَال َربـََّنا ظََلْيَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن   
، إال أنه سبحانه ، ألنه فتح هليا باب الغفران  يعين لنا هذا أن اهللا مل يشرع هليا اهلبوط أوالً  

ذرية اليت نتجت عن فعل آدم وهي الذرية الغاوية ، وهذا أصدر حكيا تشريعياً على ال
اليعين أن الذرية مل تطلب ااغفرة أو مل يسيح هلا بذلك كيا مسح آلدم وزوجه ،  ال بل 
ألن دور هذه الذرية قد إنتهى لكن دور آدم وزوجه مل ينتهي حليلهيا الذريات الباقية ، 

اهلبوط  عليهم  زوجني ويف هابيل زوجني ،اليت كان منها يف قابيل فعلى الذرية األوىل 
منها إىل حيث جهنم ،  يدهم إىل اجلنة أو يبقيهم ممنوعنيلإلختبار الدنيوي الذي سوف يع

 مع ذلك فلم يهبطوا حقيقًة إال مع أبويهيا طبعاً 
يف اارة الثانية ، صدر احلكم التشريعي ببوط آدم وزوجه من اجلنة وهو ذاته حكياً قضائياً  - 

ى الذرية الثالثة والرابعة والسالفة أي األوىل والثانية ألن الذرية الثالثة والرابعة ال حتتاج أمراً عل
تشريعياً خاصاً وال حىت الذريات ااتبقية ، ألن األمر التشريعي على كل الذريات قد ورد 

من اجلنة ، مل يهبطا حقيقةً  ضينياً مع األمر التشريعي للذرية األوىل والثانية  ولكنهيا بعدُ   
الذريات ااتبقية ،صدر األمر القضائي ببوط اارة الثالثة   

سنتعرف الحقا على حقيقة الذرية وكيف جعلنا اهللا يف إثنيت عشر صنفا ، وكن = 
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فكل فعل أتاه آدم وزوجه كان ناجتا عن ميول لذرية ، سبعة من حيث السجدات 
شجرة وأخرى إستغفرت وذرية أكلت من ال، من الذريات اليت أودعت بيا فذرية 

ذاقت وأخرى تاب اهللا عليها وذرية زلت عن الشجرة وأخرى تلقت كلياٍت من ربا 
 فتاب عليها ، 

 
  

وبعد كل ما قلناه نرى إن الذرية السابعة هبطت إىل األرض يف صلب هابيل لكنها مل تعش 
ريات الصاحلة اليت عليها ، إذ إن قابيل قتل أخاه وأخاه حييل يف صلبه أرقى أنواع الذ

م هابيل القربان هللا وتقبله اهللا وكان هابيل يتكلم باسم نفس تلك تكونت نفسها بعد أن قدّ 
الذرية حني رد على أخيه بأين لن أمد يدي لقتلك وإن مددتا لقتلي ، فتكونت فيه الذرية 

.اليت حتيل النفس ااطيئنة واليت رجعت لربا راضية مرضية   
 الحظ قوله تعاىل

 
ْن اآلَخِر َقاَل َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْينْ آَدَم بِاحلَْقل ِإْذ قَـرَّبَا قـُْربَانًا فَـتُـُقبلَل ِمْن َأَحِدِمهَا وَملَْ يـُتَـَقبَّْل مِ = 

َا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمْن اْلُيتَِّقَني  تُـَلنََّك َقاَل ِإمنَّ تُـَلِين َما أَنَا بَِباِسٍط لَِئْن َبَسطَت ِإَيلَّ َيَدَك لِتَـقْ ) 27(َألقـْ
تُـَلَك ِإينل َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِينيَ  ِإينل أُرِيُد َأْن تـَُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك فَـَتُكوَن ) 28(َيِدي ِإلَْيَك َألقـْ

وقوله ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجَزاُء الظَّاِلِينيَ   

ِئنَُّة اْرِجِعي ِإَىل َربلِك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِيف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّيت يا أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُيْطيَ =    
 
 

.وللحديث عن هذه الذرية بقية يف اليوم القادم   
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 اابحث التاسع 
 من مها آدم وزوجه ؟

 
 

آدم وحواء الميكن اإلستهانة با أبدا جاءت يف مقدمة هذا اابحث تساؤالت مهية عن قضية 
يت أو إجتهادات الصحابة ، فالروايات واإلجتهادات هي الوالركون للروايات اإلسرائيلية ،  

 خلقت هذه التساؤالت ،
؟زوج آدم ذكر وليس أنثى  لإلعتقاد إن فيا دعاين  

 
هو قوله ذكور ، من الأهم ما ميكن البدء به وهو الدليل الدامغ على أن آدم وزوجه  -أوال 

 عزوجل
سورة ص -أ    

 ِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشرًا ِمن ِطنيٍ 
سورة احلجر -ب   

َواْجلَانَّ َخَلْقَناُه ِمن قَـْبُل ِمن نَّاِر ) 26(َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن 
  (السَُّيوِم (27) َوِإذْ  َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشرًا ملن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن - 28

 
خيتلف الطني عن احليإ ااسنون كإختالف الثرى عن الثريا ، ولو إسلينا جدال لفكرة تشابه 

انا مها من نوع ك  الطني باحليإ ااسنون ، فيا الداعي ألن يذكر اهللا إختالفاً يف التسيية إذا
 واحد ؟ 

 لنتعرف أوال على الطني لغة مث أنواعه وحاالته وطبيعته ومن بعد ذلك على احليإ ااسنون 
 

 الِطني 
مجع اجليع أطيان{{   

وحل ؛ تراب خمتلط باااء ، مادَّة تتكوَّن من سليكات وألومينات بعض ) البيئة واجليولوجيا (  
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طني مستنقع  األرض ،  -ة ، حبيباتا دقيقة متياسكة العناصر خمتلطة ببعض ااواد العضويّ 
ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنيٍ   -    

وهو صخر مشكَّل من الصَّلصال أو الطلني ذو لون رمادّي اامق  زاد : ومنه احلجر الطليّين  
زاد األمَر سوًءا ، أو خطورةً : الطلَني بِلَّة    

طيانمن ذوي األ" أرض صاحلة للزراعة    " 
اللغة العربية ااعاصر: ااعجم  - 

  طني
َ السطح َتْطيينا وبعضهم يُنكره ويقول طانَُة : ط ي ن  الطلُني الوحل و الطلينُة أخص منه و َطنيَّ

من باب باع فهو َمِطني  و الطليَنُة اخللقة واجلبلة و طَاَن كتابه ختيه بالطني من باب باع فهو 
.َمطني  أيضا   
}} تار الصحاحخم: ااعجم   - 

 
 

 الرتبة أنواعها وطبيعتها
الرتبة هي العنصر األساسي لنيو النبات بصرف النظر عن أن زراعة احملاصيل يف اااء و {{ 

ُنُظم : و هي ما يُطلق عليها ( الرمل أو احلصى إضافة إىل احمللول ااغذي ميكن إتباعها 
 الزراعة يف اااء

 
ناجتة عن تفتت )  مواد اري عضوية(يف الدرجة األوىل معادن , حيتوي الرتاب على أجزاء صغرية

و من خالل ااسامات ). ميتة كانت أم حّية(حيتوي أيضا على مواد عضوية . الصخور 
إىل باطن األرض ، و من ) متويا على أمالح ُمذابة(ااوجودة بني هذه ااواد يتّسرب اااء 

ميكن العثور على كييات هائلة من . تاتخالهلا أيضا يدخل اهلواء لتهوية جذور النبا
و هي تلعب دورا مهيا يف احلفاظ على حيويّة الرتبة, الكائنات احلية يف الرتبة أيضا . 

 
رام أ�ا , ميكن تقسيم األتربة من حيث تركيبتها إىل مخسة أصناف أساسية: أصناف األتربة
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 .متوافرة يف معظم األحيان يف خليط مع بعضها
لذلك , تتكون من أجزاء دقيقة جدا: الرتبة الطينية  - 1 : (clay soil) الرتبة الطينية 

قد . أل�ا صعبة العزق أو النكش" الرتبة الثقيلة"إسم  -يف علم اجلنانة  -يطلق عليها 
أي (تكون هذه الرتبة خصبة جدا يف بعض األحيان إال أ�ا تفتقر دائيا إىل الصرف اجليد 

لذلك إذا كانت الرتبة رطبة فستتكّتل و تتحد و ).  مساماتايصعب تسّرب اااء و اهلواء يف
و إذا كان جافة فستتشّقق و ُحتدث فجوات كبرية من جراء . متنع بدورها دخول اهلواء فيها

ميكن ختفيف ثقل هذه الرتبة و حتسني جودتا . التشّقق و بالتايل سيصعب التعامل معها
لذلك . دة الدبال عبارة عن مواد عضوية متحّللةو ما. من خالل إضافة مادة الُدبال إليها

و بعض ااواد , و خمّلفات احلديقة, و أوراق األشجار, احليوانات) روث(ميكن إعتبار زبل 
ُتضاف هذه ااواد عادة و تُفلح مع الرتبة . العضوية األخرى هي اليت يتكّون منها الدبال

با .ل حىت تنطير و تتعّفن ببطىء لتصبح ما يسيى بالدُّ  
تتكّون من , على نقيض النوع األول: الرتبة الرملية  - 2 :(sandy soil) الرتبة الرملية 

و . تسيى بالرتبة اخلفيفة أل�ا سهلة العزق أو النكش يف مجيع حاالت الطقس. أجزاء كبرية
ذه حتتاج ه. فإ�ا جتف بسرعة, نظرا لنسبة ااياه الضئيلة اليت ميكن أن حتتفظ با هذه األتربة

األنواع من األتربة إىل كييات كبرية من ااواد العضوية اليت ذكرناها يف الصنف األول من 
.لكي يتسّحن وضعها و مستوى خصوبتها ) الرتبة الطينية(األتربة   

. هي أفضل األتربة على اإلطالق: الرتبة الطفالية  - 3 :(loamy soil) الرتبة الطُفالّية 
تتييز هذه الرتبة بأنه يسهل العيل با و . لطينية و الرتبة الرمليةتتكون من خليط من الرتبة ا

و من ااهم أن تكون الرتبة كثيفة و مروثة . ليست قاسية و ال تشكل ُكتال كبرية إذا جّفت
و إذا أضيفت األمسدة . جيدا حىت يتسىن جلذور النباتات إخرتاقها بسهولة و بسرعة

تتييز أيضا بأ�ا تسخن بسرعة يف . ة لزرع النباتاتالعضوية فستكون تربة أكثر من مثالي
.أل�ا قادرة على إحتجاز كييات كبرية من اااء  -و ال جتف بسرعة يف الصيف , الربيع  

و جيدة , من خصائص هذه الرتبة أ�ا مالسة و لزقة: الطيي  - 4 :(cilty soil) الطيي 
بال ، لذلك أكثر خ. الصرف .صوبة من الرتبة الرملية كيا أ�ا انية مبادة الدُّ  

حيتوي (حتتوي على كيية كبرية من ااواد العضوية : اخلث  - 5 :(peaty soil) اُخلث   
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و هو نسي  نبايت نصف متفّحم يتكون بتحّلل النباتات : بشكل أساسي على مادة اُخلث
تتييز أيضا . و تسخن بسرعة يف الربيع, تتييز هذه الرتبة بأ�ا داكنة اللون). حتّلال جزئيا

بقدرتا على اإلحتفاظ بكييات كبرية من ااياه بداخلها مما جيعلها رطبة ادة أطول من 
.األتربة األخرى ، أخريا هي تربة مثالية للزرع ، خاصة إذا أضيفت هلا األمسدة العضوية   

 
كثر خصوبة تكون أ) كالبُـّين (فاألتربة الداكنة اللون : و ميكن تصنيف األتربة تبعا للو�ا أيضا 

. }} من ذوات األلوان الفاحتة  
-: ااصادر    

 Encarta Encyclopedia 
 Encyclopedia Britannica 

 bbc.co.uk   
عوين الطحش: تعريب   

 
 

 أما احليإ ااسنون
محأ{{    

مصدر محىء - 1   
طني أسود فاسد الرائحة - 2   

الرائد: ااعجم  - 
  محأ

أُة بسكون اايم الطني األسوداَحلَيأُ بفتحتني و اَحليَ : ح م أ   
  مسنون 

 
ناعم صقيل: »حجر مسنون « : مسنون    - 1 
خمروطه: »رجل مسنون الوجه « : مسنون    - 2 
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ننت فاسد الرائحة» طني مسنون « : مسنون   - 3 
الرائد: ااعجم  - 

  َمْسنون
اسم مفعول من َسنَّ  - 1 - 1   

ا اِإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنونٍ َوَلَقْد َخَلْقنَ { " ُمَتغريل ُمنِنت  - 2    
.{{ ناعم صقيل: مرمر مسنون     

 -  اللغة العربية ااعاصر: ااعجم 
 ومبوجب هذه اافاهيم يكون  الطني

، طبعا هناك منه   ألوانه أمحر و رمادي و الطني ااعروف بالبين الفاتح أو القهوائي الفاتح - 1
إىل السواد ، ولكن هذا النوع يكون سبب سواده  اناه بااواد  االً كيا ذكر سلفا ميّ 

آدم خلق من تربة انية بااواد العضوية ومع ذلك وإن زوج العضوية وال ميكن أن نتصور أن 
خلق من هكذا نوع فهي تبقى طيبة الرائحة والميكن وصفها بالنتنة ، ومع ذلك وباألخذ مبا 

بة الغنية بااواد العضوية سوداء نتنة فهي ليست ال ميكن األخذ به ، أي أن تكون الرت 
صقيلة وليست جافة فإن كانت كذلك فهذا جيعلنا على يقني أ�يا آدميني وليسا آدماً 

 واحداً ، 
طيبة الرائحة ، وإذا ما كانت من اري مواد عضوية فهي من دون رائحة تقريباً  - 2  
ترفة االيس طيعة - 3  
لزجة رطبة - 4  

 
الذي هو من محإ مسنون ، أما الصلصال   

أسود متفحم - 1  
رائحة نتنة - 2  
صقيل - 3  
يابس إىل درجة التحجر - 4  

 ااسنون ، ولو فتشنا ااعيورة لنبحثبإختصار ال يوجد أي وجه للشبه بني الطني واحليإ  --
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قرب فوهات الرباكني ، وهي مكانات  ن محإ مسنون فلن جند شبها هلو إالعن صلصال م
.قذوفة من باطن األرض إىل أعالها ااواد اا  

  
 ولنرى مايف الرباكني هذه من أنواع قريبة للحيإ ااسنون 

  
 الربكان

هو ذلك ااكان الذي خترج أو تنبعث منه ااواد الصهريية احلارة مع األخبرة والغازات ااصاحبة 
م ااواد وترتاك. هلا على عيق من والقشرة األرضية وحيدث ذلك خالل فوهات أو شقوق

اانصهرة أو تنساب حسب نوعها لتشكل أشكاال أرضية خمتلفة منها التالل ااخروطية أو 
 .اجلبال الربكانية العالية

 ااواد الربكانية
 

.واازات ) صهارة(خيرج من الرباكني حني ثوراتا حطام صخري صلب ومواد منصهرة   
 

احلطام الصخري - 1{{   
ينبثق نتيجة لالنفجارات الربكانية حطام صخري صلب خمتلف األنواع واألحجام عادة يف 

ويشتق احلطام الصخري من القشرة ااتصلبة اليت تنتزع من . الفرتة األوىل من الثوران الربكاين
جدران العنق نتيجة لدفع الالفا وااواد الغازية اانطلقة من الصهري بقوة وعنف ويرتكب 

ا منها الكتل الصخرية، والقذائف واجليرات، احلطام الصخري من مواد ختتلف يف أحجامه
 .والرمل والغبار الربكاين

الغازات  - 2  
خترج من الرباكني أثناء نشاطها اازات خبار اااء، وهو ينبثق بكييات عظيية مكونا لسحب 

وتتكاثف هذه األخبرة مسببة ألمطار ازيرة . هائلة خيتلط معه فيها الغبار والغازات األخرى
ويصاحب االنفجارات وسقوط األمطار حدوث أضواء كهربائية . يط الربكانتتساقط يف م

تنشأ من احتكاك حبيبات الرماد الربكاين ببعضها ونتيجة لالضطرابات اجلوية، وعدا األخبرة 
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ااائية الشديدة احلرارة، ينفث الربكان اازات متعددة أمهها اهليدروجني والكلورين ومركبات 
ركبات الكربون واألوكسجنيالكربيت والنرتوجني وم  

الالفا ، الالبه - 3   
وتنبثق . س1200س و  1000هي كتل سائلة تلفظها الرباكني ، وتبلغ درجة حرارتا بني 

الالفا من فوهة الربكان ، كيا تطفح من خالل الشقوق والكسور يف جوانب ااخروط 
، وتتوقف طبيعة الالفا الربكاين، تلك الكسور اليت تنشئها االنفجارات وضغط كتل الصهري
وهي نوعان .ومظهرها على الرتكيب الكيياوي لكتل الصهري الذي تنبعث منه   

الفا خفيفة فاحتة اللون -أ   
 وهذه تتييز بعظم لزوجتها ، ومن مث فإ�ا بطيئة التدفق

الفا ثقيلة داكنة اللون -ب   
تنساب يف شكل جماري على وهي الفا بازلتية، وتتييز بأ�ا سائلة ومتحركة لدرجة كبرية، و 

منحدرات الربكان، وحني تنبثق هذه الالفا من خالل كسور عظيية االمتداد فإ�ا تنتشر 
 فوق مساحات هائلة مكونة هلضاب فسيحة ، 

وهي االجزاء اليت تتكون منها الصخور الربكانية وهي -:ااواد الربكانية الصلبة    1 -  
لصهارة واحليم الربكانية ااقذوفة إىل السطحوهو جتيد ا: ااقذوفات الربكانية  -أ  

عبارة عن راوة سيليكاتية تتخلها الغازات: صخر اخلفاف  -ب   
نات  من تفتت وتناثر قية الصهارة ااتجيدة يف عنق الربكان حتت: رماد بركاين  -ج  
تأثري الضغط والبخار، وهي تتصلب بسرعة   

  }} ارة واحليماواد الربكانية السائلة الصه -الالبه  - 2 
 ااصدر

 أسرار الرباكني العيالقة للدكتور
 Ilya N. Bindeman 

، وإنه من احملال  ما يهينا يف بيان كل ماتقدم إن الطني خيتلف إختالفا كبرياً عن احليأ ااسنون
 أن يكون الطني هو نفسه احليأ ااسنون ،

 وإن احليإ ااسنون هو ااقذوف من باطن األرض ،



258 

 

عزوجل أخذ من باطن األرض مادة صنع زوج آدم كيا أخذ من ظاهرها مادة صنع  أي إن اهللا
  ،آدم ، لييتزج فييا بعد أنساهليا وختتلف األلوان 

 
جواب إبليس يف علة عدم سجوده آلدم كان يف سورة ص اليت ذكر اهللا با أنه خالق  -ثانيا 

با اهللا أنه خالق بشراً من  بشرا من طني خيتلف إختالفا كبرياً عن سورة احلجر الذي ذكر
 محإ مسنون

 
 الحظ يف سورة احلجر

َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن (33)  َقاَل ملَْ َأُكن ألل
 

 الحظ سورة ص
)76(َقاَل أَنَا َخيـْر  ملْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطٍني   

 
لصيااة تقريباً يف اإلسراء واألعرافكيا وردت ذات ا  

 سورة اإلسراء
 َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َقاَل أََأْسُجُد ِلَيْن َخَلْقَت ِطيًنا

 سورة األعراف
َقاَل أَنَْا َخيـْر  ملْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنيٍ    
 

د إستعيل إبليس التفاضل بني مادة صنعه ومادة خلق البشر الذي هو من طني ، حىت قوله لق
أأسجد ان خلقت طينا ، تعين أنا أفضل من ااسجود له ، أّما ااخلوق الذي هو من محإ 

مسنون فقد إستنكف منه ومل يقارنه حىت مبادة خلقه ، وصيغة الكالم ال تدل على أي وجه 
ااسجود له ، أي أنا أكرب من أن أسجد حليإ مسنون مقارنة بينه وبني   

َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن  )33(َقاَل ملَْ َأُكن ألل  
ولو كان هذا ااخلوق هو ذاته ااخلوق من طني لكانت الصيااة مثال لن أسجد لبشٍر خلقته 
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---------من   
فتعين  ) م أكن( أأسجد ان خلقت طينا ، أما قول إبليس إلسراء أو كيا وردت يف سورة ا

.من محإ  من السجود لبشٍر من صلصال ’األنف  
 

متعن قوله تعاىل  -ثالثا   
22 -سورة الروم    

ٍت للْلَعاِلِينيَ َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّيَواِت َواَألْرِض َواْخِتالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك آليَا    
 

يظن الكثري إن مل يكن الكل أن إختالف ألوان البشر جاء من طبيعة البيئة اليت يعيش فيها ، 
من حيث شدة حرارتا أو برودتا ، وهذا األمر وارد جداً ألن اجلسم يفرز مادة اايالنني 

غة اليت تعطي اليت تساعد البشرة على حتيل درجات احلراة العالية وهذه ااادة هي الصب
 لإلنسان السيرة ،

ولكن هل كان اهللا مؤجال آيته يف إختالف ألواننا حىت يسكن آدم األرض وينتشر ويسكن من 
 ذريته مناطق حارة لتتحقق ؟ وهل تأثرنا بأشعة الشيس اليت تغري من ألوان بشرتنا هي آية ،

د الشيس ، طبعا ال ، ألن تغري بشرتنا بفعل أشعة الشيس هو حتصيل حاصل لوجو    
واحلقيقة إن طبيعة البشرة وقوامها هي اليت تسببت بأن يسكن اإلنسان ااناطق احلارة أو الباردة 

، فهناك مناطق أشد سخونة من ااناطق اليت يسكنها الزنوج لكن ساكنيها ليسوا سود 
ن البشرة ، وإن قاريت أمريكا الشيالية واجلنوبية واللتان ميران مبختلف خطوط العرض لك

 سكا�ا ليسوا سود البشرة ، 
إذاً فالزنوج قوم البد أ�م ينتيون آلدٍم اري آدمنا ، جعله اهللا بابا لتحقيق آيته بإختالف ألواننا 

وهؤالء أقرب للحيإ ااسنون من الطني ، وبالرام من أ�م يعيشون منذ مئات السنني يف 
حىت قيامهم بالزواج من  مناطق باردة يف أمريكا الشيالية إال أن بشرتم كيا هي ،

أمريكيات بيض فين النادر أن يكون األوالد بيض ، كذلك النساء اللوايت تزوجن من رجال 
بيض ، وهذا دليل على أ�م جنس اري هجني من الصعب جدا إخفاء صفاتم حىت 

 بعشرات األجيال إذا كان واحدا من األجداد أو اجلدات من أصل زجني ، 
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قابيل أو باألحرى عينا ، الذي فعل فعلته بقتل أخيه وهرب إىل أقصى هذا هو أبونا الثاين 
.األرض ، وسوف تأتيكم القصة   

 
ذكرت اخلرافات اليهودية وأقوال بعض ااصدقني هلا إن حواء ُخلقت من ضلع آدم ،  -رابعا  

 وأن آدم كان نائياً فانسلت منه وتكونت ،
دم كان يعرف زوجه قبل سكن اجلنة والدليلبعيداً عن اخلوض بذه الرواية ااخجلة ، فآو   
لكننا نالحظ إن مفسرينا أمجعوا على إن زوج آدم خلق بعد ، ) أسكن أنت وزوجك اجلنة ( 

 دخول آدم إىل اجلنة على أساس الروايات اليهودية طبعا ،
أن فإن صح ما قيل أن آدم كان بائساً يف اجلنة فخلق اهللا له مؤنساً فيا قيية األمر اإلهلي ب

 يسكنا اجلنة ؟
مث أن الرجل أكثر أضالعاً من اارأة وهذا يعين باألخذ بذه الرواية أن آدم قد إنسل من حواء 

 فأفقدها أظالعاً وليس العكس ،
 

ينفرد اهللا عز وجل باحلديث مع آدم والتحدث عن آدم دون زوجه بالرام من ذكره  -خامسا  
أكال وأزهليا الشيطان ، لكنه يتحدث عن آدم عزوجل أفعاال منسوبًة هليا معاً ، فذاقا و 

 وكأن العصيان جاء منه وحده والتوبة منه وحده فعصى آدم ربه ، فتلقى كليات من ربه
َها فَـَبَدْت َهلَُيا َسْوآتـُُهَيا َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَيا ِمْن َوَرِق اجلَنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه  فَـَغَوىَفَأَكال ِمنـْ  

يف أكال منها وبدا هليا ما بدا مث يقول وعصى آدم ربه فغوى ؟فك -   
 كذا قوله

ُه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ فَـتَـَلقَّى آَدُم ِمن رَِّبِه َكِلَياٍت فَـَتاَب َعَلْيِه ِإنَّ   
 وهنا أيضاً 
بُُّه فَـَتاَب َعَلْيِه َوَهَدىُمثَّ اْجَتَباُه رَ   
 وهنا قوله

َهَذا َعُدوٌّ َلَك َوِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَُّكَيا ِمَن اجلَنَِّة فَـَتْشَقىفَـُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ   
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يه اهللا منفرداً دون زوجه ؟ذا كلّ واافروض أن يقول فتشقيان ، واا  
علل كل اافسرين أسباب ما تقدم أعاله إن آدم قّواماً على زوجته وأسبق منها خلقاً ، لذا   -

لزوجته معاً ، وكان اافروض أن تكون قييومة آدم على زوجته كان اهللا يكليه قاصداً له و 
باألمر ال بااغفرة والتوبه ألنه الميلك هلا ذلك ، أي كان اافروض أن يقول اهللا له فكل من 
حيث تشاء وال تقرب هذه الشجرة ، وبذلك يكون آدم قيياً على زوجته فيأمرها وينهاها 

 بأمر اهللا ، 
قرب أنت وزوجك هذه الشجرة كيا قال له أسكن أنت وزوجك اجلنة ، أو أن يقول اهللا له الت  

واحلل الوحيد لكل هذه اإلشكاالت هو أن آدم كانا شخصني بإسٍم واحد ، وللتفريق بينهيا 
.قال الباري عزوجل زوجك   

بالرام من أننا ال نعتقد بأن إسم آدم إسم عريب ألنه معروف يف لغات أقدم من  -سادسا  
بية ففي العربية والسريانية هو بنفس النطق ، لكنين أظن إن إمسه وإن كان أعجيي اللغة العر 

 ، فقد أدخل يف اللغة العربية كيا هو وجاء مفهوم أدمي األرض مشتقاً منه وليس العكس
ألن األدمي لو كان معّرفاً قبل آدم لقال اهللا إين خالق بشراً من أدمي ، ولو كان اهللا يناديه 

ال له يا طني أو يا محأ أو ياتراب أو ياصلصال أو يافخار ، فكيف يناديه اهللا مبادة صنعه لق
مبادة صنعه اليت يدعون أ�ا أدمي األرض و سبحانه مل يورد أي مسّياً هلا يف خلق آدم ، أي 

. إن اهللا قال إين خالق بشرا من طني فعالم يسييه على إسم أدمي األرض   
مجاء يف قاموس ااعاين عن إسم آد   

 آَدم 
 اسم علم سامي قدمي مذكر ، هو اإلنسان األول ،

الرجل ااخلوق من الرتبة احليراء ، أو من الصلصال ، أو من لون أدمي األرض ،  وقد : معناه 
، ومساه آدم ألنه ُخلق )ُمننت ( ، من محإ مسنون )لزج ، طيب ( خلقه اهللا من طني الزب 

،من أدمي األرض    
  آدم

 أمسر ، أبو البشر ، معناه بالعربية أمحر أو إنسان أو اجلنس البشري .
معاين األمساء: ااعجم   
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وهنا التفسري الصحيح إلسم آدم ، فهو إسم عربي يعين اإلنسان ، فعلى إفرتاض إن هابيل 
وقابيل ولدي آدم وأن إسم آدم هو عريب ، فكيف يسييهيا بإمساء عربية وإمسه هو  إسم 

 عريب ؟
دال إن إسم آدم عريب مشتقا من أدمي األرض ، فاافروض أن يناديه اهللا مع ذلك فالنفرتض ج

 –يا آدم  -والنتيجة إذا أراد أن يناديهيا معا فييكن أن جييع ااسييني ب  بيا أدمي ،
فال داعي أن يقول اهللا أنت وزوجك بل ميكن أن يكتفي  –أنت  –وإضافة زوجك كإضافة 

.بالسكن ذا جاءت إضافة للتخصيص بقوله يا آدم أسكن وزوجك اجلنة ، ل  
 

اافروض أن تكون اجلنة اليت دخلها آدم وزوجه جنة إبتالء وليست جنة اجلزاء ألنه مل  -سابعا 
يقم بعيل بعد ليجزيه اهللا باجلنة ، فإذا كانت لديه زوجه جيب أن ينجب منها ال أن يتيتع 

دها لليتعة دون إجناب أصبحت با فقط كتيتع أهل اجلنان يف اآلخرة ، ألنه إذا كان يراو 
اجلنة جنة جزاء ، وإذا مل ينجبا أل�يا دون إتصال حىت أكال الشجرة فبدت هليا عورتيا 

فيا فائدة أن تكون معه زوجة ؟ وحني خترج عوراتيا يطردان من اجلنة ، أما إن قلنا كانت 
م فيه من ااآخذ معه لليؤانسة وااسامرة والتقبيل وما إىل ذلك دون اإلتصال فهذا كال

الكثري ، ألن من ال ميتلك أجهزة تناسلية ال ميتلك الشهوة مطلقاً بل اليفهم معىن اارأة وال 
 اإلاراء باارأة

أما من مها آدم وزوجه فهيا كيا نوهنا هابيل وقابيل ، ولكن كيف مها آدم وزوجه وقد ذكر 
م الذي إصطفاه اهللا  فهذا ما اهللا لنا صراحة إ�يا إبين آدم ومن هو ااقصود بالنيب آد

.سنبحثه بفصل من فصول اليوم القادم إنشاء اهللا   
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 اابحث العاشر 

 
 مفهوم الشجرة

 
أكثر من كو�ا متعددة ، فبيئتهم ضيقة  )أي مرتادفات (  كان للعرب مفردات متكررة

عشاب وأصنافها ، وكل اليعرفون فيها اري األنعام وأنواعها والصحراء وما با  واألشجار واأل
الكائنات وااكونات وااصنوعات واانتوجات اليت تعرفوا عليها قاموا أما بإدخاهلا كياهي أو  

 كيا ينطقو�ا هم ، كاالزرافة والكنكر مثال ، 
 وأما بتعريبها إىل مايفهيون كاحليار الوحشي والقط ااتوحش ،  

شرات األمساء كيا للخيل ولإلبل ولليل لذلك تكررت مفرداتم وترادفت أمساءها فلألسد ع
 وللسيف ولكل ما يعرفون تقريباً ،

اايتنا من تناول هذا احلديث إن هناك مفردات إستعيلها اهللا مل تكن تتطابق مع حقيقة 
 الشيئ ااذكور إمنا لتقريب الصورة فقط ، وأعظم مثال نضربه على ذلك قوله تعاىل

 سورة اإلسراء
اقرأ كتابك  )  13( ئره يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طا 

14 -كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا    
49 - سورة الكهف  

ووضع الكتاب فرتى الرمني مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب ال يغادر 
  -ظلم ربك أحدا صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عيلوا حاضرا وال ي

 -لو قام أحد بكتابة ما تقوم به يف اليوم الواحد من أقوال وأفعال وبالدقة اليت ذكرها اهللا تعاىل 
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فعلى أقل تقدير حيتاج اائة صفحة ولو قدرنا معدل عير  -اليغادر صغرية وال كبرية 
وهذا سنة  60فااتبقي  15سنة وأسقطنا منها سنني التكليف ال  75اإلنسان اآلن ب 

يعين أن هذا الكاتب حيتاج إىل مايقرب من مليوين وربع صفحة ، باإلضافة ألمر مهم ، هو 
ان الكتاب اخلاص بأعيالنا يوم القيامة ال خيتصر على أعيالنا فقط بل على تبعات ونتائ  

أعيالنا ، فيثال يريك كيف سرقت من رجل ماال ويتابع كتابك اا جرى هلذا الرجل من 
فقدانه هلذا ااال وما سبب من أذية لعائلته ، فقّدر أنت ضخامة هذا الكتاب هالك نتيجة 

 ، وهذه فكرة شاذه الميكن تقبلها خاصة بعد التيعن يف قوله تعاىل يف سورة احلاقة
19 -فأما من أويت كتابه بييينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه    

وأكثر مث يأخذ به ليقول فهل ميكن تصور أن اإلنسان سيحيل كتابا من مليوين صفحة   
 هاؤم اقرءوا كتابيه

قدميا كان األمر متعسراً فهيه ، إال إننا اآلن نتقبله بكل يسر ألن الكتاب من اايكن جدا أن 
والذي خيزن ماليني الصفحات وال يتجاوز  -الفالش  -يكون ااقصود به ما نسييه ب 

يف الرقبة ، ومن  -الفالش  -ا حجيه اإلصبع ونرى حقا إنه قد أصبح من ااعتاد محل هذ
ااؤكد إن القصد من طائره يف عنقه هو مانعرفه اآلن بالفالش ، لكن العرب طبعا من احملال 

خاصة يف ذلك الوقت أن يستوعبوا الفكرة ، كيا إنه من اايكن أن خيصص كتاب 
 -ن ب باحلسنات وأعيال اخلري اليت يقوم با اإلنسان ويكون هذا الكتاب ما نسييه اآل

وما يشابه هذه اإلكتشافات ااتطورة وما يدريك ما سيكتشفه اإلنسان بعد اليوم  -اايري 
، 

لذا نقول إن الشجرة اليت ذكرت ليس لدينا ما يؤكد أ�ا شجرة كباقي األشجار اليت نعرفها ، 
 وذلك ألسباب 

ديث عن الحظ أوال كيف يذكر اهللا يف القرآن الشجر الذي نعرفه اآلن وصيغ احل - 1
، األشجار ، وهذا جميل ماذكر يف القرآن عن األشجار  

 
  النخيل

25: مرمي ) ( وهزي اليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا  )  ) 
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6: األنعام .. ) ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية  )  ) 
141: األنعام .. ) ( وهوالذي أنشا جنات معروشات والنخل والزرع خمتلفا أكله  )  ) 

32: الكهف .. ) ( جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب وحففنامها بنخل  )  ) 
71: طــه .. ) ( وألصلبنكم يف جذوع النخل  )  ) 

148: الشعراء .. ) ( وزروع وخنل طلعها هضيم  )  ) 
10: ق .. ) ( والنخل باسقات هلا طلع نضيد  )  ) 

20: القير ... ) ( تنزع الناس كأ�م أعجاز خنل منقعر  )  ) 
11: الرمحن .. ) ( فيها فاكهة وخنل ذات األكيام  )  ) 

6: الرمحن .. ) ( فيهيا فاكهة وخنل ورمان  )  ) 
7: احلاقة .. ) ( فرتى القوم فيها صرعى كأ�م أعجاز خنل خاوية  )  ) 

29: عبس ... ) ( وعنبا وقضبا وزيتونا وخنال . فأنبتنا فيها حبا  )  ) 
23: مرمي ... ) ( النخلة فأجاءها ااخاض إىل جذع  )  ) 

4: الرعد .. ) ( وخنيل صنوان واري صنوان يسقى مباء واحد  )  )  
266: البقرة .. ) ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب  )  ) 

11: النحل .. ) ( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب  )  ) 
67: النحل ) ( سكرا ورزقا حسنا  ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه )  ) 

91: اإلسراء .. ) ( أو تكون لك جنة من خنيل وعنب  )  ) 
19: ااؤمنون .. ) ( فأنشأنا لكم به جنات من خنيل وأعناب  )  ) 

34: يس ) ( وجعلنا فيها جنات من خنيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون  )  ) 
 

  التني . الزيتون
99: األنعام ... ) ( تون والرمان مشتبها واري متشابه وجنات من أعناب والزي )  )  

141: األنعام ) ( والنخل والزرع والزيتون والنخيل واألعناب  )  )  
11: النحل ) ( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب والتني والزيتون  )  )  

2-1: ني الت) ( وهذا البلد األمني . وطور سينني . والتني والزيتون  )  ) 
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29: عبس ) ( وزيتونا وخنال . وعنبا وقضبا . فأنبتنا فيها حبا  )  ) 
 

   الرمان
67: الرمحن ) ( فيها فاكهة وخنل ورمان  )  ) 

99: األنعام .. ) ( والزيتون والرمان مشتبها واري متشايه  )  ) 
141: األنعام .. ) ( والزيتون والرمان متشابا واري متشابه  )  ) 

 
   العنب

91: اإلسراء ) ( أو تكون لك جنة من خنيل وعنب  )  ) 
2: عبس .. ) ( فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا  )  ) 

266: البقرة ) ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب  )  ) 
99: األنعام ) ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب  )  ) 

4: الرعد .. ) ( ات من أعناب ويف األرض قطع متجاورات وجن )  ) 
11: النحل .. ) ( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب  )  ) 

67: النحل .. ) ( ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا  )  ) 
32: الكهف ) ( واضرب هلم مثال رجلني ألحدمها جنتني من أعناب  )  ) 

19: ااؤمنون .. ) ( عناب فأنشأنا لكم به جنات من خنيل وأ )  ) 
34: يس ) ( وجعلنا فيها جنات من خنيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون  )  ) 

32: النبأ .. ) (إن لليتقني مفازا حدائق وأعناب  )  ) 
 

   الطلح
29: الواقعة ) ( يف سدر خمضود وطلح منضود  )  ) 

16سبأ  -)  وبدلناهم جبنتني ذوايت اكل مخط واثل: (( اخليط –األراك   
 

النبق -السدر    
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16: سبأ ) (  ذوايت أكل مخط وأثل وشيء من سدر قليل )   ) 
2: الواقعة ) ( يف سدر خمضود. وأصحاب الييني ما أصحاب الييني  )   ) 

 
 األثل

16: سبأ )) ( وبدلناهم جبنتني ذوايت أكل مخط وأثل  ))  ) 
   وحىت يف  البقليات واخلضروات

 
61سورة البقرة   

ذ قلتم يا موسى لن نصرب على طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وإ
  وقثائها وفومها وعدسها وبصلها

 
نالحظ جيدا إنه سبحانه اليقول شجرة الزيتون بل يقول الزيتون مباشرًة والتني والعنب والنخل 

 وما إىل ذلك 
ذه احلنطة أو هذا الشعري ، فلياذا مل يقل ال تقربا هذه التفاحة أو ه --  

 ولنرى مىت يذكر اهللا الشجرة مسندة بالنوع أو الصنف
 يقول اهللا يف سورة إبراهيم 

) 24(أمل تر كيف ضرب اهللا مثال كلية طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السياء  
مثل كلية و ) 25(تؤيت أكلها كل حني بإذن ربا ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون 

26 -خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار   
حنن ال نعرف صنفا من األشجار أمسه شجرة طيبة ، وهلا أصل ثابت وهلا فرع يف السياء ،  -

حىت أنه جاء يف تفسري ابن القيم عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال كلية طيبة 
يبة وهو ااؤمن أصلها ثابت قول ال إله إال اهللا يف قلب شهادة أن ال إله إال اهللا كشجرة ط

 . ااؤمن وفرعها يف السياء يقول يرفع با عيل ااؤمن إىل السياء
 أي إن الشجرة اليت وصفها اهللا هنا مل يكن يقصد با مانعرف من األشجار ،

تد إىل بل هو وصف للكلية الطيبة كيف أ�ا ثابة يف األرض كأ�ا قد نبتت فيها وكيف مت



268 

 

 السياء وهذا خالف الكلية اخلبيثة اليت القرار هلا ال يف أرض وال يف مساء ، 
 مثال آخر
 سورة النور

اهللا نور السياوات واألرض مثل نوره كيشكاة فيها مصباح ااصباح يف زجاجة الزجاجة كأ�ا   
ولو مل كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال اربية يكاد زيتها يضيء 

متسسه نار نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء ويضرب اهللا األمثال للناس واهللا بكل 
35 -شيء عليم   

 
أوال فإن كل ماجاء من وصف لنور اهللا هو متثيل وليس باحلقيقة لقوله ) شجرة مباركة زيتونة ( 

ال نصف أشجار  وحىت الزيتونة فليست هي شجرة الزيتون اليت نعرفها ، ألننا -مثل نوره 
الزيتون بالشرقية أو الغربيه أو ال شرقية وال اربية ، والقريب إىل الفهم أنه قصد السالم ، 

الزيتونة قدميا وحديثا هي تعبريا للسالم أو كلية السالم اليت ليست متطرفة كيا يفهيها أهل 
القدم وحلد  الشرق وليست مبنية على ااكر واخلداع الذي ميارسه الغرب باسم السالم منذ

 اآلن ،
والحظ كيف قال سبحانه حبكية بالغة ا�ا شجرة مباركة زيتونة ومل يقل شجرة زيتونة مباركة  

 كي ال يفهم ا�ا زيتونة 
وما يهينا هو بيان إنه سبحانه وتعاىل يذكر الشجرة دائيا على أ�ا رمز ألمر ما وليس اا 

 نعرفه من األشجار
 مثال آخر

سورة اإلسراء   
َنًة لللنَّاِس َوالشَّ  َوِإذْ  َجَرَة قـُْلَنا َلَك ِإنَّ َربََّك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَِّيت أََريـَْناَك ِإالَّ ِفتـْ

60 -اْلَيْلُعونََة ِيف اْلُقْرآِن َوُخنَولفـُُهْم َفَيا يَزِيُدُهْم ِإالَّ طُْغَيانًا َكِبريًا   
أن الرسول الكرمي قد أراه اهللا رؤياً إفتنت الناس با كيا إفتتنوا الشرح االخص هلذه اآلية 

 بالشجرة االعونة فيا هي هذه الشجرة االعونة 
 جاء يف تفسري ابن كثري
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قال البخاري حدثنا علي بن عبد ) وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس : ( وقوله {{ 
وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال ( ابن عباس اهللا حدثنا سفيان عن عيرو عن عكرمة عن 

( قال هي رؤيا عني أريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به ) فتنة للناس 
}} شجرة الزقوم) والشجرة االعونة يف القرآن   

 أما القرطيب فأضاف أمور مهية إذ جاء يف تفسريه
إال فتنة للناس اا بني أن إنزال آيات القرآن  وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك: قوله تعاىل {{ 

ويف البخاري . تتضين التخويف ضم إليه ذكر آية اإلسراء ، وهي ااذكورة يف صدر السورة 
وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس :  -تعاىل  -والرتمذي عن ابن عباس يف قوله 

. ليلة أسري به إىل بيت ااقدس  -وسلم  صلى اهللا عليه -هي رؤيا عني أريها النيب : قال 
هذا حديث : قال أبو عيسى الرتمذي . والشجرة االعونة يف القرآن هي شجرة الزقوم : قال 

وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية واحلسن وجماهد وقتادة وسعيد بن جبري . صحيح 
وا أسليوا حني أخربهم وكانت الفتنة ارتداد قوم كان. والضحاك وابن أيب جنيح وابن زيد 

وهذه اآلية تقضي . كانت رؤيا نوم : وقيل . أنه أسري به  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
: وعن ابن عباس قال . بفساده ، وذلك أن رؤيا اانام ال فتنة فيها ، وما كان أحد لينكرها 

ه يدخل مكة يف أن -صلى اهللا عليه وسلم  -الرؤيا اليت يف هذه اآلية هي رؤيا رسول اهللا 
سنة احلديبية ، فرد فافتنت ااسليون لذلك ، فنزلت اآلية ، فليا كان العام ااقبل دخلها ، 

ألن ; ويف هذا التأويل ضعف . لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق  -تعاىل  -وأنزل اهللا 
رأى  -سالم عليه ال -إنه : وقال يف رواية ثالثة . السورة مكية وتلك الرؤيا كانت باادينة 

إمنا هي الدنيا أعطوها : يف اانام بين مروان ينزون على منربه نزو القردة ، فساءه ذلك فقيل 
وهذا . ، فسري عنه ، وما كان له مبكة منرب ولكنه جيوز أن يرى مبكة رؤيا اانرب باادينة 

 -ول اهللا قال سهل إمنا هذه الرؤيا هي أن رس.  -التأويل الثالث قاله أيضا سهل بن سعد 
كان يرى بين أمية ينزون على منربه نزو القردة ، فااتم لذلك ، وما   -صلى اهللا عليه وسلم 

فنزلت اآلية خمربة أن ذلك  صلى اهللا عليه وسلم  -حىت مات استجيع ضاحكا من يومئذ 
وقرأ احلسن بن علي يف خطبته يف . من متلكهم وصعودهم جيعلها اهللا فتنة للناس وامتحانا 

ويف هذا : قال ابن عطية . وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني : بيعته اعاوية  شأن
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}} التأويل نظر ، وال يدخل يف هذه الرؤيا عثيان وال عير بن عبد العزيز وال معاوية    
طبعا ما هي أسباب عدم دخول عثيان والبقية فال نعرفه ، ونقول=    
ن يكون هلا عالقة بقضية اإلسراء وااعراج ألن الرسول رأى لنيب الميكن أاليت رآها االرؤيا  - 1

حقا وصدقا بكل ما مر به يف اإلسراء وااعراج وحّدث بكل ما رآه للناس فعالم يريه اهللا ما 
 رآه سابقاً ،

هي الفتنة وقد ذكر هلم بأنه قد أسري يب وأعرج  لرؤياوإذا كان قد حّدث مبا رآه فعالم تكن اال
الحقا ، وإذا كانت هذه  آهرآه ، فاألصل بالفتنة ما وقع من حدث ال ما ر يب وذكر هلم ما 

الرؤيا هي كل ما رآه النيب يف اإلسراء وااعراج ، فهذا يقودنا خلطأ كبري وهو أنه سبحانه 
يتحدث عن الرؤيا تعبرياً عن األحالم الصادقة يف اانام ، وهذا يعين إن الرسول مل يسري ومل 

هذا اري مقبول أبداً يعرج إىل السياء و   
 كيا إن السبب من اإلسراء وااعراج مل يذكر اهللا بأنه لرد الفتنة إذ قال عز القائل

 سورة اإلسراء
َلُه ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ملَن اْلَيْسِجِد احلََْراِم ِإَىل اْلَيْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحوْ 

1-ْن آيَاتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَِّييُع اْلَبِصُري لُِنرِيَُه مِ   
الحظ دائيا بة على رأي واحد يف التفسري كيا نالحظ دائيا عدم إتفاق الصحان كيا إنا

أل�ا كانت ااتحدثة الوحيدة باسم إختالف عائشة بالرواية عن الكثري من الصحابة ، وهذا 
 النيب لتويل أبوها اخلالفة ، 

شة اري متأكدة من نقل الرواية لصغر سنها ولكو�ا كانت مولعة بالرسول أو أن تكون عائ
أكثر من ولعها بنقل ما يقول وحفظه ، فهناك مئات األحاديث نقلتها خترب عن حب 

الرسول هلا وما يقول يف حقها وما تكن له من حب ، ومولعة مثل هذه لن حتفظ إال ما 
 يقوله احلبيب حبقها ال ما يقوله اهللا ،

نسجم كثرياً مع قول القرطيب بأن الشجرة االعونة هم بين أمية ألننا بالفعل نطلق وما أنا نعي
على العشرية إسم الشجرة ، وبالفعل فقد كانوا بين أمية فتنة للناس كيا رأى الرسول الكرمي 

، فكانوا يستهرتون باإلنفاق ويأتون مبفاهيم مرفة للدين كي جيعلون الناس خيضعون  
ن الناس قد فهيوا أن ة الشورى واالوكية معاً ، فبيا إ، فهم أول من لعب لعبحلكيهم 
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اخلالفة بالشورى حددوا اانتخبني للخالفة بأوالدهم فقط ، وحرصوا أكثر على اإلنفراد 
باخلالفة فجعلوا والية العهد قبل ممات اخلليفة كي ال يتسىن للناس إنتهاز فرصة موت 

من بين أمية ، وهم على ذلك إىل يومنا هذا يف أوالد وأحفاد اخلليفة فريشحون أحدا ليس 
.بن سعود   

.لذا نقول هنا أيضا إن الشجرة اليت ذكرت هي ليست من األشجار الطبيعية اليت نعرفها   
 مثال آخر

 
 سورة الصافات

ر  نـُُّزًال أَْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم   َنًة لل ) 62(أََذِلَك َخيـْ ِإنـََّها َشَجَرة  َختْرُُج ِيف ) 63(لظَّاِلِيَني ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفتـْ
َها ) 65(طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطِني ) 64(َأْصِل اجلَِْحيِم  َها َفَياِلُؤوَن ِمنـْ َفِإنـَُّهْم َآلِكُلوَن ِمنـْ

يٍم ) 66(اْلُبطُوَن  َها َلَشْوبًا ملْن محَِ 67-ُمثَّ ِإنَّ َهلُْم َعَليـْ ) 
 

ر اريبة ذكرتا هذه اآلياتهناك أمو   
هل هناك فتنة حىت بعد القيامة وبعد دخول الظااني إىل اجلحيم - 1  
كيف تكون فتنة وطلعها كرؤوس الشياطني ؟ والفتنة جيب أن تكون ما يسحر العني و   - 2

 يروي الذائقة 
الهول ، فاافروض أن يكون التشبيه بااعلوم ال ب ، ألجل أن نعرف مامل حنط به عليا  - 3

فحني تقول يل وجه حبيبيت كالقير فأنا أعرف القير وأعرف مامييز القير لذا فإن وجه 
حبيبتك أبيض مستدير وكأن وجهها  يشع نورا من بياضه وفتنته ، ولكن ليس من ااقبول 
أن تقول يل أن وجه حبيبيت ككوكب نبتون ، ألين مل أرى هذا الكوكب وال أعرف مميزاته 

لتشبيه وجه حبيبتك به ، اليت حدت بك  
لو كانت رؤس الشياطني مجيلة كان من ااقبول أن تكون الشجرة فتنة لألكل منها ال فتنة  -

 لإلختبار ، لذا فهم مالؤون منها البطون
لكن ما خيالف هذا التوجه أمور عديدة منها أن اهللا اليعرب عن مجال الوجه برأس الشيطان بل 

  بااالك كقوله يف سورة يوسف
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  31 -ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كرمي 
ن اإلعتقاد ساد بأن للشياطني وجوه حسنة لظنهم سف ، كيا إوهذا تعبري عن مجال وجه يو 

أن إبليس هو الشيطان ، ومبا أن إبليس مجيل اخللقة فإن رؤوس الشياطني مجيلة أيضا ، 
اماً مع أعياهلم ، لكنهم بالرام من ذلك بدؤوا يصورون رؤوس الشياطني بالقبح إنسج

 واحلقيقة ليست كتلك وكهذي ، 
فاألصل إن رؤوس الشيطاطني معرفًة لدينا ، لذلك عرفنا اهللا بشجرة الزقوم مبا نعرف من رؤوس 

الشياطني ، فالشيطان عرفه اهللا لنا على أنه عيل سيئ وكيد ضعيف وهن ، ومل جيسده لنا  
القرآن يوم القيامة بأنه بريئ من كصورة وكشخصية ، حىت قول الشيطان الذي ذكر يف 

 الكافرين وأنه دعاهم فأجابوه
ال يعين أبدا أنه جنس كاإلنس واجلن ألن اهللا بني لنا كالمه مع األرض والسياء وردمها 

للتفصيل راجع مبحثنا اخلاص بالشيطان -بالطاعة هللا   
يتهيون  والصحيح إن قول الشيطان هو لسان حال وليس حقا ما قال ، أي إ�م حني  

الشيطان بأنه وعدهم وأنه أاواهم ، يرد عليهم شيطا�م الذي فيهم بذا الكالم ، أي 
 يتحسسون كالمه فيهم كيا نتحسس وسواس الشيطان  ، 

 إذاً فطلعها كأعياهلم الشيطانية وفداحتها ،
 فيا هي شجرة الزقوم ،

ينهيا كاإلختالف يف وصف ال ختتلف شجرة الزقوم عن الشجرة االعونة كثرياً ، واألختالف ب
الرم وعقوبة الرم وكالسبب والنتيجة ، فيثال إبليس رجيم وعقوبته اجلحيم ، فشجرة الزقوم 
هي إمتداد للشجرة االعونة ونتاجها ، فكل ما يوجد يف جهنم من عذابات هي يف احلقيقة 

 مثرات ونتاجات اا أتاه الكافر من أعياٍل آمثة يف الدنيا ،
عاىل خترج يف أصل اجلحيم ومل يقل من أصل اجلحيم ، وهذا يعين أن هذه الشجرة لذا قال ت

ليست من زرع اجلحيم إمنا هي داخلة فيها بثيرها ، وهي أعيال أو أشخاص كانوا فتنة 
 للظااني يف الدنيا وخترج يف أصل اجلحيم يف اآلخرة ،   

 
يداً من األدلة اليت تؤكد إن اهللا حني وكل هذا ليس علة  حديثنا اآلن ، إمنا نريد أن نظهر مز  
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يذكر الشجرة يف كتابه العزيز إمنا يريد أن يصف شيئاً مشاباً اا نعرفه عن الشجر وال يقصد 
 أبدا أ�ا مما نعرفه من األشجار  

والسبب يف ذلك اإلشارة إىل كثرة أاصا�ا وتفرعها من أصل واحد واإلشارة أيضا لثباتا يف 
اباركة أو عدمه بإقتالعها كيا احلال يف الشجرة اخلبيثةجذرها كالشجرة ا  

وهذا بالضبط السبب الذي خيتار اهللا به تصوير األشياء بالشجرة ، أما حني يريد أن خيربنا 
عيا نعرفه من األشجار ويشري هلا حقيقة فإنه الخيتار تعريفها باإلضافة أي ال يقول شجرة 

.فنا التني بل يقول التني مباشرًة كيا أسل  
 أصبحنا يف يقٍني اآلن إن الشجرة اليت منعت عن آدم ليست بالشجر الذي نعرفه

ذكرنا يف أعاله السبب الرئيسي الذي جيعلنا النتفق مع أي إسم ألي صنف من  - 2
األشجار من اايكن أن نطلقه على هذه الشجرة ، ولكن لنذهب مع ما قاله جميل 

 اافسرين عن تلك الشجرة
 

ت  2: ، الصفحة  5: ، اجلزء ) العثييني ( لى الدرب فتاوى نور ع   
الصحيح أن الشجرة اري معلومة لنا بعينها وذلك ألن اهللا تعاىل أبيها يف كتابه : فأجاب{{ 

وما أبيه اهللا يف كتابه فإنه ال جيوز لنا أن نعينه إال بدليل عن معصوم عن النيب صلى اهللا 
به واألخبار اإلسرائيلية اختلفت يف تعيني هذه الشجرة  عليه وسلم وما عدا ذلك فإنه العربة

ولو كان لنا فائدة من تعيينها لعينها اهللا سبحانه وتعاىل لنا لكن الفائدة كل الفائدة يف 
 القصة والقضية وليس يف نوع الشجرة هل هي حنطة أو اري حنطة }} .

ن عثيني الفائدة من ابا الوجود البشري يف األرض ، يقول هشجرة عظيية تأسس على كنه
معرفة صنفها ألن اهللا مل يبدها لنا ، ومل يستشعر إن اهللا أراد لنا السعي والتدبر اعرفتها ، ومل 

 يستشعر إن اهللا مل يبينها حفظا للقرآن من التزوير والتحريف ، 
 تعاىل فهو اختبار من اهللا) َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة : ( أما قولهيكيل إبن عثييني و {{ 

؟ ما هي:  وقد اختلف يف هذه الشجرة  وامتحان آلدم  
الشجرة اليت �ي عنها آدم، عليه السالم، هي : فقال السدي، عين حدثه، عن ابن عباس

. وكذا قال سعيد بن جبري، والسدي، والشعيب، وَجْعدة بن ُهَبرية، وميد بن قيس. الَكْرم  
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وعن مالك وعن أيب صاحل، عن ابن عباس ،  ، عن أيب يف خرب ذكره أيضا –وقال السدي 

 ، هي الكرم) َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة : (  ، وعن ناس من الصحابة مرة، عن ابن مسعود
 وتزعم اليهود أ�ا احلنطة ، 

 
، حدثنا أبو حيىي  حدثنا ميد بن إمساعيل بن مسرة األمحسي:  وقال ابن جرير وابن أيب حامت

الشجرة اليت �ُِي : دثنا النضر أبو عير اخلزاز، عن ِعْكرِمة، عن ابن عباس، قالاِحليَّاين، ح
 .عنها آدم ، هي السنبلة

 
أنبأنا ابن عيينة وابن اابارك، عن احلسن بن عيارة، عن اانهال بن عيرو، : وقال عبد الرزاق

 عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال: هي السنبلة }}
لة بعد أن أوضح لنا إن اليهود يزعيون أ�ا احلنطة ، فأما أبن عباس قال بن عباس هي السنب

 يهودي أو إن السدي ال يعرف بأن احلنطة سنبلة ، 
 

 ، عن ابن عباس ، عن جماهد ، عن حجاج وقال ميد بن إسحاق، عن رجل من أهل العلم
، هي الرب: ، قال  

من أيب جلد كيا جاء يف تتيت  رمبا قبل أن يأتيه جواب  –هي الرب  –وهنا قال ابن عباس 
 كالمه يف أدناه ،

 
،  ، حدثنا القاسم ، حدثنا مسلم بن إبراهيم وحدثين ااثىن بن إبراهيم: وقال ابن جرير{{ 

 حدثين
رجل من بين متيم، أن ابن عباس كتب إىل أيب اجللد يسأله عن الشجرة اليت أكل منها آدم، 

 عن الشجرة اليت �ُِي عنها سألتين: بو اجللدفكتب إليه أ. والشجرة اليت تاب عندها آدم
 آدم عليه السالم  وهي السنبلة  وسألتين عن الشجرة اليت تاب عندها آدم وهي الزيتونة }}

 



275 

 

هنا وبعد كل ما نُقل عن ابن عباس يتضح إن أبن عباس مل يكن يعرف صنف تلك الشجرة 
،بل سأل وأجابه ابو اجللد   

، ووهب بن ُمَنبَّه، وعطية الَعويف، وأبو مالك، ومارب  بن  وكذلك فسره احلسن البصري{{  
 ِدثَار، وعبد الرمحن بن أيب ليلى

وقال ميد بن إسحاق، عن بعض أهل اليين، عن وهب بن منبه : أنه كان يقول: هي الُرب ، 
 ولكن احلبة منها يف اجلنة  كُكَلى البقر، ألني من الزبد وأحلى من العسل }}

،ومثرتا نعتقد إن آدم نفسه ال يستطيع وصفها بذه الدقة وصف دقيق للشجرة   
 

:  قال) َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة : (  ، عن أيب مالك ، عن حصني وقال سفيان الثوري{{ 
 النخلة

 وقال ابن جرير، عن جماهد: ( َوال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة ) قال: تينة. وبه قال قتادة وابن جري 
 

وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس، عن أيب العالية: كانت الشجرة من أكل منها 
، وقال عبد الرزاق: حدثنا عير بن عبد  أحدث ، وال ينبغي أن يكون يف اجلنة َحَدث 

، و�اه  اا أسكن اهللا آدم وزوجته اجلنة: مسعت وهب بن منبه يقول: الرمحن بن ُمْهِرب  قال
عن أكل الشجرة، و كانت شجرة اصو�ا متشعب بعضها من  بعض ، وكان هلا مثر تأكله 

 .ااالئكة خللدهم ، وهي الثيرة اليت �ى اهللا عنها آدم وزوجته
 

 فهذه أقوال ستة يف تفسري  هذه الشجرة
إن اهللا جل ثناؤه �ى آدم وزوجته : والصواب يف ذلك أن يقال:   أبو جعفر بن جرير قال ا

، وال علم  ، دون سائر أشجارها  ، فأكال منها من أشجار اجلنةعن أكل شجرة بعينها 
عندنا بأي شجرة كانت على التعيني؟ ألن اهللا مل يضع لعباده دليال على ذلك يف القرآن وال 

: كانت شجرة العنب، وقيل: وقيل. كانت شجرة الرب:  وقد قيل. من السنة الصحيحة
كانت شجرة التني. وجائز أن تكون واحدة منها ، وذلك ِعْلم ، إذا علم ينفع العاملَ به 

علُيه ، وإن جهله جاهل  مل يضرَّه جهله به ، واهللا أعلم . وكذلك رجح اإلمام فخر الدين 
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}} ، الرازي يف تفسريه واريه  
هذه العبارة احليقاء (( وذلك ِعْلم  ، إذا علم ال ينفع العاملَ به علُيه ، وإن جهله جاهل  مل 

يضرَّه جهله به )) اليت تغطي وجه اجلاهل والغيب ، يطلقو�ا كليا عجزوا عن أمر ، أين 
 إختفت أحاديث الرسول ؟

إن سبب إختفاء أحاديث الرسول عن بيان تلك الشجرة هو ذاته السبب الذي  –اجلواب 
أخفى اهللا به صنف تلك الشجرة ، إنه التحريف والتزوير ، فين ااؤكد إن الرسول الكرمي قد 

، ولكنهم كتيوا بيا�ا وأخرتعوا اجلواب من أنفسهم ، ولو كان اهللا قد بينها هلم يف  بينها هلم
. القرآن لفعلوا بالقرآن فعلتهم بأحاديث الرسول   

 ويف القرطيب
َرة {{  َنا اخلَْْير, ِهَي اْلَكْرم : قال َجْعَدة ْبن ُهبَـيـْ َوِلَذِلَك ُحرلَمْت َعَليـْ  

كرم لذلك حرمت علينا اخلير ، فلياذا مل حيرم الكرم   لقد إستدل جعدة بأن الشجرة كانت
}} ر والكثري ؟يذاته ؟ وااذا حرمت بقيت اخليور اليت تصنع من اري الكرم كالشعري والت  

 
 أنواع الفواكهعلى خمتلف الرأي الذي توصل له اافسرون فإ�م مل خيرجوا عيا نعرفه من 

ن فاكهة ورمبا إىل ماحيبذونه منها ، ولكن مل نرى ومالوا كثرياً إىل مايعرفونه م -وااأكوالت 
منهم أحداً ظن أ�ا من األشجار الطبيعية اريااثيرة ، على أقل تقدير ألن اهللا مل يبني أ�م 

،أكال من مثرتا   
بل قال فأكال منها ، هذا ما جعل بعض اافسرين يعتقدون أ�ا كانت من سنابل احلنطة ، 

، رتا ، متناسني إن احلنطة ليست من األشجارألنه سبحانه مل يشر إىل مث  
علينا أن نعرف ما فعل آدم وزوجه مع الشجرة إذاً   

 إ�يا ذاقاها وأكال منها مث أزهليا الشيطان عنها ، وقد تقدم يف كالمنا شرح الزلل عنها
 فيا معىن ذاقاها وأكالها

معىن واحد أبدا  لن جتد كلية واحدة يف نصوص اآليات اخلاصة بذكر قصة آدم هلا --  
 فاألكل ورد معناه يف آيات كثرية مبعىن اإلستباحة

 وهذا ماجاء يف معجم اللغة
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استباحه: َأَكَل ماَله َأْو َحقَّه    
 وكقوله تعاىل

َوَال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَْينُكْم بِاْلَباِطلِ  188سورة البقرة آية   
10 –ويف سورة النساء   

َا يَْأُكُلوَن ِيف بُطُوِ�ِْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًاِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكلُ  وَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًيا ِإمنَّ  
متلكوه يف قوله تعاىلخذوه و كيا تأيت مبعىن   

  سورة النساء
4 –وآتوا النساء صدقاتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا   

يد أن نرمسها يف ذهنك قبل أن نرتك موضوع الشجرة هي أن اهللا ليس الصورة األخرية اليت نر 
بأن تأكال من حيث شئتيا األكل من األشجار وما تنبت األرض بل أن  قد عىنبالضرورة  

 رمبا تتيلكا كل شيئ يف اجلنة ما عدا هذه الشجرة
َها َرَاداً  ( متعن قوله  فيا هو الراد ) َحْيُث ِشْئُتَيا اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكَال ِمنـْ  

َرِادَ {{     
اتََّسَع وَأخَصَب ونُعم وطابَ : َرِاَد العيُش َرِاَدَ  َرْاًدا    

  فهو َرْاد  ، وراِاد  ، وأَرَادُ 
ااعجم الوسيط: ااعجم  - 

  رُادَ 
رِادَ : رُاَد العيُش رُاَدُ  َرَاًدا ، وَرااَدة     

  فهو َرْاد ، ورايد
م الوسيطااعج: ااعجم  - 

  راد
الطيب الواسع: الراد من العيش  -  

. ذوو العيش الطيب الواسع: من الرجال أو النساء    
الرائد: ااعجم  - 

  َرَاد
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  مصدر رِادَ 
منعَّم ، مرفَّه: صفة مشبَّهة تدّل على الثبوت من رُاَد ورِاَد    

اللغة العربية ااعاصر:  ااعجم  - 
و َرَاد  بوزن فرس أي واسعة طيبة وبابه طرب وظرف عيشة َرْاد  بوزن فلس: ر غ د   

خمتار الصحاح:  ااعجم  - 
  َرَاد

 اسم علم مؤنث عريب ،
نساء َراد ، وامرأة : ومتسى به اارأة مجعاً ومفرداً ؛ قالوا . رفاهة العيش ، نعومة احلياة : معناه 
}} وجيوز تسكني الغني. راد    
أبدا ، بل تأيت للعيش  ال تأيت وصفاً ألكل الطعام )رادا  ( هل تعرف اآلن إن مفردة --

فلياذا قال اهللا كال منها رادا ؟ولليلك وللحياة ،   
أما التذوق فهو أبدا مل يستخدمه اهللا لتذوق الفاكهة أو أي نوٍع من الطعام --  

 الحظ قوله
 َفُذوُقواْ العذاب ِمبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

ُكْم َفُذوُقواْ َما ُكنُتْم َتْكِنُزونَ َهـَذا َما َكنَـْزُمتْ ألَنُفسِ    
  َفُذوُقوا فَـَلْن نَزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذابًا

َوُذوُقوا َعَذاَب اْخلُْلِد ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَيُلونَ  ۖ◌ َذا ِإنَّا َنِسيَناُكْم َفُذوُقوا ِمبَا َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم هَٰ   
يأيت التذوق باإلحساس الفكري والوجداين   فهذه كلها أحاسيس نفسية وآالم جسدية ، وقد

كتذوق الفن واألدب واإلحساس الوجداين والشهوي كقولنا ذقت حالوة حبها وتذوقت 
 الرفعة واالك

  
ولكن أقول إن سنة اهللا حىت يف الصيام  ،ّيل النص أكثر من ظاهره حنن هنا ال نريد أن حنو 

واألهم من ذلك أن التذوق ، تذوق الطعام االزم باإلمتناع عن كل الطعام ال يقضي بتحرمي 
إال إذا كان  ال بأكلها ، فتذوق الطعام ال يقعال ميكن أن يقع علييا على مثار األشجار إ

الطعام سائال أو متويا على ذرات مطحونة ، ألن اشاء السليلوز الذي يغطي مثرات 
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.األشجار مينع من متاس مادة الثيرة باللسان   
فإنه الميكن أن ينت  شيئاً ،  التحسس بطعم ااأكول  ذلك ، أي حصولوعلى األخذ خبالف 

حقيقة ال ابار عليها ، بأن عصيان  معليه نكون أما كالفضالت اليت خترج بعد األكل ،
ب ظهور السوءة ، وال عالقة لثيرة الشجرة آدم أمر اهللا واإلقرتاب من الشجرة هو من سبّ 

 بذلك ،  
شجرة مفردة لوحدها فين الضروري أن ينسبها بتفصيل ، كقوله وأخريا وحىت لو ذكر اهللا ال  

 سورة الواقعة
72 -أَأَنُتْم أَنَشْأُمتْ َشَجَرتـََها أَْم َحنُْن اْلُينِشُؤوَن ) 71(أَفَـَرأَيـُْتُم النَّاَر الَِّيت تُوُروَن    

، الشجرة ذات الثيار بل وقود النار الذي نسييه احلطباهللا بمل يعين  وهنا  
 

يكين سر الشجرة وعظيتها يف قوله تعاىل وهنا  
فَـَليَّا َقَضى ُموَسى اْألََجَل َوَساَر بَِأْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر نَاراً َقاَل ِألَْهِلِه اْمُكثُوا ِإينل  

َها ِخبََربٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَلُ  فَـَليَّا أَتَاَها نُوِدَي  29وَن آَنْسُت نَاراً َلَعللي آتِيُكْم ِمنـْ
اْلَعاَلِيَني ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْألَْميَِن ِيف اْلبُـْقَعِة اْلُيَبارََكِة ِمَن الشََّجَرِة َأْن يَا ُموَسى ِإينل أَنَا اللَُّه َربُّ 

30 -القصص  -  
لبقعة ، أي إن ا فكيف يكون هناك شاطئ يف واٍد يف بقعة مباركة وكل ذلك من الشجرة

ااباركة كانت جزًء من الشجرة وشاطئ الوادي األمين كان جزًء من البقعة ، فأي شجرة 
 تلك اليت متتلك مساحة كبرية مثل هذه ؟

نتواصل بتوضيح معىن الشجرة حيث سوكل هذا وأكثر سيكون موضوع حديثنا يف اليوم القادم 
ت يف هذه اآلية ، كيا سنتوسع اليت ذكر اليت أكل منها آدم إنشاء اهللا وهي ذاتا الشجرة 

ببيان األسباب اليت دعتنا إلعتبار هابيل وقابيل مها آدم وزوجه ، مع ذلك فال بأس من 
.تلخص الفكرة اآلن قبل طرحها بالكامل   
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 اابحث احلادي عشر
 ماهي السوءة 

  
 

ــا نعلم أن العيل السيئ يُ 
ّ
فهل هذا ،  اً سيئ يان آدم وزوجه عيالكان عصنت  السيئات ، وا

 يعين أن عيلهم هذا أنت  هليا السيئات ؟ 
أي هل كانت السوءة اليت عناها اهللا يف كتابه الكرمي وهي اليت بدت آلدم وزوجه بعد إقرتابيا 

 من الشجرة هي مفردة للسيئات اليت نعرفها ؟ 
نة كان عكس فعل ااؤمن يف الدنيا ،احلقيقة اليت جيب علينا أن نستوعبها إن فعل آدم يف اجل  

نة وبعد ذلك يستحق اجلاألعيال الصاحلة ويطيع اهللا طاعة تامة أي إن ااؤمن يف الدنيا يقوم ب
ويستحق أن يلبس جسدا ال سوء فيه ، أما آدم فقد فعل العكس متاما ، أعطاه اهللا ، 

 جسدا ال سوء فيه فليا عصاه سلبه اهللا ذلك اجلسد ،
وبذا  تدلنا على إن آدم بفعل العصيان إنسجم مع جسده والعكس صحيح ،هذه الفكرة 

 إستحق اهلبوط من اجلنة ، 
  فهل السوءة هي اجلسد الذي نعيش به اآلن ؟

ن وما حيّيله جهدا ويكّلفه عبًأ  ، والسوءة ليست السوءة ما يؤذي اإلنسانعم ف: اجلواب 
لوال أبداننا اا إحتجنا إىل شيئ ، و  السوء مفردة للسيئات ، بل هي مجعا حبد ذاتا ومفردها

من األكل والشرب وما نعرفه من حاجاتنا األخرى كاجلنس والتجييل والتطبيب وإىل آخره 
،  

هذه احلاجات جعل اهللا سبحانه وتعاىل طريقا واحدا لتلبيتها وهو احلصول عليها بالشقاء 
الزواج وكل ما يتيناه اإلنسان  والتعب ، فال أكل من اري مال وال مال من اري عيل وكذا

ويطيح له ، وهذا هو بالضبط مفهوم الشقاء الذي بينه اهللا آلدم إن إقرتب من الشجرة 
 وأكل منها كيا سنوضح ،

أي إن احلاجات اليت هي شهواتنا هي ذاتا الشقاء الذي حنن فيه ، ومن ال يشقى للحصول 
، وهو أيضا شقاء ولشقاء اآلخرة أكرب  عليها بالطريق الذي حدده اهللا سينال عقاب اآلخرة
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 وأعظم ،
ومن ال يكرتث للحصول عليها ويشقى لتوفريها وكذلك ال حيصل عليها بالطرق احملرمة ، فهو  

 كذلك سيدخل يف شقاء آخر وهو معاناته ااستيرة وما يسيى بالفقر والفاقة ،
مفرد للسوءة واألصح هو  أي إن السوء كيا قلنا ،وكل عضو من أعضائنا يعد سوًء حبد ذاته  

 جزء من أجزائها ،
فيا يعين ذلك ؟   
 

 متعن قوله تعاىل 
 سورة النيل

وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من اري سوء يف تسع آيات إىل فرعون وقومه إ�م كانوا  
12 -قوما فاسقني     

جاء يف البغوي    
جليب حيث جيب من وا) وأدخل يدك يف جيبك : ( مث أراه اهللا آية أخرى فقال {{ 

كانت عليه مدرعة من صوف ال كم هلا وال : قطع ، قال أهل التفسري : القييص ، أي 
خترج : ( أزرار ، فأدخل يده يف جيبه وأخرجها ، فإذا هي تربق مثل الربق ، فذلك قوله 

}} من اري برص) بيضاء من اري سوء   )  
 

ص ، والصحيح أن اهللا يقصد جبيوب مل يفرق البغوي بني جيب اإلنسان وجيب القيي -أوال 
 اإلنسان زواياه الفاراة كقوله 

31 -سورة النور   
َها َوُقْل لِْلُيْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ   ِمنـْ

  َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُيرِِهنَّ َعَلى ُجُيوبِِ نَّ 
من مفصل  -اإلبط ( هو الزاوية اليت تتكون بني احلنك والرقبة وبني اليد واجلذع : فاجليب 

،  )من العانة حىت الركبة ( وبني الفخذين ) الكتف حىت العضد   
ولكن جيب الرجل يقتصر عند إبطيه فقط ، وإن سألت فأي اإلبطني كان مقصوداً واهللا يقول 
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اجلواب فأي اليدين كان يقصدمها اهللا الييىن أم اليسرى ؟له جيبك أي إنه مدد ، يكون   
22 -ويبدو أن البغوي مل يطلع على قوله تعاىل يف سورة طه   

 َواْضُيْم َيَدَك ِإَىل َجَناِحَك َختْرُْج بـَْيَضاء ِمْن َاْريِ ُسوٍء آيًَة ُأْخَرى
اإلبط اليت نسييها  ال أعتقد إن هناك توضيح أكثر من هذا ليفهيوا إن اجليب هو زاوية =  

  .كذلك باجلناح 
  -وهو موضوعنا أ�ا بيضاء من اري سوء  -ثانيا 

مل يتطرق أهل التفسري إىل مفهوم السوء ، قال هذا الربص وقال ذاك أن موسى كان أمسراً 
فخرجت بيضاء ، ورام إختالفاتم إال أ�م مالوا مجيعاً لفكرة أن البياض كان نوراً ساطعاً  

البغوي تربق مثل الربق ، كيا جاء يف   
 ولكن يبقى السؤال ، ماهو السوء ، وهل يعد اهللا مسار البشره بل حىت سوادها سوًء ؟

حتدثنا سلفا إن ظهور اجلسد لدى اإلنسان يعّد سواًء يصيبه من حيث حاجات هذا  -
اجلسد كيا حتدثنا كثرياً وسنتحدث أكثر عن فكرة أن اهللا خلق هذا الكون من دون نوره 

بالكلية ، فكل شيئ خلق من دون نوره بالكلية يتخلله الشيطان ويضفي عليه السوء ،  فإن 
إتبع ااخلوق شيطانه أتى بالعيل السيئ الذي ينسجم مع كيية السوء الذي فيه ، ويتدرج 
بالسوء تدرجه بإتباع الشيطان حىت يغدو أسوء من شيطانه ، فالشيطان أي السوء مدد يف 

حال النور الذي بثه اهللا فينا ويف كل ماخلق ، فإن إتبعنا شهواتنا طردنا اإلنسان كيا هو 
النور شيئاً فشيئاً حىت نغدو حبجٍم أكرب من احلجم احملدد من السوء الذي فينا ، فالسوء 
الذي فينا هو جمرد نزعه وميول للشهوات والنزوات ، لذا كان لسان حال الشيطان يوم 

 القيامه أنه قال 
22 -يم سورة إبراه  

َن ِيلَ َوَقاَل الشَّْيطَاُن َليَّا ُقِضَي اَألْمُر ِإنَّ الّلَه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقل َوَوَعدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكا
نَْا َعَلْيُكم ملن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِيل َفَال تـَُلوُموِين َولُوُمواْ أَنُفَسُكم مَّا أَ 

  أَلِيم  ِمبُْصرِِخُكْم َوَما أَنُتْم ِمبُْصرِِخيَّ ِإينل َكَفْرُت ِمبَآ َأْشرَْكُتُيوِن ِمن قَـْبُل ِإنَّ الظَّاِلِيَني َهلُْم َعَذاب  
أي إن كل السوء الذي فينا هو عبارة عن دعوات شهوائية سببها عدم خلقنا من نور اهللا 

اا إحتجنا إىل حاجة قط ، وبالتايل ما وقعنا بشهوة  ،  بالكلية ولو كنا من نور اهللا بالكلية 
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ثل وما إىل 
ُ
كيا إن الصفات احلييدة اليت جندها فطرياً لدى اإلنسان كبحثه عن اهللا واا

 ذلك سببها النور الذي أودعه اهللا فينا ، 
فلو خرج موسى جبسده كله أبيضاً من اري سوء لقلنا أن جسده ما عاد فيه سوءة ، لكن يده 

قط هي من ختلصت من السوء من بني سوءة جسده كله ،ف  
 إذاً فآدم وزوجه كانا يعيشان يف أجساٍد من اري سوٍء أبداً ،

ُخلَق اإلنسان من طٍني وبه الشيطان كيا به نور الرمحن ، ولكون نور الرمحن هو األعظم   -
هيا مبا فيها كان ظهور آدم وزوجه بذا النور ، حىت أ�يا مل يكونا يريان تفاصيل جسدي

 من عورات وقبح إذا ما قورن بالنور الذي كانا فيه ،
 هذا يعين أن السوءة كانت يف جسديهيا بالكامل ال شرج وال فرج ، 

 والحظ ما جاء يف سورة ااائدة
فبعث اهللا ارابا يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلىت أعجزت أن أكون  

ي سوأة أخي فأصبح من النادمنيوار مثل هذا الغراب فأ    
 جاء يف التفسري الكبري إلبن الرازي

 
اا قتله تركه ال يدري ما يصنع به ، مث خاف عليه السباع فحيله : قيل : ااسألة األوىل {{ 

   يف جراب على ظهره سنة حىت تغري فبعث اهللا ارابا ، وفيه وجوه
ا اآلخر ، فحفر له مبنقاره ورجليه مث ألقاه يف بعث اهللا ارابني فاقتتال ، فقتل أحدمه: األول 

   احلفرة ، فتعلم قابيل ذلك من الغراب
اا قتله وتركه بعث اهللا ارابا حيثو الرتاب على ااقتول ، فليا رأى القاتل : قال األصم : الثاين 

يا ويلىت: أن اهللا كيف يكرمه بعد موته ندم وقال     
راب دفن األشياء فجاء اراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منهعادة الغ: قال أبو مسلم : الثالث     

فيه وجهان) لرييه : ( ااسألة الثانية    
لرييه اهللا أو لرييه الغراب ، أي ليعليه ؛ ألنه اا كان سبب تعليه فكأنه قصد تعلييه : األول 

. على سبيل الاز   
ااسألة الثالثة : ( سوأة أخيه ) عورة أخيه ، وهو ما ال جيو ز أن ينكشف من جسده ، والسوأة 
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  الفضيحة لقبحها . وقيل " سوأة أخيه" أي جيفة أخيه }}
 

ما اليعليه إبن الرازي أن عورة الرجل تدخل وتغوص يف موضعها بعد أن ميوت الرجل بل يف 
 ساعة موته متاما ، 

 وهل من ااعقول أن قابيل كان متاراً بعورة أخيه أم جبسد أخيه كله ؟
الغراب بدفن قتيله من أجل أن يواري عورته أم يواري جسده كله ؟وهل قام   

وكم هي مساحة العورة كي يعجز عن تغطيتها ؟ وهل كان هابيل عاري اجلسد عند موته كي 
 يقوم قابيل بتغطية عورته ؟

أسئلة كثرية وكثرية تدل على شطط أؤلئك اادعني بالتفسري ، وكأن القرآن من قصص كليلة 
 ودمنة ،

نقول أن السوءة هي كامل اجلسد ، والبد أن ما دعى قابيل للتفكري بتغطية جسد أخيه مل  لذا
يكن بسبب عري هابيل فأما بسبب تفسخ اجلسد وإنبعاث الرائحة منه ، وأما ألنه يريد 

التخلص من جرمه خشية أن يراه أحد من ذريتهيا أو زوجاتيا ، وأما أنه شعر بالندم على 
يفعل أي شيئ خيفف لديه حدة األمل والندم على قتله ، فلم يهده فكره  قتل أخيه وأراد أن

إىل شيئ حىت رأى الغراب يبحث فاألرض فعلم أن الدفن هو أقصى ماميكن أن يفعله 
 ألخيه بعد موته ،

 ويف سورة الصافات
ٍة لللشَّارِِبَني ) 45(يُطَاُف َعَلْيِهم ِبَكْأٍس ِمن مَِّعٍني  ) 46(بـَْيَضاَء َلذَّ  

 قال البغوي
يطاف عليهم بكأس إناء فيه شراب وال يكون كأسا حىت يكون فيه شراب ، وإال فهو إناء   

مخر جارية يف األ�ار ظاهرة تراها العيون) من معني (     
  بيضاء  قال احلسن : {{ مخر اجلنة أشد بياضا من اللنب  }}،  ( لذة ) أي : لذيذة ،  

تعود للون اخلير ال للون الكأس ، وليتخلص ابن كثري مثال )  بيضاء( ظن البغوي واريه  إن 
من هذا اللبس قال إن الكأس زجاجة ، أي شفافة ، ومبا أن مخر اجلنة أبيض فهذا يعين أن 

 الكأس سوف نراها بيضاء ،
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فيا هو اللذيذ وما هي اللذة يف أن تكون اخليرة بيضاء ،    
ااعىن ااادي هو عدم رؤية تفاصيل الشيئ وكأ�ا ما يهينا أن للبياض معىن مادي ومعنوي ، ف

، وااعىن ااعنوي هو  -تربق مثل الربق  -من دون كيان مدد ، وهذا ما أطلق عليه البغوي 
. خلوها من الشيطان الذي يتكون يف أي شيئ خيلق من دون نور اهللا بالكلية   

ا مبلبس من نور وهو بالفعل مبا أن السوءة هي كامل اجلسد فإن آدم وزوجه كان -لذا نقول 
  تعرىاالبس الذي ميكن أن يقال عنه العريَّ فيه ، لذا كان قول اهللا عز وجل وال

 سورة طه
118( إن لك أال جتوع فيها وال تعرى  )   

 
 ولو تفكرنا بلباس آدم وزوجه يف اري ذلك  فيم كان ؟ 

  صناعة ،  أكان من الريش أم من الصوف أم من القطن  ؟ فكل ذلك حيتاج إىل
 ولو كان آدم وزوجه يلبسان مما يصنعان اا طفقا خيصفان عليهيا من ورق اجلنة ، 

وليتخلص اافسرون من هذه اإلشكال أمجعوا على أن لباسهيا كان من الريش ، فإذا كان 
 الريش متوفر يف تلك اجلنة فعالم إستعانا بورقها ؟

م كانا جيدان الريش على أرض اجلنة هل كانت ااالئكة تفصل هليا مالبسا من ريش أ 
 فيلبسانه ،  

لب الظفر وهناك الكثري من تكهنات اافسرين والصحابة ذاك قال لباس من ظفر فليا أكال سُ 
 من جسديهيا حىت بقي يف األصابع فقط وهناك من قال لباس من الشعر ،

نهم ورام كل اإلختالفات فيجب عليك أن تصدق باجلييع ألنك إذا كذبت أحدا م
أصبحت كافرا وجموسيا ، فالصحابة ال يكذبون وال خيطؤون ولكنهم جيتهدون ، ويا حبذا 

لو كانت إجتهاداتم يف لباس آدم وزوجه فقط اا سفك الدم احملرم وما راح العامل يلعن 
 اإلسالم ، 

عيوما كان آدم وزوجه بلباٍس من نور اليرى أحدمها جسد اآلخر ، فليا وسوس الشيطان 
وأكال من الشجرة خرجت هلم السوءة ، وهي اجلسد ااادي الذي كانا قد خلقا منه هليا 

 هذا من طني وهذا من محئ مسنون ،
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ويعود سبب ذلك لطغيان نور اهللا ااودع فيهيا على مادة صنعهيا ، فليا أزهليا الشيطان 
ا طغت مادة صنعهيا على ما بيا من نور اهللا ، أي إ�يا كانا يتحسسان جبسديهي

ولكنهيا اليريانه ، ويف حبثنا عن إستحداث الكون سنتعرف أكثر على هذه الكيفية ، وال 
توجد أي عالقة مباشرة بني الشجرة والسوءة ، لكن العالقة يف عصيان أمر اهللا ، مما حرك 

.   جعله يطغى على مابم من نور الشيطان و   
 ونأيت اآلن اا قالوه عن السوءة اليت سنبحثها الحقا

 
 أضواء البيان

 التحليل ااوضوعي 
فأكال منها فبدت هليا سوآتيا وطفقا خيصفان عليهيا من ورق اجلنة : وله تعاىل ق{{ 

.وعصى    
 

: الفاء يف قوله فأكال تدل على أن سبب أكلهيا هو وسوسة الشيطان ااذكورة قبله يف قوله 
: كذلك الفاء يف قوله و . فأكال منها بسبب تلك الوسوسة : فوسوس إليه الشيطان أي 

]  113: ص[ فبدت هليا سوآتيا تدل على أن سبب ذلك هو أكلهيا من الشجرة 
وكان األكل منها سببا . ااذكورة ، فكانت وسوسة الشيطان سببا لألكل من تلك الشجرة 

أن الفاء تدل على ) : اإلمياء ، والتنبيه ( وقد تقرر يف األصول يف مسلك . لبدو سوءاتيا 
. لعلة سرقته : سرق فقطعت يده ، أي . لعلة سهوه : سها فسجد ، أي : عليل كقوهلم الت

فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على : وكذلك قوله هنا . كيا قدمناه مرارا 
بسبب تلك : ، أي ]  121 - 120 \ 20[ شجرة اخللد وملك ال يبلى فأكال منها 

بسبب ذلك األكل ، ففي اآلية ذكر السبب وما  :الوسوسة فبدت هليا سوءاتيا ، أي 
دلت عليه الفاء هنا كيا بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء جاء 

فأزهليا الشيطان عنها فأخرجهيا مما كانا فيه : مبينا يف مواضع من كتاب اهللا ، كقوله تعاىل 
" فأزاهليا " يف القراءة األخرى و . ، فصرح بأن الشيطان هو الذي أزهليا ]  36 \ 2[ 

يابين آدم ال : من نعيم اجلنة ، وقوله تعاىل : وأنه هو الذي أخرجهيا مما كانا فيه ، أي 
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[ فدالمها بغرور : وقوله ]  27 \ 7[ يفتننكم الشيطان كيا أخرج أبويكم من اجلنة اآلية 
}} ، إىل اري ذلك من اآليات]  22 \ 7  

 
كل ما تقدم إن الفاء هي فاء السببية ، وإن فعل آدم كان نتيجة   يريد أن يقول اافسر من

لوسوسة الشيطان وما إىل ذلك ، وقد ال خنتلف كثرياً عيا جاء به من تسيية هلذه الفاء أو 
 عيل هلا ، لكننا خنتلف معه بأمور عدة ،

يكّون تتجانس وتتفاعل هذه الفاء دائيا مع الفعل واحلدث على هيئته ، فالشيطان هنا مل 
آلدم إرادة االك واخللود ، بل كّون فيه كيفية فعل ذلك ، أي إن قول الشيطان هنا هو 
الفكرة لتحقيق ما يتيناه آدم ، وهذا يعين إن آدم كان مريداً لليلك واخللد وكان يشغله 
حتقيق ذلك قبل أن يوسوس له الشيطان  ، فكان دور الشيطان إعطاءه ااخطط للقيام 

م يف تلك الساعة يعرف متاماً ما هو االك وما هو اخللود ، ويعرف كذلك بذلك ، وإن آد
ماهو ااوت ، وهذا يعين إن آدم كان مسؤوال مسؤولية كاملة عن تصرفه باألكل من الشجرة 

، فالشيطان ما كان قادراً على أن يغوي آدم بشيٍئ ال يعرفه ، فالذي ال يعرف ماهو 
ه ،الذهب وما قييته ، لن يقوم بسرقت  

وبعد ، فلّيا كان هذا ااخطط مما يرمسه اإلنسان يف خياله لتحقيق أمٍر ما ، فيكون ما وسوس 
به الشيطان آلدم هو الفكرة اليت توصل هلا آدم لتحقيق ما يتيناه ، وقول الشيطان هو نص 
الفكرة اليت توصل هلا آدم ، ألن الوسوسة إختالجات نفسية وليست عبارات قولية ، كيا 

حنن عن ذلك يف كثري مما خيتل  يف دواخلنا ، نعرب   
 قلت لنفسي كفاِك ذًال ، أو قلت لنفسي صربا ، 

فهذه اجليل ال نقوهلا ألنفسنا شفاهاً ، بل هي أفكار وإختالجات داخلية ، وهذا ما يعرف 
، وهو أن يقوم الشخص بإستعراض فكرة أو جميوعة أفكار ) اانلوج الداخلي ( اآلن ب 

الفكرة األمثل وفق بعض ااؤشرات وااعلومات اليت حيفظها أو يستنتجها وذلك   خيتار منها
كله كسبيٍل لتحقيق ما يتيناه ، وألن آدم ال ميلك فكرة أخرى إال األكل من هذه الشجرة 

مبا إن اهللا منعه من اإلقرتاب هلا وألسباب ستتضح لنا الحقا ، إستدل بأن األكل من 
يتيناه ، وهذا اإلستدالل اخلاطئ هو ما يعرب عنه اهللا بوسوسة الشجرة هو احلل لتحقيق ما 
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 الشيطان ،
لذا وبعد فشل ماولته ، فّكر بطريقة أخرى ، وهي أنه قال لنفسه لن أأكل كيا أمرين اهللا وكيا 

فعلت يف السابق ، علّي أن أتذوقها فقط ، وهكذا حىت بني له اهللا أنه ال يصلح أن يكون 
بقاءه يف اجلنة هو العيش مع تلك الشجرة دون اإلقرتاب منها ، أي يف اجلنة ، ألن سبب 

إن اجلنة كانت حياضاً للشجرة ، وحبكم إبتالء آدم بالشجرة سكن اجلنة ، المكافأة له 
على عيٍل ما ، فاجلنة ومهيا كانت درجاتا البد أن تكون مكافأة عن عيل ، وآدم سكن 

يختربه فقط ، ومبا أن اإلختبار كان بعدم اإلقرتاب اجلنة ال ليكافأه اهللا عن عيل ما ، بل ل
 من الشجرة ، ومبا أن حياض هذه الشجرة هي اجلنة فقد سكن آدم تلك اجلنة ،

وخروج آدم من اجلنة مل يكن بسبب ظهور السوءة ، سواء كانت أعضاًء تناسلية أم فضالت 
خروجه منها بسبب آدمية ، ألنه قد ذاق الشجر مث زل عنها وسوءته بادية ، ولو كان 

ظهور السوءة لكان األجدر أن ال تظهر له وهو يف اجلنة ، وال حىت أن يتيكن من أن 
 يلتحف بورق اجلنة ، بل يهبط منها ساعة أكله من الشجرة ،

فخروجه كان بسبب عدم اإلمتناع عن اإلقرتاب من الشجرة ، ومبا أنه ال يستطيع العيش دون 
رج عن حياضها ،اإلقرتاب منها فكان عليه أن خي  

كيا إن آدم كان على علم بكل ذلك ، أي إنه يعرف أنه يسكن يف ملك ليس ملكه وإن كل 
ما حوله هو ملك لتلك الشجرة ، لذلك أراد أن يأكل منها ليتيلك ما هو فيه أو ليكون له 

 ملك كيلك الشجرة ، ونتابع الحقا تفصيل هذا ،        
 

 أضواء البيان 
هذه من ترتب بدو سوءاتيا على أكلهيا من تلك " طه " عال يف آية وما ذكره جل و {{ 

فليا ذاقا الشجرة بدت هليا " : األعراف " الشجرة أوضحه يف اري هذا ااوضع ، كقوله يف 
كيا أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهيا : ، وقوله فيها أيضا ]  22 \ 7[ سوآتيا 

27 \ 7[ لباسهيا لرييهيا سوآتيا   ] . 
 

وقد دلت اآليات ااذكورة على أن آدم وحواء كانا يف سرت من اهللا يسرت به سوءاتيا ، وأ�يا 
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فبدت . اا أكال من الشجرة اليت �امها ربيا عنهيا انكشف ذلك السرت بسبب تلك الزلة 
سوءاتيا أي : عوراتيا . ومسيت العورة سوءة ألن انكشافها يسوء صاحبها ، وصارا 

وطفقا خيصفان عليهيا من ورق اجلنة : العورة بورق شجر اجلنة ، كيا قال هنا حياوالن سرت 
فليا ذاقا الشجرة بدت هليا سوآتيا وطفقا " : األعراف " ، وقال يف ]  121 \ 20[ 

27 \ 7 -خيصفان عليهيا من ورق اجلنة     
ع إال فعال شرعا ، فهي من أفعال الشروع ، وال يكون خرب أفعال الشرو : وقوله وطفقا أي 

وإىل ذلك أشار يف اخلالصة بقوله" أن " مضارعا اري مقرتن بـ   : 
 وترك أن مع ذي الشروع وجبا     كأنشأ السائق حيدو وطفق . . . . .

 وكذا جعلت وأخذت وعلق
شرعا يلزقان عليهيا من ورق اجلنة بعضه : فيعىن قوله وطفقا خيصفان أي ]  114: ص ]

وخصف : إذا خرزها : خصف النعل خيصفها : والعرب تقول . ببعض ليسرتا به عوراتيا 
إن ورق : وكثري من اافسرين يقولون . إذا ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة : الورق على بدنه 

، واهللا تعاىل أعلم. اجلنة اليت طفق آدم وحواء خيصفان عليهيا منه إنه ورق التني    
، وانكشف عنهيا اا ذاقا الشجرة اختلف العلياء واعلم أن السرت الذي كان على آدم وحواء 

كان عليهيا لباس من جنس الظفر ، فليا أكال : يف تعيينه ، فقالت مجاعة من أهل العلم 
: وقال بعض أهل العلم . من الشجرة أزاله اهللا عنهيا إال ما أبقى على رءوس األصابع 

من ياقوت ، إىل اري ذلك من  لباس: وقيل . كان لباسهيا نورا يسرت اهللا به سوءاتيا 
األقوال ، وهو من االختالف الذي ال طائل حتته ، وال دليل على الواقع فيه كيا قدمنا كثريا 

أ�يا كان عليهيا لباس : ، وااية ما دل عليه القرآن " الكهف " من أمثلة ذلك يف سورة 
تيا ، وميكن أن يكون فليا أكال من الشجرة نزع عنهيا فبدت هليا سوءا. يسرتمها اهللا به 

}} اللباس ااذكور الظفر أو النور ، أو لباس التقوى ، أو اري ذلك من األقوال ااذكورة فيه  
 

معظم آراء علياء السلف ما هي إال تكهنات ، فنحن دائيا أمام كهنة ال يتكلفون حىت 
نفع وجهل اليضر بالتيعن فييا يفسروه ويقولوه ، وإذا فشلْت تكهناتم ، قالوا هذا علم ال ي

، عليه يكون قوهلم عدم نفع هذه اآلية وعدم أمهية وجودها يف القرآن ، ألن األساس يف 
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اآلية فهيها ال وجودها ، وقوهلم هذا ينسجم إىل حٍد كبري مع ااقصود من زخرف القول ، 
�م فزخرف القول هو القول الباطل الذي يكون بصيااٍة مجيلة ، ليتيكنوا من إقناع الناس بأ

علياء الدين ، ونقص عليهم يف بعض األمور يعود لعدم أمهية تلك األمور ، أو ألن اهللا 
جعل هذه األمور من عليه وأختص با ، والعجيب إننا نراه اآلن جييع األمرين معاً ، أي 

يقول إن التعرف على نوعية لباس آدم ليس بالعلم النافع ، وبعد ذلك يقول اهللا أعلم ، فإذا  
تعرف على نوعية اللباس علم الينفع ، فلياذا إختص اهللا سبحانه مبعرفته ، أتعرف كان ال

 ااذا مل يبني اهللا نوعية اللباس ،
ليخزيهم اهللا أمامنا ونفهم إ�م مل ينقلوا شيئاً من أحاديث الرسول كيا أسلفنا ، ورواياتم   -

، لكنهم مل يكونوا  كلها خمتلقة ، وال بد أن الرسول حدثهم عن كل ذلك واريه واريه
يكرتثون لكالمه وال يهتيون حلديثه وال يدونون شيئاً منه ، فأبو هريرة ال خالف إنه مل 
يكتب القرآن ومل يدون شيئاً من أحاديث الرسول ، بل كلها كانت إجتهادات انفعة 

ااستخلفني والسالطني ، لذلك كانت أحاديث الرسول مروية عن وعن وعن ، دومنا أي 
، واا أصبحت آالفاً مؤلفتاً من نسجهم تضاربت وأختلفت ، وبدأ الناس يشككون  تدوين

يف األحاديث كلها ، مما دعاهم لتأسيس مشروع صحيح البخاري ومسلم ، وإ�م مجيعاً 
يقرون إن صحيح البخاري أو صحيح مسلم مل يدون فيه إال جزًء بسيطاً مما كان معروفا من 

 ألف حديث إىل أربعة عشر ألف فقط ، وبذلك أعطوا أحاديث ، فين مسعيائة ومخسني
للبخاري ومسلم الوس األصل مادة السنة النبوية ، لذا فنحن اآلن نتبع سنة البخاري 

ومسلم ال سنة الرسول الكرمي ، مع ذلك فقد ال ميس كالمي هذا البخاري أو مسلم فييا 
روا منها ما ال يتضارب مع لو كانت كل األحاديث اليت وجدوها أحاديث مزورة ، واختا

بعضها البعض ، أو مع ما ال يتعارض وسياسة الدولة العباسية ، فلو أختارى ما خيالف 
تلك السياسة اا إشتهر هليا حديث مصحح واحد ، مع ذلك فنحن جند ما صححاه من 

أحاديث فيه الكثري من التضارب ، وهذا يدل أ�يا إختارى بعض الصحابة ال بعض 
، بغض النظر عن تضارب أحاديثهم ، بل وعن تضارب هذه األحاديث مع األحاديث 

 النصوص الصرحية يف القرآن ،       
 وهذا ما عرب عنه اهللا يف وصفه هذه الشرذمة من ااصححني والرواة بقوله 
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5 -سورة اجليعة   
بُوا َمَثُل الَِّذيَن ُمحلُلوا التـَّْورَاَة ُمثَّ ملَْ َحيِْيُلوَها َكَيَثِل احلِْ  َياِر َحيِْيُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

 ِبآيَاِت اللَِّه َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِينيَ 
كذا هم هؤالء ممن محلوا القرآن مث مل حييلوه بقلوبم وعقوهلم ، بل على ما حيبون من 

. أسالفهم   
 

 أضواء البيان
ليبدي هليا ما : بداء ما ووري عنهيا من سوءاتيا إىل الشيطان قوله وأسند جل وعال إ{{ 

: ، كيا أسند له نزع اللباس عنهيا يف قوله تعاىل ]  20 \ 7[ ووري عنهيا من سوآتيا 
، ألنه هو ]  27 \ 7[ كيا أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهيا لباسهيا لرييهيا سوآتيا 

ويف هذه اآلية الكرمية سؤال معروف ، . كيا قدمناه قريبا ااتسبب يف ذلك بوسوسته وتزيينه  
كيف جعل سبب الزلة يف هذه اآلية وهو وسوسة الشيطان خمتصا بآدم : وهو أن يقال 

فوسوس إليه الشيطان مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سببت الزلة هليا معا  : دون حواء قوله 
 . كيا أوضحناه

أنه وسوس حلواء أيضا مع آدم يف القصة بعينها " ألعراف ا" واجلواب ظاهر ، وهو أنه بني يف 
" ما مل تبينه آية " األعراف " ، فبينت آية ]  20 \ 7[ فوسوس هليا الشيطان : يف قوله 

}} كيا ترى ، والعلم عند اهللا تعاىل" طه   .  
 القرطيب

ان يا آدم هل قال يعين الشيط) . األعراف ( فوسوس إليه الشيطان تقدم يف : قوله تعاىل {{ 
أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى وهذا يدل على ااشافهة ، وأنه دخل اجلنة يف جوف 

بيانه ، وتقدم هناك تعيني الشجرة ، وما للعلياء فيها فال ) البقرة ( على ما تقدم يف . احلية 
وقال معىن لإلعادة فأكال منها فبدت هليا سوآتيا وطفقا خيصفان عليهيا من ورق اجلنة 

}} جعل يلصقان عليهيا ورق التني: وطفقا يف العربية أقبال ؛ قال وقيل : الفراء    
ولنا عودة جلوف احلية الذي كان سببا لدخول إبليس إىل اجلنة ، فاجلنة كانت مليئة باألفاعي 

!!!!!!!!!!!والعقارب على مايبدو للقرطيب   
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 الفصل الثاين
 

 حقيقة الذرية
 

اجلديد ، الذين جعلهم حتت سلطته وحتت تصرف حكومته ااتيثلة يف  الذرية هم مجهور اهللا
خليفته على األرض والسياء ، وهم جميوعة كبرية من األرواح اليت حتيل نفسا واحدة ، 

.  ت بوحدانية اهللا وذكره قبل أن تسّوى بآدم أقرّ   
مبعىن اادخر يف ما والعرش هنا ( أنزل الرب من اااء الذي عاله عرشه إىل األرض لتربد وحتىي 

اااء الذي عليه عرشه ،  على، حيث كانت الذرية كلها تعيش ) سيخلق من هذا الوجود 
 وبعد إدخال الذرية يف صلب آدم وتسويتها بآدم ، كانت ساعة نزول اااء إىل األرض ،

 فاختلط اااء بكتلة األرض احلامية وأخذ من ملوحتها وعناصر تكوينها ، وتبخر منه الكثري
بسبب فوران األرض إثر إنفالق الكون ، كيا جند صلبها اآلن ، مما أدى لظهور السحب 

الكثرية والكثيفة اليت أمطرت وأمطرت لتربد قشرة األرض أكثر فأكثر ، وحيتفظ باطن 
األرض باحلرارة اهلائلة اليت كانت عليها كل األرض ، فطُرد معظم اااء وطفى من باطنها 

كيا يطفوا اااء إذا ما ألقيت األحجار يف اإلناء الذي حيويه ، وهذا ألستقرار كتلتها  ،  
كيا إن هذه اآلية ستشيل مفهوما آخر بعد إضافة   -أخرج منها ماءها  -معىن ما قاله اهللا 

مرعاها ، وذلك بأن خترج األرض من مائها عن طريق التبخر لتتكون السحب اليت تزود 
 األرض بالزرع وتكثر فيها ااراعي ،

وما إن بردت قشرة األرض وأستقر اااء ااطرود من باطنها يف احمليطات والبحار تكونت 
 األرضون السبع ،  

 فاألرضون السبع ما هي إال قارّتنا السبعة اليت نعرفها  ،   
 وقوله

12 -سورة الطالق   
نَـُهنَّ لِتَـْعَلُيوا َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلل اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـ  زَُّل اْألَْمُر بـَيـْ
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 َشْيٍء َقِدير  َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحاَط ِبُكلل َشْيٍء ِعْلياً 
فحني تنظر إىل السياء لن ترى سبع مساوات ألن اهللا جعلهن طباقا ، كذا جعل اهللا األرضون 

ْعن أ صال يف أرض واحدة ، كيا إن السياء ميكن طبقها السبع لكنه مل يقل طباقا أل�ن مجُِ
أي مداخلتها باألخرى لوجود الفضاء الشاسع يف تكوينها أما األرض فال ميكن أن تطبق 

 مع أرض أخرى ،
ال  و قرآينأما تشريقهم وتغريبهم بأن هناك كواكب سبعة مثل األرض فليس هناك دليل  

أراٍض سبعة كل أرٍض كوكب ،حيظنا على التصديق بوجود  عليييوجد أي دليل   
وقد جاء ذكر مفهوم األراضي السبع مبا نقلوه من أحاديث عن الرسول ، فجاء ااسيى 

 باألرضني السبع ،
فاألرضون تشتيل يف مفهومها األراضي الواسعة ااتعددة ، وال تدل إال على ما يف األرض  

أي إن هناك ما مياثل  -رض ومن األ -الواحدة من أراٍض متباينة ، لذا قال اهللا عزوجل 
السياوات السبع من األرض ال مثل األرض ، ومن األرض أي مناطق ختتلف عن بعضها 
البعض يف التضاريس وااناخ وطبيعة التكوين بشكل عام ، أي إن هذا اإلختالف مل يكن 

عات باإلكتشافات اليت أجريناها على ااعيورة أبدا ، بل كان بااناخات واألجواء واإلرتفا
ااختلفة عن سطح اااء ، وحىت على إفرتاض إننا حنن من إكتشفنا هذه القارات و رمسنا 

حدودها ، فهذا اليعين إن اهللا مل خيلقهن ليكونن سبع قارات ، فاألصل يف معرفة األرض 
واإلعرتاف با هو سكن اإلنسان عليها وإستقراره با ، كيا إننا مل نكتشف أرضا خالية من 

لذا فإن األنواع اليت خلقها اهللا من الذرية كانت سبعة ، كل نوع يالئيه العيش يف سكا�ا ، 
قارٍة من هذه القارات مبناخها وتضاريسها ، أي إن اهللا عز وجل هيأ الذرية للعيش بكل 

األرض مع تعدد مناخاتا وتضاريسها ، وإن اخلالط احلاصل حديثا ، يعود لتذليل اإلنسان 
عيشته ، فاانازل واانشآت مبا جهزت من إمكانيات أصبح لكل الناس للظروف ااناخية ا

القدرة على اإلستيطان بأي أرض ، ورمبا إمتلك اإلنسان القدرة على حتيل خمتلف الظروف 
ااناخية حديثاً ، وهذا ال يتعارض مع مشيئة اهللا ، فكانت مشيئته اإلنتشار كيا أمر أنبياءه 

تيلت ااشيئة باإللتيام ليبتلي قوما بقوم ومتتزج األلوان بذلك ، وبعد هذا اإلنتشار إك
 واللغات وتتعدد ،



295 

 

والعظيم يف هذه اآلية ما يتنزل من أمٍر بينهّن ، أي بني كل هذه السياوات السبع واألرضني 
السبع ، فهناك أربعة عشر أمراً كن ميثلن عرش اهللا والذي كان على اااء ، فعرش اهللا ال ميثل 

لوس اهللا بل ميثل أفراد حكومته ، الذين وكلوا بتنفيذ أوامر اهللا يف كل مساء ويف  أبدا مكان ج
كل أرض ، ولتقريب اافهوم نعطي مثاال مع الفارق طبعا ، إن اهللا هو ملك ميثله أو ينوب 

عنه جملس الوزراء وهذا اللس هو عرشه ، وكل وزير يف هذا اللس ميثل أمر اهللا ، ولنا 
، وحىت مفهوم قوله تعاىل يف يومنا القادمل ذلك وقوف طويل مع ك  

 سورة احلاقة 
17-َواْلَيَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها َوَحيِْيُل َعْرَش َربلَك فَـْوقَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثَانَِية     

هي أيضا صيغة لبيان إن هناك مثانية من ااخلوقات سوف ميثلون عرش الرب ، فلياذا أصبح  
هللا مثانية بعد أن كانوا أربعة عشر ؟من حييل وميثل عرش ا  

 
وقبل أن خنوض يف اإلجابة البأس أن نطلعك على بعض ماجاء لدى اافسرين من رأي 

 وحديث عن األية من سورة الطالق وكذا اآلية اليت حنن بصددها وهي من سورة احلاقة
 

 تفسري بن كثري
 

يكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع يقول تعاىل خمرباً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم، ل{{ 
أمل تروا كيف خلق { : ، كقوله تعاىل} الّله الذي خلق سبع مساوات{ : من الدين القومي

أي سبعاً أيضاً، كيا } ومن األرض مثلهن{ : ؟، وقوله تعاىل} الّله سبع مساوات طباقاً 
ويف صحيح ). من ظلم قيد شرب يف األرض طّوقه من سبع أرضني: (ثبت يف الصحيحني

وقد تقدم يف سورة احلديد ذكر األرضني السبع ). خسف به إىل سبع أرضني: (البخاري
وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن مخسيائة عام، وهكذا قال ابن مسعود واريه، وكذا 

ما السياوات السبع وما فيهن وما بينهن واألرضون السبع وما فيهن : (يف احلديث اآلخر
، وقال ابن جرير، عن ابن عباس يف )الكرسي إال كحلقة ملقاة بأرض فالةوما بينهن يف 

لو حدثتكم بتفسريها لكفرمت، : قال} سبع مساوات ومن األرض مثلهن{ : قوله تعاىل
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}} رواه ابن جرير عن جماهد عن ابن عباس) ""وكفركم تكذيبكم با "". 
 

 تفسري اجلاللني
 

} يتنزل األمر { يعين سبع أرضني } رض مثلهن اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األ{{  }
السابعة إىل األرض بني السياوات واألرض ينزل به جربيل من السياء } بينهن { الوحي 

أن اهللا على كل { متعلق مبحذوف، أي أعليكم بذلك اخللق والتنزيل } لتعليوا{السابعة 
}} شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء عليا   

لكنه وكالعادة مل يأيت بأي جديد هد نفسه كثرياً يف تفسري هذه اآليةأما الطربي فأج  
 تفسري الطربي

َوَخَلَق ِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ ِلَيا ِيف ُكّل َواِحَدة : يـَُقول } َوِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ { : َوقـَْوله {{  
ُهنَّ ِمْثل َما ِيف السََّيَوات ِمْن اْخلَْلق ، ِذْكر َمْن َقالَ  َثِين َعْيرو ْبن  - 26643: َذِلَك  ِمنـْ َحدَّ

, َعْن َعْيرو ْبن ُمرَّة , ثنا ُشْعَبة : َقاَل , ثنا ُمَيَّد ْبن َجْعَفر : َقاَال , َعِلّي َوُمَيَّد ْبن اْلُيثـَىنَّ 
ْبع َمسَاَوات اللَّه الَِّذي َخَلَق سَ { : َقاَل ِيف َهِذِه اْآليَة , َعْن اِْبن َعبَّاس , َعْن َأِيب الضَُّحى 

ِيف ُكّل َأْرض ِمْثل ِإبـَْراِهيم َوَحنْو َما َعَلى اْألَْرض : َقاَل : َقاَل َعْيرو } َوِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ 
.}} ِيف ُكّل َمسَاء ِإبـَْراِهيم : َوَقاَل اِْبن اْلُيثـَىنَّ . ِمْن اْخلَْلق   

 
اهيم وحنوه ، ومبا إن يف السياوات حنن اآلن لسنا أمام أرضني سبع بل خملوقات سبع ؟ مثل إبر 

مثلهن يف األرض فهذا يعين إن السياوات متشابة من حيث وجود الشيس واألرض والقير 
والنجوم ، أي جمرد تكرار ال أكثر ، هذا قول أبن عباس حرب األمة وفقيهها وإمام التفسري 

 وترمجان القرآن ،
. واحليد هللا إنه هذه اارة مل يقل حدثين رسول اهللا  

  
ثـََنا َعْيرو ْبن َعِلّي  - 26644 {{ َعْن ِإبـَْراِهيم , ثنا اْألَْعَيش : َقاَل , ثنا وَِكيع : َقاَل , َحدَّ

} َسْبع َمسَاَوات َوِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ { ِيف قَـْوله , َعْن اِْبن َعبَّاس , َعْن ُجمَاِهد , ْبن ُمَهاِجر 
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ثـُْتُكْم بِتَـْفِسريِ : َقاَل  .}}َها َلَكَفْرُمتْ وَُكْفرُكْم َتْكِذيبُكْم ِبَا َلْو َحدَّ  
هنا أبن عباس آثر أن ال يفسرها أفضل ، ولكنا نقول إلبن عباس اليست هذه اآلية من العلوم 

اليت إستأثر با اهللا يف عليه ومل تتكشف لنا حلد اآلن ، وهي بناًء على قولك من 
 ااتشابات ، فكيف عليت بتفسريها أنت ؟

ثـََنا أَبُو ُكَرْيب  - 26645 , َعْن َعْبد اللَّه , َعْن زِّر , َعْن َعاِصم , ثنا أَبُو َبْكر : قَاَل , َحدَّ
َوبـَْني ُكّل َواِحَدة , َخَلَق اللَّه َسْبع َمسَاَوات ِاَلظ ُكّل َواِحَدة َمِسريَة َمخْس ِماَئة َعام : َقاَل 

ُهنَّ َمخْس ِماَئة َعام  َال , َواَللَّه َجلَّ ثـََناُؤُه فَـْوق اْلَياء , ع السََّيَوات اْلَياء َوفَـْوق السَّبْ , ِمنـْ
, بـَْني ُكّل أَْرَضْنيِ َمخْس ِماَئة َعام , َواْألَْرض َسْبع . َخيَْفى َعَلْيِه َشْيء ِمْن َأْعَيال َبِين آَدم 

.}}َوِاَلظ ُكّل أَْرض َمخْس ِماَئة َعام   
عبد اهللا بن عباس وال يعرفون إنه سخرية ، ألن اايسر  طبعاً أبو بكر وعاصم وزر نقلوا حديث

إىل أبعد كوكب يف اليوعة الشيسية حيتاج آالف السنوات ، بل وااسري إىل مشسنا حيتاج 
إىل أربعة آالف ومخسيائة عام ، أي إن بيننا وبني الشيس أربع مساوات ونصف ، وهناك 

ضا ال سرياً على األقدام ، وأل�م يبتكرون من النجوم يف جمرتنا حتتاج االيني السنوات رك
الردود واألحاديث إبتكاراً ، جعلوها بقياس ما يفهيون ، أو يتوقعون ، ولكنه مل يقل لنا  

كي ال نكفر ما هو النفع بني الفراغ احلاصل بني كل مساء ومساء والذي يساوي مسافة كل 
ته با إذا كان بني كل مساء ومساء مساء ، ومل يقل لنا ما معىن طباقا اليت وصف اهللا مساوا

 مئات السنني من ااسري  
ثـََنا اِْبن ُمحَْيد  {{  ّي اْألَْشَعرِّي : َقاَل , َحدَّ َعْن َجْعَفر , ثنا يـَْعُقوب ْبن َعْبد اللَّه ْبن َسْعد اْلُقيل

اللَّه الَِّذي { ل ِالْبِن َعبَّاس َقاَل َرجُ : َقاَل , َعْن َسِعيد ْبن ُجبَـْري , ْبن َأِيب اْلُيِغريَة اْخلَُزاِعّي 
َما يـَُؤملُنك َأْن : فَـَقاَل اِْبن َعبَّاس , اْآليَة . .. } َخَلَق َسْبع َمسَاَوات َوِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ 

.ُأْخِربك ِبَا فَـَتْكُفر   
َهِذِه اْألَْرض ِإَىل : َقاَل , َعْن ُجمَاِهد , َعْن لَْيث , َعْن َعْنَبَسة , ثنا َعبَّاس : َقاَل  - 26646 

ِمْثل َحْلَقة َرَمْيت ِبَا , َوَهِذِه السََّياء ِإَىل تِْلَك السََّياء , تِْلَك ِمْثل اْلُفْسطَاط َضَربْته ِيف َفَالة 
. }} ِيف أَْرض َفَالة  

م ااسافة بني كل مساء ومساء مبا الميكن إدراكه ، جماهد هنا كّسر مقاييس أبن عباس وعظّ   
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ثـََنا اِْبن ُمحَْيد  - 26647 َقاَل , َعْن الرَّبِيع ْبن أََنس , َعْن َأِيب َجْعَفر , ثنا َحكَّام : َقاَل , َحدَّ
َواْخلَاِمَسة ; َوالرَّاِبَعة ُحنَاس ; َوالثَّالَِثة َحِديد ; َوالثَّانَِية َصْخَرة ; السََّياء َأوَّهلَا َمْوج َمْكُفوف : 

. }} َوالسَّاِبَعة يَاُقوَتة, َوالسَّاِدَسة َذَهب ; ِفضَّة   
ر وثالثة حديد ومبا أن هناك أرضون مثلهن فيعين أن هناك أرض أوهلا موج مكفوف وثانية صخ

) اللهم إجعلنا بأرض الياقوت ( فضة وسادسة ذهب وسابعة ياقوت  ورابعة حناس وخامسة
 ولكن بأي أرض ومساء حنن اآلن ؟

َثِين يُوُنس  - 26648{{   َقاَل , ثنا َجرِير ْبن َحازِم : َقاَل , َأْخبَـَرنَا اِْبن َوْهب :  َقالَ , َحدَّ
َهَذا اْلبَـْيت اْلَكْعَبة رَاِبع َأْربـََعة َعْشر بـَْيًتا ِيف ُكّل : َقاَل , َعْن ُجمَاِهد , ثين ُمَيَّد ْبن قَـْيس : 

َها َحْذو َصاِحبه , َمسَاء بـَْيت  َوِإنَّ َهَذا احلََْرم َحَرِمي بَِناُؤُه , َلْيِه َلْو َوَقَع َوَقَع عَ , ُكّل بـَْيت ِمنـْ
.}}ِمْن السََّيَوات السَّْبع َواْألََرِضَني السَّْبع   

 نؤيد قول جماهد إن هللا أربعة عشر بيتاً ، ألننا بّينا وسنبني ذلك ،
 

ثـََنا ِبْشر  -26649{{  اللَّه { : قَـْوله  ,َعْن قَـَتاَدة , ثنا َسِعيد : َقاَل , ثنا يَزِيد : َقاَل , َحدَّ
َخَلَق َسْبع َمسَاَوات َوَسْبع أََرِضَني ِيف ُكّل } الَِّذي َخَلَق َسْبع َمسَاَوات َوِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ 

.َوَقَضاء ِمْن َقَضائِِه , َخْلق ِمْن َخْلقه َوأَْمر ِمْن أَْمره , َوأَْرض ِمْن َأْرضه , َمسَاء ِمْن َمسَائِِه   
ثَـ  - 26650  َنا : َعْن قَـَتاَدة َقاَل , َعْن َمْعَير , َقاَل ثنا اِْبن ثـَْور , َنا اِْبن َعْبد اْألَْعَلى َحدَّ بـَيـْ

َقاَل النَِّيبّ َصلَّى اللَّه , ِإْذ َمرَّْت َسَحابَة , النَِّيبّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلس َمرَّة َمَع َأْصَحابه 
َهِذِه َرَوايَا اْألَْرض َيُسوقَها اللَّه ِإَىل قَـْوم َال , َما َهَذا ؟ َهِذِه اْلَعَنان  َعَلْيِه َوَسلََّم أََتْدُرونَ 

َهِذِه السََّياء : َقاَل , اللَّه َوَرُسوله َأْعَلم : َقاُلوا " أََتْدُروَن َما َهِذِه السََّياء ؟ : َقاَل ; يـَْعُبُدونَُه 
اللَّه َوَرُسوله َأْعَلم : أََتْدُروَن َما فَـْوق َذِلَك ؟ َقاُلوا : اَل ُمثَّ قَ ; َوَسْقف َمُْفوظ , َمْوج َمْكُفوف 

أََتْدُروَن َما بـَْينهَيا : َحىتَّ َعدَّ َسْبع َمسَاَوات َوُهَو يـَُقول , فـَْوق َذِلَك َمسَاء ُأْخَرى : َقاَل , 
فَـْوق : َقاَل , اللَّه َوَرُسوله َأْعَلم : ا أََتْدُروَن َما فـَْوق َذِلَك ؟ َقاُلو : ُمثَّ َقاَل ; َمخْس ِماَئة َسَنة 

بـَْينهَيا َمخْس ِماَئة : اللَّه َوَرُسوله َأْعَلم َقاَل : أََتْدُروَن َما بـَْينهَيا ؟ َقاُلوا : َقاَل , َذِلَك اْلَعْرش 
َحتْت َذِلَك أَْرض : َقاَل , اللَّه َوَرُسوله َأْعَلم : أََتْدُروَن َما َهِذِه اْألَْرض ؟ َقاُلوا : ُمثَّ َقاَل ; َسَنة 

بـَْينهَيا َمِسريَة َمخْس ِماَئة : َقاَل . اللَّه َوَرُسوله َأْعَلم : أََتْدُروَن َكْم بـَْينهَيا ؟ َقاُلوا : َقاَل , 
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ُلغ َواَلَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو ُديللَ َرُجل ِحبَْبٍل حَ : ُمثَّ َقاَل , َحىتَّ َعدَّ َسْبع أََرِضَني , َسَنة  ىتَّ يـَبـْ
ُهَو اْألَوَّل َواْآلِخر َوالظَّاِهر َواْلَباِطن َوُهَو : ُمثَّ َقاَل ; َأْسَفل اْألََرِضَني السَّاِبَعة َهلََبَط َعَلى اللَّه 

.} }ِبُكلل َشْيء َعِليم   
قتادة هنا إختصر طريق الشك وااغالطة ونقل القضية عن رسول اهللا الذي قال كل ماقال 

أستغفر  -حابة عليه ، وقد حتدث عن كل شيئ حىت عن اهلبوط على اهللا عندما مرت س
س من قوله الذي سيكفر من يسيعه ؟فيا بعد خيافه إبن عبا -اهللا   
ثـََنا اِْبن َعْبد اْألَْعَلى  - 26651{{ : َقاَل , َعْن قَـَتاَدة , َعْن َمْعَير , ثنا اِْبن ثـَْور : َقاَل , َحدَّ

ِمْن أَْيَن ِجْئت ؟ : فَـَقاَل بـَْعضهْم لِبَـْعٍض , ْن اْلَيَالِئَكة بـَْني السََّياء َواْألَْرض اِْلتَـَقى أَْربـََعة مِ 
أَْرَسَلِين َريبل ِمْن : ُمثَّ َقاَل اْآلَخر ; َوتـَرَْكته , َأْرَسَلِين َريبل ِمْن السََّياء السَّاِبَعة : َقاَل َأَحدهْم 

: ُمثَّ َقاَل اْآلَخر ; أَْرَسَلِين َريبل ِمْن اْلَيْشرِق َوتـَرَْكته : َقاَل اْآلَخر  ُمثَّ ; اْألَْرض السَّاِبَعة َوتـَرَْكته 
اللَّه الَِّذي َخَلَق َسْبع { : اْلَقْول ِيف تَْأِويل قَـْوله تـََعاَىل . أَْرَسَلِين َريبل ِمْن اْلَيْغِرب َوتـَرَْكته َمثَّ 

- { َمسَاَوات َوِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ  َال } اللَّه الَِّذي َخَلَق َسْبع َمسَاَوات { : ل تـََعاَىل ِذْكره يـَُقو 
َوِمْن { : َما يـَْعُبدُه اْلُيْشرُِكوَن ِمْن اْآلِهلَة َواْألَْوثَان الَِّيت َال تـَْقِدر َعَلى َخْلق َشْيء ، َوقـَْوله 

ُهنَّ ِمْثل َما ِيف   َوَخَلَق ِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ ِلَيا ِيف : يـَُقول } اْألَْرض ِمْثلهنَّ  ُكّل َواِحَدة ِمنـْ
}} ِذْكر َمْن َقاَل َذِلكَ . السََّيَوات ِمْن اْخلَْلق  

 
تركيبة اريبة ، إذا كانت أرضنا يف مساء من سبع مساوات وكل ما يف هذه السياء موجود يف 
أخرى فعالم القول ومن األرض مثلهن ، صار اافهوم إن يف كل أرض مساء وليس العكس 

 ، 
َثِين َعْيرو ْبن َعِلّي َوُمَيَّد ْبن اْلُيثـَىنَّ  - 26643{{    , ثنا ُمَيَّد ْبن َجْعَفر : َقاَال , َحدَّ

َقاَل ِيف َهِذِه اْآليَة , َعْن اِْبن َعبَّاس , َعْن َأِيب الضَُّحى , َعْن َعْيرو ْبن ُمرَّة , ثنا ُشْعَبة : َقاَل 
ِيف ُكّل َأْرض : َقاَل : َقاَل َعْيرو } اَوات َوِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ اللَّه الَِّذي َخَلَق َسْبع مسََ { : 

.ِيف ُكّل َمسَاء ِإبـَْراِهيم : َوَقاَل اِْبن اْلُيثـَىنَّ . ِمْثل ِإبـَْراِهيم َوَحنْو َما َعَلى اْألَْرض ِمْن اْخلَْلق   
ثـََنا َعْيرو ْبن َعِلّي  - 26644  َعْن ِإبـَْراِهيم ْبن , ثنا اْألَْعَيش : َل َقا, ثنا وَِكيع : َقاَل , َحدَّ

: َقاَل  )َسْبع َمسَاَوات َوِمْن اْألَْرض ِمْثلهنَّ  (ِيف قَـْوله , َعْن اِْبن َعبَّاس , َعْن ُجمَاِهد , ُمَهاِجر 
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ثـُْتُكْم بِتَـْفِسريَِها َلَكَفْرُمتْ وَُكْفرُكْم َتْكِذيبُكْم ِبَا  .َلْو َحدَّ  
ثـََنا  - 26645  , َعْن َعْبد اللَّه , َعْن زِّر , َعْن َعاِصم , ثنا أَبُو َبْكر : َقاَل , أَبُو ُكَرْيب َحدَّ

َوبـَْني ُكّل َواِحَدة , َخَلَق اللَّه َسْبع َمسَاَوات ِاَلظ ُكّل َواِحَدة َمِسريَة َمخْس ِماَئة َعام : َقاَل 
ُهنَّ َمخْس ِماَئة َعام , َوفَـْوق السَّْبع السََّيَوات اْلَياء , َواَللَّه َجلَّ ثـََناُؤُه فَـْوق اْلَياء , َال  ِمنـْ

}}. .....ْن َأْعَيال َبِين آَدم َخيَْفى َعَلْيِه َشْيء مِ   
لنا بتعاليم ديننا وسنة نبينا ؟ أهؤالء احليقى هم من جاؤا  

وال ينفعنا نقل ما تبقى من تفسره ، ألنه جمرد كالم مكرر مأخوذ عن أناس إجتهدوا يف 
وكي ال يكذبم الناس قالوا حدثنا رسول اهللا ،  التفسري  

ش اهللا وحييله مثانية هو كاآليتجوابنا على السؤال السابق عن سبب كون من ميثل عر   
 بالعودة إىل اآليات اليت تسبق هذه اآلية

تَ ) 13(َفِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر نـَْفَخة  َواِحَدة   َلِت اَألْرُض َواْجلَِباُل َفدُكَّ ) 14(ا دَكًَّة َواِحَدًة َومحُِ
16 -َوانَشقَِّت السََّياء َفِهَي يـَْوَمِئٍذ َواِهَية  ) 15(فَـيَـْوَمِئٍذ َوقَـَعِت اْلَواِقَعُة   

قلنا أ�م أربعة عشر ألن السياوات سبع واألرضني سبع ، لكننا نرى كيف بّني اهللا إن األرض 
رضا واحدة ، لكن السياوات واجلبال دكتا دكة واحدة ، فهذا يعين إن األرض أصبحت أ

ورام إنشقاقها بقني سبع مساوات ، لكنهن متفرقات وبذلك ذهب مسكها العظيم ااتكون 
من سبع مساواٍت طباق ، فتبدوا لنا واهية ، وبذلك سييثل عرش اهللا مثانية ، عن كل مساٍء 

. واحد وعن األرض كل األرض واحد ،  وكل هذا احلديث سابق ألوانه اآلن   
نتواصل حبديثنا السابق ونقول إّن ما وجدناه من أقوام وما جنده من أرٍض خلت من لذا 

سكا�ا ليس بدليل على خلو هذه األرض من السكان قدميا وال على إقتصار حضارتا 
 على األقوام ااتأخرين فقول اهللا عز وجل كان واضحا  

 سورة األنبياء   
فَـَليَّا َأَحسُّوا بَْأَسَنا ِإَذا ) 12(اِلَيًة َوأَنَشْأنَا بـَْعَدَها قَـْوًما آَخرِيَن وََكْم َقَصْيَنا ِمن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَ 

َها يـَرُْكُضوَن  )13(ُهم ملنـْ  
 سورة اإلسراء

 وكم أهلكنا من بعد نوح من قرون
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فهنا يبني اهللا كيف أهلك الكثري من القرى سواء بأهلها أو مببانيها ، وحىت الذين من بعدهم 
ما وقع مبن قبلهم ، بأن هجروا قراهم خوفا من بطش اهللا بم ، كأن تفور عليهم وقع بم 

 الرباكني أو تتزلزل األرض من حتتهم أو تصيبهم األوبئة أو احلروب ، فيسعون ألماكن
 يظنو�ا أكثر أمنا من أماكنهم ،

 وقد جاء يف البغوي
كافرة ، : أي ) انت ظااة من قرية ك( الكسر ، : أهلكنا ، والقصم ) وكم قصينا (  {{ )

قوما آخرين فليا أحسوا ( أحدثنا بعد هالك أهلها ، : أي ) وأنشأنا بعدها ( يعين أهلها ، 
. أي يسرعون هاربني ) إذا هم منها يركضون ( عذابنا حباسة البصر ، ] رأوا [ أي ) بأسنا 

أي نعيتم ) ا أترفتم فيه وارجعوا إىل م( قيل هلم ال تركضوا ال تربوا ، : أي ) ال تركضوا ( 
من : وقال قتادة . عن قتل نبيكم : قال ابن عباس ) ومساكنكم لعلكم تسألون ( به ، 

دنياكم شيئا ، نزلت هذه اآلية يف أهل حصورا ، وهي قرية باليين وكان أهلها العرب ، 
، حىت فبعث اهللا إليهم نبيا يدعوهم إىل اهللا فكذبوه وقتلوه ، فسلط اهللا عليهم خبتنصر 

: قتلهم وسباهم فليا استير فيهم القتل ندموا وهربوا وا�زموا ، فقالت ااالئكة هلم استهزاء 
}} ال تركضوا وارجعوا إىل مساكنكم وأموالكم لعلكم تسألون    

عيوما إن كانت حصورا من القرى اليت أنشأت بعد هالك قوٍم سابقني ، فحىت من سبقهم 
.رمبا هناك من سبقهم وهكذا   

36 -قوله يف سورة ق و   
يٍص    ُهم َبْطًشا فَـنَـقَُّبوا ِيف اْلِبالِد َهْل ِمن مَِّ َلُهم ملن قَـْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـْ   -وََكْم َأْهَلْكَنا قَـبـْ

كل ذلك يدعونا لليقني بأن األرض سكنت منذ القدم ومبختلف بقاعها ، لكننا طبعا ال   
هي نفس حدود األرضني السبع ألن هناك عوامل نؤكد إن حدود القارات اليت نعرفها اليوم 

خمتلفة قد دعت لرتسيم احلدود كيا نعرفها اليوم ، ما يهينا إن النتيجة تبقى كيا هي وإن 
 إختلفت بعض ااساحات ، وهي إن األرضني السبع هي القارات السبع اليت نعرفها ،

السبع ، ومن البديهي أن  ليعشن يف األرضني والقضية أصبحت اآلن بأن يأيت اهللا بذرياتٍ 
وكان ،  اااء الذي جتانس مع الرتب وما جتانس مع احليإ ااسنون  من ذات ختلق كا ذريةٍ 

كل عٍني محلت شيئا من الرتبة اليت إختلطت با   ،اااء قد تشكل على إثين عشر عينا   
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 متعن قوله تعاىل
160األعراف   

َنا ِإَىلٰ َوَقطَّْعَناُهُم اثـَْنَيتْ َعْشَرَة َأْسَباطً  ِإِذ اْسَتْسَقاُه قَـْوُمُه َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك  ُموَسىٰ  ا أَُممًا  َوَأْوَحيـْ
ًنا  َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربـَُهْم  َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهُم الْ  َغَياَم احلََْجَر  َفانـَْبَجَسْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعيـْ

ِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم ُكُلوا ِمْن طَيلَباِت َما َرَزقـَْناُكْم  َوَما ظََلُيونَا َولَٰ    َوالسَّْلَوىٰ  َوأَنـَْزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَينَّ 
 َيْظِلُيونَ 

 
ة ، فبعد هذه الصورة اليت حدثت زمن موسى هي بالضبط الصورة اليت حصلت يوم خلق الذري

ه مخرية الذرية اليت نبجست منها إثنتا عشر عينا وكانت هذأن ضربت األرض باااء إ
  ، تشكلت من بعد ذلك إىل إثين عشر أمة

ومبا إن اااء فيه الروح الدائية كيا سيتضح لك يف اجلزء القادم فلم يكن ينقص الذرية اري  
) النفس ااطيئنة(النفس ، فبث فيهيا نفساً واحدة مطيئنة يف صفتها وهي ما نسييها ب 

بة حددت اهللا بعدد الذرية بل جاء ذلك وفق تعدد األرض ، وهذا اليعين ان أنواع ااياه والرت 
 اليت تكونت بعد أن أخرج منها ماءها فأحياها ،

فال معىن لكثرة عدد الذرية مادامت ستحىي وتتقبل ظروف األرض اليت سوف تعيش عليها ، 
، كيا ال ميكن جعل ومن بعد ذلك سوف تتكاثر ومن بعد ذلك ستختلط بذرية أخرى 

ولكن ااذا كانت  ، ألن بذلك ستكون هناك أرضا بال سكن ، إثين عشرمن  الذرية أقل
 األرضون سبعة والذرية إثنتا عشر ،

 
لو الحظت عدد السجدات اليت كن آلدم ستجدها سبعة ، ولكن كانت واحدة هلابيل بشكل 

مستقل والثانية لقابيل بشكل مستقل ومخسة سجدات كن هليا معا أي أصبح اليوع 
يات يف السجدات األخرية وسجدتني سبقتهن وبالتايل كان عدد الذرية إثنيت عشر عشرة ذر 

، 
ذريات قابيل الستة إستقلت يف مكان واحد فقط ، وهي إفريقيا ، فقد فّر قابيل جبرمه إىل 
أقصى أرض ميكن أن يصل إليها بعيداً عن مكان جرميته وذرية أخيه ، هربه مل يكن فقط 
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كون ذرية هابيل أسياداً على ذريته ، كيا أىب أن يكون هابيل من جرمه ، فقد أىب أن ت
 سيداً عليه ، 

أما ذريات هابيل فانتشرت يف األرضني الستة ااتبقية ، وبقي قابيل وذريته يف إنعزال تام 
ووحشية عن بقية العامل ، حىت تكاثروا بشكل كبري وأنتشروا يف األرض ، وكان أول 

ال بيل منه وهي العبودية ، بل وكانت عبوديتهم عبودية إنتشارهم هو ما كان يهرب قا
لقابيل وذريته ، إذ أراد هلم عبودية  مل يرده اهللا، وهذه طبعا  يساويها ذل وال تعادهلا إهانة

التبعية ال عبودية الرق ، وبعد أن جارت ذرية هابيل مبا ال يرضي اهللا إنقلت القضية شيئا 
وب وحروب وحنن نرى أخبار ما بعد ذلك من فشيئا حىت وقعت ذرية هابيل حتت حر 

 تسلط الزنوج كرؤساء على كربيات دول العامل ،
جعل اهللا سبحانه وتعاىل ونكيل بأن الذرية بعدما أخذت من ااياه اليت تشكلت يف األرض ، 

الذرية من معروشات خلقه حىت يعّد هلم طريقة التصوير واخلروج ويهيأ هلم األرض وسبل 
من مأكل وملبس وكل ماحيتاجوه على مدى آالف السنوات أو رمبا اااليني ،العيش الكرمي   

وكان من بني تلك اإلعدادات والتهيئة خلق النباتات واألشجار مبختلف أنواعها ، وخلق ما 
 يشبه اإلنسان واحليوان ،

فيا هو ما يشبه اإلنسان واحليوان ؟ وااذا خلق ؟   
، وبالتايل فهي من دون عقل رمي بنفٍس اري مرتمة مايشبه اإلنسان هو خلق آدمي اري ك -

، وهنا ال نعين باحملرتمة ما يذبح وماال يذبح كتفصيل رجال الدين األنفس احملرتمة  رشيد ،
على احليوانات ، إننا نعين بالنفس احملرتمة هي اليت تتصرف بفهم وتتفاهم عن علم ، وهذا 

يوان ومتخلف كثريا عن اإلنسان ،اإلنسان دمااه متطور أكثر قليال من تطور احل  
كان هو اآللة اليت مهدت لإلنسان العيش ااناسب الحقاً واليت هيأ با اهللا األرض لبين آدم   -

وما نعرفه حنن باإلنسان القدمي ،) النيدرتال ( ، ورمبا هو ما يسيونه اآلن بإنسان   
لتطلع للعيش كعيش اإلنسان كان هلذا ااخلوق القدرة والسرعة على التجيع واإلستيطان وا  

دون كلل أو ملل  ، كيا كان هناك ما يشبه احليوان وهو خملوق مستهلك جبار لليوارد 
الطبيعية ، رمبا كان ميثل الواحد منه قطيعاً من احليوانات اليت نعرفها اآلن ، و رمبا هو ما 

) .الدينصور ( نعرفه اآلن ب  
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أسباب خلق اآلدمي واحليوان القدمي ، -  
قْت هذه ااخلوقات منذ أن خلق اهللا النباتات واألشجار الطبيعية ، وكان اهلدف منها خل

 تذليل الصعوبات اليت سيواجهها اإلنسان واحليوان بعد أن يأتيا األرض ، 
وجمانسة األرض نفسها مع طبيعة احلياة القادمة عليها ، كيا أرفدا األرض بالعناصر العضوية 

خلق دورة احلياة اليت حيتاجها هي األخرى ما ينبت فيها من زرع و د اليت حتتاجها الرتبة لرتف
 اإلنسان ،

وإذا ما تساءلنا عن سبب عدم خلق األرض أساسا بالصورة اليت يستطيع اإلنسان أن يعيش 
 عليها وهل حيتاج اهللا ألن خيترب األرض وهو القادر أن يزودها ويسويها كيا يريد ،

ني ذكر لنا أجابك اهللا بكتابه الكرمي ح -  
 سورة النحل

15 -وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم وأ�ارا وسبال لعلكم تتدون     
فاافروض أن يأمر اهللا األرض وهنا يقصد اليابسة اليت نعيش عليها بأن تستقر دومنا حاجٍة 

شيئ سببا نعقله ونفهيه يف خلق هذا الكون ،  للرواسٍي ، فاهللا سبحانه وتعاىل جعل لك
كان متهيد العيش لإلنسان سببا من هذه األسباب ، ذات احلال اليت نعيشها مبأكلنا   لذا

وملبسنا ، فيعظم ما نأكله ونلبسه حيتاج إىل تدخٍل مباشر منا لزراعته وصناعته ، ولكن 
اإلنسان القدمي مل يفعل ذلك ، ألنه الخيتلف عن احليوان اآلن كثريا ، فقد كان يأكل مما 

باتاٍت طبيعيٍة ، مع ذلك كان بإستطاعته أن يتفق مع قومه على قتل تنبت األرض من ن
احليوانات الكبرية اليت حتدثنا عنها ، بعد أن الحظ إفرتاسها له ومشاركتها مما يأكله هو ، 

وهذا هو أقصى التطور الذي مّر به ، أما كون إمتالكه للذيل ، فهذا أمر وارد ، ألن 
نات اجلديدة اليت بدأت باإلنتشار يف األرض ، أي إن ااطلوب منه أن يتآلف مع احليوا

 الذيل كان يساعده على تقبل العيش مع احليوان وتقبل العيش مثليا تعيش ،
ويبدو إن اإلنسان هو من بدأ بقتل هذه ااخلوقات شيئاً فشيئ ، لشراستها وأشكاهلا اليت 

 تقارب أشكال احليوانات ، 
ا اافسرون على اجلبال ، وأوال خنوض يف معىن قوله تعاىل ولنتطرق افهوم الرواسي اليت قصره

 يف سورة النبأ 
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  7 -َواْجلَِباَل َأْوتَاًدا ) 6(َأملَْ َجنَْعِل اَألْرَض ِمَهاًدا  
 قال البغوي

لألرض حىت ال )  واجلبال أوتادا ] (  312: ص. [ فراشا ) أمل جنعل األرض مهادا  {{ 
}} متيد  

  
 وكذا قال القرطيب

أي قدرتنا على إجياد ; أمل جنعل األرض مهادا دهلم على قدرته على البعث : قوله تعاىل  {{
: وقد قال تعاىل . الوطاء والفراش : وااهاد . هذه األمور أعظم من قدرتنا على اإلعادة 
ومعناه أ�ا هلم كااهد للصيب ، وهو ما ميهد له . الذي جعل لكم األرض فراشا وقرئ مهدا 

}} يه واجلبال أوتادا أي لتسكن وال تتكفأ وال متيل بأهلهافينوم عل  
 

نقول وبكل بساطة إن ورقة الشجر اليت تلقيها يف بركة ماء ميكنك أن تثقل سريا�ا بأن تضع 
أي ثقل عليها ميكنها محله ، وبذلك حتد قليال من حركتها على اااء ، فيابالك بأرٍض 

مبا إن صلبها سائال فين اايكن لقشرتا شاسعة محلت مئات اآلالف من اجلبال ، و 
التحرك لوال وجود اجلبال ، وبذلك كانت اجلبال كأوتاد اخليية اليت متنع من ميال�ا ويف 

 نفس الوقت كانت للجبال فائدة عظيية ال ختتلف عن فائدة تثبيت األرض ،  
األ�ر بعد فقد محلت الثلوج ذات اااء النقي ااتساقط من السحب على قييها ، وجرت 

عذبة وهذا ما نراه يف قوله ذوبان تلك الثلوج يف فصل الصيف وكانت لنا مصدراً لليياه ال
 تعاىل

27 -سورة اارسالت   
َناُكْم َماًء فـَُراتًا  َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِخمَاٍت َوَأْسَقيـْ

لى اجلبال حلدد لكن راواٍس ليست مقتصرة على اجلبال ألنه سبحانه لو كان قد قصرها ع -
مفهوم الرواسي باجلبال أو حدد مفهوم اجلبال بالرواسي ، كيا إن الرواسي ختتلف عن 

األوتاد بأن الراسية تكون أسفل األرض واجلبال أعلى األرض ، كيا إن اجلبال ال تلقى بل 
هي نفسها ترسو بأسفلها وذلك لكرب قاعدتا وإحتواء صلبها على الصخر ، كيا إن قوله 
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فيها رواسي شاخمات تعين اجلبال وال تعين إن اجلبال رواٍس لألرض ألنه إذا عىن هذا جعل 
-وجعل هلا رواسي شاخمات  -ااعىن لقال   

أي إنه عزوجل نعَت اجلبال بالرواسي ألنه سبحانه أرساهّن ومل يقصد بأن اجلبال هي من 
 أرست األرض ،

عاتسورة الناز   
َها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) 30( َواَألْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها ) 32(َواْجلَِباَل أَْرَساَها ) 31(َأْخرََج ِمنـْ

33 -لَُّكْم َوِألَنـَْعاِمُكْم  َمَتاًعا  
فيا معىن الرواسي إذاً ؟ عيل الراسية خيتلف عن عيل الوتد ، فعيل الوتد مثبت للشيئ على 

رست السفينة فال يعين ثبوتا الشيئ أما الراسية فتقوم بتثبيت الشيئ نفسه ، فحني نقول 
ااطلق على األرض بل هي ما زالت عائية على اااء لذلك تربط بوتد يشدها للساحل كي 
ال تتحرك وتبتعد ، ويف نفس الوقد يلقون باارساة اليت قد تضّيق قليال من حركتها لكنها ال 

أي يثبت السفينة نفسها  توقف السفينة إيقافا تاما بل جتعلها تتزن قبالة األمواج الساحلية ،
ويعيدون اآلن مبلئ خزانات يف قعر السفينة لتقييد حراكها ميينا ويساراً وهذا بالضبط  ،

 معىن الرواسي ، 
فالدواليب اهلوائية والكابس الزييت ،  كيا جند هلذه الفكرة تطبيقا آخر وهي يف دواليب السيارة 

ناء سريها أو حىت وقوفها ، وإن قيَت بز هو من يرسي السيارة يف اإلهتزازات أث -الدبل  -
األرض اليت تقف عليها السيارة كان للدواليب والكوابس الزيتية أثرا يف إمتصاص تلك 

وطبعا العكس هو ااقصود أي إهتزاز  اهلزات حبيث ختفف كثريا من إهتزاز جسم السيارة ،
 السيارة على سطح األرض اليت تسري عليها ،

ي اليت ألقاه اهللا عز وجل حتت أرضنا كي ال متيد بنا ،مفهوم الرواس هوهذا   
إذاً فباطن األرض الذي أودع فيه اهللا حباراً زيتية هي الرواسي واليت متثل النفط اخلام والغازات 

 اليت ترافقه ، وهي اليت جعلها اهللا لنا لتخفف إنزالقات قشرة األرض ،
ركه كونه يف حالة سائلة ، وهو خيرج على فأنت تعلم احلراك اجلاري يف باطن األرض نتيجة حت

سطح األرض على شكل براكني مما يؤدي حلصول اهلزات األرضية وهذه اهلزات تستوعبها 
البحريات ااودعت يف باطن األرض ، لذا جتد أبعد ااناطق عن الزالزل تلك اليت حيوي 
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 باطنها على النفط اخلام ،
لزلت األرض اليت تكون فيها فقط ، بل حىت كيا إن حبريات النفط هذه الحتافظ على ز   

األراضي البعيدة جدا عليها ألن رد الفعل على حترك باطن األرض متتصه هذه البحريات 
قبل أن يؤثر يف مكان آخر ، كيا إن ميط األرض يف الباطن ليس ككرب ميطها يف اخلارج 

ركز ، وهذا يعين إن و هو يتصاار كليا إجتهنا اركزها حىت نصل لنقطة الصفر وهو اا
إستخراج هذا النفط وبالشكل ااهول الذي نشهده اليوم سيؤدي إىل حصول زالزل الحصر 

هلا والعدد ، وال تعتقد إن هذا األمر حنن أول من يكتشفه ، فهو شيئ بديهي جدا لكن 
اإلعالن عنه سؤدي إىل ما ال ترضاه الدول ااصدرة وال حىت الدول ااوردة ، فالدول 

درة  تقوم بتلبية حاجاتا على ماتصدره من نفط والدول ااوردة تراب يف زيادة اإلنتاج ااص
 لنزول سعر الربميل الذي تشرتيه ،

نقول إن كل هذه التحضريات ااسبقة ليئ اإلنسان واريها الكثري ، جعلْت إمكانية عيش 
 الذرية ممكنا على األرض آالفا وآالفا من السنني ،

نا ، هل إن كل الذرية كانت موجودة قبل خلق آدم وهل كلها أودعْت يف ظهره السؤال ااهم ه
 وسويت بطينته ،

سابقا  بيناهنعم كانت الذرية كلها بأنفسها قبل آدم وأودعْت يف ظهره وسويت كيا : اجلواب 
، وكان آدم آخر ااخلوقات اإلنسية وليس أوهلا ، ولكنه أوهلا حياًة على األرض وأول من 

.جبسد أكتسى   
وأخربا فإن الذرية اليت كانت من نفٍس واحدة إختلفت فييا بينها مرارا وتكرارا بعد أن دخلوا 

مع أبيهم آدم إىل اجلنة ، فينهم من أكل من الشجرة ومنهم أستغفر ومنهم من ذاق منها 
 ومنهم من أزهلا الشيطان عنها ومنهم من تاب اهللا عليه ، لذا نشأ العداء بينهيا وهذا معىن

يف آيات اهلبوط ، قوله تعاىل  
 لكننا كيا قلنا إن الذرية السابعة مل يتسن هلا النزول لذا قال سبحانه

َنا َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمن قَـَتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اَألْرِض فَ  َا ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ َكَأمنَّ
يعً  يًعا َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا بِاْلبَـيـلَناِت ُمثَّ ِإنَّ  قَـَتَل النَّاَس مجَِ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ ا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

ُهم بـَْعَد َذِلَك ِيف اَألْرِض َلُيْسرُِفونَ   َكِثريًا ملنـْ
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 فقيام قابيل بقتل أخيه له عدة تبعات 
.يل أن ينجبها أنه قتل ذرية كاملة من الصاحلني كان هلاب – 1  
قتل أخيه بعد أن وصل هابيل ارحلة عظيية من التقوى والورع واإلميان وهذا ما كان  – 2

.اافروض أن يعليه هابيل لكل ذرياته اليت أجنبها قبل موته   
فقد تشبعت نفس قابيل باإلمث مبا فعله من جرم وهذا  – 2 –وخالف الصورة يف الفقرة  – 3

.ابيل جيال من بعد جيل ما سوف يتوارثه أوالد ق  
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 الباب الثالث
 

 حقيقة اجلن
 

كالعادة فإننا ال منتلك الكثري من احلقائق عن كل خملوقات اهللا اليت ال نراها أو ندرك با ، لذا 
، ومبا إن احلقائق قليلة فقد أصبحت ومهية عرب احلقائق اليت منتلكها  اً حناول أن مند خطوط

ن من كثرية ، كالذي ميتلك ثالث أرقام من عدٍد سري مكوّ واخلطوط الومهية  اإلحتياالت 
عشرة أرقام ، واألصعب من ذلك إن اجلن أرقام اري صحيحة وليست موجودة يف 

 احلسابات الرياضية ااعروفة لدينا ،
أجناسهم ، صفاتم ، طباعهم ، ( إ�م ليسوا من مادة صنعنا لنقف على حقيقتهم ونقصد 
)تم اجلسدية والفكرية وإخل إمكانيا  

 
 آيات معدودة أطلعنا اهللا يف قرآنه ، تتحدث عن 

وهي النار مادة صنعهم - 1  
  . ، فهم خلق قدمي ، خلقوا قبل آدم تاريخ خلقهم - 2
. يسيعون ما نقول وحياولون اإلستياع حىت إىل ما يدار يف السياءيرونا و  – 3  
. فيهم الظال وفيهم ااهتدي - 4  
. بين البشرعند  ةهلم قدرات وإمكانيات تعترب خارق - 5  
  . يستطيعون اهليينة على البشر ، ويستطيع البشر اإلستعانة بم - 6
. متعددةهلم أجناس  - 7  

 
يف القرآن الكرمي ، وهي ثوابت ال ميكن إستبعادها إذا ما  كل هذه ااعلومات جاءت صرحية

ات فهناك إستنتاجات رمنا معرفة اجلن ، ومن خالل هذه ااعلوم  
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مبا إ�م قد خلقوا من نار فال أجساد لديهم ، أل�م ليسوا مبادة ، وعليه ميكنهم التغلغل  – 1
 يف كل شيئ وحىت يف بين البشر ،

هم ليسوا و ، مبا إن النار هلا القدرة على التكاثر واإلنشطار ، فهم ليسوا من ذكر وأنثى  – 2
وهذا موضوع طويل جدا أفردنا له كتابا خاصا نطلب  حباجة للتكاثر عن طريق النكاح ،

وسرتى أ�م يتصورون أناثا وذكورا على أساس ) الشريك الهول ( من القارئ مراجعته 
 األجساد اليت يدخلون با أو يرتاؤن لنا با ، ال على أساس جنسهم ، 

 
هو األب اخللقي سريد علينا يف الباب اخلاصة بدراسة إبليس كيف ظن البعض أن إبليس و  -

للجن كأبينا آدم ، هذه ااعلومة جاءت على أساس النطق بااوجود ، أي مبا إ�م ال يعرفون 
على أساس  أشارواشيئا عن اجلن وال يعرفون إمسا من أمساء اجلن أقدم خلقا من إبليس ، فن

 ،ااوجود لديهم وأسندوا أساس اجلن من صلبه ، وسنناقش هذا ااوضوع يف باب إبليس 
ولكن بالثوابت من احلقائق اليت منتلكها لن نؤمن بالكثري مما جاء من أقول السلف واخللف 

 ، 
والعفاريت جنس فاجلن أجناس خمتلفة وإبليس وأبيه وذريته هم جنس من هذه األجناس ، 

وإ�م ال ميلكون أبا واحداً ،  آخر من أجناس اجلن ،  
 سورة النيل

  قال عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإين عليه لقوي أمني 
، هذه اإلختالفات أتت من إختالف أطياف النار ، فاألساس إن كل اجلن خلقوا من نار  

 سورة احلجر
27 -السَُّيوِم  َواْجلَانَّ َخَلْقَناُه ِمن قَـْبُل ِمن نَّارِ    

 سورة الرمحن
15 -َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمن مَّارٍِج ملن نَّاٍر   

 
وكيا حنن خنتلف يف ألوان بشرتنا خيتلف اجلن كذلك يف طيف النار الذي خلق منه ، فييكننا 

وأمحر ،أن نقول إن هناك جن أزرق وأخضر وأصفر   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1325&idto=1325&bk_no=51&ID=1335#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1325&idto=1325&bk_no=51&ID=1335#docu
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الف يف الطبيعة والقدرات  ط بل وّلد أختلكن هذا التنوع مل يوّلد أختالفا يف الشكل واللون فق
 كذلك ، 

 وهو اجلن  وما يهينا اآلن يف دراستنا هو الوقوف على ما يؤثر على حياتنا من خملوقات
سندرس األسباب اليت ظن على أساسها بأن إبليس مالكا ، مث األسباب اليت ظن  إبليس و

  ، يطان بشكل مستقلعلى أساسها بأنه الشيطان ، وبعد ذلك سنخوض يف معرفة الش
 لذا فسنتناول احلديث عنهيا يف فصلني

 الفصل األول خيص إبليس والفصل الثاين خيص الشيطان
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   األولالفصل 
 

؟ إبليسمن هو   
 

؟ مالكا كانن إن إبليس  ااذا ظُ : اابحث األول   
؟ ليس هو الشيطانن إن إبااذا ظُ : اابحث الثاين   
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 اابحث األول
 

 ااذا ظـُّن إن إبليس مالكا ؟
 

 السبب ماجاء يف اآليات السبع يف أمر اهللا ااالئكة بالسجود -
 وهن

 ِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ِمن ِطنيٍ   
َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعوا َلُه َساِجِدينَ َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونَـ   

 َفَسَجَد اْلَيالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ 
 ِإالَّ ِإبِْليَس اْسَتْكبـََر وََكاَن ِمْن اْلَكاِفرِينَ 

َعاِلنيَ َقاَل يَا ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجَد ِلَيا َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكنَت ِمَن الْ    
75سورة ص آية  23اجلزء   

 
 
 

َفِإَذا َسوَّيـُْتُه ) 28(َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَيالِئَكِة ِإينل َخاِلق  َبَشًرا ملن َصْلَصاٍل ملْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن  
ِإالَّ ) 30(ُعوَن َفَسَجَد اْلَيالِئَكُة ُكلُُّهْم َأمجَْ ) 29(َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَـَقُعواْ َلُه َساِجِديَن 

  ِإبِْليَس َأَىب َأن َيُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ 
32سورة احلجر اآلية  14جزء   

 
 

  َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اجلِْنل فَـَفَسَق َعْن أَْمِر َربلهِ  
50السورة الكهف اآلية  15اجلزء     
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 ( َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَىب  ) 
116سورة طه آية  16اجلزء    

 
 

  َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالَِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ  
34رة البقرة آية سو  1جزء   

 
 

  َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َقاَل أََأْسُجُد ِلَيْن َخَلْقَت ِطيًنا 
61سورة االسراء آية  15اجلزء   

 
 

َدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس ملَْ َيُكن ملَن َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَيآلِئَكِة اْسُجُدواْ آل  
   السَّاِجِدينَ 

11سورة األعراف آية    
 

---------------------------------------------- 
هذه كل اآليات اليت دعت إلعتبار إبليس من ااالئكة وحيك ماحيك من قصص على هذا 

 األساس
نه جاء فقط يف اآلية من سورة األعراف قولهوإذا ما نظرنا لكل اآليات جند إنه سبحا   

 (إذ أمرتك)
ولو كان األمر إلبليس كونه مالكا ليكفي أن يقول اهللا عز وجل كيا قال يف اآليات السابقة 

ما منعك أن تكون من الساجدين ، فلياذا خص هذه اآلية فقط باحلديث مع إبليس عن 
وبني لنا أمره ، سبب عدم سجوده  

لنا أنه سبحانه أمر إبليس هذه اارة فقط بالسجود ومل يأمره مسبقا أبداليبني  -اجلواب   
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اليت وردت يف كل اآليات قبل القول لليالئكة أسجدوا آلدم) إذ ( الحظ مفرة   
زمن ، وقت ، حني -ظرف للزمان اااضي يف أالب إستعياالتا ، وتكون مبعىن  -) إذ ( و   

فلم )سورة األعراف ( أمر السجود إال يف هذه اآلية  تالحظ ا�ا وردت بداية لكل اآليات قبل
)إذ أمرتك ( ترد حىت قال سبحانه     

تعّرب عن وقت القول ، فإذا كان اهللا سبحانه قصد ان األمر جاء لليالئكة  -إذ  -هذه 
ا بني أمره إلبليس ؟ وكان اافروض أن يقول له ) إذ ( وإلبليس فلياذا إستثىن إبليس ب 

ّ
ا

على إعتبار إن إبليس من ااالئكة وقد صرح اهللا يف مطلع اآلية إنه قال  -م إذ أمرتك -
  لليالئكة

 متعن بذه اآلية اليت سنقوم بالبحث فيها أوال
  وِإْذ قـُْلَنا لِْلَيَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اجلِْنل فَـَفَسَق َعْن أَْمِر َربلهِ 

كر اهللا لنا أن إبليس من اجلن ، ولكين ال أريد أن أستشهد با كداللة على إن إبليس  هنا ذ 
 كان من اجلن ومل يكن من ااالئكة ، الال

ولنبحث يف بعض اافردات -إذ إين أريد أن أسأل هل إبليس عصى ؟ أم فسق ؟   
فسق -فسد  -عصى  )  ) 

وليس هو اإلتيان بأي  -ل له فقط هو عدم الطاعة ألداء فعل واجب أو اإلمتثا -العصيان 
 فعل ، وهذا أمر بالاي مهم قد أشكل على من يدعون العلم بالدين

  قرآن –َوَعَصى آَدُم َربَّهُ   121طه آية . َخرََج َعْن طَاَعِتِهَيا " : َصى َواِلَدْيِه عَ  =
الغين -ااعجم   

   
جعل اهللا أمره يف هذه اآلية  -مر منكم ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األ 

ولكنك لو أبيت الطاعة فلن تكون عاتياً بل  -وأمر الرسول وأويل األمر من الطاعة الواجبة 
  عاصياً 

فالعاصي هو الذي اليصلي ألنه مل ميتثل ألمر اهللا ومل يأيت حبركة الصالة ، لكن الزاين ليس 
يس إمتناع عن فعل ، لذا فتارك الصالة اليستحق بعاصي بل معتٍد ، ألن الزنا إتيان بفعل ول

العقوبة بل النصح واإلرشاد ليلني ، ألن ااعصية ال جتابُه بعقوبٍة دنيويٍة أبدا، بل بعذاٍب يف 
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اآلخرة ، وألن العاصي ميكنه أن يتوب ويكّفر عن ذنبه ، فإن عاقبته على ترك الصالة زاد 
  . حل عناده حل عداءه عصيانه ، وإن زاد عصيانه حل عناده ، وإذا

  
  -فيا معىن فسد 

  َفَسدَ 
أَنَنت َأو َعِطبَ : َفَسَد اللَّحُم َأو اللََّنبُ َأو ْحنُوُمها َفَسَدُ  فساًدا {{    

َبَطل: و َفَسَد الَعْقُد وْحنُوه    
جاوز الصواَب واِحلكية: و َفَسَد الرجُل    
اضطرَبْت وأَدركها اخلََللُ : و َفَسَد األموُر    

َلْو َكاَن ِفيِهَيا آِهلَة  ِإال اهللاُ َلَفَسَدتَا 22األنبياء آية : يف التنزيل العزيز و   ) )  
}} َفْسَدى: واجليع . َفهو َفاِسد  ، وَفِسيد     

ااعجم الوسيط: ااعجم   
 

 اإلفساد هو تغيري الصاحل إىل الطاحل ، ويفسدون يف األرض أي يغريون صاحلها
  

13األية  -سورة البقرة   
أال إ�م هم اافسدون )  11( وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون 

وإذا قيل هلم آمنوا كيا آمن الناس قالوا أنؤمن كيا آمن السفهاء )  12( ولكن ال يشعرون 
  أال إ�م هم السفهاء ولكن ال يعليون

 
مثال تربية  -ف حلقيقة الشيئ اإلفساد هنا ليس هو اإلتالف الفعلي للشيئ بل هو إتال 

احليوان ، كالكالب والقطط والعصافري يف البيت ، فحني تريب احليوان يف البيت أخرجته عن 
طبيعته بأنه حر وجيب أن يتزاوج مع الكثري من جنسه ليحفظ نسله ، وجيب أن يأكل 

أعظم من فاهللا سبحانه وتعاىل خلقه اهية  -النفايات من األكل ، كي التكثر األوبئة 
.مهيتك اليت تدعيها بالرأفة باحليوان    
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فحني تربيه يف بيتك ستقطع أو على األقل ستقلل من نسله وسوف تنتشر األوبئة وسوف 
 حترم حيوانا آخر من أن يأكله أو يتجانس معه يف مكان ، 

 فهذا يعين اإلفساد -أال إ�م هم اافسدون ولكن ال يشعرون  -لذا فقد قال اهللا سبحانه 
فهم اليشعرون أ�م يفسدون أل�م يظنون اإلصالح بفعلهم ، ولو   -حبقائق وطبائع الشيئ 

  كان الفساد مبعناه الفعلي يف التخريب لكانوا طبعا يشعرون أ�م يهدمون اابىن الفالين مثال
الفسق هو اإلنشقاق عن اجليع واألمر و النظام أو القانون ، ولكن ليس  -فيا هو الفسق 

بل بالنفس إبتداًء فتخرج بعد ذلك األفعال منسجية مع فسق النفسبالعيل   
 متعن اآلية

 وإذا أردنا أن �لك قرية أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا 
هنا ال تظن إن اهللا عز وجل أمرهم بالفسق بل جعل اارتف فيهم عظيم الرتف حىت انه إنشق 

أي أخلينا سبيلهم مبا أترفوا  -يؤذي نفسه مبا لديه دون أن يعقل عن حقيقة الرتف وأخذ 
دون أن ننزل عليهم نبيا أو واعضا يهديهم حلسن التصرف مبا لديهم ، وبذلك فإن امر اهللا 

يكن أن جيعل كل مرتٍف ويل مرتٍف آخر وال جيعل هلم من الصاحلني أولياء عليهم فيهذبو�م 
تقول عليهم فسقة ، ولذا كان التدمري مفروضا وواجبا ، لذا تراهم شيئا فشيئا حيق أن 

واهلالك والتدمري اليعين التخريب واحملق ، ال أبدا ، -عليهم   
 فلوا كان معناها هكذا فإبليس فسق ويستحق احملق ساعة فسوقه

فاهلالك تعين هالك أمره إىل اري رجعة ، واليأس من إصالحه هو التدمري فالدمار أعظم من 
ن الدمار اليصلح أبدا أما التخريب فييكنك إصالحهالتخريب أل  

فحقيقة أنت مل تكسر  -فحني نقول دمرت أحالمي  -والدمار ليس بفعٍل ما بل بصورٍة ما 
أو خترب األحالم أل�ا ليست مادة ، بل أنت شوهتها تشويها الميكن بعده الرجوع با إىل 

. ماكانت عليه   
سقة فسوقا الميكن ألحٍد أن يرجو هلا إصالحافدمرناها تدمريا هنا أي جعلناها فا  

 فهل كل قريٍة أهلكها اهللا كان قد أمر مرتفيها ففسقوا فيها ؟
مل يلتفت العلياء إىل أن اهللا مل يهلك أبدا قرية بذا الشكل بل إن األقوام والقرى اليت أهلكها 

 اهللا كانت قد أهلكت على عصيا�م ومتردهم على أنبيائهم 
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قاربة جدا من مفهوم اآلية يف قوله تعاىلفهذه اآلية م  
)ولو يؤاخذ اهللا الناس (   

لذا فإن مفهوم اآلية إن اهللا اليريد هالككم ولو أراده هلان عليه أن خيلي سبيل اارتفني ليفسقوا 
فإن فسقوا أستحق اجلييع اهلالك الفاسق مبا فسق والباقني على سكوتم على فسق 

 الفاسقني
اء وااال بل ترف العيش ، أي التوصل لكل ماتريده دون عناء حىت إن الرتف ليس هو الثر و 

التيع يبدأ بالتكاسل واخليول وما تسيى بالبطالة والبطالة ااقنعة ، وكيثاٍل بسيط هو 
إستخدامنا ألجهزة التحكم عن بعد ، فهذا األمر سوف جيعلك متكاسال مخال تريد 

الرابة يف احلصول على بالتايل ا يولد عندك احلصول على كل شيئ بدون تعب وجمهود ، مم
ااال دون كد والثراء دون جهد وهكذا حىت تسرق وحتتال للحصول بشكل سريع على 

  ماتريد
، ألن األمر مل  كل هذا البيان آنف الذكر ألريك أن إبليس يف هذه اآلية مل يعصي األمر -

الئكة ومل يكن األمر بالقول بل يكن صادراً له بل لليالئكة إال مرة واحدة منفردة عن اا
بالكشف كيا سنبني  ، ولكنه فسق إذ مل يسجد ، ال ألن األمر كان موجها له فرفض يف 

، بل ألن نفسه إنشقت عن أمر السجود وترفعت عن القيام به تكرباً  اآلية اليت حبثناها اآلن
، منه  

 ونتابع قولنا عن سبب اإلعتقاد بأن إبليس كان مالكا
ن يف قوله تعاىلومتعن اآل  

 
من سورة احلجر 30اآلية   

قال )  31( إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين )  30( فسجد ااالئكة كلهم أمجعون  
  يا إبليس ما لك أال تكون مع الساجدين

 
هل ااالئكة معنا أم منا ؟ -حينيا نسأل ونقول   

 اجلواب ااؤكد إ�م معنا وليسوا منا
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عاىلال حظ اآلن قوله ت  

سورة األعراف 11اآلية   
 

َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرنَاُكْم ُمثَّ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس ملَْ َيُكن ملَن  
السَّاِجِديَن (11) َقاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك َقاَل أَنَْا َخيـْر  ملْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر 

َها َفَيا َيُكوُن َلَك َأن تـََتَكبـََّر ِفيَها َفاْخرُْج ِإنََّك ِمَن ) 12(َوَخَلْقَتُه ِمن ِطٍني  َقاَل َفاْهِبْط ِمنـْ
  الصَّاِارِينَ 

 
  

 فيا الفرق بني من الساجدين ومع الساجدين ؟
 

د يف كل اآليات عدا اآلية من سورة الفرق هو إن إبليس مل يكن من ااشيولني بأمر السجو 
لذا  -إذ أمرتك  -األعراف واليت إنفرد إبليس فيها باألمر لقوله تعاىل يف هذه اآلية فقط 

إال إبليس مل يكن من الساجدين -جاء فيها   - 
 

وهذا بيان وايف من اهللا عز وجل أن إبليس يف كل ما تقدم مل يكن مع الساجدين ولو كان 
ة لقال اهللا تعاىل مل يكن من الساجدين يف اآليات اليت أمر ااالئكة فيها ابليس من ااالئك

بالسجود بإعتبار ان ابليس من ااالئكة واألمر شامل له ، أّما يف اآلية من سورة األعراف 
إذ  -فقد قال اهللا من الساجدين ألن األمر كان هنا لليالئكة ومن مث إلبليس بإستثناءه ب 

 - أمرتك
 

من سورة األعراف ؟ 12و 11 -ره اهللا مباشرة بالسجود فعصى ، حىت يف اآلية فهل حقا أم  
 

ألن السؤال احلاصل يف اآلية من  -القضية ببساطة إن األمر كان مصال اا سبقه من سؤال 
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قال يا إبليس ما لك أال تكون  -فقوله تعاىل  -يعين أن اهللا يأمره بالسجود  -سورة احلجر 
أن عليك أن تكون من الساجدين ، ويف نفس الوقت فإن السؤال ما  يعين  -مع الساجدين 

كان طلبا بل كان لكشف ما يف نفس إبليس ، والكشف مل يكن بيانا هللا عز وجل بل 
 . بيانا إلبليس ، كي يعرف ااذا سيجعله اهللا تعاىل رجييا وملعونا وكذا من يتبعه وووو

 
وكالمه يف السورة  -أال تكون مع الساجدين  قال يا إبليس ما لك -تتبع كالم اهللا عز وجل 

هذين صيغتني ختتلفان بالايا إختالفا كبريا  -َقاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك  -الثانية 
ومالك تعين   -مامنعك  -ليست مثل  -مالك  -، وذلك من حيث حدة الكالم ف 

وكل النهر والزجر  -من إبليس ومترد كشف عن احلال أما مامنعك فتعين أن هناك عصيان 
كان ردا على كالم إبليس   -إذ أمرتك  -الذي تلقاه إبليس من الرب قبل قوله تعاىل 

بالتكرب والتعاىل واإلستنكاف عيا تقوم به ااالئكة من فعل السجود أيا كانت صيغته ال 
 إلمتناعه عن السجود

 
آيات السجوداليت وردت يف معظم  -إال إبليس أىب  -فيا معىن   

 
اإلباء ليس هو الرفض واإلمتناع بالفعل والقول ، إمنا هو اإلمتناع احلاصل من النفس نتيجة 
التكرب والعلو مثال ، وهو رد فعٍل نفسٍي خيتل  يف الصدر ، الميكن احلكم عليه أو إدراكه 

 حىت يعلن ااتأيب عن مايف نفسه ،
اايكن أن يرفض السجود لسببنيفااالئكة مل يكونوا على علٍم بأن إبليس من   

 
أن أمر السجود مل يكن خيصه - 1    

أل�م مل يكونوا على إطالٍع مبا يف نفس إبليس حىت كشفه اهللا وأخزاه - 2    
 

أي إن سؤال اهللا إلبليس هو الذي كشف ما يف نفس إبليس من تكرب ولوال سؤاله عزوجل 
إبليس من تكرب وإستعالء ، إلبليس اا علم من أحٍد من اخللق ما كان يضيره   
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لذا كان هذا البالء واإلمتحان هو األعظم عند اهللا لعباده ، فرتى دائيا إحتجاج اخللق على 
 إختيار األنبياء من زمن هابيل وقابيل إىل عصر رسولنا الكرمي 

247سورة البقرة  -الحظ قضية طالوت   
َنا َوَحنُْن َأَحقُّ َوَقاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ الّلَه َقْد بـََعَث  َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا َقاُلَواْ َأىنَّ َيُكوُن َلُه اْلُيْلُك َعَليـْ

ِم بِاْلُيْلِك ِمْنُه وَملَْ يـُْؤَت َسَعًة ملَن اْلَياِل َقاَل ِإنَّ الّلَه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعلْ 
. َمن َيَشاء َوالّلُه َواِسع  َعِليم   َواجلِْْسِم َوالّلُه يـُْؤِيت ُمْلَكهُ   

 
 سورة هود

َأن الَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ اللََّه ِإينلَ َأَخاُف َعَلْيُكْم ) 25(َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قَـْوِمِه ِإينل َلُكْم َنِذير  مُِّبني  
26 -َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم   

ِمن قَـْوِمِه َما نـَرَاَك ِإالَّ َبَشًرا ملثْـَلَنا َوَما نـَرَاَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا  فَـَقاَل اْلَيألُ الَِّذيَن َكَفُرواْ 
َنا ِمن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبنيَ   بَاِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـْ

 
 وقوله يف سورة الفرقان

ْأُكُل الطََّعاَم َوَميِْشي ِيف اْألَْسَواِق َلْوَال أُْنزَِل ِإلَْيِه َمَلك  فَـَيُكوَن َمَعُه َنِذيراً َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَ 
َها َوَقاَل الظَّاِلُيوَن ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجالً ) 7( ز  َأْو َتُكوُن َلُه َجنَّة  يَْأُكُل ِمنـْ  َأْو يـُْلَقى ِإلَْيِه َكنـْ

8 -َمْسُحوراً   
  

ا نرى يف قضية كل األنبياء إن من يكفر من قومه به متعاٍل ومتكرب عن شأن النيب وهكذ
 اارسل ، 
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  اابحث الثاين 

 
 ااذا ظن إن إبليس هو الشيطان ؟

 
 وذلك لثالث أسباب

 
ما جاء به كعب األحبار من روايات بعد إدعاءه اإلسالم -أوال    

 
كي ال يكونوا يف حاجٍة إىل كتاٍب يكيل   -التوراة  -هود إىل إكيال كتابم عيد أحبار الي

، هلم شرائعهم  
احلقيقة اليت ختفى على الكثري الكثري إن التوراة هي أقل الكتب السياوية آيا بعد الزبور ،  

اة هذا ولو مجعنا الزبور والتور . فالزبور زبرا واحداً ، والتوراة زبرين فقط واإلجنيل ثالثة 
واإلجنيل أصبحن مجيعا كتابا واحدا مرادفا للقرآن يف كل آياته ااتشابات كيا أسلفنا وما 

خيتلفان إال يف أم الكتاب وحىت بعض اآليات اليت ختص أم الكتاب فقد كن موجودات يف 
الكتب السابقة للقرآن ولكنهن نسخن بصورٍة أخرى ال تصريح فيها كي اليلجأ البشر إىل 

أي حنن أماَم حقيقة ال ميكن الفرار منها ، أن الزبور والتوراة  -ب مرة أخرى حتريف الكتا
واإلجنيل هن ذات القرآن وما أنزل اهللا إال كتابا واحدا بشقني ، الشق األول هو ما جاء يف 

فيا خيتلف القرآن  -الكتب السياوية والشق الثاين ما جاء يف القرآن مبا يف ذلك الفرقان 
 عن الفرقان ؟

 
لقرآن هو كل اآليات الصرحية اليت جاءت مبينًة للفروض واألحكام والشرائع وهذه اآليات ا

 هن ذاتن كن يف الكتب السابقة من الزبور والتوراة واالجنيل قبل حتريفهن
 

أما الفرقان فهن اآليات اجلديدة اليت أضفن على الكتب السابقة وبعض اآليات اللوايت وردن 
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بصيٍغ صعبة اإلدراك كي ال يعيد البشر ) ص (ئن يف كتاب ميد سابقا بصيغ صرحيٍة  وج
أما ما ختتلف الكتب السياوية السابقة عن بعضها البعض هو أ�ن  -إىل حتريفها مرة رابعة 

فإذا مجعتهن بالصحيح وبالكامل ستحصل على قرآن موضح  -مكيالت لبعضهن البعض 
أفضل من حيث إمكانية احلفظ كيا بشكل أدق من قرآن األسالم ، ولكن قرآن اإلسالم 

ذكرنا  ، فعدم التصريح عن أمور وأمساء معينة يف القرآن جعله مفوضا ولن يعيد البشر إىل 
.حتريفه كيا جرى سابقا    

 
ن اإلسالم هو وهو اإلسالم وقد تظن كيا يظنون إ ومبا أن الكتاب واحد فالدين أيضا واحد

ابقةالدين األوىل باإلتباع من األديان الس  
 

 - طبعا نعم وطبعا ال -
 

 ما معىن دين اإلسالم ؟
جل ما أراده اهللا من خلقه أن يؤمنوا بوجوده دومنا معجزة خارقة حتثهم على اإلميان به ، وهذا 

هو أهم ااقومات اليت ينتخب به اهللا أنبياءه وأوصياءه ، أي إن كل األنبياء واألوصياء آمنوا 
.هم ااعاجز باهللا قبل أن يريهم اهللا ويعطي  

.وهذا هو بالضبط مفهوم الدين اإلسالمي   
 
 

ولكن اليهود والنصارى هم من حرفوه  مبسييات ، هو دين اهللا األوحد منذ آدم  : اإلسالم
أخرى بإسم الدين اليهودي وااسيحي رابة منهم بتيلك الدين لصاحلهم ال لصاحل اهللا ، 

�  اليهود والنصارى وهذه النه  جيعل  أي إن األعراب بتيلكهم لدين ميد إنتهجوا نفس
حىت وإن كانت عباداته ومعامالته مطابقة اا  -مثال الدين األعرايب  -الدين بإسم آخر 

أرادها اهللا ، ولكن مبجرد متلك الدين لقوميٍة ما أو لفئٍة ما هو خروج عن النه  اإلسالمي 
ين لكل البشر ، وهذا اافهوم ، فاإلسالم حتول إىل حزب قومي وليس إىل دإىل �  حتزيب 
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 يعين الطائفية يف الدين ، 
فالطائفية ليست أن تشري إىل مذهب مجاعة معينة وتفرق بينهم ، كااالكية والشيعة واحلنفية 

  .مثال ، ال بل الطائفية أن تفرق بني ااسلم العريب واري العريب 
 

سورة األعراف 67اآلية   
ا َوَال َنْصَرانِّيا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا مُّْسِلًيا َوَما َكاَن ِمَن اْلُيْشرِِكَني َما َكاَن ِإبـَْراِهيُم يـَُهوِديّ   

 
سورة البقرة 111اآلية   

ن ُكنُتْم َوَقاُلواْ َلن َيْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيـُُّهْم ُقْل َهاتُواْ بـُْرَهاَنُكْم إِ 
بـََلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُمِْسن  فَـَلُه َأْجرُُه ِعنَد َربلِه َوَال َخْوف  َعَلْيِهْم ) 111(َني َصاِدقِ 

َوَقاَلِت اْليَـُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلَى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت ) 112(َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن 
ُلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن َال يـَْعَلُيوَن ِمْثَل قَـْوهلِِْم َفاللَُّه َحيُْكُم  اْليَـُهوُد َعَلى َشْيءٍ  َوُهْم يـَتـْ

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَيا َكانُواْ ِفيِه َخيَْتِلُفوَن  113 -بـَيـْ  
 

اما بلى قال واما نعم فعده وتصديق و  -وذكر سيبويه  -الخيفى علينا إن نعم ختتلف عن بلى 
وميكننا التوضيح أكثر بان نعم هي للتصديق التام واجلواب احلاسم  -فيجب با بعد النفي 

أما بلى فهي للتصديق اابين على شرط أو  -الذي اليكتنفه ما يضير يف القلب من تردد 
اليدخل اجلنة  -أي إن من مفاهيم ااخالفة للنص يكون  -ال  -الذي يشيل يف طياته 

نصرانيا مامل يسلم وجهه هللا وهو مسنيهوديا وال   
فين مل يسلم وجهه هللا وهو ) ص(هذه القاعدة ال ختتلف أبدا يف تطبيقها على أمة ميد 

 مسن فلن يدخل اجلنة ، واألهم من ذلك إشارة اهللا عزوجل يف قوله
 َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن َال يـَْعَلُيوَن ِمْثَل قَـْوهلِِْم 

مانراه من تكفري بني مذاهب اإلسالم ، واحلقيقة إن اهللا بني لنا يف  فهذه اآلية تنصرف على
هذه اآلية إن األديان ال ميكنها أن تتفرق وال وجود لليذاهب يف األديان ، فأما دين ومنه  

.واحد أو ال   
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ون كتابا واحدا فهم يكذبون بعضهموبعدها يذكر لنا اهللا عز وجل بأنه وبالرام من أ�م يتل  
ااشكلة ال تنتهي عند حتريف إسم الدين والكتاب ، ال بل تطال حىت أمساء األنبياء و بعضاً ، 

 ومنحى اإلعتقاد والتواريخ وااعاجز ،
 

أصحاب الكهف وحدهم آن ذاك أدركوا هذه احلقيقة ، فبعد أن أدركوا حبياتم الدين احلق 
وا من أجله متبعا من قبل وناموا ، إستيقضوا على حقيقٍة مرٍة أ�م وجدوا الدين الذي إستيات

.....العصر اجلديد ولكن    
 

وجدوا أن أمساء احلواريني قد تغري كيا تغريت من قبل أمساء نقباء اليهود وحىت تأريخ ميالد 
وإحتجوا باآلي القرآين الذي نقرأه اآلن بعدد سنني نومهم وأ�م هم الفتية الذين ، ااسيح 

سنة فينبغي أن يكون  309يل وإ�م ومبا أ�م ناموا ذكروا يف الكتاب الذي أصبح أمسه اإلجن
مولد ااسيح يف كذا سنة وينبغي أن تنتظروا النيب اخلامت بعد كذا سنه ، فاتيهم الناس 

بالنسيان وعدم التدبر ، فعزموا أن يعودوا لنومهم ماداموا مل يستطيعوا حىت تغري جمرد تأريخ 
.عند من يّدعون اإلميان بااسيح    

 
تخر ااسليون أن دينهم مل حيّرف ألن قرآ�م مل حيّرف ، واحلقيقة اارة أن اهللا سبحانه و يف

وتعاىل مل يفرق بني بين إسرائيل وااسيح وااسليني أبدا ، فنحن البشر أمة واحدة فّرقتنا 
.البقاع واألدهر مما جعل لنا تصنيفات باألمساء والكناة ال أكثر    

 
إلنسان منذ خلقه إىل يوم الدين بصيغة واحدة ، ولكن وفق وقد خاطب الباري عز وجل ا

 فئاتم من ااؤمنني والصابرين ومن اانافقني والقاسطني ووووو
  ، ثبات كليات اهللا يف القرآن ليست مفخرًة لليسليني والسبب واحد

ان قابلية اآليات على التفسري ااتعدد وفق أهواء كل طائفٍة أي عدم التصريح ااباشر كيا ك
 ذلك يف القرآن السابق
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ليست القرآن ومل تكن ألي نيب أي ) ص(ونستطيع أن نقول أآلن إن معجزة الرسول الكرمي 
 معجزة خاصة به بل ختص الكتاب ،

 كيف ذلك؟
 

حني أنزل اهللا عز وجل أول ما أنزل من آيات الكتاب أعطى للنيب داوود مثال معاجز ال 
إن ما جاء به من كالم هو كالم اهللا فال حيرفونه ، لكنا لإلقرار بنبوته بل لكي يؤمن الناس 

حنن البشر رام أننا رأينا ااعجزات من النيب وصدقنا إن ما أتانا به هو من عند اهللا تعاىل مل 
، وحىت ما أتاه لنوح وإدريس ، فأل�م أرادوا أن يثّبتوا كليات اهللا  ننثين عن حتريف الكتاب

، 
أي يصورها بصورة أخرى خري من مكرنا ، وبذلك  ، سخ لنا آياتهفيا كان من اهللا إال أن ين

فال يكون هناك من داٍع ألن يعزز الرسول اخلامت بأي معجزٍة ألن الكتاب قد حفظ وكالم 
، وهذا كله قد مر علينا يف أسباب حفظ القرآن ، اهللا قد ثبت بذا النسخ  

 سورة البقرة
َها َأْو ِمْثِلَها َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َعَلَى ُكلل َشْيٍء َقِدير  َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَ   -ْأِت ِخبَْريٍ ملنـْ

106 
 

والنسخ هو تصوير الشيئ حبقيقته إىل صورٍة مشابٍة له ختتلف عن أصلها إختالفا شكليا فقط 
 ، فنسخ اآلية هو تصوير حلكيها أو مفهومها بأحرٍف خمتلفة مع بقائها من حيث

اإلستدالل الصحيح لو أردنا التفكر والتدبر ، ومثال ذلك أن أالمساء كلها اليت عليها اهللا 
آلدم كانت قد ذكرت فييا يسيونه اآلن الكتاب ااقدس ، وأل�ا حرفت بأمساء آخرين 

.ذكرت يف الفرقان بصيغة مبهية وهم هؤالء    
 

 عرفنا النسخ فلياذا كان النسيان ؟ وما هو ؟
 

اآلية ننسها أي جنعلهم ينسو�ا وليس القصد أنه سبحانه وتعاىل ينساها ، والغرض  اجلواب أن
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من أن ينسينا اهللا إياها كي ال نعيد إىل حتريفها كذلك ، والنسيان هنا ليس معناه فقدان 
الذاكرة بل إمهال العيل با ، فاآلية موجودة ولكن النعري هلا إهتياماً ، وال حىت تعين السهو  

عن الصالة ألن الساهي عن الصالة يعلم أن الصالة مهية لكنه يسهو عنها ،  كالساهني
أما ننسها فهي كيا قلنا بالضبط ، النعترب إن هناك إهتيام جدي من اهللا بوجوب أمٍر ما ، 

مثال ذلك أنه عز وجل جاءنا من قبل بآيات حتث النساء  -رابة منا لتفادي اإللتزام به 
باإلهتيام مبوضوع احلجاب وجعلناه شيئا كياليا ان أراد  فلم نقم -على لبس احلجاب 

  الرهبانية ، فأعاده اهللا علينا أيام عيسى عليه السالم ، فعدنا إىل نسيانه فأعاده وهكذا
 

وأهم ما نسيناه هو أعظم ما كرهناه ، أال وهو موضوع اخلليفة الذي نصبه اهللا على األرض ، 
ليها وأحببنا أن منلكها ومنلـّك ذريتنا ، ومل �وى أن جيعل ألننا أحببنا أن نكون حنن خلفاء ع

اهللا عز وجل له خليفة ، أي أحببنا ألنفسنا وأعطينا هلا ، ومل نسيح أن جنعل هللا حقا يف أن 
 ينصب خليفة له وإن كان سبحانه هو من خلق األرض وخلقنا

 
نثين عن حتريف القرآنمع ذلك فالعرب أو حنن مجيعا أهل األرض أيام الرسول األعظم مل ن  

 
  الحظ اآلن اآلية الكرمية

 
1-ِإنَّا فَـَتْحَنا َلَك فَـْتًحا مُِّبيًنا   

َم ِمن َذنِبَك َوَما تََأخََّر َويُِتمَّ نِْعَيَتُه َعَلْيَك َويـَْهِدَيَك ِصَراطًا مُّْستَ  2 -ِقيًيا لِيَـْغِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدَّ  
 

بتحريف القرآن دون تشويه كلياته ، فقد فسرناها و أولناها هذه اآلية مثال بسيط لقيامنا 
.وفقا ألهوائنا أو جلهلنا وإعتياد اخللف على جهل السلف    

 
طبعا التأويل كيا ذكرناه يف اجلزء األول هو أيلولة اآليات إىل مردها يف الكتب السابقة ولكن 

ار إليه يف اآلية وهذا هناك أيلولة أخرى الختص اآلية بل ختص إجتاهها ، أي ختص ااش
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. عظيم ما حرفناه يف تأويل اآليات  
ويبشره بالفتح وااغفرة ) ص ( أمجع اافسرون على إن هذه اآلية تعين أن اهللا يكلم النيب ميد 

 ، لكنهم نسوا حقيقة يف ااية األمهية بأن اهللا يكلم أألمة مدثا الرسول
 

، أما أصل الغفران فيتعلق بإتباع الفتح ال  فالغفران ااتقدم وااتأخر هو بسبب هذا الفتح
مبحصوله النازل ، أي من يتبع متام النعية باإلسالم ويهتدي للصراط ااستقيم فله ااغفرة 

 لذنوبه
ويظن البعض إن معىن هذه اآلية هو الغفران السابق  -ما تقدم من ذنبك وما تأخر  -

حني تدخل على الفعل ااضارع  -ا م -والالحق للذنب القدمي وااستقبلي ، يف حني إن 
فيا مفهوم اآلية ؟ -اي إن ماتقدم وما تأخر هو ذات الزمن  -جتعله حاضرا   

مفهومها أن هناك ذنب تقدم قبل إمتام نعية اهللا بالفرقان وهناك ذنب تأخر قبل أن يهدنا 
. ري إنشاء اهللالصراط ااستقيم ، والفرق بني الفرقان والصراط ااستقيم يأتينا يف اجلزء األخ   

 
 فليا أمت اهللا لنا نعيته كان الفتح مصال هلذا اإلمتام ،

وكذلك عبس وتوىل فإن مل يكن هناك من أحٍد ُعين بذه اآلية وإن كان ، فيبقى تفسريها 
. لنا وحكية بأن علينا أن النعبس يف وجه السائل كيثلٍ وتأويلها مردوداً علينا مجيعا ، أي     

 وكذلك
 

اْلَيِتيَم َفال تـَْقَهرْ َفَأمَّا   
َهرْ   َوأَمَّا السَّاِئَل َفال تـَنـْ

 
وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا   -و  -فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم   -كذا 

والكثري الكثري مما نسبناه لنبينا ) منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري وأبقى 
تبعة هذه اآليات ، فقد فعلنا عكس ما فعلناه سابقا مع عيسى ختليصا لنا وألجدادنا من 

فقدميا أّهلنا األنبياء واآلن أنزلنا نبينا منزال أدىن حىت من منازلنا  -أرميا  -وموسى والعزير أو 
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فين يقول له اهللا وإنك لعلى خلٍق عظيم -  
ا َعِنتُّْم َحرِيص  َعَلْيُكم بِاْلُيْؤِمِنَني َرُؤوف  َلَقْد َجاءُكْم َرُسول  ملْن أَنُفِسُكْم َعزِيز  َعَلْيِه مَ  - كذا

. رَِّحيم  
 

الميكن أن ننزله ثانية منزل العابس لألعيى والقاهر لليتيم والناهر للسائل حىت وإن كان للبيان 
من أجل ااستقبل القادم ال عن التصرف السابق ، أي توضيحا من اخلالق لنبيه ليتجنب 

كان مفهوم هذه اآليات كذلك فيا معىن إصطفاء اهللا عز وجل لنيب   �ر السائل مثال ، فلو
يربيه ويعليه يف آيات القرآن بعد إختياره كنيب ، فالقرآن رىب به اهللا عز وجل وعّلم كل 

الناس السلوك الصحيح ، أما الرسول فكان مؤهال ليعلم الناس ويربيهم ال أن يتعلم الحقا 
 من آيات اهللا ،

فهذه قصة خمتلقة  -فيجيب الرسول ما أنا بقارئ  -باسم ربك الذي خلق إقرأ  -وحىت قصة 
أي يفتتح  -والصورة البالاية للنص تشري على أن اهللا يأمر رسوله أن يقرأ القرآن بإسم اهللا 

كيا إنه إذن للرسول لبدإ قراءة القرآن على الناس ،  –بسم اهللا الرمحن الرحيم  -القراءة ب   
 

ليس يف التوراة واإلجنيل حرفا واحدا مل يأيت به القرآن وإذا   هأقول وأأكد أنوختاما هلذه الفقرة 
كان األخذ من كعب األحبار سببه أن كعب األحبار كان عااا بالصحيح من التوراة فهذه 

ال بعد وفاته ) ص ( أكذوبة مضحكة ألن كعب لو كان يعلم الصحيح ألسلم أيام النيب 
 بعشر سنني بل يزيد

يعلم شيئا من صحيح التوراة اا عانا الرسول منه ومن قومه ماعاناهبل لو كان    
 

  -ثانيا 
 سورة طه

فَـُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ ) 116(َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب 
ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوال تـَْعَرى ) 117(ْجلَنَِّة فَـَتْشَقى لََّك َوِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَُّكَيا ِمَن ا

فَـَوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن َقاَل يَا آَدُم َهْل ) 119(َوأَنََّك ال َتْظَيأُ ِفيَها َوال َتْضَحى ) 118(
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َلى  120 -أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك ّال يـَبـْ  
 

صور احد ان هناك من يسكن اجلنة اري ادم وزوجه بعد ان حدد هلم اهللا ال ميكن ان يت
سبحانه وتعاىل مكان سكنهم باجلنة بل الجيروء احد من ااخلوقات الوصول اىل مكا�يا 
اال اذا كان فيهيا اصال اما ما جاء يف االية اعاله فإن كان إسم اإلشارة هذا قد قصد به 

إبليس هو من وسوس هليا ألسباب إبليس فأبدا ما هو بدليل على أن  
 

المنتلك دليال واحدا على إن إبليس يوسوس يف صدور الناس إال بإدعائنا إن إبليس هو  - 1 
.الشيطان    

 
هذا اليعين  -فَـُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَُّكَيا ِمَن اْجلَنَِّة فَـَتْشَقى  - 2  

بليس هنا هو من وسوس آلدم بل يعين أن اهللا سبحانه وتعاىل دّل آدم على إن إبليس أن إ
قد زرع يف نفسه ونفس زوجه العصيان عداوة منه هليا ، وزراعة العصيان ليست هي 

الوسوسة ذاتا بل هي فسح الال للوسواس أن يتحرك يف نفسيهيا ، فكان لعصيان إبليس 
ا ، وهذه هي العداوة اليت عناها اهللا عز وجل ،دور فعال لتحريك الشيطان فيهي  

 
َلى  - 3   هنا  -فَـَوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن َقاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك ّال يـَبـْ

وبعد ثالث آيات من ذكر إبليس جاءت هذه اآلية ، وجاء اافسرون برأي إن إبليس بعد 
ه اهللا عز وجل بالشيطان وهذا خيالف اآليتعصيانه نادا  

 
إن إسم إبليس خري من إسم الشيطان بدليل أن إبليس تغري إمسه بعد عصيانه وعلى هذا  -أ  

. األساس الميكن لعن إبليس بذا األسم بل يلعن بإمسه اجلديد بعد عصيانه وهو الشيطان   
 

ااخلوق من كالم مضٍل بطريقٍة اري يعين الكالم الذي يلقيه ااخلوق إىل : الوسواس  -ب  
مباشرٍة وهو مرادف للوحي ومعاكس له يف اإلجتاه ، يف حني أن اهللا عز وجل أشار إىل 
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 -فَـُقْلَنا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك  -إبليس يف اآلية الثانية من هذا النص بقوله 
ليس ، وسوف نتعرف أكثر على هذا يعين إن آدم كان يرى إب -وإسم اإلشارة هذا 

  ااوضوع يف اابحث اخلاص خبلق الشيطان
 

األول عداوة إبليس والثاين أمر اهللا عز وجل عدم يقرب من الشجرة -واجه آدم أمرين  بأن ال  
لكنه سبحانه ذكر لنا يف اآليات السبع أن آدم عصى واوى وأزله الشيطان ومل يذكر لنا إن 

يس له ، لكنه من ااعقول أن ينسى عداوة الشيطان وإن كان عدو آدم قد نسي عداوة إبل
مبني ، ألن الشيطان كيا ذكرنا سلفا يف مادة صنع آدم وليست يف كائٍن آخر ، لذا فإن 
إبليس لو كانت له القدرة على الوسوسة يف صدور الناس فقد إمتلك قدراة الميتلكها اري 

ي قدرة التواجد يف كل مكان وزمان ، فالوسواس وه -مالئكته ااقربني كجربائيل وعزرائيل 
موجود يف صدور كل اجلن واإلنس ال بل ويف كل ااوجودات اجلامدة وااتحركة ويف كل 

.األزمنة واألمكنه    
 

تشابه لدينا إبليس والشيطان ألن سعيهيا إلضاللنا متشابه تقريبا ، فكالمها يرومان لنا  -ثالثا 
رور والغوى وإتباع اهلوى ، وتباعا حني نبحث يف الشيطان سنفرق الزلل وااعصية ويبثان الغ

 بني إجتاههيا وذاتيهيا أكثر
ااذا مل خيلصنا اهللا عز وجل من إبليس أو الشيطان ماداما ينويان اإليقاع  -لذا علينا أن نسأل 

 بنا ؟
ري منا  ألن الشيطان هو قوى موجودة بنا وإن إبليس فئة منا ، أي إن هناك الكث -اجلواب 

. كأبليس ، وما إبليس إال زعييهم وأول من إتبع خطوات الشيطان   
وعلينا اآلن أن منر بكل اآليات اليت ذكرت إسم الشيطان ، كي ال ندع للشك طريق بأن   

.يكون إبليس هو الشيطان نفسه   
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اينالفصل الث  

 

 من هو الشيطان 
 

 االيات اليت حتدثت عن  الشيطان
 

رة سورة البق - 1    
َها َفَأْخَرَجُهَيا ِممَّا َكانَا ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبطُواْ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َولَ   َُيا الشَّْيطَاُن َعنـْ ُكْم ِيف َفَأَزهلَّ

36-اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإَىل ِحٍني   
 

مر اهللا آلدم بأن حتدثنا عن عدم تقبل فكرة دخول إبليس للجنة بعد أن طرد منها ، وقلنا إن أ
يسكن هو وزوجه اجلنة دليل على إنفراد آدم وزوجه بسكن اجلنة من دون خملوٍق اريمها ، 

 إال إذا كان هذا ااخلوق داخال فيهيا طبعاً ، 
الغريب إن كل اافسرين أمجعوا على إن إبليس مسي بالشيطان بعد عصيانه أمر اهللا وعدم 

قبل ومل يفعل بل تسلل يف بطن األفعى حسب قول سجوده آلدم ، وقد قرر اهللا طرده من 
 الصحابة ودخل اجلنة ليغوي آدم ، 

اآلن وحنن يف صدد هذه اآلية واليت فسرْت على أن اهللا أمر اجلييع باهلبوط ، وكان يقصد 
إبليس وآدم وزوجه ، فهل سيستسلم إبليس هذه اارة ألمر اهللا ، أم سيعود للدخول إىل 

ب أو اراب ، ولرمبا ما زال حلد اآلن يف اجلنة وحنن نسبه ونلعنه ،اجلنة وهو يف بطن عقر   
2 -بليس أنه بعضهم ، الحظ اآلن وكيف مسحت اللغة باإلشارة إل  

155 -سورة آل عيران  - 2   
 

ُُم الشَّْيطَاُن بِبَـْعضِ  َا اْستَـَزهلَّ َما َكَسُبواْ َوَلَقْد َعَفا الّلُه  ِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّْواْ ِمنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْيَعاِن ِإمنَّ
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ُهْم ِإنَّ الّلَه َاُفور  َحِليم    َعنـْ
 

الحظ قوله إستزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ، وبالعودة لكتب التفسري اليت أكدت إن إبليس 
بدى عيانا آلدم وزوجه وقامسهيا وحاورمها ، لذا يكون إبليس بدى هلؤالء الذين إستزهلم 

قى اجليعان ،الشيطان يوم الت  
 القرطيب 

يا آدم هل أدلك على { يعين الشيطان } قال{ . تقدم} فوسوس إليه الشيطان{ قوله تعاىل 
وهذا يدل على ااشافهة، وأنه دخل اجلنة يف جوف احلية على } شجرة اخللد وملك ال يبلى

البقرة -ما تقدم يف   
دخل يف جوف احلية ، شافه ترى أن القرطيب جاء بتأكيد إن الشيطان أو هو إبليس الذي 

 آدم ، أي قال له وجهاً لوجه ، هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى ،
ال أعرف إذا كان إبليس دخل اجلنة يف جوف احلية لكي ال يراه اهللا أم لكي ال يراه آدم ؟ فإن  

خلقه كان ألجل أن ال يراه اهللا ألن اهللا هو من طرده من اجلنة ، فنعم الرب الذي ال يرى 
من بني خلقه ، وإذا كان ألجل آدم ، فلياذا شافهه بعد ذلك ، وكيف شافهه ، هل وهو 

 يف بطن احلية وأخذت احلية تتكلم بلسان إبليس ، أم خرج له يف صورته احلقيقية ، 
أمل يسأل آدم هذه احلية كيف دخليت للجنة ، من أنِت ، كيف علييت بأمر الشجرة ، وأين  

أن تدخل اجلنة ؟  كانت هذه احلية قبل  
طبعاً كانت خارج اجلنة ، وطلب منها إبليس أن يدخل يف بطنها فوافقت ، ومبا أن احلية 

ميكنها الدخول للجنة مىت شاءت ، فقد تسىن إلبليس الدخول معها ، طبعا سبب إختيار 
إبليس للحية هو أن احلية تبتلع الطعام من دون أن متضغه ، فكان إبليس خيشى الدخول يف 

 بطن التيساح مثال كي ال يهظيه فيتقطع أجزاًء ، 
وإذا كان اهللا قد أخربنا إن الشيطان يرانا من حيث النراه ، فلياذا هذا التخفي ؟ آدم تعامل 
مع اهللا من دون أن يراه وحاول تنفيذ أوامره مث طلب العفو وااغفرة ، فعالم مل يطع الشيطان 

 من دون أن يراه كذلك ، 
ليس يف بطن احلية دليل على إنه جسد مادي يشغل حيزاً مكانياً ، فكيف لنا مث إن دخول إب
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 أن ال نراه ، فرمبا خيتبئ  بني احلني واآلخر يف بطون احلياة ، 
 فلريحم اهللا ديناً بأيدي أجالف جهلة ،   

 
سورة البقرة - 3   
 

َوَال تـَتَِّبُعواْ ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبني  يَا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلواْ ِممَّا ِيف اَألْرِض َحالًال طَيلًبا 
َا يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاء َوَأن تـَُقوُلواْ َعلَ ) 168( ى اللَِّه َما َال تـَْعَلُيوَن ِإمنَّ  

 ال أحد من اافسرين من األولني واآلخرين ، إدعى إن الشيطان يتحدث شفاها مع الناس
ويأمرهم بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على اهللا ما ال يعليون ، إذاً فهو يأمر بالسوء 

والفحشاء من دون أن نراه ، لكنه إحتاج الدخول يف بطن احلية ليتسلل إىل اجلنة ، ويتكلم 
 مع آدم شفاهاً ليقنعه باألكل من الشجرة ،

نخدع بالشيطان وحنن النراه ، أي نيب ينخدع بكالم حية دخل فيها إبليس ، وعلينا أن ال ن 
قوى ايبية تأمرنا فال منتثل ، وقوى حقرية قبيحة مثل احلية تأمر نيب اهللا الذي عليه اهللا 

 علياً جتهله مالئكته فيطيعها ، علينا أن نتقبل هذه اافارقة أيضاً ليبقى إبليس هو الشيطان
. 
   208سورة البقرة آية  - 4

 
ْلِم َكآفًَّة َوَال تـَتَِّبُعواْ ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبني  يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آمَ  ُنوْا اْدُخُلواْ ِيف السل  

 
 جاء يف تفسري ابن كثري

 
أن يأخذوا جبييع عرى اإلسالم : يقول تعاىل آمرا عباده ااؤمنني به ااصدقني برسوله {{ 

رك مجيع زواجره ما استطاعوا من ذلكوشرائعه ، والعيل جبييع أوامره ، وت   
 

قال العويف ، عن ابن عباس ، وجماهد ، وطاوس ، والضحاك ، وعكرمة ، وقتادة ، والسدي ، 
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}}اإلسالم : يعين ) ادخلوا يف السلم : ( وابن زيد ، يف قوله   
 

ن آمنوا تركيبة اريبة أن ينادي اهللا الذين آمنوا ويأمرهم أن يسليوا كافة ، أي يا أيها الذي
 إسليوا مجيعاً ، 

عيوماً لنأخذ بعرى اإلسالم وشرائعة أفضل ، ونقول أنه سبحانه أراد من ااؤمنني أن يسليوا 
ويستسليوا لكل أوامر اهللا اليت جاءت كدين واحد ، ورمبا كان القصد من ذلك إن بعضاً 

دء بني ااسليني من ااؤمنني كانت تأخذ بم احليية والعزة يف عدم الرضوخ للسالم الذي ب
وبعض العشائر الاورة هلم ، فريفضون معاهدات السالم كصلح احلديبية واريها ، ويصرون 

على إختالق النزاعات لرتك السالم ، وقد منيل لقول ابن عباس الذي نقله إبن كثري يف شرح 
ومبا أن هذا امر اهللا ورسوله ، هذه اآلية ونقول إن السلم هو الطاعة ، أي الطاعة ااطلقة ألو 

ب الحقا على ماتقدم ، خيصنا اآلن يف مبحثنا فلنرى قضية الشيطان يف هذه اآلية ونعقّ  ال  
 

 لنبني فقرة مهية ختص الشيطان وااقصود خبطواته ،
يظن الكثريون أن إتباع خطوات الشيطان هو تعبري عن السري وراء الشيطان وإتباعه فييا  

من خطوات الشيطان فحني أقوم بإرتكاب جرمية  خيطوه ، كأن يكون القتل مثال خطوة
القتل فهذا يعين إين إتبعت خطوة من خطوات الشيطان ، هذا التفسري ليس سيئاً أبدا ألننا 

 سنبقى يف اإلطار العام افهوم النص ، ولكنه ليس اافهوم احلقيقي والبّناء ،
ن بيتك ، نية الصالة لنأخذ مثاال لتقريب الصورة ، ذهبَت لتصلي يف ااسجد القريب م

واخلشوع هللا متوفرة لديك بالصيغة ااطلوبة ، لكنك رأيت عيدة اادينة فقيَت بأداء صالة 
حاولت اإلطالة با والتصنع باخلشوع التام والتذلل ، وهذه صالة رياٍء زادت با سيئاتك 

 بدل أن تزيد من حسناتك ، 
ء هذه ، هناك دعوى ذهنية أتتك لنرى كيف إتبعت إذا خطوات الشيطان يف صالة الريا

لتخربك أنك لو أديت الصالة بذا التصنع فسوف يستحسن العيدة فعلك هذا ورمبا يقربك 
له أو يقضي بعض حاجاتك ، فاتبعت هذه الدعوى وأمتثلت هلذا النداء ، هذا البيان هو 

يل هلا بالضبط معىن خطوات الشيطان ، أي إن خطوات الشيطان ليست إال آثاراً نفسية مت
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يف ضعٍف من إميانك ، فالشيطان مل يصلي من قبل صالة الرياء ودعاك لتقلده يف ذلك ، 
إمنا يرسم يف نفسك خطوته لتتبعها ، فخطوات الشيطان هي اخلطوات اليت تعتقد أ�ا 

األنفع من أي عيٍل تقوم به ، وهذا ما دعى آدم وزوجه إىل األكل من التفاحة ، أي إ�م 
وإختالجات ظنوا أ�ا األنفع هلم بني أن ال يأكلوا من الشجرة وبني أن  إتبعوا تصورات

يأكلوا منها ، واإلندماج واإلستسالم  لفكرة األنفع بغض النظر عيا يريده اهللا تعطي أمراً 
حقيقياً بااوافقة على هذا التصرف ، واإلنسان يف هذه اارحلة يكون قد جتاوز خطوات 

راءه ، ألنه لو توقف عند خطوات الشيطان اا قدم على الشيطان بل وترك الشيطان و 
الذنب أو اجلرم ، بل سينتهي األمر بإختالجات نفسية وإضطرابات ذهنية ناجتة عن الصراع 
الدائر بني اإلقدام على الفعل أو تركه ، لذا فإن الفعل حبد ذاته اليعترب خطوة من خطوات 

قتناع با قناعة جتعلها أمرا يتجسد بطاعة الشيطان بل نتيجة إتباع خطوات الشيطان واإل
 أعضاء اجلسم لتنفيذها كأمٍر البد من القيام به لليصلحة واانفعة وإشباع الشهوة ،

ااهم يف كل حديثنا وما بعده أن نوصل لك فكرة البد أن نستوعبها وهي أن الشيطان ليس 
ونستقبله مىت نشاء ، إمنا هو  خملوقاً مثل باقي ااخلوقات ، له كيان ومكان ويزورنا مىت شاء

ميول نفسي تولد من صفاة اإلنسان اري ااتكاملة ، فاإلنسان الذي تتكامل فيه صفة 
اإلميان باهللا إمياناً مطلقاً لكل أوامره وزواجره لن يكون يف قلبه مكاناً خلطوة من خطوات 

 الشيطان ، 
مدير  -رأسك عدة رؤساء   لو كنت موظفا يف أحدى الدوائر وكان على -مثال مع الفارق 

سرتى إنك  -الشعبة و من بعده رئيس القسم ومن بعده اادير العام ومن بعده الوزير 
ستيتثل للرئيس األعلى أكثر من األدىن ، ألنك تؤمن إن الوزير ال شك قادر على إيذائك 

ن جهة لو مل تليب أوامره وإنه كامل الصالحيات اليت من شإ�ا نفعك أو اإلضرار بك ، وم
أخرى ميكنك فعل عكس ذلك أي أن تذعن للرئيس األدىن حىت فييا خيالف أوامر الرئيس 
األعلى ، كأن يأمرك مدير الشعبة بأخذ الرشاوى من ااراجعني ، فتيتثل له ألسباب اانفعة 
ااالية لك ولظنك إن الوزير لن يعرف أو رمبا يعرف ويغفر لك لظروفك ااعيشية الصعبة أو 

اسبك بعد مدة طويلة كنهاية اخلدمة مثال ، فلو تصورنا مع الفارق الكبري إمنا إنه سيح
للتوضيح فقط إن الرئيس األعلى هو اهللا والرئيس األدىن هو الشيطان ، فسرتى إنك لبيت 
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 للشيطان ما خيالف أمر اهللا ، 
وة ، اآلن إجعل نفسك برئيس واحد فقط ، فال مدير شعبة وال رئيس قسم يدفعك ألخذ الرش

 فيىت ستأخذ الرشاوى ، 
اجلواب حني جتد فرصة تظن إن الرئيس األعلى لن يراك أو لن حياسبك أو ال يكرتث لفعلك 

، فين دعاك ألخذها اآلن ، نقول دائيا عن مثل هذه احلاالت أن فالنا سولت له أو 
ر طوعت له نفسه فعل ذلك ، هذا التيهيد من النفس هو بالضبط كالم وسلطة وخطوة وأم

 الشيطان فينا ، كقوله تعاىل
 

30 - سورة ااائدة  
 َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قَـْتَل َأِخيِه فَـَقتَـَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْخلَاِسرِيَن 

أي متكنت نفسه الشريرة من إقناعه بقتل أخيه ، فهل يعين اهللا إن الشيطان مل يتدخل بدفع 
قابيل بالقتل دون الشيطان ، وااذا مل يبني  قابيل على قتل أخيه ، وااذا إنفردت هنا نفس

 لنا اهللا أن الشيطان وسوس لقابيل أو أمره وما إىل ذلك ، 
ليس هناك من داٍع لذكر تدخل الشيطان يف هذه اجلرمية ألن نفس قابيل كانت هي  -اجلواب 

 الشيطان الذي يعلو مرتبة الشيطان لو مجع ككيان حقيقي ،
اهذالحظ آية مهية يف مبحثنا   

 
 سورة األنعام

 وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلل َنِيبٍّ َعُدّوا َشَياِطَني اِإلنِس َواجلِْنل يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْولِ  
112-ُاُرورًا َوَلْو َشاء َربَُّك َما فَـَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُروَن   

ن اإلنس واجلن ، وهذا ما صرحت به كتب اافسرين ولكن هنا يبني لنا اهللا خملوقات حقيقية م
 بشكل مقتضب وسريع 

 ابن كثري
 

أعداء خيالفونك ، ويعادونك جعلنا لكل نيب من  -يا ميد  -وكيا جعلنا لك : يقول تعاىل 
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فإن كذبوك فقد كذب رسل من : ( قبلك أيضا أعداء فال يهيدنك ذلك ، كيا قال تعاىل 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على : ( ، وقال تعاىل ]  184: آل عيران ) [ قبلك 

ما يقال لك إال ما : ( ، وقال تعاىل ]  34: األنعام ) [ ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا 
، وقال ]  43: فصلت ) [ قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 

: الفرقان ) [ لرمني وكفى بربك هاديا ونصريا وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من ا: ( تعاىل 
إنه مل يأت : وقال ورقة بن نوفل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  319: ص] . [  43

.أحد مبثل ما جئت به إال عودي    
هلم أعداء من شياطني اإلنس واجلن : بدل من  عدوا  أي ) شياطني اإلنس واجلن : ( وقوله 

، قبحهم اهللا ولعنهم، ومن هؤالء وهؤالء    
من : قال ) شياطني اإلنس واجلن ( أخربنا معير ، عن قتادة يف قوله تعاىل : قال عبد الرزاق 

وبلغين أن أبا : اجلن شياطني ، ومن اإلنس شياطني ، يوحي بعضهم إىل بعض ، قال قتادة 
ن شياطني تعوذ يا أبا ذر م: " ذر كان يوما يصلي ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أو إن من اإلنس شياطني ؟ فقال رسول: فقال " اإلنس واجلن 
نعم   

أما ااذا كان التصريح بشكل مقتضب وسريع ، فألن اإلسرتسال يف هذه الرواية ستوصلنا إىل 
أن ااقصود بشياطني اإلنس هم بعض ممن يدعون أ�م صحابة الرسول وإحباءه واألصدق 

لب من يدعون حب الرسول ، وكان علة النص والتصريح بشياطني اإلنس واجلن إ�م أا
 -جعلنا لكل نيب أعداًء من الشياطني  -خملوقات وليسوا قوى خفية ، فلو كان نص اآلية 

ورام إن ااعىن جيب أن الخيتلف كثرياً ، لكن اجلييع سيهلل ويدلل على أن الرسول ما كان 
، بل شياطني خفيه ال أحد رآها وال متثلت بأحد ، لذا أراد اهللا أن من حوله أناس منافقني 

يعلم اانافقني بقدرته على كشفهم وعدم عجزه عن ذلك بل إن تركهم وجعلهم مع النيب 
 إرادة منه لذلك ،

وجعلنا لكل نيب ، ال تعين إ�م ملتفني حوله بأمر من اهللا ، بل تعين تركناهم من دون أن  
ناس ، ومن الطبيعي أن اليكشفهم كي جيعلهم مع النيب ، ومن الطبيعي نكشفهم لبقية ال

أن يكونون يف منزلة مقربة منه ، فلو كشفهم اهللا لن يصح  نص اآلية ، جعلنا لكل نيب 
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عدوا ، وحىت لو عرفهم النيب ، فلن يفعل معهم إال كيا يفعل اهللا يف تركهم دون كشفهم ، 
أذاهم عن ااسليني ، وترك اإلسالم يأخذ أبعاده وقوامه والعلل متعددة ، أوهلا وأمهها كف 

، واإلبتعاد عن احلروب وااواجهات اليت تعرقل مسرية اإلسالم ، فدين اهللا جيب أن يصل 
لكل الناس قبل الوقوف على من آمن ومن مل يؤمن ، ألن ذلك من حسابات اهللا ومن 

 حسابات اآلخر وترى ذلك كله يف قوله تعاىل
ابسورة األحز   

–وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا )  45( يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا    
   

8 -و سورة الفتح   
 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال

 
 سورة الغاشية

من توىل وكفر فيعذبه اهللا العذاب األكرب إن  فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطر إال
 إلينا إيابم مث إن علينا حسابم

كل ما تقدم يدلنا على إن الدين اإلسالمي دين فكري وليس حزب توسعي ، وأن النيب كيا 
من قبله من األنبياء جيب أن ال يقفوا عند كشف هذا وكشف ذاك ، فإذا كانت سنة اهللا 

فاألجدر كشف إبليس لنا ، فهو العدو األشد واألقوى علينا ، وسنة أنبياءه كشف اخلبيث   
 ومن اجلدير بالذكر إن شياطني اجلن كذلك من اإلنس ، والدليل قوله تعاىل

 
 يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُاُرورًا َوَلْو َشاء َربَُّك َما فَـَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفتَـُرونَ 

يقع بااقارنة النفسية وليست الفعلية ، فاإلحياء  
 سورة النساء

38 -ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا    
فالقرين هنا ليس من جيلس معك ليلقنك الكالم ، بل من ميثل بأفعاله وأقواله شخص 

الشيطان حىت يصح أن نطلق عنه بأنه شيطان ، أي سواء قلنا عن هذا الشخص شيطان 
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الشيطان ، ألن إنسجامه مع خطوات الشيطان إنسجاما تاماً ما فيه أي من اإلنس أو هو 
 تراجٍع أو توبة ، 

أي من اايكن أن يوحي شيطان اجلن يف قلب شخص ما أمراً فإن نفذه هذا الشخص أو 
أراد أن يقنع اريه كأن يكون نبياً ، فهذا الشخص يصح أن نقول عنه أنه شيطان من اجلن 

اً من اجلن ، ال بل ال يفرتض إن من يوحي إليه شيطان من اجلن ، ألن قرينه كان شيطان
ألننا نؤمن أن الشيطان هو جمرد دوافع نفسية ، لذا يكون شيطان اجلن هنا ما ال يستطيع 
حىت اإلنس التوصل لفكرته ، أي مثليا نقول هذه فكرة شيطانية فييكننا أن نقول هذه 

بتصرف خارق عن النه  اإلنساين و  فكرة من أفكار شياطني اجلن ، كأن يقوم شخص
أكرب فحشاً من الطبيعة اإلنسانية ، وبعد كل هذا قد تكون الفكرة موافقة اا يريده شياطني 
اجلن فعال ، أي نقصد اجلن الفاسد الفاسق ، أو متعادلة مع أعيال شياطني اجلن ، فعلى 

عن الطهارة اليت يريدها اهللا سبيل ااثال أن يتيىن شياطني اجلن إنتشار النجاسات واإلبتعاد 
يف اجلسد وما يغطيه من ثياب ، فحني ينربي شخص ويقول إن النيب كان يعترب ااين طاهراً 
وما به جناسة ، وقد يكون سبب هذا اإلدعاء عجز هذا الشخص من اسل ثيابه وختليصها 

ان اجلن من ااين ، لكنه حقق أمنية اجلن الفاسق ، لذا يصح أن ندعو هذا الشخص بشيط
 ، ألن فكرته هذه تنسجم مع فكرة اجلن الفاسق ، وإن إختلفت الدوافع ، 

فلم جند حديثاً واضحاً وصرحياً بأن النيب إشتكى من شياطني اجلن ، حىت نصوص القرآن اليت 
فضحت أعيال اانافقني وااتيردين والكاذبني ، مل يكن فيها من حديث عن اجلن وكيف 

وا أن يزلقوه أو يزلوه ، بل كانت النصوص كلها واألحاديث تبني يؤذون الرسول أو حياول
فجور من اإلنس الذين يتيلقون زيفاً وطيعا للرسول ، ونرى يف قوله فذرهم بياناً واضحاً 

�  اهللا  بعدم كشفهم للناس ، فبيا أن اهللا تركهم يفعلون ما يريدون فال ينبغي للنيب خمالفة
 ويقوم بكشف أفعاهلم ، 

تسأل أليس يف كشفهم مصلحة لإلسالم ولليسليني و إفشاال لكيدهم ،ورمبا   
كثرياً ما أراد اهللا أن يبني لنا ويؤكد بأن منهجه مع خلقه كان بناًء اعرفته احلقة بم ، وجاء   -

 لنا بأمثلٍة كثريٍة تشرح إن خمططات اهللا هي األصح ،
 أنظر معي لو كشفهم اهللا ورسوله ماذا سيجري
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انوين يسيى مبدأ حسن النية ، وهو يقضي بالتعامل مع األشخاص حبسن نية هناك مبدأ ق
 حىت يثبت العكس ، ألن خالف  ذلك سيؤدي إىل إتساع نطاق اجلرمية ،

من الناس وطلبت منه وثيقة ثانية  -س  -لنوضح أكثر ، لو شككت بوثيقة قدمها لك 
ة سيضطر لتزوير أربعة وثائق بدل من وثالثة ورابعة ، فسيئ النية الذي يقوم بإبراز وثيقة مزور 

تزوير واحدة ، وبذلك إتسع نطاق اجلرمية ، وبدل أن تبحث عن صحة صدور وثيقة واحدة 
ستضطر للبحث يف صحة صدور أربعة وثائق ، فلعل أحدها يكون صحيحاً ، وعلى هذا 

 األساس ستبذل جمهوداً أكرب ، 
ه فقهاء القانون ،هنا بني اهللا لنا هذا اابدأ قبل أن يتعرف علي  

 سورة النساء
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا ان ألقى إليكم السالم لست 
مؤمنا تبتغون عرض احلياة الدنيا فعند اهللا مغامن كثرية كذلك كنتم من قبل فين اهللا عليكم 

 فتبينوا إن اهللا كان مبا تعيلون خبريا
 

اإلقتناع بأن من يلقي عليك السالم مبؤمٍن ، فعليك أن ترافقه ليصلي وتالزمه فلو مل تكتفي ب 
ليصوم وتصحبه ليح  بيت اهللا وتقف على رأسه لدفع الزكاة ، ولو كان منافقاً سؤدي كل 
ذلك معك دون إميان ، أي إنك جعلته يكذب يف صالته وصومه وحجه وزكاته ، بدل أن 

 يكون كاذباً فقط يف سالمه ، 
كثر من ذلك إن هناك الكثري ممن آمنوا كيا آمن الناس وأرتدوا بعد ذلك ورمبا مل يعلنوا واأل

إرتدادهم خمافة من الناس أو خوفاً على ااناصب اليت وزعت باسم اإلسالم ، على ذلك 
فإن اهللا أراد لإلسالم أن ينتشر كيساحة فكرية ال كيساحة جغرافية ، والدليل ما قام به 

نشر رسالته ، فقد دخل اادينة اانورة بسلم وسالم وعاد اكة بسلٍم وسالم ، الرسول أثناء 
حىت الذين حاربم ودخل عقر دارهم فقد كان آخر احللول ورداً لنيتهم باإلحتالل ، لذا 

ترى إن اهللا جعل انائم احلروب اإلسالمية بعيدة عن يد قادة اجليش و أهل الرأي ، 
ا قائد للجيش على خوض معركٍة ألجلهم ، وحىت الغنائم وخصها برسوله وبإناس لن يدفعو 

اليت حيصلون عليها من دون حرب كاألنفال والفيئ ، كي التندفع اجليوش بإسم اإلسالم 
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إلحتالل األرضي وجين الغنائم ، لذا طعن األعراب باخليس كفريضة ودفنوا آثارها مع 
رهم ، وهذا ما جنده يف شخصية الرسول ، وجعلوا الزكاة هي األساسات إلميان الناس وكف

خالد بن الوليد الذي قتل يف زمن الرسول شخصاً شهد الشهادتني أمام خالد بدعوى أنه  
كان يكذب وإنه شهد خوفاً من القتل ، مث نراها يف حادثة إبن النويرة ذلك ااسكني الذي 

ول ومل يكن قد قدم من اليين لدفع الزكاة فإمتنع عن دفعها ألنه مل يكن يعلم بوفاة الرس
 بايع أبا بكر فقتله خالد ودخل بزوجته يف نفس يوم مقتله كيا جاءت الروايات ،   

ومن هذه اآلية يتضح لنا إن هناك من كان يقتل بدافع الغنيية ال بدافع اإلسالم ، وهذا 
الفكر ما كانوا عليه قبل اإلسالم إذ يغريون على القبائل جليع الغنائم وسيب النساء ، لذا 

حددهم اهللا بكف اليد على من يلقي عليهم السالم ، ولو آمن األعراب بذه اآلية ما قتل 
. أحد بقوى اإلرهاب الذي فحواه احلصول على الغنائم والسلطة   

 
  268سورة البقرة آية  - 5  

ًة ملْنُه َوَفْضًال َوالّلُه َواِسع  َعِليم  الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشاء َوالّلُه يَِعدُُكم مَّْغِفرَ   
طبعا مفهوم اآلية اليعين أن الشيطان يريد لكم الفقر بل خيوفكم من الفقر واحلاجة لتسعوا إىل 

أكل احلرام وإرتكاب اجلرائم من أجل احلصول على األموال اليت تبعدكم عن الفقر ، 
أجل ااغفرة ومن أجل انيية اآلخرة  وعكسه فعل اهللا الذي يدفعكم للصرب على الفقر من

 ، 
ااهم إننا نتواصل معكم لرتى إن أعيال وأقول وأوامر الشيطان ليست إال دوافع نفسية وما 

 هي باحلوار احلقيقي بني شخصني ، بل يف شخص واحد ، وهو أيا منا ، 
  275سورة البقرة آية  - 6

الَّ َكَيا يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَيسل َذِلَك بِأَنـَُّهْم الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرلبَا َال يـَُقوُموَن إِ 
......... 

تعقيباً على كل كالمنا آنف الذكر ترى إن ااس هنا ال ميكن أن يكون بتخبٍط من كائن مادي 
مع كائن مادي آخر ، فااس حلول معنوي يف الشيئ ال دخول مادي فيه ، كيا نقول 

ته مصائب مجة ، ومسه اارض ، كقولنا حلت به ااصائب وحل به اارض ، كيا نقول مس
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تعبرياً عن الوجع النفسي  ، مس إحساسي فالن ، ومس كراميت ، ومس مبادئي ، كل ذلك 
شعور معنوي بالقول الصادر أو حىت بالفعل الصادر ، ولو كان الشيطان كائناً مادياً يتخبط 

وآمل أجسادنا ، فعالم إذا يدخل إبليس يف بطن احلية وهو قادر على  بنا آلانا هذا التخبط
 أن خيبط اإلنسان وميسه دون أن ندرك به ،

 معناها أبداً عيا ذكرناه وإليك مجلة من اآليات اليت جاء با ذكر الشيطان واليت ال ختتلف يف
 أعاله

36 -سورة آل عيران  - 7  
َها َقاَلْت َربل إِ  ينل َوَضْعتُـَها أُنَثى َوالّلُه َأْعَلُم ِمبَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنَثى َوِإينل فَـَليَّا َوَضَعتـْ

 َمسَّْيتُـَها َمْرَميَ ِوِإينل أُِعيُذَها ِبَك َوُذرليـَّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 
 

175 -سورة آل عيران  - 8  
َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن ُخيَولُف أَ  ْولَِياءُه َفَال َختَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ ِإمنَّ  

 
هية الشيطان بأنه جميوعة من ميوالت اإلنسان لسد حتدثنا عن ما: عىن خيوف أولياءه ما م

لذا فإن هذا الشيطان الذي يزين لنا حب الدنيا هو نفسه من خيوفنا من القتال  -شهواته 
توقع يف القتال ، هذه النزعة هي صورة مثلها اهللا عزوجل لكيان يف سبيل اهللا جتنبا لليوت اا

ف يكن وليه الشيطان الذي هو فيه الشيطان ، ومن ينسجم مع هذا اخلو   
 

37 -سورة النساء  - 9    
ن َيُكِن الشَّْيطَاُن َلُه َقرِيًنا َوالَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم رِئَـاء النَّاِس َوَال يـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َوَال بِاْليَـْوِم اآلِخِر َومَ 

 َفَساء ِقرِيًنا
هذه الصورة ختتلف عن الصورة اليت سبقتها يف سورة آل عيران من حيث أن الشيطان هنا 

قرين ويف سورة آل عيران ويل ، وهذا اإلختالف كائن يف ذات العيل ال يف الشيطان وال يف 
ة مل ختتلف يف السورتني وال يف األشخاص متوليه وال يف قرناءه ، أي إن القوى الشيطاني

ااشار هلم ، بل إختلفت إلختالف العيل ، فهم يف القتال خيافون من ااوت وبذلك والوا 
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الشيطان يف خوفهم ، وهم أنفسهم لو أنفقوا كان الشيطان قرينهم فيدعوهم لإلنفاق من 
الشيطان وليا يف سورة آل أجل التفاخر بني الناس مبا أنفقوا ، مع ذلك نقول ، ااذا كان 

 عيران وقرينا يف هذه اآلية من سورة النساء ؟
اجلواب ألن الشيطان جمرد فكرة وميول ، مرة تتحكم بك الفكرة وتيين على كل تفكريك 

.ومرة تنسجم معها وكنها صديقا ناصحا لك   
 

60 -سورة النساء  - 10  
 

آَمُنواْ ِمبَا أُنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قَـْبِلَك يُرِيُدوَن َأن يـََتَحاَكُيواْ ِإَىل  َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـَْزُعُيوَن أَنـَُّهمْ 
 الطَّاُاوِت َوَقْد أُِمُرواْ َأن َيْكُفُرواْ ِبِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضَالًال بَِعيًدا

 
76 -سورة النساء  - 11   

وَن ِيف َسِبيِل الّلِه َوالَِّذيَن َكَفُرواْ يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل الطَّاُاوِت فَـَقاتُِلواْ َأْولَِياء الَِّذيَن آَمُنواْ يـَُقاتِلُ 
 الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا

 
83 -سورة النساء  - 12  

ُهْم َوِإَذا َجاءُهْم أَْمر  ملَن اَألْمِن َأِو اْخلَْوِف أََذاُعواْ ِبِه َولَ  ْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُْوِيل اَألْمِر ِمنـْ
ُهْم َوَلْوالَ َفْضُل الّلِه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه الَتـَّبَـْعُتُم الشَّْيطَاَن إِ  الَّ قَِليالً َلَعِلَيُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـْ  

 
119 -سورة النساء  - 13  

َذنَّ ِمْن ) 117( ِإنَاثًا َوِإن َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيطَانًا مَّرِيًدا ِإن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ  لََّعَنُه اللَُّه َوَقاَل َألَختَِّ
َوُألِضلَّنـَُّهْم َوألَُمنـليَـنـَُّهْم َوآلُمَرنـَُّهْم فَـَليَُبتلُكنَّ آَذاَن األَنـَْعاِم ) 118(ِعَباِدَك َنِصيًبا مَّْفُروًضا 

يُـَغيـلُرنَّ َخْلَق اللَِّه َوَمن يـَتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِّيا ملن ُدوِن اللَِّه فَـَقْد َخِسَر ُخْسَرانًا مُِّبيًنا َوآلُمَرنـَُّهْم فَـلَ   
 هذه اآلية من اآليات ااهية جداً للتعرف على الشيطان ما هو وكيف هو ، 
، حىت يكون َنِصُف الشخص منا بااريد إذا كان مصراً على التيرد بشكل دائم ومستير 
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التيرد صفة من صفاته ااالزمة له وااعروف با ، وهنا ساد اإلعتقاد بأن النصيب اافروض 
 ، هو ما ذكره إبليس يف قوله

 سورة ص
 قال فبعزتك ألاوينهم أمجعني إال عبادك منهم ااخلصني

ن فنصيب إبليس الذي يظنوه إنه الشيطان هم الذين وقعوا يف اواية إبليس ، وبذلك يكو 
 العباد ااخلصني هم فقط من مل يكونوا من نصيب الشيطان ، 

نرى أوال ما جاءت به كتب التفسريول  
 تفسري القرطيب 

لعنه اهللا وقال ألختذن من عبادك نصيبا مفروضا{{   
وهو يف العرف إبعاد مقرتن بسخط . لعنه اهللا أصل اللعن اإلبعاد ، وقد تقدم : قوله تعاىل 

على التعيني جائزة ، وكذلك سائر الكفرة ااوتى   -عليه لعنة اهللا  -واضب ؛ فلعنة إبليس 
 كفرعون وهامان وأيب جهل ؛ فأما األحياء فقد مضى الكالم فيه يف  البقرة

 
: وقال ألختذن من عبادك نصيبا مفروضا أي وقال الشيطان ؛ وااعىن : قوله تعاىل 

من كل  -ة والعصاة ،  ويف اخلرب بغواييت وأضلنهم بإضاليل ، وهم الكفر . ألستخلصنهم 
  ألف واحد هللا والباقي للشيطان

: ابعث بعث النار فيقول : ( وهذا صحيح معىن ؛ يعضده قوله تعاىل آلدم يوم القيامة : قلت 
وبعث . أخرجه مسلم ) . وما بعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسعيائة وتسعة وتسعني 

من النصيب طاعتهم إياه يف أشياء ؛ منها : وقيل   النار هو نصيب الشيطان ، واهللا أعلم ،
كانوا يضربون لليولود مسيارا عند والدته ، ودورا�م به يوم أسبوعه ، ]  332: ص[ أ�م 

}} ليعرفه العيار: يقولون   
 

من اجلييل أن يذكر القرطيب إن نصيب اهللا شخص واحد من بني ألف والباقي نصيب  
كون من الصحابة الذي صدقوا اهللا ورسولة عشرة أو أكثر الشيطان ، فعلى هذا القياس ي

بقليل ، لكنهم إجتهوا للعدد ومل يتجهوا لنصيب الشيطان من كل شخص منا ، أي إن 
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نصيب الشيطان يقع على ااساحة اليت فرضت علينا ، والناجتة عن عدم خلقنا من نور اهللا 
ن نصيب فيه ، ونصيب الشيطان بالكلية ، لذا فال يوجد إنسان من دون أن يكون للشيطا

يتسع بإتساع تقبلنا اإلحنراف عن �  اهللا ، وإن صح من أن هنالك من ااعصومني عن 
اخلطأ والزلل ، فألن إميا�م قد إجتاح ااساحة الشيطانية اافروضة يف أنفسهم ، ورمبا كان 

عصيتهم يف األفعال هناك نفر اليرتكبون اآلثام مطلقاً وهم ليسوا بااعصومني ، وهذا يعين 
ال عصيتهم يف النفوس ، أي إن إميا�م مل يغطي مساحة الشيطان بالكامل ، بل اطى 

معظيها وترك مساحة يف نفسه وهذه ااساحة ااتبقية ال ميكن للشيطان التأثري عليه تأثرياً 
 جيعله ينفذ ما ميليه الشيطان عليه ، 

120 -سورة النساء  - 14  
يِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُاُروًرايَِعُدُهْم َوُميَنل   

90 -سورة ااائدة  - 15  
َا اخلَْْيُر َواْلَيْيِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجس  ملْن َعَيِل الشَّْيطَاِن  َفاْجَتِنُبوُه يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإمنَّ

 َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 
91 -ة سورة ااائد - 16  

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ِيف اخلَْْيِر َواْلَيْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بـَيـْ ِذْكرِالّلِه  ِإمنَّ
 َوَعِن الصََّالِة فَـَهْل أَنُتم مُّنتَـُهونَ 

 
وإرادة من إراداته ، يف هذه اآلية ويف اآلية اليت سبقتها نقف أمام عيل من أعيال الشيطان 

 فيا معىن ذلك ؟
من ااؤكد إن اخليرة ليست من صنع الشيطان وال من إبتكاراته ، ومل يعيل الشيطان عيال  

كانت اخليرة من نتائجة ، خاصة إذا آمنا بأن الشيطان هو وحي النفس الشريرة يف داخلنا 
 ، فكيف تكون اخليرة رجس من عيل الشيطان

جس الذي جتاذبه رجاالت الدين من أنه العذاب مرة والفعل القبيح بغض النظر عن معىن الر 
مرة ، فهو عيل منسوب إىل الشيطان ، وهذا اإلنتساب ليس إنتساب فعلي بل إنتساب 

مثلي ، فلكي يكرهنا اهللا باخليرة ، صورها لنا وكأ�ا تصنع يف مصانع الشيطان ، وهذا ليس 
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ذلك حقاً ، فأعيال الشيطان تكون دائيا على تصوير مبالغ فيه أو للتهويل ، إمنا هو ك
أساس تصور اانفعة ، وهذا كله ليس مقرتن بشخص إمسه الشيطان ، بل مبيول نفسي 

يعرتينا أمساه اهللا الشيطان ، فاخليرة من صنعنا وعيلنا ، لكن من يقوم بصنعها ميكن أن 
إن الشيطان هو نفسه نطلق عليه إسم الشيطان ألنه ليس عيل إنساين ، لذا ميكننا تصور 

اإلنسان الذي يقوم بعيل خيرج عن أعيال اإلنسانية ، كذلك صور اهللا لنا شجرة الزقوم 
 على أن طلعها كرؤوس الشياطني 

 سورة الصافات
َنًة لللظَّاِلِيَني ) 62(أَْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم  ِل اجلَِْحيِم ِإنـََّها َشَجَرة  َختْرُُج ِيف َأصْ ) 63(ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفتـْ

65 –طَْلُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطِني ) 64(  
 

43 -سورة األنعام   - 17  
ونَ فَـَلْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعواْ َولَـِكن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوَزيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُواْ يـَْعَيلُ   

 
68 -سورة األنعام  - 18  

ُهْم َحىتَّ َخيُوُضواْ ِيف َحِديٍث َاْريِِه َوِإمَّا يُنِسيَـنََّك َوِإَذا َرأَ  ْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف آيَاتَِنا َفَأْعِرْض َعنـْ
 الشَّْيطَاُن َفَال تـَْقُعْد بـَْعَد الذلْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِينيَ 

 
142 -سورة األنعام  - 19  

ًشا ُكُلواْ ِممَّا َرَزَقُكُم الّلُه َوَال تـَتَِّبُعواْ ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبني  َوِمَن األَنـَْعاِم َمحُوَلًة َوفَـرْ   
 

20 -سورة األعراف  - 20  
ُهَيا ِمن َسْوَءاِتَِيا   فَـَوْسَوَس َهلَُيا الشَّْيطَاُن لِيُْبِدَي َهلَُيا َما ُوورَِي َعنـْ

 
27 -سورة األعراف  - 21  
ُهَيا لَِباَسُهَيا ِلريُِ يَا  يـَُهَيا َبِين آَدَم َال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَيا َأْخرََج أَبـََوْيُكم ملَن اْجلَنَِّة يَنزُِع َعنـْ
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لَِّذيَن َال َسْوَءاِتَِيا ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَني َأْولَِياء لِ 
 يـُْؤِمُنونَ 

 
175 -سورة األعراف  - 22  

َها َفأَتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ  َناُه آيَاتَِنا َفانَسَلَخ ِمنـْ  َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذَي آتـَيـْ
 

200 -سورة األعراف  - 23  
يع  َعِليم  َوِإمَّا يَنَزَانََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَزْغ  َفاْستَ  ِعْذ بِالّلِه ِإنَُّه مسَِ  

 
201 -سورة األعراف  - 24  

 ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئف  ملَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّرواْ َفِإَذا ُهم مُّْبِصُرونَ 
 

11 -سورة األنفال  - 25  
ْيُكم ملن السََّياء َماء للُيَطهلرَُكم ِبِه َويُْذِهَب َعنُكْم رِْجَز ِإْذ يـَُغشليُكُم النـَُّعاَس أََمَنًة ملْنُه َويـُنَـزلُل َعلَ 

 الشَّْيطَاِن َولِيَـْرِبَط َعَلى قـُُلوِبُكْم َويـُثَبلَت ِبِه اَألْقَدامَ 
 

48 -سورة األنفال  - 26  
ِمَن النَّاِس َوِإينل َجار  لَُّكْم فَـَليَّا تـََراءِت َوِإْذ َزيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَياَهلُْم َوَقاَل َال َااِلَب َلُكُم اْليَـْوَم 

لّلُه اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَـْيِه َوَقاَل ِإينل بَرِيء  ملنُكْم ِإينل أََرى َما َال تـََرْوَن ِإينلَ َأَخاُف الّلَه َوا
 َشِديُد اْلِعَقابِ 

 
5 -سورة يوسف  - 27  

ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَـَيِكيُدواْ َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلِإلنَساِن َعُدوٌّمُِّبني  َقاَل يَا بـَُينَّ َال تـَْقُصْص   
42 -سورة يوسف  - 28  

ُهَيا اذُْكْرِين ِعنَد َربلَك َفأَنَساُه الشَّْيطَ  اُن ِذْكَر َربلِه َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّه نَاٍج ملنـْ  
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100 -سورة يوسف  - 29  

َلَها َريبل َرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّواْ َلُه ُسجًَّدا َوَقاَل يَا أََبِت َهـَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمن قَـْبُل َقْد َجعَ وَ 
يْ  طَاُن َحّقا َوَقْد َأْحَسَن َيب ِإْذ َأْخَرَجِين ِمَن السلْجِن َوَجاء ِبُكم ملَن اْلَبْدِو ِمن بـَْعِد َأن نَّزَغ الشَّ

 بـَْيِين َوبـَْنيَ ِإْخَوِيت 
 

22 -سورة إبراهيم  - 30  
َن ِيلَ َوَقاَل الشَّْيطَاُن َليَّا ُقِضَي اَألْمُر ِإنَّ الّلَه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقل َوَوَعدتُُّكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكا

 َفَال تـَُلوُموِين َولُوُمواْ أَنُفَسُكم مَّا أَنَْا َعَلْيُكم ملن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِيل 
  أَلِيم  ِمبُْصرِِخُكْم َوَما أَنُتْم ِمبُْصرِِخيَّ ِإينل َكَفْرُت ِمبَآ َأْشرَْكُتُيوِن ِمن قَـْبُل ِإنَّ الظَّاِلِيَني َهلُْم َعَذاب  

 
اللوايت يبني إن هذه اآلية اليت حتدثنا عنها وسنتحدث عنها الحقا ، هي من أهم اآليات 

إبليس ليس هو الشيطان ، من الطبيعي أن الشيطان بريئ من أفعالنا ، ألن اهللا بني أنه عدو 
فال حجة لنا عليه ، ولكن كيف يكون الشيطان بنا مث يستقل عنا ؟ وكيف لنا ، مبني 

 يتكلم وكأنه كيان مستقل ؟
وائية ولكن لنفرتض القضية كيا رام تصورنا إن كالم الشيطان هنا هو لسان حال نزعاتنا الشه

هي ، أي أن الشيطان سيتكلم وكأنه كائن حي يوم القيامة ، فهذا كله ال خيرجنا عن 
احلقيقة اليت طرحناها بأن الشيطان جمرد ميوالت ونزعات تكونت يف كل ما خلق من اري 

 نور اهللا ،
رتكبناه من مآمث ، ومبا إن تتشابه هذه الصورة مع صورة شهادة أيدينا وأرجلنا مبا فعلناه وأ= 

أيدينا وأرجلنا ستتكليان كأ�ن كيان مستقل فييكن تقبل فكرة حتدث الشيطان ككيان 
 مستقل ،

 الحظ قوله تعاىل يف سورة فصلت
َحىتَّ ِإَذا َما َجاُؤوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَيُلوَن (20) َوَقاُلوا 

َنا َقاُلوا أَنَطَقَنا اللَُّه الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأوََّل َمرَّ  ٍة َوِإلَْيِه ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدمتُّْ َعَليـْ
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ُجُلودُُكْم َوَلِكن َوَما ُكنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوال أَْبَصارُُكْم َوال ) 21(تـُْرَجُعوَن 
22 -ظََننُتْم َأنَّ اللََّه ال يـَْعَلُم َكِثريًا مملَّا تـَْعَيُلوَن   

 
56 -وال حظ قوله يف سورة النساء   

َرَها  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َايـْ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِبآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّيا َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
وُقواْ اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًيالَِيذُ   

 
نالحظ إن اجللود اليت شهدت على الكافرين وقالت أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيئ كيا جاء 

يف سورة فصلت هي نفسها اجللود اليت ستعذب وكليا نضجت أبدهلا اهللا هلم جبلوٍد اريها 
 يف سورة النساء ،

ييا تقدم ال يؤخذ على أنه كيان مستقل عنا ، وإن حدث ذلك أي إن قول الشيطان ف
فالسبب يف فناء ااكونات اليت تداخل فيها الشيطان ، ولكن هل ميكن إلبليس أن يقول 

 هذا ؟
 هل ميكن أن يقول أن اهللا وعدكم وعد احلق ؟
 هل ميكن أن يقول إين كفرت مبا أشركتيوين ؟

أليم ؟ هل ميكن أن يقول إن الظااني هلم عذاب  
.ال أن نتقبل هذه الصورة أبداً طبعا من احمل  

63 -سورة النحل  - 31  
َم َوَهلُْم َعَذاب  تَالّلِه َلَقْد أَْرَسْلَنا ِإَىل أَُمٍم ملن قَـْبِلَك فَـَزيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَياَهلُْم فَـُهَو َولِيـُُّهُم اْليَـوْ 

 أَلِيم  
 

98 -سورة النحل  - 32  
َرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِالّلِه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ َفِإَذا قَـ   
27 -سورة اإلسراء  - 33  

رِيَن َكانُوْا ِإْخَواَن الشََّياِطِني وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربلِه َكُفورًا  ِإنَّ اْلُيَبذل
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53 -سورة اإلسراء  - 34  

نَـُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلِإلْنَساِن َعُدّوا َوُقل للِعَباِدي يـَُقولُواْ الَِّيت ِهَي َأحْ  َسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَنزَُغ بـَيـْ
 مُِّبيًنا

 
64 -سورة اإلسراء  - 35  

) 61(َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَيالِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َقاَل أََأْسُجُد ِلَيْن َخَلْقَت ِطيًنا  
ْرَتِن ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َألْحَتِنَكنَّ ُذرليـََّتُه ِإالَّ قَ َقاَل أَ  ِليًال رَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّ

ُهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجزَاؤُُكْم َجَزاء مَّْوُفورًا ) 62( َواْستَـْفزِْز َمِن ) 63(َقاَل اْذَهْب َفَين تَِبَعَك ِمنـْ
ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِخبَْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِيف اَألْمَواِل َواَألْوالِد اْسَتَطعْ  َت ِمنـْ

64 -َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُاُرورًا   
 

هذه من اآليات ااهية يف مبحثنا هذا ، إذ ُمجع إبليس والشيطان يف مقال واحد ، لكن هل 
راهم شخصاً واحد ، فالحظ قوله تعاىلت  

 َوَشارِْكُهْم ِيف اَألْمَواِل َواَألْوالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُاُرورًا
 

مث ينتقل احلديث  -شاركهم يف األموال واألوالد وعدهم  -كان الكالم موجها إلبليس يف 
قصد اهللا بعدهم وما يعدهم الشيطان  عن وعد الشيطان ، فهل هو وعد واحد ، أي هل

 هو توصيف لوعد إبليس ؟
ح وعدهم وما تعدهم إال اروراً ، بل إن هذه اآلية تصرّ  -لو كان األمر هكذا لكان النص  

بشكل واضح جدا إن إبليس ليس هو الشيطان بل إن فعليهيا واحد ، أي إن وعدك يا 
أفعال إبليس وأفعال الشيطان سببه إبليس ووعد الشيطان ما هو إال اروراً ، وتقارب 

إستغالل إبليس ذات ااساحة الشيطانية اليت يف نفوسنا ، لعلم إبليس ااسبق إن الشهوة 
واإلحنراف النفسي هو السبيل لعصيان اهللا يف ما يأمر ويريد ، فقد سبق له أن عصى اهللا 

    بذا اإلحنراف واايول إىل تلك ااساحة الشيطانية اليت يف نفسه ،
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63 -سورة الكهف  - 36  

َرُه َواختَََّذ َقاَل أَرَأَْيَت ِإْذ َأَويـَْنا ِإَىل الصَّْخَرِة َفِإينل َنِسيُت احلُْوَت َوَما أَنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن َأْن أَذْكُ 
 َسِبيَلُه ِيف اْلَبْحِر َعَجًبا

 
44 -سورة مرمي  - 37  

ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْمحَِن َعِصّيا يَا أََبِت َال تـَْعُبِد الشَّْيطَانَ   
 

120 -سورة طه  - 38  
 فَـَوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن َقاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك الَّ يـَبـَْلى

 
52 -سورة احل   - 39  

ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه فَـَينَسُخ اللَُّه َما  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَـْبِلَك ِمن رَُّسوٍل َوَال َنِيبٍّ 
 يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ُمثَّ ُحيِْكُم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعِليم  َحِكيم  

 
53 -سورة احل   - 40  

َنًة لللَِّذيَن ِيف قـُُلوِبِم مََّرض  َواْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِيَني َلِفي  لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ِفتـْ
 ِشَقاٍق بَِعيدٍ 

 
21 -سورة النور  - 41  

ُر يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمن يـَتَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َفِإنَُّه يَْأمُ 
 بِاْلَفْحَشاء َواْلُينَكرِ 

 
 29 -سورة الفرقان  - 42

نَساِن َخُذوًال   َلَقْد َأَضلَِّين َعِن الذلْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلْإلِ
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24 -سورة النيل  - 43  

ُهْم َعِن َوَجدتـَُّها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْيِس ِمن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَياَهلُْم َفصَ  دَّ
 السَِّبيِل فَـُهْم َال يـَْهَتُدونَ 

 
15 -سورة القصص  - 44  

ا ِمْن َوَدَخَل اْلَيِديَنَة َعَلى ِحِني َاْفَلٍة ملْن َأْهِلَها فَـَوَجَد ِفيَها َرُجَلْنيِ يـَْقَتِتَالِن َهَذا ِمن ِشيَعِتِه َوَهذَ 
لَِّذي ِمْن َعُدولِه فَـوََكَزُه ُموَسى فـََقَضى َعَلْيِه َقاَل َهَذا َعُدولِه َفاْستَـَغاثَُه الَِّذي ِمن ِشيَعِتِه َعَلى ا
 ِمْن َعَيِل الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبني  

 
38 -سورة العنكبوت  - 45  

َ َلُكم ملن مََّساِكِنِهْم َوَزيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَياهلَُ  ُهْم َعِن السَِّبيِل َوَعاًدا َوَمثُوَد َوَقد تـَّبَـنيَّ ْم َفَصدَّ
 وََكانُوا ُمْسَتْبِصرِينَ 

 
21 -سورة لقيان  - 46  

ْيطَاُن َيْدُعوُهْم َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه َقاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَا َأَوَلْو َكاَن الشَّ 
 ِإَىل َعَذاِب السَِّعريِ 

 
6 -سورة فاطر  - 47  

َا َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعريِ  ُذوُه َعُدّوا ِإمنَّ  ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَِّ
 

60 -سورة يس  - 48  
ِبني  َأملَْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِين آَدَم َأن الَّ تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ   

 
عبادة الشيطان اليت تعين طاعته واإلنقياد له ، ليست عبادة حقيقية ، وحىت الفرق اليت ظهرت 
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قريبا واليت تدعي عبادة الشيطان فإن منهجها يتلخص يف إتباع اهلوى ، فال هم يرون 
  ، الشيطان وال هم يقومون بأعيال تعبدية للشيطان

41 -سورة ص  - 49  
يُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّه َأينل َمسَِّينَ الشَّْيطَاُن بُِنْصٍب َوَعَذابٍ َواذُْكْر َعْبَدنَا أَ   

 
36 -سورة فصلت  - 50  

 َوِإمَّا يَنَزَانََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَزْغ  َفاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّييُع اْلَعِليمُ 
 

62 -سورة الزارف  - 51  
نَُّكُم الشَّْيطَا ُن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبني  َوَال َيُصدَّ  

 
25 -سورة ميد  - 52  

َ َهلُُم اْهلَُدى الشَّْيطَاُن َسوََّل َهلُْم َوأَْمَلى َهلُمْ  ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى أَْدبَارِِهم ملن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ  
 

10 -سورة الادلة  - 53  
َا النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن لِيَ  ْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيَس ِبَضارلِهْم َشْيًئا ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه ِإمنَّ

 فَـْلَيتَـوَكَِّل اْلُيْؤِمُنونَ 
 

19 -سورة الادلة  - 54  
ِحْزَب الشَّْيطَاِن ُهُم  اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن َفأَنَساُهْم ِذْكَر اللَِّه أُْولَِئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِن َأَال ِإنَّ 

 اْخلَاِسُرونَ 
 

16 -سورة احلشر  - 55  
نَساِن اْكُفْر فَـَليَّا َكَفَر قَاَل ِإينل بَرِيء  ملنَك ِإينل َأخَ  اُف اللََّه َربَّ َكَيَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ َقاَل ِلْإلِ

 اْلَعاَلِينيَ 
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هل ترى أي دليل على إن هذه اآليات اخليس واخليسني اليت جاءت بذكر الشيطان ، ف
 إبليس هو الشيطان 

  ؟ هل نستطيع أن نتعرف على الشيطان بشكل أدقو 
هو اايول احلسي لكيان ااادة اليت خلق منها اإلنسان متيثلة يف رابة تلك ااادة : الشيطان 

وهذا التعريف ينطبق على اجلن كذلك فالشيطان كذلك  .بسد حاجاتا بأي وسيلة كانت 
  اايول احلسي لكيان ااادة اليت خلقوا منهاميثل هلم 

 
 وننهي كالمنا عن الشيطان بسؤاٍل مهم

اجلنة مع الداخلني ويدخل جهنم مع الداخلني مبا إن الشيطان يف مادة خلقنا فهل سيدخل 
 جلهنم ؟
ال ،: اجلواب   

.ة ألننا سندخل بأجسام حسية ال مادية وهذا ما سنتحدث عنه بإسهاب يف أيامنا القادم  
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الرابعالباب   

 
 

إقليم اخلليفة                                
 
 

، السياوات واألرضني وصلنا إىل إقليم اخلليفة وهو الكون بأكيله من    
ذكرنا يف اجلزء األول إن دراسة حقيقة آدم حتتاج إىل دراسة أكثر منها عيقاً وهي النشأة = 

ا نقول إن دراسة النشأة األوىل حتتاج إىل دراسة أكثر منها عيقا األوىل للكون أما اآلن فإنن
  وهي دراسة ااكونات وااقومات األساس خللق الكون كله

 ومن مث التعرف على سبب إستحداث الكون مث النظر أخريا مبا كان وما حصل
. كيان الكون والثاين حراك الكوناألول   تناول الكون يف فصلنيلذا فقد   
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األول الفصل   
 

 كيان الكون
 

  ، فيا هي هذه ااقومات وااكونات ؟ ومكونات هلذا الكون مقومات
 ااكونات هي األشياء احملسوسة وااليوسة 

الفصل سندرسه يف مبحثنيلذا فإن هذا   
 

ااقومات وهن الروح والعلم والنفس والنور -  اابحث األول   
ااكونات  وهن الرتاب و اااء والنار واهلواء - لثايناابحث ا   
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 اابحث األول
 

ااقومات    
 

بندينونتناوله يف   
 

  األول البند
 

 الروح والعلم
 

  سنختار هنا الروح والعلم لرتابطهيا يف اآلية الفريدة اليت حدثنا اهللا با عن الروح
عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليالويسألونك  }  } 

نرى خوفا كبريا من الباحثني والعلياء يف دراسة الروح على أساس ما جاءت به اآلية أعاله =   
مع ذلك فهم مجيعا حبثوا عن مفهوم إرادة اهللا ، ومعرفة إرادة اهللا أعظم من معرفة الروح مائة ، 

ن ، ألن الروح جزء ال يذكر من إرادة اهللا  ،مرٍة لو كانوا يعليو   
ذه اآلية الشريفة ،به اافسر هللنرى ما جاء   

أمحد بن علي بن حجر العسقالين / ذكرت القصة يف فتح الباري شرح صحيح البخاري {{   
األعيش سلييان بن قال حدثنا د الواحد عبحدثنا قيس بن حفص قال حدثنا  - 125
قال بينا أنا أمشي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا عن علقية عن إبراهيم عن مهران 

و يتوكأ على عسيب معه فير بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه يف خرب اادينة وه
عن الروح وقال بعضهم ال تسألوه ال جييء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام 

رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقيت فليا اجنلى عنه 
.}} وما أوتوا من العلم إال قليال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب قال   

: كيا ذكرها مجع من اافسرين  الرواية  
وسألته ما معىن الروح ؟) ص(ان هناك مجاعة من اليهود جاءت للرسول الكرمي  -  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16496
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16588
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=245&idto=246&bk_no=52&ID=92#docu
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ه اآلية أو بعد برهٍة كيا ذكر ،بذ) ص ( فأجابم الرسول الكرمي    
ماذا يقول ؟.... أن يرد عليهم و يقول ) ص(هنا يتضح من قوله تعاىل أنه أمر الرسول   

هنا أصبح لدينا جواب لسؤاٍل مبهم يدور مفهومه حول الروح) الروح من أمر ريب ( يقول    
 ولكن ماذا قالوا بالضبط للرسول وكيف كانت صيغة السؤال ؟

هلم إعلينا عن الروح ؟ أو حدثنا عن الروح ؟ أو ما الروح ؟لو كان سؤا  
 لكان جواب اهللا

، فهم ومهيا  وميقاتا قل الروح من علم ريب ، مثليا جاءت اآلية خبصوص علم الساعة 
.كانت صيغة السؤال يطلبون العلم با وال يطلبون بأمر من هي   

 
؟  يا ميد أي جيب أن يكون سؤاهلم ، الروح ِمن أمر َمن  

ومن احملال أن تكون صيغة سؤاهلم بذا ) الروح من أمر ريب (  -حىت يكون اجلواب السليم 
مفاتيح اجلواب ، وما عساه أن يقول اري تلك  أل�م بذلك يسليون للرسولالشكل ، 
 اإلجابة ؟

نيب يدعوهم لإلميان بإله واحد مالك كل شيئ ، فهل سيقول هلم إن الروح من أمري أو من 
، أمركم   

حسنا بعد أن قال هلم إن الروح من أمر ريب ، فيا هي تلك الروح ، لقد أرجعتنا اإلجابة إىل 
فحني نسأل ونقول ما هو يوم الدين ، ستكون اإلجابة إن اهللا هو مالك نفس السؤال ، 

يوم الدين ويوم الدين هو عبارة عن يوم يعد آالف السنني مقيسا بأيامنا ، وفيه نشر وحشر 
يل وإىل آخره مما بينه اهللا يف كتابه لوصف ذلك اليوم ، ولكن اإلجابة إذا  وحساب طو 

كانت خمتصرة على إن يوم الدين هو يوم من أيام ملك اهللا عزوجل ، فال تكون اإلجابة 
–من هو مالك يوم الدين  –ذات أمهية إال إذا كان السؤال   

  
الروح بأمر من ؟ –فإذا كان سؤال اليهود   

أيا كان ذلك  ود والنصارى وحىت ااشركني ال يعلم إن الروح هي من شإن الربَين ِمن اليهف
؟ الرب  
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  هؤالء مجيعا يؤمنون ان الروح من شإن الرب ،   
ولكنهم اليعرفون مفهوم الروح ، أو إ�م يعرفون مفهومها ويريدون أن خيتربوا الرسول أو إ�م 

  يف إختالٍف بينهم حول مفهومها ،
ماذا يكون مدلول اآلية ؟) قل ( نا حينيا يذكر اهللا عز وجل فعل األمر حسناً أتعرف مع  

تعين إضافة معلومة جديدة لليتلقي مل يسبق له معرفتها ، حىت وان ذكر ) قل ( كل آية فيها 
، لكنه سبحانه يأيت بزخم من ااعلومات يف ذات  حجب العلم با لنفسهاهللا ردا على أنه 

تلحق با ، ألن نفع قل كيا ذكرنا هو اإلدالء باجلواب والرد اآلية أو بآية تسبقها أو 
 ااناسب ،

 كحديثه تعاىل عن الساعة
  

 سورة األعراف
َا ِعْلُيَها ِعنَد َريبل َال ُجيَلليَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهوَ   ثـَُقَلْت ِيف َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإمنَّ

َا ِعْلُيَها ِعنَد اللَِّه السََّياَوا َها ُقْل ِإمنَّ ِت َواَألْرِض َال تَْأتِيُكْم ِإالَّ بـَْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعنـْ
187 -َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُيوَن   

 
 

فهل صحيح إن من أهل الكتاب من جيهل ان الروح مسرية من ربه ؟ وهل كانت اآلية رداً 
اسبا للسؤال ؟من  

 ماذا لو قلت لك أن أديا�م قامت على التحدث عن الروح ؟
فإذا كانوا يعليون أن الروح من أربابم ، هل سينتظرون أن يقول هلم النيب أن الروح من أمر 

 ريب ؟
 لنتابع اآلية لنرى ما بعد ذلك ،

 ( وما أوتيتم من العلم إال قليال )
ح من أمر ريب أي من عليه بدليل أنه قال بعدها وما أتيتم رمبا تقول إن مفهوم اآلية إن الرو 

أتدري ما سيكون مفهوم اآلية ؟ -من العلم إال قليال   
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أستغفر اهللا ، سيكون معناها ان اهللا خبل علينا بالعلم مث قال ما تعليون إال قليال ، يف حني انه 
دنا كثريا ،هو من منع علينا العلم ، ولو قال لنا ماهي الروح لكان العلم عن   

 حسناً لو أخذنا مجع العلم ومجع القليل لنكون مجلة ،
 - علوم  قليلة   -

وأسألك ما كان قصدي بالقليلة ؟ عددها أم مقدارها ؟ أي أقصد علوم قليلة بعددها مثال 
الفيزياء واألحياء والكيياء فقط من دون العلوم األخرى ، أم أعين من كل علم شيئ قليل 

 ؟؟؟؟
  صيااة اجليلة إىل توضيح أكثر لتفهيها ؟ أي جيب أن أقولأم أحتاج يف

 علوم قليلة من حيث العدد أو أقول علوم قليلة من حيث ااقدار
وما أوتيتم من عددا أو يقول  اهللا ذلك ؟ أي يقول وما أتيتم من العلم إال قليال فلياذا مل خيربنا

 العلم إال مقدارا قليال
ناه وعّرفه اهللا عز وجل يف هذه اآلية ؟  فيامفهوم العلم القليل الذي ع  

 حسنا هل يعين علم الروح الذي أنزلت اآلية بسببه أم كل العلوم مبا فيها علم الروح ؟
  فإذا كان يعين علم الروح ، فنحن المنلك أدىن معلومة عنه ال قليله وال كثريه ،

، فعلم الروح ليس من هذه  جاء العلم مبعناه الكلي ال اجلزئيوإذا كان يعين كل العلوم أي 
 العلوم ألننا المنلك منه شيئا ، فأين القليل ؟ 

وليس كلي ألننا إستثنينا علم الروح ، فالعلم يف اآلية سيكون جزئي   
  فيا الفائدة من هذه اآلية كجواٍب للسؤال عن معىن الروح ؟
وألحدد كالمي   -من العلم  -لنأخذ اآلن مفردة أخرى وردة يف اآلية موضوع النقاش وهي 

كي ال نتيه يف فلسفة العلم وااعرفة بل خنصص كالمنا مبفهوم العلم الغييب الذي يّدعون بأن 
 علم الروح منه ،

فكل ما وقع أو سيقع من ، هناك فرق كبري بني العلم والنبأ ، فعلم الغيب ليس هو نبأ الغيب 
احليوان التعرف عليها كيا بداية األرض لنهايتها من أحداث ماهي إال أنباء يستطيع حىت 

 يف قصة اهلدهد ، وأمهلنا نثبت لك ذلك ،
 سورة مرمي
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يَا ) 42(َوِإْذ َقاَلِت اْلَيالِئَكُة يَا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلِيَني 
َذِلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَْيَك َوَما  ) 43(الرَّاِكِعَني َمْرَميُ اقـُْنِيت ِلَربلِك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع 

44 -ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يـُْلُقون أَْقالَمُهْم أَيـُُّهْم َيْكُفُل َمْرَميَ َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َخيَْتِصُيوَن   
 

 سورة آل عيران 
ِجْئُتُكم ِبآيٍَة ملن رَّبلُكْم َأينل َأْخُلُق َلُكم ملَن الطلِني َكَهْيَئِة الطَّْريِ  َوَرُسوًال ِإَىل َبِين ِإْسرَائِيَل َأينل َقدْ  

ًرا بِِإْذِن اللَِّه َوأُْبرُِئ اَألْكَيَه َواألَبْـَرَص َوُأْحِيي اْلَيْوَتى بِِإْذِن اللَِّه وَ  أُنـَبلُئُكم َفأَنُفُخ ِفيِه فَـَيُكوُن طَيـْ
49 -َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني ِمبَا تَْأُكُلوَن َوَما   

 
ورة الرومس  

ِيف ِبْضِع ِسِنَني ) 3(ِيف أَْدَىن اَألْرِض َوُهم ملن بـَْعِد َاَلِبِهْم َسيَـْغِلُبوَن ) 2(ُاِلَبِت الرُّوُم ) 1(امل 
بَِنْصِر اللَِّه يَنُصُر َمن َيَشاء َوُهَو ) 4(ُد َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح اْلُيْؤِمُنوَن لِلَِّه اَألْمُر ِمن قَـْبُل َوِمن بـَعْ 

  اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
 

هذه اآليات مثاال واضحا ألنباء الغيب ، األوىل خيرب اهللا با النيب عن قضية سابقٍة لزمانه وهي 
ااسيح عليه السالم بان ينبأ  والثاين ختص قيام عيسى -ختص الصديقة مرمي عليها السالم 

 قومه مبا يدخرون يف بيوتم ،
واألخرية ختص النبأ ااستقبلي للروم وهنا مالحظة هامة جدا ، التظن إن آية من آيات القرآن 

؟ الرومعلى تعرف أوال نعطلت أبدا فكل آياته سارية وباقية حىت بعد فناء الكون ول  
بن إبراهيم عليهم السالم أي إن العيص هذا هو بن إسحاق ) عيصو ( هم أبناء العيص  - 

من أخوة يعقوب ، فيكون الروم أبناء عم بين إسرائيل ، ويظن الكثري من الناس أن الروم هم 
النصارى ، وليسوا  من حاربوا النصارى ويف احلقيقة إن الروم هم من قتلوا عيسى النيب و 

أل�م يتبنون  ، من ساللٍة واحدة أكثر من كو�م كذلك من بين إسرائيل ، فهم فكر و�  
 أي شخص يساير سياساتم وينفون أي شخص خيالفهم وإن كان من ساللة الروم ،

للروم �  خاص عرف منذ قدم التأريخ وهو اإلستيالء على موارد الشعوب ااستضعفة وعلى 
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و ملك أراضيهم ومن مث توليهم أمور تلك البلدان بالكيفية ااناسبة ، فإّما ملك منهم أ
خائن من تلك الشعوب ينفذ هلم مراميهم ومساعيهم ، فييكن أن نطلق على فرنسا بأ�ا 
هي ااعنية بالروم وقت إنتشار سيادتا على الكثري من بلدان العامل ومن مث بريطانيا ومن مث 

فكل تلك الدول ُالبْت مث َالبت ، وللقضية حديث طويل ااانيا ومن مث أمريكا اآلن ، 
  . يف األيام القادمة من هذه السلسلة  سنلتقيه

، نعود لكالمنا بأن هذه اآلية ختربنا حبدٍث آٍت دائٍم ومستير  
فهل تعلم ان النصارى كانوا يعرفون جيدا كل ما جاء من األخبار عن مرمي اليت ذكرتا هذه 

 اآلية واريها ويعرفون أمر ااالئكة ووو
م قومه بأين أخلق وأحيي وأبري بإذن اهللا وحني فأين الغيب مث إنك ترى جليا إن عيسى كلّ 

 قال أنبؤكم مبا تأكلون وما تدخرون مل يذكر أنه بإذن اهللا ، أتعرف ااذا ؟
،  بل ألن التنبؤ هو آية ، ال أبدا حاشا هللا هذا اليعين إن عيسى كان يتنبأ بدون إذن اهللا 

اهللا مبا مل يكن يف علم سابقة من اهللا حصلت من يوم أول نبوة ، وهي آلدم إذ أنبأه 
ااالئكة ، فكانت نبوة آدم هو عليه بأمساء هؤالء ونبوته أثبتها لليالئكة حينيا أنبأهم 
بأمساء هؤالء ، وقد إبتدءت النبوة على أساس أمساء هؤالء حني عليت ااالئكة بم ، 

  وإنتهت حينيا أعلن الرسول الكرمي روحي له الفداء عن أمساء هؤالء للناس ،
ورمبا كان هؤالء هم األنبياء كلهم أو بعضهم ، هذا  -هوالء هم سبب بداية النبوة وإنتهائها ف

وأعين هنا إن قيام اهللا عز وجل ) ما نراه يف خليفة اهللا (  -ما سوف نناقشه يف اليوم القادم 
  بتعليم آدم هو علم الغيب أما قيام آدم بذكر هذه األمساء لليالئكة فهو نبأ الغيب

فاآلية األخرية ميكن ببساطة أن نتنبأ من خالهلا بكل أحداث حروب الروم بأ�م كليا  إذاً 
 البوا سيغلبون وبعد ذلك سيغلبون وهكذا ، فأين الغيب ؟

واهلدهد جاء لسلييان بنأ اييب ال يعليه سلييان الذي كان وكان من خداٍم له من اإلنس 
، واجلن والشياطني والعفاريت  

ول لذا سنفرده مببحث خاص ، وخالصة الكالم إن علم الغيب هو واحلديث عن ذلك يط
العلم الذي يغيب عنه األدراك مبا خيرج عن الكون وال يعين ما حصل أو سيحصل يف 

، فنحن اآلن بعلومنا نستطيع التوصل اا كان وما سيكون كال أو جزًء فتلك األنباء  األرض
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له بعلم الغيب وحنن اآلن نستطيع كشف هي ايب زماين أو مكاين ال قيية له وال عالقة 
ونعلم كل خرب وحدٍث بل حىت من ميشي يف الشارع إذا كان ، العامل بإسره وحنن يف بيوتنا 

أفضل من األنبياء ، فإن قلت كل يف زمانه ) كوكل إرث ( يف الصني أو يف سيربيا ، فهل 
 أقل لك فلياذا ال حني ااوتى وخنلق مثليا كان عيسى يفعل ؟

بؤات جيب أن تكون عن دراية ومعرفة بشكل دقيق وبسلطان علٍم أو عاٍمل نن حىت هذه التولك
 متبصر المض تنجيٍم وشعوذة ،

وحددوا وقت جميئه بالسنة والشهر واليوم ) مذنب هايل ( أبسط وأتفه ما إكتشفه العلياء هو 
بية زمانية أو مكانية والساعة فرتاه كيا توقعوا ، فكل اإلكتشافات واإلخرتاعات هي أنباء اي

، 
مرادنا هنا إن كل ما يف األرض من مقومات ومكونات نستطيع التوصل هلا واإلدراك با من 

 روح ونفس وعلم ونور ومن ماٍء وتراٍب وناٍر وهواء
 لكننا مل نأيت لفهيهن عن طريق التدبر والتفكر بآيات اهللا ،

11 - متعن هذه اآلية ااسكينة من سورة فاطر  
 

ْلِيِه ُه َخَلَقُكم ملن تـَُراٍب ُمثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُمثَّ َجَعَلُكْم َأْزَواجاً َوَما َحتِْيُل ِمْن أُنَثى َوَال َتَضُع ِإالَّ ِبعِ َواللَّ 
 َوَما يـَُعيَُّر ِمن مَُّعيٍَّر َوَال يُنَقُص ِمْن ُعُيرِِه ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسري  

  
اذا أمسيها بااسكينة ؟ السبب إن كل اافسرين يركضون با كل يوم إىل جهة ،أتعرف ا  

مرة قالوا ال أحد يعرف مىت حتيل اارأة ومىت تضع ، فليا عرف العلياء ذلك ، قالوا ال أحد 
يعرف جنس اجلنني وبعد ان اكتشف العلياء جنس اجلنني ، قالوا ال أحد يعلم شكله ولونه 

كتشف العلياء اللون والشكل فيقولون ال أحد يعرف أخالق اجلنني ،وبعد أيام قليلة سي   
كل ذلك أل�م خلطوا بني علم التقرير وهو من أنباء الغيب وعلم التقدير وهو من علم الغيب 

هي إىل تقرير  ، فكان قصد اهللا واضحا أن بعليي أقدر ما تضع األنثى حىت لو عيدتْ 
حرا إلثبات ل أستطيع أن أقرر مىت أموت فيذهب منتجنسه ، والقضية تشابه من يعاند ويقو 

ر له هذه اايتة قبل أن يقرر ، وَقَدرَُه كان أن جين ويقتل نفسه ،قدّ  ذلك ، لكن اهللا تعاىل  
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وبعد كل ماتقدم فيا يكون مفهوم وماهية الروح ، نقول وبكل بساطة هي أمر من أوامر اهللا 
هذا كل شيئ ال أكثر وال أقل ، أي ان جواب يلبيه اجلامد اايت فيتحول إىل حي متحرك و 

الروح من أمر ريب -اهللا عز وجل كان صرحيا جدا باالية وهو   
.أي ما الروح إال أمر شفوي يصدره اهللا فيأمر به اجلامد ليتحرك  -  

 سورة يس
82 -إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون    

كن فيكون ، لكن هذا األمر ال ينقطع وال واألمر هو أن يقول  ، أي إن الروح هي أمر 
فإن  ، أي حينيا قال اهللا آلدم كن فكان حيا فيه الروح -يتالشى إال بأمر آخر من اهللا 

ينتهي خبلق آدم بل تصور على  ولن يتالشى ومل ولن ملمن اهللا  ذلك األمر وذلك القول
امر صدرت من اهللا شكل خملوق نوراين نسييه بااالك ، فااالئكة كلها عبارة عن أو 

 وأحتفظت خبلودها ، وهذا ااالك أمساه اهللا روحنا ، أي األمر الذي أصدره بإحياء اجلامد ،
17 -سورة مرمي   

فاختذت من دو�م حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتيثل هلا بشرا سويا ، وهذا البشر الذي متثل  
ه اهللا ، وهذا ما سنبحثه أكثر يف ارمي هو نفسه األمر الذي أصدره اهللا منذ أول خملوق خلق

-خلق ااالئكة  -  
 متعن اآلن هذه اآلية من سورة عيران

 ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اللَِّه َكَيَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تـَُراٍب ُمثَّ َقاَل َلُه ُكن فَـَيُكونُ 
 ومتعن يف اآلية من سورة ص

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي  ) 71( إذ قال ربك لليالئكة إين خالق بشرا من طني 
 فقعوا له ساجدين

اآلية من سورة عيران تذكر لنا كيف ُخلق عيسى كيا خلق آدم واآلية الثانية من سورة ص   
 ختربنا كيف خلق آدم

خلق آدم من تراب ولكن مادة خلقه إحتاجت بعد ذلك إىل اااء أما عيسى فلم حيتاج لذلك  
 -له كن فيكون كيا بينت اآلية من سورة آل عيران كيا سنوضح ، وبعد فكالمها قال 

ولكنك ترى يف اآلية من سورة ص إنه تعاىل مل يبني إنه قال آلدم كن فكان ، بل قال 
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نفخت فيه من روحي ، وهذا بالضبط معىن يقل للشيئ كن فيكون ، أي إن قوله للشيئ  
 كن فيكون هو نفسه نفخت فيه من روحي والعكس صحيح ،  

مهية مرت علينا سابقا وأحب أن أعرج عليها هنا وأؤكدها ، وهنا قضية  
 هل تعلم إن آدم خلق من طني وعيسى خلق من تراب والطني خيتلف عن الرتاب 

 مباذا خيتلف ؟ -
ذكرنا يف خلق آدم موضوع التسوية وهي إدخال الذرية يف صلب آدم وهذه طبعا مل تكن 

 لعيسى  
يناً الرتاب جيب أن يسوى باااء ليكون ط  

 
وهذا تأييد ااجاء يف كالمنا السابق بأن التسوية تعين إدخال اااء أي الذرية يف صلب آدم 

 وقد عجن باااء قبل إدخال الذرية إلستقبال الذرية اليت هي من ماء أيضا ليتجانسا ،
فآدم خملوق من تراب ولكنه أصبح طينا إلستقبال الذرية و تسويتها به ، أما عيسى فبقي ترابا 

  ومل يسوى بالذرية ، وقد كذب من قال إن لعيسى إبن أو زوجة أوحىت شهوة جنسية ،
أمجع اافسرين على إن النفخ هو اهلواء الصادر من الفم قياسا اا  -فيا معىن نفخت فيه 

 يفعله اإلنسان متناسني إن أفعال اهللا ال تشابه أفعال عباده مطلقا ،
نفخ هو التعظيم وليس اهلواء الذي خيرج من اإلنسان ومعىن النفخ هنا تعظيم الشيئ ، فال   

 وتعظيم الشيئ يعين وصوله إىل متام اخللق ،
ومتام  آخر بأن حيىي وصل الرتاب إىل عظيةفاألمر األول كان خلق الرتاب نفسه فليا تبعه أمر 

،خلقه وإىل مرتبة لن تليها مرة أخرى   
حي  ، أي إمتلى ووصل إىل حده فتكون ونفخت فيه من روحي ، أي عّظيته من رو  - 

  ، وتكامله الذي يتيكن من خالله العيش والتفاعل
الروح إىل سحبها بالشهيق لتخرج  فلو صح أن النفخ حاشا هللا هو هواء خارج إلحتاجتْ 

ليحىي ، ا إحتاج إىل نفخةٍ ولكان كل منّ   
 

؟ فيىت خترج الروح  
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ستيرار باحلياة لتعطل مكوناته ال حني يكون اجلسد اري قادٍر على محلها واأل -اجلواب 

لتعطل مقوماته ، فالروح فيه والنفس فيه والعلم فيه والنور فيه ، ولكن مكوناته هي من 
. تعطلت  

 
نات ، وعادة فإننا حنن البشر كان من كالمنا يف هذا الباب إن الوجود له مقومات ومكو = 

سيارة مل نفكر أوال بالسائق  ااكونات قبل ااقومات فيثال حني قينا بصناعة أول نوجد
احملرتف قبل أن نوجد السيارة والسبب يف ذلك هو إننا ال نعلم بعد ماحتتاجه السيارة 

وماستتولد من حاجة لقيادتا بشكل سليم ، واألمثلة على ذلك كثرية ، وكثريا ما حنتاج أن 
ليست من  نأيت مبكوٍن جديد لتقومي مكوٍن آخر ، فالطرق ااعبدة مثال مكون لكنها

مكونات السيارة بل تعترب من مقوماتا ، فألننا صنعنا السيارة إحتجنا اكون جديد لسالمة 
واألمان والراحة  أال وهو الشارع ااعبد السري  

لكن هذه القواعد ال تنطبق على اخلالق البته ، فقد أوجد سبحانه ااقومات قبل ااكونات  - 
أي  -ستجرب ااكونات تلك ااقومات على كيفيتها  ألن ااكونات لو وجدت قبل ااقومات

بعبارٍة أخرى ومبا إن ااقومات هي األساس يف الوجود ومبا إ�ا الغاية إذا ما جعلنا ااكونات 
فحني صنعنا السيارة أفسد هذا  -هي الوسيلة فيجب على ااكونات أن التفسد ااقومات 

.ية وسالمة البشر ااكون الكثري من مقومات احلياة كالبيئة الصح  
 لذا فإن ااقومات خلقن قبل كل ااوجودات أي ااكونات بزمن بعيد 

 أي كّن قبل الوجود وهن هكذا بعد فناء كل شيئ  ، ولنأخذ مثاال
كنا قد أشرنا على إن الروح هي جمرد أمر من اخلالق يأمر به اجلامد اايت ليتحول إىل حي ، 

كانت الروح ال ميكن اإلحساس بوجودها إال مع   فكيف خلقت الروح قبل ااكونات إذا
 ااكون ؟
هو إن الروح  قدرة اخلالق وهذه القدرة ظهرت لنا خبلق الوجود ومل تتكون بفعل : اجلواب 
فيا هو الدليل على إن اهللا يعلم بقدرته على إحياء اجلامد قبل أن خيلق اجلامد ،  -الوجود 

 
ّ
ا خلق الرتاب كانت له قدرة إحياء هذا الرتاب من أي كيف لنا أن نعرف إن اهللا عز وجل ا
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 قبل أن يأمره وينفخ فيه الروح
وإليك الدليل) علم الكتاب ( اجلواب هو   

 
من سورة احلديد 22اآلية   

َرَأَها ِإنَّ َذلِ  َك َعَلى َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِيف اَألْرِض َوال ِيف أَنُفِسُكْم ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ملن قـَْبِل َأن نـَّبـْ
 اللَِّه َيِسري  

 
فكل مايدور بنا وما دار وما سيدور من مصائب كااوت واارض والقحط قد دونت قبل أن 

خنلق ، كيا إن كل ما أصاب ويصيب األرض مما نسييه بالكوارث كالزالزل والرباكيني قد 
ت دونت كذلك يف كتاٍب قبل أن ختلق األرض أي بعلٍم سابق لكل ااكونات وقد كتب

 بكتاب ، فيا هذا الكتاب
 وردت كلية كتاب يف القرآن مرات عدة مثال

 سورة البقرة
َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُيتَِّقنيَ ) 1(امل   

  
ورة النساءس  

  - 103 -ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُيْؤِمِنَني ِكَتابًا مَّْوُقوتًا 
 

 سورة النيل
ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَياَن َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن ) 29(َها اْلَيَألُ ِإينل أُْلِقَي ِإَيلَّ ِكَتاب  َكِرمي  َقاَلْت يَا أَيـُّ 

31-َأالَّ تـَْعُلوا َعَليَّ َوأْتُوِين ُمْسِلِيَني ) 30(الرَِّحيِم   
 

49 - سورة الكهف  
َني ِممَّا ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ال يـَُغاِدُر َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَـتَـَرى اْلُيْجرِِمَني ُمْشِفقِ 

  -َصِغريًَة َوال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِيُلوا َحاِضرًا َوال َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا 
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القرآن ويف الثانية هو ورام إن الكتاب إختلف يف اآليات أعاله ففي األوىل ذكر الفقهاء إنه 
الفرض والثالث هو رسالة إنذار من نٍيب لبشٍر والرابع هو البيان اا عيله كل الرمني من 

إال إنك جتد إ�ا تشرتك مجيعا مبفهوم  -أعيال ختالف شرع اهللا وهو كصحيفة السوابق 
در عليه من واحد وهو احلكم الثابت الذي ال فصال فيه أي ااقّدر على األدىن فعله وااق

.العقوبة يف حال عدم اإلمتثال له   
اهللا إىل نيب لذلك فالكتاب الذي يكون بذا الوصف جيب أن يكون من عاٍل إىل داين ، من 

السبب يف ذلك هو العلم والقدرة على وضعه موضع التنفيذ أو من نيب إىل بشر ، و 
 واحلساب ان خالف أحكامه 

 من بعد علم والعقوبة ال تنزل إال من بعد تبليغ مبا يف خالصة القول إن الكتاب ال يكتب إال
.الكتاب كيا خنلص للقول إن العلم هو أسبق من الروح   
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 البند الثاين 
 النفس والنور

 
يكاد تعريف النفس خيالف تعريف النور متاما ، خاصة فييا يتعلق بنزاات ونزعات الشيطان ، 

الشيطان ، أما النور فهي ااساحة اخلالية من مات بأ�ا ساحة فالنفس تستقل عن باقي ااقو 
 الشيطان متاماً ،

 
عليك أن تعرف اآلن أمرا يف ااية األمهية يبدو لك اري مستساٍغ للوهلة األوىل لكنك و 

،ستتقبله شيئا فشيئا إنشاء اهللا تعاىل   
لى منطها اري ااادي وهو إن ااقومات اليت يوجدها اخلالق تتحول إىل مكونات ولكن تبقى ع

، الذي نشأة عليه  
فالروح اليت هي جمرد أمر من اهللا تتكون ككائن حي ولكن يبقى على أنه شيئ  اري مرئي 
وكذلك العلم والنفس والنور كيا ختتلف عن الكائن بأ�ن سرمديات يف البقاء حىت بعد 

قهن قبل ااكون ، فناء ااكون الذي دخلن فيه ، والسبب يف ذلك ما ذكرناه آنفا هو خل
بل قبل أن خيلق ااوت الذي فرض على الكائنات وااوجودات يف كل هذا الكون ، لذا فإن  
كل ااقومات تقبض وتلقى وتسوى والختلق أو تفىن أل�ن أزليات الوجود سرمديات البقاء 

 ، إمنا تبضعن فينا وكل منا أخذ شيئا يسريا من الروح والعلم والنفس والنور
هي حس الكائن وهي مزرعة النوايا ، فهي اجلسد الالمرئي الذي يعيش  -نفس تعريف ال

بداخلنا ونغذيه مبا نؤمن به ومانسعى له من خري وشر ، حىت نكّون صورته اجلديدة اليت 
.خنتارها حنن له ، بعد أن نرتك أجسادنا على شفة القرب   

تبط اجلسد بالدماغ ، ونفس كيا ير يف بدء تكوينها   ترتبط النفس بالعقل إرتباطا وثيقا 
، أي إن النفس تتحد مع اجلسد ااوجودات تنشأ عاقلة مستقيية حىت حترفها الشهوات 

، وما من شيٍئ خلقه اهللا دومنا نفس سواء كان جامداً أم حيا متحركاً ، لكن شيئا فشيئا 
ليه حىت تفىن الفرق بني اجلامد وااتحرك أن األول نفسه ثابتة  األستقامة باقية على ماهي ع

، ملبية الغاية اليت خلقت من أجلها ، وذلك لعدم تعرضها حلاجة أو رابة ما ، لكنها تفىن 
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ن جسيها هو الغاية من وجودها ، مع فناء اجلسد ألن وجودها مدد لغاية مقرونٍة مبدة وأل
فس القير والشيس والنجوم واألرض مبا فيها من حبار وجبال وما إىل ذلك كلها متتلك النف

اجلامدة ، ومفهوم النفس اجلادة مل يأت من مجاد حركتها بل من مجاد حسها الذي صورها  
11، ونرى يف اآلية الشريف فصلت  كاايتة  

َنا طَ   ائِِعنيَ ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّياِء َوِهَي ُدَخان  فَـَقاَل َهلَا َوِلَألْرِض اِْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقالََتا أَتـَيـْ  
 

دليل واضح على النفس اليت متتلكها السياء واألرض والعقل الذي أجاب دعوة اهللا وأطاع 
أمره ، كيا نرى إن األرض مثال متتلك نفسا ختتلف عن نفس البشر الذين عليها فنفسها 
شاملة ومشيولة ، فهي شاملة ألنفس من عليها من جبال وأ�ار ووديان وهي من ضين 

نفس الكون كله ، لذا نرى إن اهللا كليهيا معا وأجابتا معا ،  نفٍس أكرب شاملة هلا وهي
الذي يشري إىل طاعة السياء واألرض ، فلو قال  -إىل  -وهنا وجب اإلنتباه حلرف اجلر 

لكان من اري ااناسب أن يسأهليا أن أئتيا طوعا ،  -مث إستوى على السياء  -عز القائل 
بالقرار ، فقوله مث استوى إىل السياء تعين جعل  ألن األستواء عليهيا يعين التسلط عليهيا

مقام احلديث مبقام ااتحدث له كي يكون جواب األخري جوابا طوعيا ال إراام فيه ، وهذه 
اآلية أعظم دليل على إن األنسان جاء خمرياً يف دخول احلياة المرايا ، فسبحانه الذي كلم 

ولكن إجابتنا له ختتلف بأختالف رابتنا يف  اجلامد ودعاه البد أنه كلينا ودعانا فاستجبنا ،
الدخول هلذه احلياة ، لشهوة ما أم لطاعة ، وما يكشف لنا هذه الرابة هو ما نقوم به 

 الحقا من عيل ،
تصوير النفس الذي ذكرناه قضية بسيطة جدا ، فقيامي حبركة ما أمسل با عيين وأطفؤ با 

اليت أأكل فيها احلرام ألصبح عدمي البصرية ،  بصري  فأكون عدمي البصر ، هي ذاتا احلركة
، فاحلركة األوىل صورُت با جسدي واحلركة الثانية صورُت با نفسي  

ولنسأل اآلن عن أمر مهم ، إذا كانت الروح هي األمر الذي صدر من اهللا فأحيا به اجلسد ، 
 فيا مصري الروح بعد أن يبلى اجلسد ؟

لكهربائية مثال اليت حنيي با اآلالت وبني الروح اليت حنيا با هذا هو بالضبط الفرق بني القوى ا
، فالقوى الكهربائية حتيي اآلالت إحياًء حركيا فقط ، لكن الروح اليت فينا حتيي مايف اجلسد  
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 كذلك ، أال وهي النفس ، لذلك فأرواحنا ستبقى مالزمة للنفس مابقيت ،
نفس ، أما النور فريتبط مع العلم كأرتباط الروح بال  

 ولكن ماهو النور ؟
أخفى اهللا علينا التعرف حبيثيات كل ااقومات اليت ذكرناها فال نعرف ماهية الروح حقيقة وال 
النفس وال العلم وال النور ، والسبب يف ذلك يعود لطبيعة تقبلنا فكرة هذه ااقومات ، فهن 

تعرف بن ، واحلال ذات مقومات اري مادية وبالتايل الميكننا التعرف عليهن وإستيعاب ال
احلال بالنسبة للجن ، فألن اجلن خملوقات ليست مادية فلم نتعرف حلد اآلن على هذه 
ااخلوقات اليت تشاركنا العيش على األرض منذ آالف السنني ، فاجلن كيا ذكر اهللا عز 
وجل خملوق من نار وحنن اآلن نفقه إن النار طاقة وليست مادة ، ومبا إن جسده ليس 

سد مادي الميكننا أن نراه ، ومبا إن أجهزته الصوتيه ليست مادية مثل ماحنيل حنن من جب
أجهزة مسعية مادية التكوين فال ميكن بالتايل أن نسيعه ، وما يستثىن من ذلك هو التوصل 

 لرؤيته ومساعه بقوى حسية المادية ،
 لنتيعن يف قول اهللا وهو يصف نوره      

األرض مثل نوره كيشكاة فيها مصباح ااصباح يف زجاجة الزجاجة  اهللا نور السياوات و     
كأ�ا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال اربية يكاد زيتها يضيء ولو مل 

متسسه نار نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء ويضرب اهللا األمثال للناس واهللا بكل 
35 -شيء عليم     

 
ألمثال اليت يضربا اهللا لنا هي لتصوير احلال ال لتصوير الذاتنقول إن االبية ا  

كالكلية الطيبة اليت مثلها كالشجرة الطيبة ، فالكلية ليست شجرة إمنا حال تفرعها باخلري  
كتفرع الشجرة اليت متتد ومتتد حىت تصل السياء ، والكثري الكثري من األمثلة اليت ضرب اهللا 

ومل يصور الذات وذلك لسببني لنا مثال ترى أنه صور احلال  
إذا كانت الذات معروفة لدينا ومرئية فال داعي لتصويرها - 1  
إذا كانت الذات اري معروفة واري مرئية فال ميكن أن ندرك صورة هلا أل�ا فوق خياالتنا  - 2

وتصوراتنا ، ونرى ذلك يف تصويره للجنة ومافيها من ولدان خملدين وحور عني ، وجهنم 
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من شجرة الزقوم وما إىل ذلك ومافيها  
لذا فإن تصوير نور اهللا الذي جاء يف اآلية ااباركة هو تصوير حلالة النور وليس تصوير لذات 

النور فنور اهللا ليس كيثل نوره شيئ ، والدليل إننا ال ميكن أن نتخيل ماجاء يف اآلية ألننا 
جد شجرة مباركة زيتونة ال المنتلك قياسا هلا فال توجد زجاجة كأ�ا كوكب دري وال تو 

 شرقية والاربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار
لكننا ميكن أن نقرتب لفهم اآلية بأن نور اهللا نور عظيم وجبار وهو نور يضيئ للياشي إىل 

 اهللا ويهديه سبيله مبشيئته سبحانه وتعاىل 
حاشاه ، وحىت هذا  واهلدف من هذا البيان هو تعريف هدى اهللا ال تعريف مكونات اهللا

التعريف هو تعريف إعجازي لإلنسان ، مفاده إن نور اهللا الميكن إلنساٍن أن ميتلكه إال 
بإذنه ، وإن مشيته هنا هي مشية تكاملية وليست مشيئة منفردة ، وهذا يعين إن الذي 

وة يسعى لإلميان باهللا هو من يهديه اهللا بنوره ، فاخلطوة األوىل تبدأ من ااخلوق واخلط
 ااتيية من اهللا عز وجل ،

 إذاً ما هو أقرب مفهوم للنور الذي خلقه اهللا فينا
اجلواب هو القلب وهو ااشكاة اليت فيها ذلك ااصباح حىت نطفؤه بإحنرافنا أو نزيده توقدا  -

 بإمياننا 
فإبليس كان ينقصه هذا النور ليتبع سبيل ربه ويطيعه يف كل صغرية وكبرية وفييا ال يناسب 

 هواه ، 
وهذا هو بالضبط مفهوم العلم من اري نور ، فإبليس كيا ذكر اهللا لنا مل يكن ينقصه العلم 
فهو عامل ومتعبد ووجوده مع حشد ااالئكة يوم خلق آدم دليل على كل ذلك ، لكنه ضل 

 بواه إذ كان نور قلبه قد أطفأه الكرب ، 
.وبنا فَتظَلم ومترض فآفة اهلداية الغرور ، وهو من يطفئ نور اهللا يف قل  

 هكذا مررنا بشكل مقتضب على مفاهيم ااقومات اليت خلقت تدعييا للوجود مبا فيه حنن
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الثاين  بحثاا   
 

 ااكونات
 

وهن الرتاب و اااء والنار واهلواء    
ذكر اهللا لنا كيفية خلق اخللق ولكن مل يذكر لنا مادة اخللق أي ذكر لنا أن السياء كانت 

ولكن مل يذكر لنا كيف ُخلَق هذا الدخان وكيف أصبح دخاناً وما كان قبل أن  دخاناً ،
 يكون دخاناً ، وذكر لنا خلق آدم من تراب ولكن مل يذكر لنا كيف خلق الرتاب ، 

وميكننا أن نرجع الرتاب إىل أصل الدخان مبا إن األرض كانت من دخان فتحولت إىل جرم 
 عيالق يغطي برها الرتاب 

لدخان إذا ؟فيا هو ا  
وهل ميكن لليقومات اليت ذكرناها يف اابحث األول أن ختلق ماذا نتخيل أصل خلق الوجود 

 ااادة ؟ 
بأنه مسوس ، وبأن اهللا عز وعال ذكره لنا يف خلق السياوات  بقية ااقوماتعن خيتلف النور 

صل خلق اخللق هو الباب الوحيد اعرفة أ – اهللا نور السياوات واألرض -فقوله  -واألرض 
؟ -اهللا نور السياوات واألرض  –فيا معىن   

قد يبدو لنا قوله تعاىل إن اهللا نور السياوات واألرض هو إن كل شيئ يف هذا الكون يسري = 
من يقوم بتسيري   ي أودعه تعاىل يف هذا الكون هوبنور اهللا أي بدي من اهللا ، فالنور الذ

 كل شيئ بذه الدقة واإلنتظام ، 
ابن كثريجاء ب  

يقول : هادي  (اهللا نور السياوات واألرض  ) : قال علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس  
  أهل السياوات واألرض

 
حدثنا سلييان بن عير بن خالد الرقي ، حدثنا وهب بن راشد ، عن  :وقال ابن جرير 

نوري هداي : ي يقول إن إهل: فرقد ، عن أنس بن مالك قال    
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  . واختار هذا القول ابن جرير
وقال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أيب العالية ، عن أيب بن كعب يف قول 

  اهللا تعاىل
  ( اهللا نور السياوات واألرض  ) 

فقال اهللا نور يف صدره ، فضرب اهللا مثله هو ااؤمن الذي جعل  اإلميان والقرآن : قال 
فبدأ بنور نفسه ،السياوات واألرض   

 
ألن ظاهر النص يبني تعريفا هللا عزوجل على أنه مع ذلك فالقضية أعظم بكثري مما راحوا إليه ، 

 ، لكن هو نور السياوات واألرض ، ويبني تعريفا لنور السياوات واألرض على إنه هو اهللا
ق ألوانه ، وما يهينا يف تناولنا لبيان هذه اآلية هو إثبات وجود آلية ساباحلديث عن هذه ا

اهللا اا كان هناك من نور يف السياوات  النور اهللا يف السياوات واألرض ، وبعبارة أخرى لو 
 واألرض ولوال النور اا كانت السياوات واألرض ،

وثيقاً فييا بينها كيا أشرنا لليقومات يبدو لنا عليياً أن لليكونات أعاله جتانساً وإرتباطاً و = 
يف ذلك ، والتجانس حيصل يف ااكون األول والثاين ، وحيصل يف الثالث والرابع ، فالرتاب 

يف خلق آدم ،  ناال قيية حياتيه له من دون اااء ، حىت يف خلقنا ، كيا جاء  
ذي إشتعاهلا ، بل ال وكذا النار فال ميكن هلا أن تشتعل وتستير باإلشتعال من دون هواء يغ

 ميكن أن نرى ناراً مبعزٍل عن اهلواء ،
 وكإننا نقول اآلن إن اااء واهلواء مها من مقومات الرتاب والنار ، بل مها بالفعل كذلك ، 

:يف قوله تعاىل واستدالًال بآيات القرآن جند إن اااء كان موجوداً قبل اخللق كله   
7 –سورة هود   

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن  َوُهَو الَِّذي َخَلقَ  السََّياَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَياِء لَِيبـْ
 َعَيًال 

 
ومبا إن اااء كان موجوداً فاهلواء البد أن يسبق وجود اااء ، ألن عناصر اهلواء من مكونات 

فإن ااستحدث يف اخللق هو الرتاب والنار ،  اااء ، ومبا إن اااء واهلواء من مقومات الرتاب

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1271#docu
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 والنار ، ومها عجينتا اإلنس واجلن ، 
الروح والنفس والعلم والنور  –وكأننا نقول إن اااء واهلواء هن من ضين ااقومات اليت ذكرناها 

– 
  وااكونات اليت خلقت مها النار والرتاب فقط ،
ائدة منها ،ولكن من أين أتت هذه ااكونات ومىت وما الف  

مبا أن اهللا خلق ااقومات وأوجدها قبل كل شيئ ، فلم يكن لليكونات أي أمهية يف اخللق = 
، أي إ�ا جاءت حتصيال خللق ااقومات اليت ذكرناها وناجتة عن تفاعلها مع بعضها البعض  

 كيا سنرى ،
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 الفصل الثاين
 

راك الكونح  
 

 
فكان الكثري يعتقد إن أمر اهللا هو ، مل يتوصل الفهم اإلنساين قدميا إىل كنه أمر اهللا عز وجل 

أمر ينفرد بشيئ لشيئ وينتهي من بعده متاماً ، أي أن يقوم اهللا بتسوية وتصوير اإلنسان 
 على هيأته ااعروفة اآلن مث يقول له كن حيا وينفخ به الروح فيكون بشرا حيا ، وهذا الفكر
قد ضيق عظية اهللا بضيق فكر من أوجده ، ألن اهللا عز وجل يدخل يف أمره كل ذلك ، 

بطني ما عليه إال أن يأمره وأمره هذا شامال للتصوير الذي يريده  يريد خلق بشرا منفحني 
اهللا ، ألن قضية أن يقوم اهللا بتيثيل صورة اإلنسان فهذا يعين إقرتاب اهللا من هذا الطني 

، كيا يعين أنه فعل الشيئ نفسه مع كل ااخلوقات احلية من احلوت األزرق  وتسويته بيديه
وحىت البعوضة ، البل وحىت ماالنراه بالعني الردة البل وحىت النبات ، فين صور شجرة 

فال تعين اليد احلقيقية هللا –اا خلقت بيدي  –وحىت قوله تعاىل  ؟التني ومن صور الزيتون   
متعن يف قوله،   
) أمره إمنا(   

فبالرام إن اافسرين أمجعوا على إن تفسري هذه اآلية إن اهللا إذا أراد شيئا فياعليه إال أن يأمر 
هذا الشيئ ليكون مثليا أراده يف حلظة القول مباشرة ، لكنهم حني يأتون إىل آدم يقولون 

ة جاءنا با  أنه سواه بيديه وأخترب فّعالية عقله وقال له أأتيين مث قال له إذهب وقصص طويل
وأمثاله ، كعب األحبار  

فأين آدم من أمر اهللا ، أمل يأمر اهللا الرتاب ليتيثل ويأخذ الصورة اليت أرادها له اهللا ، مث يأمر 
الذرية ليسويها بآدم فتتخذ من صلبه موضعا وختتلط مع تربته ليكون طيناً  مث ينفخ ذاك 

 تصويرا صحيحا مثليا جاء يف اآلية ، الطني ليكون حياً ، وحىت حنن هنا مل نعط ألمر اهللا
ه يكون الرتاب كيا يريد أي فاافروض أن يكون أمره خبلق آدم شامًال ومشتيًال لكل شيئ ،
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وتدخل الذرية يف صلب آدم ويكون آدم حيا يف أمر واحد ، فلو  اهللا من صورٍة آلدم
لوضع الذرية تعددت األوامر تعددت اإلرادة وإختلف الوقت ، وقت لتصوير آدم ووقت 

ووقت لنفخ الروح ، كيا حال األيام اليت خلق اهللا با السياوات واألرض ، فكيف إذاً 
 يقول للشيئ كن فيكن ؟

مث يعلينا مبراحل التكوين وعدد األيام اليت خلق فيها الوجود ،    
 وهذا األشكال هو نفسه يف األديان القدمية ، فالتوراة واإلجنيل جاءا بذكر أيام خلق اهللا

 للسياوات واألرض ، فيا يعين ذلك ؟
وجوابنا يكون وبكل إختصار أن األيام تعددت لتوضيح حاجة الشيئ للتكوين ال لبيان قدرة 

اخلالق ، فاألرض مثال نشأت كوكبا ملتهباً إثر النشأة األوىل ، كل ماعليها كان عبارة عن 
ال حىت بردت ومجدت محٍم نارية ومايثبت ذلك هو حال باطنها ، وبقيت على هذا احل

قشرتا وهو مايسيونه بالعصر اجلليدي لألرض ، وذلك بسبب سرعة دورا�ا حول نفسها 
وحول الشيس فهي مل تنتفع من الشيس لسرعتها بالدوران مما أدى إىل جتيدها ، لذا فقد 

لذي يذكره جيدة اليت تلتها ، فاليوم التهبة إثر التكوين واارحلة ااتمرت مبرحلتني ، اارحلة اا
اهللا عزوجل يف كتابه هو اارحلة اليت الميكن تقديرها بالسنني فرمبا ألف ورمبا ألف ألف ، 
ول ورمبا أكثر ، لذا فقد عرب عنها اخلالق باليوم وهذا ماهو معروف لدى العرب ، فحني يق

يعين اليعين أبدا اليوم الذي يتألف من أربعة وعشرين ساعة بل أحدهم يوم لنا ويوم علينا ف
 الفرتة اليت ننتصر با والفرتة اليت خنسر فيها ،

 متعن اآلن قوله
قل أئّنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رّب العااني (  
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقّدر فيها أقواتا يف أربعة أيام سواء للسائلني مثّ 

دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني استوى إىل السياء وهي 
فقضاهن سبع مسوات يف يومني وأوحى يف كّل مساء أمرها وزيـّّنا السياء الدنيا مبصابيح 

12-9فصلت ) وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم    
رض يف يومني إذا كان قصد اهللا باأليام التوايل والرتتيب سنرى من هذه اآلية إن اهللا خلق األ

 وقدر أقواتا يف أربعة مث قضى السياء يف يومني وجاء يف آية أخرى
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اهللا الذي خلق السيوات واألرض وما بينهيا يف ستة أيام مثّ استوى على العرش ما لكم من 
السجدة " دونه من وّيل وال شفيع أفال تتذّكرون  

 
 لنتعرف  أوال على اافردات خلق و قّدر و سّوى و قضى

اخللق - أ  
ابتداع الشئ على مثال مل يسبق إليه -يف كالم العرب  -اخلْلُق   

اخللق هو اإلبراز من العدم إىل الوجود فال خالق بذا ااعىن إال اهللا ، قاله األزهري اللغوي 
 ونقله يف ااصباح اانري

  
 

ادة مال ، راح الفهم اعىن خلق إجياد الشيئ من العدم كإستحداث الكون ألن إستحداث اا 
ا كان مال كان ذلك من قدرة اهللا

ّ
كيا أوضحنا سابقا ،  وا  

ُر ْاِهللا { وما يؤكد ذلك قوله تعاىل   ورة فاطر،  أي ال خالق إالّ اهللاس} َهْل ِمْن َخاِلٍق َايـْ  
) فتبارك اهللا أحسن اخلالقني (   -لكنهم إسطدموا بقوله تعاىل   

ن التقدير ال أن يكون هناك من خالق اري اهللا ويكون ن اخلالقني هنا مبعىن حسإفكان الرأي 
. اهللا أحسنهم خبلقه  

 
 وجاء من قوهلم يف معىن خلق 

معناه أن ) فتبارك اهللا أحسن اخلالقني ( وتأيت كلية خلق مبعىن التقدير كيا يف قوله تعاىل {{ 
يه اخلطأ والتغري ، اهللا أحسن ااقّدرين ألن تقديره ال خيطئ وال يتغري ، وتقدير اريه جيوز عل

فيجوز بذا ااعىن أي التقدير إطالق اخللق على اري اهللا كيا قال زهري الشاعر يف وصف 
 ممدوحه هرم بن سنان 

 وألنت تفري ما خلقت وبعــــــــــــــُض القوم خيلق مث ال يفري
  معناه أنت تقّدر وتنفذ وبعض الناس يقّدرون وال ينفذون ، أي أنت لك مزية بذلك

قّدرُت : خلقُت األدَمي حذاًء ، أي اجللد قّدرتـُه حذاًء فقطعتـُه وصنعته ، معناه : يقال يف اللغة 
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  أن أعيل حذاًء من هذا األدمي ـ اجللد ـ وصنعته ، أي أنفذُت ما قّدرتُ 
خلقت هذا اخلشب أي أخذت هذا اخلشب كرسياً ، أي صنعتـُه : ويقال أيضاً يف اللغة 

ـ جعلته أملس ـ حبيث يصلح للجلوس عليه وسويته وملـّستـُه   
األملس ، وخـَلـُق الثوب أي بلي: واألخلق    
ااادة الفالنية ختلق شحنة كهربائية أل�ا ال توصف بالتقدير ألن التقدير حيتاج إىل : وال نقول 

 ذي روح وعقل 
:ـ كيا أنه يأيت مبعىن التصوير كيا قال تعاىل يف حق عيسى   

، من معجزات ااسيح عليه السالم أنه كان يصور من ) الطني كهيئة الطري وإذ ختلق من (  
  الطني صورة خفاش مث خيلق اهللا فيها الروح مث تطري حىت تغيب عن أنظار الناس مث تقع مّيتة

 
أي تفرتون الكذب) وختلقون إفكاً : ( ـ وكيا أنه يطلق على افرتاء الكذب ، قال تعاىل   . 

خلق . أي افرتاء ) إن هذا إال اختالق : ( لقه وختلـّقه ، وقال تعاىل يقال خلق اإلفك واخت
  فالن  الكذَب واختلقه أي افرتاه

}}فالن عيل وصنع ، هذا يضاف إىل اهللا وإىل اري اهللا : ويقال   
 

وكل ما جاء يف أعاله ميكن نقضه بسهولٍة ألن مفردة خلق إذا جاءت مبعىن التقدير فهذا يعين 
ألرض لوحدها يف ستة أيام يف قوله تعاىلإن اهللا خلق ا  

قل أئّنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رّب العااني وجعل ( 
)فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقّدر فيها أقواتا يف أربعة أيام   

   -ولو قال اهللا  -أحسن ااقّدرين  -ومبا إن اهللا قد إستعيل مفردة قّدر فلياذا مل يقل 
فلن يذهب الفكر إىل أحسن اخلالقني ألن التقدير ليس هو  -فتبارك اهللا أحسن ااقّدرين  -

 اخللق فكيف جاز العكس ، 
 لنأخذ اآلن بعض اآليات اليت ذكر فيها اهللا اخللق

5 -سورة احل    
َلْقَناُكْم ملن تـَُراٍب ُمثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُمثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُمثَّ ْلبَـْعِث َفِإنَّا خَ ٱلنَّاُس ِإن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ملَن ٱأَيـَُّها يٰ ( 
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َ َلُكْم َونُِقرُّ ِيف  َلََّقٍة َوَاْريِ ُخمَلََّقٍة للنُبَـنيل )َألْرَحاِم َما َنَشآُء ٱِمن مُّْضَغٍة خمُّ  
6 -الزمر    

ٍق ِيف ظُُلَياٍت َثالٍث َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُيْلُك َخيُْلُقُكْم ِيف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن بـَْعِد َخلْ ( 
)ال ِإَلَه ِإال ُهَو َفَأىنَّ ُتْصَرُفوَن   

39-37 -القيامة   
َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر  38ُمثَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى  37َأملَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِينٍّ ُميَْىن ( 

) األُنَثى وَ   
14-12: ااؤمنون   

ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطٍني (  ُمثَّ َخَلْقَنا  14ُمثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قَـَراٍر َمِكنيٍ  12َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
اْلِعظَاَم حلًَْيا ُمثَّ أَْنَشْأنَاُه  النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُيْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا

) َخْلًقا َآَخَر فَـَتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلَاِلِقَني   
2 -اإلنسان   

يًعا َبِصريًا (  ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نـَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ )ِإنَّا َخَلْقَنا اْإلِ   
 

2،1 -العلق   
) 2َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق  1لَِّذي َخَلَق إقـَْرْأ بِاْسِم َربلَك ا(   

 
علينا أن نفهم أوال إن ماجاءت به اآليات يف سورة احل  كلها تعين اخللق أي خلقناكم من 

 تراب مث خلقناكم من نطفٍة مث خلقناكم من علقة مث خلقناكم من مضغٍة خملقة واري خملقةٍ 
  -ااؤمنون  -والدليل ماجاءت به سورة 

ني إن ما ذكروه لنا خيالف هذه احلقيقة أل�م قالوا بأن اخلَلق تعين إبراز الشيئ من العدم يف ح
والرتب ليس عدما لنخلق منه وال النطفة وال العلقة  -  

ن هو إستحداث شيئ من شيئ آخر اليتصف بصفاته والميكن له ا: فالصحيح أن اخللق 
  ، لوال تدخل اهللايكون عليه 

سيارة ليست خبلق أل�ا بقت على مادة صنعها وهي احلديد ودارت أي إننا نقول عن ال
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عجالتا كيا تدور العجالت واحرتق الوقود فيها كيا حيرتق الوقود فيسبب إنفجارا كعادته 
وطبيعته فيكون من طبيعة اإلنفجار دفع ما حوله إن كان يف حجرة مغلقة وهكذا ترى إن 

، على طبيعتها ااادية سواء اخلاملة أو احليويةالسيارة ليست مبخلوق ألن كل موادها بقت   
لكنك لو جئت بقطعة من حديد وزرعتها كيا تزرع األشجار فأنبتت مثرا وهذا خيالف متاما 

 سرية احلديد فهذا هو اخللق ،
كيا إن اخللق مرحلة الميكن بعدها الرجوع إىل الصورة السابقة لليادة اليت خلق منها اخللق 

 حينيا خلق النطفة مث خلقها علقة الميكن ألي قوٍة إعادة العلقة إىل اجلديد ، أي إن اهللا
سريتا األوىل لذلك ترى إن اهللا ذكر إرجاع احلية عصاً كآية ثّبتت يف القرآن ومل يتجاوزها 

 بأن قال ال ختف ستعود لسريتا األوىل بل قال تعاىل 
21سورة طه   

)وال ختف سنعيدها سريتا األوىل (   
عز القائل سنعيدها أي بتدخل رباين إلرجاعها كيا حصل يف حتول خلقها إىل حية قال أي  
. 

 فيا معىن أحسن اخلالقني ؟
ال يفرتض أن يكون هناك من خالقني ليكون اهللا أحسنهم ، فاهللا يشري هنا إىل أنه تعاىل 
يوصل خلقه إىل أحسن ما ميكن أن يكون هذا اخللق ، فيثال خلق اهللا لإلنسان عينني 

وشفتني ويدين ورجلني ، الميكن هلذا ااخلوق أن يكون بثالثة عيون وثالثة أيدي ، وال أن 
يكون بعني ويد واحدة ، فقد أعطاه اهللا أحسن وأمجل صورة وأفضل ما ميكن أن حييله من 

أعضاء تساعده على العيش ، كذا ما أعطاه سبحانه لكل خملوقاته من النبات واحليوان ، 
اض أن يدعي من أحٍد قدرته على خلق شيئ ما ، مثال أن يدعي خمرتع مع ذلك وعلى إفرت 

الكهرباء إن إخرتاعه خلق ، فأعطى اهللا ردا على ذلك بأن ما خيلقه تعاىل هو أحسن من  
كل ما يدعون خلقه ، فللكهرباء مضار ال حصر هلا كيا أن هلا فوائد الحصر هلا ، إال إن 

ورمبا يف نص اآلية إشارة ميكن تقبلها بأن بين  ، منه  وال أكيلاهللا خيلق خلقا ال ضرر فيه 
 البشر سيقومون بالفعل خبلق أشياء وأشياء ، وحىت قوله تعاىل يف سورة فاطر

ُر ْاهللاِ   َهْل ِمْن َخاِلٍق َايـْ



389 

 

ال تعين إستحالة وجود من خيلق اري اهللا بل تعين كذلك إن اهللا أحسن اخلالقني ، أي لو رأيت 
ا خيلقونه فال ميكن أن تقارن خلقه خبلقهم ،ما خيلقه ورأيت م  

 
إذاً فيا هو إبراز الشيئ من العدم والذي الميكن لنا أبدا اإلتيان به ؟ أي ما يعين  = 

 إستحداث ااادة ؟
يكون هذا اافهوم مبعىن اإلبداع ، فالبديع كلية شاملة وسابقة للخلق ، فهي التقف عند  

كذلك ، فبديع السياوات واألرض حتيل ثالث   إستحداث ااادة بل إستحداث الصورة
 مفاهيم يف آن واحد وهن

 مل ولن يأيت أحد مبثل ما خلقه اهللا ، أي ليس هناك من قادٍر على أن خيلق أرضاً ومساء - 1
. 
مل يسبق هللا أن خلق خلقا مشابا لألرض أو للسياء ، أي إن السياوات واألرض  - 2

. خلقن دون مثيل سبقهن  
أوجد مواد صنع السياوات واألرض من تراب ومعادن واازات وووو أنه قد - 3  

. أي أوجد كل شيئ من مكونات السياوات واألرض من العدم  
ولو أن اخللق هو إبراز الشيئ من العدم اا صح أن نقول إنا خلقنا من تراب وإنّا خلقنا من 

س خمتلفة الترتبط طني وإنا خلقنا من نطفة ، ألن ذلك سيؤدي إىل إننا خلقنا من أجنا
.ببعضها البعض بأي سلسلة فال الطني هو ذلك الرتاب نفسه وال النطفة ذلك الطني   

 كيا أن لكل خلق صفة أشار هلا اهللا ، فيثال اااء ااهني حييل صفة الضعف
 

28 -سورة النساء   
ْنَساُن َضِعيفاً    َوُخِلَق اْإلِ

الهروالنطفة حتيل صفة العجلة والسرعة كيا نراها يف   
37 -سورة األنبياء   

 ُخِلَق اِإلنَساُن ِمْن َعَجٍل َسأُرِيُكْم آيَاِيت َفال َتْستَـْعِجُلونِ 
 والعلقة والتعلق مدلول للهلع 
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 سورة ااعارج
نَساَن ُخِلَق َهُلوعاً    ِإنَّ اْإلِ

 
التقدير -ب   

 ولنرى ما جاء يف كالمهم عن التقدير يف قوله تعاىل 
 

ْعَم اْلَقاِدُرونَ فَـَقَدْرنَا فَنِ  }   سورة اارسالت      { 
ثـََنا ِبِه اِْبن ُمحَْيد  َعْن الضَّحَّاك, َعْن اِْبن اْلُيَباَرك َانل ُجَوْيِرب , ثـََنا َمْهرَان : َقاَل , َحدَّ  

الطربي -َفَيَلْكَنا فَِنْعَم اْلَياِلُكوَن : َقاَل } فَـَقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُروَن {    
. ومن شدد فهو من التقدير، أي فقدرنا الشقي والسعيد فنعم ااقدرون} قادرونفنعم ال{  

وحنوه . ااعىن قدرنا قصريا أو طويال: وقيل . رواه ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
هو : قلت . وهذا التفسري أشبه بقراءة التخفيف: ااهدوي . قدرنا ملكنا: عن ابن عباس 

معناه فيلكنا فنعم ااالكون، : خمففا قال } فقدرنا{ لذي قرأ صحيح فإن عكرمة هو ا
فأفادت الكليتان معنيني متغايرين؛ أي قدرنا وقت الوالدة وأحوال النطفة يف التنقيل من 

حالة إىل حالة حىت صارت بشرا سويا، أو الشقي والسعيد، أو الطويل والقصري، كله على 
القرطيب –قراءة التشديد   

  
لكنهم يقيناً ) القادرون ( أخذون بكلية التقدير إىل االك هو وجود مفردة ماجعلهم ي -

ألصبح ااعىن ركيكا  -القادرون  -بدل  -ااالكون -يعون بأننا لو أبدلنا نص اآلية وجعلنا 
كيا إن عكرمة خلط بني القادر وااقّدر لذلك قرأها خمففة كي تصبح فقدرنا من اإلقتدار   -

وحني نذهب إىل تفسري اآلية  -فيلكنا فنعم ااالكون  -نا اا إستقام قوله أما لو قرأها فقّدر 
جند أ�م ذكروا التقدير بساعة الوالدة وشكل وجنس الوليد وهذا كله يعين التقدير وليس 

-فقّدرنا فنعم القادرون  -كيا إن اآلية ستقرأ   -اإلقتدار وماله أي عالقة باالك والتيلك   
ألن نِْعم ليست وصفا للقادرين ولكي  -لفسرت لنا األمر كله  -فِنْعم  -ولو إنتبهنا لكلية 

 نفهم إستعيال نِْعَم نرى كيف إستعيلها اهللا عز وجل يف آية أخرى
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 سورة الفجر
وأما إذا ما ابتاله )  15( فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونّعيه فيقول ريب أكرمن  

  فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن
هنا نرى أوال إن الَقدر عكس النعية أي إن القدر هو التحديد والتضييق والنعية هي التوسع 

 ، 
 اآلن نعيد األطالع على اآلية

 سورة اارسالت
فَـَقَدْرنَا ) 22(ِإَىل َقَدٍر مَّْعُلوٍم ) 21(َفَجَعْلَناُه ِيف قَـَراٍر مَِّكٍني ) 20(َأملَْ َخنُْلقكُّم ملن مَّاء مَِّهٍني 

 فَِنْعَم اْلَقاِدُروَن 
هلذه اآليةوجاء تفسريهم   
 التحرير والتنوير

هر ابن عاشورميد الطا  
تفصيل لكيفية اخللق على سبيل اإلدماج مع مناسبته ألن له ) فجعلناه يف قرار مكني ( وقوله 

فنعم ( دخال يف تبيني إمكان اإلعادة إذ شديد القدرة ال يعجزه شيء ، ولذلك ذيله بقوله 
على التفسريين اآلتيني) قادرون ال   

مل القرور وااكث: والقرار    
صفة لـ قرار ، أي مكان متيكن يف ذلك فهو فعيل من مكن مكانة ، إذا ثبت : ومكني 

  ورسخ
: فالتقدير . مكني احلال وااستقر فيه : ووصف القرار بااكني على طريقة الاز العقلي ، أي 

الرحم: ااكني  وااراد بالقرار. مكني فيه    
بفتح الدال ااقدار ااعني ااضبوط ، وااراد مقدار من الزمان وهو مدة احليل: والقدر   

   
ولكن أين صلب الرجل من هذه اآلية ؟ وأين خلق اااء ااهني ؟ هل تقدير خلق اااء ااهني 

؟ أم رحم اارأة  هو صلب الرجل  
 القرار يف قاموس اللغة هو
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رَّ مصدر قَـ . ق ر ر   
.ُمْستَـَقرّاً : َجَعَل ِمَن الَكْهِف قَـَراراً     

اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض قَـَراراً َوالسََّياَء بَِناءً  - 64اافر آية    
 

 وحني نذهب اعىن مكني جند
:أن ااكني    

 مستقر ُمـتيكن وهو الرحم
 

مستقر ، وهذا يعين إن اافردتني أصبحنا اآلن أمام مفهوم إن القرار هو مستقر وااكني هو  
بذات ااعىن وبعد كل ذلك اإلستقرار يقول اهللا إىل قدر معلوم وفسروا القدر بأنه الوقت ، 

 فأين كل هذا اإلستقرار ؟ وأين آالف احلاالت من اإلسقاط والوالدة اابكرة ؟
اااء ااهني هو وأين صلب الرجل من هذه اآلية ؟ وأين ُخِلق اااء ااهني ؟ هل تقدير خلق 

 صلب الرجل ؟
لذا ومبا إن القرار هو ااكان الذي قرره اهللا خللق اااء ااهني وهو من جعله فيه ،فال بد أن 
يكون قصد البارئ صلب الرجل ألن رحم اارأة يكون مستقر للياء بواسطة الرجل الجبعل 

ودع لتغذية اجلنني ولفرتة مباشر من اهللا وألن رحم اارأة ليس بقرار مكني إمنا هو جمرد مست
 قصرية
يعين التدخل ااباشر يف جعل اااء أي ااين ورحم اارأة  -فجعلناه يف قرار مكني   -فقوله 

كيا أثبت العلم القدرة على محل نطفة الرجل وزراعتها خمتربياً   -ليس مكاناً لتكوين ااين  
  خارج الرحم 

 
وهذا خيالف مدلول اآلية   

13: ااؤمنون  -) اُه نُْطَفًة ِيف قَـَراٍر َمِكٍني ُمثَّ َجَعْلنَ    )  
 

لذا فإن القدر ااعلوم هو الرحم ، ألن القدر هو مكان اإليداع ااخصص وااقدر للياء ومعلوم 
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.أي تعرفون إين موضعه وهو الرحم   
 ويأخذنا احلديث ليشيل قوله تعاىل 

 سورة األنبياء
قدر عليه فنادى يف الظليات أن ال إله إال أنت وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن ن

87 -سبحانك إين كنت من الظااني    
إذ الميكن أن يأخذنا اإلعتقاد بأن ذا النون  -نضّيق وحنّدد  -نقدر  -هنا أيضا جاء مفهوم 

ما كان متيقناً من قدرة اهللا ، لكنه كان يظن أن اهللا لن يضّيق عليه األرض مبا رحبت 
، احلوت كيا حصل لهفيجعله يف بطن   

لذا فإن قدرنا أي ضيقنا وحددنا ولكن هذا الضيق وهذا احلد مل يكن مؤداه العوز يف كيال 
اخللقة بل بنعية أنعيناها على بين آدم أن جعل يف أماكن مفوظة ومغلقة ومقدرة حىت يولد 

، وهذا كله دليل القدرة اإلهلية ويأيت احلياة   
؟ يكون معىن التسوية وبعد أن أبتدع وخلق وقدر فيا  

 
التسوية -ج   

آخر ، ليتيكن أحدمها من أخذ صورة اآلخر  التسوية هو دم  خملوٍق مبخلوق  
 سورة اليقرة

يًعا ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّياء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو  ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِيف اَألْرِض مجَِ
29 -يم  ِبُكلل َشْيٍء َعلِ    

  
 سورة احلجر

فإذا سويته )  28( وإذ قال ربك لليالئكة إين خالق بشرا من صلصال من محإ مسنون 
 ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

 
 سورة الشيس

بُوُه فَـَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربـُُّهم ِبَذنِبِهْم َفَسوَّاَها  )14(َفَكذَّ  
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وهي العقوبة بقدر ذنبهم أي عدل الذنب بالدمدمة ولوال أن فتعين أن اهللا جعل الدمدمة 
الدمدمة كانت مسواة مع الذنب هللك من يف االرض ألن دمدمة الرب تعين هالك كل 

.شيئ إال إذا كانت مقرونة حبد   
  قضى -د 

،قضى تعين اجليع بني التسوية والتقدير ، والتسوية تسبق التقدير ، أي سواهن مث قدرهن   
تسورة فصل  

فقضاهن سبع مساوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا السياء الدنيا مبصابيح وحفظا 
    12ذلك تقدير العزيز العليم 

  
 وحىت معىن قوله تعاىل 

 َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاهُ 
 

،تعين إن اهللا قد سوى يف أنفسنا عبادته من قبل خلقنا مث قدره علينا   
 

بعد أن تعرفنا بشكل خمتصر عن معاين بعض اافردات اليت تدخل يف إطار النشأة األوىل = 
، وحراك الكون ، نل  اآلن يف أساس حبثنا عن حراك الكون  

 
ن اهللا سبحانه أراد أن خيلق موجودا ليس من نوره بالكلية ، فيا إقلنا يف مقدمة البحث = 

؟ ف وصف اهللا لنورهعسانا أن نتصور تكوين ذلك والذي خيال  
اهللا نور السياوات واألرض مثل نوره كيشكاة فيها مصباح ااصباح يف زجاجة الزجاجة كأ�ا   

كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال اربية يكاد زيتها يضيء ولو مل 
 بكل متسسه نار نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء ويضرب اهللا األمثال للناس واهللا

35شيء عليم    
 
ال بد أن يكون ااخلوق معاكساً وخمالفاً لنور اهللا عز وعال يف كل صفاته وطباعه ومكوناته ، 
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 فيا هو ؟
إنه الصرمي =   
له أنك لو أشعلت حولك ألف قنديٍل ما رأيت  حىت أطراف جسدك ، فيه ما الم حالك مثظ

اوي اهلدى بااقدار وتعاكسها خيالف اهلدى وهو الشيطان الذي ميثل قوى حتاول أن تس
باإلجتاه وهو كذلك ما نسييه بالشر ، فالشيطان إذاً سلطان الشر الذي يصارع سلطان 

اهلدى يف النفوس والعقول ، كيا أن فيه كتلة خاملة ميتة لو أوقدتا مبا إستطعت من أنواع 
أن اهللا خلق الوقود وشدة النريان ما إتقدت ، والقضية ال تعين بأي شكل من أشكاهلا ب

الشيطان أو الشر أو الظالم أو الضاللة ، بل تعين أن كل شيئ ال خيلق بغري نور اهللا وهداه 
ون بذه ا إن تتجرد من نور اهللا وهداه ستكيكون بذه الطبيعة حىت النفوس والقلوب فإ�

  ، الظلية وهذا الضالل
 

هذا الكون كيوجوٍد جديد مل  قبساً من نوره يف هذا الصرمي ليتكون وبعد ، فقد أدخل اهللا
، وهذا القبس هو اخلليفة اانتظر كيا سنوضح األمر يف اليوم  ُخيلق من نور اهللا بالكلية

، القادم  
ورام هول الصرمي ظليًة وضاللًة فحني وجل نوره عز وجل يف هذا الصرمي كانت سرعة نفاذ هذا 

نور فحصل اإلنفالق العظيم من سرعة إمتصاص الظالم لل مراتٍ سبعة القبس ودخوله أسرع 
، واإلنفجار اهلائل  ، وقبل أن نواصل كالمنا لنأخذ فكرة بسيطة كيثال مصغر اا حصل  

فهذا يعين أننا جعلنا نارا قوة نفاذها يف ملتهبه  لو وضعنا إبريق ماء بارد على عني نارٍ  ---
ة طوال  بقاءه على خمتلف اسنالحظ أصوتاإلبريق أسرع من قدرة إمتصاص اإلبريق للحرارة ، 

 النار وقد مجعها العلياء بثالثة أصوات لثالث مراحل وفسروها كاآليت
الصوت األول هو الصوت الذي خيرج عندما تسخن قاعدة إبريق الشاي لدرجة أن اااء 
يتحول إىل خبار ويعود مباشرة إىل ماء بدون أن يبتعد عن القاع إال شيء بسيط، وذلك 

وهذا يسبب مثل الطرق على قاعدة . ، فيربد البخار، فيعود ماءاألن اااء الزال باردا
وبنفس الوقت، تسيع األزيز الذي ينت  عن هذه العيلية نفسها . فتسيع الطقطقة. اإلبريق

 ولكن لفقاعات متناهية يف الصغر وعددها كبري جدا
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الفقاعات  أما الصوت الثاين فهو الصوت اليت خيرج عندما تبدأ اااء بالسخونة لدرجة أن

وعندما تبتعد، تندم  أثناء ابتعادها، وإذا ابتعدت أكثر بردت . تستطيع أن تبتعد عن القاع
ولكن عندما تتحول إىل ماء مرة أخرى، حتدث . بسبب أن اااء مل يصل بعد لدرجة الغليان

ضجيجا يتزايد كليا استطاعت الفقاعات أن تبتعد وتندم  لتولد فقاعات أكرب مث تعود 
لتصدر صوت الضجي  الذي نسيعهماءا   

 
أما الصوت الثالث، فهو صوت انفجار الفقاعات عندما تصل إىل السطح، وعندما حيصل 
هذا، فهذا معناه بأن اااء وصل تقريبا إىل درجة الغليان، وصارت الفقاعات ال تنهار داخل 

ت الغليان ولذلك خيتفي عندها صوت الضجي  ليبدأ صو . اااء، وإمنا تنفجر خارج اااء
   بالتصاعد

 ولنأخذ حنن هذه الفكرة من زاوية أخرى تتناسب مع مرادنا أعاله ، 
اااء على إمتصاص احلرارة لذا ترى اإلبريق و إن سرعة نفاذ احلرارة يف اااء كانت أسرع من قدرة 

م اااء وكأنه يهرب من ااصدر احلراري ليكّون فجواة هوائية تبعده عن ااصدر احلراري ولعد
وجود هواء يف أسفل اااء أي قعر األبريق فإنه يكون هذه الفجواة من ذاته وذلك بأن 

فهي ال حتتاج إىل وقت  ، تتحول كيية يسرية منه إىل خبار وهي الكيية ااالمسة لقعر اإلناء 
، كو�ا كيية بسيطة جدا بااقارنة إىل كيية اااء ااوجود يف اإلبريق  فتتبخركثري لغليا�ا   

دأ اااء طبقياً بذا الفعل حىت تنسجم درجة حرارته مع ااصدر الناري أي سيتبخر االيلرت ويب
ومن مث االليلرت  ، ااالمس لقعر اإلناء أوال ماوال إبعاد اااء الذي عليه عن ااصدر احلراري

 الذي يليه حىت يصل إىل القية حيث يكون اااء كله يف حالة اليان ومن مث تبخر 
الفكرة لتطبقها اآلن إذا أدخلت نورا على ظالم يفوقه سرعة وقدرة  خذ هذه  

ماسيفعله الظالم هو أن يتقي النور حبجب مادية مسيكة ألن الفجواة اهلوائية ال تقيه من النور 
كون بذلك أجراماً تف،  موادا صلبةالصرمي  أحدثبل البد أن يقيه حاجز صلب لذا 

اء الذي يف اإلبريق ، لكن النور مل يتوقف بل بقي على عيالقة تفصله عن النور كيا فعل اا
سرعته ونفاذه إلدراك باطن الظالم وبذلك فجر ما حوله من األجرام وسحبها معه بقوة 
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فتحولت إىل كواكباً وجنوما وأقياراً بيضوية لدورا�ا السريع بني النور الذي جرها وبني الظالم 
 الذي حياول اإلبقاء عليها لتقيه النور

وعلى ما يبدو فإن هذه العيلية تكررت سبع مرات حىت إستقّر النور وسّوَي مع الظالم ليشرق 
هذا الكون بنور خالقه ، ومن ااؤكد إن ااركز األخري هلذا اللقاء وااستقر كان الفلك الذي 
تدور فيه أرضنا اآلن وكان اجلرم األخري الذي حال بني النور والظالم هو األرض اليت نعيش 

،ليها ع  
ولكن ما حتقق من بعد هذا الولوج ؟   

دارات أجراماً إشتعلت فأصبحت جنوماً وأجراماً مخلت سريعا فأصبحت كواكبا وأقياراً 
، أما فضاء هذا الكون الذي وإن علينا بأن النجوم اليت تسكنه وجتاذبت مع الكواكب 

أقل  فهي ال تشكل إىل مخس ااساحة الكونية أو ، الحصر هلا وال تعداد  
لذا فإن ما تبقى من هذه ااساحة هي فراغ متلؤه دقائق من الرتاب والغازات وحىت دقائق بعض 

 ااعادن وهي ذاتا مكونات األجرام السياوية مع إختالف بني نسبها يف كل جرم ،   
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 الفصل الثالث
 

 فناء الكون
 

(( يبقى وجه ربك ذو اجلالل واألكرامكل من عليها فان و  )) 

 
هذه اآلية اليت مل خيتلف على بيا�ا كل اافسرين هي من أصعب اآليات اليت ميكن بيا�ا 
والوقوف التام على معناها ، فبيا إن اهللا عزوجل بني لنا إ�يار اانظومة الفلكية للسياء 

،  من معىن  لنا هذه اآليةه تواألرض فهذا يعين فناء كل شيئ ، فهل هذا كل ما محل  
ال ، وإن ما بيناه ال يعد بيانا هلذه اآلية ،: اجلواب   

أي من هي ، هل هي األرض أم السياء أم كليهيا  ؟) عليها ( ما كان قصد اهللا ب =   
 وما كان يقصد مبن عليها ؟

 البشر اجلن أم اإلنس أم ااالئكة أم اخلليفة أم كلهم أم بعضهم ؟
ذه التساؤالت وجه اهللا ، فيا هو وجه اهللا ؟جييبنا عن كل ه  

الذي نعرفه ،  الطبيعي من الطبيعي إن اهللا مل يكن يقصد بوجهه الوجه=   
هلذه اآلية كيا ذكرنا إشكاالت كثرية إذا ما أخذت باافهوم الظاهر للنص ، فقد أخربنا اهللا = 

جلنة وما من سيخلد يف أن الشهداء أحياء عنده وحنن سنبعث بعد موتنا ومنا من سيخلد با
جهنم ، وإن أجسادنا ستحشر وتنشر وما إىل ذلك ، وكيا إنه سبحانه مل خيربنا عن فناء 

ااالئكة ، واألخطر إن معىن فناء ليس هو ااوت ، فقد ظن الكثري من اافسرين والدعاة أن 
، فالفناء اهللا سيفين كل شيئ ذات يوم وبعد ذلك حيييه ، وهذا فهم مغالط افهوم الفناء 

ليس هو ااوت ، فااوت بقاء الكائن من اري روح أما الفناء فهو إختفاء وجوده بالكامل ، 
من عليها  –كيا إنه قال سبحانه ال هو وال حىت ذرات جسده أينيا كانت وأينيا محلت ،  

واحلقيقة اليت نعرفها إ�ا سواء كانت األرض أو السياء ستدمر تدمريا ،  =  
هنا مل حييل على أساس إختفاء كل شيئ وتدمريه ، والسبب يف ذلك إقرتانه  مع ذلك فالفناء

http://vb.bdr130.net/t448714.html
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بوجه اهللا ، أي إن اهللا أشار لنا بفناء كل شيئ يكون ندا لوجهه الكرمي ، أي ال بقاء لقوة 
وبالتايل فإن اخلليفة مبالئكته وأتباعه من اإلنس واجلن ال ميسهم  وسبيٍل إال سبيله تعاىل ،

هم حقيقة وجه اهللا ، وكيا قلنا إننا يف هذا اليوم سنكتفي بكشف بعض  هذا الفناء أل�م
احلقائق دون التوال فيها ، فلكل حقيقة يوما من أيام هذا السلسلة ويومنا هذا قد إختص 

 بآدم فقط ،
�اية هذا الوجود ، ومن أمهها عالمات الساعة اليت يتحدثون عنها  ولنأخذ أشياء مبسطة عن 

  كثرياً ،
   

ة فصلتسور   
َنا طَ  ائِِعَني ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّياء َوِهَي ُدَخان  فَـَقاَل َهلَا َوِلْألَْرِض اِْئِتَيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً َقالََتا أَتـَيـْ

نـَْيا فَـَقَضاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت ِيف يـَْوَمْنيِ َوَأْوَحى ِيف ُكلل َمسَاء أَْمَرَها َوَزيـَّنَّا السََّياء الدُّ ) 11(
 ِمبََصابِيَح َوِحْفظاً َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ 

 
 ما هو مفهوم الدخان الذي جاءت به هذه اآلية

 جاءنا علياء الدين بثالث تفاسٍري هلذه اآلية 
أوهلا أن الدخان عالمة من عالمات الساعة ، وهذا خطأ كبري ألن عالمات الساعة تتييز  

الرمحة  إذاما حّلت وال هم ينظرون ، بالبغتة يف احلدث وعدم  
 وهذا ما قاله اهللا عز وجل يف سورة األنبياء

َهتُـُهْم َفال َيْسَتِطيُعوَن َردََّها َوال ُهْم يُنَظُروَن   40 –َبْل تَْأتِيِهم بـَْغَتًة فَـَتبـْ  
 

لنا  إنا كاشفو العذاب قليال إنكم عائدون ؟ وحني يقول اهللا قليال فتعين -كيا جاء يف قوله 
سنيناً طوال ، كيا ان عالمات الساعة جيب أن تكون متوالية أل�ا إن مل تكن متوالية فُقد 

.اإلميان بإعتبارها عالمة وإال فييكن إعتبار هالك قوم صاحل ولوط من عالمات الساعة   
 

وتفسري  آخر يزعيون به إن هذه اآلية نزلت يف أهل قريش حني دخل الرسول فاحتا مكة 
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يوم تأيت السياء ، فهنا  -لكن هذا التفسري خيالف قوله  -لسياُء من كثرة الراجلة فااّربت ا
يكون إنبعاث الدخان من السياء وليس من األرض ألن السياء هنا فاعل وليست مبفعول 

 به ، أي هي من سوف تأتينا بالدخان ،
  . كيا إن الدخان ليس اباراً 

حني بطش بم اجلوع فبدت هلم السياُء  والتفسري األخري هو أيضا عن أهل قريش ولكن
ملبدًة بالدخان من إثر ضوع اجلوع ، وهذا تفسري ينم عن عدم فهم كلية دخان مبني ، 

فالدخان اابني هو الدخان الكثيف جدا والواضح للعيان ، كيا إنه يغطي كل األرض ألن 
.ن أو ااشركني فقط اهللا قال يغشى الناَس ، أي كُل من يف األرض ، ومل يقل يغشى الكافري   

واألكثر من هذا إن ما جاء من وصف للدخان بأنه عذاب أليم يدلنا على أن فيه هلب 
  . ناري ألن اهللا عز وجل كثريا ما وصف النار بالعذاب األليم

خالصة القول إن هناك عذاب مستقل عن الساعة يسبقها رمبا مبئات السنني ، وإن هذا 
ض منذ بعثة الرسول الكرمي إىل حلظة إعداد هذه الدراسة العذاب مل يأت بعد على األر   

ألننا مل نشهد دخانا بذه ااواصفات حىت يف احلرب العااية الثانية ، وسواء حصل هذا  
، ألننا ميكن أن نقول إن هناك أحداثا ستهيئ  احلدث قريبا أم بعيداً فلن خيلَف اهللا وعده

أعاله وبعد ، فيفهوم فناء الكون ما له أي قيية ليئ الساعة من أبرزها احلدث ااذكور 
الدمار الذي سيجري يف السيوات إعتبارية عنده تعاىل ، وإن بّني لنا يف كثري من آياته 

 واألرض فذلك كله لتحذيرنا من سوء عقىب الدار وختويفنا من �اية الدنيا اليت متسكنا با ،
يان الفناء ااادي للكون ،ولنتحدث بشكل موجز عن بعض اآليات اليت جاءت لب  

 سورة التكوير
2 -َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت ) 1(ِإَذا الشَّْيُس ُكولَرْت   
5 -َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت ) 4(َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطلَلْت ) 3(َوِإَذا اْجلَِباُل ُسيـلَرْت   

بَِأيل َذنٍب قُِتَلْت ) 8(َوِإَذا اْلَيْوُؤوَدُة ُسِئَلْت ) 7(َجْت َوِإَذا النـُُّفوُس ُزول ) 6(وِإَذا اْلِبَحاُر ُسجلَرْت 
- 9  

َوِإَذا ) 12(َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعلَرْت ) 11(َوِإَذا السََّياء ُكِشَطْت ) 10(َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت 
14 -َعِلَيْت نـَْفس  مَّا َأْحَضَرْت ) 13(اْجلَنَُّة أُْزِلَفْت   
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إذا الشيس كّورت أي إنتهت آثارها الواضحة من  هنا إ�اء آثار الشيئ ، فيعىن يعينالتكوير 

 أشعٍة وحرارة ، 
واإلنكدار احلزن واألسى ، فيعىن إذا النجوم إنكدرت أي إنطفت بجتها وألقها ااعروفة بيا 

، 
ين بالتايل مبا إن اهللا أوضح لنا إن اجلبال أوتاد كي ال متيد بنا األرض ، فقضية سري اجلبال يع

 حترك األرض من حتتنا بالزالزل والفيضانات ،
أما العشار فأختلف يف معناها ، فينهم من قال عشار اإلبل ، ومنهم من قال اآلالت ، 

ولكننا لن نتوافق مع هذا وذاك ، ألن القضية ال عالقة هلا بعشار اإلبل وال اآللة ، 
، فالعشار هي  والسياء توازن األرض فاألحداث اليت يتكلم عنها اهللا أحداث جّبارة ختص

 أفالك الكواكب والنجوم اليت تعاشر بعضها البعض ، فتعطلها يعين وقوفها عن احلركة ،
حشر ، تعين مجع ، فهذه اآليات الكثري من األحداث اليت ستجري عكس طبيعة األشياء ،  

بال اليت وسري اجلكتكور الشيس وإنكدار النجوم وتوقف دوران الكواكب والنجوم ، 
وهنا أيضا ، فالوحوش كيا نشهدها ذات طبائع ال ميكن أعدت كأوتاد لثبات األرض ، 

حشرها مع بعضها البعض ، وكذا قوله تعاىل وإذا البحار سجرت ، فين الطبيعي أن نطفيئ 
النريان بااياه ال أن تشتعل ااياه ذاتا بالنار ، وكذا تزوج النفوس ، فاألنفس مستقلة عن 

كيا نعرفها ، بعضها    
أما قوله تعاىل وإذا ااوؤودة سؤلت بأي ذنب قتلت ، فيهيا كان معىن ااوؤودة فهي كذلك 

كذا جاءت بعكس اافهوم الطبيعي ، أي ال ميكن أن يسأل الىن عليه ااذا قتلك الرم ،  
كشط نشر الصحف اليت اليت ال يعلم خباياها من أحٍد قبل ذاك اليوم ، ونأيت اآلن اعىن  

 السياء
 لنتطرق أوال اا جاء يف ااعاجم من معىن افردة الكشط

يكشط ، كشطا -كشط =    

. رفع عنه شيئا قد اطاه ، كشفه : كشط الشيء   - 1   
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.نزعه وكشفه عنه : كشط الغطاء عن الشيء ، أو اجلل عن الفرس   - 2  

.أزاله عن موضعه وماه : كشط احلرف   - 3   

لدهنزع ج: كشط اجليل   - 4    

الرائد: ااعجم   - 

َكَشْطُت ، َأْكِشُط ، اِْكِشْط ، مصدر َكْشط  ). ثالثي متعد حبرف : فعل . ( ك ش ط      

بِيَحِة  ".  َها" : َكَشَط اجلِْلَد َعِن الذَّ أَزَاَلُه َعنـْ  .1 

َمَاُه ، َمَسَحهُ " : َكَشَط احلَْْرَف  ".   .2 

الغين: ااعجم  - 

فهو كاشط ، واافعول َمْكشوطكَشَط يكِشط ، َكْشطًا ،  : 

 كَشط اخلشَب حكَّه وقشَّره لتنظيف سطحه أو إزالة ما عليه

ألكشفّنها: ألكِشطّن عن أسرارك    

: كَشط الَقَذر   -كَشط اجللَد عن الّذبيحة ، " ماه ، أزاله عن موضعه : كَشط احلرَف   

أزيلت ، : }ا السََّياُء ُكِشَطْت َوِإذَ {  -حذفها ، : كَشط مجلة من النّص   -نظّفه بالَفْرك ، 
  وقُلعت كيا يُقلع الّسقف

اللغة العربية ااعاصر: ااعجم  

 فبياذا خيتلف الكشط عن القشط

 = َقَشطَ   
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كشَفُه ونزعه: َقَشَط الشيَء عن الشيء َقَشَطِ  َقْشطًا   . 

أَزال وجهها اخلشن لَِتْيُلسَ : َقَشَط اخلشبَة : يقال   . 

ضربه با: العصا و َقَشَط فالناً ب  . 

ااعجم الوسيط: ااعجم  - 

تقشيطا -قشط   

 سلب -

الرائد: ااعجم  - 

يقشط ويقشط ، قشطا -قشط  : 

نزعه عنه: قشط الشيء عن الشيء   . 

الرائد: ااعجم   

َقشَّطَ  -قشط   : 

" َل َقشََّط الرَّجُ . " َقشََّط ، يـَُقشلُط ، مصدر تـَْقِشيط  ). رباعي متعد : فعل ]. ( ق ش ط  ]
َجرََّدُه ِمْن ثِياِبِه َوَسَلَبُه ِإيَّاَها:   . 

الغين: ااعجم  

 

لألسف مل تبني ااعاجم أعاله فاصال واضحا بني القشط والكشط مع ذلك ميكننا أن  
 نتليس من خالل ماجاء يف أعاله فارقاً مهياً يعنينا يف حبثنا

مسيك ، أي إن إزالة  وهو إن القشط أكثر تواال من الكشط ، فالقشط يقع على جرم
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 الصبغ من على اجلدار أبلغ يف أن يكون كشطاً وليس قشطاً ،

وهذا بالضبط ما عناه اهللا عزوجل ، بأن السياء ستزول صبغتها السوداء اليت حتتاج إىل مشٍس 
لنرى ما حولنا ، وذلك بفناء مسكاً منها وهو ما أمجع الفقهاء بأ�ا السياء األوىل اليت حنن 

 فيها ،

ا إن الكشط يصلح أن يكون جمازاً وبديال عن مفردات أخرى ال ينسجم القشط بديال كي
أي ألكشفها ، فال : ألكشطّن عن أسرارك  -هلا ، كيا ذكر معجم اللغة العربية ااعاصر يف 

نتصور أن يأخذ القشط هذا ااأخذ فنقول ، ألقشطن أسرارك ، فإن صح القول فااعىن 
ا ، سأبرتن أو أقطعن أسرارك ، وهذه مجلة ال معىن هلا وال سيختلف ، أي سيكون معناه

 إستخدام ،

 ويف األيام القادمة من هذه السلسلة سنقف طويال على ما يسيو�ا بعالمات الساعة ،

 
وال خيتلف مفهوم وجه اهللا يف اآلية أعاله عن مفهوم وجه اهللا يف اآلية =   

 
 أين ما تولون فثم وجه اهللا

هللا أنه ميط بنا ومتسلط على كل شيئ ، وهذا يعين فناء كل شيئ إال وجهه فهنا أيضا يبني ا
 عزوجل ، 

لذا فإن كل شيئ من األقوال واألفعال وااخلوقات ااادية وااعنوية باقية حىت الذنوب وااعاصي 
كانت   والبغاة من خلقه ، لكنه يبني لنا أن كل ما هو ليس لوجهه فاٍن فناًء معنويا كقواً 

  . وجه اهللا  من دون سبال 
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االحقا  
 
 
 
 

هناك أمور يف ااية األمهية جيب اإلطالع عليها قبل دخولنا يف يومنا القادم وحديثنا عن كنه 
اخلليفة ، وهي حقائق قد حرفت ألسباب كثرية أمهها كيا ذكرنا متلك الدين وجعله حزب 

  فاقهم الضيقة ، آل همث الرسول الكرمي وإعتياد، ومن ضينها ترك أحادي عريب
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 االحق األول

 الفرق بني ااشرك والكافر
 
 

لكي يتخلص العرب الذين إدعوا اإلميان بالرسول من تية اإلشراك والكفر أشاروا ان قُتل 
افرين ، وبعد أن إدعى اجلييع دخول على يد ااسليني بأ�م هم ااشار هلم بااشركني والك

 اإلسالم ، أطلقوا على أهل الكتاب ومن مل يدخل اإلسالم بااشركني وبالكافرين ، 
 

 وقال عبد العزيز بن باز 
الكفر جحد احلق وسرته ، كالذي جيحد وجوب الصالة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم  "

لدين وحنو هذا ، وكالذي جيحد رمضان أو وجوب احل  مع االستطاعة أو وجوب بر الوا
  حترمي الزنا أو حترمي شرب ااسكر أو حترمي عقوق الوالدين أو حنو ذلك

 
117 -ااؤمنون  -سورة  -ولكن قوله تعاىل   

َا ِحَسابُُه ِعْنَد َربلِه ِإنَُّه ال يـُْفِلحُ   اْلَكاِفُروَن  َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه ِإَهلًا َآَخَر ال بـُْرَهاَن َلُه ِبِه َفِإمنَّ  
:72 -وقال سبحانه يف سورة ااائدة    
) ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَـَقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر (     
 

 سورة فاطر 
ِإْن َتْدُعوُهْم ال . ُكوَن ِمْن ِقْطِيٍري َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُيْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َميْلِ (  

ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم َوال يـَُنبلُئكَ   ِمْثُل َيْسَيُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَِ
)َخِبٍري     

 
31 - 30 -وقال اهللا تعاىل  سورة التوبة   
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َزيـْر  اْبُن اللَِّه َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَيِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك قَـْوُهلُْم بَِأفـَْواِهِهْم َوَقاَلِت اْليَـُهوُد عُ (  
اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم . ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَـْبُل َقاتـََلُهُم اللَُّه َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن 

اللَِّه َواْلَيِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوَما أُِمُروا ِإال لِيَـْعُبُدوا ِإَهلًا َواِحًدا ال ِإَلَه ِإال ُهَو ُسْبَحانَُه  أَْربَابًا ِمْن ُدونِ 
  31، 30/التوبة) َعيَّا ُيْشرُِكوَن 

1 -فوصفهم هنا بالشرك ، ويف سورة البينة وصفهم بالكفر ، سورة البينة   
َفكلَني َحىتَّ تَْأتِيَـُهُم اْلبَـيـلَنُة ملَْ َيُكِن الَّ :  قال اهللا تعاىل   ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُيْشرِِكَني ُمنـْ
  
 

ا إصطدم ابن باز بذه اآليات راح يقول 
ّ
جيوز أن يطلق على ااشرك كافر وعلى الكافر  -وا

 مشرك ، ورجع إبن باز اا أورده مسلم يف صحيحه
2 - 71 -شرح صحيح مسلم   

الشرك والكفر قد يطلقان مبعىن واحد وهو الكفر باهللا تعاىل ، وقد يفرق بينهيا فيخص  
الشرك بعبادة األوثان واريها من ااخلوقات مع اعرتافهم باهللا تعاىل ككفار قريش ، فيكون 

انتهى.. الكفر أعم من الشرك    
 

فتواه بتكفري من  من الصحيح إن إبن باز كان موصوفا بالشطحات ااخجلة خاصًة بعد نشر
يدعي بكروية األرض ، لكن هذه الفتوى هلا ما يربرها فقد كان أعيى البصر ومل يرى 

األرض ال من مسائها وال من سفحها ، وليس على األعيى  حرج ، ولكن ال على األعيى 
أن يفيت مبا ال يراه ، مع ذلك فإنه مل يكن ابياً يف فهم الفرق بني الكفر والشرك ومل يكن 

تاجاً للبصر ليفهيهيا ، لكنه إن صرّح عن فهيه فهذا يعين تفضيل جاللة اهللا على جاللة م
ملوك آل سعود الذين كان هلم قريناً ، فأصل الشرك أن تناجي شخصا وتدعوه كيا تناجي 

 اهللا وتدعوه ،  
وقبل أن نكشف لك الفرق بني الشرك والكفر دعنا نأخذ مبحثاً ملخصاً عن الفرق بني 

م وااؤمنااسل  
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 االحق الثاين

 الفرق بني ااسلم وااؤمن
 

  
 ال خالف بني أثنني على إن ااسلم هو كل من ينطق بالشهادتني ، 

-فتاوى نور على الدرب  -وإليك تعريف ابن عثييني وهو من ملة ابن باز    
ذا ذكر أحدمها يف اإلسالم واإلميان كليتان يتفقان يف ااعىن إذا افرتقا يف اللفظ مبعىن أنه إ{{ 

مكان دون اآلخر فهو يشيل اآلخر وإذا ذكرا مجيعاً يف سياق واحد صار لكل واحد منهيا 
معىن فاإلسالم إذا ذكر وحده مشل كل اإلسالم من شرائعه ومعتقداته وآدابه وأخالقه كيا 

يَن ِعْنَد اللَِّه اْألِْسالمُ (قال اهللا عز وجل  ر هكذا مطلقاً فإنه وكذلك ااسلم إذا ذك) ِإنَّ الدل
يشيل كل من قام بشرائع اإلسالم من معتقدات وأعيال وآداب واريها وكذلك اإلميان 

فااؤمن مقابل الكافر فإذا قيل إميان ومؤمن بدون قول اإلسالم معه فهو شامل للدين كله 
أما إذا قيل إسالم وإميان يف سياق واحد فإن اإلميان يفسر بأعيال القلوب وعقيدتا 

إلسالم يفسر بأعيال اجلوارح وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جوابه جلربيل وا
إىل آخر أركان اإلسالم وقال يف ) اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن ميداً رسول اهللا(

اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه إىل آخر أركان اإلميان ااعروفة ويدل على هذا الفرق 
ميَاُن ِيف (ه تعاىل قول قَاَلِت اْألَْعَراُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْيَنا َوَليَّا َيْدُخِل اْألِ

وهذا يدل على الفرق بني اإلسالم واإلميان فاإلميان يكون يف القلب ويلزم من ) قـُُلوِبُكمْ 
أال وإن يف اجلسد مضغة (ليه وسلم وجوده يف القلب صالح اجلوارح لقول النيب صلى اهللا ع

خبالف ) إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب
اإلسالم فإنه يكون يف اجلوارح وقد يصدر من ااؤمن حقاً وقد يكون من ناقص اإلميان هذا 

ما إذا انفرد هو الفرق بينهيا وقد تبني أنه ال يفرق بينهيا إال إذا اجتيعا يف سياق واحد وإ
}} أحدمها يف سياق فإنه يشيل اآلخر   
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 ولكن إليك قوله
  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسليون 

 مث قوله
 َقاَلِت اْألَْعَراُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْيَنا 

 
سالم وينكر على األعراب إميا�م ويدعوهم بااسليني فكيف يدعو اهللا الذين آمنوا إىل اإل

 وكإمنا إسالم األعراب كان وصية عار على األعراب ،
 مث يقول

السََّالَم َلْسَت يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َضَربـُْتْم ِيف َسِبيِل اللَِّه فَـَتبَـيـَُّنوا َوَال تـَُقوُلوا ِلَيْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم 
نـَْيا َفِعْنَد اللَِّه َمَغاِمنُ َكِثريَة  َكَذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قَـْبُل َفَينَّ اللَّهُ ُمْؤِمنً  َعَلْيُكْم  ا تـَْبتَـُغوَن َعَرَض اْحلََياِة الدُّ

94 -فَـَتبَـيـَُّنوا ِإنَّ اللََّه َكاَن ِمبَا تـَْعَيُلوَن َخِبريًا   
ؤمن وهو ذات اللبس يف كلية وآيات كثرية ومتعددة جتعلك يف لبس بني كلية ااسلم واا

 ااشرك والكافر ، 
وهذه اآلية من اآليات اليت كن ضحية التحريف ، فقد كتبْت مرًة السلم ومرة السالم وأمجعوا 

 بأن السلم والسالم واإلسالم أمساء اعىن واحد ،
، وأل�م حيددون اافردات بلغتهم فقط راحوا يقتلون كل من ال يستطيع نطق السالم بلغتهم 

فال يستطيع الفرس وال أهل الغرب وال األقباط وال اليهود نطق هذه الكلية بشكلها 
الصحيح قدميا ، بل ال يفهيون معناها ، ولن يتقبل العرب بديال هلا كيا هي يف لغة 

 اآلخرين أي شالوم مثال كيا يقول اليهود ،
ح اخلري وال أهال ومرحبا وال وحىت فييا بينهم ، فال خيتارون حتية اري السالم عليكم ، فال صبا 

 حتيايت لك ، رام أن اهللا أمرهم برد التحية مبثلها أو بأحسن منها ،
 

 سورة النساء
َها َأْو ُردُّوَها ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلل َشْيٍء َحِسيًبا   )86(َوِإَذا ُحيليُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّواْ بَِأْحَسَن ِمنـْ  
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فقط ، ألن حتية ااؤمنني هو السالم ) السالم عليكم ( التحية هي لكنهم إستدلوا على إن 
 عليكم

146ص  -وجاء يف التحرير والتنوير   
ودل قوله وإذا حييتم بتحية على أن ابتداء السالم شيء معروف بينهم ، ودليله قوله تعاىل يا 

هلها ، أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا اري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسليوا على أ  
44 -األحزاب  -كيا إستدلوا بقوله تعاىل   

 حتَِيَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسَالم   َوَأَعدَّ َهلُْم َأْجرًا َكرِميًا
  

 لكن كالمهم هذا لو كان فيه شيئ من الصحة لكان النص جاء بذا الشكل 
م هذه الزيادة ،وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها ، مبا إن التحية معروفة لديهم ، فعال -  
عليه يكون ااعىن فإذا حييتم بأي حتية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ، كيا إن الكالم هنا  

ليس بني ااؤمنني ، بل بني ااؤمنني وباقي الناس من كل األديان والطوائف واللغات ، ألن 
م لكان الفاعل هنا جمهول ، أي الذي يلقي على ااؤمنني التحية ، ولو كانوا هم أنفسه

إذا حتييتم أو حتاييتم أو حيا بعضكم بعضاً أو إذا ألقى بعضكم لبعض  -النص جاء مثال 
 التحية ، أو إذا حييتم بعضكم أو فييا بينكم

 على ارار قوله يف سورة احلجرات
ياأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم  

 لبعض أن حتبط أعيالكم وأنتم ال تشعرون
أو قوله    

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا با إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلمث 
  وأنتم تعليون

وآيات ال حصر هلا تبني لنا إن اهللا تعاىل جييع الفئة الواحدة بالتبعيض فييا بينهم أو التأكيد 
ضهم أولياء بعض ، وحىت يف النه  ، كيؤمنون ببعض لإلشار إىل نفس الفئة  ، كبع

 وتكفرون ببعض ،
وحىت لو فقه األعاجم قول السالم فييا خيص آية إلقاء السالم فلن ينفعهم ذلك ، ألن  
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 السالم سوف يتحول إىل اإلسالم ، وعلى األعاجم أن يسليوا ويؤمنوا ويدفعوا الزكاة ،
ا مل يسليوا وأما الزكاة إن أسليوا ، فااهم أن يدفعوا ماال ، أما اجلزية إذ  

من هذه القضية جتد نفسك أمام قوم يريدون أن يتيلكوا الدين ويصورونه على أمانيهم  ، كيا 
 صوروا إمساً لدينهم وكيا صورت اليهود والنصارى ألنفسهم ذلك ، 

 
كونه   هنا تكين أعظم رزية حلت بنا كيا حّلت مبن قبلنا ، وهي متلك الدين بعيداً عن -

 للجييع ،
 وكان اهللا من قبل قد حارب أهل الكتاب يف هذا النه  وأراد هلم ترك حبهم يف متلك الدين ، 

راح الفقهاء من ااسليني للقول بأن أصل كلية يهود جاءت من يهوذا وهو من أخوة  -
يوسف وقال بعضهم هو من أبناء يهوذا ، ولكن موسى جاء بعد وفاة األسباط مجيعاً ، 

ى النيب األعظم لدى اليهود وصاحب شرائعهم ووصاياهم وكتابم وهم مازالوا عليه وموس
حلد اآلن ، ومل خيربنا اهللا عن تقديس اليهود لشخٍص إمسه يهودا ، بل لنٍيب مساه القرآن بعزير 

مشتقة من إسم يهودا اا صح القول بكونوا هوداً ، -اليهود  -، ولو إن   
ية شاذة ال يريدها اهللا فيا بال النصارى ، فالنصارى جاءت من وبعد فإذا كانت اليهودية كل

إتباع نيب اهللا عيسى بن مرمي والذي يسيى أيضا بالسريالية اليسوع ويكتب إسم اليسوع 
  -بالسريالية هكذا 

 ܝܫܘܥ
وأترك لك التعليق على الرسم اخلاص بإسم اليسوع باللغة السريالية ، ااهم إن النصارى من  

بذة عند اهللالصفاة احمل  
فليا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إىل اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا آمنا  

52 -باهللا واشهد بأنا مسليون    
 

من هنا كان اافروض أن تكون تسيية هؤالء القوم بالنصارى تسيية حيبها اهللا ، كذلك اليهود 
من باهللا ،فين ااؤكد إن معىن اليهود صفة ان يهتدي ويؤ   

راح معظم الفقهاء إىل ان هذه التسييات وأمهها النصارى كانت مقربة عند اهللا قبل فرضه 
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 للدين اإلسالمي ، وينبغي أن يتبع اجلييع الدين اإلسالمي ، فهل أقّر اهللا ذلك
أعظم إستدالالت أهل الفقه هو ما جاء يف قوله تعاىل =   

 سورة آل عيران
يَن ِعنَد اللَّ  ِه اِإلْسالُم َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغًيا ِإنَّ الدل

نَـُهْم َوَمن َيْكُفْر ِبآيَاِت اللَِّه َفِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب  19 -بـَيـْ  
 

 وقوله يف نفس السورة
َنا َوَما أُنزَِل َعَلى ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباِط َوَما ُقْل آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل َعلَ  يـْ

ُهْم َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُيوَن (84) َوَمن  ْم َال نـَُفرلُق بـَْنيَ َأَحٍد ملنـْ أُوِيتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمن رَّبِل
َر اِإلْسالِم ِديًنا فَـَلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِيَن -85   يـَْبَتِغ َايـْ

 
 فيا هو الدين اإلسالمي الذي ال يقبل اهللا دينا سواه ؟
 وهل هو آخر األديان الذي حّتم على اجلييع إتباعه ؟

 
جداً ،  نتجنب كثرياً إيراد األحاديث اانسوبة للرسول الكرمي ألننا نعتقد إن صحتها نادرة -

فأل�م إمتنعوا عن حتريف القرآن راحو إىل حتريف السنة ، وأخذوا يفرضون السنة اادعاة 
على كل ما جاء يف القرآن وبذلك حرفوا القرآن بطريقة أخرى ومن اري باب ، وهذا ما 

حيرفون الكلم عن مواضعه ، مع ذلك سنذكر من  -أمساه اهللا وأطلقه على أهل الكتاب 
شيئا ال ألجل اإلعرتاف با بل ألجل تبسيط ااوضوع ،تلك األحاديث   

و نسب له أيضا  -الدين ااعاملة  -ُنسَب له صلى اهللا عليه وآله وسلم إنه قال   
-التقية ديين ودين آبائي  -أو  -الدين التقية  -وبعضهم نقل له  -الدين النصيحة  -  

سالم أم إىل لفظ اإلسالم ، أم فهل كانت اآليات أعاله تشري إىل ذلك ، أي إىل معىن اإل
 بالتحديد ما جاء به ميد من دين ؟

 
:وقد جاء يف كالمنا يف الفصل اخلاص بإبليس نص مهم نرى إعادته اآلن وهو   
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 ما معىن دين اإلسالم ؟

 
 ذكرنا سلفا ما نصه ،

، وهذا  جل ما أراده اهللا من خلقه أن يؤمنوا بوجوده دومنا معجزة خارقة حتثهم على اإلميان به
هو أهم ااقومات اليت ينتخب به اهللا أنبياءه وأوصياءه ، أي إن كل األنبياء واألوصياء آمنوا 

.باهللا قبل أن يريهم اهللا ويعطيهم ااعاجز   
.وهذا هو بالضبط مفهوم الدين اإلسالمي   

 
ت هو دين اهللا األوحد منذ آدم ، ولكن اليهود والنصارى هم من حرفوه  مبسييا: اإلسالم 

أخرى بإسم الدين اليهودي وااسيحي رابة منهم بتيلك الدين لصاحلهم ال لصاحل اهللا ، 
أي إن األعراب بتيلكهم لدين ميد إنتهجوا نفس �  اليهود والنصارى وهذه النه  جيعل 

حىت وإن كانت عباداته ومعامالته مطابقة اا  -مثال الدين األعرايب  -الدين بإسم آخر 
ولكن مبجرد متلك الدين لقوميٍة ما أو لفئٍة ما هو خروج عن النه  اإلسالمي أرادها اهللا ، 

إىل �  حتزيب ، فاإلسالم حتول إىل حزب قومي وليس إىل دين لكل البشر ، وهذا اافهوم 
 يعين الطائفية يف الدين ، 

حلنفية فالطائفية ليست أن تشري إىل مذهب مجاعة معينة وتفرق بينهم ، كااالكية والشيعة وا
. مثال ، ال بل الطائفية أن تفرق بني ااسلم العريب واري العريب   

 
ونسأل أيضا ، إذا كان اإلميان مفضال على اإلسالم فلياذا مل يكن الدين عند اهللا اإلميان 

يا أيها الذين أسليوا أو أيها ( وليس اإلسالم ، وااذا مل خياطب اهللا صحابة الرسول ب 
ل األخري هو إن هذا الدين لو إنتقل إىل قوٍم ذوي لغاٍت أخرى ال ؟ والسؤا) ااسليون 

 يتكليون العربية فهل جيربون على هذه التسيية ؟
ال ينبغي علينا أن نذكر اآليات اليت نستدل با على إن مجيع األنبياء ومن تبعهم هم من = 

،  روفة للجييع وأوردنا منها يف هذه الدراسةااسليني ، أل�ا كثرية ومع  
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 ولكن لنتوقف قليال ،
كيا جاء على لسان الكثري من األنبياء ومن تبعهم كيثل   -حنن مسليون  -هل قالوا حقاً 

 قول يعقوب وإبراهيم وأبنائهيا يف قوله تعاىل 
  
نـَْيا  َناُه ِيف الدُّ َوِإنَُّه ِيف اآلِخَرِة َلِيَن  َوَمن يـَْرَاُب َعن مللَِّة ِإبـَْراِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفيـْ

َوَوصَّى ِبَا ) 131(ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْيُت ِلَربل اْلَعاَلِيَني ) 130(الصَّاِحلَِني 
يَن َفَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَ  نُتم مُّْسِلُيوَن ِإبـَْراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَا َبِينَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدل

أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَيْوُت ِإْذ َقاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن بـَْعِدي َقاُلواْ ) 132(
133(نـَْعُبُد ِإَهلََك َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َواِحًدا َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُيوَن   

 
وااذا إذاً إختار احلواريون تسيية أخرى اري ااسليني وقالوا حنن أنصار اهللا ، وهل قالوا حقا 

 هذا اللفظ أيضاً وباللغة العربية ؟
اجلواب القطعي إ�م مجيعاً قالوا بلغاتم ال باللغة العربية ، وترمجها لنا اهللا مبا نفهيه ، لكن 

ال يكون الدين للجييع ، مصاحلنا إتفقت مع هذه الرتمجة ولكي  
فلو إن ما جاء به ميد وما جاء به عيسى وموسى من أديان هي أيضا بذات اإلسم فكيف  

 نغزوهم ونأخذ منهم اجلزية أو نتيلك نساءهم وأراضيهم ،
ااصيبة الكربى إن اجلواب نعم إن اليهود يدينون بالدين اإلسالمي والنصارى كذلك ، وال فرق 

جيربون على إختاذ تسيية دينهم بالدين اإلسالمي لكي يتقبل اهللا أعياهلم ،بيننا وبينهم وال  
وحىت حترميهم على ااسلية الزواج من نصراين أو يهودي ، وكراهية زواج ااسلم من نصرانية أو 

 يهودية ، وهذا احلكم أمجعت عليه ااذاهب اإلسالمية كلها ،
إعتيد اجلييع على آيتني فقط لتحرمي ذلك -  

ة اايتحنة سور   
َفِإْن  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُيْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم بِِإميَاِ�ِنَّ 

ُْم َوال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ َوآُتوُهم مَّا  َعِلْيُتُيوُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ هلَّ
أَنَفُقوا َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُيوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوال ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر 
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َنُكْم َواللَّ  10(ُه َعِليم  َحِكيم  َواْسأَُلوا َما أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّه َحيُْكُم بـَيـْ   
 سورة البقرة

نِكُحواْ َوَال تَنِكُحواْ اْلُيْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألَمة  مُّْؤِمَنة  َخيـْر  ملن مُّْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوَال تُ 
ْعَجَبُكْم أُْولَِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّاِر اْلُيْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنواْ َوَلَعْبد  مُّْؤِمن  َخيـْر  ملن مُّْشرٍِك َوَلْو أَ 

ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن  221(َواللَُّه َيْدُعَو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَيْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيل   
جاء وكي ال جيعل اهللا حسرة يف قلوب ااسليني إذ ينظروا إىل مجال الكتابيات وال ينكحو�ن  

 هلم الفرج بقوله تعاىل
ُْم َوالْ  ُيْحَصَناُت اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيلَباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ هلَّ

آتـَْيُتُيوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  ِمَن اْلُيْؤِمَناِت َواْلُيْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِمن قَـْبِلُكْم ِإَذا
َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمن َيْكُفْر بِاِإلميَاِن فَـَقْد َحِبَط َعَيُلُه َوُهَو ِيف  ُمِْصِنَني َايـْ

5 -اآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِيَن    
  

اج من احملصنات ولكن هذه اآلية فتحت لنا موضوعا آخر ، وهو ااذا حلل اهللا لليؤمنني الزو 
 من ااؤمنات ؟

 هل هذا يعين إ�ن كن مرمات عليهم وبنزول هذه اآلية مت حتليلهن ؟
 

 جاء بابن كثري
وأحل لكم نكاح احلرائر العفائف من النساء : أي ) واحملصنات من ااؤمنات : ( وقوله 

وتوا الكتاب من واحملصنات من الذين أ: ( ااؤمنات ، وذكر هذا توطئة اا بعده ، وهو قوله 
وإمنا . احلرائر دون اإلماء ، حكاه ابن جرير عن جماهد : أراد باحملصنات : فقيل ) قبلكم 

احلرائر ، فيحتيل أن يكون أراد ما حكاه عنه ، وحيتيل أن يكون : احملصنات : قال جماهد 
ر هاهنا ، وهو قول اجليهو . أراد باحلرة العفيفة ، كيا قاله جماهد يف الرواية األخرى عنه 

لئال جيتيع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك اري عفيفة ، فيفسد حاهلا ; وهو األشبه 
والظاهر من اآلية " . حشفا وسوء كيلة : " بالكلية ، ويتحصل زوجها على ما قيل يف ااثل 

مصنات اري : ( العفيفات عن الزنا ، كيا قال يف اآلية األخرى : أن ااراد باحملصنات 
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25: النساء ) [ ات وال متخذات أخدان مسافح   
  

 كيا جاء يف كل كتب التفسري حىت لدى الطبأطبائي الشيعي ااذهب اإلمجاع مبا ورد أعاله ،
 ولكن من هي احملصنة ؟

 احملصنة هي العفيفة والشك يف ذلك ، ولكن ما معىن احملصنة بالضبط واليت عناها اهللا تعاىل ؟
عىن احملصنة بأ�ا الفتاة اليت مل تزين قط ودليلهم على ذلك ما يفهم النصارى وحىت اليهود م

 قامت به مرمي العذراء إذ أحصنت فرجها ، 
َقْت ِبَكِلَياِت َربـلَها وَكُ  تُِبِه َوَمْرَميَ ابـَْنَة ِعْيرَاَن اَلِيت َأْحَصَنْت فَـْرَجَها فَـنَـَفْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا َوَصدَّ

التحرمي 12 - نيَ وََكاَنْت ِمَن الَقانِتِ    
ذه التسيية بل لو ترجم هلم القرآن سيفهيون إن طبعا ال يستدلون على هذه اآلية بوهم 

التحصني هو عدم الزنا ، لذا سيفهيون إن احملصنات من ااؤمنات هن النساء اري الزانيات 
س ويفهيون إن لليسليني أن يتزوجوا من نسائهم اري الزانيات ، أي إن اخلطاب هلم ولي

 لنا ، 
الزواج فيفهوم احملصنة يف هذه اآلية يعين أن تبتغي الفتاة من وراء العالقة بينها وبني الرجل 

ورمبا ااتعة فقط أي كأن تكون عاقراً  ، هي تبتغي ااتعةو ه  ،فقط ال اري وتفّرد جسدها ل
ة لذة ااعاشرة وال ميكن هلا إجناب الطفل من وراء هذا الزواج ، ولكن هذه ااتعة وأعين بااتع

، تطلبها على حنو اإلستقالل بالزوج دون اريه ، فعكس احملصنة هي ااسافحة ، والِسفاح 
هو إتيان الفعل دون حدود أو دافع معترب ، فالسّفاح ليس من يقتل الكثري من الناس ، فرمبا  

من  كان يف فعله هذا أمر شرعي أو حىت عريف ، كأن يكون ثأرا لعشريته ، ولكن السّفاح
يقتل ألجل متعة القتل ال اريها دون وجود دافع شرعي أو عريف أو قانوين لفعله ، أي 

هوس يف القتل ، كذا ااسافح وااسافحة ، فال يرومون من وراء العالقة إال متعة التجديد ال 
متعة النكاح ، أي إنه أو إ�ا لو أرادت متعة النكاح فييكن أن جتدها يف شخص واحد 

بكامل اللذة وبكامل ااسؤولية ااتأتية من هذه العالقة ، أما لو هوت رجاًال فتشرتك معه 
فقد تعدت حدود التحصني وحدود متعة النكاح ، حىت الرجل بإختياره عدة زوجات دون 

أن يكون مؤهال ومستعداً للقيام بواجباته الزوجية من النكاح والنفقة فقد دخل يف نطاق 
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 حب النظر بني اجلنسني دون نية اإلقرتان ، كنظر الرجل السفاح ، والسفاح يبدأ حىت يف
 بشهوٍة إىل النساء والعكس صحيح ،

وأمجل ما قيل من حكية يف ذلك قول جعفر بن ميد وهو من أحفاد علي بن أيب طالب 
فإن فتحتها ، فين ينظر إىل فتاة كأمنا أرسل هلا رسالة ) النظرة بريد الزنا ( حيث قال 

ت على بريده ووقع الزنا ، بإبتسامة فقد رد  
وال يقتصر مفهوم هذا القول على هذا احلدث فقط ، بل يأخذ معىن أكثر مشولية وهو إن 

الذي ينظر إىل مفاتن النساء ويكرر ويكرر فقد جتيعت يف صدره رسائل كثرية جتعله يبحث 
 عن الزنا بأي وسيلة ،

من ااؤمنات ؟نعود إىل سؤالنا ، ااذا حلل اهللا لليؤمنني احملصنات   
مل ختصص هذه اآلية لتحليل طعام أهل الكتاب لليؤمنني فقط ، بل أقرت العكس كذلك ، 

 أي هناك تبادل يف اإلباحة والتحليل ، ونعود للنص
   

 اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيلَباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ هلَُّ ْم 
 َواْلُيْحَصَناتُ 
 ِمَن اْلُيْؤِمَناتِ 

 
الطيبات هنا ال تعين الطيبات من الطعام بل ما يتطيب به من مأكل كالبهار بأنواعه  - 

ومطيبات الطعام على إختالف أنواعها ، والعطور والروائح ، وحىت الكالم الطيب 
الطيبات ( تيب والتوايل ، أي واللقاءات الطيبة بني ااسليني وأهل الكتاب ، فالواو هنا للرت 

تعين الطيبات من الذي ال يدخل يف مفهوم الطعام مبا إن الطعام تلت الطيبات ،  ) وطعام 
كيا إن الطيبات أمشل بالنوع من الطعام ، فلو كان هنالك ختصيص لكان القول سيكون 

أحل لكم الطيبات من الطعام أو من طعام الذين اوتوا الكتاب ، -  
  -فهوم جاء متقدما على ذلك بقوله تعاىل يف اآلية اليت تسبقها كيا إن اا

 ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيلَباُت َوَما َعلَّْيُتم ملَن اجلََْوارِِح  ،
وبعد أن نصل إىل الشق الثاين من اآلية وفيه حتليل طعامنا على أهل الكتاب تأيت هلم ال لنا 
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حليت احملصنات من ااؤمنات ، أي أحل ألهل الكتاب طعامنا واحملصنات من ااؤمنات ال 
) وطعامكم حل هلم ( بد أن تتبع احلالل الذي هلم ال لنا ، ألن احللية إنقلبت هلم بعد 

 فاحملصنات من ااؤمنات وطعامنا حّل هلم ،  
ُجوَرُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُيوُهنَّ أُ  -أما ما لنا من احملصنات من الذين أوتوا الكتاب فال حيللن علينا إال 

َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَدانٍ   ُمِْصِنَني َايـْ
ألن الكثري من ااؤمنني كان يعامل الكتابية على أ�ا سبية ماهلا يف ذمته شيئ ، وبعد فإن  -  

اهللا مل يبني هلم كيفية إتيان ااؤمنات ألن كتابم حيكم ذلك كيا إن العرف العريب والنه  
ر ذلك ، فإذا كان ااسلم مل يكن من قبل ينكح ااؤمنة احملصنة وال يعطيها اإلسالمي يقر 

هي من أواخر السور  -ااائدة  -أجرها ، فياذا كان يفعل والفقهاء أمجعوا إن هذه السورة 
اليت نزلت على قلب الرسول ، ومن منطق اآلية يتضح إتا تشريع جديد مل يكن قبل ذلك 

أي إن هذا اليوم الذي تسيعون فيه هذه اآلية  -وم أحل لكم الي -قد أنزل لقوله تعاىل 
 شرعُت لكم أن تأكلو وتفعلوا كذا وكذا ، للنظر لألمر من جانٍب آخر

 يف هذه اآلية حتليل ما مل يسبق لليسليني العلم حبليته وهن
الطيبات - 1  
طعام الذين أوتوا الكتاب - 2  
طعامنا ألهل الكتاب - 3  
نات احملصناتالزواج من ااؤم - 4  
الزواج من احملصنات من أهل الكتاب  - 5  

 
من اافروض إن اآلية أتت بالتبادل بني ااسليني وأهل الكتاب ، لكن تفسريهم لآلية يعطي 

 ألهل الكتاب واحدة مقابل أربعة لليسليني ، وهي حلية طعامنا هلم ،
مة إن أعطيناهم من طيباتنا فيا مينعهم من أخذ الطيبات منا ، ال بد أن يكون اجلواب ال حر 

على أقل تقدير العطور والتوابل ، لذا فإن التشريع قصد أن أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
أوتوا الكتاب وطعامكم حل هلم والطيبات وااؤمنات احملصنات ، وهذا هو �  بالاة 

 القرآن ، 
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على أساسها حترمي  لنعترب إن هذا اإلستنتاج اري صحيح لنعود إىل النصوص اليت يزعيون
 الزواج من أهل الكتاب

10 -سورة اايتحنة    
َفِإْن  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُيْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم بِِإميَاِ�ِنَّ 

ُْم َوال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ َوآُتوُهم مَّا  َعِلْيُتُيوُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ هلَّ
أَنَفُقوا َوال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُيوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوال ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر 

َنُكْم َواللَُّه َعِليم  َحِكيم  َواْسأَُلوا َما أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنَفُقوا َذلِ  ُكْم ُحْكُم اللَِّه َحيُْكُم بـَيـْ  
 

221 - سورة البقرة  
نِكُحواْ َوَال تَنِكُحواْ اْلُيْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألَمة  مُّْؤِمَنة  َخيـْر  ملن مُّْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوَال تُ 

َلَعْبد  مُّْؤِمن  َخيـْر  ملن مُّْشرٍِك َوَلْو َأْعَجَبُكْم أُْولَِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّاِر اْلُيْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنواْ وَ 
ُ آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن   َواللَُّه َيْدُعَو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَيْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويـُبَـنيل

 
 

لكافر والكافرة وااشرك وااشركة ، وهذه صيااة ختتلف يف نص اآليتني حترمي مناكحة ا -أوال 
 عن صيااة اآلية موضوع البحث إذ ناداهم بأهل الكتاب ،

بإمجاع الفقهاء فإن اآلية من سورة اايتحنة نزلت يف نساء قريش ونساء القرى اليت من  -ثانياً 
نة ،حوهلا  ، ومل تذكر أي رواية بأن هناك من نساء أهل الكتاب أتني لليدي  

يقول اهللا صراحة  واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب ، فأتونا بآية واحدة أو حىت  -ثالثا 
 حديث مكذوب للنيب يصف ااشركة والكافرة باحملصنة ،

فسر العلياء ان اآلية من سورة ااائدة جاءت ناسخة آلية سورة اايتحنة ألن سورة  -رابعاً 
لكافرات من أهل الكتاب ، وقد تكليا فييا سبق عن ااائدة أتت بعدها ، فُحّلل نكاح ا

 عدم وجود أي آية يف القرآن ناسخة لغريها 
عن الصحابة وزوجات النيب ستجد إن الصحابة من  لالحقلو راجعت حبثنا ا -خامسا 

األعراب واري األعراب وصفهم اهللا كيا مل يصف إبليس وكّفرهم كيا مل يكّفر قوم عاٍد 
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شركني ومنع عنهم حىت التعرف على حدوده ، فلو أتانا شخص من ومثود ، ووصفهم باا
تلك االة اآلمثة وما أكثرهم ممن يدعون اإلميان وهم ألد اخلصام فيا أدرانا بصدق إميانه واهللا 
أعلم مبايف الصدور ، هل ننتظر أن يتزوج الفتاة وبعد ذلك نكتشف كفره وإحلاده ليطلقها ، 

 تظفر بااؤمن احلق ، كم من ااسليني اآلن شارب للخير وكم هلا أن تتزوج وتطّلق حىت
 وتارك للصالة وال يدفع حىت اخلبيث للزكاة ، أجبنا أنت ،

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن ميد رسول اهللا ، كم شهد با اانافقون وهم با   -سادساُ 
ل إىل ما يرضي اهللا كافرون ، عيوماً هذه الشهادة عظيية ااقام عند اهللا وهي بداية الوصو 

، وحنن الذين أُرسل الرسول فينا نلزم مجيعاً بنطقها وجدانيا وكالمياُ ، فهل يلزم أهل الكتاب 
 با ،

اجلواب يلزمون بداللتها ال بصيغتها الشكلية ، أي يشهد النصراين بأن ال إله إال اهللا وان 
اهللا ، كيف ذلك ؟ عيسى رسول اهللا واليهودي بأن ال إله إال اهللا وان موسى رسول  

ألن هلم شرعهم ولنا شرعنا وشرائعنا مل متح شرائعهم ، ولكن اهللا كان يتهيهم يف عقيدتم 
 باهللا ووحدانيته كيا إتم الصحابة يف ذلك ، أي حينيا يقول تعاىل

 
َنُكْم َأالَّ نَـ  نَـَنا َوبـَيـْ ْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوال ُنْشرَِك ِبِه َشْيئاً َوال ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَيٍة َسَواٍء بـَيـْ

64 -يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه َفِإْن تـََولَّْوا فَـُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُيوَن    
 

ذا األمر هذا ما كان يريده اهللا ورسولنا منهم فقط ، أما اإلقرار بأن ميد هو رسول اهللا فه
واجب علينا إقناعهم به وال جيب عليهم اإلقتناع تلقائياً به ، وهذا الكالم خيص الذين مل 
يستدلوا على أنه قد ورد يف كتابم ان ميداً هو الرسول الذي يلي موسى وعيسى ، أي 

ماذنب الذين مل يعوا الكتاب احلق الذي ورد ذكر ميٍد به ، هذا األمر إمثه على من حرفه 
الذي ) برنابا ( على من مل يرى أو يسيع بذلك ، أو أكد هلم القس مثال إن إجنيل  ال

ندعي بوجود إسم الرسول فيه هو إجنيل ليس مبحرف وإنه مل يذكر فيه إسم ميد ، وهناك 
سواء ذكر فيه إسم ميد أم مل ) برنابا ( بعض الطوائف ااسيحية ال تعرتف أبداً بإجنيل 

،) برنابا ( ُكتَب حديثاً ونسب إىل يذكر ، ويقولون أنه    
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قل يل أنت من يتحيل منا أن يدعي شخص ما بأن قرآننا مرف شكال أو مضيوناً ، فلياذا 
جنربهم بالتعقل والتفهم وال نرضاه ألنفسنا ، كل األمة اإلسالمية ال تعرتف بكل أحاديث 

حاديث وتكذب الطائفة الرسول وكل طائفٍة حتوز لنفسها ما ينفعها وينفع مصاحلها من األ
األخرى ، لكن أهل الكتاب جيب عليهم أن خيضعوا ويتذللوا لنا ويعرتفوا بكل ما جاء به 

نبينا وااصيبة ما جائنا به ، فاألمم اآلن الذنب هلا مبا فعله األسالف ، وهل حقا ذكر 
قع علينا ، رسولنا باألجنيل أم ال ، فهذا ذنب األوائل من أهل الكتاب ، أما اآلن فالذنب ي

فبعد وفاة الرسول دخلنا عليهم بالسيوف لنقول هلم أن ديننا هو احلق ، واآلن دخلنا هلم 
 بتشتتنا وخالفاتنا وإراهابنا لنقول هلم هيا حنن احلق فاتبعونا ، 

أتعتقد إن رسوال من الرسل أمره اهللا بنشر الدين بذه الكيفيات ، وعلى أي أساٍس يعامل 
ويعفوا عنهم ويستغفر هلم ويشاورهم ، فييا نعامل أهل الكتاب بأّما  الرسول صحابته بلني

 أن تسلم أو تقتل ،   
  

 سورة آل عيران
ُهمْ    فَِبَيا َرْمحٍَة ملَن اللَِّه لِنَت َهلُْم َوَلْو ُكنَت َفظّا َاِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـْ

ِلَني َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاوِ   -ْرُهْم ِيف اَألْمِر َفِإَذا َعَزْمَت فَـتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُيتَـوَكل
159 

 
وااذا حني يرضى اهللا على صحاٍيب واحد أو حىت عشرة فإننا نقول لقد رضى اهللا عنهم مجيعاً 

واحد من أهل  ، وحني يرضى عن جميوعة من أهل الكتاب نقول إن اآلية نزلت يف شخص
 الكتاب ، 

ِه ال َيْشتَـُروَن َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَيْن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم َوَما أُْنزَِل ِإلَْيِهْم َخاِشِعَني لِلَّ 
ْم ِإنَّ اللَّ  َه َسرِيُع احلَِْساِب ِبآيَاِت اللَِّه َمثَناً قَِليًال أُْولَِئَك َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِل  

199 -آل عيران   
 

 وحني يغضب على فريق منهم نقول لقد اضب اهللا عليهم مجيعاً 
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ُهْم لََيْكُتُيوَن احلَْ  َناُهْم اْلِكَتاَب يـَْعرُِفونَُه َكَيا يـَْعرُِفوَن أَبـَْناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقاً ِمنـْ قَّ َوُهْم الَِّذيَن آتـَيـْ
146 -يـَْعَلُيونَ   
ق بني قول اهللا عين زامن الرسول فيا الفر   

  –َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم فَـُهْم ال يـُْؤِمُنوَن ) 6(لِتُنِذَر قَـْوًما مَّا أُنِذَر آبَاُؤُهْم فَـُهْم َااِفُلوَن  
 

آل عيران -وبني أن يقول عن أهل الكتاب    
ُهْم اْلُيْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهْم اْلَفاِسُقوَن َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْرياً هلَُ      110 -ْم ِمنـْ
 

 أتعرف الفرق ؟
الفرق إن هناك بيان من اهللا بأن هناك من هو مؤمن من أهل الكتاب ، أما أهل مكة واادينة 

 فإن القول سبق حىت بعثت النيب بأن أكثرهم ال يؤمنون ،
ن الفرق بني ااسلم وااؤمن ، وأعطيناكم فكرة توسعنا بااوضوع ألمهيته ولكننا نبحث اآل -

عن إن اهللا أراد منذ البداية أن يكون الدين هللا وليس ألمٍة ما ، لذا ترى اهللا يناديهم بأهل 
فهذا ليس إعرتاف  أو ااسيحالكتاب وهذه التسيية أزكى هلم ، أما حني يناديهم باليهود 

يقول عن أولئك القوم وأولئك ، وحىت نداءه بيا منه بذه التسيية إمنا ليبني لنا ما يريد أن 
أهل الكتاب فهو كيا ذكرنا دعوة من اهللا ليعرتفوا مبا أنزله اهللا عليهم من الكتاب ال مبا 

إبتدعه الرهبان والقساوسة سابقا من سنن ، ومبا يدعون هم بأ�م أهل كتاب ال أهل سنن 
 مبتدعة ، وهذا بالضبط ما فعله صحابة الرسول ،

 
الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر  إن

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا )  150( ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال 
 للكافرين عذابا مهينا 

إذ  هذه اآلية فسرت على ا�ا نزلت بأهل الكتاب ، واحلق أ�ا نزلت يف صحابة الرسول ،
يتهيون الرسول بأن هذا األمر السياوي منه وذاك األمر من اهللا ، ليطيعوا أمر اهللا ويكفرون 

 بأمر الرسول ، خاصة فييا يتعلق بااوارد ااالية كاألنفال والفيئ واخليس ، 
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عليه ال يوجد شيئ أمسه الدين اإلسالمي بل إن كل األديان هي أديان إسالمية ، ومن الكفر 
سنا بذه التسيية ، واألمّر من ذلك قيام ااهيينني على اخلالفة منذ وفاة أن خنص أنف

الرسول وحىت سقوط بغداد بتسيية الطوائف اليت ينتيون هلا بإسم الطوائف السنية على أ�ا 
تتبع سنة الرسول ، واألجدر أن يسييهم ااخالف هلم يف �جهم بذه التسيية ال أن 

 يسيون أنفسهم بذلك ، 
ل من يؤمن بوحدانية اهللا فهو مسلم ، ودينه هو الدين اإلسالمي ، وكل من يؤمن بنبوة لذا فك

رسول أمته فهو صاحب شريعة إسالمية وديٍن إسالمي ، حىت من يقول بربوبية عيسى وانه 
إبن اهللا له فهو مسلم ، على أن يكون ذلك اإلعتقاد مبنياً على ربوبية األمر ال على ربوبية 

تعاىل من يطع اهللا ورسوله ، كيا يكون اإلعتقاد بأن عيسى إبن اهللا على  الشخص ، كقوله
أساس الرتبية ال على أساس التولد ، كقول رسولنا ، اهللا رباين فأحسن تربييت ، فكثرياً ما 

 جند من النصارى من يؤمن بذلك ،
من قبل  فاإلسالم وااسلم هي مرحلة فكرية يستسلم با العقل لوجود خالق ، وميكن وصفها

الشخص ااقابل ، وإن معىن اإلسالم هو الطاعة التامة ألوامر اهللا ، مع ذلك فهذه الطاعة 
   ، حتتاج إىل اإلنسجام التام مع حيثياتا وهذا هو اإلميان

فاإلميان هو مرحلة وجدانية وقلبية ، وال ميكن أن يصفها إال اهللا ،   
اهللا ، فييكن أن تصفه بااسلم ، ألنه أطاع أي حينيا تسيع أحداً ما يشهد بأن ال إله إال 

أمر اهللا ورسوله وشهد بوحدانية اهللا وصدق رسوله ، أما من تراه يؤدي كل الفرائض ويطبق 
الشريعة مبا أنزلت ، فال ميكن أن تصفه بااؤمن أبدا ، ألن هذا الوصف وصف لقلبه الذي 

س بأن هذا مؤمن وهذا ليس مبؤمن ، ال يعلم ما فيه إال اهللا ، لذا منعنا اهللا أن نصف النا
ألن هذا الوصف ال يعليه إال اهللا ، نعم من خيالف شرع اهللا بأن ال يؤيت الصالة فهذه من 
األدلة على عدم إميانه ، أما العكس فليس بصحيح ، إال أن يكون بتزكية من اهللا أو بقوٍل 

يقبل منهم إعرتافهم  منه جل وعال ، فحىت الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، فال
ألنفسهم باإلميان وإن كان بشكل جزئي ، فحىت هذا اجلزء أو األجزاء ، كثرية كانت أم 

 قليلة ال ميكن تأييدها وإثباتا إال إذا أقرها اهللا هلم ،  
أما فييا خيص الشرك والكفر ، فال وجود أي عالقة بينهيا ، فقد يكون العبد مؤمن باهللا وهو 
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خيتص بالربوبية األمرية وال خيتص اإلعرتاف باهللا ، وأهل قريش كانوا مشرك ، فالشرك 
 يعرتفون باهللا ولكنهم يشركون به ، فكيف ذلك ؟

 هناك العشرات من اآليات اليت جاءت تبني ذلك ومنها
 

25 - سورة لقيان  
 ولئن سألتهم من خلق السياوات واألرض ليقولن اهللا قل احليد هللا بل أكثرهم ال يعليون  

 
87الزخرف   

يـُْؤَفُكونَ  َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه  َفَأىنَّٰ    
 

 فأهل قريش ما كانوا يعبدون اآلله على إ�ا اهللا بل إ�ا سبل اهللا ، 
 ترى إ�م يعرتفون بأن اهللا هو خالق السياوات واألرض وخالق اإلنسان وووو

زل اهللا با من سلطان ، أي ال يريدون اإلعرتاف إن األنبياء أو لكنهم جيعلون له سبال مل ين
األتقياء من عباد اهللا الصاحلني هم سبل اهللا لبيان شرعه وأحكامه ، ويريدون أن يتوصلوا إىل 

اهللا بالسبل اليت تناسبهم وتناسب مصاحلهم وكربيائهم ، فالشرك هوإشراك اهللا مع آخرين 
شراك من أراد اهللا أن يشركه يف أمره وإطاعته ، وتتوسع دائرة ليسوا من اهللا يف شيئ و عدم إ

الشرك باهللا لتشيل عدم اإلعرتاف مبن يوليه أي نٍيب أو يوصي له باخلالفة كعدم إمتثال بين 
إسرائيل ألوامر هارون بعد أن تركهم موسى ليلقى ربه ، بل من يوكله ذلك الويل أو اخلليفة  

 كذلك ،
 سورة طه 

َا فُِتْنُتْم ِبِه َوِإنَّ َربَُّكُم الرَّْمحَُن َفاتَِّبُعوِين َوَأِطيُعوا أَ َوَلَقْد َقا  -ْمرِي َل َهلُْم َهاُروُن ِمْن قَـْبُل يَا قَـْوِم ِإمنَّ
90 

  
أما الكفر فهو أوًال قابل للتجزءة فين الناس من يكفر باليوم اآلخر أو بوجوب الصالة وما إىل 

فر باهللا ، فإن كان كفره من بعد اإلميان به أو التظاهر ذلك حىت ينتهي األمر به إىل الك
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 باإلميان به فهذا هو اإلرتداد ، أما إن بدأ الكفر باهللا قبل اإلميان به فهذا هو اإلحلاد ، 
أما اإلشراك فال ميكن نفيه عن اإلنسان وإن أتى بكل العبادات ألن اإلشراك إختالج قليب ال  

اإلشراك نسيب وعلى شكل مراحل ، فقد يكون بنسبة  يدرك بوجوده إال اهللا ، كيا إن
ضعيفة جدا يتيكن من خالهلا العبد السيطرة على ماربتها وإن طالت وإن دامت مامل 

 يصدر منه تصرف يدلل على متكن الشرك منه وإرتفاع نسبته لديه ، 
 سورة البقرة

َنا َوَحنُْن َأَحقُّ َوَقاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بـََعَث َلُكْم طَ  اُلوَت َمِلًكا َقاُلواْ َأىنَّ َيُكوُن َلُه اْلُيْلُك َعَليـْ
ْلِم بِاْلُيْلِك ِمْنُه وَملَْ يـُْؤَت َسَعًة ملَن اْلَياِل َقاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلعِ 

247-َشاء َواللَُّه َواِسع  َعِليم  َواجلِْْسِم َواللَُّه يـُْؤِيت ُمْلَكُه َمن يَ   
وصفت اآلية أعاله أهم حاالت الشرك وهي عدم إطاعة أوامر األنبياء مبا يأمرون باسم اهللا ، 

 ولو أ�م إختذوا من أشخاصاً آخرين ملوكا ومل يعرتفوا لطالوت باالك  ، فإ�م قد أشركوا ،
سم اهللاولتالحظ إن طالوت نفسه أصبح بعد ذلك يأمر ويتكلم با  

 َيْطَعْيُه فَـَليَّا َفَصَل طَالُوُت بِاْجلُُنوِد َقاَل ِإنَّ اللََّه ُمْبَتِليُكم بِنـََهٍر َفَين َشِرَب ِمْنُه فَـَلْيَس ِمينل َوَمن ملَّْ 
 َفِإنَُّه ِمينل ِإالَّ َمِن اْاتَـَرَف ُاْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُواْ ِمْنُه ِإالَّ قَِليالً 

    
ا خيص من مل ميتثل ألوامر من جعله النيب خليفة على قومه ، فيا بالك مبن هذا الشرك فيي

 جعله اهللا خليفة علينا فأنكرناه ؟
 
 

 ولنرى اآلن ما فعله صحابة الرسول وزوجاته من إتباع ألوامره والكفر با ،
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 االحق الثالث

 زيارة القبور
 

ابة وتابعيهم قضية زيارة القبور ، فقد حرموا من األمور الغريبة للفقه ااتدين الذي جاء به الصح
، خالفا لتعاليم كل األديان السابقة وخالفا حىت زيارة القبور حترميا يساوي حترمي زيارة إبليس 

 لسنة الرسول اليت أتونا با ، والحظ أوال ما جاء نقال عن اافسرين ودعاة الدين ،
 

أنه نسخ حبديث عائشة ، فقد زارت قرب  �ي النساء عن زيارة القبور حديث صحيح ، ويظهر
عن زيارة ) صلى اهللا عليه وسلم(�انا رسول اهللا : "أخيها عبد الرمحن ، فليا سئلت أجابت

".القبور مث أذن لنا بعدُ   
ت من دون مرم ، وقبل حىت أي إن عائشة هي أول من زارت القبور من النساء ، وزيارتا كان

القبور ، والقرآن مل يصرح بلعن من يزور القبور أو أباح بعَد  الرسول أنه أباح زيارة أن يعلن
كنت �يتكم عن زيارة القبور فزوروها وال   -حترمي ، ورام أ�م ينقلون عن الرسول احلديث 

مع  -كنت �يتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإ�ا تذكركم اآلخرة : "، وقال"تقولوا هجراً 
بل ونقل عنه أنه صلى اهللا عليه وعلى  -ذين احلديثني ذلك فين سأل عائشة مل يسيع ب

آله وسلم عّلم عائشة ما تقوله عند زيارة القبور ، وكأنه ال حيب أن يصطحب عائشة إذا ما 
زار القبور أو إذا ما زارت هي قبور موتاها ، ورام أ�م ينقلون احلادثة ااشهورة بقيام عائشة 

لقد كنت أزور قبور البقيع هلا ليا عاد زجرها وقال بتتبع الرسول خفية لرتى ما يفعل ، ف
 رمحة هلم ، 

 والغريب إن عائشة الوحيدة اليت كانت تنقل أحاديث القبور حال وحترميا ،  
 

َوَقْد رََأى بـَْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َأنَّ َهَذا  ":َلَعَن َزوَّارَاِت اْلُقُبورِ : "وقال  الرتمذي بعد رواية حديث 
ِيف زِيَارَِة اْلُقُبوِر، فَـَليَّا َرخََّص َدَخَل ِيف ) َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َأْن يـَُرخلَص النَِّيبُّ َكاَن قَـْبَل 

 ُرْخَصِتِه الرلَجاُل َوالنلَساءُ 
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وأكثر أهل العلم على جتنب النساء زيارة القبور ، فإن فعلن لالعتبار واالتعاظ فعليهن أن 
ية كتجنب االختالط بالرجال، والتزين، والتطيب، وكشف العورة، يتقيدن باألحكام الشرع

وعلى أن ال يكثرن من ذلك وإمنا بااقدار الذي حيقق الغاية من الوعظ أو الرتحم على 
ااتوىف، وال تشرتط زيارة القبور لصحة الدعاء للييت والتصّدق عنه، يصح ذلك يف كل 

 وقت ويف كل مكان
فاألصل يف ثواب العيل أن يكون العيل نفسه مشروعاً، وأن يؤديه ،  أما عن تغيري نية العيل

والنية حتكم أمر ثوابه، وهو أمر بينه وبني .  حبسب الشروط الشرعية ، وبنية مشروعة كذلك
فلو . اهللا، فين تصّدق مثًال مبال، عليه أن يتصّدق من حّر ماله، وبنية العبادة اخلالصة

ليه، ولو كانت نيته اري العبادة والقرىب إىل اهللا، يكون تصدق مبال حرام، فصدقته مردودة ع
واألصل أن يقى . قد أدى يف الظاهر صدقة، ويبقى أمر ثوابه إىل مواله، يقبله أو يرده عليه

َوَال َتُكونُواْ َكالَِّيت نـََقَضْت {: اإلنسان على نيته كي ال يقع فييا �ى اهللا عنه يف كتابه الكرمي
ويصح تغيري نية العيل من األسوأ إىل األحسن،  ]. 92/النحل[} قـُوٍَّة أَنَكاثًا َاْزَهلَا ِمن بـَْعدِ 

 .كأن ينوي شيئاً للدنيا مث جيعله هللا
 

، وحكم زيارة النساء للقبور حكم الصالة يف مسجد به قرب   
 ما صحة القراءة على اايت يف القرب، وما هو الوارد يف زيارة النساء للقبور، وهل جيوز: السؤال

الذي يطيئن إليه قليب أنه ال جتوز الصالة يف مسجد به : الصالة يف مسجد به قرب؟ اجلواب
 .قرب، فين صلى يف مسجد به قرب يعيد الصالة إذا كانت يف الوقت

: أما الوارد عيوماً يف زيارة القبور فهو الدعاء، والذكر وااوعظة، قال عليه الصالة والسالم
، فهذه فائدة الزيارة)قبور أال فزوروها فإ�ا تذكركم اآلخرةكنت قد �يتكم عن زيارة ال(  
. 

السالم عليكم دار قوم مؤمنني، أنتم : (والنيب عليه الصالة والسالم كان إذا زار القبور قال
ويستير بالدعاء ألهل ) السابقون وحنن إن شاء اهللا بكم الحقون، اللهم اافر لنا وهلم

 .القبور مجيعاً 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يبيت عندي فانسل : (يف الصحيحني وقالت عائشة  كيا
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) من فراشه فأتبعته حىت جاء على البقيع ورفع يديه يدعو ألهل البقيع، فليا أراد أن ينفتل
أسرعت الرجوع إىل بييت، فدخل النيب صلى اهللا عليه (اا أنزل يديه وأراد أن يرجع، : يعين

مث هلزين : أتظنني أن حييف اهللا عليك ورسوله؟ قالت: ين قالوسلم علي يف حجريت فليا رآ
، هلزة أوجعتين  

إن ريب أمرين أن أذهب إىل البقيع فأدعو ألهل البقيع: وقال  
َوَصلل َعَلْيِهْم ِإنَّ : ، قال تعاىل)إن ريب أمرين أن أذهب إىل البقيع فأدعو هلم: (هذا هو الشاهد

،  ، فدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس كدعاء الغري]103:التوبة[َصالَتَك َسَكن  َهلُْم 
. وحنن مأمورون مبا أمر به النيب عليه الصالة والسالم  

حسن أبو األشبال الزهريي -للشيخ   
 وأنظر لبعض اا نقله إبن تييية عن زيارة القبور

- 1  روى عن بريدة ، قال   
يتكم عن زيارة القبور ، فقد أذنقد كنت �: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم   

رواه الرتمذي وصححه: قال " حمليد يف زيارة قرب أمه ، فزوروها ، فإ�ا تذكرة اآلخرة   
وعن أيب هريرة ، قال - 2   

استأذنت ريب أن : زار النيب صلى اهللا عليه واله وسلم قرب امه فبكى وأبكى من حوله فقال   
نته يف أن أزور قربها ، فأذن يل ، فزوروا القبور ، فإ�ا أستغفر هلا ، فلم يأذن يل ، واستأذ

. رواه اجلياعة: قال  ،تذكر ااوت     
- 3 وعن عبد اهللا بن أيب مليكة    

من قرب أخي : من أين أقبلت ؟ قالت :  إن عائشة أقبلت ذات يوم من ااقابر ، فقلت هلا 
هللا عليه واله وسلم عن زيارة أليس كان �ى رسول اهللا صلى ا: عبد الرمحن ، فقلت هلا 

 القبور ؟ 
رواه االثرم يف سننه: قال " نعم ، كان �ى عن زيارة القبور ، مث أمر بزيارتا : قالت    
قال الشيخ ميد حامد الفقي يف تعليقه على الكتاب ، ورواه ابن ماجة ، واحلاكم ، : أقول 

  والبغوي يف شرح السنة
- 4 عن أيب هريرة   
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ى اهللا عليه واله وسلم أتى ااقربة ، فقال السالم عليكم دار قوم مؤمنني ، وإنا إن ان النيب صل
والمحد من حديث عائشة . رواه أمحد ، ومسلم ، والنسائي : قال " شاء اهللا بكم الحقون 

اللهم ال حترمنا أجرهم ، وال تفتنا بعدهم: مثله ، وزاد   . 
اهللا عليه واله وسلم يعليهم إذا خرجوا إىل  كان رسول اهللا صلى:" وعن بريدة ، قال  - 5 

 : ااقابر أن يقول قائلهم
السالم عليكم أهل الديار من ااؤمنني وااسليني ، وإنا إن شاء اهللا بكم لالحقون ،نسأل اهللا 

116ص  2اجلزء -اانتقى  -رواه أمحد ، ومسلم ، وابن ماجة : قال " لنا ولكم العافية    
من ح  فزار قربي بعد وفايت  :" رسول اهللا صلى اهللا عليه واله وسلم روى ابن عير عن  - 6 

رواه الطربي يف االوسط ، والبيهقي يف السنن" . كان كين زارين يف حيايت     
 

من هاهنا يقودنا احلديث إىل أن هناك أحكام قد نسخت بفعل تغّري حال الناس ، فأجدادهم  
م ، لذا �اهم النيب عن زيارة القبور ، فليا بدأ كانوا كفاراً ، ليس من احملبذ زيارة قبوره

اإلسالم بالظهور وبدأ اجلهاد والشهادة يف سبيل اهللا فال بد أن يعامل موتى ااسليني 
معاملة خري من معاملة الكفار لذا أمرهم الرسول بزيارة القبور ، ولكن من العرب أخذ 

انوا قد قتلوا آباءهم وأجدادهم بالتحرمي دون األخذ باألمر الالحق كون بعض الشهداء ك
ا قاموا به من بطوالت ، وبالرام أن اهللا قال 

َ
وأصحابم كبين أمية وزيارة قبورهم إحياء هلم وا

عن الشهداء أ�م أحياء عنده يرزقون ، إحتسبهم نفر من اانافقني أ�م أموات والجيوز 
وا إىل السياء عند اهللا مبا أن اهللا زيارتم ، وظنوا أن قوله تعاىل أحياء عنده يرزقون أ�م صعد

 يف السياء ، وهذا ما سنبحثه مبزيد من التفصيل يف يومنا القادم ،
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 االحق الرابع
 

 الصورة البالاية 
 والقول البليغ

 
 

الصورة البالاية - هي التعيق يف القول للوصول إىل مماثٍل ومرادٍف دقيق لبيان حالة ما 
تحقري أو للتعظيم ،بشكٍل أمجل أو أقرب ، لل  

أما القول البليغ فهو الوصول إىل آخر مطاٍف للكلية ، حىت تعجز عن اإلتيان مبرادفٍة هلا ، 
 . وحىت الميكن أن تعربعن أألمر بغري هذه اافردة ، وهو أصدق القول ميزانا وإتزانا

 

 أي إن كالم الشعراء فيه صور بالاية ، لكنه خيلوا متاماً من القول البليغ

ألن الصورة البالاية تعاكس مطلوب القول البليغ ، وال يوجد قول بليغ وصورة بليغة يف  -
 -وأنبياءه وأوصياءه ، فحني يقول الشاعر مثال ) ص(مجلٍة أبدا إال كالم اهللا وكالم رسوله 

فإنه صّور ببالاٍة وجهها بنورالقير ، ولكنه كذب ، ألن وجهها ليس  -وجه حبيبيت كالقير
وما به من نور القير من شيئ ، بل قال تشبيها وجمازا لذلك ،القير ،   

واألخطر من الكذب يف القول هو فهم آيات اهللا خطأ ألن ذلك سيؤدي إىل عدة أكاذيب 
، فحني نفهم خطأ ان إبليس هو الشيطان وان النار هي جهنم فإننا سنخلق عدة أكاذيب 

كانت النار هي جهنم فلياذا يعرفها فإذا   -نار جهنم  -بعدها ، ألن اهللا عز وجل قال 
 باإلضافة وهي معرفة بالذات ؟ وااذا إنفردت النار وإنفردت جهنم بآياٍت أخرى ؟

جهنم أخذت امسها لوصوهلا إىل مرحلة خرجت با إىل ما يعاكس  -فيا معىن جهنم ؟ 
لنار الحيرتق طبيعتها ، فطبيعة النار ا�ا الحترق النار ، وهذا يعين أن إبليس ااخلوق من ا
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جبهنم ، والصحيح انه الحيرتق بالنار ولكنه حيرتق جبهنم ، ألن طبيعة جهنم أن حترق النار 
كيا إن جهنم التعين النار ااوجودة فيها فقط بل كل ما با هو جهنم ، من حيث   -نفسها 

اااء فيها يضيئ واألكل جيوّع وحني تتنفس  -إن طبيعة كل شيئ فيها معاكس ألصله 
كيا إن ضوءها مظلم ورحيها   -ءها ختتنق وتعذبك حىت الراحة فيها إن مسح لك بالراحة هوا

نعم -ننت أبعدنا اهللا وإياكم عن دخوهلا وهي ختتلف حىت يف مدلوالت أمسيها   - 

اجلهم  -فجهنم هي  -فجهنم إسم عريب وليس أعجيي لكنه طباق إمسني مبسيى واحدة 
فلياذا مل يقل اهللا جامهة و�ية - األكل فهي جامهة الوجه و�ية يف -والنهم   

فالنَـْهُم حني يأكل يبتسم ويرتاح بينيا جهنم تأكل  -ألن اَجلْهم خيتلف بنتيجته عن النهم  -
واَجلْهم اليشتهي األكل بينيا جهنم كليا سؤلت هل إمتأليت قالت  -وهي متيز من الغيض 

احدٍة رام إختالف طباع صفتيهيالذلك تطابقت هذه الصفتني يف مفردٍة و . هل من مزيد   
. 

 كيا انه سبحانه إذا قال �ية جهية النت الصورة وأختلفت وبردت ، وتضاربا يف ااعىن

كيف تكون جهنم بذه الشراسة والعنف وجلودنا حترتق بالنار   -أحيق يل اآلن أن أسألك 
اهلائل من النار الطبيعية يف دقائق معدودة ؟ وكيف يقول اهللا نضجت جلودهم مع هذا الكم 

 ؟

يف اآلخرة سواء كنا يف جهنم أو يف النار بل بعد ااوت مباشرة ، أجارنا اهللا وإياكم  -اجلواب 
، سنفقد اجسادنا باإلندثار وتعود هيئتنا إىل طبيعتها الرتابية وليست الطينية ، كيا حتدثنا عن 

، كيا إن هذا اليعين اننا آدم وعيسى عليهيا السالم ، والسبب إن تواصل الذرية إنقطع عنا 
أجسام جامدة صخرية ، بل إن حقيقتنا هكذا ولوجود الروح اليت حترك اجلامد فنحن نستطيع 

 . يف اآلخرة أن نتحرك بيسر

فعيسى ااسيح مل يكن أبدا ليتأثر بالنار إذا ُأحرق وال بالقتل إذا طعن ألن طبيعة جسيه 
فالطبيعة الرتابية لبين آدم جتعلنا  -رابية وليست طينية التؤثر با النار العادية أبدا ، فطبيعته ت
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المنوت أبدا بالقتل وال باحلرق وال بأي شيئ ، كيا إن أجسادنا الترى إذ تتناثر كتناثر الرتاب 
، وهذا اليعين بأننا أشباح كيا يتخيل البعض ، إمنا حنن جسييات ترابية متناثرٍة كيا تنثر 

 . قبضة من الرتاب يف اهلواء

حظ اآليتنيال  

وقوهلم إنا قتلنا ااسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإن 
–الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هلم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا   

157: النساء  

ل الذين اتبعوك إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاع
–فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة مث إيلَّ مرجعكم فأحكم بينكم فييا كنتم فيه ختتلفون   

55: آل عيران  

فاجلسد الرتايب اليرى بالعني ألن دقائقه اري ممزوجة باااء كالطني ، لذا ترى إن هناك آيتني يف 
فيها ونفخنا) ( فنفخنا فيه ( خلق عيسى عليه السالم ورد فيها   ) 

 {واليت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعااني}

 

  91-األنبياء  -َوالَِّيت َأْحَصَنْت فَـْرَجَها فَـنَـَفْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا َوَجَعْلَناَها َوابـْنَـَها آيًَة للْلَعاَلِيَني 

بيعة والنتيجة ، وهذا ماجعلنا نشك لعلك تعتقد إن اآليات أعاله متكررات ومرادفات يف الط
 بوجود آيات متكررات يف القرآن

اآلية األوىل تسبق اآلية الثانية يف احلدث ، فالنفخ أي التعظيم مل تكن مرمي ذات عالقٍة به 
أبدا ، فالنفخ كان يف خلق عيسى من تراب ولكن وردت بعد أحصنت فرجها ألنه عليه 

 . السالم دخل رمحها
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د كانت نفخة يف الرحم ذاته وليس على مرمي وليس على عيسى ، إذ لبس أما الثانية فق
عيسى ملبس البشر ، فقد أعطاه جربيل سالم اهللا عليه ، ملبسه البشري ، وهو يف رحم إمه 

، كي يرى بالعني وكي يأكل ويتغذى وميكن رؤيته ، ففي األوىل تكون عيسى ويف الثانية 
خذ مسحٍة من اجلسد البشري ، أي أخذ ااساحة تكون عيسى ااسيح ، وااسيح يعين أ

احملدد له ، فاجلسم الرتايب ليس لديه مساحة مددة فهو يتناثر وينجيع كالرتاب ، وله قابلية 
الدخول باألشياء مادامت جزيئاتا متباعدة بعدا أكرب من حجم ذرة الرتاب ، لذلك فهو 

فالنار حترق أجسام أهل النار يف كل  اليرى جبسد مدد بل يرى يف جميوعة أجسام اري مددة
 .جزيئاتم مع بعضها وكأ�م جلد واحد مع أحشائهم ، 

نستنت  من ذلك إننا حقيقة المنوت بل ميوت منا اجلسد لنعود أجساما ترابية كيا خلقنا يف 
والنار العادية لن تؤثر فينا أبدا لذلك قال اهللا عز وجل تكوى جباههم ومل يقل . األصل 

اههم فالكي ليس احلرق بل التسخني ،حترق جب  

َها ِيف نَاِر َجَهنََّم فَـُتْكَوى ِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم َوظُُهورُُهْم َهَذا َما َكنَـْزُمتْ  يـَْوَم ُحيَْيى َعَليـْ
35-34:التوبة -ألَنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن   

عز وجل قال نضجت جلودهموالنضوج هو أعلى مراحل التسخني ، لذلك ف  

لناهم ُجُلوداً اريها ) إّن الذين كفروا بآياتنا سوف ُنصليِهم ناراً كّليا َنِضَجت ُجُلودهم بدَّ
56/ النساء) ليُذوقوا العذاب إّن اهللا كان عزيزاً حكيياً  . 

واخللق اري اإلبدال ألن اخللق يعين اإلتيان جبلد ليس جلدنا األول ، أما اإلبدال فهو لبس 
ملبٍس نظري االبس األول وهو تعبري عن احلالة ، أي تبديل اجللد من حالة النضوج إىل حالته 
األوىل قبل النضوج ليستير تعذيبهم ، واإلبدال اري التغيري ألن اإلبدال هو وضع البديل عن 

 عز احلالة حبالة مماثلٍة هلا ، أما التغيري فهو وضع الشيئ موضعا مغايرا يف حالته ، أي إن اهللا
أن هذا التبديل لن يشعروا به كتغيري يف حالتهم من الساخن الناض  إىل  -وجل يريد إفهامنا 

الساخن ، فيشعروا بفرق يف نسبة احلرارة إىل الربودة ، فهم يف عذاب واحد مستير ومتوايل 
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.بغري إنقطاع ، وال فرق يف حالة جلودهم حىت يف هذا اإلبدال    

جيري شيئ سوى أنه يتبعثر من مساحة جسده إىل مساحة  فحني ميوت الواحد منا لن
جسيه ، ومساحة اجلسم ختتلف باإلرتفاع واإلخنفاض مثل ااالئكة ، فااالئكة كليا إرتفعت 
تكرب حجيا وكليا نزلت وأقرتبت من األرض تصغر وتصغر حىت تكون على اهليئة اليت أرادها 

 اهللا هلا ،

تم ستكرب مساحات أجسادهم ، وكليا نزلوا تصغر وحنن كذلك ، فالذين يرفعون بعد مو 
وتصغر أجسادهم ، ومنهم من يبقى رهني قربه فتكون مساحته كيساحة جسده يف الدنيا ، 

 . والقرب ليس هو اللحد أي مكان دفن اجلثة بل منزل اإلنسان اجلديد حلني يوم القيامة

 الحظ اآلية

ْد ِجْئُتُكم ِبآيٍَة ملن رَّبلُكْم َأينل َأْخُلُق َلُكم ملَن الطلِني َكَهْيَئِة الطَّْريِ َوَرُسوًال ِإَىل َبِين ِإْسرَائِيَل َأينل قَ 
نـَبلُئُكم ِمبَا َفأَنُفُخ ِفيِه فَـَيُكوُن َطْرياً بِِإْذِن الّلِه َوأُْبرُِئ األْكَيَه واألَبْـَرَص َوُأْحيِـي اْلَيْوَتى بِِإْذِن الّلِه َوأُ 

آل عيران -َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني تَْأُكُلوَن َوَما   

يف حني إن عيله هذا هو إجياد  -يف مطلع اآلية قال عيسى إين أخلق من الطني كهيئة الطري 
مل وليس خلق فكلنا يستطيع أن يصنع من الطني كهيئة الطري ، فإذا كان قد خلقه فلياذا 

فأنفخ فيه فيكون طريا بأذن اهللا ؟  -يقل مباشرة إين أخلق من الطني طرياً ؟ وااذا أردف قوله 
فهل اخللق اري النفخ وهل هيئة الطري ليست الطري نفسه -  

اآلية هي كل أمٍر موجود يف السابق زمانيا أو مكانيا أو كليهيا مث جيعلها اهللا ألحٍد من -
فاآلية كانت من علم الغيب  -ألمر للناس يصبح آية منظورة خلقه ليظهرها ، فحني يظهر ا

فكل آيات اهللا هي أنباء من الغيب ألنك  -وحني تظهر كآيٍة للناس تصبح من نبأ الغيب 
عليت با ، وقبل أن تعلم با كانت من علم الغيب ، فالكتاب كان يف علم الغيب وأنزل 

أصبحن من أنباء الغيب ، ومازال الكتاب من علم اهللا التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان منه ف
الغيب ، إال إذا مجع الصحيح من التوراة واإلجنيل والزبور مع الفرقان ليكتيل عندك علم 
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الغيب ، فهن علم الغيب وهن جمتيعات ونبأ الغيب وهن متفرقات فإذا مجعَن بالصحة يف 
جلامع عااا بالغيب نبيا يف النزول خرج الكتاب من علم الغيب إىل نبأ الغيب وأصبح ا

التحدث به ، أي إن الرسول الكرمي إذا أّول الكتاب أي أرجع كل الكتب السياوية إىل 
أصلها الصحيح فهو عامل بالغيب لكنه إذا قاهلا لنا خرج عن عليه بالغيب ألننا علينا معه 

 . ماعلم

 نكيل احلديث عن اجلحيم واجلنة فنقول

فاجلنينة قطوفها اري دانية واااء فوق  -عن طبيعتها كجنينة  خرجت -أما اجلنة فهي كذلك 
ترابا وزهورها شائكة ورياحها رطبة ورحيها خمتلف ، ميرعليها الليل فتظلم وتستفيق بعض 
حيواناتا وحشراتا وآفاتا ، فتخيف ااضطجع فيها ، ومير عليها الصباح فتستفيق بعض 

نتجع فيها ، أما اجلنة فهي مثل اجلنينة بصورتا وليست  حيواناتا وحشراتا وآفاتا فتزع  اا
كاجلنينة بطبيعتها ، كذلك فهي عدة جنائن يف جنينة واحدة أي إنك ال تستطيع أن تشري 

 إىل جنينة ختتلف عن جنينة رام إ�ن ما كن جنينة واحدة
 
 
 
 
 

ضرب  قضية وهي ا لطبائع العرب وجبلتهم ، أالوخنتم دراستنا مبلحق خيص حتريف القرآن وفق
.النساء   
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 االحق السادس
 

 ضرب النساء

 
؟وهل تضرب حني تأيت بفاحشة مبينٍة  أحيق للرجل أن يضرب اارأة  

ال ،: اجلواب أ   
فكل من مل يتخذ من مفاهيم القرآن  -وسأدليك لتعرف كم حنن يف ضالٍل عن القرآن بعيد 

رسولهدالئل يف فهيه وقوله وفعله افل إتباع سنة اهللا و    
 متعن قوله تعاىل

ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَيَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال تَـ  ُغوا َوالالَّ بـْ
 َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلّيا َكِبريًا

أل�م نظروا لطبائعهم الوحشية يف فهم الضرب هللا كم أافلوا جبهلهم عن معىن هذه اآلية ، 
  ، ومل ينظروا لبالاتهم الفطرية

الضرب يعين القطع واإلحاطة ، وضرب اهللا لنا مثال أي أحاطنا عليا بقضيٍة مماثلٍة اا  -
، حصل قدميا وإقتطع لنا من القصة مثال   

 متعن يف هذه اآلية
30سورة النور اآلية   

َها َوُقل للْلُيْؤِمَناِت   يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ
  َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُيرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِنَّ 

وهنا يضربن خبيورهن على جيوبن تعين اإلحاطة بالغطاء على كامل الصدر لقطع نظر 
الصدر كيا ظن البعض ، فاجليب هي الزوايا اليت تدور حول الرأس  الناظر، واجليب ليس هو

  من الرقبة حىت الصدر
فكل معىن للضرب يف القرآن تعين إحاطة وإستحاطة وقطع وإقتطاع ، وفسروها بذلك ، إال 

ما تشتهي أنفسهم بإيالم النساء ، لذا أقول إن معىن الضرب للناشز أن حتيطوا بن وال 
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ع السبيل عليهن ، وذلك بااوعضة واهلجر يف ااضجعتدعوهن ينشزن بقط   
 فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال أي ال جتوروا بأي سبيل للتضييق عليهن ،

 فإن كنت بعد مل تقتنع فتيعن بذه اآلية
ِتِنَّ َوَأْحُصوا الْ  َة َواتـَُّقوا اللََّه َربَُّكْم َال ُختْرُِجوُهنَّ يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النلَساَء َفطَللُقوُهنَّ ِلِعدَّ ِعدَّ

ُدوَد اللَِّه فَـَقْد ِمْن بـُُيوِتِنَّ َوَال َخيُْرْجَن ِإالَّ َأْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـلَنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن يـَتَـَعدَّ حُ 
ْعَد َذِلَك اَمَراظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدرِي َلَعلَّ اللََّه ُحيِْدُث بَـ   

يظن البعض إن الفاحشة اابينة هي الزنا ، يف حني إن الفاحشة اابينة دون الزنا أي دون 
القيام بفعل الزنا ، فالزنا واحد وهو إدخال اايل يف ااكحل ، ولكن الفاحشة اابينة مفردة 

  للفواحش الظاهرة ، وليست إتيان للكبرية والدليل هذه اآلية أعاله
ا قال اهللا إال أن يأتني بفاحشٍة طريقا إلخراجهن من بيوتن ، يف حني ا�ا مازالت يف فهن

عصية الرجل أيام العدة وكان ينبغي على الرجل أن ينزل با العقوبة ، واألصح أن يشكو 
أمرها للويل أو ااتويل لرمجها ، ال أن يرتكها خترج من البيت فالزنا يوجب العقوبة ال أن خيلي 

ا وخترج ،سبيله   
 فيا معىن الفاحشة اابينة ؟

الفاحشة اابينة هي الفعل والقول الظاهر الذي ُحيتيل من جراءه إتيان الكبرية ، كإخراج 
  اافاتن وإظهار الزينة ، ألنك ال تستطيع أن جتزم ان اارأة تريد الزنا ،

يا ذكرنا ، فهي كذلك من يزيل حليته ، إذا كان ترك اللحية من السنة وليست رهبانية ك
فاحشة مبينٍة ألنك المتلك دليال جتزم به أنه أراد التشبه بالنساء أو الوس ، وقيل فقط لعدم 

التشبه بالوس ألن ديننا اجلديد قائم على خمالفة الوس فقط ، وليس على إتباع سنة اهللا 
ل على النفي ، ورسوله ، نقول ألنك المتلك دليال على إثبات رابته ، وهو من ميلك الدلي

فدليله على خمالفة النساء أطالقه للشارب أو لبسه مالبس تدل على رجولته أو التصرف  
كرجل يف القول وعدم التغن  ، وبالفعل بعدم التييع ، ودليله على عدم إتباع الوس هو 

ولنا هنا مبحث مطول يرد الحقا حول إزالة اللحى ووضع  -عدم إطالق الشارب وتقصريه 
ألين أرى أن ال إشكال بالتربج مادامت اارأة الخترج بصورتا عن  -ااكياج  -للنساء  الزينة

أي ميكن لشاحبة الوجه وضع األمحر إسوة باارأة اليت متتلك  -صورة أمجل النساء بدون تربج 
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.احليرة البشرية دون مكياج وهكذا بالنسبة للشفتني وكحل العني    
واابينةالفرق بني الفاحشة البينة   --  

البينة هي الدليل أما اابينة فهي اإلستدالل ، أي القرائن ، فالزنا حيتاج إىل بينة أي شهود 
عدل َيْشهدون احلدث ويشهدون للحاكم ، أما اابينة فتحتاج  للقرينة فقط ، مثال إمرأة 
الزنا  أخرجت مفاتنها قرينة على عدم إلتزامها وإستخفافها باحلدود الشرعية ، وليس على فعل

ِإالَّ َأْن يَْأِتَني  -، فلو صح قوهلم إن الفاحشة تعين الزنا لقال اهللا بفاحشٍة بينٍة ومل يقل 
، -ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـلَنٍة   

 مبينة
  بفاحشٍة مبّينةٍ     

 ُسوء اخلُلق أو الزلىن     
19: النساء ، آية رقم : سورة       

  -كليات القران   -ااعجم     
 - مبينة    

 يقال أبان فالن أى افصح عيا يريد وأبان ظهر واتضح    
معاين االمساء: ااعجم      

  البَـيـلَنُة - بـَيـلَنةُ 
احلّجة الواضحة: البَـيـلَنُة    
ااعجم الوسيط: ااعجم  

  بينة
.حجة واضحة : بينة    

. دليل : بينة     
آيات القرآن -» اآليات البينات « : بينة       

دالرائ: ااعجم  
بـَيـلَنة   -بينة   : 
ب ي ن -بـَيـلَنات  : مجع    
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لِيلُ " أَتى بِالبَـيـلَنِة الَواِضَحِة  ". اُحلجَُّة ، الدَّ   
الغين: ااعجم  

 

مبعىن القطع قد أتت ونعود للقول بأن معىن كلية الضرب اليت وردت يف القرآن كلها 
 واإلحاطة الحظ قوله تعاىل

ِإَذا أَْثَخْنُتُيوُهْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق َفِإمَّا َمّنا بـَْعُد َوِإمَّا  وا َفَضْرَب الرلَقاِب َحىتَّٰ َفِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفرُ 
ُهْم َولَٰ َتَضَع احلَْْرُب َأْوَزاَرَها  ذَٰ  ِفَداًء َحىتَّٰ  ُلَو بـَْعَضُكْم ِلَك َوَلْو َيَشاُء اللَُّه َالنـَْتَصَر ِمنـْ ِكْن لَِيبـْ

ِذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه فَـَلْن ُيِضلَّ َأْعَياَهلُمْ بِبَـْعٍض  َوالَّ   
 

وجاء ابن كثري لتفسري هذه اآلية قائال نالحظ جليا إن الضرب هو القطع  
 

 يقول تعاىل مرشدا لليؤمنني إىل ما يعتيدونه يف حروبم مع ااشركني
الرقاب  فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ) :  ) 

  أي إذا واجهتيوهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف
 (حىت إذا أثخنتيوهم فشدوا  ) 

أهلكتيوهم قتال  فشدوا  وثاق  األسارى الذين تأسرو�م ، مث أنتم بعد انقضاء احلرب : أي  
لقتم أساراهم جمانا ، وإن وانفصال ااعركة خمريون يف أمرهم ، إن شئتم مننتم عليهم فأط

والظاهر أن هذه اآلية نزلت بعد . شئتم فاديتيوهم مبال تأخذونه منهم وتشاطرو�م عليه 
وقعة بدر ، فإن اهللا ، سبحانه ، عاتب ااؤمنني على االستكثار من األسارى يومئذ ليأخذوا 

  منهم الفداء ، والتقلل من القتل يومئذ فقال
ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة 

  واهللا عزيز حكيم لوال كتاب من اهللا سبق اسكم فييا أخذمت عذاب عظيم 
األنفال – 67  

جاءت يف القرآن  –ضرب  –بالرام إن ما نقلناه من تفسري ابن كثري يؤيد فكرة إن كل كلية 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1729#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1729#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1729#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1729#docu
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 القطع واإلحاطة ، لكن كل ما جاء به ابن كثري هو إفرتاء على اهللا ، فضرب الرقاب مبعىن
 ال تعين قطع الرقبة بالسيف ، بل تعين اإلحاطة بالعبيد دون قتلهم ،

 هذه اآلية التتحدث عن القتل أبدا ، بل تتحدث عن األسر وكيفية األسر ،
يف احلرب كرها بناًء على سياط  كانت جليوش قريش مجاعة كبرية من العبيد يشاركون= 

أسيادهم ، االبا ما كانوا راجلني ال ميلكون اخليول ال وال حىت أداة للقتال ، ينتظرون من 
 يقتل من الفريقني حىت يأخذوا أسلحتهم ، 

أراد اهللا أن يعاملون يف احلروب معاملة خاصة ختتلف عن معاملة أسيادهم ، فيعظيهم هؤالء 
أن يقاتل مع سيده ، وهذا دليل على عدم عداوتم الفعليه جليوش  ما كانت له حيله إال

 ااسليني ، بل رمبا كانوا مجيعا حيبون اإلنتياء للدين اجلديد ختلصا من عبوديتهم ،
ويف مواضع كثرية يشري اهللا هلم بكلية الرقاب ، كالفدية بفك رقبة ، فضرب الرقاب تعين 

ومعىن شد  ايدت أعدادهم فاألوىل شد وثاقهم ،اإلحاطة بالعبيد دون قتلهم حىت إذا تز 
الوثاق ليس ما راح إليه انب كثري ، فهو ال يعين تقييد األيدي واألرجل ، بل يعين أجبارهم 

بكل اإلمكانيات ااتاحة على إعطاء موثقا مبغادرة احلرب فورا دون الرجوع ، وهذا يعين 
قوله تعاىل يف سورة األنفال حترير األسرى فورا إال من ال يرون فيه مأمنا ومتعن  

ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة 
  واهللا عزيز حكيم لوال كتاب من اهللا سبق اسكم فييا أخذمت عذاب عظيم 

فحرفوا القول إىل ما يريدونه هم ،أي إن اهللا أراد كف أيديهم عن كثرة القتل واألسر   
أما أن يكون ااعىن فاقطعوا رؤسهم وإذا قطعتم رؤوس الكثري منهم فشدوا وثاق األسرى 

باحلبال مث إختاروا إطالق سراحهم أو طلب الفدية وكل ذلك قبل أن تضع احلرب أوزارها ، 
 فهذا ما يشتهوه من عرض احلياة الدنيا ،

12 –سورة األنفال   
رّبك إىل ااالئكة أّين معكم فثّبتوا الذين آمنوا سألقي يف قلوب الذين كفروا الّرعب  إذ يوحي

 فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كّل بنان
 

، وكدرٍ  من حزنٍ  تعال ننظر ما جاء يف تفسري اجلاللني  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1729#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1729#docu
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( معكم(أي بأين ) أين(الذين أمد بم ااسليني  - إذ يوحي ربك إىل ااالئكة  
) سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب(باإلعانة والتبشري ) فثبتوا الذين آمنوا(النصر بالعون و  

أي أطراف اليدين ) واضربوا منهم كل بنان(أي الرؤوس ) فاضربوا فوق األعناق(اخلوف 
والرجلني فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه ورماهم 

من احلصى فلم يبق مشرك إال دخل يف عينيه منها شيء فهزمواصلى اهللا عليه وسلم بقبضة   
 

ما جاء به ابن كثري والذي  ، واألمرّ أي واهللا إنه حلزن وكدر أن ترى آيات اهللا خيوض با هؤالء 
  أورد لنا منوذج من آراء أهل التأويل ،

 
 ابن كثري

  َواْختَـَلَف َأْهل التَّْأِويل ِيف تَْأِويل قَـْوله
ْألَْعَناقفـَْوق ا } : : ِذْكر َمْن َقاَل َذِلَك . َفاْضرِبُوا اْألَْعَناق : َمْعَناُه : فَـَقاَل بـَْعضهْم  { 

ثـََنا اِْبن وَِكيع  - 12263 َعْن َعِطيَّة, َعْن أَبِيِه , ثـََنا اِْبن ِإْدرِيس : َقاَل , َحدَّ   
.ِاْضرِبُوا اْألَْعَناق : َقاَل  { َفاْضرِبُوا فَـْوق اْألَْعَناق }  

َقاَل َرُسول اللَّه َصلَّى اللَّه : َقاَل , َعْن اْلَقاِسم , َعْن اْلَيْسُعوِدّي , ثنا َأِيب : َقاَل  - 12264 
َا بُِعْثت ِلَضْرِب اْألَْعَناق َوَشّد اْلَوثَاق, ِإينل ملَْ أُبـَْعث ِألَُعذلب ِبَعَذاِب اللَّه : " َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإمنَّ  

-  12265 
ثْ   : َقاَل , ثـََنا ُعبَـْيد ْبن ُسَلْيَيان : َقاَل , مسَِْعت أَبَا ُمَعاذ : َقاَل , ت َعْن احلَُْسْني ْبن اْلَفرَج ُحدل

. ِاْضرِبُوا الرلَقاب : يـَُقول  { َفاْضرِبُوا فَـْوق اْألَْعَناق } : مسَِْعت الضَّحَّاك يـَُقول ِيف قـَْوله
ِمبَْعَىن رَأَيْته, رَأَْيت نـَْفس ُفَالن : بَِأنَّ اْلَعَرب تـَُقول َواْحَت َّ َقائُِلو َهِذِه اْلَيَقاَلة   

َفَكَذِلَك قَـْوله: َقاُلوا  ,    
َا َمْعَناُه  { َفاْضرِبُوا فَـْوق اْألَْعَناق } : . َفاْضرِبُوا اْألَْعَناق : ِإمنَّ  

ْن َقاَل َذِلكَ ِذْكر مَ . َفاْضرِبُوا الرُُّءوس : َبْل َمْعَىن َذِلَك : َوَقاَل آَخُروَن   : 12266 
ثـََنا اِْبن ُمحَْيد  -  ثـََنا َحيَْىي ْبن َواِضح: َقاَل , َحدَّ ثـََنا احلَُْسْني : َقاَل  ,  َعْن , َعْن يَزِيد , َوَحدَّ

ِعْكرَِمةوعن   { َفاْضرِبُوا فَـْوق اْألَْعَناق } : 
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.الرُُّءوس : َقاَل    
: َوَاْري َجائِز َأْن تـَُقول : َوَقاُلوا , الرُُّءوس : َأنَّ الَِّذي فَـْوق اْألَْعَناق َواْعَتلَّ َقائُِلو َهِذِه اْلَيَقاَلة بِ  

َقاُلوا. اْألَْعَناق : فـََيُكون َمْعَناُه , فَـْوق اْألَْعَناق  , َوَلْو َجاَز َكاَن َأْن يـَُقال َحتْت اْألَْعَناق  : 
ِخَالف اْلَيْعُقول ِمْن اخلِْطَاب َوَذِلكَ : َقاُلوا . اْألَْعَناق  : فَـَيُكون َمْعَناهُ  َوقَـْلب َمَعاِين  , 

َمْعَىن َذِلكَ : َوَقاَل آَخُروَن . اْلَكَالم  و  فَـْوق" َعَلى : " َوَقالُوا . َفاْضرِبُوا َعَلى اْألَْعَناق  :    
ْن اْلَقْول ِيف َذِلَك َأْن َوالصََّواب مِ . َفَجاَز َأْن يُوَضع َأَحدمهَا َمَكان اْآلَخر , َمْعَناُمهَا ُمتَـَقارِبَاِن 

ِإنَّ اللَّه أََمَر اْلُيْؤِمِنَني ُمَعلليهْم َكْيِفيَّة قَـْتل اْلُيْشرِِكَني َوَضْربْم بِالسَّْيِف َأْن َيْضرِبُوا فَـْوق : يـَُقال 
ُهْم َواْألَْيِدي َواْألَْرُجل  َوقـَْوله; اْألَْعَناق ِمنـْ  { فَـْوق اْألَْعَناق } : 

فَـَيُكون , َوُمَْتِيل َأْن َيُكون ُمَراًدا ِبِه فَـْوق ِجْلَدة اْألَْعَناق , ْن َيُكون ُمَراًدا ِبِه الرُُّءوس ُمَْتِيل أَ  
َوِإَذا َكاَن . اْألَْعَناق : َمْعَناُه  : َعَلى اْألَْعَناق َوِإَذا ِاْحَتَيَل َذِلَك َصحَّ قَـْول َمْن َقالَ  : َمْعَناهُ 

ملَْ َيُكْن لََنا َأْن نـَُوجلهُه ِإَىل بـَْعض َمَعانِيه ُدون بـَْعض ِإالَّ , ا ذََكْرنَا ِمْن التَّْأِويل اْألَْمر ُمَْتِيًال مَ 
ِإنَّ اللَّه أََمَر : َفاْلَواِجب َأْن يـَُقال , َوَال ُحجَّة َتُدّل َعَلى ُخُصوصه  , ِحبُجٍَّة جيَِب التَّْسِليم َهلَا

َأْعَناقهْم َوأَْيِديهْم َوَأْرُجلهمْ ِبَضْرِب ُرُءوس اْلُيْشرِِكَني وَ   
َوأَمَّا قَـْوله'   ُهْم ُكّل بـََنان } :  َواْضرِبُوا أَيـَّها اْلُيْؤِمُنوَن ِمْن َعُدوُّكْم ُكّل : َفِإنَّ َمْعَناُه  { َواْضرِبُوا ِمنـْ

َوِهَي َأْطرَاف َأَصاِبع ,  َمجْع بـََنانَة: َواْلبَـَنان  . َطَرف َوَمْفِصل ِمْن َأْطَراف أَْيِديهْم َوأَْرُجلهمْ 
. اْلَيَدْيِن َوالرلْجَلْنيِ    

 
بعد هذا الشرح واحلديث الطويل نصل دائيا إىل نفس البداية ، أهل التأويل إختلفوا يف ااكان 

 احملدد لضرب السيوف ، هل هو الرأس أم العنق ، 
 رمبا لو أخطأ أحدا فضرب كافرا يف صدره فعليه أن يستغفر اهللا ، 

د اهللا أن يقول للعرب أهل القتل وسفك الدماء أين تضربون ، بأي منطق ميكن تقبل هذه يري
اهليجية بالتفسري ، مارب خيرج إىل ااعركة فتقول له إقطع الرأس وإقطع أطراف األصابع ، 

 فيا عالقة هذي بتلك رمبا لو قطع أصابعه فال يستطيع حك رأسه ،
وس وال قطع األصابع ،والقضية هنا ال عالقة هلا بقطع الرؤ   

 وهم يعرفون ذلك جيدا ، لكن اريزة القتل تدفعهم إلنكار ما يعرفون ،
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لابة الكفار مهيا كانت قواهم ومهيا لديهم من هذه اآلية تستنفر ااؤمنني ومتدهم بالعزم 
شجعان ، فاضربوا فوق األعناق أي ال تدعوا هلم كبريا يعلوا عليكم وال صغريا يدخل 

ويؤكد اهللا هلم إن أعداءهم يف رعب وما عليهم إال أن يشدوا عزمهم للتغلب   صفوفكم ،
على األعداء ، فيحيطون بأكابر الكفره ويغلقوا الطريق ألي بنان ، وبنان هنا مبعىن أصغر 

 من له بأس يف ااعركة ، 
 

ل أهل ، ضرب ، عن مضارب القوم أي ااناطق اليت حتيط بالقوم ، وما زاوال خيتلف مفهوم = 
، أبداغادره أي جالس يف البيت وال ي – البيت مضروب يف –لبنان يقولون   

61 -متعن هذه اآلية من سورة البقرة   
لَُّة َواْلَيْسَكَنُة َوبَاُؤواْ ِبَغَضٍب ملَن اللَّهِ   َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذل

، ضربم بافهل الضرب هنا مبعىن أحاطت بم الذلة وااسكنة أم أخذ اهللا خبشبٍة و   
 وضرب يف األرض أي قطع مسافات فيها ، 

 
وختاما فلم يأت القرآن بأي أمر قط يتيكن الرجل من خالله ضرب اارأه ، مبعىن ركلها 

وجلدها وإيالمها ، حىت وإن صح ذلك ، أي حىت لو إذن الرسول بذلك فتلك أوامر 
ذين جيدون لبسا من العبارة مستقله عّيا جاء به القرآن ، وللتوضيح أكثر كي ال يتطري ال

األخرية ، إن الرسول لو جاء يف سنته ضرب اارأة فهي مبنزلة السنن اليت مل يأت با القرآن ،  
كعدد ركع الصالة وما يقوله ااصلي ، وأحكام كثرية من هذا القبيل ، فالذي يهيين من 

ند لدليل واحد يف هذا ااالحق هو كشف اإلفرتاء على القرآن ، فإن كل من قال بأنه يست
.القرآن يقّر ضرب اارأة فهذا هو اإلفرتاء على اهللا   
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 االحق السادس
 

ون واألعرابمن هم األميّ   
 

كان العرب منسجيني جدا مع روايات اليهود اليت كتبت زورا يف التوراة واليت جاءت على 
لكرمي ، أل�ا كانت ألسن األحبار عن النشأة األوىل وقصص األنبياء من آدم إىل رسولنا ا

مادية تقرتب من الفهم احليايت لإلنسان ، وكانت أمساء بعض آهلتهم من األصنام أمساًء 
 عربية ، فال أشك إن هبل هو نفسه هابيل إبن آدم ، 

وكانوا يرتادون جمالس ااشعوذين من اليهود لكشف الطالع وأخذ األحراز لشفاء مرضاهم ، 
كالم اهللا يف القرآن مسجوعاً تعودهم على الرتاتيل اليهودية   ومن أهم األسباب اليت جاء با

 وصيااات الدعاء اليت كانوا يناشدون با أصنامهم علهم ينفكون عنها إىل آيات اهللا ، 
ورام هذا اإلنسجام إال أ�م مل يكونوا أمة متأثرًة بباقي األمم يف طباعهم وتقاليدهم ولغتهم 

ال ميكن  ، فاألميّ  اليدهم وأعرافهم وهذا معىن األميّ على تق بل كانوا من األمميني اانغلقني
أن تعين من جيهل القراءة والكتابة فيعظم العرب كانوا بلغاء يف قوهلم ، والبليغ أعظم شأنا 

 من الذي جييد القراءة والكتابة ، لذا كان يُفرتض ان يشار إىل بالاتهم يف اآلية
 من سورة اجليعة 

يِهْم َويـَُعللُيُهْم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَيَة  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكل ُهْم يـَتـْ  ُهَو الَِّذي بـََعثَ  ِيف األُمليلنيَ  َرُسوًال ِمنـْ
 َوِإْن َكانُوا ِمْن قَـْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبٍني 

 
ال إىل جهلهم يف القراءة والكتابة ، حىت إن قواعد اللغة مل تكن قد وضعت ومل تكن قد 

حىت النقاط على احلروف ، لكنهم كانوا أميني يف عدم إختالطهم باألمم األخرى وضعت 
وعدم تأثرهم كيا ذكرنا ، أي إن األميني تعين األمة اليت تنفرد بطباعها وتقاليدها عن باقي 
األمم بسبب عدم إختالطها وتعصبها القبلي أو مانسييه اليوم بالقومية ، فهي أمة منغلقة 

رام من أن القرآن جاء بلغتهم مسايرا اا يفهيوه من بالاة احلديث ، إال على نفسها ، وبال
أ�م حباجة إىل من يفقههم يف الدين ويرشدهم إىل أحكامه وحكيه ، أي إن العلة من 
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أختيار رسول مثل ميد متحصن بورعه من كل سوء وإحنراف هو أن يفقههم ويشرح هلم  
�م حقيقة مل يذعنوا لذلك ، بل أخذوا يفسروا القرآن كتاب اهللا وما عناه اهللا بآياته ، إال أ

 على هواهم ويأخذون منه ماينفع تطلعاتم الدنيوية ،
وإذا أخذنا باافهوم السابق أي إن األمي هو من جيهل القراءة والكتابة ، مل يعد للرسول دورا  

احلكية ، وقوله ان كان يعلم القراءة والكتابة ، وما كان على الرسول أن يعليه الكتاب و 
، يؤكد عدم قصد اهللا باألميني من اليقرأ  -كانوا من قبل لفي ضالل مبني   -تعاىل 

واليكتب ، فالذي ال جييد الكتابة والقراءة اليناديه اهللا بذا النداء ، إمنا الضالل اابني هو 
مم اليت عدم اهلداية إىل طريق اهللا وتوحيده لعدم إحتكاكهم الفكري والروحي مع باقي األ

تؤمن بوحدانية اهللا ، وبعد إحتكاكهم باليهود والنصارى مل تكن اليهودية وااسيحية كيا 
. أراد هلا اهللا أن تنتشر ، فقد زورت الكتب السابقة وحّرف تفسري ااتبقي منها   

ولكي يفهيون قصد اهللا ورسوله يف الكتاب واحلديث خاطبهم اهللا ورسوله مبا يفهيون ، فيثال 
الكثري من األنبياء وردت أعجيية يف القرآن ، ولكنها ليست كأألمساء اليت يعرفها أمساء 

اليهود وال النصارى ، بل جاءت كيا يفهيها العرب آن ذاك ، كعيسى وموسى وحيىي ، 
، وإن جاء يف حديث كيا ذكرنا وكذا الميكن التصديق بأن زوجة آدم كان إمسها حواء  

ا يفهيه العرب من أن إسم حواء هو أسم زوجة آدم الرسول الكرمي لفظ حواء فهذه إ
َ
شارة ا

، البل إن اهللا عز وجل كلم الناس أمجع مبا يدعون ، فأهل الكتاب مل يكونوا أهل كتاب ، 
ألن الكتاب إذا كان التوراة أو اإلجنيل فقد حّرف ، وكالم اهللا إذا ماحرف بكليٍة واحدة 

إن اهللا حينيا نادى اليهود بأهل الكتاب كان  فقط فال ميكن اإلعرتاف بأي آية فيه ، أي
قصده يا من تدعون إنكم أهل الكتاب ، البل مايدعيه ااسليون من اإلميان كذلك ، 

 فحني يقول سبحانه
  136 -النساء 

َواْلِكَتاِب الَِّذَي أَنَزَل ِمن  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ آِمُنواْ بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِهِ 
  قَـْبُل َوَمن َيْكُفْر بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر فَـَقْد َضلَّ َضالًال بَِعيًدا

 
فهذا يعين أنه يقول هلم يامن تدعون إنكم تؤمنون باهللا آمنوا حقيقة باهللا ، أما تفسري هذه 
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ألميان درجات فكل ذلك من أجل التيلص بأن عدد كبري من أصحاب اآلية على إن ا
الرسول مل يؤمنوا باهللا حقيقة وال برسوله ، واحلقيقة األخرى إن اهللا لو خاطبهم بااشركني 
لقالوا أنه يقصد النصارى وإذا خاطبهم بالكافرين قالوا إنه يقصد اليهود ، كذلك فصيغ 

يسك ، أي إنه ومن باب العتاب على أهل الكتاب اخلطاب صيغ بالاية أتت للدعوى والت
ودعوة اهللا هلم ألظهار حقيقة ماجاء به موسى وعيسى ناداهم بأهل الكتاب ، وكذلك 

دعوة اادعني باإلميان أن يؤمنوا حقيقة باهللا ، كيا إن اافهوم البالاي لكامل النص ينبين 
نبياءه ومالئكته واليوم اآلخر  على عدم إعتبار الشخص مؤمنا مامل يؤمن بكل كتب اهللا وأ

. 
وكذا أقول إن إنبعاث النيب ميد يف أمة العرب ليست كذلك منقبة للعرب بل هي مثلبة  

كذلك ، ألن اهللا يعلم أ�م لن يؤمنوا برسوٍل قط مامل يكن عربياً منهم دأبم يف ذلك  
ال وحق من خلق كدأب اليهود ، واحلق احلق أقول لو جاء النيب ميد أعجيياً ما إتبعوه 

 ميد ، 
44 -سورة فصلت   

آَمُنوا ُهًدى َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآنًا َأْعَجِيّيا لََّقاُلوا َلْوال ُفصلَلْت آيَاتُُه أََأْعَجِييٌّ َوَعَرِيبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن  
ًيى أُْولَِئَك يـَُناَدْوَن ِمن مََّكاٍن بَِعيٍد َوِشَفاء  َوالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذاِ�ِْم َوقـْر  َوُهَو َعَلْيِهْم عَ   

 
وأنت ترى الضغينة بني العرب والفرس رام إميان الفرس وإسالمهم ، فأهل السنة يتهيو�م 
بأ�م مل يؤمنوا باهللا إال لإلستيالء على البالد اإلسالمية و بأ�م شيعة وروافض ، متناسني 

السنة وإن البخاري ومسلم والكسائي  أن الفرس وعلى مدى ألف سنة كانوا من أهل
والنسائي والنيسابوري والكثري هم من أصل جموسي وليسوا فقط من بالد فارس ، وحىت 
الشيعة من العرب ، فأالبهم يبغضون الفرس ، وأقسم أن إمامهم اانتظر لو جاءهم من 

ون عربياً بالد فارس وإن كان من ظهٍر علوي لكفروا به وكّفروه ، حبجة انه جيب أن يك
وبلساٍن عريب ، عندها ينقضون حىت نظرية البداء اليت يؤمنون با ، فكيف يل أن ألوم 

. اليهود الذين مل يؤمنوا مبحيد ألنه ليس من صلب إسحاق   
هذا وان الرسول كان أميا لطبيعة البيئة اليت عاشها وانغالقها على نفسها ومل يكن حامال 
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 للفكر األمي  ،
العرب فهم كانوا ومازالوا يعيشون بأمية فكرية ، يبغضون من يؤمن باهللا و أما الكثري من  

برسوله ويتفقه يف دين األسالم إن مل يكن عربيا ، إال إذا ّجمد أتباعهم وأشياعهم وقال فيهم 
ما يقوله عنهم ، ويبغضون من يتوالهم من ااسليني إن مل يكن عربيا ، وأقرب مثال على 

نيا للتخلص من احلكم العثياين يف حني إن احلكم العثياين كان ذلك إستعانتهم بربيطا
حكياً إسالمياً ، لكنهم آن ذاك مل يفسروا قول اهللا وأطيعوا أويل األمر منكم ، على أ�ا 

آية جاءت إلطاعة احلاكم فاجرا كان أم مؤمنا ، هذا يعين إن القومية أوىل بكثري من 
يانية فاسدة وفاسقة فين ااؤكد إ�ا مل تكن أفسد اإلنتياء الديين وإن كانت الدولة العث

وأفسق من الدولة األموية والعباسية اللتان قامتا على دماء بعضهيا البعض بل على دماء 
 األخ وإبن العم ،

 ويف حني إن التيعن يف نص اآلية الشريفة
 

  59من سورة النساء 
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوأَ   

  
يستوجب تفسريها بأن الطاعة ألويل األمر جتب فقط إذا كان ويل األمر من الذين آمنوا ، 

تعود للذين آمنوا وال تعود للعرب ، أي إن خطاب اهللا كان للذين آمنوا  -منكم  -فيفردة 
جروا كي نتقبل ويل األمر وإن كان فاجراً ،أن خيتاروا ويل األمر منهم ، ومل يكن للذين ف  

كيا إن ااذاهب ااطرفة يف اإلسالم أنكرت على الفرس إسالمها ألن الفرس تدخلوا يف الفقه   
األسالمي ، أي ان العرب نشروا األسالم كحزب مفتوح األنتياء وواجب ، لكنه مغلق 

بيت مال ( والصدقات ،   الفكر والسيادة لإلحتفاظ باالوكية وإيرادات احل  والزكاة
، فكل الناس ِمن اايكن أن يسليوا بل من الواجب عليهم أن يسليوا ولكن ) ااسليني 

مينعون من التفقه يف الدين وطرح الرأي والتويل على ااسليني مامل يكونوا عربا ، وبعد إتساع 
من حددها ،  أعداد العرب راحوا يتيسكون حبدود أوطا�م اليت يّدعون أن اإلستعيار هو

لكن الشخص الوحيد يف العامل الذي الميكنه التجوال يف كافة الدول العربية من اري 
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عذابات التأشريات واإلقامات هو ااواطن العريب نفسه ، والقضية تطول وتطول لنصل إىل 
ان األمية الفكرية هي العن ما حاربا اهللا يف القرآن الكرمي ، فقد كانت هذه األمية تتيثل 

األعراب الذين لعنهم اهللا عدة مرات وخاطبهم كيا مل خياطب حىت اليهود من ااشركني ب
 بأن قال تعاىل 

97 -سورة التوبة   
ِليم  َحِكيم  اْألَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفرًا َونَِفاًقا َوَأْجَدُر َأالَّ يـَْعَلُيوا ُحُدوَد َما أَنـَْزَل اللَُّه َعَلى َرُسولِِه َواللَُّه عَ    

 
14 -ة احلجرات سور   

ميَاُن ِيف قـُُلوِبُكْم وَ  ِإن ُتِطيُعوا َقاَلِت اْألَْعَراُب آَمنَّا ُقل ملَّْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْيَنا َوَليَّا َيْدُخِل اْإلِ
 اللََّه َوَرُسوَلُه َال يَِلْتُكم ملْن َأْعَياِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َاُفور  رَِّحيم  

 
من أن اليهود قتلوا األنبياء وعذبوا رسولنا الكرمي ، لكنك ترى اهللا قد كليهم حىت يف  فبالرام

القرآن ودعاهم وبني هلم مرة أخرى حدوده ، أما األعراب فقد قال عزالقائل األجدر أال 
يعليوا حدود اهللا ، ولكي يتخلص العرب من تية األعراب فقد جاؤا بتفسري اعىن األعراب 

ليون العربية وليسوا من أصل عريب كسكان البادية ، واحلقيقة اليت يتهربون بأ�م من يتك
 منها إن األعراب  صفة لبعض العرب وليسوا مجاعة يف منطقة  ،

فاألعراب هم العرب ااتيسكني بعروبتهم أكثر من متسكهم بدينهم سواء كانوا سكان {  
، } يب أم يف عصرنا هذا البادية أم سكان اادن والقرى وسواء كانوا يف عصر الن  

 والحظ قوله يف سورة الفتح
يََّة اْجلَاِهِليَِّة َفأَنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرسُ  ولِِه َوَعَلى ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف قـُُلوِبُِم احلَِْييََّة محَِ

26 -ِبَا َوَأْهَلَها وََكاَن اللَُّه ِبُكلل َشْيٍء َعِليًيا  اْلُيْؤِمِنَني َوأَْلَزَمُهْم َكِلَيَة التـَّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ   
  

 فاحليية اجلاهلية هي التحزب للقومية وللغة ، وكلية التقوى هي التحزب لليتقي  ، 
وحىت إن النيب ميد ليس من أصل عريب ، فجده إمساعيل هو من تعلم العربية من قبيلة 

ك بأن إبراهيم كان عربيا ينفيه أسم إبراهيم اليينية األصل ، واللغط ااضح) جرهم(
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وإمساعيل وإسحاق ، فكيف يكون عربيا وأمسه واسم أوالده أعجيي وهذا يعين إن منرود  
 كان عربيا ألن إبراهيم كليه وحاجه يف ربه ، أم كان بينهم من يرتجم هلم احلوار ؟

تكلم العربية بعد أن خرج من ومنهم من قال إن إبراهيم كان يتكلم السريالية والعربية ، وأنه 
العراق وأن اهللا ألقى يف صدره هذه القدره مبجرد إجتيازه أرض العراق ، واألصح إن كل 
األنبياء كانوا جييدون كل اللغات بقراءاتا وكتاباتا ، فلياذا إذاً تّدعون أن النيب كان أمي 

ول الوحي ، فلياذا مل يكتب مبعىن أنه ال جييد القراءة والكتابة ، وإن كان أجادمها بعد نز 
القرآن خبط يده ، أنا يف رأيي أن الرسول كان متعلياً  كل علوم السياء واألرض وجييد كل 

 اللغات قراءة وكتابة وسبب عدم كتابته القرآن خبط يده يعود ألحد أمرين 
شاؤا  أما إنه كتَب القرآن وأخفاه العرب رابة منهم بالتالعب بآيات اهللا وحتريفها مىت - 1  
أو أنه كان مأموراً بعدم كتابة القرآن خبط يده كي ال يعبدون العرب هذه النسخة  - 2

وجيعلو�ا سبباً ألمارتم وكأ�ا خامت اخلالفة ، وال تستبعد هذا الرأي ألن سبب قتل 
ااستخلف الثالث هو قيامه باإلنفراد يف كتابة القرآن ، وهذا يعين تقديسهم للنسخ ااكتوبة 

يهم ، بأيد  
فعلى أي إساس قتل ؟  بل وعلى أي أساس قام باإلنفراد بكتابة القرآن خبطه وإحراق باقي 
النسخ ، إن مل تكن هناك منزلة ترجتى من هذا العيل ، ومع ذلك فيا زالوا يقدسون ورق 

القرآن أكثر من تقديسهم للنفس البشرية ، وتراهم اآلن يفتون بالقتل ان حيرق القرآن دون 
اث هلدايته والتعرف على أسباب قيامه بذلك ، فأين تطبيق سنة الرسول ؟األكرت   

ا أحرق أبو سفيان القرآن مئات اارات ؟ فلياذا أصبح اآلن صحابيا جليال ؟أمَ    
أمل يهده الرسول وجيعله من الطلقاء وبذلك خاب كيده لإلطاحة باألسالم ، وزوجته هند اليت  

، أال يقولون أ�ا إهتدت وأحسنت إسالمها ، كذا خالد أكلت كبد مغوار اإلسالم احليزة 
 بن الوليد الذي تسبب بزمية اجليش األسالمي يف ثاين معركٍة له ، والكثري الكثري ، 

ولن يفقهوا إن القرآن بكل آياته جاء ليهدي وخيدم الناس ، كل الناس دون إستثناء  كباقي 
وكل ما أوجده اهللا خلدمتنا ، بل إن كل آيات اهللا ااتجسدة يف الشيس والقير والنجوم 

آيات اهللا سواء كانت فكرية يف كتبه أم متجسده يف خملوقاته تشرتك يف اخلدمة الفكرية 
  .لذا علينا اآلن أن خنتم مبلحق هام  واجلسدية لكل الناس ،
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 االحق السابع 
                                      

اسيل الصحابة والتابعني                                
 
 

إىل الرسول و أتبعوه باحلق ،  كانوا من ااقربنيمن ااؤكد إن هناك الكثري الكثري من الصحابة  
لكننا نعين هنا بالكثري من حيث اخلري واحلق الذي قدموه وليس العدد ، كيا إن هناك 

ىل منه  الشيطان ، لينزع الدين من أصله إ لكثري منهم من خالف الرسول وصاحبوهالكثري ا
ونعين هنا أيضا بالكثري من حيث ما أصاب اإلسالم من خدش جراء فعل هؤالء وال نعين 

هنا العدد ، فابليس مل يكن إال واحدا حىت أصبح أمما بثقل الشر الذي حييله ، لذا 
أوضحت فكريت كي ال يتربع من أحٍد ليتصدى بتكفريي كوين إناقش �  بعض الصحابة 

، وهذه احليية الزائفة على الصحابة ال تعدو أن تكون محية جاهلية مبا أن الابة والتابعني 
ال تكون على أساس اإلثبات للخصم بطالن كالمه إمنا لعجز اادافع عن إثبات العكس ، 

عيوما فهناك فئة أو رمبا أنفار قالئل جدا أطاحوا بدين الرسول الكرمي كيا أطاح البعض 
فغسيل الصحابة والتابعني مفهوم يشيل كل الصحابة والتابعني الذين باألديان السابقة ، 

تسللوا زورا للدين ، فهم كغسيل األموال ، أي أناس قذرة مت اسلهم باسم الفتوحات 
 اإلسالمية والعروبة ليصبحوا من الرموز وااقدرين وبالعودة حلديثنا يف االحق السابق ،

رآن خبط يده كيا يزعيون ، فلم يفت العرب إستغالل بالرام من أن الرسول إن مل يكتب القف
هذه الفقرة لصاحل آبائهم وأجدادهم ، فبدأْت كل عشرية ختتار جلدها رمزاً لتقديسه ، فهذا  

 كاتب القرآن وهذا حافظ القرآن وهذا كاتب الوحي وذاك أمني الوحي ،
ليثبتوا آيات القرآن ، فكل  وبعد كل هذا أتوا برواية كتابة القرآن ، أن الصحابة مجعوا الشهود

آية منه يشهد على نزوهلا شاهدي عدل ، فأين حافظ القرآن وكاتب الوحي وأمني الوحي ، 
 أنسوا ما كتبوه من القرآن ؟

 هناك قضية مهية مرت على تارخينا كاارض الغبيث ، أال وهي أجماد األولني ،
 لنأخذ مثال على ذلك ،
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مجيعا من الفاسقني اجلبابرة ، وممن أارقوا األرض دماًء  منرود ونبوخذ نصر ومحورايب كانوا
وفساداً ، هؤالء مل يكونوا عرباً ، لكنك جتد أهل العراق من ااسليني يتخذوهم أبطاال 

 وصناعا لليجد ، أتعرف ما السبب ؟
السبب إنتياء هؤالء لتاريخ العراق ، فين أجل أن يكون العراق عريقا بتارخيه وعضياء 

روا مجيعاً إحتسابم رموزاً تأرخية خالدة خبلود التأريخ ، كذا فراعنة مصر وما شخصياته آث
 تركوه من أهرامات ، 

فاألهرامات مل يتعرض أحد قط لليطالبة بدمها رام أ�ا قبور شاخمة لكفار فجرة ، لكن 
ال ااشايخ اآلن يطالبون بدم القبة اليت على قرب الرسول أل�م يدعون أ�ا خالف السنة و 

 جيوز أن يكون للضريح صرح كبري بل جيب أن يسوى باألرض ، 
 وإذ حيرمون زيارة قبور ااسليني ، جتدهم يرتعون حول األهرامات ،

ااقصد إن التأريخ ال ينظر إلميان الشخص وتقواه بل ينظر اا حققه من جمد بغض النظر عن 
اء لنا بكنوز القدس فهو الوسيلة والكيفية ، فبيا أن صالح الدين وهو كردي األصل ج

الناصر لدين اهللا وإن قتل مئات اآلالف من ااسليني الذين مل يناصروا محلته ، وإن خان 
العهد الذي أبرمه مع ريتشارد ، وإن قتل األسرى وإن إستعير أرضاً كان الرسول قد منح 

 أهلها األمان فيها ،
م من الصحابة األكثر كفرا وطغيانا من لذا ومن هذه النعرة اآلمثة ، راح العرب ينزهون أجداده

 بني خلق اهللا كلهم ،    
 

كيا تنافس أجدادهم للتداخل مع النيب لإلستيالء على ااناصب اجلديدة اليت توفرت بعد  
إنتشار األسالم ، فالكثري منهم من حاول اإللتصاق ببين هاشم وليس من بين هاشم ، 

سول صحت أم مل تصح ليبني أنه األوىل وأخذ البعض بالتنافس على نقل أحاديث الر 
وأسرته ، أما باخلالفة وأما بإدارة بيت ااال أو بتدعيم سلطان الوالة من أجل ااال ، وهذا 

الفكر اهلجني إختذه االبية والة بين العباس ألعطاء ااشروعية حلكيهم ، وقامت أساس 
ءت مركبة مع إسم اهللا إلقناع دولتهم على إ�م أوالد عم النيب ميد ، حىت إن أمساءهم جا

الناس بأ�م حيكيون باسم اهللا ، كااتوكل وااعتضد باهللا واانتصر باهللا وااتوكل على اهللا 
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............وااعتز باهللا وااعتصم باهللا وووووووو    
وكل أمراء الدولة العباسية حذوا هذا النه  ، واحلقيقة إ�م الميتون هللا بأي صلة ، بل كانوا 

 فّجارا فسقة ، قتل بعضهم بعضا من أجل السلطة ،
كذا فعل من قبل زيد بن حارثة باألدعاء ببنوة الرسول له ، فصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم مل 

يقم بأي فعل ومل ينطق بأي قوٍل قبل نزول الوحي وبعد نزوله �ى اهللا عنه بعد ذلك أبدا ، 
أعرابم ، واحلق إن اآلية اليت نزلت بزيد تدل  لكنهم يرضون أن ميسوا بقداسة النيب من أجل

بأن زيد كان دعي يريد األلتفاف على أهل بيت الرسول ليتخلص من إتام قريش بأنه لقيط 
، فلم يكن له أب يعرف، وقضية حارثة قضية مفربكة ، فكيف يتبىن الرسول االما له أب 

بدل حارثة ، وكل القضية أنه كان  وعشرية طالبوا النيب به وادعى زيد أنه إختار الرسول أبا
عبدا مملوكا خلدجية ، إشرتته بعد وقوعه يف السيب كيا إدعى هو ، وزواج الرسول بطليقته 

مقصداً من اهللا انع زيد من اإلدعاء شيئاً فشيئا إنه أبن النيب ميد ، بعد أن راح يوسوس 
يرثين وأرثه وأخذ يسيي بروايات وأكاذيب بأن الرسول قال يف باب الكعبة إن زيد أبين 

 نفسه بزيد بن ميد  ،
 فقوله تعاىل

 سورة األحزاب
َها َوَطًرا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي ال َيُكوَن َعَلى اْلُيْؤِمِنَني َحرَج  ِيف أَْزَواِج أَْدِعَيائِ  ِهْم ِإَذا فَـَليَّا َقَضى َزْيد  ملنـْ

ُهنَّ َوَطرًا وََكاَن أَْمُر اللَِّه مَ    37 -ْفُعوال َقَضْوا ِمنـْ
 

ليس فيه أي إشارٍة على إن زيد متبىن الرسول بل جمرد دعي ، وكيف يتبناه الرسول والرسول 
لديه أربع بنات يقاربن عيَر زيد ، إضافة لتكفله برعاية علي وجعفر أوالد عيه أيب طالب 

كرها اهللا بعد أن تكفله األخري ، وهذا التكفل اليعد تبنياً ، ومسألة الكفالة قدمية جدا وذ 
لنا يف قصة زكريا الذي تكفل مبرمي ، فلياذا مل يتكفله الرسول بدل أن يتبناه إذا كان 

معروف األبوين ، وإن كان قد وقع يف األسر فهذا يعين إنه عبد فكيف يتبىن الرسول عبداً 
 عنده ،

ك صلى كيا أن الرسول مل يرتكب مستقبحا من القول والفعل وال حىت أبغض احلالل ، ومل يرت 
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مل يطلقها النيب بل ) حفصة ( اهللا عليه وعلى آله وسلم سنة أمر با اهللا إال أتاها ، أي إن 
وهبها اادة ، إذ كان قد تزوجها زواج متعة ، وليس عاراً على حفصة إ�ا تزوجت الرسول 

بعدها  زواج ااتعة ، فزواج ااتعة زواج عادي جدا كالزواج الدائم إال إنه مقرون مبدة يفرتقان
أو جيددان العقد ، وهو مشرّع لليطلقات واألرامل والعذراوات اللوايت الجيد من يتزوجهن 

وذلك بعد قبول أولياء أمورهن  ، إذ كانت حفصة أرملة ، بل إن لعلٍة مرضيٍة أو خلقية 
النيب بعد بعثته الشريفة مل يتزوج إمرأة زواجا دائيا ، ألن الزواج الدائم خيتلف عن ااتعة 

 بأهم أمرين 
اادة احملددة يف العقد - 1  
وراثة أحد الزوجني للزوج اآلخر - 2  

ومبا أ�م ذكروا أن الرسول مل يوّرث زوجاته فهذا دليل على إن زواجه منهن كان زواجا منقطعاً 
 وإن مل يكن هكذا فالنتيجة واحدة

 وأنظر لقوله 
 سورة األحزاب

احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن  يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن 
28 -سراحا مجيال    

فهل يعين بقوله تعالني أمتعكن أن يقوم الرسول بإعطاءهن حقوقهن وتطليقهن إن أردن احلياة 
 الدنيا ؟

حكايات ماهلا  د إالحني نذهب لكتب التفسري لنتعرف على مفهوم هذه اآلية فإنك لن جت
، فتجد كل مفسر جاء بأكثر من ثالثة روايات لقصٍة واحدة أن  أي عالقة مبفهوم اآلية

النيب خّري نساءه فبدأ بعائشة اليت إتبعتها بقية زوجات النيب يف قرارها خبتيار النيب ومعها 
 قصة أخرى كيف قام عير بإضحاك الرسول ، 

 وإليك أشهر ما قيل يف ذلك ،
 

 جاء يف إبن كثري
ننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا يا أيها النيب قل ألزواجك إن ك
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وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا أعد لليحسنات منكن )  28( مجيال 
29( أجرا عظييا    

هذا أمر من اهللا لرسوله ، صلوات اهللا وسالمه عليه ، بأن خيري نساءه بني أن يفارقهن ، (( 
ه ممن حيصل هلن عنده احلياة الدنيا وزينتها ، وبني الصرب على ما عنده من فيذهنب إىل اري 

ضيق احلال ، وهلن عند اهللا يف ذلك الثواب اجلزيل ، فاخرتن ، اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، 
))فجيع اهللا هلن بعد ذلك بني خري الدنيا وسعادة اآلخرة   

   
فسري ، وهذا يعين إن هذين اآليتني ولدتا هذه العبارة خمتصر لكل ما سوف تطلع عليه من ت

لتيوتا يف نفس الساعة ، وإن اهللا أنزهليا ليقوم الرسول بسؤال أزواجه فيخرتن اهللا ورسوله 
 والدار األخرة وينتهي كل شيئ ،

 أو أن علينا إعتبار سبب النزول أحدى حقيقتني 
آلية لتثبيت هذا األمر أن أزواج النيب كلهن فاضالت مؤمنات مسنات ، وجاءت هذه ا - 1

ولكشفه للناس أمجع ، بأن نساء النيب من احملسنات والدليل إن اهللا أمر رسوله بأن خيريهن 
بني الدنيا واآلخرة فاخرتن اآلخرة ، وعلينا تكذيب كل من يطعن بعكس ذلك ، سابقا أو 

. مستقبال   
يده كيا ذكروا  أن أكثر من نصف نساء النيب كاذبات منافقات ، أي لو كان حتت - 2

 تسعة نساء فإن من هن على أقل تقدير مخسة منافقات ويردن احلياة الدنيا ،
  وسوف نبحث باألمرين أعاله بعد سرد ما جاء به أهل التفسري هلذه اآلية  

 
قال البخاري : حدثنا أبو الييان ، أخربنا شعيب ، عن الزهري ، قال : أخربين أبو سلية بن 
عبد الرمحن ، أن عائشة ، زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته : أن رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم جاءها حني أمره اهللا أن خيري أزواجه ، فبدأ يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، وقد " إين ذاكر لك أمرا ، فال عليك أن ال تستعجلي حىت تستأمري أبويك : " فقال 

يا أيها النيب قل : ( وإن اهللا قال : " مث قال : قالت . بفراقه  علم أن أبوي مل يكونا يأمراين
ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإين أريد اهللا ورسوله : إىل متام اآليتني ، فقلت له ) ألزواجك 
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  والدار اآلخرة
حدثين يونس ، عن الزهري ، عن أيب سلية ، عن عائشة ، : وكذا رواه معلقا عن الليث 

.مث فعل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ما فعلت : ت قال: فذكره وزاد    
وقد حكى البخاري أن معيرا اضطرب ، فتارة رواه عن الزهري ، عن أيب سلية ، وتارة رواه 

 عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة
 

الحظ الدقة يف تصحيح هذه الرواية وكيف يكتشفون أن معيرا اضطرب فتارة رواه عن أيب  -
تارة عن عروة ، سلية و    

 
وقال ابن جرير : حدثنا أمحد بن عبدة الضيب ، حدثنا أبو عوانة ، عن عير بن أيب سلية ، 
عن أبيه قال : قالت عائشة : اا نزل اخليار قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " إين 

وما : قلت : قالت " . أريد أن أذكر لك أمرا ، فال تقضي فيه شيئا حىت تستأمري أبويك 
فقرأ عليها : فيا هو يا رسول اهللا ؟ قالت : فقالت . فرده عليها : هو يا رسول اهللا ؟ قال 

: إىل آخر اآلية ، قالت ) يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها : ( 
هللا عليه ففرح بذلك النيب صلى ا: بل خنتار اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، قالت : فقلت 
  وسلم

 
ص: 402 - وحدثنا ابن وكيع ، حدثنا ميد بن بشر ، عن ميد بن عيرو ، عن أيب  

سلية ، عن عائشة ،  قالت : اا نزلت آية التخيري ، بدأ يب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
حىت ] بشيء [ يا عائشة ، إين عارض عليك أمرا ، فال تفتايت فيه : " وسلم ، فقال 
قال : " يا رسول اهللا ، وما هو ؟ قال : فقلت " . أبويك أيب بكر وأم رومان تعرضيه على 
يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني : ( اهللا عز وجل 

أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا أعد 
فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، وال أؤامر يف : قالت ) ييا لليحسنات منكن أجرا عظ

ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان ، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث استقرأ احلجر 
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وحنن نقول مثل ما قالت عائشة ،: فقلن " إن عائشة قالت كذا وكذا : " فقال   
عن أيب أسامة ، عن ميد بن عيرو ، به ورواه ابن أيب حامت ، عن أيب سعيد األش  ،   

 
وحدثنا سعيد بن حيىي األموي ، حدثنا أيب ، عن ميد بن إسحاق ، عن : قال ابن جرير 

عبد اهللا بن أيب بكر ، عن عيرة ، عن عائشة; أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اا نزل 
فال تعجلي حىت  سأذكر لك أمرا: " إىل نسائه أمر أن خيريهن ، فدخل علي فقال 

، وتال " إين أمرت أن أخريكن : " وما هو يا نيب اهللا ؟ قال : فقلت " تستشريي أباك 
وما الذي تقول ال تعجلي حىت : فقلت : عليها آية التخيري ، إىل آخر اآليتني قالت 

تستشريي أباك ؟ فإين اختار اهللا ورسوله ، فسر بذلك ، وعرض على نسائه فتتابعن كلهن ، 
ن اهللا ورسولهفاخرت    

 
حدثنا يزيد بن سنان البصري ، حدثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل ، : وقال ابن أيب حامت 

حدثين الليث ، حدثين عقيل ، عن الزهري ، أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور ، عن 
ابن عباس ، قال : قالت عائشة  : أنزلت آية التخيري فبدأ يب أول امرأة من نسائه ، فقال : 

قد علم أن : قالت " إين ذاكر لك أمرا ، فال عليك أال تعجلي حىت تستأمري أبويك " 
) يا أيها النيب قل ألزواجك : ( إن اهللا قال : " مث قال : أبوي مل يكونا يأمراين بفراقه قالت 

ر اآلخرة أيف هذا أستأمر أبوي ؟ فإين أريد اهللا ورسوله والدا: فقلت : اآليتني قالت عائشة 
 مث خري نساءه كلهن ، فقلن مثل ما قالت عائشة ، 

وأخرجه البخاري ومسلم مجيعا ، عن قتيبة ، عن الليث ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة 
  مثله

 
حدثنا أبو معاوية ، حدثنا األعيش ، عن مسلم بن صبيح ، : وقال ما يسيى باإلمام أمحد 

عن مسروق ، عن عائشة قالت : خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخرتناه ، فلم 
  يعدها علينا شيئا أخرجاه من حديث األعيش
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حدثنا أبو عامر عبد االك بن عيرو ، حدثنا : وقال ما يسيى باإلمام أمحد  - 403: ص 
أقبل أبو بكر ،  ، يستأذن على رسول : زكريا بن إسحاق ، عن أيب الزبري ، عن جابر قال 

فلم : هللا عليه وسلم والناس ببابه جلوس ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم جالس اهللا صلى ا
يؤذن له مث أقبل عير فاستأذن فلم يؤذن له مث أذن أليب بكر وعير فدخال والنيب صلى اهللا 

ألكلين النيب صلى اهللا عليه : عليه وسلم جالس وحوله نساؤه ، وهو ساكت ، فقال عير 
سألتين  -امرأة عير  -يا رسول اهللا ، لو رأيت ابنة زيد : ر وسلم لعله يضحك ، فقال عي

: " النفقة آنفا ، فوجأت عنقها فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدا ناجذه وقال 
فقام أبو بكر ، إىل عائشة ليضربا ، وقام عير ،  إىل حفصة ،  " هن حويل يسألنين النفقة 

عليه وسلم ما ليس عنده فنهامها رسول اهللا صلى  تسأالن النيب صلى اهللا: كالمها يقوالن 
: واهللا ال نسأل رسول اهللا بعد هذا اللس ما ليس عنده قال : اهللا عليه وسلم فقلن نساؤه 

إين أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي : " وأنزل اهللا ، عز وجل اخليار ، فبدأ بعائشة فقال 
يا أيها النيب قل : ( فتال عليها :  وما هو ؟ قال: قالت " فيه حىت تستأمري أبويك 

أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار اهللا ورسوله ، وأسألك : اآلية ، قالت عائشة ، ) ألزواجك 
إن اهللا تعاىل مل يبعثين معنفا ، ولكن بعثين : " أال تذكر المرأة من نسائك ما اخرتت فقال 

تامعليا ميسرا ، ال تسألين امرأة منهن عيا اخرتت إال أخرب   
انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري ، فرواه هو والنسائي ، من حديث زكريا بن إسحاق ااكي 

. به    
 

هنا إختفت الدقة يف تصحيح الرواية متاماً ، ألن جابر رواه ال نقال عن عائشة وهي  -
ها ااتحدثة الوحيدة عن خرب هذه اآلية والناطقة الرمسية عن زوجات النيب ، وال نقال عن أبي

 وال نقال عن عير ، فكيف علم مبا جرى من أحداث يف حجرة النيب ؟
فلم يؤذن إال أليب بكر وعير بالدخول ، فكيف علم جابر مبا جرى يف الداخل ، وإذا كانت 

 هذه الرواية مشاعة بني الناس فعالم إقتصر نقلها على أنفار ؟  
 

علي بن هاشم بن الربيد ، عن ميد حدثنا سري  بن يونس ، حدثنا : وقال عبد اهللا بن أمحد 
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بن عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع ، عن عثيان بن علي بن احلسني ، عن أبيه ، عن علي ، 
رضي اهللا عنه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري نساءه الدنيا واآلخرة ، ومل خيريهن 

  الطالق
لك وهو خالف الظاهر من اآلية ، وهذا منقطع ، وقد روي عن احلسن وقتادة واريمها حنو ذ

أعطكن حقوقكن وأطلق : أي ) فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال : ( فإنه قال 
  سراحكن

 
وقد اختلف العلياء يف جواز تزوي  اريه هلن لو طلقهن ، على قولني ، وأصحهيا نعم لو وقع 

، ليحصل ااقصود من السراح ، واهللا أعلم   
 

( على أمٍر مل حيصل ، وهو إن طلقهن فهل حيق هلن الزواج من اريه  إختلف العلياء هنا -
على قولني وأصحهيا نعم لو وقع ) مث يروون لنا رواية إن الرسول خطب إمرأة فتويف قبل أن 
يعقد عليها ، فوجد أبو بكر واضب اضباً شديداً أل�ا تزوجة بعد الرسول ، لكن علياءنا 

عده إذاما طلقهن ؟؟ أباحوا لليدخول بن الزواج من ب   
عائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة ، : وكان حتته يومئذ تسع نسوة ، مخس من قريش : قال عكرمة 

وسودة ، وأم سلية ، وكانت حتته صلى اهللا عليه وسلم صفية بنت حيي النضرية ، ومييونة 
، بنت احلارث اهلاللية ، وزينب بنت جحش األسدية ، وجويرية بنت احلارث ااصطلقية  

 
ومل يتزوج واحدة منهن ، إال بعد أن توفيت خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن  
قصي بن كالب ، تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ، وهو ابن مخس وعشرين 
سنة ، وبقيت معه إىل أن أكرمه اهللا برسالته فآمنت به ونصرته ، وكانت له وزير صدق ، 

أنه : بثالث سنني ، رضي اهللا عنها ، يف األصح ، وهلا خصائص منها  وماتت قبل اهلجرة
مل يتزوج عليها اريها ، ومنها أن أوالده كلهم منها ، إال إبراهيم ، فإنه من سريته مارية ، 

 ومنها أ�ا خري نساء األمة
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 قبل أن نكيل مع القرطيب ، إليك التيه الذي حنن فيه ، 
هذه اآلية من حديٍث أتاهم باكراً أن النيب طلق زوجاته ، فهل  علم الناس مبا جرى يف -أوال 

 طلق زوجاته وبعد ذلك سأهلن من منكن تريد اهللا ومن منكن تريد احلياة الدنيا ؟
هل من نٍيب يريد تطليق نساءه من أجل النفقة ، وهل هذه سنته اليت أرادنا اهللا أن  -ثانياً 

جيدر به أن ال يكثر من الزوجات حىت ميتلك ما  نتبعها وجنعله أسوة حسنة لنا ، أما كان
 ينفق عليهن به ، 

وهل احلياة الدنيا وزينتها هي النفقة مبفهوم القرآن ، إين ال أرى يف هذه اآلية إال مؤامرة كبرية 
من بعض زوجات النيب فتصدى اهللا هلن بآياته ، وأقل ما يقال إن اهللا قد أمر نبيه بعدم 

َن ، فهذا مفهوم زينة احلياة الدنيا ، والعلة بأ�ن مل يكّن أهًال مراودتم واإلجناب منه
إلجناب وريٍث للنيب ، فإ�ن يطيعن باإلجناب منه ليصبحن أمهات اخللفاء من بعده ، وقد 
بدأ بسؤال عائشة أل�ا األشد من بينهن رابة بذلك ، وإن طلب النيب أن تستأمر أبويها ، 

فعا�ا إلجناب الوريث واخلليفة القادم لعرش اإلسالم والعرب ، يعين إن أبويها مها من كانا يد
فأما أن ختضع هي وأبويها عن الكف يف طلب الولد من الرسول وأما يسرحها ، فلّيا خاب  

 كيدهم إستولوا بأنفسهم على العرش ، كيا فعلت حفصة ذات الشيئ ،
 

قة لزوجاته ، فيا هي النفقة الرسول الذي كان يطعم الفقراء يف داره ال يستطيع دفع النف -
 اري إطعامهن وكسوتّن ؟

فالنفقة إىل وقت قريب مل تكن ماال تتصرف به اارأة ، إذا ما إفرتضنا إن أبوي عائشة كانا 
ينتفعان من هذا ااال ، أما قضية أن عائشة تستأمر أبويها لتيتنع عن طلب النفقة من 

اع الدنيا فهذا ماال يعقل ، فحىت لو سألتهم الرسول أو متتنع عن الغرية أو طلب شيئ من مت
على سبيل طلب ااشورة ، فال ميكن أن تنتفع من مشورتم ألن القضايا ااذكورة يف يدها 

 وحدها اإللتزام بن ،
 فأين قوله تعاىل

وما كان اؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص  
ه فقد ضل ضالال مبينااهللا ورسول   
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 أمل يقض اهللا على كل ااؤمنني أن يريدوه ويريدون رسوله والدار اآلخرة ؟
 فلياذا خيري الرسول زوجاته وما هلن من خريٍة إن كّن من ااؤمنات ،

  وهل من تطلب النفقة من زوجها فقد إختارت اري اهللا ورسوله والدار اآلخرة ؟
 وجاء يف القرطيب

يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها : ه تعاىل قول - 149: ص 
فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا 

 أعد لليحسنات منكن أجرا عظييا
كن الحظ قوله تعاىل لليحسنات منكن ، فينكن للتبعيض وهذا التبعيض هو أدىن ما مي -

 توقعه من نسبة منهن ، كقوله تعاىل 
 

23 -سورة األحزاب   
ُهم مَّن يَنَتِظُر وَ  ُهم مَّن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ َما ِمَن اْلُيْؤِمِنَني رَِجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِينـْ

ُلوا تبديال  َبدَّ
اء الدين والروايات ااأخوذة فهذه اآلية نزلت يف شخص أو شخصني ال أكثر على إمجاع فقه

عن الصحابة ، فحني تكون أمام تسع نساء فيا تكون النسبة من احملسنات من بينهن 
  واحدة أو إثنتني ؟   

 
 فيأتينا القرطيب مبسائل عن تفسري هذه اآلية 

 
 مبعىن ما: هذه اآلية متصلة : يا أيها النيب قل ألزواجك قال علياؤنا : قوله تعاىل : األوىل 

 تقدم من اانع من إيذاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وكان قد تأذى ببعض الزوجات  
سألنه شيئا من عرض الدنيا : قيل   

زيادة يف النفقة  : وقيل    
آذينه بغرية بعضهن على بعض  : وقيل   
قال و . أمر صلى اهللا عليه وسلم بتالوة هذه اآلية عليهن وختيريهن بني الدنيا واآلخرة : وقيل 
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أمر صلى اهللا عليه وسلم أن خيري . إن من ملك زوجة فليس عليه ختيريها : الشافعي  
ومجلة ذلك أن اهللا سبحانه خري النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أن يكون . نساءه فاخرتنه 

نبيا ملكا وعرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا ، وبني أن يكون نبيا مسكينا ، فشاور جربيل 
ااسكنة فاختارها ، فليا اختارها وهي أعلى اانزلتني ، أمره اهللا عز وجل أن فأشار عليه ب

.خيري زوجاته ، فرمبا كان فيهن من يكره ااقام معه على الشدة تنزيها له   
إن السبب الذي أوجب التخيري ألجله ، أن امرأة من أزواجه سألته أن يصوغ هلا : وقيل  

فأبت إال  -وقيل بالزعفران  -ة وطالها بالذهب حلقة من ذهب ، فصاغ هلا حلقة من فض
أن تكون من ذهب ، فنزلت آية التخيري فخريهن ، فقلن اخرتنا اهللا ورسوله . (( وقيل : إن 

 واحدة منهن اختارت الفراق  فاهللا أعلم ))
 
 

دخل أبو بكر يستأذن : عن جابر بن عبد اهللا قال  -روى البخاري ومسلم واللفظ اسلم 
: صلى اهللا عليه وسلم ، فوجد الناس جلوسا ببابه مل يؤذن ألحد منهم ، قال  رسول اهللا

فأذن أليب بكر فدخل ، مث جاء عير فاستأذن فأذن له ، فوجد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واهللا ألقولن شيئا أضحك رسول اهللا : فقال  -: جالسا حوله نساؤه وامجا ساكتا  قال 

يا رسول اهللا ، لو رأيت بنت خارجة سألتين النفقة فقيت  :صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
هن حويل كيا ترى : إليها فوجأت عنقها ، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

يسألنين النفقة فقام أبو بكر إىل عائشة جيأ عنقها ، وقام عير إىل حفصة جيأ عنقها ،  
واهللا ال : فقلن ! ! لم ما ليس عنده تسألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: كالمها يقول 

مث اعتزهلن شهرا أو تسعا . نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده 
لليحسنات  -حىت بلغ  -يا أيها النيب قل ألزواجك : وعشرين مث نزلت عليه هذه اآلية 

إين أريد أن  يا عائشة ،: بعائشة فقال ]  150: ص[ فبدأ : قال . منكن أجرا عظييا 
وما هو يا رسول اهللا : أعرض عليك أمرا أحب أال تعجلي فيه حىت تستشريي أبويك قالت 

بل أختار اهللا ورسوله والدار ! أفيك يا رسول اهللا أستشري أبوي : قالت . ؟ فتال عليها اآلية 
ن إال ال تسألين امرأة منه: قال . اآلخرة ، وأسألك أال خترب أمرأة من نسائك بالذي قلت 
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وروى الرتمذي عن . أخربتا ، إن اهللا مل يبعثين معنتا وال متعنتا ولكن بعثين معليا ميسرا 
يا : اا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتخيري أزواجه بدأ يب فقال : عائشة قالت 

وقد علم : عائشة ، إين ذاكر لك أمرا فال عليك أال تستعجلي حىت تستأمري أبويك قالت 
يا أيها النيب قل : إن اهللا يقول : مث قال : بوي مل يكونا ليأمراين بفراقه ، قالت أن أ

حىت  -ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال 
فإين أريد اهللا ورسوله ! أيف هذا أستأمر أبوي : لليحسنات منكن أجرا عظييا فقلت  -بلغ 

هذا حديث حسن : رة ، وفعل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ما فعلت ، قال والدار اآلخ
وأما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة أن تشاور أبويها ألنه  : قال العلياء . صحيح 

كان حيبها ، وكان خياف أن حييلها فرط الشباب على أن ختتار فراقه ، ويعلم من أبويها 
راقهأ�يا ال يشريان عليها بف  

 
 هنا وجب التوقف والتصدي هلذا السخف من الرواية واحلديث ،  

ينقل لنا القرطيب بكل قناعة حديث عن وعن ، مرة عن نفقة ومرة عن حلقة من ذهب ومرة 
عن ارية بعضهن من بعض ، وفجأة تراه هباًء منثورا وينتقل بكل بساطة بكلية وقيل إىل 

كلها تفاسري ااراواة ، وهذا هو حال باقي   حديث آخر الميت اا سبقه بأي صله وهذه
 اافسرين األشهر من بني اجلييع ،

والحظ كيف أن الرواية إنتقلت من جابر الذي حتدث بنفسه سابقا إىل متحدث آخر نقل 
 عنه جابر وهو عبد اهللا ،

ا سألته النفقة ؟ فأعوذ باهللا مما يفرتون
ّ
،  الرسول يضحك حني خيربه عير بأنه ضرب زوجته ا

قصة طويلة عريضة كتبت وتكررت ماهلا أي عالقة والصلة باألمر إال ليبينوا أن عير كان 
مسامراً للرسول حىت وإن طعنوا بعدالة الرسول بل بعدالة عير كذلك ، فأين اإلسالم وأين 

ااسليني إذا كانت اارأة تضرب إذا ما طلبت النفقة ، وأي نيب هذا الذي يضحك على 
؟ بل ومازالوا على ذلك ، فحني علم كل من أيب بكر وعير مبا سألته جرمية مثل هذي 

 إبنتيهيا للرسول قاما ليضربا�يا ، 
وبعد هذه القصص القرقوزية ينتقل حلديث آخر وكأنه يكّذب نفسه بنفسه ليخربنا إن سبب 
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 النزول مل يكن على أساس طلب أزواج الرسول زيادة يف النفقة بل ألن اهللا خري رسوله بني
.منزلتني وأستشار جربيل فاختار أن يكون نبيا مسكيناً   

هكذا وبكل بساطة نتأرجح يف أسباب النزول رام إن عير ضرب زوجته أل�ا طلبت النفقة 
 وضحك الرسول ، 

ولنتابع بقية الفطائس اليت ألفوها ليفسروا القرآن ، ولنرى قضية زوجات النيب اللوايت مل حنصل 
ددهن ،   على إحصائية دقيقة لع   

 
كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم أزواج ، منهن من ) قل ألزواجك : ( قوله تعاىل : الثانية 

  دخل با ، ومنهن من عقد عليها ومل يدخل با ، ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها
 

وكانت قبله عند . خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب : فأوهلن 
هالة وامسه زرارة بن النباش األسدي ، وكانت قبله عند عتيق بن عائذ ، ولدت منه أيب 

وولدت من أيب هالة هند بن أيب هالة ، وعاش إىل زمن الطاعون . االما امسه عبد مناف 
إن الذي عاش إىل زمن الطاعون هند بن هند ، ومسعت نادبته تقول : ويقال . فيات فيه 
ومل يتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه . ، واربيب رسول اهللا  واهند بن هنداه: حني مات 

وكانت يوم تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وسلم على خدجية اريها حىت ماتت 
.عشر : وقيل . بنت أربعني سنة ، وتوفيت بعد أن مضى من النبوة سبع سنني   

ومجيع أوالده منها . منت به وهي أول امرأة آ. أو كان هلا حني توفيت مخس وستون سنة  
توفيت خدجية فخرجنا با من منزهلا حىت دفناها : قال حكيم بن حزام . اري إبراهيم 

باحلجون ، ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حفرتا ، ومل تكن يومئذ سنة اجلنازة 
 الصالة عليها

  
 

يت قدميا وبايعت ، وكانت سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس العامرية ، أسل: ومنهن 
: ص[ عند ابن عم هلا يقال له السكران بن عيرو ، وأسلم أيضا ، وهاجرا مجيعا إىل أرض 
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مات باحلبشة ، : وقيل . احلبشة يف اهلجرة الثانية ، فليا قدما مكة مات زوجها ]  151
اجر با فليا حلت خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فتزوجها ودخل با مبكة ، وه

إىل اادينة ، فليا كربت أراد طالقها فسألته أال يفعل وأن يدعها يف نسائه ، وجعلت ليلتها 
لعائشة حسبيا هو مذكور يف الصحيح فأمسكها ، وتوفيت باادينة يف شوال سنة أربع 

 ومخسني
 

ه ، هنا أصبح الرسول يطلق نساءه إذا ما كربَن ، فال آية ختيري وال يردن اهللا ورسول ---
سنة ، وكان هلا حني توفيت مخس وستون  15فكيف كان ممسكا خلدجية وهي تكربه ب 

سنة ، ومل يتزوج عليها ، ومل تعطي ليلتها لزوجة أخرى ، فكيف لزوجات النيب أن خيرتن اهللا 
ورسوله وبعد ذلك يطلقهن لكربهن ، هنا جعلوا الرسول حاشاه هو من إختار احلياة الدنيا 

 وزينتها ،
 

عائشة بنت أيب بكر  ، وكانت مسياة جلبري بن مطعم ، فخطبها رسول اهللا صلى : هن ومن
يا رسول اهللا ، دعين أسلها من جبري سال رفيقا ، فتزوجها : اهللا عليه وسلم ، فقال أبو بكر 

وقيل بثالث سنني ، وبىن با . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة قبل اهلجرة بسنتني 
نت تسع ، وبقيت عنده تسع سنني ، ومات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باادينة وهي ب

وقيل مثان . وماتت سنة تسع ومخسني . وهي بنت مثاين عشرة ، ومل يتزوج بكرا اريها 
 ومخسني

 
الرسول الذي يأمرنا أن ال خيطب أحد على خطبة أخيه جيعل صاحبه يستل إبنته  ---

!مطعم ، مسياة جلبري وهي بنت ستة سنني ؟  ليتزوجها رام إ�ا مسياة جلبري بن  
وياليتها بنت ستة سنني فقد تزوجها قبل اهلجرة بثالث سنني وتويف وهي بنت مثاين عشرة ، 

ومبا إن مدة الزواج ستة عشر سنه فهذا يعين إن النيب تزوجها وهي بنت سنتني ، وبىن با 
 وهي بنت مخس سنني ، فأين الدقة والتصحيح ؟

إن الناقل هلذه الرواية ال جييد احلساب ، ولكنه ال يستطيع التصحيح على رواية  ال أعتقد -
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نقلت عن زوجة النيب ، ولكن ياترى ما الذي جعل زوجة النيب تتجيل بعيرها ، وجتعل من 
 نفسها بنت الثيانية عشر سنة بعد وفاة النيب ؟

خذوا  -قال عن الرسول بنت مل تبلغ سن الرشد وقامت بنقل مئات ومئات األحاديث وقيل ن
     -نصف دينكم من عائشة 

 
حفصة بنت عير بن اخلطاب القرشية العدوية ، تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومنهن 

) إن اهللا يأمرك أن تراجع حفصة فإ�ا صوامة قوامة : ( وسلم مث طلقها ، فأتاه جربيل فقال 
مخس وأربعني يف خالفة معاوية ، وهي وتوفيت يف شعبان سنة : قال الواقدي . فراجعها 

ماتت يف خالفة عثيان باادينة: وقيل . ابنة ستني سنة   
هنا أيضاً طلق زوجته بعد أن إختارت اهللا ورسوله طبعا وفق ما جرى من حديث على  ---  
آية التخيري ، لكن الرسول حاشاه مل يكن يعرف إن حفصة صوامة قوامة حىت أخربه جربئيل 

يل وحده كان يعرف إن حفصة صوامة قوامة ،، ألن جربئ  
فكيف كان يعرف الرسول من الكاذب واانافق من أصحابه إن مل يكن يعرف إن زوجته  

! صوامة قوامة ؟  
ا تعبوا من محاية حفصة كليا ذكر أمر طالقها كذبوا اخلرب وقالوا عن سنده ضعيف ،

ّ
 وا

ظة القرآن ، فهي اليت حفظت القرآن من والذي ال يعرفه الرسول بعد وفاته إ�ا لقبت حباف
 الضياع والتلف حىت سليته لزيد ، 

 
 

تزوجها  -واسم أيب أمية سهيل  -أم سلية ، وامسها هند بنت أيب أمية ااخزومية : ومنهن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليال بقني من شوال سنة أربع ، زوجها منه ابنها سلية 

سنة : وقيل . ابنها صغريا ، وتوفيت يف سنة تسع ومخسني على الصحيح ، وكان عير 
وقربت . وقيل أبو هريرة . إثنتني وستني ، واألول أصح ، وصلى عليها سعيد بن زيد 

 بالبقيع وهي ابنة أربع ومثانني سنة ،
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بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عيرو . ومنهن أم حبيبة ، وامسها رملة بنت أيب سفيان 
الضيري إىل النجاشي ، ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياها ، وذلك سنة سبع من بن أمية 

اهلجرة ، وأصدق النجاشي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعيائة دينار ، وبعث با 
: وقال الدارقطين . سنة أربع وأربعني ]  152: ص[ مع شرحبيل بن حسنة ، وتوفيت 
جحش فيات بأرض احلبشة على النصرانية ، فزوجها  كانت أم حبيبة حتت عبيد اهللا بن

النجاشي النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأمهرها عنه أربعة آالف ، وبعث با إليه مع شرحبيل 
  بن حسنة

 
زينب بنت جحش بن رئاب األسدية ، وكان امسها برة فسياها رسول اهللا صلى اهللا : ومنهن 

يا رسول اهللا ، بدل اسم أيب فإن الربة : فقالت  عليه وسلم زينب ، وكان اسم أبيها برة ،
لو كان أبوك مؤمنا مسيناه باسم رجل منا أهل : حقرية ، فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

تزوجها . البيت ولكين قد مسيته جحشا واجلحش من الربة ذكر هذا احلديث الدارقطين 
من اهلجرة ، وتوفيت سنة عشرين ،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باادينة يف سنة مخس

  . وهي بنت ثالث ومخسني
 

زينب بنت خزمية بن احلارث بن عبد اهللا بن عيرو بن عبد مناف بن هالل بن عامر : ومنهن 
بن صعصعة اهلاللية ، كانت تسيى يف اجلاهلية أم ااساكني ، إلطعامها إياهم ، تزوجها 

لى رأس واحد وثالثني شهرا من اهلجرة ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان ع
فيكثت عنده مثانية أشهر ، وتوفيت يف حياته يف آخر ربيع األول على رأس تسعة وثالثني 

  شهرا ، ودفنت بالبقيع
 

جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار اخلزاعية ااصطلقية ، أصابا يف ازوة بين ااصطلق : ومنهن 
اس فكاتبها ، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فوقعت يف سهم ثابت بن قيس بن مش

كتابتها وتزوجها ، وذلك يف شعبان سنة ست ، وكان امسها برة فسياها رسول اهللا صلى 
سنة مخسني : وقيل . اهللا عليه وسلم جويرية ، وتوفيت يف ربيع األول سنة ست ومخسني 
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   وهي ابنة مخس وستني
 

ارونية ، سباها النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب صفية بنت حيي بن أخطب اهل: ومنهن 
أ�ا وقعت : واصطفاها لنفسه ، وأسليت وأعتقها ، وجعل عتقها صداقها ، ويف الصحيح 

يف سهم دحية الكليب فاشرتاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبعة أرؤس ، وماتت يف 
ت بالبقيعسنة اثنتني ومخسني ، ودفن: وقيل . سنة اثنتني ومخسني    

 
رحيانة بنت زيد بن عيرو بن خنافة من بين النضري ، سباها رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومنهن 
وأعتقها ، وتزوجها يف سنة ست ، وماتت مرجعه من حجة الوداع ، ]  153: ص[ وسلم 

ماتت سنة ست عشرة وصلى عليها عير ، قال أبو الفرج : وقال الواقدي . فدفنها بالبقيع 
إنه كان يطؤها مبلك الييني ومل يعتقها: وقد مسعت من يقول : زي اجلو    

 
وهلذا واهللا أعلم مل يذكرها أبو القاسم عبد الرمحن السهيلي يف عداد أزواج النيب صلى : قلت 

  اهللا عليه وسلم
 

مييونة بنت احلارث اهلاللية ، تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسرف على : ومنهن 
يال من مكة ، وذلك يف سنة سبع من اهلجرة يف عيرة القضية ، وهي آخر امرأة عشرة أم

تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقدر اهللا تعاىل أ�ا ماتت يف ااكان الذي بىن فيه 
وقيل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم با ، ودفنت هنالك ، وذلك يف سنة إحدى وستني 

مثان وستنيوقيل . ثالث وستني :   .  
 

  فهؤالء ااشهورات من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهن الاليت دخل بن ، 
 

وقيل . واختلفوا يف امسها ، فقيل فاطية . الكالبية : فأما من تزوجهن ومل يدخل بن فينهن 
تزوج فاطية بنت الضحاك الكالبية فاستعاذت منه : قال الزهري . وقيل العالية . عيرة 
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أنا الشقية ، تزوجها يف ذي القعدة سنة مثان من اهلجرة ، وتوفيت : فطلقها ، وكانت تقول 
  سنة ستني

اا : أمساء بنت النعيان بن اجلون بن احلارث الكندية ، وهي اجلونية ، قال قتادة : ومنهن 
.تعال أنت ، فطلقها : دخل عليها دعاها فقالت   

 
!!ا أمجل ما يصفون به نبيهم من أخالق وسنة دعاها فقالت تعال أنت فطلقها ، م -  

 هذه شخصية رسول يريد أن يقنع أمما برسالته ،
 

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف البخاري قال . هي اليت استعاذت منه : وقال اريه 
أميية بنت شراحيل ، فليا أدخلت عليه بسط يده إليها فكأ�ا كرهت ذلك ، فأمر أبا 

أيت رسول اهللا صلى اهللا : ويف لفظ آخر قال أبو أسيد . جيهزها ويكسوها ثوبني أسيد أن 
وهل تب االكة : هيب يل نفسك فقالت : عليه وسلم باجلونية ، فليا دخل عليها قال 

قد : أعوذ باهللا منك فقال : نفسها للسوقة فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن ، فقالت 
يا أبا أسيد  اكسها رازقيني وأحلقها بأهلها ،: عذت مبعاذ مث خرج علينا فقال   

السوقة تعين الرعية أي إ�ا قالت للنيب ، وهل تب االكة نفسها للرعية ، -  
 

قتيلة بنت قيس ، أخت األشعث بن قيس ، زوجها إياه األشعث ، مث انصرف إىل : ومنهن 
ها إىل بالده ، فارتد حضرموت ، فحيلها إليه فبلغه وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم فرد

تزوجها عكرمة بن أيب جهل ، فوجد من ذلك أبو بكر ]  154: ص[ وارتدت معه ، مث 
ولقد . إ�ا واهللا ما هي من أزواجه ، ما خريها وال حجبها : فقال له عير . وجدا شديدا 

وكان عروة ينكر أن يكون تزوجها. برأها اهللا منه باالرتداد    
 

ية ، وامسها ازية بنت جابر بن حكيم ، وكانت قبله عند أيب بكر بن أم شريك األزد: ومنهن 
وهي اليت وهبت نفسها ، . أيب سليى ، فطلقها النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يدخل با 

إن اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم خولة بنت حكيم: وقيل    
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اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فهلكت قبل خولة بنت اهلزيل بن هبرية ، تزوجها رسول : ومنهن 

.أن تصل إليه    
 

شراف بنت خليفة ، أخت دحية ، تزوجها ومل يدخل با ، ومنهن ليلى بنت اخلطيم : ومنهن 
.، أخت قيس ، تزوجها وكانت ايورا فاستقالته فأقاهلا    

 
تزوج : لشعيب عيرة بنت معاوية الكندية ، تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ا: ومنهن 

.امرأة من كندة فجيء با بعد ما مات    
 

تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه : ابنة جندب بن ضيرة اجلندعية ، قال بعضهم : ومنهن 
.وأنكر بعضهم وجود ذلك   

تزوج امرأة من افار ، فأمرها فنزعت ثيابا فرأى بياضا : الغفارية ، قال بعضهم : ومنهن 
إمنا رأى البياض بالكالبية ، فهؤالء الاليت ، عقد عليهن : ، ويقال احلقي بأهلك : فقال 

  ومل يدخل بن ، صلى اهللا عليه وسلم
 

أم هانئ بنت أيب : فينهن : فأما من خطبهن فلم يتم نكاحه معهن ، ومن وهبت له نفسها 
إين امرأة مصبية : طالب ، وامسها فاختة ، خطبها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

 واعتذرت إليه فعذرها
ضباعة بنت عامر: ومنهن    

 
صفية بنت بشامة بن نضلة ، خطبها النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان أصابا سباء ، : ومنهن 

: إن شئت أنا وإن شئت زوجك ؟ قالت : فخريها النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
 زوجي ،  فأرسلها ، فلعنتها بنو متيم ، قاله ابن عباس

بد أن يلعنوها بنو متيم فقد أفلتت اخلالفة من يدهم لرفضها الزواج من النيب ، ال -    
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وقد تقدم ذكرها. أم شريك : ومنهن   
ليلى بنت اخلطيم ، وقد تقدم ذكرها: ومنهن  - 155: ص     

 
خولة بنت حكيم بن أمية ، وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأرجأها ، : ومنهن 

بن مظعون فتزوجها عثيان   
 

: مجرة بنت احلارث بن عوف ااري ، خطبها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أبوها : ومنهن 
إن با سوءا ومل يكن با ، فرجع إليها أبوها وقد برصت ، وهي أم شبيب بن الربصاء 

  الشاعر
 

: لت فقا. سودة القرشية ، خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت مصبية : ومنهن 
  أخاف أن يضغو صبييت عند رأسك ، فحيدها ودعا هلا

خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة : قال جماهد . امرأة مل يذكر امسها : ومنهن 
أستأمر أيب ، فلقيت أباها فأذن هلا ، فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : فقالت 

.قد التحفنا حلافا اريك :   
 

مارية القبطية : وكان له من السراري سريتان . أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم  فهؤالء مجيع 
مارية ، ورحيانة ، وأخرى مجيلة : كان له أربع : وقال اريه . ، ورحيانة ، يف قول قتادة 

 أصابا يف السيب ، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش
 

وج عائشة وهي كيا ذُكر أول لنرى اآلن كم خطب الرسول لنفسه من زوجات منذ أن تز 
زوجاته بعد البعثة وبعد أن ماتت خدجية ، بغض النظر عين أمت زواجه با أم مل يتم ، مع 

 ذلك سنقسيهن على تلك األساسات لنعرف بعدها كم خطب ،
اادخول بن -أوال   

سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس العامرية - 1  
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عائشة بنت أيب بكر - 2  
عير بن اخلطاب القرشية العدوية حفصة بنت - 3  
واسم أيب أمية سهيل -أم سلية ، وامسها هند بنت أيب أمية ااخزومية  - 4  
أم حبيبة ، وامسها رملة بنت أيب سفيان - 5  
زينب بنت جحش بن رئاب األسدية ، وكان امسها برة - 6  
الل بن عامر بن زينب بنت خزمية بن احلارث بن عبد اهللا بن عيرو بن عبد مناف بن ه - 7

 صعصعة اهلاللية
جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار اخلزاعية ااصطلقية - 8  
صفية بنت حيي بن أخطب اهلارونية - 9   

رحيانة بنت زيد بن عيرو بن خنافة من بين النضري - 10  
مييونة بنت احلارث اهلاللية - 11  

وكان له من السراري سريتان  -ثانياً   
ماريا القبطية - 1  
وقيل أربعة ، ولكننا سنأخذ باألقل حتسيناً لسيعة نبينا ، كي اليقال عنه ... رحيانه  - 2

 مزواج ، ومل يدع فتاة متر به حىت تزوجها ،
 

من عقد عليهن ومل يدخل بن  -ثالثاً   
فاطية أو عيرة أو العالية بنت الضحاك الكالبية - 1  
دية ، وهي اجلونيةأمساء بنت النعيان بن اجلون بن احلارث الكن - 2  
أميية بنت شراحيل - 3  
قتيلة بنت قيس ، أخت األشعث بن قيس     - 4   
أم شريك األزدية ، وامسها ازية بنت جابر بن حكيم - 5   

خولة بنت اهلزيل بن هبرية - 6  
شراف بنت خليفة ، أخت دحية - 7   
ليلى بنت اخلطيم ، أخت قيس - 8   
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   عيرة بنت معاوية الكندية - 9
إبنة جندب بن ضيرة اجلندعية - 10   

الغفارية وهي من افار  - 11  
 11 -إمرأة وعقد على  - 11 -فقد تزوج ب  - 11 -عليك أن تنتبه حلب الرسول للرقم 

إمرأة -  
من خطبهن ومل يعقد عليهن -رابعاً   

أم هانئ بنت أيب طالب ، وامسها فاختة - 1  
ضباعة بنت عامر - 2   

ن نضلةصفية بنت بشامة ب - 3  
خولة بنت حكيم بن أمية ، - 4   

مجرة بنت احلارث بن عوف ااري - 5  
سودة القرشية - 6   

وهناك إمرأة مل يتسىن للصحابة التعرف عليها وتسجيل إمسها ، - 7  
 

فالقضية حتتاج إىل أجندة خاصة ، وطبعا كل الاليت ذكرن هن ااشهور من نساء النيب ، فرمبا  
رف ما يعين هذا ؟ما خفي كان أعظم ، أتع  

 
، فهذا يعين إن ما تقدم من بعد وفاة خدجية يف السنة العاشرة من البعثة مبا إن الرسول تزوج 

سنة فقط حىت وفاته ه ، 13خطبهن على مدى ، على أقل تقدير  31نساء وهن   
سنة من عيره  50وهذا يعين إنه كان خيطب إمرأة كل مخس أشهر تقريباً ، ويعين إنه قضى 

، بدأ يعوض ما فاته من  خدجية ة واحدة ، ويف أشد أوج شبابه وعنفوانه ، واا ماتتبزوج
 عوز يف تعدد الزوجات ،

 أال حيق للبعيد أن يسخر من هكذا نبوة ؟
اجلواب ااخجل الذي حيفظونه ، إنه تزوج تقرباً لعشرية الزوجة وليدخلهم يف الدين بذا 

 النسب ،
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ألساس ؟فين تلك اليت تزوجها على هذا ا  
عائشة وهي بنت احلبيب ااقرب أم حفصة أم زينب  زوجة الدعي ، أم اليهودية صفية بنت 
حيي أم النصرانية ماريا القبطية ، أم زوجات الشهداء وااوتى من ااسليني أم اإلماء اللوايت 

إستعذَن منه ؟ أم من حتديداً ؟ تلك اليت إدعت الربص ختلصا من الزواج منه ؟ أم اليت 
دعت إن هلا صبية ؟ أم اليت قالت له إين أاار من تعدد الزوجات ؟إ  

َمن منهَن تزوجها أو خطبها ليكسب أهلها وعشريتا ، إبنة عيه أم هانئ أم أخت أيب سفيان 
 الذي حاربه حىت مماته ،

حنن اآلن أمام نيب كبين أمية وبين العباس ، مهه على فرجه وما يغنم يف احلروب ، تعرض  -
لسبايا ليختار لنفسه ما حيب ، يطّلق من تكرب ويقرب من تتجيل ، حىت إنه مل ميهل عليه ا

إمرأة أرادت أن تسأل أهلها بزواجها منه ، وقال هلا وجدنا اريك ، كأنه لقيها يف الشارع 
 فخطبها ومل ينتظر أن يدخل الدار من بابه ، 

، ال ختلق بأخالق األنبياء وال  حنن اآلن أمام نيب خالف سنة اهللا وسنته اليت فرضت علينا -
 حىت بأخالق العرب اليت يدعو�ا ألنفسهم ،

  
فهل نقول حاشاه وحاشاه عن كل ما نسب إليه من هذه األباطيل ، وجنزم بأن ما ذكر كله  -

زيف ، وأالبهن كذبن بإفرتاء العقد عليهن أو خطبتهن كي يظفر أهلها مبا ظفرت به عائشة 
طبهن قد خطبهن حقاً وال اللوايت عقد عليهن قد عقد عليهن وحفصة ، فال اللوايت خ

صدقاً ، وال حىت اللوايت دخل بن قد دخل بن فعال ، وال أرى األمر إال عكس ذلك ، 
وكانت كل قبيلة تعرض إبنة هلا ليتزوجها النيب فريفض ويرفض ، وبعد وفاته ، لفقت كل 

 واحدة قصة جديدة عسى ولعل اخلالفة متيل عليهم ،
وأقسم دون علٍم ونبأ ، إن الرسول مل يدخل بزوجٍة قط بعد خدجية بإستثناء حادثة واحدة ، 

 الحظ كيف ، 
الرسول الذي تزوج من خدجية وأجنب منها وفق قوهلم ، أربعة بنات والقاسم وعبد اهللا ، مل 

 ينجب من واحدٍة من زوجاته أبدأً ، العذراء والثيب وأم الصبية ، كيف ؟
، احلادثة اليت حرم الرسول على نفسه اإلقرتاب من ماريا بعد أن رأته عائشة  لنتذكر معاً 
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 وحفصه ، 
يبدو لنا إ�ا اارة الوحيدة اليت دخل الرسول بزوجٍة  من زوجاته ، فولدت له إبراهيم ، وكان 

إعرتاض عائشة وحفصة يف إتيانه ماريا وقد إمتنع عن الدخول بّن مجيعاً ، فال يعقل إنه 
ا على نفسه لرد أن رأته عائشة وحفصة يقاربا وهي زوجته ، إمنا حرمها على نفسه  حرمه

كيا حرمهن على نفسه مجيعاً ، وال نستبعد إن إبنه إبراهيم أو القاسم أو عبد اهللا ، كانوا 
ضحايا لسفاكني ، قتلوهم مجيعاً كي يستأثروا ألنفسهم باخلالفة ولعل إبناً يأتيهم من 

تنتسب هلم  ، فكيف ميوت له الذكور دون النساء ، واستير هذا القتل  الرسول من زوجةٍ 
 بأحفاده من ولد فاطية ، كي ال يعتلي أحدا منهم إمارة ااؤمنني ، 

 وإليك تتيت ما طفحوا به على اإلسالم ،           
 
 

التخيري  ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا إن شرط ، وجوابه فتعالني ، فعلق: الثالثة {{ 
على شرط ، وهذا يدل على أن التخيري والطالق ااعلقني على شرط صحيحان ، فينفذان 

وميضيان ، خالفا للجهال اابتدعة الذين يزعيون أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق إن 
دخلت الدار ، أنه ال يقع الطالق إن دخلت الدار ؛ ألن الطالق الشرعي هو اانجز يف 

}} رياحلال ال ا  
   

هذه العبارة اجلييلة اليت يطالعنا با القرطيب والذي ال نراه متيقنا من شيئ سوى  ---  
الالشيئ ، يتحدث عن فقرة اري مستوثق منها إال من أمر واحد إن من خالفها جاهل 
ومبتدع ، فإذا كان القرطيب عامل ومهتدي فلياذا مل يكن واثقا أصال من أن هذه الفقرة  

من أسباب النزول ، وعالم فقراته ومسائله الثيانية ؟كانت حقاً   
ناهيك عن كالمه ااضحك جبواز تعليق الطالق على شرط  ، إستدالال على هذه اآلية ،  

اآلية اليت أقنعنا عبد اهللا بن أمحد إن التخيري مل يكن بالطالق أبدا ، وثىن عليه عدد من 
قرطيب هو الصحايب وهؤالء مصححني الصحابة ، فهل يعنيهم القرطيب باجلهل ؟ أم ال

 ألحاديثه ؟
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وسنختم حديثنا الحقا مبا مل حيط به القرطيب خربا    
 

فتعالني هو جواب الشرط ، وهو فعل مجاعة النساء ، من قولك تعال ، وهو : الرابعة {{ 
تعاىل مبعىن أقبل ، وضع ان له جاللة ورفعة ، مث صار يف : دعاء إىل اإلقبال إليه ، يقال 

االستعيال لكل داع إىل اإلقبال ، وأما يف هذا ااوضع فهو على أصله ، فإن الداعي هو 
( وقرئ ) . البقرة ( قد تقدم الكالم يف ) أمتعكن . ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والسراح اجلييل . بضم احلاء على االستئناف ) وأسرحكن ( وكذا . بضم العني ) أمتعكن 
للسنة من اري ضرار وال منع واجب هلاهو أن يكون طالقا    

 
األول : اختلف العلياء يف كيفية ختيري النيب صلى اهللا عليه وسلم أزواجه على قولني : اخلامسة 

خريهن بإذن اهللا تعاىل يف البقاء على الزوجية أو الطالق ، فاخرتن ]  156: ص[ أنه : 
إمنا : اب وربيعة ،  ومنهم من قال البقاء ، قالته عائشة وجماهد وعكرمة والشعيب وابن شه

خريهن بني الدنيا فيفارقهن ، وبني اآلخرة فييسكهن ، لتكون هلن اانزلة العليا كيا كانت 
لزوجهن ، ومل خيريهن يف الطالق ، ذكره احلسن وقتادة ،  ومن الصحابة علي فييا رواه عنه 

سلم نساءه إال بني الدنيا مل خيري رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أمحد بن حنبل أنه قال 
  واآلخرة

 
قد خرينا : القول األول أصح ، لقول عائشة اا سئلت عن الرجل خيري امرأته فقالت : قلت 

فاخرتناه فلم يعده طالقا ومل يثبت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفكان طالقا يف رواية 
يا :  البقاء والطالق ، لذلك قال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال التخيري ااأمور بني

ومعلوم . عائشة إين ذاكر لك أمرا فال عليك أال تعجلي فيه حىت تستأمري أبويك احلديث 
أنه مل يرد االستئيار يف اختيار الدنيا وزينتها على اآلخرة ،  فثبت أن االستئيار إمنا وقع يف 

واهللا أعلم. الفرقة ، أو النكاح   .  
 

العلياء يف ااخرية إذا اختارت زوجها ، فقال مجهور العلياء من السلف واختلف : السادسة 
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إنه ال يلزمه طالق ، ال واحدة وال أكثر ، هذا قول عير بن : واريهم وأئية الفتوى 
ومن التابعني عطاء . اخلطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة 

إن اختارت : وروي عن علي وزيد أيضا . ومسروق وسلييان بن يسار وربيعة وابن شهاب 
زوجها فواحدة بائنة ، وهو قول احلسن البصري والليث ، وحكاه اخلطايب والنقاش عن 

اختاري ، كناية عن إيقاع الطالق ، فإذا أضافه إليها وقعت : وتعلقوا بأن قوله . مالك 
ول اهللا صلى اهللا خرينا رس: والصحيح األول ، لقول عائشة . أنت بائن : طلقة ، كقوله 

وحديث : عليه وسلم فاخرتناه فلم يعده علينا طالقا ، أخرجه الصحيحان ، قال ابن اانذر 
عائشة دل على أن ااخرية إذا اختارت زوجها مل يكن ذلك طالقا ، ويدل على أن 

اختيارها نفسها يوجب الطالق ، ويدل على معىن ثالث ، وهو أن ااخرية إذا اختارت 
نفسها أ�ا تطليقة ميلك زوجها رجعتها ، إذ اري جائز أن يطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وسلم خبالف ما أمره اهللا ،
عبارة حكيية أنه من اري اجلائز أن يطلق رسول اهللا خبالف ما أمره اهللا ، فهل أمرنا اهللا 

 بتطليق النساء إذا ما طلنب زيادة يف النفقة ؟
 

. وبه قال ابن أيب ليلى والثوري والشافعي . وابن عباس  وروي هذا عن عير وابن مسعود  
وروي عن علي أ�ا إذا اختارت نفسها أ�ا واحدة بائنة ، وهو قول أيب حنيفة وأصحابه ،  

 157: ص[ ورواه ابن خويز منداد عن مالك ،  وروي عن زيد بن ثابت أ�ا إذا اختارت 
وبه قال مالك والليث ؛ ألن االك إمنا نفسها أ�ا ثالث ،  وهو قول احلسن البصري ، ] 

يكون بذلك ،  وروي عن علي رضي اهللا عنه أ�ا إذا اختارت نفسها فليس بشيء ،  وروي 
 عنه أ�ا إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية ،

يذكر عن علي إنه قال مل خيري نساءه يف الطالق مث يعود لينقل عنه رأياً إ�ا لو إختارت نفسها 
!فليس بشيئ   

 
ذهب مجاعة من اادنيني واريهم إىل أن التيليك والتخيري سواء ، والقضاء ما : السابعة 

وقد اختاره كثري : قضت فيهيا مجيعا ، وهو قول عبد العزيز بن أيب سلية  قال ابن شعبان 
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وعلى هذا القول أكثر : من أصحابنا ، وهو قول مجاعة من أهل اادينة ، قال أبو عير 
شهور من مذهب مالك الفرق بينهيا ، وذلك أن التيليك عند مالك وهو واا. الفقهاء 

قد ملكتك ، أي قد ملكتك ما جعل اهللا يل من الطالق واحدة أو : قول الرجل المرأته 
اثنتني أو ثالثا ، فليا جاز أن ميلكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك ، كان القول قوله 

له ااناكرة يف التيليك ويف التخيري : أهل اادينة  مع ميينه إذا ناكرها ، وقالت طائفة من
عن مالك . سواء يف اادخول با ، واألول قول مالك يف ااشهور ، وروى ابن خويز منداد 
وبه قال أبو . أن للزوج أن يناكر ااخرية يف الثالث ، وتكون طلقة بائنة كيا قال أبو حنيفة 

   وعليه أكثر أصحابنا: قال سحنون . اجلهم 
أن ااخرية إذا اختارت نفسها وهي مدخول با فهو الطالق كله ، : وحتصيل مذهب مالك 

وإن اختارت واحدة فليس بشيء ، وإمنا اخليار البتات ، إما . وإن أنكر زوجها فال نكرة له 
فتعالني : أخذته وإما تركته ؛ ألن معىن التخيري التسريح ، قال اهللا تعاىل يف آية التخيري 

الطالق مرتان : ن وأسرحكن سراحا مجيال فيعىن التسريح البتات ، قال اهللا تعاىل أمتعك
فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ،  والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة ، روي ذلك 

اختاريين أو اختاري : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كيا تقدم ، ومن جهة ااعىن أن قوله 
ه عليها سبيل إذا اختارت نفسها ، وال ميلك منها شيئا ؛ إذ قد نفسك يقتضي أال يكون ل

جعل إليها أن خترج ما ميلكه منها أو تقيم معه إذا اختارته ، فإذا اختارت البعض من 
الطالق مل تعيل مبقتضى اللفظ ، وكانت مبنزلة من خري بني شيئني فاختار اريمها ، وأما 

يري والتيليك إذا زادت على واحدة ، أل�ا تبني يف اليت مل يدخل با فله مناكرتا يف التخ
  احلال

هلا اخليار ما دامت يف اللس : واختلفت الرواية عن مالك مىت يكون هلا اخليار ، فقال مرة 
قبل القيام أو االشتغال مبا يدل على اإلعراض ، فإن مل خترت ومل تقض شيئا حىت افرتقا من 

هلا اخليار أبدا : ، وعلى هذا أكثر الفقهاء ، وقال مرة  جملسهيا بطل ما كان من ذلك إليها
[ ما مل يعلم أ�ا تركت ، وذلك يعلم بأن متكنه من نفسها بوطء أو مباشرة ، فعلى هذا إن 

منعت نفسها ومل خترت شيئا كان له رفعها على احلاكم لتوقع أو تسقط ، فإن ]  158: ص
ل إذا أخذت يف اري ذلك من حديث أو أبت أسقط احلاكم متليكها ، وعلى القول األو 
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واحت  بعض . عيل أو مشي أو ما ليس يف التخيري بشيء كيا ذكرنا سقط ختيريها 
وأيضا . فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث اريه : أصحابنا هلذا القول بقوله تعاىل 

بلته وإال سقط فإن الزوج أطلق هلا القول ليعرف اخليار منها ، فصار كالعقد بينهيا ، فإن ق
قد وهبت لك أو بايعتك ، فإن قبل وإال كان االك باقيا حباله ، هذا قول : ، كالذي يقول 

الثوري والكوفيني واألوزاعي والليث والشافعي وأيب ثور ، وهو اختيار ابن القاسم ووجه 
ذلك الرواية الثانية أن ذلك قد صار يف يدها ملكته على زوجها بتيليكه إياها فليا ملكت 

   وجب أن يبقى يف يدها كبقائه يف يد زوجها
 

إين ذاكر لك أمرا فال عليك أال تستعجلي حىت : وهذا هو الصحيح لقوله لعائشة : قلت 
وقد تقدم يف أول . تستأمري أبويك رواه الصحيح ، وخرجه البخاري ، وصححه الرتمذي 

كها أن هلا أن تقضي يف ذلك إنه إذا خري الرجل امرأته أو مل: وهو حجة ان قال . الباب 
. وإن افرتقا من جملسهيا ، روي هذا عن احلسن والزهري ، وقال مالك يف إحدى روايتيه 

والذي عندنا يف هذا الباب ، اتباع السنة يف عائشة يف هذا احلديث ، حني : قال أبو عبيد 
جا من األمر ،  جعل هلا التخيري إىل أن تستأمر أبويها ، ومل جيعل قيامها من جملسها خرو 

هذا أصح األقاويل عندي ، وقاله ابن اانذر والطحاوي. قال ااروزي   
  

 وجاء يف الطربي
يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها : ( القول يف تأويل قوله تعاىل 

لدار اآلخرة وإن كننت تردن اهللا ورسوله وا)  28( فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال 
29 -فإن اهللا أعد لليحسنات منكن أجرا عظييا     

 
ألزواجك إن  ( يا ميد ، ) قل (  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنبيه ميد  -تعاىل ذكره  -يقول 

فإين أمتعكن ما أوجب اهللا على : يقول ) كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن 
ومتعوهن على ااوسع قدره ( راقهم إياهن بالطالق بقوله الرجال للنساء من ااتعة عند ف

) وأسرحكن سراحا مجيال ( وقوله ) وعلى ااقرت قدره متاعا بااعروف حقا على احملسنني 
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إذا طلقتم النساء فطلقوهن ( وأطلقكن على ما أذن اهللا به ، وأدب به عباده بقوله : يقول 
وإن كننت تردن رضا اهللا ورضا رسوله : قول ي) وإن كننت تردن اهللا ورسوله ) ( لعدتن 

وهن العامالت منهن بأمر اهللا ) فإن اهللا أعد لليحسنات منكن . ( وطاعتهيا فأطعنهيا 
  وأمر رسوله  أجرا عظييا

 
من أجل أن عائشة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وذكر أن هذه اآلية نزلت على رسول اهللا 

شيئا من عرض الدنيا ، إما زيادة يف النفقة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -سألت رسول اهللا 
نساءه شهرا ، فييا ذكر ، مث  -صلى اهللا عليه وسلم  -أو اري ذلك ، فاعتزل رسول اهللا 

أمره اهللا أن خيريهن بني الصرب عليه ، والرضا مبا قسم هلن ، والعيل بطاعة اهللا ، وبني أن 
كان سبب ذلك ارية كانت : وقيل . ميتعهن ويفارقهن إن مل يرضني بالذي يقسم هلن 

}} عائشة اارتا   
 

لقد هجر الرسول كل زوجاته شهراً ونزلت آية وأحكيت يف القرآن من أجل زوجة واحدة  -
من أصل تسعة ، طلبت زيادة يف النفقة أو ارية اارتا ، ومل خيرج الرسول ألداء الصالة مث 

 يعقد مؤمتراً وطنياً حبضور كل من أيب بكر وعير ، 
ما هذه القسوة والصرامة ، وأين هذه القسوة والرسول حيرم على نفسه إتيان ماريا كذا من أجل 

 عائشة وحفصة ومن أجل نفس السبب ، ارية اارتا ، 
 

ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن أيب الزبري ، أن رسول اهللا : حدثين يعقوب بن إبراهيم قال {{ 
إن شئتم : ما شأنه ؟ فقال عير : ت ، فقالوا مل خيرج صلوا -صلى اهللا عليه وسلم  -

، فجعل يتكلم ويرفع صوته ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -ألعلين لكم شأنه ، فأتى النيب 
فجعلت أقول يف نفسي أي شيء أكلم به رسول اهللا : له ، قال ]  252: ص[ حىت أذن 

سول اهللا ، لو يا ر : لعله يضحك ، أو كلية حنوها ، فقلت  -صلى اهللا عليه وسلم  -
فأتى : قال . ذلك حبسين عنكم : رأيت فالنة وسألتين النفقة فصككتها صكة ، فقال 

شيئا ، ما كانت لك من  -صلى اهللا عليه وسلم  -ال تسأيل رسول اهللا : حفصة ، فقال 
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، فجعل يكليهن ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -حاجة فإيل ، مث تتبع نساء النيب 
أنك امرأة حسناء ، وأن زوجك حيبك ؟ لتنتهني ، أو لينزلن فيك القرآن ، أيغرك : لعائشة 

 -يا ابن اخلطاب ، أو ما بقي لك إال أن تدخل بني رسول اهللا : فقالت أم سلية : قال 
يا ( ونزل القرآن : وبني نسائه ، ولن تسأل اارأة إال لزوجها ؟ قال  -صلى اهللا عليه وسلم 

: قال ) أجرا عظييا ( إىل قوله ) كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها   أيها النيب قل ألزواجك إن
هل بدأت بأحد من نسائك قبلي ؟ : فبدأ بعائشة فخريها ، وقرأ عليها القرآن ، فقالت 

: قال . فإين أختار اهللا ورسوله ، والدار اآلخرة ، وال ختربهن بذلك : قالت " . ال : " قال 
قرأ عليهن القرآن ، وخيربهن مبا صنعت عائشة ، فتتابعن على فجعل خيريهن وي. مث تتبعهن 

}} ذلك  
 

يا أيها النيب قل لعير بن اخلطاب أن  -وفق ما جاء بذه الرواية كان اافروض أن تكون اآلية 
...... يسأل نساءك وليبدأ بعائشة أل�ا أمجلهن وأحبهن إىل قلبك   

اب نزوهلا ؟ أهكذا كان يتعامل الرسول مع أهذه القصة السقيية هي تفسري هلذه اآلية وأسب
فقط ؟ أهذه هي شيم العرب نساءه لينفذ أمراً خص اهللا نبيه نساءه ؟ يُدخل صحابته بني 

واريتم على حرمهم ؟ فكيف يسب اهللا الذين ينادونه من خلف احلجرات ، وال يسب من 
واحدة منهن يدخل يف مضجع الرسول ويروم ضرب واحدة ويشتم أخرى ؟ ألكونه أبا ل

أصبح مالال على البقية ، فعالم يأمرهن اهللا أن ال يكلين الرجال إال من وراء حجاب ، 
أهذا النيب نفسه الذي أمر اهللا أن ال يرفع أحد صوته عليه ، أهذا هو نفسه الذي قال عنه 

 اهللا إنك لعلى خلٍق عظيم ، 
أسنان النيب ،وبعد هذا اهلرج واارج تنتهي القضية بالضحك حىت بانت كل   

الذين جعلوا النيب أسود الوجه بني األمم ، وعليك أن تكيل  وعليك أن تتيجد برواة احلديث
 نفحة من نفحاة الزور والبهتان بصٍرب عظيم ، 

 
يا أيها النيب قل ألزواجك ( ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال {{

أجرا ( إىل قوله ) نتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال إن كننت تردن احلياة الدنيا وزي
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عظييا ) قال : قال احلسن وقتادة : خريهن بني الدنيا واآلخرة واجلنة والنار ، يف شيء كن 
يف ارية كانت اارتا عائشة ، وكان حتته يومئذ تسع نسوة : أردنه من الدنيا ، وقال عكرمة 

، وأم حبيبة بنت أيب سفيان ، وسودة بنت زمعة ، عائشة ، وحفصة : ، مخس من قريش 
وأم سلية بنت أيب أمية ، وكانت حتته صفية ابنة حيي اخليربية ، ومييونة بنت احلارث 

اهلاللية ، وزينب بنت جحش األسدية ، وجويرية بنت احلارث من بين ااصطلق ، وبدأ 
صلى  -رح يف وجه رسول اهللا بعائشة ، فليا اختارت اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، رئي الف

}} ، فتتابعن كلهن على ذلك ، واخرتن اهللا ورسوله والدار اآلخرة -اهللا عليه وسلم   
 

إنقلب ااوال هنا إىل ارية من عائشة ، وقبل ذلك كانت عائشة احلبيبة اليت يقربا الرسول 
 حلسنها ومجاهلا ، ولكنا نسأل

ؤمٍن ، وهل هذه خاصية لزوجات النيب أم لعامة هل التخيري بني اجلنة والنار خيار يسأل ا
الناس ؟ وأين قول عائشة بأنه خريهن بني الطالق واإلمساك ؟ وأين اآلراء الفقية فييا لو 

  طلقهن ؟
 

ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن احلسن ، وهو : ثنا عبد األعلى قال : حدثنا ابن بشار قال {{ 
إىل ) يب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها يا أيها الن( قول قتادة ، يف قول اهللا 

: قال قتادة . قاال أمره اهللا أن خيريهن بني الدنيا واآلخرة ، واجلنة والنار ) عظييا ( قوله 
عائشة ، وحفصة : وهي ارية من عائشة يف شيء أرادته من الدنيا ، وكان حتته تسع نسوة 

بنت زمعة ، وأم سلية بنت أيب أمية ، وزينب بنت  ، وأم حبيبة بنت أيب سفيان ، وسودة
ومييونة بنت احلارث اهلاللية ، وجويرية بنت احلارث من بين ]  253: ص[ جحش ، 

ااصطلق ، وصفية بنت حيي بن أخطب ، فبدأ بعائشة ، وكانت أحبهن إليه ، فليا 
 -لى اهللا عليه وسلم ص -اختارت اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، رئي الفرح يف وجه رسول اهللا 

}} ، فتتابعن على ذلك   
ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن احلسن ، وهو : ثنا عبد األعلى قال : حدثنا ابن بشار قال {{ 

ال حيل لك النساء من ( اا اخرتن اهللا ورسوله شكرهن اهللا على ذلك فقال : قول قتادة قال 
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قصره اهللا عليهن ، وهن التسع ف) بعد وال أن تبدل بن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 
}} الاليت اخرتن اهللا ورسوله  

 
هذه ااكافأة اليت أخذ�ا بعد إختارهن اهللا ورسوله ، فأين ... الحيل لك النساء من بعد   

 اإلحصائيات عن زوجاته اليت مل يدخل بن ، أكان يعقد وخيطب والزواج مرم عليه ؟
تسعة ااخريات لنتفحص كامل اآليات اليت نزلن مكافأة لل  

 سورة األحزاب
َفاء اللَُّه يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الَّالِيت آتـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َميِيُنَك ِممَّا أَ  

الِيت َهاَجْرَن َمَعَك َعَلْيَك َوبـََناِت َعيلَك َوبـََناِت َعيَّاِتَك َوبـََناِت َخاِلَك َوبـََناِت َخاالِتَك الَّ 
ِن َواْمَرأًَة مُّْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَِّيبل ِإْن أَرَاَد النَِّيبُّ َأن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة لََّك ِمن ُدو 

َكْيال َيُكوَن َعَلْيَك اْلُيْؤِمِنَني َقْد َعِلْيَنا َما فَـَرْضَنا َعَلْيِهْم ِيف أَْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم لِ 
ُهنَّ َوتـُْؤِوي ِإلَْيَك َمن َتَشاء َوَمِن ) 50(َحرَج  وََكاَن اللَُّه َاُفورًا رَِّحيًيا  تـُْرِجي َمن َتَشاء ِمنـْ

ِمبَا آتـَْيتَـُهنَّ   ابـْتَـَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفال ُجَناَح َعَلْيَك َذِلَك أَْدَىن َأن تـََقرَّ َأْعيُـنُـُهنَّ َوال َحيَْزنَّ َويـَْرَضْنيَ 
ال حيَِلُّ َلَك النلَساء ِمن بـَْعُد ) 51(ُكلُُّهنَّ َواللَُّه يـَْعَلُم َما ِيف قـُُلوِبُكْم وََكاَن اللَُّه َعِليًيا َحِليًيا 

اللَُّه َعَلى ُكلل َوال َأن تـََبدََّل ِبِنَّ ِمْن أَْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسنُـُهنَّ ِإالَّ َما َمَلَكْت َميِيُنَك وََكاَن 
 َشْيٍء رَِّقيًبا

 
الحظ إن اهللا يكلم نبيه حبلية من تزوجهن من ما ملكت ميينه ومما أفاء اهللا عليه وبنات  -

عيه وبنات عيته وبنات خاله وبنات خاالته والاليت هاجرن معك وإمرأة مؤمنة إن وهبت 
 نفسها ، فهل كن زوجاته التسعة من هذه األصناف ؟

ميكن هللا أن مينع سنته على نبيه وحيرم عليه النساء ، لذا تكون احلليه جاءت خمتصرة واحلق ، ال
مددة على هذه األصناف إن أراد الحقا الزواج بن وال حيل له إال من بني ماذكرهن اهللا ، 

فأين ااكافأة ، وأين تطبيق هذه ااكافأة والرسول يروون عنه إنه خطب إىل آخر يوم يف 
 عيره ، 

ق احلق ، لقد حدد اهللا له النساء كي مينع ااتيلقني واانافقني من اإلكثار بفرض بناتم واحل
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على النيب طيعاً باخلالفة ، واللطيف يف ذكر هذه اآلية إننا نرى بوضوح إن النيب كان يرجئ 
،زوجاته ويعتزهلن ، وحىت قوله تعاىل فال جناح عليك فال يعين أن الرسول أتاهن   

 
5 - سورة التحرمي  

رًا ِمْنُكنَّ ُمْسِلَياٍت ُمْؤِمَناٍت َقانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَدا َعَسىٰ  ٍت َربُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يـُْبِدَلُه َأْزَواًجا َخيـْ
 َساِئَحاٍت ثـَيلَباٍت َوأَْبَكارًا

 
ال أعرف اآلن هل هذه اآلية اليت نزلت كيكافأة على ما تقدم من حديث أم هو إستثناء 

قتصر على توبيخ اهللا زوجات النيب ادة يومني ، مث يأيت عير وأبو بكر فيضحكا الرسول م
واحلكاية منقولة بكل دقة عدى سبب نزول اآلية هل هي بناًء على وينتهي كل شيئ ، 

    . ، وهكذا معظم اآليات ااخصصة لزوجات النيب طلب النفقة أم لغرية اارتا عائشة
 

 ابن كثري
نزلت يف شأن مارية وكان رسول الّله صلى : نزول صدر هذه السورة، فقيل اختلف يف سبب

اآلية، } يا أيها النيب مل حترم ما أحل الّله لك{ : الّله عليه وسلم قد حرمها فنزل قوله تعاىل
روى النسائي، عن أَنس أن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به 

: ، فأنزل الّله عزَّ وجلَّ   حرمها، حىت عائشة وحفصة  
، وروى ""أخرجه النسائي يف سننه""إىل آخر اآلية } يا أيها النيب مل حترم ما أحل الّله لك{ 

، عن زيد بن أسلم أن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم أصاب أُم إبراهيم يف بيت  ابن جرير
: ي؟ فجعلها عليه حراماً، فقالتأي رسول الّله يف بييت وعلى فراش: ، فقالت بعض نسائه

يا { : أي رسول الّله كيف حيرم عليك احلالل؟ فحلف هلا بالّله ال يصيبها، فأنزل الّله تعاىل
؟""رواه ابن جرير""} أيها النيب مل حترم ما أحل الّله لك  

 ويؤسفنا أن نُظهر للعامل خزي العرب وإميان العرب ، ونقول إن هذه اآلية ال معىن هلا إال -
 إن معظم زوجات النيب كن عكس الصفاة اليت ذكرتا اآلية ،

فيعىن اإلبدال هو ااخالفة بالسلوك والنفس ، وخري منكن أي لسنت بالصفاة اليت يريدها 
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الرسول وربه ، أي كّن اري مسليات وال مؤمنات وال قانتات وال تائبات وال عابدات ، ومل 
ذيبهن وتقوميهن ، وهذا يبني عدم قدرة الرسول على وقد أنزل اهللا عشرات اآليات يف ت، ال 

يف كل ما يأمره ، فيا كان على اهللا إال أن يثبت يف مكم كالمه  ن لهتروضهن وعصيا�
 أوامره عليهن ليعرف ااسليون فييا بعد من اليت سوف ختالف هذه األنظية ،

مل تكن هلم قاعدة من  ولن أستثين هذه الزمرة من بني باقي الذين زامنوا الرسول ، فلو -
اانافقني واانحرفني ما كان هلم ما كان ، وما كان إلبليس أن يصدق ظنه لوال وجود أوباش 

 من هؤالء واريهم ،   
 

نفول أننا نعلم إن الزواج الدائم ينتهي بأمر اهللا أن نسرّح أزواجنا بإحسان أي أن نعطي مؤخر  
قوله الصداق دون أن نأكل منه شيئاً ، ولكن الحظ  

49سورة األحزاب   
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ااؤمنات مث طلقتيوهن من قبل أن متسوهن فيا لكم عليهن »

 «من عدة تعتدو�ا فيتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال
 

لكن السراح اجلييل ال يتعدى أن يكون قوال بسيطا لفك العالقة الزوجة وهو بأن يقول 
ه بزواج ااتعة أو ااؤقت  ،  وهبتك اادة كيا يف ما يسيون  

ا حلق إبنته األذى من ترك الرسول هلا حيث من ااؤكد إن الرسول 
ّ
وقد حّرم عير ذلك الزواج ا

قد تزوجها زواج متعة ، وبتسريح النيب هلا خرج عير من دوام مصاهرته للرسول ، وهذا يعين 
ا حظته حفصة على ذلك اا تراجع حقه يف ااطالبة باخلالفة أوال بعد وفاة الرسول ، كي

 حلقها من مصائٍب عضال لرتك الرسول هلا  ، فآمل ذلك عير حلبه الشديد حلفصة إبنته ، 
كيا يدعونا لذلك روايات عائشة ، فقد ذكروا إن الرسول قد طلق حفصة لغريتا الشديدة 

ل ومل على الرسول ، لكن عائشة نقلت روايات كثرية أوضحت فيها عظيم اريتا على الرسو 
نر أي فعل جاءت به حفصة مل تؤيت به عائشة ، بل الواضح إن ما قامت به حفصة من 

أفعال وأقوال ال يقارن أبدا مع ما أتته عائشة ، كو�ا الزوجة البكر من بني زوجات الرسول 
 بعد وفاة خدجية ، وكو�ا األصغر سناً ، فكان من األوىل أن يطلق عائشة ال حفصة ، 
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ا للحديث عن زواج ااتعة ، فهذا الزواج ما هو إىل فتنة جير أحدهم حلية عيوماً لست هن
اآلخر به ، فإن قال أحد حبالله قال األخر يا إبن ااتعة أعطيين أختك كي أمتتعها ، أي 

يقول اآلخر حبرمته ويطلب لنفسه أن يفعله ، وإن قال أحد بتحرميه قال اآلخر حرمت ما 
ذي يف اإلسالم وكل احلالل هو زواج ااتعة ،أحله اهللا وكأن كل احلرام ال  

أنا هنا أذكره لكي نكون مع اهللا ورسوله ضد كل ما ميس وقار وقداسة  اهللا ورسوله  ، فين 
أمام عظية الرسول ، فين مّسه بروايٍة أو إختلق حدث يقلل من شأنه هم صحابة الرسول 

 ورسوله وعلى كل اإلسالم ، وورعه بشكل مباشر أو اري مباشر فقد إفرتى الكذب على اهللا
وكل من ثبت أنه �  �جه دومنا لبس إمنا هو صّديق وقّديس بقدر قداسة الرسول وعكسه 

 زنديق ودسيس ،
 -ودعنا اآلن من زواج ااتعة لنثبت إن الرسول مل يدخل أبداً وحىت نزول اآلية موضوع البحث 

نا سراحاً مجيال الذي قرنه اهللا على أي زوجة من زوجاته التسعة ، والدليل ه -التخيري 
 بالزوجات اري اادخول بن 

جيعلنا أمام خيارين ، أما إن زواج النيب كان زواج متعة أو كان  -التخيري  -أي إن نص اآلية 
 قد عقد عليهن دون الدخول ،    

بأنه هذا الكالم إذا أردت أن تقول إن الرسول منزه عن إرتكاب اآلثام وفعل ما يبغضه اهللا ، و 
مل يرتك سنة شريفة شرعها اهللا مل يأتا ، أما إن أردت العكس فادعي على نبيك ما تدعي 

.فإنه عائد عليك يف دنياك قبل آخرتك    
وسنعرف الحقا إن هذه الشراذم من األعراب إن مل يقتلوا النيب ومل حيرقوه ومل يصلبوه ، فأ�م 

م باسم اهللا بدل هبل والالت والعزة ، وإن ألتفوا حوله لتحويل اإلسالم إىل عصبة قبلية حتك
االبية من دخلوا يف األسالم دخلوه بعد أن فرض اهللا احل  ، فرأت قريش أن القضية 

أصبحت أكثر سبكا وإتقانا لو أ�م إدعوا اإلسالم ورجعت إيرادات احلجاج هلم كيا كانت 
جاتم ونفقاتم من قبل ، حىت أن أصنامهم كسدت قبل بعثة الرسول ومل تكن تليب حا

وفكرة األله الواحد والنحر ودفع الزكاة والصدقات هي أوىل بالربح هلم مما سلف ، فاعتنقوا 
 األسالم مث إعتقلوا اإلسالم ،

ومن هنا جاء فقه عدم زيارة القبور وااراقد وذلك ألسباب جتارية تولدت منذ فجر األسالم 
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ال ينافسهم على الربح من احلجاج من  لدى قريش حيث حاربوا كل اازارات وااراقد لكي
أحد ، وكان سدنة الكعبة يتينون زوال بيت القدس بأي حجة كانت ، حباً ألنفرادهم 

بعائدات احلجاج ، وبقيت هذه الدوافع موجودة حىت بعد إعتياد شبه اجلزيرة العربية على 
ورداً هلم ، ولكن عائدات النفط والثروات اليت جعلها اهللا هلم عسى أن الجيعلوا الدين م

ماجبلوا عليه من طبيعة يف إستغالل واردات احلجاج مل يرتكهم البتة دون أن حياربوا أي 
منافس هلم على ذلك ، كأن القبور أراٍض جنسٍة يسكنها الشيطان ، لقد أدى هذا الفكر 

. أن ختلوا البقاع اليت فيها موتانا من ذكر إسم اهللا ، وتذكر ااوت لليوعظة    
من جاء مبفهوم العرب واألعراب هو القائل إن العرب هم أوالد إمساعيل فقط  وأصدق

واألعراب هم باقي سكان اجلزيرة العربية ، ألن كلية عريب تعين ااتحدث بالعربية من دون 
أن يكون أصله من جند واحلجاز ، فإن كان هذا الرأي هو الصواب يكون كالمنا السالف 

لعرب ، مع ذلك فال خيتلف الرأي بأن األعراب هم الذكر عن األعراب وليس عن ا
ااتيسكني بعروبتهم أكثر من روابط األسالم ، ألن االبية سكان اجلزيرة حييلون هذه النعرة 

 . 
لذا فإن كل الدراسات واإلدعاءات بعروبة األنبياء والدين األسالمي جاءت لتثبيت إن  

ب أن يكونوا من العرب ، وكان العرب األسالم جيب أن يكون عربيا ، ووالته وفقهاءه جي
ومنهم بعض زوجات الرسول يبغضن تقريب الرسول لزوجته ماريا القبطية ، حىت إتيوها يف 

عرضها للتخلص منها ، كيا حاربوا صفية بنت حيي  ، وجاؤا بأحاديث نسبوها للرسول 
دى ، وهذا بإنه فّضل بعض زوجاته على األخريات على أساس اهلوى وليس على أساس اهل

طعن بعدالة الرسول مع زوجاته ، واحلقيقة ان الرسول فّضل خدجية على كل زوجاته هلداها 
وإميا�ا دون ما طيع دنيوي أو مادي ، بل ضّحت بكل ماملكت ألجل الدين وماتت 

وهي الجتد لقية تسد با رمقها يف أقصى الشعاب ، كيا أ�م كرهوا تقريب الرسول 
، إذ كانوا ) بغداد ( ي جعله علي بن أيب طالب واليا على اادائن لسلييان الفارسي الذ

يشببون بسلييان وينقصون منه ومن حسبه ألنه فارسي ،  وإننا مل جند أن اهللا نادانا بأن 
قال كونوا عرباً بل كونوا مسليني مؤمنني باهللا ، كيا أنه لو صح أن األعراب هم البدو 

ذلك يف قوله تعاىل  لناداهم اهللا بذا األسم وقد جاء  
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100 -سورة يوسف   
َوَقْد َأْحَسَن ِيب ِإْذ َأْخَرَجِين ِمَن السلْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمنَ  اْلَبْدِو ِمْن بـَْعِد َأْن نـَزََغ الشَّْيطَاُن بـَْيِين 

 َوبـَْنيَ ِإْخَوِيت 
رى ،فلياذا مل يقل اهللا إن البدو أشد كفرا ونفاقا ، أو أهل البادية كقوله أهل الق  

 سورة األعراف
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السياء واألرض ولكن كذبوا  

96) فأخذناهم مبا كانوا يكسبون   ) 
كيا فعلوا ذات الشيئ ببالل احلبشي مؤذن الرسول إذ طردوه بعد وفاة الرسول من مكة  

.من أصل حبشي  واادينة كي ال يقامسهم انيية اخلالفة وااناصب وهو  
واحلقيقة إن اللسان العريب إعتاد على تسيية الرتك واحلبش باألتراك واألحباش لإلشارة إىل 

القومية ااتأصله فيهم ، لكن اهللا حني ينادي ااتعصبني بالقومية العربية باألعراب فإننا ندعي 
ك إن العرب إن األعراب هم من يسكنون البادية وليسوا من أصل عريب ، واألكثر من ذل

سكان اادن والقرى كانوا يلجأون للبادية للتعرف على مفردات اللغة العربية الفصيحة ، 
 فكيف يكون األعراب هم من أصول اري عربية ؟

كيا إن إنزال القرآن بلسان عريب مل يكن حباً من اهللا هلذه اللغة ، والقضية ال تتعدى أن 
اع الدين ، وأنا ال أجد أي ألتباس يف هذه تكون حجة على العرب كي ال يتيلصون من إتب

 احلقيقة اليت ميكن أن نستشفها ببساطة من آيات القرآن الكرمي
 سورة يوسف

)ِإنَّا أَنـَْزْلَناُه قـُْرآناً َعَربِّياً َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ   )  
 

 وانظر اا جاء يف تفسري القرطيب
على احلال " قرآنا " نصب ; نا أنزلنا القرآن عربيا إ: إنا أنزلناه قرآنا عربيا جيوز أن يكون ااعىن 

: نعت لقوله قرآنا   وجيوز أن يكون توطئة للحال ، كيا تقول " عربيا " و . أي جميوعا ; 
على احلال ، أي يقرأ بلغتكم يا معشر العرب ، " عربيا " مررت بزيد رجال صاحلا ، و 

  أعرب بني ، ومنه الثيب تعرب عن نفسها
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لعلكم تعقلون أي لكي تعليوا معانيه ، وتفهيوا ما فيه . وبعض العرب يأيت بأن مع " لعل " 

 : تشبيها بعسى . والالم يف " لعل " زائدة للتوكيد ; كيا قال الشاعر
 يا أبتا علك أو عساكا

فيعود معىن الشك إليهم ال إىل ; لعلكم تعقلون أي لتكونوا على رجاء من تدبره : وقيل 
.ىل اهللا عز وجل الكتاب ، وال إ  

ألنه يروى أن ; وهذا أشبه بااعىن : معىن أنزلناه أي أنزلنا خرب يوسف ، قال النحاس : وقيل  
فأنزل اهللا ; سلوه مل انتقل آل يعقوب من الشام إىل مصر ؟ وعن خرب يوسف : اليهود قالوا 

فكان هذا للنيب هذا مبكة موافقا اا يف التوراة ، وفيه زيادة ليست عندهم ،  -عز وجل  -
مبنزلة  -إذ أخربهم ومل يكن يقرأ كتابا قط وال هو يف موضع كتاب  -صلى اهللا عليه وسلم 

.اايت على ما يأيت فيه  -عليه السالم  -إحياء عيسى   
 
  

 القرطيب هذا ويف كل تفاسريه يتهرب من اآلية هروب السفسطائيني  
 معىن واحد إمنا ميلي عليك هواجسه يف لذا تراه متذبذب يف تفسري اآليات ولن يوصلك إىل

ال تعدو أن تكون مبعىن احلجة البالغة اليت ال  -لعلكم  -معاين الكليات ، لذا ف 
 ميكنكم الفرار منها ، وهذا ما الحظناه يف قوله تعاىل

44 -سورة فصلت   
أََأْعَجِييٌّ َوَعَرِيبٌّ ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى  َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآنًا َأْعَجِيّيا لََّقاُلوا َلْوال ُفصلَلْت آيَاتُهُ  

  َوِشَفاء  َوالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذاِ�ِْم َوقـْر  َوُهَو َعَلْيِهْم َعًيى أُْولَِئَك يـَُناَدْوَن ِمن مََّكاٍن بَِعيدٍ 
، ألنكم لو كنتم تعقلولنه  ويكون اجلواب اافهوم من نص اآلية أنكم لن تعقلوه ولو أنزلنا عربياً 

ا أنزلناه عربياً ، وما كان من اافروض إنزاله عربياً إال حجة عليكم ،  الحظ 
َ
وتؤمنون به ا

 الكيفية ، 
حينيا يسد اهللا ذريعة قوم باحلجة ينقلهم بذلك إىل عذاٍب أشد ، فإذا كان طلب احلجة منهم 

طلبهم ينقلهم بذلك ارحلة أشد ولكنها أهلكم بعد كفرهم مباشرًة ، وحني يقدمها اهللا قبل 
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مؤجلة إىل يوم القيامة كيا ُأجل إبليس ، أّما أل�م يستحقون عذاباً أعظم أو ليبلي بم قوماً 
آخرين أو إن فيهم ومن أنساهلم ذرية طيبة ، وأنا مع األسباب الثالثة جمتيعة ، لكن 

 األساس باٍق وهو إيصاهلم ألشد العذاب خلوداً ،
لعرب العاربة  أشد عذاباً من العرب اهلالكة والبائدة كقوم عاد ومثود وصاحلأي إن ا   
سورة البقرة   

وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت 
 لكبرية إال على الذين هدى اهللا وما كان اهللا ليضيع إميانكم إن اهللا بالناس لرءوف رحيم

 
هذا ما جعلين ال أثق بأي حديٍث نقل لنا من تلكم العصور ااغربة ،و    
األحاديث اانقولة إعتيدت على رواة ، فذاك يثق بذا ويدون وهذا يثق بذاك فيدون ، حىت ف

بدأنا نتعرف على  مذهب الكاتب من إختياره لرواة احلديث ،  واألارب من ذلك إن 
بعضها ومع القرآن ، كيا إن معظم األحاديث نقلت الكثري منها حييل الضد يف ااعىن مع 

بدون شهود أو بنصف شاهد فالنقل عن أحدى زوجات النيب ال ميكن األخذ به إال 
بشاهدين أو برجل وإمرأتني ، أل�ا إمرأة مهيا كانت منزلتها عند الرسول أو عند ااؤمنني 

، لذلك  اريهم وال من ية ال من اهل السنةوال أعرتاف لزوجٍة من زوجات النيب بالعص
منعهن اهللا من التحدث للناس مبا يف بيوتن أي األجدر أن ال يؤخذ عن زوجات النيب شيئ 

 ، فقد �اهّن اهللا عن فعل ذلك ، والحظ قوله
 سورة األحزاب

َوآِتَني الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه  َوقَـْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اُألوَىل َوأَِقْيَن الصَّالةَ  
َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرلْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهلرَُكْم َتْطِهريًا (33) َواذُْكْرَن َما  َوَرُسوَلُه ِإمنَّ

َلى ِيف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَيةِ  ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيفً ا َخِبريًا - 34  يـُتـْ
 

ذكرن ما يتلى يف بيوتكن أن يذهنب للناس ليتحدثن عّيا نزل من آيات فهل عىن اهللا بقوله أ
 اهللا واحلكية ؟ إذا قلت نعم فلياذا إذاً قال هلن قرن يف بيوتكن ؟

القّر هو الثبات واجلياد وااالزمة ، فقرْت تعين إستقرت إستقراراً دائيا وثابتاً دون حرك ، 
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إنه كان يأذن لزوجٍة يعود اهللا ليخرجهن ليتحدثن مع الناس ؟ ومل يذكر عن الرسول  فكيف
، بل منع اهللا حىت من زوجاته بالتحدث فييا جيري يف بيته حىت لو كان عن اآلي والسنة 

 الذين ينادونه من وراء احلجرات ونعتهم باجلهل ،
لى من آيات اهللا واحلكية ، وحىت لذا يكون معىن أذكرن أي إستذكرن يف بيوتكن وبينكن ما يت

على إفرتاض محل معىن إذكرن أي حتدثن للناس ، فال جيوز لزوجٍة أن تنفرد بالنقل دون 
 شهادتن باإلمجاع على صدق احلديث ودقة نقله ، 

 واللعبة الكربى يف التحايل على مفهوم هذه اآلية جاء يف معىن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل 

اافسرين عناها الذي أمجعوا عليه كل فقد جاء م ،  
 ابن كثري

: كانت اارأة خترج متشي بني يدي الرجال فذلك تربج اجلاهلية، وقال قتادة: قال جماهد{{ 
 كانت هلن مشية وتكسر وتغن  فنهى الّله تعاىل عن ذلك،

وقال مقاتل   
وعنقها ويبدو ذلك كله  التربج أ�ا تلقي اخليار على رأسها وال تشده فيواري قالئدها وقرطها 

}}منها وذلك التربج   
 

األضداد يف التفسري ، يقول اهللا هلن قرن يف بيوتكن مث يقول هلن أخرجن ولكن ال وهنا نفس 
تربجن تربج اجلاهلية األوىل ، لذا أضاف اافسرون أن اهللا حد خروجهن إال للضرورة ، 

تراها زوجة النيب ، فعائشة  وطبعا الضرورة ذات معىن مطاط ميكن أن يستوعب أي حالة
مثال مل تستعيل الضرورة إال يف البقاء يف البيت ، فلم نرى جملسا إال وكانت لعائشة كلية 

فيه وحديث ، ولو مجعنا أحاديث عائشة نشك أ�ا كانت تبات ليلة يف دارها بعد وفاة 
حتدثوا إليها ،  الرسول  ، ومل جيهد أحدا من صحابة الرسول يف رؤيتها ، فكلهم رؤها وكلهم

ما  ونفرتييت وزنوبية هن التهدات الوحيدات من اخلليقة ليومنا هذا ، هل تعلم إن عائشة= 
لعلك تسأل من أعطى فتوى اجلهاد لعائشة لتحارب و من نساء أعلّن احلروب اريهن ، 

 علي بن أيب طالب ؟
ونفذتا ، لنفسها من أعطت الفتوى هي نفسها: اجلواب   
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كلية التربج ، أل ما أصل  حينيا نسولكن   
اجلواب ال أصل هلذه الكلية بذا ااعىن أبداً يف اللغة إال مبا جاءنا به هؤالء من تكهن ، فالربج 

احلصن أعلى البناء ،هو   
حتّصن بالربوج: تربَّج الشَّخُص    

 اللغة العربية ااعاصر  :ااعجم
 

ا ؟فلياذ، لكن نساء النيب عنت هلن الربوج مبعىن التغن    
يتجولن يف األسواق ميوالت على كانت لنساء العرب قدميا عادات مستقبحة ، وهي أن 

، وهناك من عادات النساء مما يدخل يف مفهوم التربج هو خروجهن يف بروج يرفعها اخلدم 
احلروب على بروج عالية تستثري مهم الرجال من عشريتا لتزيد من عزمهم ، لكن هذا 

وال خيطنب هوى بعض نساء النيب ، يف أن ال خيرجن من بيوتن أبدا ، اافهوم ال ينسجم مع 
 بالناس ويعلن اجلهاد 

 
 فتيعن يف تفاسريهم ،

أبو احلسن علي بن أمحد بن ميد بن علي الواحدي -اسباب النزول {{   
َا يُرِيُد { : قوله تعاىل ].33. [اآلية} ...ْلبَـْيتِ ٱلرلْجَس َأْهَل ٱللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكـُم ٱِإمنَّ  

ثنا أمحد بن عيرو بن: أخربنا أبو ميد بن حيان، قال: أخربنا أبو بكر احلارثي، قال حدَّ  
ثنا أبو الربيع الزَّْهراين، قال: أيب عاصم، قال ثنا عيار بن محد : حدَّ الثـَّْورِي،] عن[حدَّ  

ثنا سفيان، عن أيب اجلّحاف، عن عطية، عن أيب سعيد : قال َا يُ { حدَّ للَُّه لُِيْذِهَب ٱرِيُد ِإمنَّ
:قال} ْلبَـْيِت َويَُطهلرَُكْم َتْطِهيـراً ٱلرلْجَس َأْهَل ٱَعنُكـُم   

يف النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعلي، وفاطية، واحلسن، واحلسني رضوان : نزلت يف مخسة
.اهللا عليهم أمجعني  

ثنا عبد اهللا بن أمحد : ، قالأخربنا أمحد بن جعفر القطيعي: أخربنا أبو سعيد النَّْصُروِيب قال حدَّ
ثنا ابن منري، قال: حدَّثين أيب، قال: بن حنبل، قال ثنا عبد االك، عن عطاء بن : حدَّ حدَّ
:أيب رباح، قال  
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حدَّثين من مسع أم سلية تذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف بيتها فأتته فاطية رضي 
فجاء : ادعي يل زوجك وابنيك، قال: با عليه فقال هلا اهللا عنها بِبُـْرَمة فيها َخزِيَرة فدخلت

علي واحلسن واحلسني فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك اخلَزِيَرة وهو على َمَناَمٍة له، وكان 
َا يُرِيُد { : وأنا يف احلجرة َأصلي، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: حتته كساء َخْيَربِي قالت للَُّه ٱِإمنَّ

فأخذ َفْضل الكساء فَـَغشَّاهم : قالت} ْلبَـْيِت َويَُطهلرَُكْم َتْطِهيـراً ٱلرلْجَس َأْهَل ٱُم لُِيْذِهَب َعنُكـ
] وحامييت[اللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت : به، مث أخرج يديه َفأَْلَوى بيا إىل السياء مث قال

م يا وأنا معك: فأدخلت رأسي البيت فقلت: قالت. فأذهب عنهم الرجس وطهلرهم تطهرياً 
.إنك إىل َخْريِ إنك إىل َخْريٍ : رسول اهللا، قال  

ثنا ميد بن يعقوب، قال: أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن ميد السَّرَّاج قال ثنا : حدَّ حدَّ
ثنا أبو حيىي احلياين، عن صاحل بن موسى القرشي، عن : احلسن بن علي بن عفان، قال حدَّ

:قالخصيف، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس   
َا يُرِيُد { : أنزلت هذه اآلية يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم للَُّه لُِيْذِهَب َعنُكـُم ٱِإمنَّ

.} ْلبَـْيِت َويَُطهلرَُكْم َتْطِهيـراً ٱلرلْجَس َأْهَل ٱ  
َعاىف بن زَكريا القاضي : أخربنا َعِقيل بن ميد اجلُْرَجاين، فييا أجاز يل لفظاً قال

ُ
ثنا اا حدَّ

ثنا ابن محيد، قال: أخربنا ميد بن جرير، قال: لقا ثنا حيىي بن واضح، قال: حدَّ : حدَّ
ثنا األصبغ، عن علقية :حدَّ  

َا يُرِيُد { : عن ِعْكرَِمة يف قوله ليس الذي : قال} ْلبَـْيتِ ٱلرلْجَس َأْهَل ٱللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكـُم ٱِإمنَّ  
وكان عكرمة ينادي بذا يف : قال. لى اهللا عليه وسلمأزواج النيب ص] يف[تذهبون إليه، إمنا هي   

 السوق ،
صحابة يذكرون حدثا وينقلون كالما عن زوجة النيب أم سلية بأن أهل البيت مخسة ، مث = 

فيكذب كل الروايات لتصبح عائشة هي أهل بيت أهل السلطة يأيت أبن عباس ندمي 
أم النيب ؟ هل ستدعي الربوبية ؟  الرسول ، فياذا كانت ستفعل عائشة لو أتاها ولد من

 ستتواضع وتقول أنا ومرمي كهاتان يف اجلنة ،
 متعن قوله تعاىل
 سورة األحزاب
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اللَِّه  يَا ِنَساء النَِّيبل َمن يَْأِت ِمنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة مُّبَـيـلَنٍة ُيَضاَعْف َهلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفْنيِ وََكاَن َذِلَك َعَلى
    30 -َيِسريًا 

د إحتيل هذا القول وقوع الفاحشة من نساء النيب ، وإن مل تكن الفاحشة متيلة من نساء فق
النيب اا أوردها اهللا كآيٍة يف القرآن ، وكان على الرسول أن يقوهلا هلن دون حىت أن يُعلَم 
أحد بذلك ، أما كو�ا آية فهذا بيان للناس بإحتيالية وقوع الفحش من نساء النيب ، 

ل بعكس ذلك فإنه يدعي عدم مصداقية آيات اهللا ، كيا إنه يعطي العصية والذي يقو 
 لزوجات النيب ، ومبا إن وقوع الفاحشة وارد فاألوىل وقوع السهو والنسيان واخلطأ واإللتباس

 إرجع لقوله
 

 سورة األحزاب
حكن يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسر  

سراحا مجيال ( 28 ) وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا أعد لليحسنات 
  منكن أجرا عظييا - 29

 
فلو وجدت من نساء النيب من أحسنت ، فبااقارنة إن هناك من نساءه من أتت الفاحشة 

 اابينة ، 
 

-ومل يقل تأت منكن  -من يأت منكن  -فلياذا قال اهللا   
ك أن تعرف إن الفعل وإن كان مضارعا فهو داللة على اااضي ، أي من قد أتت أوال علي

 منكن بفاحشة ، وإليك السبب
:ورد يف القرآن الكرمي يف سياق احلديث عن خلق عيسى عليه السالم، قوله تعاىل  

} إن مثل عيسى عند اهللا كيثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون {    
ورد يف أكثر من موضع يف القرآن } كن فيكون { : عبري بأسلوب، والت)59:آل عيران(

  الكرمي يف سياقات خمتلفة
على ما وقع يف اااضي، } فيكون { وقد استشكل على الناس جميء اإلخبار بصيغة احلاضر 
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؛ ألن اإلخبار عن أمر قد )فإمنا يقول له كن فكان : ( إن مقتضى الكالم أن يقال: وقالوا
يصح أن يكون بلفظ ااضارع، وإمنا بلفظ اااضي وقع وانتهى، ال   

 وقد أجاب اافسرون على جميء هذه اآلية على هذا األسلوب، فقالوا
إن اآلية جاءت بصيغة احلاضر بدًال من صيغة اااضي، جريًا على عادة العرب يف االستعيال؛ 

وكأنه يقع   حيث يستعيلون صيغة ااضارع تعبريًا عن اااضي؛ الستحضار صورة احلدث،
.اآلن   

إ�م يعربون عن اااضي، كيا يعربون عن الشيء ): مغين اللبيب(قال ابن هشام يف {{  
  احلاضر؛ قصًدا إلحضاره يف الذهن، حىت كأنه ُمشاهد حالة اإلخبار

وعلى هذا األسلوب جاءت كثري من اآليات القرآنية، اري اآلية اليت بني أيدينا، من ذلك قوله 
) فأثارت : ( فلم يقل سبحانه) 9:فاطر(} هللا الذي أرسل الرياح فتثري سحابا وا{ : تعاىل

بصيغة احلاضر؛ الستحضار تلك الصورة البديعة، } فتثري { : بصيغة اااضي، وإمنا قال
الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب، وكأ�ا حتدث اآلن، حيث تبدو أوًال قطًعا 

فييا بينها، إىل أن تصري ركاًما، ويتشكل منها اااء متناثرة، مث تأتلف وتتداخل   
فيفيد الدوام واالستيرار؛ وهذا يدل على أن آدم } كن فيكون { : أما التعبري بصيغة ااضارع

وجد، واستير وجوده حىت أجنب ذكورًا وإناثًا؛ ألن داللة ااضارع تبدأ من احلال، وتستير 
  }} يف االستقبال
ة ااضارع بأن منهن من أتت الفاحشة قبل نزول هذه اآلية وبعد نزوهلا بصيغ قصدأي إن اهللا 

، 
فهذه إشارة واضحة من إن هناك أكثر من واحدة قد أتت  -تأت  -بدل  -يأت  -أما قوله 

 الفاحشة وهناك أكثر من واحدة سوف تأيت بالفاحشة ، 
 

 فهل أدلكم على صحابة الرسول
رآن خاصة بعد أن ختلصوا من الرسول وِمن َمن يتبعونه كان بيد هلية الصحابة أن حيرفوا الق

تكشف خباياهم ، ألن نصوص   متسهم بسوء ولنباحلق ، لكنهم وجدوا ظاهر اآليات ال
 القرآن أتت على أ�ا بيان حلدود اهللا وأوامره ، ال كلعنة من اهللا عليهم ،



498 

 

كقوله تعاىل مثال    
ميَاِن َوَمْن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَتَّخِ   ُذوا َآبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اْإلِ

ُْم ِمْنُكْم َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُيوَن  23 -يـَتَـَوهلَّ  
فظاهر هذه اآلية أ�ا تدعو الذين آمنوا واألصح من يدعون أ�م آمنوا بأن ال يولون آباءهم 

ستحبوا الكفر على اإلميان ،وإخوا�م إن إ  
لكن هذه اآلية واائات اللوايت أتني على ارارها ما أنزلت إال أل�م فعلوا ذلك وبقوا عليه ، وال 

بد أن يكون سبب نزوهلا فعلهم لذلك ، وللتخلص من حكم هذه اآلية فيا على آبائهم 
اء لألهل والعشرية كان وإخوا�م إال اإلدعاء باإلميان ليولوهم ، فالتعصب القبلي واإلنتي

أعظم والًء لديهم من والئهم هللا ورسوله وأويل األمر ممن يستحقون أن يقال عليهم أويل 
الذين تناحروا وتشامتوا بينهم من  هم أنفسهماألمر ، فين يعطي الوالية للغريب دون أبيه ، 

،أجل رفع احلجر األسود ووضعه يف ركن الكعبة ، فكل قبيلة تريد الد هلا   
يكن أن تأتيك بكل بساطة لو أثبت للناس حب الرسول لك من اافيا بالك باخلالفة اليت  

ونقلت أحاديثه بكثرة ، والقضية هنا ليست حجراً أسود ، بل جباال من ماٍس وياقوت ، 
من هنا زكاة ومن هناك فدية ومن بعيد جزية مث انائم وإماء ، وسلطان حيكم باسم خليفة 

ا لعزة مل تعطها آهلتهم هلم على مدى قرون ، أجالف يشربون اااء بالرمل الرب الواحد ، إ�
واخلبز بالعفن أصبحوا ملوكا طاهرين مطهرين واجلنة تنتظر نزوهلم من العرش إىل القرب 

 لتستقبلهم حبور العني والولدان ااخلدين ، 
الناس ،  أي ديٍن هذا الذي يعطي حرث الدنيا واآلخرة من أجل أن تركع وتصوم بني  

ومل تكن منتهم إال بقاء النيب على قيد احلياة ، فيا إن مات حىت تأسست هلم إمرباطورية 
 الغزو اإلهلي على كل بلدان العامل من خبور اهلند حىت قصور األندلس ،  

لكن احلقيقة أنه من ااستحيل أن جند آية بينت �ياً وأقّرت حترميا وشرعت حدوداً إال وقد أتاه 
سواء من الصحابة قدمياً أو من التابعني هلم ، الناس  

فإن مل يكن األمر هكذا فيا أعظم العرب ، فين بني آالفا وآالفا من األمم من عهد نوٍح إىل 
اليسوع مل يؤمن من أحٍد اريهم ، إ�م اخلوقات من نور ، وأعجب إن اهللا مل يورمث الدين 

ا احتاج لبين إسرائيل وآل ع
َ
يران وال قتُل اائات من األنبياء وأنزال اائات منذ إمساعيل ، ا
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من ااعجزات ، وليت اهللا أدخلهم اجلنة بدل آدم ، فيا مسعنا من صحاٍيب عصى وال اوى 
 ، بل كانوا هم من يرشدون الرسول وخيوفوه من أن يتبع هواه ،

 فهل حقاً هذا ما جرى ؟
ألد اخلصام هللا ورسوله وهم  يسعدين أ�م أصحاب الرسول ويؤسفين أن احلقيقة إ�م هم

 وحدهم الذين إتيوا النيب باجلنون ،
 سورة االعراف

184 -َأوَملَْ يـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذير  ُمِبني    
 سورة التكوير

22 -َوَما َصاِحُبُكْم ِمبَْجُنوٍن     
 

)2(َصاِحُبُكْم َوَما َاَوى  َما َضلَّ ) 1(َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى    
 

صحابته هم هؤالء الذين نقلوا لنا أحاديث الرسول الذي يتهيونه باجلنون ، ولكن حني 
 إتسقت هلم إمارة العامل أصبحوا أولئك األحبة والصحبة ااقربة ، 

 فهل عرفت من هم الصحابة ؟
ن اهللا ورسوله ، هم أصحاب الصحابة هم هؤالء الذين ال يرجون هللا وقاراً ، هم الذين خيادعو 

 القلوب ااريضة واخلدع العريضة 
 

 سورة البقرة
ُخيَاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن َآَمُنوا ) 8(َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل َآَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَما ُهْم ِمبُْؤِمِنَني  

)9(َيْشُعُروَن  َوَما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما  
) 10(ِيف قـُُلوِبِْم َمَرض  فَـَزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوَهلُْم َعَذاب  أَلِيم  ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن    

 
فقد ظن الصحابة إ�م مستثنون عن ذلك  ولكن من قال  –ومن الناس  –ومبا أنه تعاىل قال 

 آمنا باهللا وباليوم اآلخراري الصحابة ؟
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ستهزؤون بالرسول ومن معه ، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل هم الذين ي
 شياطينهم قالوا إنا معكم

َا حنَْ  ُن ُمْستَـْهزُِءوَن َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإمنَّ
ُهْم ِيف طُْغَياِ�ِْم يـَْعَيُهونَ اللَُّه يَ ) 14( ) 15(ْستَـْهزُِئ ِبِْم َوَميُدُّ  

ومنهم ألد اخلصام يسعون يف األرض فساداً ، ويهلكون احلرث والنسل ، واليقبلون منك حىت 
 أن تقول هلم إتقوا اهللا ،

نـَْيا َوُيْشِهُد اللَّ  َه َعَلى َما ِيف قَـْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم َوِمَن النَّاِس َمْن يـُْعِجُبَك قَـْولُُه ِيف اْحلََياِة الدُّ
َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اْألَْرِض لِيُـْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه َال حيُِبُّ اْلَفَساَد ) 204(
مثِْ فَ ) 205( )206(َحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِيَهاُد َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاْإلِ  
 

ومنهم من يزعيون أ�م آمنوا وما آمنوا إال بالطااوت  ومبا إن الطااوت حاكياً بينهم  فهذا 
 يعين إن الطااوت نفسه كان من صحابة الرسول ، 

 
لَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قَـْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُيوا َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـَْزُعُيوَن أَنـَُّهْم َآَمُنوا ِمبَا أُْنزَِل إِ   

)60(ِإَىل الطَّاُاوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضَالًال بَِعيًدا    
) 61(ُسوِل رَأَْيَت اْلُيَناِفِقَني َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا ِإَىل َما أَنـَْزَل اللَُّه َوِإَىل الرَّ 

َمْت أَْيِديِهْم ُمثَّ َجاُءوَك َحيِْلُفوَن بِاللَِّه ِإْن أََرْدنَا ِإالَّ  ُهْم ُمِصيَبة  ِمبَا َقدَّ ِإْحَسانًا  َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتـْ
ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل َهلُْم ِيف  أُولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اللَّهُ ) 62(َوتـَْوِفيًقا  َما ِيف قـُُلوِبِْم فََأْعِرْض َعنـْ

 (63) أَنـُْفِسِهْم قَـْوًال بَِليًغا
ْغَفُروا اللََّه َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَنـَُّهْم ِإْذ ظََلُيوا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك َفاْستَـ 

َفَال َوَربلَك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكلُيوَك ِفيَيا ) 64(َفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تـَوَّابًا َرِحيًيا َواْستَـغْ 
نَـُهْم ُمثَّ َال جيَُِدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسللُيوا َتْسِليًيا  )65(َشَجَر بـَيـْ    

 
ب حىت الشيطان والطااوت رسول اهللا فقد صاحب الشيطان أبانا وليس من عجٍب أن يصاح

آدم يف جنته كيا يزعيون ، وإن كان الشيطان وسواسا يف صدر آدم فإنه مع الرسول ميد  



501 

 

 كان يف قلوب أناٍس مردوا على النفاق ، 
 والصحابة هم جميوعة من اخلونة واانافقني

حلَْقل لَِتْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِمبَا أَرَاَك اللَُّه َوَال َتُكْن لِْلَخائِِنَني َخِصيًيا ِإنَّا أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِا 
)105(  

 الرسول الذي كان بااؤمنني رؤفا رحيياً ، مينعه اهللا ان يكون مدافعاً عن صحابته ،
27-واْ أََمانَاِتُكْم َوأَنُتْم تـَْعَلُيوَن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َال َختُونُواْ اللََّه َوالرَُّسوَل َوَختُونُ    

 ومنهم من يشاقق الرسول ويريد أن جيعل من الفاسقني أوالياء هلم
 

َر َسِبيِل اْلُيْؤِمِنَني نـَُوللِه َما تَـ   َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َايـْ َوىلَّ َوُنْصِلِه َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبـَنيَّ
)115(نََّم َوَساَءْت َمِصريًا َجهَ   

وبالطبع حقت كلية اهللا فوىل عليهم من سيزجرون معه يف جهنم من ملوك بين أمية وملوك بين 
  العباس ،  

 ومنهم طائفة يريدون أن يضلوا الرسول
ُهْم َأْن ُيِضلُّوَك َومَ  ا ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َوَرْمحَُتُه َهلَيَّْت طَائَِفة  ِمنـْ

ْضُل َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء َوأَنـَْزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَيَة َوَعلََّيَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن فَ 
)113(اللَِّه َعَلْيَك َعِظيًيا     

 
بعد اصة ،  ومنهم من آمن ويا حسرة على إميانه الذي يتجرعه اصة من  

ُجيَاِدُلوَنَك ِيف احلَْقل ) 5(َكَيا َأْخَرَجَك َربَُّك ِمن بـَْيِتَك بِاحلَْقل َوِإنَّ َفرِيًقا ملَن اْلُيْؤِمِنَني َلَكارُِهوَن 
َا ُيَساُقوَن ِإَىل اْلَيْوِت َوُهْم يَنظُُروَن  َ َكَأمنَّ 6-بـَْعَدَما تـَبَـنيَّ    

 
اآلخر ويراواون الرسول من أجل الفرار من اجلهاد ، حىت إن ومنهم من ال يؤمن باهللا واليوم 

اهللا كره إنبعاثهم ومشاركتهم الرسول يف اجلهاد ، رام حاجة الدين لكل جماهٍد بااال 
والنفس ، فيا أحقرهم من أناس مل يتعامل اهللا مع أحٍد من خلقه كيثل تعامله معهم ، 

من اهللا أن يغفر يل وإين ألعبدنه حىت إبليس فيحكى إن إبليس توسل لنوح أن أطلب 
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عبادة مل يعبده إياها ملك وال إنس وال جان ، فأجاب اهللا نوحاً ، أن دعه يسجد لقرب آدم 
 فأىب إبليس كيا ذكرنا سابقاً ،

 أما هؤالء فقد أيد اهللا ختاذهلم عن اجلهاد بأن ثبطهم مقتاً هلم وألنفسهم ،    
 

َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن  َال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َواْرتَاَبْت قـُُلوبـُُهْم فَـُهْم ِيف َريِْبِهْم يـَتَـَردَُّدوَن ِإمنَّ
ًة َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه انِْبَعاثـَُهْم فَـثَبََّطُهْم َوِقيَل اقـُْعُدوا مَ ) 45( وا َلُه ُعدَّ َع َوَلْو أَرَاُدوا اْخلُُروَج َألََعدُّ

 اْلَقاِعِدينَ 
وعلى ارار ااقت والكراهية اليت أحلقهم با اهللا كيا يف اآلية السابقة ، كره حىت ما ينفقون من 

أموال طوعا أو كرها فاهللا هنا يدعوهم بأن ال ينفقوا أبداً ، رام إن الذين ينفقون طوعاً البد 
عثة الرسول أ�م آمنوا بدفع النفقة وحق اهللا يف أمواهلم ، فأي خلٍق من بدء اخلليقة حىت ب

 تعامل اهللا معهم تلك ااعاملة ؟
  

َوَما َمنَـَعُهْم َأْن تـُْقَبَل ) 53(ُقْل أَْنِفُقوا َطْوًعا َأْو َكْرًها َلْن يـُتَـَقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم قَـْوًما َفاِسِقَني 
ُهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوِبَرُسولِِه وَ َال يَْأتُوَن الصََّالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَىل َوَال يـُْنِفُقوَن  ِمنـْ

بـَُهْم ِبَا ِيف اْحلََياِة ) 54(ِإالَّ َوُهْم َكارُِهوَن  َا يُرِيُد اللَُّه لِيُـَعذل َفَال تـُْعِجْبَك أَْمَواُهلُْم َوَال َأْوَالُدُهْم ِإمنَّ
نـَْيا َوتـَْزَهَق أَنـُْفُسُهْم َوُهْم َكافِ  َوَحيِْلُفوَن بِاللَِّه ِإنـَُّهْم َلِيْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكنـَُّهْم ) 55(ُروَن الدُّ

) 57(َلْو جيَُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغارَاٍت َأْو ُمدََّخًال َلَولَّْوا ِإلَْيِه َوُهْم َجيَْيُحوَن ) 56(قَـْوم  يـَْفَرُقوَن 
ُهْم َمْن يـَْلِيُزَك ِيف الصََّدَقاتِ  َها ِإَذا ُهْم َيْسَخطُونَ  َوِمنـْ َها َرُضوا َوِإْن ملَْ يـُْعَطْوا ِمنـْ َفِإْن أُْعطُوا ِمنـْ  

 
طبعا والسيوف على رقاب الرواة والدنانري بصررهم كتبوا لنا إن اآلية نزلت يف شخص واحد 

عن ابن عباس - 416 -جاء يف ابن جرير الطربي  -فقط إمسه اجلد بن قيس   
فتضح أمره فقد نسبوا له كل ما جاء يف هذه اآليات إبتداًء من قوله ومبا إن اجلد بن قيس أ

 تعاىل
 

--- 49ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرين 
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58حىت إذ هم يسخطون  -    
-جاء ذلك بتفسري ابن كثري عن ابن عباس وعن جماهد واري واحد على حد تعبريه  -  
 

س األمر متوقفا على هذه اآليات ، بل كل اآليات اليت يكفر اهللا با صحابة الرسول ترى ولي
إن اآليات نزلت بواحٍد فقط ، وإن كان ااخاطب يف اآليات قوم ومجاعة ومجعا لليذكر 

 السامل ، وإليك مثال قوله تعاىل 
ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني فليا آتاهم من فضله 

خبلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا يف قلوبم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه 
  ومبا كانوا يكذبون أمل يعليوا أن اهللا يعلم سرهم وجنواهم وأن اهللا عالم الغيوب

 تفسري القرطيب
لئن رزقين اهللا شيئا : نصار قال هذا رجل من األ: قوله تعاىل ومنهم من عاهد اهللا قال قتادة 

فليا آتاه اهللا ذلك فعل ما نص عليكم ، فاحذروا الكذب ; ألؤدين فيه حقه وألتصدقن 
وروى علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة الباهلي أن ثعلبة بن . فإنه يؤدي إىل الفجور 

حاطب األنصاري - فسياه - قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ادع اهللا أن يرزقين ماال . 
فقال عليه السالم وحيك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه مث عاود ثانيا ، 

أما ترضى أن تكون مثل نيب اهللا لو شئت أن تسري معي : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ذي والذي بعثك باحلق لئن دعوت اهللا فرزقين ماال ألعطني كل : اجلبال ذهبا لسارت فقال 

فاختذ انيا فنيت كيا تنيي الدود ، ; فدعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم . حق حقه 
فضاقت عليه اادينة فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها حىت جعل يصلي الظهر والعصر يف 

مث منت وكثرت حىت ترك الصلوات إال اجليعة ، . مجاعة ، وترك ما سوامها   
فيها زجر للصحابة فإ�ا ختص واحداً فقط وإن كان اخلطاب  فعلى هذه الشاكلة ترى كل آية

 جلياعة وقوم ، وأما اليت فيها رضوان اهللا ونعيائه فإ�ا ختص آالفا وآالف ،
 

وا َوَما نـََقُيوا َنالُ َحيِْلُفوَن بِاللَِّه َما قَاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكِلَيَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بـَْعَد ِإْسَالِمِهْم َوَمهُّوا ِمبَا ملَْ يَـ 
بـْهُ  رًا َهلُْم َوِإْن يـَتَـَولَّْوا يـَُعذل ُم اللَُّه َعَذابًا ِإالَّ َأْن َأْاَناُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه َفِإْن يـَُتوبُوا َيُك َخيـْ
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نـَْيا َواْآلَِخَرِة َوَما َهلُْم ِيف اْألَْرِض ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصريٍ  )74( أَلِيًيا ِيف الدُّ    
 

 القرطيب
وقعوا يف النيب ; روي أن هذه اآلية نزلت يف اجلالس بن سويد بن الصامت ، ووديعة بن ثابت 

واهللا لئن كان ميد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا : صلى اهللا عليه وسلم وقالوا 
 وخيارنا لنحن شر من احليري

ولكن.......... ..هنا أسرفوا قليال وجعلوا اآلية تنزل يف إثنني    
هل تعلم إن معظم األمساء اليت ذكروها للكفرة من الصحابة إما أن تكون أمساء ومهية وإما 

 حقيقية ولكن ألقوام التنتيي ألهل قريش وزمرتم ،
هل تعرف بأن هذه اآلية نزلت يف مجاعة من الصحابة أعدوا مؤمرًة كبرية لقتل الرسول يف 

ة من حياة الرسول وذلك يف ليلة تسيى بليلة العقبة ، روي معركة تبوك وهي يف السنة األخري 
 عن الصحابة إن ااتآمرين كانوا يقدرون بإثين عشر رجل 

 
 صحيح مسلم

قوله تعاىل ومهوا مبا مل ينالوا يعين اانافقني من قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة يف 
مساهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال حذيفة . ازوة تبوك ، وكانوا اثين عشر رجال 

أكره أن تقول العرب اا : أال تبعث إليهم فتقتلهم ؟ فقال : فقلت . حىت عدهم كلهم 
يا رسول اهللا وما الدبيلة ؟ قال : قيل . ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم اهللا بالدبيلة 

خرجه . فكان كذلك .  شهاب من جهنم جيعله على نياط فؤاد أحدهم حىت تزهق نفسه: 
 مسلم مبعناه . وقيل مهوا بعقد التاج على رأس ابن أيب ليجتيعوا عليه . 

 
 مهوا بعقد التاج على رأس ابن أيب ، 

طبعاً األمساء إختفت رام أن الرسول عدهم كلهم أمام جيشه ، ، وحىت لو أجربت جماهد 
 على ذكر تلك األمساء جاءك بأمساء من خياالته ،

كيف إنتصر جيش الرسول على جيش الروم ؟  وهل تعرف   
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ذكروا الصحابة أن اجليش إنتصر ألن جيش الرومي العرمرمي تشتت يف البالد خوفاً من    
مواجهة اجليش اإلسالمي الذي يقل عنهم عدداُ وينقصهم بالعدة ، وهكذا جهز الروم بأمر 

 القيصر جيشا هزم قبل أن يلتقي بعدوه ، فيا هي احلقيقة ؟
يقة إن الروم مل جيهزوا الجيشا عرمرميا وال ماسونياً ، لقد إختار قيصر قتل الرسول من اري احلق

 معركة ،
 بعد مراسالت كثرية بني أتباع قيصر وبعض الصحابة توصلوا إىل اخلطة ااثلى لقتل الرسول ،

قات إختاروا أوال منطقة لنزول اجليش اإلسالمي اارتقب وصوله على أ�ا أقرب منطقة اال
 جيش الروم ، فبنوا مسجدا مسي مبسجد الضرار ،

بعد ذلك أشاعوا بني الناس إن قيصر الروم أعد جيشاً جباراً للهجوم على اادينة بقيادة هرقل 
، ففزع الناس فزعاً شديداً ، حاول الرسول إقناع أهل اادينة بكذب هذه اإلشاعات ، لكن 

حرمهم وممتلكاتم إذا ما هامجهم جيش الروم ، أهل اادينة كان لديهم ما يربر خوفهم على 
ما كان على الرسول الكرمي إال لرييهم صدق كالمه ، فجهز جيشاً االقات جيش الروم ، 

وأعطاهم إشارة واضحة على إن كالمهم كله كذب ، وهذه اإلشارة كانت بأن ترك إبن 
ااشهورة بعد أن حلق  عيه علي بن أيب طالب خليفة على أهله ، فقال الرسول لعلي مقولته

 به علي يريد القتال معهم 
ارجْع فاخلْفين يف أهلي وأهلك أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إالّ أنّه ال نّيب 

 بعدي ،
ومن احملال أن يرتك الرسول عليا وهو متوجه االقات جيش جبار ، علي الذي نصر اإلسالم 

الذي يهاب سيفه اليهود وطواايت العرب ، إنه رجل  وحده بعد اهللا مبعركة اخلندق ، علي
ميثل جيش بأكيله ، هل ميكن أن يتنازل عنه رسول اهللا بذه السهولة ، إال ألن الرسول 

يعرف جيداً بأنه سيقدم على فتنة ال على حرب ، وإ�م ينوون قتله وقتل آل بيته بعد 
   خروجه من اادينة ،

وصل ألمساء هؤالء الصحابة من اانافقني وااتآمرين بكل الطريف يف األمر إنك تستطيع الت
سهولة ، ألنك ستجد بأ�م وعلى مدى ثالث سنني قبل تلك ااعركة مل يشرتكوا مع 

 الرسول بأي حرب ، وهذا يعين إ�م يعرفون أ�م يف الطريق لقتل الرسول ال لقتل الروم ،
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ل عن الصالة يف ااسجد ، ومن قبل وعند ااسجد الذي هيؤوه لذبح الرسول ، إمتنع الرسو 
منع الرسول ااسليني من الشرب من عني تبوك اليت ألقوا اخلونة فيها أكداساً من السم ، 
فليا أراد اجليش أن يستسقي فّجر هلم الرسول عينا أخرى ، وقد أمجع كل الصحابة على 

ا وعضوا األنامل ، حىت قيام الرسول بتفجري عينا ما زالت حلد اآلن باقية آثارها ،  فتتطريو 
أرادوا إلقاء الرسول من على ظهر مجله يف ربوة عالية ، وذلك بعد عودتم من أرض 

الالمعركة حيث دخل اجليش يف واٍد وتقدمهم الرسول حىت عال عنهم وبعد  ، وقيل أنقذه 
 حذيفة وعيار ، والقصة معروفة

بته ؟فهل هذه معركة بني الروم وااسليني أم بني الرسول وصحا  
أجبنا أنَت ، وقل لنا ااذا مل يسحق اجليش اإلسالمي دولة الروم مبا إن جيشهم تشتت وهرب 

 ، وااذا رجع اجليش بعد مسرية مخس عشرة يوماً  وهم على حدود دولة الروم ؟
 وكم حيتاج هذا ااخطط من الرجال ليقوموا بكل ذلك ؟

كييات كبرية من السيوم يف عني اااء ، إشاعات يف أرجاء اادين ، بناء مسجد كبري ، وضع  
 ماولة قتل الرسول وهو يف جيشه ،   

هل صحيح إ�م يقدرون بإثين عشر شخصاً منافقا من أصحاب الرسول كيا ذكروا لنا 
 السلف ، ومن هم هؤالء ؟

ليولوه عليهم ، فين هو ابن أيب هذا ؟ ) ابن أيب ( لقد أختاروا   
صحح أحاديثهم مل جيرؤا أن يكتبوا اإلسم الصريح ان أرادوا جماهد ومن بعده مسلم الذي  -

---تنصيبه بعد قتل الرسول ، ال إشكال فالشخص الوحيد الذي كان يكىن بإبن أيب   
هو أبا بكر فقد عرف بإبن أيب قحافة ، وهو نفسه الذي ولوه بعد سنٍة من هذه ااعركة وبعد 

م يف شراب الرسول ،أن توصلوا اخطط آخر وهو قيام عائشة بدس الس  
هذه اارة مقدما نفسه قرباناً للدين اإلسالمي ، ااوت الرسول الكرمي روحي له الفداء شرب 

 فقد عضوا على شواهم وقرروا اإلنقالب على الدين كله وطيس القرآن ومن إتبعه ، 
 فقد ضاقوا ذرعا بالرسول الذي كان يكشف خباياهم اإلجرامية ، وال يعطيهم من الغنائم
واألموال ويشّهر بم وحيتقر وجودهم ويطردهم من جمالسه ، وطلق حفصة بنت عير أو 

 وهبها اادة على األصح كيا أراد فعل ذلك بعائشة ،
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بعد أن أمت رسالته اوت من إجلنا ، من أجل أن تصل آيات اهللا لنا ، شرب ا اوتشرب ا
مقتل الرسول من هذه  راجع مبحث( وترك هلم الغنائم لتنكس رؤوسهم يوم القيامة 

)السلسلة   
لن نلعنهم ألن هناك حقيقة أنبأنا با اهللا قدميا منذ أبانا آدم ، وهي و حنن هنا لن نسب هؤالء 

 إن مل يكن إلبليس قاعدة اا ظهر الفساد يف الرب والبحر ،
ممن أي إن فالن وفالنة ال قيية هلم وال إلجرامهم ألن ما فعلوه كان ترمجة ألماين الكثريين 

 إدعى اإلميان باهللا ورسوله ، 
بل إن بقاء الرسول فيهم كل هذه اادة من العير كان يف حد ذاته معجزة ، فهم حييلون من 

 البغي والغي ما جيعلهم يقتلون ألف ألف نيب حىت تستغيث السياء من أفعاهلم ،
ته ، وإن من إتبع ملة وهذه أعظم ااعجزات اليت آتاها اهللا لنبيه ، إذ أنقذه منهم حىت أمت رسال

 هؤالء الفجرة له أضل عند اهللا من قاتل الناقة ، لذا أقول 
إن من األجدر أن ال يسلم اليهود وال النصارى وال الصابئة وال حىت عبدة بوذى والبقر، فإن 

وما إبتدعوا  فيه ، مامل نكشف زيف األجناس الذين زوروا الدين ما هم عليه خري مما حنن
ديث وسنن ، ألننا بذلك نتبع سنن قتلة حبيب اهللا وخرية خلقه ، ومن يتبع للرسول من أحا

 سنن هؤالء أظلم ممن يتبع اليهود والنصارى والسيخ والوس ،     
   
ما يهينا اآلن قيام الرسول بعدم قتلهم وقد كادوا ما كادوه ، والعلة أن ال يتخذ ااسليون  -

سلم ، فبئس ما أخلفوا رسول اهللا يف دينه ،القتل أداة لنشر اإلسالم وقتل من مل ي  
 أأعرفكم بعد بالصحابة ، إليك فاقرأ ما جاء فيهم

 
 

ِبيِل اللَِّه َفرَِح اْلُيَخلَُّفوَن ِمبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اللَِّه وََكرُِهواْ َأن ُجيَاِهُدواْ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم ِيف سَ 
فَـْلَيْضَحُكواْ قَِليًال ) 81( احلَْرل ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرّا لَّْو َكانُوا يـَْفَقُهوَن َوَقاُلواْ َال تَنِفُرواْ ِيف 

ُهْم َفاْسَتْأَذنُوَك ) 82(َوْلَيْبُكواْ َكِثريًا َجزَاء ِمبَا َكانُواْ َيْكِسُبوَن  َفِإن رََّجَعَك اللَُّه ِإَىل طَائَِفٍة ملنـْ
َختُْرُجواْ َمِعَي أََبًدا َوَلن تـَُقاتُِلواْ َمِعَي َعُدّوا ِإنَُّكْم َرِضيُتم بِاْلُقُعوِد َأوََّل َمرٍَّة لِْلُخُروِج فَـُقل لَّن 
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ُهم مَّاَت أََبًدا َوَال تـَُقْم َعَلَى قَـْربِِه ِإنـَُّهْم  ) 83(َفاقـُْعُدواْ َمَع اْخلَاِلِفَني  َوَال ُتَصلل َعَلى َأَحٍد ملنـْ
َا يُرِيُد اللَُّه ) 84(َوَرُسولِِه َوَماتُواْ َوُهْم َفاِسُقوَن  َكَفُرواْ بِاللَّهِ  َوَال تـُْعِجْبَك أَْمَواُهلُْم َوَأْوالُدُهْم ِإمنَّ

نـَْيا َوتـَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن  بـَُهم ِبَا ِيف الدُّ َوِإَذا أُنزَِلْت ُسورَة  َأْن آِمُنوْا بِاللَِّه ) 85(َأن يـَُعذل
ُهْم َوَقالُواْ َذْرنَا َنُكن مََّع اْلَقاِعِديَن (86) َرُضوْا  َوجَ اِهُدواْ َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذَنَك أُْوُلوْا الطَّْوِل ِمنـْ

َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا ) 87(بَِأن َيُكونُواْ َمَع اْخلََواِلِف َوطُِبَع َعَلى قـُُلوِبِْم فَـُهْم الَ يـَْفَقُهوَن 
َراُت َوأُولَِئَك ُهُم اْلُيْفِلُحوَن مَ  َأَعدَّ اللَُّه ) 88(َعُه َجاَهُدواْ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم َوأُولَِئَك َهلُُم اْخلَيـْ

ُروَن ) 89(َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َوَجاَء اْلُيَعذل
ُهْم عَ  َذاب  ِمَن اَألْعَراِب لِيُـْؤَذَن َهلُْم َوقَـَعَد الَِّذيَن َكَذبُواْ اللََّه َوَرُسوَلُه َسُيِصيُب الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمنـْ

لَّْيَس َعَلى الضَُّعَفاء َوَال َعَلى اْلَيْرَضى َوَال َعَلى الَِّذيَن َال جيَُِدوَن َما يُنِفُقوَن َحرَج  ) 90(أَلِيم  
َوَال َعَلى الَِّذيَن ) 91(َنَصُحواْ لِلَِّه َوَرُسولِِه َما َعَلى اْلُيْحِسِنَني ِمن َسِبيٍل َواللَُّه َاُفور  رَِّحيم   ِإَذا

ُلُكْم َعَلْيِه تـََولَّْوا وََّأْعيُـنُـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّمْ  ا ِع َحَزنً ِإَذا َما أَتـَْوَك لَِتْحِيَلُهْم قـُْلَت َال َأِجُد َما َأمحِْ
َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم َأْاِنَياء َرُضواْ بَِأن َيُكونُواْ ) 92(َأالَّ جيَُِدواْ َما يُنِفُقوَن  ِإمنَّ

ْم ِإلَْيِهْم يـَْعَتِذُروَن ِإلَْيُكْم ِإَذا َرَجْعتُ ) 93(َمَع اْخلََواِلِف َوطََبَع اللَُّه َعَلى قـُُلوِبِْم فَـُهْم َال يـَْعَلُيوَن 
ُه ُمثَّ تـَُردُّوَن ُقل الَّ تـَْعَتِذُرواْ َلن نـُّْؤِمَن َلُكْم َقْد نـَبَّأَنَا اللَُّه ِمْن َأْخَبارُِكْم َوَسيَـَرى اللَُّه َعَيَلُكْم َوَرُسولُ 

بِاللَِّه َلُكْم ِإَذا انَقَلْبُتْم  َسَيْحِلُفونَ ) 94(ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فَـيُـَنبلُئُكم ِمبَا ُكنُتْم تـَْعَيُلوَن 
ُهْم ِإنـَُّهْم رِْجس  َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َجَزاء ِمبَا َكانُواْ َيْكِسُبوَن  ُهْم َفَأْعِرُضواْ َعنـْ ِإلَْيِهْم لِتُـْعِرُضواْ َعنـْ

ُهْم َفِإنَّ اللََّه ) 95( ُهْم َفِإن تـَْرَضْوا َعنـْ َال يـَْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَني َحيِْلُفوَن َلُكْم لِتَـْرَضْوا َعنـْ
)96(   

فسل عن دينك وسنتك وتعّرف على أويل الطول الذين منجدهم اآلن ونقسم بعدهلم ،       
 ولو إنتبهت لقول اهللا إ�م رجس ستعرف تفسري قوله تعاىل ،

 
َفال َختَْضْعَن بِاْلَقْوِل فَـَيْطَيَع الَِّذي ِيف قَـْلِبِه  يَا ِنَساء النَِّيبل َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ملَن النلَساء ِإِن اتـََّقْيُنتَّ  

َوقَـْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اْألُوَىل َوأَِقْيَن } 32{َمَرض  َوقـُْلَن قَـْوالً مَّْعُروًفا 
َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرلْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت  الصَّالَة َوآِتَني الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَلُه إِ منَّ

33 –َويَُطهلرَُكْم َتْطِهريًا   
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 أتعرف اآلن ما معىن قوله تعاىل ليذهب عنكم الرجس ؟

مبا أ�ا جاءت بعد حديث طويل وقبل حديث طويل أيضا حيد اهللا فيه زوجات النيب ومينعهن 
 الناس وأوامر كثرية فهذا يعين إن من زوجات النيب ورمبا كلهن ميثلن من اخلروج والتحدث إىل

رجساً ما إن مل يلتزمن بذه األوامر ، ويريد اهللا أن يبعدهن عن الرسول وآله كي ال يتكلين 
بإسم الرسول ويدعني أ�ن من آله ، فين ختالف منهن أوامر اهللا فقد مثلت الرجس بعينه ، 

نيب بأهل النيب أبداً ، وهذا هو احلق واحلقيقة ، بيت صغري متكون فلم خياطب اهللا نساء ال
من الرسول وابنته وبعلها إبن عيه وسبطيه احلسن واحلسني هم هؤالء فقط من حيق علينا أن 
نسييهم آمنوا باهللا حق إميانه ، هم هؤالء من حاربتهم الطغية اآلمثة ، حىت وصفهم مرتزقة 

م أولئك العظياء الربرة ، الذين حتيلوا األسى والويالت من بين أمية بكالب النار ، حاشاه
 أجل إعالء كلية اهللا ،

هنا ميكن التصديق مبسرية اإلسالم عند العرب ، مسرية من الكذب والنفاق واخلداع ، مسرية 
من أكل األكباد والتيثيل بآل الرسول ، مسرية من إبتداع الفضل ألنفسهم واإلمث ان 

 عاداهم ،
وأقدر ذلك النور الذي شع وسط هذه الظليات ووسط عنفوان إبليس يف إطفاء  فيا أعظم

 نور الرسالة ،
لقد إلتقى إبليس الرسول بأوجه عدة ، وجه يف أصحابه ووجه يف زوجاته ووجه يف ااشركني 

 ووجه يف أهل الكتاب ، وبعد أن تويف نقل األحاديث ااكذوبة وصحح ما يف مصلحته ،
دخل إىل جوف اهلرة ليلقن أبا هريرة أحاديثاً مكذوبة ينتفع إبليس منها ورمبا كان إبليس ي

بتشويه اإلسالم والرسول الكرمي وينتفع صاحب اهلريرة بااال الذي يأخذه من  إبليس نفسه 
متيثال بصحابة الرسول الذين أستولوا على بيت ااال ، وكيا يدخل يف قلوب اانافقني 

ن انفعة أو لكره خيفوه لرسول اهللا وآله ،وااصلحيني الذين دخلوا الدي  
وِملَ ال يفعل إبليس ذلك أما دخل يف جوف احلية كيا يدعون ليغوي نيب اهللا آدم فيا أليب 

 هريرة من مقام أعلى من نيب اهللا آدم لييتنع إبليس عن التحدث له ،
 وال تعجب أن إبليس ميكنه أن يقرتن بإمرأة ويلد منها ولداً ، 
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يف قولنا شيئا من اابالغة ، فإليك هذه الرواية اليت نقلت نصا من كتاب العقد ولعلك ترى 
) 2 - 421( الفريد   

كان للفاكه بن ااغرية بن عبد اهللا ااخزومي القرشي بيت للضيافة يغشاه الناس فيه بال إذن ، 
فقام يوماً يف ذلك البيت، وهند زوجته معه ، مث خرج عنها وتركها نائية ، فجاء بعض من  
كان يغشى البيت فليا وجد اارأة نائيةً وىل عنها. فاستقبله الفاكه بن ااغرية، فدخل على 

واهللا ما انتبهت حىت أنبهتين، وما : من هذا اخلارج من عندك؟ قالت: هند وأنبهها، وقال
: يا بنية: فقال هلا أبوها. وخاض الناس يف أمرهم. احلقي بأبيك: قال. رأيت أحداً قط

أنبئيين شأنك، فإن كان الرجل صادقاً دسست عليه من يقتله فينقطع عنك العار، وإن كان  
كاذباً حاكيته إىل بعض كهان اليين: قالت: (( واهللا يا أبت إنه لكاذب)) . فخرج عتبة ، 

إنك رميت ابنيت بشيء عظيم ، فإما أن تبني ما قلت وإال فحاكيين إىل بعض كهان : فقال
فخرج الفاكه يف مجاعة من رجال قريش، ونسوة من بين خمزوم، . ذلك لك: قال. اليين

وخرج عتبة يف رجال ونسوة من بين عبد مناف ، فليا شارفوا بالد الكاهن تغري وجه هند، 
وكسف باهلا. فقال هلا أبوها: أي بنية، أال كان هذا قبل أن يشتهر يف الناس خروجنا؟ 

قالت: يا أبت، واهللا ما ذلك اكروه قبلي، ولكنكم تأتون بشراً خيطئ ويصيب ، ولعله أن 
فصفر . صدقت، ولكين سأخربه لك: فقال هلا أبوها. يسيين بسية تبقى على ألسنة العرب

بفرسه، فليا أدىل، عيد إىل حبة بر فأدخلها يف إحليله، مث أوكى عليها وسار. فليا نزلوا 
مر قد خبأنا لك خبية ، فيا إنا أتيناك يف أ: فقال له عتبة. على الكاهن أكرمهم وحنر هلم

هي؟ قال: مثرة يف كيرة. قال: أريد أبني من هذا. قال: حبة بر يف إحليل مهر. قال: 
قومي : صدقت فانتظر يف أمر هؤالء النسوة، فجعل ميسح رأس كل واحدة منهن، ويقول

لشأنك، حىت إذا بلغ إىل هند مسح يده على رأسها، وقال: قومي اري رسحاء وال زانية، 
: فليا خرجت أخذ الفاكه بيدها فنرتت يده من يدها، وقالت. ستلدين ملكاً مسى معاويةو 

 واهللا ألحرصن أن يكون ذلك الولد من اريك
 

فإن كنت تعجب من دخول إبليس يف هند فلياذا ال تعجب من كاهٍن يعلم الغيب وما مل  -
حليل عتبة ، يأيت به الرسول من معاجز وااذا ال تعجب من دخول حبة الرب يف إ  
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رجل يرتك زوجته وهي نائية يف دار يغشاها كل الناس من دون إذن ، مث رأى رجال خطف  -
من الدار ومل يتعرف عليه ، ورام ذلك أصر على أ�ا زنت ، وخاصم بين كنانة ، وسافر إىل 

 اليين وهند ويف زمن اجلاهلية تقسم باهللا ، ألٍب فاجر يريد قتل زوجها إن كان صادقاً ، 
واهللا إنّا مسعنا عن أٍب يقتل أبنته إذا شك بزناها ال أن يقتل زوجها إن زنت ، فياذا دبر هذا 

الرم من إتفاق مع كاهن اليين وال أرى يف هذا الكاهن علم الغيب إمنا أمر دبر بليل ، إذ 
عد  أخرب عتبة الكاهن بأمر إحليله كي يقنع الفاكه بن ااغرية بعظيم علم هذا الكاهن ،  وب

كيا يسيونه ، وبعد ذلك تستويل   -أبو سفيان  -كل هذه الفضيحة يتزوجها سيد قريش  
 ذريته على إمارة الدولة اإلسالمية ، كيا رأى الرسول الكرمي قردة ينزون على منربه ،

أبو سفيان الصحايب اجلليل والذي مل يرتك الرسول ساعة إال حاربه وشتيه وتآمر عليه  ، 
خدجية جوعا يف اانفى ، الذي أعد اجليوش ووعد بالناقات ان يأتيه  الذي قتل الصديقة

برأس النيب ، كفر وكفر حىت رأى الرسول على رأسه ساحبا سجادة عزه وجمده ، ورام كل 
 ذلك أسلم يف أياٍم معدودات ليكون صحابياً جليالً 

 فاذهب لقوهلم وتعال لقول اهللا تعاىل
َهاُكُم اللَُّه َعنِ  َا يـَنـْ يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْن  ِإمنَّ الَِّذيَن َقاتـَُلوُكْم ِيف الدل

ُْم َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُيوَن  )9(تـََولَّْوُهْم َوَمْن يـَتَـَوهلَّ   
 فين اري أيب سفيان قاتل الرسول وااسليني وأخرجهم من ديارهم وظاهر على إخراجهم ،
فنسأل اهللا وحده كيف إنتقل هذا العتل الزنيم صحابياً جليال وكيف أتت لولده اخلالفة ومل 

 تأيت ألسباط الرسول
َهُد ِإنَّ ِإَذا َجاَءَك اْلُيَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواللَُّه َيشْ 

اختََُّذوا أَْميَانـَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنـَُّهْم َساَء َما َكانُوا ) 1(َلَكاِذبُوَن  اْلُيَناِفِقنيَ 
  يـَْعَيُلونَ 

  وما أصدق قوله تعاىل يف أيب سفيان ومن لف لفه ،
 هاهم الصحابة الذين اتبعناهم ، مجاعة قذرة ، زناة فجرة ، عتاة كفرة ،

م ، تفكر فقط يف اآليات أدناه ونرتك التعليق لك فاكتبه مع اهللا لتقرأه يف فهل تبغي اازيد عنه
 آخرتك ،
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ُن َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اْألَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَيِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النـلَفاِق َال تـَْعَلُيُهْم حنَْ == 

بـُُهْم َمرَّتـَْنيِ ُمثَّ  )101(يـَُردُّوَن ِإَىل َعَذاٍب َعِظيٍم  نـَْعَلُيُهْم َسنُـَعذل  
 

ائَِنا َفَيا  َوَجَعُلوا لِلَِّه ِممَّا َذرَأَ ِمَن احلَْْرِث َواْألَنـَْعاِم َنِصيًبا فَـَقاُلوا َهَذا لِلَِّه ِبَزْعِيِهْم َوَهَذا ِلُشرَكَ == 
َو َيِصُل ِإَىل ُشرََكاِئِهْم َساَء َما َحيُْكُيوَن َكاَن ِلُشرََكاِئِهْم َفَال َيِصُل ِإَىل اللَِّه َوَما َكاَن لِلَِّه فَـهُ 

)136(  
ر  َلُكْم ِلُكلل اْمرٍِئ ==  ْفِك ُعْصَبة  ِمْنُكْم َال َحتَْسُبوُه َشرّا َلُكْم َبْل ُهَو َخيـْ ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءو بِاْإلِ

هُ  َرُه ِمنـْ مثِْ َوالَِّذي تـََوىلَّ ِكبـْ ُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اْإلِ ْم َلُه َعَذاب  َعِظيم  ِمنـْ   
ُهْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَما أُولَئِ ==  َك َويـَُقولُوَن َآَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُمثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيق  ِمنـْ

نَـُهْم ِإَذا َفرِيق  ) 47(بِاْلُيْؤِمِنَني  ُهْم ُمْعِرُضوَن َوِإَذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ ) 48(ِمنـْ
َأِيف قـُُلوِبِْم َمَرض  أَِم اْرتَابُوا أَْم َخيَاُفوَن َأْن حيَِيَف ) 49(َوِإْن َيُكْن َهلُُم احلَْقُّ يَْأتُوا ِإلَْيِه ُمْذِعِنَني 

)50(اللَُّه َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه َبْل أُولَِئَك ُهَم الظَّاِلُيوَن    
 

وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلل َنِيبٍّ ) 30(ا َربل ِإنَّ قَـْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجورًا َوقَاَل الرَُّسوُل يَ == 
  َعُدّوا ِمَن اْلُيْجرِِمَني وََكَفى ِبَربلَك َهاِديًا َوَنِصريًا

 
َا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن تـَُقوُموا لِلَِّه َمثْـَىن َوفـَُراَدى ==  ُمثَّ تـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُقْل ِإمنَّ

  ُهَو ِإالَّ َنِذير  َلُكْم بـَْنيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 
 

َبِشريًا َوَنِذيًرا َفَأْعَرَض َأْكثـَُرُهْم فَـُهْم َال ) 3(ِكَتاب  ُفصلَلْت َآيَاتُُه قـُْرَآنًا َعَربِّيا ِلَقْوٍم يـَْعَلُيوَن == 
نَ َيْسَيُعو    

 
)37(َوِإنـَُّهْم لََيُصدُّونـَُهْم َعِن السَِّبيِل َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُمْهَتُدوَن ==   
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ُهْم َمْن َيْسَتِيُع ِإلَْيَك َحىتَّ ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك َقاُلوا لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماَذا َقاَل َآنِ ==  ًفا َوِمنـْ
)16(للَُّه َعَلى قـُُلوِبِْم َواتـَّبَـُعوا َأْهَواَءُهْم أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع ا  

 
َت الَِّذيَن َويـَُقوُل الَِّذيَن َآَمُنوا َلْوَال نـُزلَلْت ُسورَة  َفِإَذا أُْنزَِلْت ُسورَة  ُمَْكَية  َوذُِكَر ِفيَها اْلِقَتاُل رَأَيْ == 

)20(ْغِشيل َعَلْيِه ِمَن اْلَيْوِت َفَأْوَىل َهلُْم ِيف قـُُلوِبِْم َمَرض  يـَْنظُُروَن ِإلَْيَك َنَظَر اْليَ   
 

)4(ِإنَّ الَِّذيَن يـَُناُدوَنَك ِمْن َورَاِء احلُُْجَراِت َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعِقُلوَن ==   
َأْن َهَداُكْم ِلْإلِميَاِن  َميُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُيوا ُقْل َال َمتُنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمُكْم َبِل اللَُّه َميُنُّ َعَلْيُكمْ == 

)17(ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني   
 

ُتْم َوَما َلُكْم َال تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم لِتُـْؤِمُنوا ِبَربلُكْم َوَقْد َأَخَذ ِميثَاَقُكْم ِإْن ُكنْ == 
)8(ُمْؤِمِنَني   

 
َشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقل َوَال َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن َآَمُنوا َأْن ختَْ == 

ُهْم فَاِسُقوَن  )16(اْلِكَتاَب ِمْن قَـْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فَـَقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثري  ِمنـْ  
 

َه َوَآِمُنوا ِبَرُسولِِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْنيِ ِمْن َرْمحَِتِه َوَجيَْعْل َلُكْم نُورًا َمتُْشوَن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللَّ == 
)28(ِبِه َويـَْغِفْر َلُكْم َواللَُّه َاُفور  َرِحيم       

   
ِإلَْيِهْم بِاْلَيَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدولي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تـُْلُقونَ ==   

اًدا ِيف َجاءَُكْم ِمَن احلَْقل ُخيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاُكْم َأْن تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َربلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجهَ 
نَا َأْعَلُم ِمبَا َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلْنُتْم َوَمْن يـَْفَعْلُه َسِبيِلي َوابِْتَغاَء َمْرَضاِيت ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَيَودَِّة َوأَ 

)1(ِمْنُكْم فَـَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل    
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 يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال تـَتَـَولَّْوا قـَْوًما َاِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسوا ِمَن اْآلَِخَرِة َكَيا يَِئسَ == 
)13(اُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر اْلُكفَّ         

 
َكبُـَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا َما َال ) 2(يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلوَن == 

  تـَْفَعُلونَ 
 

َها َوتـَرَُكو ==  َك َقاِئًيا ُقْل َما ِعْنَد اللَِّه َخيـْر  ِمَن اللَّْهِو َوِمَن َوِإَذا رََأْوا ِجتَاَرًة َأْو َهلًْوا انـَْفضُّوا ِإلَيـْ
ُر الرَّازِِقَني  )11(التلَجارَِة َواللَُّه َخيـْ   

 
َهُد ِإنَّ ِإَذا َجاَءَك اْلُيَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه َواللَُّه َيشْ == 

اختََُّذوا أَْميَانـَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنـَُّهْم َساَء َما َكانُوا ) 1(اْلُيَناِفِقَني َلَكاِذبُوَن 
  يـَْعَيُلونَ 

 
ِبَني ==  )49(َوِإنَّا لَنَـْعَلُم َأنَّ ِمْنُكْم ُمَكذل  

== فـََوْيل  لِْلُيَصللَني (4) الَِّذيَن ُهْم َعْن َصَالِتِمْ  َساُهوَن (5) الَِّذيَن ُهْم يـَُراُءوَن َوَميْنَـُعوَن 
  اْلَياُعونَ 

 
 وال تستغرب إن عليت بأن هذه السورة نزلت يف شخص واحد فقط ولكن أختلف فيه 

 جاء ذلك يف القرطيب اجلزء العشرين
نزلت يف العاص بن وائل : فذكر أبو صاحل عن ابن عباس قال ; واختلف فيين نزل هذا فيه 

السهيي ; وقاله الكليب ومقاتل . وروى الضحاك عنه قال : نزلت يف رجل من اانافقني . 
وقيل يف أيب جهل. نزلت يف الوليد بن ااغرية : وقال السدي   

  
طبعا إذا كان الشك موجها اشرٍك معروف مات على شركه ، فيذكرون لك إمسه ألنه مل يتسىن 

ر ااؤمنني ، أما لو كان الشك يف إ�ا نزلت يف له العيش حىت يكون من اخللفاء ووالة أمو 
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) الذين هم ( ورام تأكيد اهللا عزوجل وقوله   ) رجل من اانافقني ( الصحابة جعلوه مبهياً 
لكن ااتهم واحد فقط ، وألجل أن الجيعلوه من الصحابة فرقوا بني اآليات ، أي جعلوا كل 

ومن مينعون اااعون ليسوا من الصحابة ،  آية تتحدث لوحدها عن أمر ، كي جيعلوا اارائني
فلو كانت هذه السورة تتحدث عن شخص واحد أو جميوعة واحدة ، فهذا يعين إن اارائني 

ويل لليصلني الذين  -فقالوا إن  -فويل لليصلني  -هم من الصحابة ألن مطلع السورة 
أحداً من  تشريع منهجي لكل من يسهو عن الصالة وال ختص -هم عن صالتم ساهون 

 أصحاب الرسول ، أما اآلية األخريه فهي يف العاص أو الوليد أو أيب جهل ،
َقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِحلَِني  ُهم مَّْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آتَانَا ِمن َفْضِلِه لََنصَّدَّ فَـَليَّا آتَاُهم ) 75(َوِمنـْ

َفَأْعَقبَـُهْم نَِفاًقا ِيف قـُُلوِبِْم ِإَىل يـَْوِم يـَْلَقْونَُه ِمبَا ) 76(ُهم مُّْعِرُضوَن ملن َفْضِلِه خبَُِلواْ ِبِه َوتـََولَّْوا وَّ 
َأملَْ يـَْعَلُيواْ َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم ِسرَُّهْم َوَجنَْواُهْم َوَأنَّ ) 77(َأْخَلُفواْ اللََّه َما َوَعُدوُه َوِمبَا َكانُواْ َيْكِذبُوَن 

الَِّذيَن يـَْلِيُزوَن اْلُيطَّولِعَني ِمَن اْلُيْؤِمِنَني ِيف الصََّدَقاِت َوالَِّذيَن َال ) 78(غُُيوِب اللََّه َعالَُّم الْ 
ُهْم َوَهلُْم َعَذاب  أَلِيم   ُهْم َسِخَر اللَُّه ِمنـْ اْستَـْغِفْر َهلُْم ) 79(جيَُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم فَـَيْسَخُروَن ِمنـْ

ِإن َتْستَـْغِفْر َهلُْم َسْبِعَني َمرًَّة فَـَلن يـَْغِفَر اللَُّه َهلُْم َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكَفُرواْ بِاللَِّه  َأْو َال َتْستَـْغِفْر َهلُمْ 
80-َوَرُسولِِه َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني    

 
لو إنتبهت لآليات أعاله ستالحظ إن معظم ما جاء من اآليات يف لعن الصحابة أوردها  -

، وخاطبهم مبا مل خياطب أحداً من خلقه من قبل  ، تلك  )براء ( التوبة اهللا يف سورة 
السورة اليت مل يبدأها اهللا عزوجل ببسم اهللا الرمحان الرحيم ، هذه اآلية الرمحانية اليت أرسلها 

ة اهللا لــــصحابة الرسول ، وســور تها ــسلييان يف أول كتابه لقوٍم يسجدون للشيس ، مل يثب
من أواخر مانزل على الرسول من آٍي وفق ما ثبته البخاري يف صحيحه ، وقال  التوبة

البخاري أواخر لكي ال يكشف إ�ا آخر سورة نزلت من القرآن ، فيعرف الناس إن اهللا رفع 
رسوله إليه وهو يلعن هذه األمة ، وهذا أخطر ما ميكن أن نتحدث عنه ، فبإنزال هذه 

م اهللا الرمحن الرحيم يعين إن هذه السورة قوال من اهللا وليست من السورة من دون ذكر بس
والقول ليس هو احلديث ، القرآن ،  

فالقول هو احلكم النهائي من اهللا على أمٍة ما ، اضب عليها اضباً جعلهم با من أصحاب 
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 اجلحيم ،
دون بإسم اهللا  من ااؤكد إن هذه السورة أنزلت آخر السور ، فال يعقل أن يُنزل اهللا سورة من

الرمحان الرحيم و بذه اللهجة الغاضبة ، مث يعود إلنزال سورة أخرى يبدؤها ببسم اهللا 
الرمحان الرحيم ، وهذا يعين أن كتب اهللا عليهم لعنته إىل يوم الدين ، وما حال دون أن 

 خيسف األرض بم أن من بينهم مايرجتى منهم أو من ذريتهم اخلري ،
أساساً لكشف الصحابة وكشف نواياهم وخباياهم ، وما وضعهم يف وهذه السورة كانت 

 خيار واحد وهو قتل الرسول الكرمي ولو أضطروا حلرقوه ومن آمنوا به ، 
.مقتل الرسول يف يومنا القادم  –راجع حبثنا   
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 اخلامتة
 

 لنا خباياه ، لكن من الصعب أن نفهم كالم اهللا يف كتابه مامل يعرفنا الرسول به ويبني
إدراك ذلك ، وبات فهم القرآن التحريف والتزوير يف أحاديث الرسول جعل من ااستحيل 

 بالقرآن أهون خطأ من إتباع أحاديث الرسول لفهيه ،
.....وبعد   

فحىت لو كانت أحاديث الرسول صحيحة فهناك أمور ال حصر هلا مل يتقبل العرب األوائل 
ثنا سلفا عن ذلك ،صورها وكيفيتها كيا حتد  

لذا بات عزمي بعد التوكل على اهللا أن أوضف كل أيام حيايت ألتوصل إىل حقيقة اهللا قبل أن 
–كيف أخلفتم نبيكم   –أراه ، وقبل أن يسألين سبحانه   

ن جنعل أيامنا وكفاءاتنا كلها يف خدمة القرآن ، أيا كانت تلك الكفاءات وأمتىن منه سبحانه أ
أما فقه العبادات وااعامالت واحليض والطهارات فدعهم يرتعون  ،العلم األدب و جماالت يف 

 با ويكرعون لعنة اهللا ولعنة الالعنني ،
 

واحليد هللا الذي هدانا هلذا وما كّنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا والصالة والسالم على خري 
. خلقه الرسول ااصطفى وعلى آله أمجعني  
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 ااصادر
 

.،  شرحها وتفسريهايف يف نصوص القرآن كان  وحتريف أعظم تزوير  
،  حقيقة هذا الوجودتساوي  وجيب عليك أن تعرف أمور أهم من حقيقة آدم و  

إعتيادنا على كتب األولني وأحاديثهم يعين إعتبار القرآن قد جاء ارحلة إنقضت وهي إن 
الذي جاء عن الصحابة وزوجات النيب ومافسره اري الصحابة وألناس ماتوا ، ماهذا القرآن 

وزوجات النيب ، هذا ليس هدى للناس بل هدى للصحابة ورمحة ان عاش زمن الرسول ، 
إن كل من جعل الرسول أسوة  ؤمننني رؤف رحيم بل بصحابته إذا مل نوالرسول ليس بااؤم

صحايب إن كان من زمن النيب حىت يوم الدين ،له هو   
ما إمياننا بعكس ذلك وإجبار آفاقنا الفكرية أن تضيق لإلميان مبا جاء به السلف فهذه أعظم أ

 افله وأعظم إنكار لكالم اهللا ، وكيا قال أحد العلياء
عندما ال يكون هناك أي أساس الفرتاض أنه ، من اري ااراوب فيه أن نؤمن بفرض ما {{ 

. }} صحيح   
 برتراند راسل

يزيفيلسوف وكاتب إجنل  
 
 
 
ومل يكن لنا يف يومنا هذا من مصدٍر اري القرآن الكرمي واانطق السليم اعرفة اهللا عزوجل أما ما 

ذكرناها من مصادر فقد كانت للنقد ومعرفة صحيفة سوابق الصحابة والتابعني واارتزقة من 
.اافسرين   
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335...... ..................................من هو الشيطان  –الفصل الثاين   
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2012 - 12 - 12 مت بعون اهللا وتوفيقه يف  
 

)مانراه يف خليفة اهللا ( يليه اليوم الثاين   
 من سلسلة يوميات الفىت األواب

 
 
 
 

 صدر لليؤلف 
 

علوم إسالمية... لو كان من عند غير هللا  -1  

رواية من ثالث أجزاء.... مسلة إبليس  - 2  

قصص قصيرة من خوفها جدا   - 3  

رديوان شع.... حينما تصرخ األوراق   - 4  

مؤلفات في القانون والسياسة الجنائية  - 5  

مؤلفات حتت الطبع=   
لسلة يوميات الفىت األوابــــمانراه يف خليفة اهللا اليوم التاين من س+   
لسلة يوميات الفىت األوابـــــالصـــحيحني اليوم الثالث من س يف قرآنال+   
ات الفىت األوابالسياســة يف األديان الثالثة اليوم الرابع مـن يــومي+   
اليوم اخلامس سلسلة يوميات الفىت األوابهيكل سلييان وااقامات ااقدسة +   
.أيام الظهور وما بعده ،  ويليها سلسة يوميات جندي+   
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