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فيحولونه من كتاب هداية وتبرصة وذكرى وموعظة  

إىل كتاب تاريخ وأسطورة وخرافة وشعوذة  
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 املقدمة 

والرصاط )القرآن الكريم هو حبل اهلل املتني.. وهو الذكر احلكيم، 

املستقيم.. وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسن، وال يشبع 

منه العلامء، وال خيلق عىل كثرة الرد، وال تنقيض عجائبه.. من قال به صدق، 

ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل رصاط 

 مستقيم..(

دها كثريا.. ولكنا عند التأمل هذه العبارات وغريها نسمعها كثريا.. ونرد

يف حياتنا بجوانبها املختلفة نجد اهلوة السحيقة بني تلك األوصاف العظيمة، 

 وبني واقعنا املمتلئ باملآيس.

ولذلك فإنا يف هذه املقاالت نحاول أن نتلمس بكل هدوء تلك 

االنحرافات التي جعلت املسلمني ينحرفون عن هدي كتاهبم، بل 

نه من كتاب هداية وتبرصة وذكرى وموعظة إىل كتاب يشوهونه.. فيحولو

تاريخ وأسطورة وخرافة وشعوذة وإرهاب.. أو يعطلون معانيه.. أو 

 حيرفوهنا حتريفا شديد.

وقد أخرب اهلل سبحانه وتعاىل أن هذا االنحراف سيقع يف هذه األمة كام 

ِذي َأْنَزَل َعلَ   }وقع يف غريها من األمم.. قال تعاىل:   ْيَك اْلكَِتاَب ِمنُْه آَياٌت ُهَو الَّ

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن  ا الَّ ُُمَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ

اِسُخوَن  َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللَُّ َوالرَّ
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ُر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب  كَّ نَا َوَما َيذَّ ]آل  { يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ

 [7عمران: 

فقد وجد يف تارخينا وتراثنا الكثري ممن يتتبع املتشابه، ويفرس الدين عىل 

كا الراسخني يف العلم أساسه.. بل يؤول املحكم لينسجم مع هواه.. تار

 الذين أخرب اهلل أهنم يدركون املحكم، ويفقهون املتشابه.

ولذلك حتول القرآن الكريم بواسطة تلك األيدي اآلثمة إىل كتاب حيض 

عىل الكراهية، ويدعو إىل األسطورة، وينرش اخلرافة، وحيرض عىل اإلرهاب، 

 ويفرق بني الناس عىل أسس عنرصية مقيتة.

حصل يف األمم السابقة التي هجرت كتاهبا أو حرفت وهذا نفس ما 

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َلُتَبيُِّننَُّه لِلنَّاِس   }معانيه.. كام قال تعاىل:   َوِإْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق الَّ

ْوا بِِه َثَمنًا َقِليًًل َفبِْئَس مَ  وَن  َواَل َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشََتَ  {  ا َيْشََتُ

ٌق ملَِا َمَعُهْم    }[، وقال:  187]آل عمران:   َوملََّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اهللَِّ ُمَصدِّ

ُْم اَل َيْعَلُمونَ  ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِكَتاَب اهللَِّ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكَأهنَّ  َنَبَذ َفِريٌق ِمَن الَّ

 [ 101]البقرة:  {

ومما ورد يف تفسري هذه اآليات قول اإلمام اجلواد: )وكل أمة قد رفع اهلل 

عنهم علم الكتاب حني نبذوه ووالهم عدوهم حني تولوه، وكان من نبذهم 

الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه وال يرعونه، واجلهال 
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  (1)يعجبهم حفظهم للرواية، والعلامء حيزهنم تركهم للرعاية(

وقد أشار أبو حامد الغزايل إىل النبذ اخلطري جلواهر القرآن وحقائقه 

العظيمة، فقال: )إين أنبهك عىل رقدتك، أهيا املسَتسل يف تًلوتك، املتخذ 

دراسة القرآن عمًل، املتلقف من معانيه ظواهر ومجًل، إىل كم تطوف عىل 

متن جلتها   ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها؟ أوما كان لك أن تركب

لتبرص عجائبها؟ وتسافر إىل جزائرها آلجتناء أطايبها؟ وتغوص يف عمقها 

فتستغني بنيل جواهرها؟ أوما تعري نفسك يف احلرمان عن دررها وجواهرها 

بإدمان النظر إىل سواحلها وظواهرها؟ أوما بلغك أن القرآن هو البحر 

عن سواحل البحر   املحيط؟ ومنه يتشعب علم األولني واآلخرين كام يتشعب

املحيط أهنارها وجداوهلا؟ أوما تغبط أقواما خاضوا يف غمرة أمواجها 

فظفروا بالكربيت األمحر؟ وغاصوا يف أعامقها فاستخرجوا الياقوت األمحر، 

  (2)والدر األزهر، والزبرجد األخرض؟(

حني ذكر الفئة الباغية التي  وقد أشار قبل ذلك كله رسول اهلل 

انحرافا شديدا، فجعل من أهم أوصافها إقامتها حلروف  تنحرف باألمة

القرآن، وإعراضها عن معانيه وحقائقه ومقاصده، ففي احلديث عن أيب ذّر 

: )إن بعدى من أمتى ) أو سيكون ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

 
 .. 16/  53/  8الكايف:     (1)

 ( 21جواهر القرآن )ص:     (2)
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بعدى من أمتى ( قوم يقرأون القرآن ال جياوز حًلقيمهم  خيرجون من الدين 

   (1)السهم من الّرمّية، ثم ال يعودون فيه، هم رش اخللق واخلليقة(كام خيرج 

؛ : )سيكون يف أمتي اختًلف وفرقهويف حديث آخر قال رسول اهلل  

قوم حيسنوَن القيَل، ويسيئون الفعَل، يقرءوَن القرآن ال جياوز تراقيهم، 

؛ وِقهِ يمرقون من الدين مروق السهم من الّرمّية، ال يرجعون حتى يرتد عىل فُ 

هم رش اخللق واخلليقِة، ُطوبى ملن قتلهم وقتلوه، يدعون إىل كتاب اهلل وليسوا 

   (2)منه يف يشء، من قاتلهم كان أوىل باهلل منهم(

ملواجهتهم وحرهبم كانت  وبناء عىل هذه الدعوة من رسول اهلل 

 هذه املقاالت.. 

فنحن ال ننقدهم أو نحذر منهم لشهوة يف نفوسنا، وإنام ألنه ال يمكن 

أن يعرف الناس دين اهلل، وال أن يعيشوا يف صحبة كتاب اهلل، وهم يرون 

 املنحرفني عنه هم الذين يمثلونه يف اإلعًلم واملنابر وكل املنصات.. 

ه، نفس وقد بدأ التحذير من هذه األيدي امللوثة يف عهد رسول اهلل 

 ويف القرآن الكريم.. 

ي هَلَْو احْلَِديِث  }فعندما يقول اهلل سبحانه وتعاىل  َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشََتِ

 {  لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اهللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأوَلِئَك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

 
 رواه مسلم.     (1)

 ( 4765رواه أبو داود )    (2)
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ذين حولوا احلقائق القرآنية [ فإنه يشري إىل أولئك األسطوريني ال6]لقامن: 

اجلميلة إىل حكايات ال ختتلف عن حكايات ألف ليلة وليلة، أو حكايات 

رستم واسفنديار التي كان حيكيها النرض بن احلارث ليشغل هبا الناس عن 

 حقائق القرآن الكريم املتضمنة يف قصصه.

وهو يشكو إىل ربه  وعندما يذكر القرآن الكريم آالم رسول اهلل 

َُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا   }ومه قائًل: ق [، 30]الفرقان:  { َياَربِّ إِنَّ َقْوِمي اختَّ

فإنه يشري إىل ذلك التعطيل حلقائق القرآن الكريم املرتبطة باألنفس واآلفاق، 

 والدنيا واآلخرة، واالنشغال عنها بعلوم كثرية، وتوافه كثرية.

االعتصام بحبل اهلل وعدم التفرق، كام وعندما يدعو القرآن الكريم إىل  

ُقوا َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللَِّ  }يف قوله تعاىل:  َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ

َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه ِإْخَواًنا ]آل  { َعَلْيُكْم إِْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألَّ

ُقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا َلْسَت   }[، فإنه يشري إىل أولئك 103عمران:   ِذيَن َفرَّ الَّ

اَم َأْمُرُهْم إِىَل اهللَِّ ُثمَّ ُينَبُِّئُهْم باَِم َكاُنوا َيْفَعُلوَن    إِنَّ
ٍ
ء  [159]األنعام:    {  ِمنُْهْم يِف يَشْ

كتاب رهبا وهكذا نجد القرآن الكريم نفسه ينبهنا إىل أن األمة ستعطل  

 يف كل شؤون حياهتا.. 

وبناء عىل هذا حاولنا يف هذه املقاالت أن نرسم صورة لتلك 

 التشوهيات التي طالت القرآن الكريم.. وذلك لغرضني:

: هو التنبيه إىل خطورهتا وضًلهلا وانحرافها، وأن القرآن الكريم األول
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 ملشوهة.أسمى من أن تعرب عنه تلك األيادي امللوثة، وتلك العقول ا

: هو الدعوة إلعادة قراءة قرآن الكريم غضا طريا كام أنزله اهلل، الثاين

وكام فهمه أولياء اهلل الذين هم الرصاط املستقيم الذي أوصانا اهلل بالتمسك 

به، واالهتداء هبديه.. وسنكتشف حينها فقط حقيقة مقولة اإلمام عيل كرم 

  (1)غري أن يكونوا رأوه( اهلل وجهه: )فتجىّل هلم سبحانه يف كتابه من

 
 . 147هنج البًلغة: اخلطبة     (1)
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 اإلشارة.. والعبارة 

يف ذلك اليوم قدر اهلل يل أن أسمع سورة قرآنية واحدة من عقلني 

وقلبني خمتلفني متاما.. خمتلفني يف املرشب، ويف السلوك، ويف التعامل مع 

 قضايا احلياة املختلفة.. 

وقد تعجبت يف البداية عن رس ذلك االختًلف الشاسع بينهام مع أن 

خادمه وتلميذه، ولكليهام أتباع كليهام يرفع راية القرآن الكريم، ويدعي أنه 

 وأصحاب.. ولكن مع ذلك كانا، وكأهنام من ديانتني خمتلفتني متاما..

عندما عدت إىل بيتي يف الليل بعد مروري عليهام، وبعد ُماولة حتليل 

ُل  }ما رأيت وما سمعت عرفت رس قوله تعاىل:   َواِحٍد َوُنَفضِّ
ٍ
ُيْسَقى باَِمء

[، وعرفت أن التفضيل ال يعني 4]الرعد:  {  اأْلُُكِل َبْعَضَها َعىَل َبْعٍض يِف 

التنوع فقط، كالتفضيل الذين نراه بني التفاح والربتقال وغري ذلك من 

الفواكه.. وإنام قد يعني أيضا التفضيل بني العشبة التي جعلها اهلل ترياقا لكل 

 ة.األدواء، وبني العشبة التي جعلها سام زعافا تقيض عىل كل صحة وعافي

وألدع لكم الفرصة لتكتشفوا ما اكتشفت، وحتكموا بام ترونه، 

سأحكي لكم احلكاية كام حصلت.. وال حتسبوا أهنا حكاية من وحي 

اخليال.. إهنا بنت الواقع املؤمل الذي نعيشه.. ولكنها ُمروسة بالرمز.. فالذي 

العبارة، يفهم الرمز، ويفك شيفرته سيفهم املراد العميق منها.. والذي يفهم  

 وال جياوزها إىل اإلشارة، فحسبه أن يرى قرشهتا، وينعم بالنظر إىل طًلئها.
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 اإلشارة: 

مررت عليه وهو عىل كرسيه الذي تعود أن جيلس عليه بني مريديه 

 وتًلمذته.. وكان القارئ يقرأ سورة العرص بَتتيل خاشع مجيل.

ه، وقال: بعد أن انتهى من قراءهتا التفت الشيخ إىل املحيطني حول

سنحاول أن نستمع للمعاين التي أراد اهلل إبًلغنا إياها من خًلل هذه السورة 

 ..(1)الكريمة

إن القسم بالعرص يف هذه السورة يفيد كون اإلنسان جيهل خرسانه، 

ويبعد أن يدركه ما دام ال يشعر بحقيقة ما كان عليه قبل تعّلق الروح باجلسم 

ذلك.. عندما كـان جوهرا خالصا متخّلصا من عموم املعدين.. أّما لو ختيل 

املواد، وسائر لوازم الفساد، العَتف بخرسانه بالنظر ملا هو عليه اآلن، ومن 

أين له أن يدرك ذلك، وهو  مكبل بشهواته، مسجون يف ظروف طبيعته، 

وتلك احلالة هي أبعد املراتب، وأقىص الغايات التي تبعد به عن نيل سعادته 

 .األبدّية

وكذلك يبقى ما دامت بصريته مل تنفذ إىل ما وراء هذه الظروف 

 َفاْنُفُذوا اَل َتنُْفُذوَن إِالَّ بُِسْلَطانٍ   }املحدقة به، ولكن ال تنفذ إالّ بترصيح برهان  

لنسبة ملا كان عليه قبل تعّلق الروح ، وإذ ذاك يدرك خرسانه با[33]الرمحن:    {

 
اقتبسنا هذا التفسري اإلشاري بترصف من )رسالة مفتاح علوم الرس يف تفسري سورة      (1)

والعرص( للشيخ ابن عليوة، باعتباره هو شيخ اإلشارة يف هذه احلكاية.. وخصمه السلفي الذي كفره  

 هو شيخ العبارة. 
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 بالبدن، ولو ختّيل ذلك ملا احتيج للتوكيد.

قال بعض اجلالسني: لقد شوقتنا يا شيخنا.. فحدثنا عن عوامل اجلامل 

 التي كان يعيشها اإلنسان قبل نزوله إىل هذا العامل.

قال الشيخ، وهو شاخص البرص، وكأنه يرى ما ال نقدر عىل رؤيته، أو 

يشاهد شيئا، وهو يصفه كام يشاهده: يف تلك العوامل اجلميلة كانت كأنه 

الروح يف كرامة عظيمة وحالة جسيمة، تتّلقى أمرها من اهلل من غري واسطة، 

وجتيب جـوابا خاليا من كّل شبهة.. ومل تفقد حّظها من تلك الكرامة ولو بعد 

م، وكّللها بإكليل هبوطها وتعّلقها بأول جسم لإلنسـان فإّنه توجها بتاج العل

الفهم،  وعلمها ما مل تكن تعلم، وكفاها أّنه أسجد هلـــا املًلئكة، وعموم 

 األرواح كالذر ويف ظهر آدم.

قال تلميذ آخر: فكيف انتقل اإلنسان من تلك األحوال السامية إىل 

 األحوال احليوانية، وما قدر اخلسارة التي خرسها بسبب ذلك؟

سم أكسبت الروح صبغة غري التي كانـت قال الشيخ: إّن رابطة اجل

عليها، فلم يشعر اإلنسان إالّ وهو نوع من أنواع احليوان يعمل بحكم 

الطبيعة داخل اجلنس العام، وشتان ما بني املرتبتني.. بني حال اإلنسان 

األّول، وحال اإلنسان الثاين.. فعىل مـا يقتضيه البون الشاسع بني الرتبتني 

هو.. بل ليس بمستبعد إن قلنا: إّن اإلنسان األول هو غري صار كأّنه مل يكن 

 اإلنسان الثاين مهام كان يطلق لفظ اإلنسان عىل املعنيني.
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احلقيقة اإلنسانية، وأن ما عليه قال تلميذ آخر: أنت تشري هبذا إىل 

اإلنسان اآلن ليس سوى نشأة من النشآت، وأن هناك نشآت كثرية سابقة، 

 أعىل عليني.. كان اإلنسان فيها يف

قال الشيخ: أجل.. وقد عرب العرفاء عن ذلك النزول بــ )قوس 

النزول(.. ويعنون به ذلك العامل الذي يبدأ من العقل واملجردات التامة 

واملًلئكة املقربني، وينتهي إىل أدنى موجود وهو اهليوىل واملادة األوىل لعامل 

 الطبيعة.

 ود قوس صعود.قال التلميذ: وجود قوس نزول يقتيض وج

ِذيَن َيُظنُّوَن  }قال الشيخ: أجل.. وهي التي أشار إليها قوله تعاىل:  الَّ

ُْم ِإَلْيِه َراِجُعونَ  ِْم َوَأهنَّ ُْم ُمًَلُقو َرهبِّ إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّا إَِلْيِه  }[، وقوله:  46]البقرة:    {  َأهنَّ

 [156]البقرة:  {  َراِجُعونَ 

 قال التلميذ: فكيف حيدد مصري اإلنسان يف قوس الصعود؟

هائي.. قال الشيخ: هذه النشأة هي املنطلق لتحديد مصري اإلنسان الن

فباستطاعة اإلنسان أن يتدارك ما فاته من عّزة.. وليس ذلك إالّ أن يكون 

ِذيَن آَمُنوا   }بالروح إنسانا، وذلك يتم بالتحقق بمقتىض قوله تعاىل:  إاِلَّ الَّ

رْبِ  احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ  [ 3]العرص:  { َوَعِمُلوا الصَّ

فاخلًلص النهائي ال يتحّقق وال يتصّور بمعناه الًلزم إالّ باستجامع 

تلك اخلصال األربعة وهـي: اإليامن، واألعامل الصاحلة، والتوايص باحلّق، 
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حّظه من  -والعياذ باهلل  -ليه، أّما إذا فات اإلنسان والتوايص بالصرب ع

اإليامن يف هاته احلياة، الدنيا فقد خرس خرسانا مبينــا جيعله يقول يوم يرى 

 [40]النبأ:    {  َياَلْيَتنِي ُكنُْت ُتَراًبا  }سعادة السعداء بالنظر إىل شقاوة األشقياء:  

القدر الذي يفصله عن ُميط أّما إذا نال حّظه من اإليامن يف هاته الدنيا ب

الكفران باهلل ورسولــه، فقد يتقّدم بذلك شوطا غري قصري يف سبيل سعادته 

 ونيل بغيته.

ولكن ال تثبت أقدامه يف ذلك الدور إالّ باألعامل الصاحلة، واألعامل 

الصاحلة هي جنس يدخل حتته أفراد كّل فعل ُممود، وخيرج منه كّل فعل 

 مذموم.

رب أرفع درجة يف نيل السعادة غري أّنه ال تستقر أقدام وهذا الدور يعت

صاحبه استقرارا تاما إالّ مع التوايص باحلّق، ومن مل يتواص باحلّق قل أن 

يصرب يف طريق احلّق، بناء عىل أن رأس األعمـال الصاحلة هو األمر باملعروف 

ح فيه والنهي عن املنكر، ومن مل ينه ويأمر خيش عليه يوما من األيام يصبـ

 حيث ال هني وال أمر.

وهكذا يسري املؤمن من العرفان إىل الرشيعة، فيتمسك هبا، فًل طريق 

 إىل اهلل إال من خًلهلا.

أصابتني رعشة شديدة، وأنا أسمع هلذه الكلامت.. لقد كانت تنبيهات 

قوية تنبه كل راقد وقاعد وراكن إىل الدنيا ليقوم باالستعداد لصناعة مصريه 
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 أن يتحرس حرسة ال حد هلا.. األبدي قبل

ظل الشيخ يردد ذلك، ويرشحه بطرق خمتلفة، وكان تًلميذه وكأن عىل 

رؤوسهم الطري سكونا وخشوعا.. وكان املكان البسيط الذي كنا نجلس فيه 

 قد حتول إىل قطعة من عامل امللكوت الواسع اجلميل.

فهم بعد أن انتهى الشيخ من درسه، التفت إىل مريديه، وقال: من 

منكم من السورة شيئا آخر، فليتقدم به.. فأنتم تعلمون أن القرآن الكريم ال 

 تنتهي عجائبه، وال تفنى عطاياه.

رفع أحد التًلميذ يده، وقال: يا شيخ.. ائذن يل أن أطرح لك إشكاال 

 وقع يل، ولبعض زمًلئي.. ولكن ال عًلقة له بالسورة الكريمة.

َتامنا لك وملجلسك، وللعلوم أذن له الشيخ، فقال: سيدي مع اح

العظيمة التي نستفيدها منك، وملا نراه من تأثريها عىل حياتنا مجيعا.. إال أن 

هناك من يعيبون علينا جلوسنا بني يديك.. وهم يذكرون لنا بأنك ال حتمل 

أي إجازة من مشايخ احلديث أو اللغة أو غريها حتى يتاح لك أن تتكلم يف 

كرون لنا أنك أمي.. وليست لك البًلغة الكافية التي القرآن الكريم.. بل يذ

تؤهلك للحديث عن القرآن الكريم.. لقد ذكروا لنا أن من يرفع املنصوب، 

 وينصب املرفوع أقل من أن يفهم القرآن لنفسه، فكيف يفهمه لغريه.

ابتسم الشيخ، وقال: لقد ذكرتني يا بني بشبايب الباكر عندما كنا ننشغل 

لرصف والبًلغة عن الكنوز العظيمة التي حيوهيا القرآن فيه بالنحو وا
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 الكريم.. 

كنا حينها نأيت باآلية الواحدة، ونعرهبا بالوجوه الكثرية.. وننتفخ مع 

كل إعراب.. ثم ال نلتفت ملعناها، وال نعيشه.. بل ال تزيدنا تلك القدرات 

شيخا من التي أتيحت لنا إال حجابا عن فهم القرآن.. حينها التقيت 

العارفني، قال يل: )أقبح كّل قبيح أن يتعّلم اإلنسان نحو اللسان ويعّلمه، وال 

يتعّلم نحو القلب ويعّلمه، مع أّنه ُمّل نظر الرّب، فإذا كان نحو اللسان مع 

نحو اجلنان كان صاحبهام يف أمان، وال خيشى عليه اخلسارة واخلذالن، يوم 

تبارك وتعاىل ال يثيب العباد عىل إعراهبم، وقوفه بني يدي الرمحن، ألّن اهلل 

 (1) وإّنام يثيبهم عىل قلوهبم(

 }والتقيت آخر، قال يل: ) ما عرفنا من النحو إالّ إعراب قوله تعاىل:  

[، إّن حرف رشط، ويغنهم 32]النور:    {  إِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِهِ 

جواب الرشط، واملقصود بالغنى الغنى األكرب فيكون خطابه للمتوجهني 

 (2) عىل طريق أهل اإلشارة(

وحكي لنا آخر أن بعض النحويني دخل جملس احلسن بن سمعون 

له:   ليسمع كًلمه فوجده يلحن، فانرصف ذاّما له، فبلغ ذلك احلسن، فكتب

)إنك من كثرة اإلعجاب رضيت بالوقوف دون الباب، فاعتمدت عىل ضبط 

 
 .20، املنح القدوسية، صابن عليوة    (1)

 .21، املنح القدوسية، صن عليوةاب    (2)
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أقوالك مع حلن أفعالك، وإنك قد هتت بني خفض ورفع ونصب وجزم، 

فانقطعت عن املقصود، هًّل رفعت إىل اهللّ مجيع احلاجات، وخفضت كل 

املنكرات، وجزمت عن الشهوات، ونصبت بني عينيك املامت؟ واهللّ يا أخي 

يقال للعبد مل مل تكن معربا، وإنام يقال له: مل كنت مذنبا؟ ليس املراد فصاحة ما  

املقال، وإنام املراد فصاحة الفعال، ولو كان الفضل يف فصاحة اللسان، لكان 

سيدنا هارون أوىل بالرسالة من سيدنا موسى، حيث يقول: وَأِخي هاُروُن 

  (1)[(34ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي لِسانًا ]القصص: 

حني سمعت هذا جلست ملشاخيي من العارفني.. وقد رأيت من أنوار 

الفهم عندهم ما فتح لقلبي أنوار احلقائق التي كنت ُمجوبا عنها بظلامت 

 نفيس، وظلامت الغرور الذي كانت متتلئ به.

سكت قليًل، ثم قال: أنا ال أقول لكم يا أبنائي.. ال تعربوا القرآن.. أو 

وجمازه.. وإنام أقول لكم: عيشوا القرآن.. واسمعوه  ال تبحثوا عن استعارته

 من اهلل.. فًل يفقه القرآن من ال يسمعه من ربه.

قال التلميذ: وهذا أيضا مما يعَتضونه علينا.. إهنم يذكرون لنا أننا 

وحده الذي سمع القرآن من اهلل.. بل إنه سمعه   نكفر بذلك.. فرسول اهلل  

 من اهلل بواسطة جربيل عليه السًلم.

يف حديث الوالية: )فإذا  ابتسم الشيخ، وقال: أمل يقرؤوا قوله 

 
 . 386إيقاظ  اهلمم ىف رشح احلكم، ص:     (1)
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فـ )والصفة ال تنفك عن موصوفها،  (1)(أحببته كنت سمعه الذي يسمع به

َمُه اهللَُّ ِإالَّ َوْحًيا َأْو  }وال تظهر إال من حجاب لبسها،  َوَما َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيَكلِّ

 ِحَجاٍب 
ِ
ملا سمع خطابا من [ موسى عليه السًلم 51]الشورى:  { ِمْن َوَراء

جانب الطور األيمن مل يستدل عىل أنه كًلم اهلل يكلمه به إال به من أجل ما 

أعطي من سًلمة الذوق وصحة الوجدان، وهكذا الواحد منا مهام تقوى 

يقينه وانرشح باطنه فيام يسمعه من ألفاظ القرآن، فًل يراه إال كًلما يكلمه 

ه إال به ملا حيده يف قلبه من تأثري النزول اهلل به يف ذلك احلال، وال يستدل علي

  (2)ورعدة الزواجر(

لقد ذكر يل شيخي بعض ما حيصل لسامع القرآن من اهلل من تأثري حني 

حيصل من تأثر النزول ما  سامعه، فقال: )وهكذا ملا ينزل به عىل ُممد 

ترتعد به مفاصله، ولن يزال هكذا مهام مر عىل قلب فارغ من الكدورات إال 

وحيدث فيه من تأثري النزول، وقد كان يل نصيب من ذلك واحلمد هلل، فكنت 

مهام يطرق سمعي كًلم اهلل فَتتعد بوادري عن  الفحص حتى كأين أسمع 

ا ما تناولت املصحف الكريم حسيسا من بقية صلصلة اجلرس، وكنت إذ

نتناوله بيد التبجيل والتعظيم، وأراه كتابا وصل إيل من حكيم عليم.. وهبذه 

  (3)(اخلاصية واحلمد هلل أطلعني اهلل عىل بعض من جواهره

 
 (131/ 8) صحيح البخاري    (1)

 . 19، البحر املسجور، صابن عليوة    (2)

 .  20 -19البحر املسجور:     (3)



18 

 

 قال التلميذ: لو قلنا هلم ما ذكرته اآلن لرمونا باحلجارة.

: إن مرادنا من سامع القرآن من اهلل ال يعني (1)شيخ: فقولوا هلمقال ال

إال أننا نعتربه خطابا مبارشا من اهلل لنا.. أي أننا املقصودون بكل خطاب يف 

القرآن الكريم، فإن سمعنا أمرا أو هنيا قدرنا أننا املنهيون واملأمورون.. وإن 

ألولني واألنبياء سمعنا وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك.. وإن سمعنا قصص ا

علمنا أن السمر غري مقصود وإنام املقصود ليعترب به وليأخذ من تضاعيفه ما 

وأمته  حيتاج إليه فام من قصة يف القرآن إال وسياقها لفائدة يف حق النبي 

ُسِل َما ُنَثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك  }ولذلك قال تعاىل   الرُّ
ِ
َوُكًلا َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباء

[ فليقدر العبد 120]هود:    {  َوَجاَءَك يِف َهِذِه احْلَقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمننِيَ 

أن اهلل ثبت فؤاده بام يقصه عليه من أحوال األنبياء وصربهم عىل اإليذاء 

 وثباهتم يف الدين النتظار نرص اهلل تعاىل.

لرسول اهلل  وكيف ال يقدر هذا، والقرآن ما أنزل عىل رسول اهلل 

خاصة، بل هو شفاء وهدى ورمحة ونور للعاملني، ولذلك أمر اهلل تعاىل الكافة 

َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَما َأْنَزَل َعَلْيُكْم   }بشكر نعمة الكتاب فقال تعاىل:  

ْكَمِة َيِعُظُكْم بِِه  َلَقْد  } [، وقال عز وجل:231]البقرة:  { ِمَن اْلِكَتاِب َواحْلِ

[.. وغريها من 10]األنبياء:  { َأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم ِكَتاًبا ِفيِه ِذْكُرُكْم َأَفًَل َتْعِقُلونَ 

اآليات الكريمة، وإذا قصد باخلطاب مجيع الناس فقد قصد اآلحاد، فهذا 

 
 (285 / 1)جانظر: إحياء علوم الدين     (1)
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القارىء الواحد مقصود، فام له ولسائر الناس، فليقدر أنه املقصود، قال اهلل 

[، وقد 19]األنعام:  { ُأوِحَي إِيَلَّ َهَذا اْلُقْرآُن أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلغَ وَ  }تعاىل: 

قال بعض مشاخينا بعد قراءته لآلية الكريمة: )من بلغه القرآن فكأنام كلمه 

 اهلل(

ويف هذه احلالة، وعند تقديره أنه املقصود من كل خطاب، مل يتخذ 

يقرأ العبد كتاب مواله الذي كتبه إليه، دراسة القرآن عمله، بل يقرؤه كام 

ليتأمله، ويعمل بمقتضاه، ولذلك قال بعض مشاخينا: )هذا القرآن رسائل 

أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده نتدبرها يف الصلوات، ونقف عليها يف 

 اخللوات، وننفذها يف الطاعات والسنن املتبعات(

حفظ القرآن أو وكان بعض مشاخينا يف الزاوية يزورنا، ونحن ن

نراجعه، ويقول: )ما زرع القرآن يف قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع 

 املؤمن كام أن الغيث ربيع األرض(

قال تلميذ آخر: إهنم يا شيخنا يقولون لنا: إنكم لن تستفيدوا من تلك 

اإلشارات إال بعدا عن حقائق القرآن.. فالقرآن عبارة ال إشارة.. وقد خيطئ 

ان يف اإلشارة.. لكنه لن خيطئ أبدا يف العبارة، ألهنا ُمروسة باللغة اإلنس

 واإلعراب والبًلغة وكًلم أساطني املفرسين. 

قال الشيخ: ليس الشأن يا بني أن نعرب القرآن أو نستخرج درر 

بًلغته.. الشأن أن نتأثر بالقرآن.. فالقرآن حيدث يف قلب اإلنسان آثارا خمتلفة 
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ات، فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به بحسب اختًلف اآلي

 قلبه من احلزن واخلوف والرجاء وغريه.

وهكذا فإن قلب املؤمن إذا متت معرفته تغلب عليه اخلشية يف عامة 

أحواله، ألن ذلك من مقاصد القرآن الكريم لَتبية النفوس وتطهريها.. 

 العارف عن نيلها وهلذا ال نرى ذكر املغفرة والرمحة إال مقرونا برشوط يقرص

اٌر  }كقوله عز وجل:   }[، ثم أتبع ذلك بأربعة رشوط: 82]طه:  { َوإِينِّ َلَغفَّ

 [ 82]طه:  { ملَِْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثمَّ اْهَتَدى 

ومثل ذلك السورة التي كنا نحاول أن نسمعها من اهلل، فقد ذكر اهلل 

 أربعة رشوط لتحقيق الفوز والفًلح.

ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله اخلشية واحلزن، ولذلك كان 

بعض مشاخينا يقول: )واهلل ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إال كثر 

حزنه، وقل فرحه، وكثر بكاؤه، وقل ضحكه، وكثر نصبه وشغله، وقلت 

 راحته وبطالته(

القرآن وقال شيخ آخر، وقد رآنا ننشغل بالروايات واألحاديث عن 

الكريم: )نظرنا يف هذه األحاديث واملواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب وال 

 أشد استجًلبا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره(

وهكذا فإن تأثر العبد بالتًلوة جتعله يصري بصفة اآلية املتلوة، فعند 

د الوعيد وتقييد املغفرة بالرشوط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت، وعن
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 التوسع ووعد املغفرة يستبرش كأنه يطري من الفرح.

وعند ذكر اهلل وصفاته وأسامئه يتطأطأ خضوعا جلًلله واستشعارا 

لعظمته.. وعند ذكر الكفار ما يستحيل عىل اهلل عز وجل يغض صوته، 

 ويكرس يف باطنه حياء من قبح مقالتهم.

لنار ترتعد وعند وصف اجلنة ينبعث بباطنه شوقا إليها.. وعند وصف ا

 فرائصه خوفا منها. 

ْلنَا َوإَِلْيَك َأَنْبَنا َوإَِلْيَك املَِْصريُ  }وإذا قال:  نَا َعَلْيَك َتَوكَّ ]املمتحنة:  { َربَّ

 [ ومل يكن حاله التوكل واإلنابة كان حاكيا.4

نَّ َعىَل َما آَذْيُتُموَنا  }وإذا قال:  [ فليكن حاله 12]إبراهيم:  { َوَلنَْصرِبَ

 الصرب أو العزيمة عليه حتى جيد حًلوة التًلوة.

فإن مل يكن هبذه الصفات ومل يَتدد قلبه بني هذه احلاالت كان حظه من 

 َأاَل َلْعنَُة اهللَِّ     }التًلوة حركة اللسان مع رصيح اللعن عىل نفسه يف قوله تعاىل:  

[، وهكذا يف كل موضع فيه لعنة.. وهلذا ورد يف 18]هود:  { َعىَل الظَّاملنَِِي 

  (1)احلديث: )رب تال للقرآن والقرآن يلعنه(

  }وإذا مل يكن يقرأ هبذه الصفة كان داخًل يف معنى قوله عز وجل: 

يُّوَن اَل َيْعَلُموَن اْلكَِتاَب إِالَّ َأَمايِنَّ َوإِ  [ 78]البقرة:    {  ْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّونَ َوِمنُْهْم ُأمِّ

 يعني التًلوة املجردة.

 
 .2017ص:  6ابن أيب حاتم يف تفسريه ج:    (1)
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ْن ِمْن آَيٍة يِف    }وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا يف قوله عز وجل:   َوَكَأيِّ

وَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضونَ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َيُمرُّ [، 105]يوسف:  { السَّ

اآليات يف السموات واألرض.. ومهام جتاوزها ألن القرآن هو املبني لتلك 

 ومل يتأثر هبا كان معرضا عنها.

كان بعض مشاخينا يمر علنا، ونحن نقرأ القرآن يف الزاوية، ويقول لنا: 

)إياكم وأن يكون حظكم من القرآن إقامة حروفه.. فإن من مل يكن متصفا 

لكًلمي وأنت معرض بأخًلق القرآن، إذا قرأ القرآن ناداه اهلل تعاىل: مالك و

 عني، دع عنك كًلمي، إن مل تتب إيل(

قال ذلك، ثم التفت لتلميذه الذي سأله، وقال: هل تعلم ما هو مثال 

 العايص إذا قرأ القرآن وكرره؟

 قال التلميذ: وما مثاله؟

قال الشيخ: مثله مثل من يكرر كتاب امللك يف كل يوم مرات وقد كتب 

 مشغول بتخريبها ومقترص عىل دراسة كتابه.إليه يف عامرة مملكته وهو 

َفَنَبُذوُه َوَراَء   }وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك يف قوله عز وجل: 

ونَ  ْوا بِِه َثَمنًا َقلِيًًل َفِبْئَس َما َيْشََتُ  [ 187]آل عمران:  { ُظُهوِرِهْم َواْشََتَ

اَم املُْ   }وأشار إىل حال املؤمنني عند قراءته، فقال:   ِذيَن إَِذا ُذكَِر إِنَّ ْؤِمُنوَن الَّ

ُلونَ  ِْم َيَتَوكَّ  { اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوهُبُْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدهْتُْم إِياَمًنا َوَعىَل َرهبِّ

 [ 2]األنفال: 
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قال يل بعض زمًلئي أثناء التحصيل: قرأت القرآن عىل شيخ يل، ثم 

، وقال: جعلت القرآن عيل عمًل، اذهب فاقرأ رجعت ألقرأ ثانيا فانتهرين

 . (1)عىل اهلل عز وجل، فانظر بامذا يأمرك وبامذا ينهاك

قال التلميذ: اسمح لنا سيدنا أن نذكر لك ما يثريه فينا تًلميذ شيخ 

 العبارة من اإلشكاالت.

 قال الشيخ: اذكر ما بدا لك.. فمتى حجرت عليكم أن تسألوين؟

ذكروا لنا أن اهلل أكرم وأعدل من أن خيص أحدا دون قال التلميذ: لقد  

 أحد بفهم كتابه.. فالكتاب للناس مجيعا.. وذلك ال تقوم به إال العبارة.

قال الشيخ: صدقوا يف هذا، فاهلل أكرم من أن حيرم خلقه.. ولكنه غني 

 ُكًلا ُنِمدُّ َهؤُ   }كريم، فًل يعطي عطاءه ملن رغب عنه، أمل تسمع قوله تعاىل:  
ِ
اَلء

 َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك َُمُْظوًرا
ِ
 ِمْن َعَطاء

ِ
[.. فكام 20]اإلرساء:  { َوَهُؤاَلء

أن ظاهر جلد املصحف وورقه ُمروس عن ظاهر برشة الًلمس إال إذا كان 

متطهرًا، فباطن معناه أيضًا بحكم عزه وجًلله ُمجوب عن باطن القلب إال 

ومستنريًا بنور التعظيم والتوقري.. وكام ال  إذا كان متطهرًا عن كل رجس

يصلح ملس جلد املصحف كل يد، فًل يصلح لتًلوة حروفه كل لسان وال 

 .(2)لنيل معانيه كل قلب

 
 (.286 /1)جإحياء علوم الدين     (1)

 (.281 /1)جإحياء علوم الدين     (2)
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لقد سألت شيخي عن معنى الطهارة التي تبيح مس املصحف، فقال: 

)طهارة أهل املحبة الفكرة والنظرة، وطهارة أهل اخلدمة باملجاهدة واملكابدة 

بني عبادة ظاهرة كصًلة وصيام وذكر وتًلوة وتعليم.. وبني عبادة خفية 

كخوف ورجاء وزهد وصرب وورع ورضا وتسليم ورمحة وشفقة وغري ذلك 

مما ال يظهر للعيان.. وأما طهارة أهل الباطن، فهو الغيبة عن األكوان بشهود 

  (1)املكون، أو الغيبة عن اخللق بشهود امللك احلق..(

ذلك، ثم التفت لتلميذ آخر، وقال: وأنت.. أظن أنك  قال الشيخ

 لديك سؤاال.. وأنت تستحي من ذكره.

 قال التلميذ: أجل.. 

قال الشيخ: اذكر سؤالك يا بني.. فأنت تعلم أن احليي ُمروم من 

 االستفادة.. مثله مثل املستكرب متاما.

 }عاىل: قال التلميذ: هم يعَتضون عىل ما ذكرته لنا البارحة عند قوله ت

َوُقْل َربِّ َأْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجنِي خُمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعْل يِل ِمْن َلُدْنَك 

[.. لقد ذكرنا هلم ما قلته.. فذكروا أنك خمطئ 80]اإلرساء:    {  ُسْلَطاًنا َنِصرًيا

فيها، والصحيح أن هذه اآلية نزلت يف فتح مكة، وأن اهللّ تعاىل أمر رسوله 

  أن يقول هذا الدعاء عند دخوهلا حال فتحها، ومعناه: رب أدخلني مكة

مدخل صدق أي: إدخال صدق، بأن يكون دخويل بك واعتامدي عليك 

 
 بترصف.  70إيقاظ  اهلمم ىف رشح احلكم، ص:     (1)
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نارصا لدينك بحولك وقوتك، وأخرجني من مكة مهاجرا إىل جهاد عدوك 

خمرج صدق: أي: إخراج صدق، بأن أكون منصورا بك، معصوما بحفظك 

من لدنك سلطانا: أي: برهانا دامغا لكل باطل نصريا  ورعايتك، واجعل يل

 ينرصين عىل من عاداين. 

 قال الشيخ: وهل أنكرت أنا هذا التفسري؟

قال التلميذ: ال.. ولكنك ذكرت لنا معه تفسريا آخر استغربوه.. بل 

 قالوا فيك كًلما شديدا بسببه.

يل ما قلتم قال الشيخ: لعلكم أخطأتم يا بني يف النقل عني.. فهل تذكر  

 هلم بالضبط؟

قال التلميذ: ُمال أن نخطئ يف ذلك يا شيخنا.. نحن نسجل كل كلمة 

 تقوهلا.. سأعيد لك ما ذكرته لنا.

فتح دفَته، ثم راح يقرأ: ) هذه اآلية الكريمة تدل عىل أن دخول 

العارفني يف األشياء كلها يكون باهلّل، وخروجهم منها يكون باهللّ، وكأن اهلل 

ا من خًلهلا بقوله: قل أهيا العارف: رب أدخلني يف األشياء حقوقا خياطبن

كانت أو حظوظا مدخل صدق أي: إدخال صدق، بأن يكون ذلك اإلدخال 

بك، معتمدا فيه عىل حولك وقوتك متربئا من حويل وقويت ومن شهود 

نفيس، وأخرجني منها خمرج صدق أي: إخراج صدق، بأن أكون مأذونا بإذن 

إىل حولك وقوتك   باخلشية ورس اإلخًلص، ليكون نظري  خاص، مصحوبا
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إذا أدخلتني يف األشياء وانقيادي إليك إذا أخرجتني منها.. واجعل يل من 

لدنك أي: من مستبطن أمورك بًل واسطة وال سبب سلطانا أي: برهانا قوّيا، 

ء إال دمغه فيحق وليس ذلك إال وارد قوى من حرضة قهار ال يصادمه يش

زهق الباطل، ويكون ذلك السلطان ينرصين عىل الغيبة عن احلس، احلق وي

وعن شهود السوى حتى نبعد عنهام برؤية موالمها وال ينرص عىّل الوهم 

  (1)واحلس وشهود الغريية(

قال الشيخ: نعم.. قلت لكم هذا.. وهو واضح، وليس فيه أي يشء 

 منكر ال من الرشيعة، وال من العقل..

التلميذ: ولكنهم يذكرون أن هذا حتريف للقرآن الكريم.. وأننا ال قال  

 يصح أن نخرج باآلية عام قال املفرسون.

قال الشيخ: صدقوا يا بني يف ذلك.. وال جتادلوهم فيه.. هم حتدثوا 

 عن مرتبتهم الوجودية.. أوعيتهم ال تقبل غري ذلك..

له فيها ما يطرحه أذكر أين يف شبايب الباكر أرسلت لشيخي رسالة أذكر  

أن  -أهيا الولد املحب –املعَتضون عليه، فرد عيل برسالة قال فيها: )اعلم 

من العلوم القرآنية ما هو خاص باخلاصة، وال يمكن للعامة أن تفهمه أو 

تتعاطاه، وقد ورد يف األثر: )إن من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه إال العلامء 

 
 . 517إيقاظ  اهلمم ىف رشح احلكم، ص:     (1)
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.. وقد ورد يف وصية اإلمام عيل (1) ل الغرة باهلل(باهلل، فإذا أظهروه أنكرته أه

لتلميذه الصالح كميل: )يا ُكميل، إن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها، 

فاحفظ عني ما أقول لك: الناس ثًلثة؛ عامل رباين، ومتعلم عىل سبيل نجاة، 

ومهج رعاع أتباُع كل ناعق، مع كل ريح يميلون، مل يستضيئوا بنور العلم ومل 

 لجئوا إىل ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم يا كميل..(ي

وقال له شاكيا: )آه لو وجدت هلذا العلم محلة ال أجد إال لقنًا غري 

مأمون، يستعمل آلة الدين للدنيا، ويستظهر بنعم اهلل عىل عباده، وبحججه 

عىل أوليائه، أو منقادًا حلملة احلق، وال بصرية له يف أحناته، ينقدح الشك يف 

قلبه ألول عارض من ُشبهة، ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، أو منهوكا باللذة 

سلس القياد للشهوة، أو مغرمًا باجلمع واالدخار، ليسا من رعاة الدين يف 

يشء، أقرُب شبهًا هبام األنعاُم السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه 

 مستَتا..(

 العبارة: 

لس شيخ العبارة، وبعد أن سال بعد أن امتألت بمشاعر عظيمة يف جم

من دموعي ما مل أستطع إيقافه.. وبعد تلك احلرسة التي شعرت هبا عىل 

تقصريي يف حق ريب.. رحت جلهيل وغبائي أبحث عن شيخ العبارة الذي 

 
قال العراقي يف خترجيه: )رواه أبو عبد الرمحن السلمي يف األربعني له يف التصوف من حديث      (1)

ي عن محل األسفار، حتقيق: أرشف عبد بإسناد ضعيف( )انظر: أبو الفضل العراقي، املغن أيب هريرة

 (  23/ 1جم، )1995 -هـ 1415املقصود، مكتبة طربية الرياض، 
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 كانوا يتحدثون عنه كل حني.

فسألت عنه، فدلني بعضهم عىل قرص مهيب.. فتعجبت أن يكون 

املدرسة.. بينام مدرسة شيخ اإلشارة ال تعدو أن لشيخ العبارة مثل تلك 

تكون كوخا من األكواخ، أو منزال بسيطا ال يزيد عن البيوت التي جتاورها 

 شيئا.

وعندما دخلت املدرسة زاد عجبي من كثرة تًلميذها.. وكثرة املتاع 

 املتوفر فيها..

نهم كان التًلميذ يف انتظار الشيخ عىل أحر من اجلمر.. وكان بيد كل م

 دفَت وقلم..

دخل الشيخ، وكان ضخم اجلثم، حسن البزة، طويل القامة، عريض 

 اهلامة، يمأل السمع والبرص..

بدأ القارئ بإشارة من الشيخ يقرأ القرآن الكريم.. وكان العجب أن 

 يقرأ سورة العرص..

بعد قراءهتا أخذ الشيخ يف تفسريها، وكان جهوري الصوت، فصيح 

يقيم القلقة والغنة واملدود ونحوها.. وحيرص عىل  اللسان، حيرص عىل أن

أال يقع يف أي حلن.. سأحكي لكم نموذجا مما كان يقوله، ويمكنكم أن 

 تقيسوا عليه الباقي..

( كام يف القاموس: الدهر.. واجلمع  قال الشيخ: نبدأ باللغة.. )اْلَعرْصِ
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امحرار أعصار وعصور وأعرص وعرص.. والعرص اليوم والليلة والعيش إىل 

الشمس.. والغداة واحلبس والرهط والعشرية واملطر من املعرصات واملنع 

 .(1)والعطية، عرصه يعرصه وبالتحريك امللجأ واملنجاة كالعرص بالضم

 قال بعض التًلميذ: ماذا قال السلف الصالح يف معناه؟

 :(2)قال الشيخ: لقد ورد عن السلف فيه ثًلثة أقوال

هر، قال ه ابن عباس، وزيد بن أسلم، والفراء، وابن أحدها: أنه الدَّ

قتيبة. وإنام أقسم بالدهر ألن فيه عربة للناظر من مرور الليل والنهار عىل 

 تقدير ال ينخرم. 

والثاين: أنه العيش، وهو ما بني زوال الشمس وغروهبا، قاله احلسن 

 وقتادة. 

 والثالث: صًلة العرص، قاله مقاتل.

 لنا كيف نقرؤها غضة طريقة.قال تلميذ آخر: هًل وضحت 

قال الشيخ: يف ذلك وجوه:: منها ما قرأ به سًلم أبو املنذر، حيث قرأ 

)والعرص( بكرس الصاد والراء.. وهذا إنام يكون يف نقل احلركة عند الوقف 

كقولك مررت ببكر تعلو كرسة الراء إىل الكاف عند الوقف.. وكذلك 

وب إال يف رضورة شاعر، وقد قال يفعلون يف املرفوع وال ينقلون يف املنص

 
 (.571/ 10إعراب القرآن وبيانه )    (1)

 (.487/  4زاد املسري يف علم التفسري )    (2)
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سيبويه: الوقف عىل االسم بستة أشياء: باإلشامم واإلشباع، وروم احلركة، 

ونقل احلركة، والتشديد، واإلسكان.. ونقول اإلشامم ضم الشفتني بعد 

اإلسكان يف املرفوع واملضموم لإلشارة إىل احلركة من صوت والغرض به 

والروم هو أن تأيت باحلركة مع إضعاف الفرق الساكن واملسكن يف الوقف، 

صوهتا والغرض به هو الغرض باإلشامم إال أنه أتم يف البيان من اإلشامم فإنه 

 يدركه األعمى والبصري واإلشامم ال يدركه إال البصري.

قال تلميذ آخر: شكرا لنا شيخنا.. فلنذهب إىل الكلمة الثانية 

ْنساَن(   )اإْلِ

ْنساَن( لفظ يقع للذكر واألنثى من بني آدم وربام أّنثت  قال الشيخ: )اإْلِ

 العرب فقالوا إنسان وإنسانة، كام قال الشعر:

 إنسانة تسقيك من إنساهنا... مخرا حًلال مقلتاها عنبه

 نس فيشمل املؤمن والكافر بدليل االستثناء.وال فيه الستغراق اجل

(.. ما تعني؟  قال تلميذ آخر: وكلمة )ُخرْسٍ

قال الشيخ: اخلرس واخلرسان سواء، قال يف املصباح: )خرس يف جتارته 

خسارة بالفتح وخرسا وخرسانا ويتعدى باهلمزة فيقال أخرسته فيها وخرس 

 خرسا وخرسانا أيضا: هلك(

لسورة كلمة كلمة.. ثم أعرهبا، وأطال يف بقي الشيخ هكذا يرشح ا

وجوه إعراهبا.. ثم تكلم عن البيان واملعاين والبديع.. ثم انتهى من درسه، 
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 وطلب من تًلميذه أن يسألوه عام مل يفهموه.

قال أحدهم: شكرا لك شيخنا عىل هذا التفسري العظيم الذي مل نقرأ 

 ة..مثله.. وأنا أريد أن أسألك سؤاال حول شيخ اإلشار

غضب الشيخ، وقال: ما به.. أال يزال ذلك األمي امللحد يتجرأ عىل 

تفسري القرآن.. أمل أكن قد هنيته عن ذلك.. أمل تأت الرشطة بعد لتغلق عليه 

 الرسداب الذي ينرش فيه الباطنية وكل أنواع الضًلل؟

قال التلميذ: بىل.. مل تأت الرشطة بعد.. وقد كنت يف الصباح عنده.. 

ته يفرس هذه السورة بخًلف ما فرسهتا.. وقد مأل تًلميذه رعبا.. بل وقد رأي

 صور هلم، وكأهنم هم اخلارسون.. ال الكفار واملبتدعة والزنادقة.

قال الشيخ، وهو يضحك: لقد صدق يف هذا.. فمن تبعه ال شك يف 

 خسارته..

ضحكوا مجيعا، لكن أحد التًلميذ قال: ولكن السورة فيها هذا 

 خيف.التهديد امل

قال الشيخ: هي هتديد للمبتدعة املنحرفني الضالني.. أما أصحاب 

الفرقة الناجية، فًل خوف عليهم وال هم حيزنون.. لقد وردت اآلثار الكثرية 

عن سلفنا الصالح تضمن النجاة لكل من متسك بام نتمسك به من السنة 

 وهدي السلف الصالح..

ثم أخذ يروي هلم ما ورد عن الربهباري وابن بطة وابن خزيمة وابن 
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تيمية وغريهم من الضامنات ما مألهم برشا وسعادة، وأكد هلم أهنم ال ُمالة 

 داخلون اجلنة، وأن من عداهم ال ُمالة داخلون النار.

بعد انتهى رفع تلميذ آخر يده، وقال: هل علمت يا شيخنا بأن شيخ 

ملا حذرته منه، فذكر أنه يمكن لإلنسان أن يسمع القرآن من اإلشارة قد عاد 

 اهلل مبارشة من غري حاجة مللك أو غريه.

هذه جراءة مل يتح ألحد ـ فيام مىض ـ أن يعلن بمثلها يف : (1)قال الشيخ

قوم من املسلمني فَتوى عنه وتروج، إهنا تؤدى بقائلها واملصدق به إىل 

كان )املؤمن( يأخذ القرآن من االمام إذا  االستغناء عن رسالة ُممد 

املبني.. أو يأخذ مبارشة من أرحم الرامحني فإنه ليس من أمة ُممد، ألن أمة 

، أخذه الصحابة مبارشة وكتبوه ورووه، وبلغ إىل ُممد أخذت القرآن منه  

من مل يكن حارضا نزوله ومن بعده برواية بلغت حد التواتر يف كل كلمة منه 

مل يأخذ القرآن مبارشة من اللوح املحفوظ، وال تلقاه  وكل حرف، وهو 

مبارشة من اهلل، وإنام تلقاه من لدن حكيم عليم بواسطة أمني الوحي جربيل 

ُه َلَتنِْزيُل َربِّ اْلَعاملنَِيَ  }عليه السًلم، كام أنبأنا عًلم الغيوب،  ]الشعراء:  { َوإِنَّ

192] .. 

إن هذه الدعوى خطرية جدا ألهنا تؤدي إىل أن الوحي مل ينقطع بختم 

 
( يف نقد  1/272)ج، رصاع بني السنة والبدعة،الكًلم الوارد هنا هو للشيخ أمحد محاين يف كتابه      (1)

الشيخ ابن عليوة الذي اعتربناه شيخ اإلشارة.. وقد أرشنا بقرص شيخ العبارة إىل املجلس اإلسًلمي  

 األعىل الذي كان يرأسه الشيخ محاين.  
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َوَما   }الرسالة، فمن يقرأ اللوح املحفوظ، ومن يتلقى عن اهلل فهو يوحى إليه:  

 ِحَجاٍب أَ 
ِ
َمُه اهللَُّ إاِلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراء ْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي َكاَن لَِبرَشٍ َأْن ُيَكلِّ

ُه َعيِلٌّ َحكِيمٌ  نحن املسلمني نعتقد أن [، و51]الشورى:  { بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

  الوحي قد انتهى بختم الرسالة(

قال ذلك، ثم ختم اجللسة، وهو يقول: انتظروا.. يف هذا املساء سوف 

 نقيض عىل هذه الفتنة من جذورها.

بقليل، شعرت بأشواق جتذبني إىل شيخ اإلشارة،  قبل آذان املغرب

ألزيح عن قلبي ما علق به من رين بسبب شيخ العبارة، فذهبت، لكني 

فوجئت هبا مغلقة بالشمع األمحر.. سألت املارة عن الشيخ، فأخربوين أنه 

 اقتيد إىل السجن.. وأن شيخ العبارة انترص أخريا عىل شيخ اإلشارة..

أيضا سمعت أن شيخ العبارة رقي إىل مناصب مهمة ويف ذلك املساء 

يف الدولة، بحيث صار هو املمثل األعىل لإلسًلم، وهو املفتي الوحيد يف 

 الدولة، واملفرس الوحيد للقرآن.
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 العربة.. واألسطورة 

تشكل القصص جزءا مهام من القرآن الكريم قد يصل إىل النصف، 

 وقد يتجاوزه.. وهنا تكمن اخلطورة.. 

ذي يتقن التعامل مع هذا النصف، يكون قد تعامل حقيقة مع فال

القرآن اإلهلي املقدس.. وإن أساء التعامل معه يكون قد ضيع نصف القرآن، 

أو تعامل مع قرآن آخر نسجه هبواه أو ثقافته أو بيئته أو طائفته ومذهبه.. وهو 

ون من يقول حينذاك شعر أو مل يشعر بتحريف القرآن وتبديله وتغيريه، ويك

الذين بدلوا الكلم عن مواضعه، وتكون يده من األيادي اآلثمة التي مل تتطهر 

 لتلمس احلقائق القرآنية.

ال تستعجلوا يف اإلنكار عيل.. فهذا الكًلم ليس من نسج اخليال، 

 وليس نظرة موغلة يف التشاؤم، بل هو الواقع السائد يف تراثنا وتارخينا..

د من الناس بأي حكم.. فاهلل هو الديان وأنا ال أقوله ألحكم عىل أح

وهو الذي حيكم بني عباده.. ولكني أقوله ألنه الواقع أوال.. ونحن مطالبون 

بأن نكون صادقني يف نظرتنا للواقع، ويف حكمنا عليه.. وأقوله ثانيا، ألنه ال 

يمكن أن نصحح واقعنا، ونحن نفخر بأنفسنا وتراثنا وأجمادنا، ولو كان عىل 

 ييع نصف القرآن، أو حتريفه وتبديله.حساب تض

سأقص عليكم قصة قد تبسط هذه احلقيقة التي أومن هبا، وهي رمزية 

كسائر القصص، فمن فك الرمز وصل إىل احلقيقة، ومن انشغل بالرمز تاه 



35 

 

 عنها، مثلام نتيه متاما عن الرموز املودعة يف القصص القرآين.

ستني وشيخني خمتلفتني متاما لقد قدر يل يف ذلك اليوم أن أمر عىل مدر

 إىل درجة التناقض مع أن الكتاب الذي حياوالن فهمه واحد.

أما الشيخ األول الذي مررت عليه بجنب تًلميذه يف مدرسته 

املتواضعة، فهو شيخ العربة.. كان املحل الذي يقيم فيه مع تًلميذه ضيقا 

الطائفة املحدودة بسيطا.. وكان عدد تًلميذه قليًل جدا.. ربام يمثلون تلك 

التي فهمت مراد اهلل من قصصه.. فاعتربت اهلل مربيا بالقصص، وهاديا هبا، 

 وداعيا عباده إىل سبيله من خًلله.

ُْويِل   }تلك الطائفة التي وعت قوله تعاىل:  ٌة ألِّ َلَقْد َكاَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ

ى َوَلـكِن َتْص  ِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلَّ األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفََتَ

َقْوٍم ُيْؤِمُنونَ   َوُهًدى َوَرمْحًَة لِّ
ٍ
ء  (111)يوسف:  { يَشْ

تلك الطائفة هم أولوا األلباب الذي هيتمون باللب، ال بالقشور، 

 وباألعامق ال بالسطحيات..

قص تلك الطائفة هي الوحيدة التي عرفت أن اهلل بذاته العلية عندما ي

( 3)يوسف:  { َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص  }علينا أحسن القصص: 

ليس حكواتيا وال مؤرخا.. وإنام هو اهلل رب العاملني.. الذي يعلم نفوس 

 عباده، ويعلم كيف يربيها.

أما الشيخ الثاين، فقد كانت مدرسته واسعة فسيحة، وكان عدد 
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 لَتف باد عىل اجلميع: الشيخ وتًلميذه..تًلميذه كثريا، وكان الثراء وا

وهم يمثلون تلك الطائفة الكبرية من األمة التي انشغلت بالقصة عن 

العربة.. وانشغلت بالتاريخ عن الواقع.. وانشغلت هبوى النفس عن مراد 

 الرب..

ولذلك مل ترفعها القصص.. ومل تعرج هبا.. بل مل هتذب هبا نفوسها.. 

يها من خًلهلا ليبثها وحيه، ويلقنها مراده.. ويتخذ بل إن الشيطان ترسب إل

َوَما  }من آيات اهلل وسيلة لذلك، كام صور اهلل تعاىل ذلك بدقة يف قوله: 

ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه  َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا مَتَنَّى َأْلَقى الشَّ

ْيَطاُن ُثمَّ حُيْكُِم اهللَُّ آَياتِِه َواهللَُّ َعلِيٌم َحكِيٌم )َفَيْنَسُخ اهللَُّ َما   ( لَِيْجَعَل 52ُيْلِقي الشَّ

ْيَطاُن ِفْتنًَة لِلَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة ُقُلوهُبُْم َوإِنَّ الظَّاملنَِِي  َما ُيْلِقي الشَّ

 [ 53، 52]احلج:  { َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد 

كان للشيطان نصيب وافر يف تفاسري القرآن، وخاصة يف اجلانب  وقد

القصيص منها، وكان له دور يف حتريف مسار القرآن الكريم بتلك التفاسري 

ليتحول من كتاب سنن وقوانني وحقائق وعرب إىل كتاب خرافة وأسطورة 

 وشعوذة.

سأحكي لكم حديث شيخ العربة مع تًلميذه.. وسأحكي لكم بعدها 

يخ األسطورة مع تًلميذه، ولكم أن حتددوا موقفكم الذي جيعلكم حديث ش

 تعيشون القصص، أم تتسلون هبا.
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وقد كان النموذج الذي شهدته يف كًل املدرستني واحد، وهو قصة نبي 

اهلل سليامن عليه السًلم.. فهلم لنراه بني العربة واألسطورة.. ونسأل أنفسنا 

ي قص علينا القرآن قصته: هل هو بعد ذلك: أين هو سليامن احلقيقي الذ

 سليامن العربة، أم سليامن األسطورة؟

 العربة: 

جلست مع التًلميذ املتواضعني يف املدرسة املتواضعة مع الشيخ 

 املتواضع.. وبدأ احلديث..

طلب الشيخ من القارئ أن يقرأ ما ورد يف القرآن الكريم حول سليامن 

اجلميل اهلادئ من مواضع خمتلفة حتكي عليه السًلم.. فقرأ القارئ بصوته 

 مجيعا قصة سليامن عليه السًلم.

بعد أن انتهي القارئ، التفت الشيخ إىل تًلميذه، وقال: أنتم تعلمون 

طريقتي يف التعامل معكم.. فنحن مجيعا تًلميذ القرآن الكريم.. وليس فينا 

فباحلوار أستاذ وال تلميذ.. ولذلك سلوين ما بدا لكم، ودعوين أسألكم.. 

نستطيع أن نفهم احلقائق.. وباحلوار نستطيع أن نامرس التفكري اجلامعي الذي 

اَم َأِعُظُكْم بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هلِلَِّ َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ   }دعا إليه قوله تعاىل:  ُقْل ِإنَّ

ُروا   [46]سبأ:  { َتَتَفكَّ

يِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن اَل َيْأتِ   }وتذكروا جيدا أننا أمام كتاب 

[، فكل كلمة فيه حقيقة عظيمة.. 42]فصلت:    {  َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحِكيٍم مَحِيدٍ 
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وكل آية فيه بحر من بحار احلكمة.. ولكم أن تسبحوا يف هذا البحر.. ولكم 

ُهَو  }ابه، فاهلل أن تغَتفوا منه.. وال حتقروا ما يلهمكم اهلل أثناء تدبركم لكت

 [26]سبأ:  { اْلَفتَّاُح اْلَعلِيمُ 

وال حتذروا أن تقولوا يف القرآن ما مل يقله سلفكم أو خلفكم.. فالقرآن 

هو خطاب اهلل لكم.. وبقدر تقواكم تنالون من حكمته، وتفهمون مراد اهلل.. 

ُقوا اهللََّ }وترقى حياتكم ودرجتكم عند اهلل بذلك.. كام قال تعاىل:   َواتَّ

 َعلِيمٌ 
ٍ
ء  [282]البقرة:  { َوُيَعلُِّمُكُم اهللَُّ َواهللَُّ بُِكلِّ يَشْ

: يا شيخ.. يف نفيس يشء من (1)رفع أحد التًلميذ يده بأدب، وقال

طلب سليامن عليه السًلم من ربه سبحانه وتعاىل أن يعطيه ملكا مل يعطه أحدا 

بِّ اْغِفْر يِل َوَهْب يِل ُمْلًكا اَل َقاَل رَ  }من عباده، كام نص عىل ذلك قوله تعاىل: 

اُب   [35]ص:  { َينَْبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي إِنََّك َأْنَت اْلَوهَّ

قال الشيخ: قل، فًل حرج عىل املتعلم أن يعرض شبهته عىل معلمه، أمل 

عن الوسوسة التي جيدها أحدهم، ألن  تعلم أن الناس سألوا رسول اهلل 

:)  ذاك رصيح اإليامن، إن ب إليه أن يتكلم هبا، فقال يسقط عن الثريا أح

  (2)الشيطان يأيت العبد فيام دون ذلك فإن عصم منه وقع فيام هنالك(

قال التلميذ: لقد قلت يف نفيس: لقد عهدنا األنبياء ـ عليهم الصًلة 

 
 بعض العرب املذكوره هنا نقلتها بترصف من كتايب )مفاتيح املدائن(     (1)

 (  رواه النسائي.   (2)
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والسًلم ـ زاهدين يف متاع الدنيا راغبني يف اهلل مكتفني باهلل، فكيف طلب 

 هذا الطلب الغريب؟ سليامن 

 يف القرآن الكريم؟  قال الشيخ: أجبني يا بني.. كيف ترى سليامن  

قال التلميذ: ال أراه إال خريا منيبا، بل لقد أثنى اهلل عليه بكونه منيبا 

اٌب َووَ   }رجاعا إىل اهلل، فقال: ُه َأوَّ  { َهْبنَا لَِداُوَد ُسَلْياَمَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ

 { َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْياَمَن َوَأْلَقْينَا َعىَل ُكْرِسيِِّه َجَسدًا ُثمَّ َأَناَب   }(، وقال:30)ّص:

 (34)ّص:

 قال الشيخ: فهل شغله تدبري ملكه العظيم الذي ال نظري له عن اهلل؟

.. بل أراه يذكر اهلل كل حني، ويعرف الفضل هلل كل قال التلميذ: ال

َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر   }حني، فعندما مر عىل النملة وسمع كًلمها قال:

ِتي َأْنَعْمَت َعيَلَّ َوَعىَل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي  نِْعَمَتَك الَّ

نيَ بَِرمْحَتَِك يِف ِعَباِدكَ  احِلِ  (19)النمل: من اآلية {  الصَّ

 قال الشيخ: وهل ظهرت هذه اإلنابة يف عًلقته مع غريه؟

ُه   }قال التلميذ: أجل، فقد كتب مللكة سبأ يقول هلا: ُه ِمْن ُسَلْياَمَن َوإِنَّ إِنَّ

ِحيِم َأالَّ َتْعُلوا َعيَلَّ َوْأُتويِن ُمْسلِِمنيَ  مْحَِن الرَّ  ( 31)النمل: { بِْسِم اهللَِّ الرَّ

رْيِ َوُأوتِينَا ِمْن ُكلِّ   }وقال خماطبا رعيته: ْمنَا َمْنطَِق الطَّ َا النَّاُس ُعلِّ َيا َأهيُّ

 إِنَّ َهَذا هَلَُو اْلَفْضُل املُِْبنيُ 
ٍ
ء (، فقد أرجع الفضل إىل 16)النمل: من اآلية  {  يَشْ

 اهلل يف تعليمه منطق الطري، أو يف إتيانه من كل يشء.
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بتلك الصورة التي طلب ذلك امللك، و قال الشيخ: فإن سليامن 

ال ينازعه فيها أحد ليكون حجة عىل من شغله ملكه عن اهلل، وكأن سليامن 

   يقول لربه:) يارب هب يل من امللك ما تشاء.. بل هب يل ملكا ال ينبغي

ألحد من بعدي أن حيصل عليه.. فإن هذا امللك مهام كان عظيام.. وذلك 

يبعدا قلبي عن الرغبة فيك.. الفضل مهام كان وفريا لن حيجباين عنك، ولن 

فإين ال أرى األشياء مهام كثرت إال منك.. وال أرى نفيس إال بك.. فكيف 

 أحجب هبداياك الواصلة إيل.. أم كيف أنشغل بفضلك عنك؟( 

 قال التلميذ: فاستجاب اهلل ليبلوه؟

 قال الشيخ: ال، بل استجاب له، ليبلوكم.

 قلت: كيف؟

ه وصدق يقينه، فجعله حجة عىل كل قال الشيخ: لقد علم اهلل صدق

من انشغل بفضل اهلل عن اهلل، أو انشغل بالرغبة يف األشياء عن الرغبة يف 

مشيئ األشياء.. وقد جعله اهلل تعاىل باإلضافة إىل ذلك مقوما ملن أساءوا فهم 

الزهد، فتصوروا األرزاق حجبا عن اهلل، والفضل اإلهلي جنودا هلل تبعد عن 

 اهلل. 

لميذ: نعم، هذا صحيح، ولعله ألجل هذا ذكر اهلل تعاىل ما قال الت

مللكة سبأ من مظاهر امللك الذي أعطاه اهلل له، فلم يكن  أظهر سليامن 

غرضه الفخر عليها، وإنام كان غرضه تعريفها باهلل، ألهنا انشغلت بالعرش 
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 الذي كان هلا عن اهلل، فلذلك كان أول ما القاها به سليامن  (1)العظيم

َفَلامَّ َجاَءْت   }هو عرشها الذي حجبها عن اهلل، وعن التسليم له، قال تعاىل:

ُه ُهَو   (42)النمل:{ ِقيَل َأَهَكَذا َعْرُشِك َقاَلْت َكَأنَّ

بأنه  فلام قالت ذلك، ويف غمرة انبهارها بام رأت أخربها سليامن 

  }:(2)ىل عىل لسانهمع هذا امللك كان مسلام هلل، فلم حيجب به عن اهلل، فقال تعا

 َوُأوتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن َقْبِلَها َوُكنَّا ُمْسلِِمنَي(

حاجتها إىل املزيد من األدلة، أحرضها إىل  فلام رأى سليامن 

الرصح املمرد من القوارير، وقد كان من اجلامل بحيث ال يساوي عرشها 

سلم هلل، قال الذي شغلها عن اهلل شيئا بجانبه، وحينذاك مل متلك إال أن ت

َح َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسَبْتُه جُلًَّة َوَكَشَفْت َعْن َساَقْيَها َقاَل   }تعاىل: ْ ِقيَل هَلَا اْدُخيِل الرصَّ

ٌد ِمْن َقَواِريَر َقاَلْت َربِّ إِينِّ َظَلْمُت َنْفيِس َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْياَمَن  ٌح مُمَرَّ إِنَُّه رَصْ

 ِ  (44)النمل: { نيَ هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَ

قال الشيخ: بل يف القرآن الكريم ما يدل عىل هذا املعنى، فقد أوتيت 

 
إِينِّ َوَجْدُت اْمَرَأًة مَتْلُِكُهْم َوُأوتِيَْت ِمْن  (  وقد ذكر القرآن الكريم ذلك، فقال عىل لسان اهلدهد: 1)

 َوهَلَا َعْرٌش َعظِيٌم 
ٍ
ء  (23)النمل: ُكلِّ يَشْ

(  هذا هو الصحيح، وهو ما قاله جماهد وسعيد بن جبري، وقد اختاره ابن جرير وابن كثري، ال من   1)

َح  قول ملكة سبأ، بدليل أهنا إنام أظهرت اإلسًلم بعد دخوهلا إىل ا ْ لرصح، كام قال:) ِقيَل هَلَا اْدُخيِل الرصَّ

ٌد ِمْن َقَواِريَر َقاَلْت َربِّ  ٌح مُمَرَّ إِينِّ َظَلْمُت َنْفيِس َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسبَتُْه جُلًَّة َوَكَشَفْت َعْن َساَقيَْها َقاَل إِنَُّه رَصْ

 (44النمل:) َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلياَْمَن هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنِيَ 
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ملكة سبأ من الذكاء ما استطاعت أن متيز به امللوك من املؤمنني، فقد أرسلت 

َوإِينِّ     }لتختربه موقفه من املال، قال تعاىل عىل لساهنا:  هبدية قيمة لسليامن  

ٍة َفنَاظَِرٌة بَِم َيْرِجُع املُْْرَسُلونَ  ِديَّ  (35)النمل: { ُمْرِسَلٌة ِإَلْيِهْم هِبَ

 ما أعطاه اهلل من اإليامن والفضل فوجده نظر إىل لكن سليامن 

وَنِن باَِمٍل َفاَم آَتايِنَ اهللَُّ َخرْيٌ   }أعظم بكثري من أن ينحجب هبديتهم، فقال: َأمُتِدُّ

تُِكْم َتْفَرُحونَ  ِديَّ  ( 36)النمل: { مِمَّا آَتاُكْم َبْل َأْنُتْم هِبَ

ملاذا  ، ولكنقال التلميذ: لقد فهمت يا معلم رس طلب سليامن 

ورد يف القرآن الكريم ذكر ملكة سبأ بالذات، وذكر هذا املوقف من سليامن 

  معها؟ 

قال الشيخ: لقد أراد اهلل من هذا النموذج أن يبني لنا كيفية دعوة من 

 هبرهتم الدنيا وشغلتهم عن اهلل.

 قال التلميذ: مل أفهم.

بتعظيمهم هلا انشغلوا عن قال الشيخ: إن ملكة سبأ بعرشها، وقومها 

اهلل، فجعل اهلل فيام أعطى املؤمنني من أسباب الفضل التي مل تشغلهم عن اهلل 

 ما يرغبهم يف اإليامن باهلل.

 قال التلميذ: ولكن القرآن الكريم ذكر إسًلم ملكة سبأ وحدها.

قال الشيخ: والقرآن الكريم ذكر التبعية املطلقة لقومها هلا، كام قال 

ٍة َوُأوُلو َبْأٍس َشِديٍد َواأْلَْمُر إَِلْيِك   }ىل لسان مستشارهيا:تعاىل ع َنْحُن ُأوُلو ُقوَّ



43 

 

(، وهو ما يدل عىل أهنم اتبعوها 33)النمل: من اآلية { َفاْنُظِري َماَذا َتْأُمِرينَ 

 عىل اإليامن.

 قال التلميذ: وهل رجعت إليهم حتى يتبعوها؟  

ع إليهم.. إن القرآن الكريم أخرب أن قال الشيخ: ومن قال: إهنا مل ترج

من إرساله هلا هو حثها عىل اإلسًلم ال سلب ملكها منها،  غاية سليامن 

 (31)النمل: { َأالَّ َتْعُلوا َعيَلَّ َوْأُتويِن ُمْسلِِمنيَ   }كام قال تعاىل عىل لسانه:

 قال التلميذ: ولكن املفرسين أخربوا أنه تزوجها.

 حفل زواجها!؟.. ما أولعكم بام ال يفيدكم.قال الشيخ: وهل حرضوا  

قال التلميذ: ولكنهم رووا يف ذلك أخبارا، فقد رووا أن اجلن أرادوا 

وأن تبدي عن ساقيها لريى ما عليها من   أن يبشعوا منظرها عند سليامن  

الشعر فينفره ذلك منها، وخشوا أن يتزوجها ألن أمها من اجلان فتتسلط 

 أن حافرها كان كحافر الدابة. عليهم معه وذكر بعضهم 

ملا أراد إزالته ـ حني عزم عىل تزوجها ـ سأل اإلنس  ثم إن سليامن 

عن زواله فذكروا له املوسى، فامتنعت من ذلك، فسأل اجلان فصنعوا له 

النورة ووضعوا له احلامم، فكان أول من دخل احلامم فلام وجد مسه قال:) 

 أوه من عذاب أوه أوه قبل أن ال ينفع أوه ( 

ا تزوجها أقرها عىل مملكة اليمن وقد ذكر الثعلبي وغريه أن سليامن مل

وردها إليها، وكان يزورها يف كل شهر مرة، فيقيم عندها ثًلثة أيام ثم يعود 
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عىل البساط، وأمر اجلان فبنوا له ثًلثة قصور باليمن: غمدان وساحلني 

 وبيتون. 

قال الشيخ: طهروا كتب تفسريكم من هذا الرفث، فاحلقائق اجلميلة 

يم ال ينجسها إال هذا اللغو الذي متلؤون به أسفاركم، الطاهرة للقرآن الكر

 وتضيعون به أوقاتكم، وتنشغلون به عن ربكم.

 قال التلميذ: أال يمكن، يا معلم، أن نستفيد من موقف سليامن 

 مع ملكة سبأ فنجعله أسلوبا من أساليب الدعوة هلل يف عرصنا؟ 

موه، فلو أن رجاال قال الشيخ: بل مل يذكره القرآن الكريم إال لتستخد

من هذه األمة رفعوا مهمهم وسخروا السنن التي وضعها اهلل هلم، وامتطوا 

صهوة الزمان، فأخرجوا األمة من غياهب التخلف واملعاناة، وأوصلوها إىل 

التقدم والتطور الذي ال حيجب عن اهلل لتحقق بذلك نرص اهلل الذي يدخل 

 الناس بسببه يف دين اهلل أفواجا.

 تلميذ: ولكن النرص ـ كام أتصوره ـ نرص جيوش.قال ال

قال الشيخ: ذلك نرص املصارعني، أما املساملون فهم الذين ينترصن 

 بأقًلمهم ودفاترهم، وفؤوسهم ومعاوهلم.

 رفع تلميذ آخر يده، وقال: لدي سؤال ال يزال يثار يف ذهني.

 قال الشيخ: قل ما بدا لك.. فمتى حجرت عليكم السؤال؟

من ملئه أن يأتيه  يذ: أنا أتعجب من طلب سليامن قال التلم
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بعرشها.. فقد كان له من القوى ما ليس هلم.. فلم طلب منهم ذلك، فقال: 

ُكْم َيْأتِينِي بَِعْرِشَها َقْبَل َأْن َيْأُتويِن ُمْسلِِمنيَ   } َا املأََْلُ َأيُّ  (38)النمل:  { َيا َأهيُّ

 ت؟قال الشيخ: فام الذي أجابه به العفري

َأَنا  }قال التلميذ: قال له ما نص عليه القرآن الكريم من قوله تعاىل:

 ( 39)النمل: { آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإِينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنيٌ 

قال الشيخ: فهل كان ما طرحه العفريت مقبوال من جهة رسعة 

 إحضاره؟

ن هناك وسيلة معارصة تستطيع قال التلميذ: أجل، فًل أظن أ

 إحضارالعرش هبذه الرسعة.

 بام طرحه العفريت؟ قال الشيخ: وهل ريض سليامن 

قال التلميذ: ال، بدليل أنه مل يكتف به، بل سمع للذي عنده علم من 

 الكتاب، فقد ضمن له رسعة أكرب.

مل يرض بام اقَتح العفريت، بل ظل  قال الشيخ: إذن سليامن 

 يتطلع إىل رسعة أعظم، إىل أن حصل عليها.

 قال التلميذ: أجل هذا واضح من القصة.

قال الشيخ: يمكنك أن تفهم من هذا بحسب وعائك.. وبحسب 

 القبلة التي يتوجه إليها عقلك وقلبك.

 قال التلميذ: مل أفهم.
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قال الشيخ: القرآن الكريم خياطب كل إنسان بحسب الوجهة التي 

توجه هلا.. فإن كان عابدا فهم من اآلية السباق اجلاري بني العابدين،كام قال 

[.. وإن كان عاملا 26]املطففني:  { َويِف َذلَِك َفْلَيَتَناَفِس املَُْتَنافُِسونَ   }تعاىل: 

وهكذا تشمل اآلية كل أنواع السباق  فهم منها السباق القائم بني العلامء..

حتى السباق القائم بني الدول.. فأنتم تعلمون أن هناك دوال متطورة تصنف 

ضمن العامل األول.. ودوال متخلفة عن ركب غريها من األمم.. ومن العار 

 عىل األمة التي أوتيت الكتاب أن تكون آخر األمم وأكثرها ختلفا.

يَح     }خنا عن رس قوله تعاىل:قال تلميذ آخر: فحدثنا يا شي َولُِسَلْياَمَن الرِّ

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر   (12)سـبأ:  { ُغُدوُّ

 قال الشيخ: فام فهمت منها.. وما الذي استفدته من املفرسين منها؟

، ومنها قال التلميذ: خيرب اهلل تعاىل عن النعم التي وهبها سليامن 

وها شهر ورواحها شهر، كام قال احلسن تسخري الريح له حتمل بساطه غد

البرصي:) كان يغدو عىل بساطه من دمشق، فينزل بإصطخر يتغدى هبا، 

ويذهب رائحًا من إصطخر فيبيت بكابل، وبني دمشق وإصطخر شهر كامل 

 للمرسع، وبني إصطخر وكابل شهر كامل للمرسع ( 

 قال الشيخ: فمن أخرب احلسن بذلك؟

سمعها من الصحابة الذين سمعوها من قال التلميذ: ربام يكون 

 ..رسول اهلل 
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 هو الذي ذكر ذلك؟ قال الشيخ: فلم مل تقل: إن رسول اهلل 

قال التلميذ: ألنه ال دليل عىل ذلك، فقد يكون سمعها من اليهود، أو 

 من غريهم.

قال الشيخ: فام قيمة هذا العلم الذي ال تعرف مصدره، وال صدقه.. 

لذي يفيدك أين يتغدى وأين يتعشى.. وهل ترى سليامن وحتى لو عرفته فام ا

عليه السًلم كان من املَتفني الذين يستغلون نعم اهلل عليهم لتغذية مآرب 

 الَتف فيهم.. أال ترى فيام ذكرته يل إهانة لنبي اهلل األواب التواب الزاهد؟

 قال التلميذ: من هذه اجلهة صدقت.. ولكن مل ذكر اهلل ذلك؟

اآلية تشري اىل أن الطريق مفتوح أمام البرش لقطع مثل هذه قال الشيخ:  

 املسافة يف اهلواء.. 

قال التلميذ: كأنك تقول: إن هذه اآلية حتث عىل البحث عن القدرات 

 املخزنة يف اهلواء الستغًلهلا يف قطع املسافات.

قال الشيخ: لست أنا الذي أقول هذا، بل إن اهلل تعاىل يقول يف معنى 

ة الكريمة:) إن عبدًا من عبادي ترك هوى نفسه، فحّملُته فوق متون هذه اآلي

اهلواء، وأنت اهيا االنسان! ان نبذت كسل النفس وتركته، واستفدت جيدًا 

   (1)من قوانني سنتي اجلارية يف الكون، يمكنك أيضًا أن متتطي صهوة اهلواء (

للنملة عندما  أخربنا سيدنا عن رس سمع سليامن قال تلميذ آخر: 

 
 كًلم لبديع الزمان النوريس.      (1)
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َا النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكنَُكْم ال حَيْطَِمنَُّكْم ُسَلْياَمُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال   }قالت: َيا َأهيُّ

(، فتبسم ضاحكا من قوهلا.. وعن رس ذكر 18)النمل: من اآلية { َيْشُعُرونَ 

 القرآن الكريم لذلك؟

 ترى أنت؟ قال الشيخ: فام

 قال التلميذ: تلك معجزة حصلت له.

قال الشيخ: أمل تعلم بأن معجزات اهلل ال خترق سنن اهلل، فسنن اهلل ال 

 يعَتهيا التبديل والتحريف!؟ 

قال التلميذ: أجل لقد علمتنا علم ذلك، ولكن كيف استطاع سليامن 

  أن يسمع النمل، وكيف استطاع أن يعلم لغتها!؟ 

صدق مع اهلل مل حيتقر أي يشء.. ومن مل حيتقر أي يشء   قال الشيخ: من

استفاد من كل يشء.. فاالحتقار هو احلجاب الذي حيول بيننا وبني فهم 

َب   }األشياء أو االستفادة منها.. ولذلك قال تعاىل:   إِنَّ اهللََّ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيرْضِ

ا الَّ  ا َمَثًًل َما َبُعوَضًة َفاَم َفْوَقَها َفَأمَّ ِْم َوَأمَّ ُه احْلَقُّ ِمْن َرهبِّ ِذيَن آَمنُوا َفَيْعَلُموَن َأنَّ

ِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللَُّ هِبََذا َمَثًًل ُيِضلُّ بِِه َكثِرًيا َوهَيِْدي بِِه َكثِرًيا  الَّ

 [26]البقرة:  { َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ اْلَفاِسِقنيَ 

َب   }لنا املثل بالذباب.. كام قال تعاىل:    وهلذا رضب اهلل َا النَّاُس رُضِ َياَأهيُّ

ُلُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا  ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َلْن خَيْ َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَّ

َباُب َشْيًئا اَل َيْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه َضعُ   { َف الطَّالُِب َواملَْْطُلوُب َلُه َوِإْن َيْسُلْبُهُم الذُّ
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 [73]احلج: 

فالعارف باهلل يستفيد من الذباب ما ال يستفيده الغافل من الكون 

 مجيعا.. 

بقي التًلميذ والشيخ يتناولون كل جزئية وردت يف قصة سليامن عليه 

السًلم بالبحث والتحليل والنظر مدة من الزمن.. وقد شعرت حينها بأن 

 عيني لتشمل احلياة مجيعا بمختلف جوانبها..  تلك السورة تتسع يف

وشعرت وكأن سليامن عليه السًلم عاد من جديد بصورته احلقيقية.. 

صورة األواب التواب الشاكر.. جاء ليلقننا من خًلل الكلامت القرآنية 

املقدسة كيف نعيش حياته، وكيف نتقمص شخصه الكريم.. ليتحقق بذلك 

ِذيَن َهَدى اهللَُّ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدهْ  }فينا قوله تعاىل:   [90]األنعام:  { ُأوَلئَِك الَّ

 األسطورة: 

رست بتلك املشاعر اجلميلة، وبصحبة روحية مع سليامن عليه السًلم 

إىل املدرسة الثانية، وأنا أقول يف نفيس: ليس عىل املرء أن يدرس من مدرسة 

 نضج املرء واتسع أفقه..واحدة.. فكلام تنوعت املدارس وتعددت كلام 

كنت أقول هذا من دون أن أدرك أن تلك املدرسة سوف تقوم بتخريب 

خطري لتلك الصورة اجلملية التي رسمتها يف نفيس مدرسة العربة املتتلمذة 

 عىل القرآن الكريم.. 

لعمر عندما أراه صحيفة من التوراة،  مل أكن حينها أعي رس قوله 
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ابع القرآنية اجلميلة بتلك التحريفات اخلطرية التي ُمذرا له من أن خيلط املن

 تنسخ مجال املعاين القرآنية املقدسة بقذارة التحريفات البرشية املدنسة..

حينها: )أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب؟ والذي نفيس  لقد قال له 

بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن يشء فيخربونكم بحق 

فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفيس بيده لو أن موسى صىل اهلل 

  (1)عليه وسلم حّيًا ما وسعه إال أن يتبعني(

.. ومل ينظروا إىل ول اهلل لكن لألسف قومنا مل ينظروا لغضب رس

قوله الواضح الذي ال حيتمل أي تأويل أو نسخ أو استدراك.. بل راحوا 

أذن يف احلديث عن بني إرسائيل بًل حرج..  ينرشون أن رسول اهلل 

وأصبح ذلك هو األصل.. ونسخ احلديث السابق، ونسخ معه غضب رسول 

ري معصوم.. وأنه غ ألن هؤالء يعتقدون أن غضب رسول اهلل  اهلل 

يمكن أن يغضب لغري يشء كام يغضب سائر البرش.. ومل يعلموا أبدا أن 

غضب رسول اهلل هو غضب اهلل نفسه.. فرسول اهلل ال يغضب عن هوى كام 

 ال ينطق عن هوى.

دعكم من أحاديثي فهي زفرة من زفرات غضبي عىل ذهايب إىل تلك 

كلامهتم يف نفيس زمنا طويًل.. املدرسة، وسامعي ملشاخيها.. فقد بقيت آثار 

ومل أستطع قلع تلك الصورة األسطورية القبيحة التي صوروها لنبي اهلل 

 
 رواه أمحد.     (1)
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سليامن عليه السًلم إال بعد جهد جهيد، والتجاء إىل اهلل أن يطهر قلبي من 

 كل حتريف شيطاين لكتابه ولصورة نبيه..

إىل   سأحكي لكم.. واعذروين.. واحذروا أن يرتسم ما أنقله من صور

نفوسكم.. فإن خفتم عليها.. فاتركوا القراءة، وال تكملوا باقي القصة.. 

 فدينكم أهم من كل قصة.

عندما دخلت املدرسة الكبرية ذات التًلميذ الكثريين والكتب الكثرية 

املتزامحة أحسست يف البداية ببعض الراحة التي نحس هبا عندما نرى مكانا 

 نال علام كثريا جديدا.مجيًل متسعا.. ومنيت نفيس بأن أ

ودخل يف أمنيتي يشء جديد، وهو اإلجازة والشهادة.. فقد علق عىل 

باب املدرسة بيان كبري عليه أختام كثرية.. تبرش املداومني عىل احلضور بنيل 

اإلجازات والشهادات العليا التي تتيح هلم تبوؤ املناصب الرفيعة يف تلك 

 املدرسة وغريها.

ذلك رس كثرة التًلميذ.. ورس حرصهم عىل  وهذا ما فرس يل بعد

 احلضور.

جلست جملسا من املجالس.. وكانت املفاجأة أن الدرس كان عن 

 سليامن عليه السًلم..

اعذروين أن أنقل لكم ما يقولون.. فبعض الناس ال يصدق بيشء إال 

 ِمَن اْلَقْوِل  }إذا رأيناه بعينه.. ولعل يف قوله تعاىل: 
ِ
وء اَل حُيِبُّ اهللَُّ اجْلَْهَر بِالسُّ
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[ ما يكون لنا عذرا يف ذكر 148]النساء:    {  إاِلَّ َمْن ُظلَِم َوَكاَن اهللَُّ َسِميًعا َعلِياًم 

 ذلك.. وهو من باب تغيري املنكر ال من باب إشاعته..

حلياة قال الشيخ لتًلميذه: سنحاول اليوم أن نرسم صورة علمية دقيقة  

سليامن الشخصية واالجتامعية والسياسية من خًلل ما قصه القرآن الكريم 

 علينا.. 

استبرشت خريا لكًلمه هذا، ومحدت اهلل عىل نعمة حضوري 

 للمدرسة.. 

بدأ الشيخ درسه بسؤال تًلميذه قائًل: أنتم تعلمون طريقتي.. 

خربها.. فأسألوين عن أي آية تتعلق بسليامن عليه السًلم، وسأنبئكم ب

فاحلمد هلل وفقني اهلل بفضله فقرأت، بل حفظت كل ما ترون من كتب 

التفسري ابتداء من الطربي وانتهاء بمن تعلمون من املفرسين املعارصين، ويل 

فوق ذلك عرشين جملدا يف تفسري القرآن الكريم.. مل أترك فيه قوال قيل يف 

 أي آية إال ذكرته.

له، فقال: أجل يا شيخنا.. واحلمد هلل   استأذن تلميذ من تًلميذه، فأذن

قد استفدنا منك كثريا.. ونحن ال نتتلمذ عليك فقط.. بل نتتلمذ عىل 

تفسريك أيضا.. وانطًلقا منه أريد أن أسألك عن تلك القصص الكثرية التي 

 ذكرهتا.. فقد حصل لنفيس منها يشء.

 قال الشيخ: سل ما بدا لك.. فًل حرج عليك يف ذلك.
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يذ: لقد رأيت أن الكثري منها من رواية كعب األحبار ووهب قال التلم

بن منبه وغريمها من اليهود أو من تًلميذ اليهود.. أال ترى أن يف ذلك خلطا 

 بني املعاين القرآنية واملعاين اليهودية الدخيلة؟

قال الشيخ، وهو حياول كظم غيظه: لو حرضت احلصص السابقة 

الهم لكانت القصص القرآنية غامضة لعلمت قيمة هؤالء املفرسين.. لو

 مبهمة ال نستطيع أن نفهم دقائقها وتفاصيلها.. 

تصور لو مل حيك لنا كعب ووهب قصة بقرة بني إرسائيل هل كنا 

 سنفهمها.. إهنا تصبح مثل قصة بًل أول وال آخر..

قال ذلك، ثم توجه لتًلميذه قائًل: باملناسبة.. من منكم يذكر قصة 

 ل.. فقد قصصنا لكم مفصلة وموجزة..بقرة بني إرسائي

 قال تلميذ من التًلميذ: أنا أحفظ املوجزة منها عىل ظهر قلب.

قال الشيخ: فارسدها لنا حتى يعلم زميلك قيمة العلم.. وقيمة 

 املعلومات التي بثها لنا أولئك الذين قيضهم اهلل لتفسري كتابه..

القرآن الكريم قصة   أخذ التلميذ يقرأ من ذاكرته، وكأنه يردد سورة من

عجيبة لبقرة بني إرسائيل ممتلئة باألحداث والتفاصيل التي مل يتطرق القرآن 

 الكريم إليها.

بعد أن انتهى قال الشيخ: بورك فيك يا بني.. أظن أنك يف املستقبل 

 القريب سيكون لك جملس مثل جمليس يف هذه املدرسة.
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 هذه القصة صادقة؟قال تلميذ آخر: ولكن يا شيخنا من أين لنا أن 

قال الشيخ: أول دليل عىل صدقها هو ذلك الثناء العظيم الذي أثنت 

به األمة عىل رواهتا.. فكعب األحبار ووهب بن منبه من املشهود هلم 

 بالعلم.. 

ولكني رأيت شيخا كبريا مثل الشيخ ُممد رشيد رضا قال التلميذ: 

رة، وقد قال يف ذلك: )إن يتهم هؤالء بأهنم دسوا يف الدين اخلرافة واألسطو

كعب األحبار كان من زنادقة اليهود الذين أظهروا اإلسًلم والعبادة لتقبل 

أقواهلم يف الدين، وقد راجت دسائسه وانخدع هبا بعض الصحابة فرووا عنه 

وتناقلوا مروياته بدون إسناد إليه حتى ظن بعض التابعني ومن بعدهم أهنا 

  )(1)مما سمعوه من النبي 

قال آخر: أجل.. وقد قرأت له قوله: )إن رش رواة هذه اإلرسائيليات 

أو أشدهم تلبيسًا وخداعًا للمسلمني وهب بن منبه وكعب األحبار، فًل جتد 

خرافة دخلت يف كتب التفسري والتاريخ اإلسًلمي يف أمور اخللق والتكوين 

  (2)ثل(واألنبياء وأقواهلم والفتن والساعة واآلخرة إال منهام مرضب امل

غضب الشيخ، وقال: ويله.. ما هذا اهلراء الذي ينطق به.. أهو خري 

من شيخ اإلسًلم.. وغريهم من أعًلم السلف الذين اعتربوا كعب األحبار 

 
 (541/  27جملة املنار )     (1)

 (783/  27جملة املنار )     (2)
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خصوصا من أئمة الدين، وبحرا من بحور العلم.. بل إهنم اعتربوا من يتهم 

كعب األحبار كعبا كمن يتهم الصحابة أنفسهم.. والشواهد الكثرية تشهد ل

بصدق إسًلمه وقوة إيامنه، ومن أبرز هذه الشواهد شهادة كثري من الصحابة 

 .(1)له بذلك

فإذا تتبعنا حياة كعب يف اإلسًلم، ورجعنا إىل مقاالت بعض أعًلم 

الصحابة فيه، وأحصينا من حتمل منهم عنه وروى له، ومن أخرج له من 

جدنا ما يدحض ويبطل هذه شيوخ احلديث يف مصنفاهتم.. لو فعلنا ذلك لو

الفرية، ويشهد له بقوة دينه وصدق يقينه، وأنه قد طوى قلبه عىل اإلسًلم 

املحض والدين اخلالص، ولغزارة علمه وكثرة معارفه هلج بعض أعًلم 

الصحابة بالثناء عليه، فقال عنه أبو الدرداء: )إن عند ابن احلمريية لعلام 

   (2)كثريا(

املؤمنني معاوية، فقد وضعه مع كبار الصحابة، وأثنى عليه أما خال 

من بينهم، فقال: )أال إن أبا الدرداء أحد احلكامء، أال إن كعب األحبار أحد 

.. انظر كيف (3)العلامء، إن كان عنده لعلم كالبحار، وإن كنا فيه ملفرطني(

 اعترب نفسه مفرطا يف التلقي عنه.. 

عىل توثيق كعب؛ وأنى يكون ذلك وقد وهكذا نجد مجاهري املحدثني 

 
 نقلنا هذا، وبترصف من موقع معتمد لدى التيارات السلفية، وهو موقع بيان اإلسًلم.      (1)

 (9/449الطبقات الكبري، ابن سعد، )     (2)

 (.. 650/ 5اإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر العسقًلين، )     (3)
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 جلس الكثري من الصحابة بني يديه، ورووا عنه كام رووا عن رسول اهلل 

سواء بسواء.. وهذا رس ما اختلط من رواياهتم عنه برواياهتم عن رسول اهلل 

 ،لقد حدث عنه من أعًلم الصحابة كأيب هريرة، وعبد اهلل بن عمر ..

يكن هؤالء وال غريهم ممن رووا عنه سذجا وال وعبد اهلل بن الزبري، ومل 

خمدوعني فيه، وإنام أيقنوا أنه صدوق فيام يروي، فرووا عنه؛ لذلك قال عنه 

، وقد روى له مسلم يف صحيحه، وأبو (1)ابن حجر يف التقريب: )ثقة خمرضم(

داود والَتمذي والنسائي وغريهم، وهو دليل عىل أن كعبا كان ثقة غري متهم 

 .(2)ء مجيعاعند هؤال

استأذن تلميذ آخر، فقال له الشيخ: جملسنا اليوم عن سليامن عليه 

 السًلم.. وال أريد أسئلة أخرى خارج املوضوع..

 قال التلميذ: عنه كنت سأسألك .. 

 قال الشيخ: ما دمت تريد أن تسأل عنه، فسل ما بدا لك.

ْياَمَن َوَأْلَقْينَا َعىَل ُكْرِسيِِّه َوَلَقْد َفَتنَّا ُسلَ  }قال التلميذ: ما معنى قوله تعاىل 

[.. فقد اختربنا بعض املشايخ البارحة فيها، 34]ص:  { َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب 

 فبهت، ومل جيد جوابا.

قال الشيخ، وهو يبتسم: عىل اخلبري سقطت.. سأنبئك من نبئها ما 

 
 .. 812تقريب التهذيب، ابن حجر العسقًلين، ص      (1)

 (.449/ 9الطبقات الكبري، ابن سعد، )     (2)
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 يروي غليلك.. 

وقعت لسليامن عليه هذه اآلية الكريمة تذكر الفتنة العظيمة التي 

إىل أن اجلسد الذي ألقي عىل كريس  (1)السًلم.. وقد ذهب أكثر املفرسين

 سليامن هو صخر اجلني.

وقد اختلف املفرسون يف اسمه، فالسدي ذكر أن اسمه حبقيق، وعن 

بعضهم: ان اسمه كان آصف، واملعروف هو األول، وقد روي عن ابن 

 عباس.

ن شيطانا ماردا ال يقوى عليه أحد، وأما قصته: فقد روي أن صخرا كا

فابتىل اهلل تعاىل سليامن به، وسلبه ملكه، وقعد هذا الشيطان عىل كرسيه يقيض 

 بني الناس، وكان سبب ذلك أن ملك سليامن كان يف خامته.

وقد قال وهب بن منبه: وكان ذلك اخلاتم فام ألبسه اهلل تعاىل آدم عليه 

الشمس، فلام أكل آدم من الشجرة،  السًلم يف اجلنة، وكان ييضء كضوء

وعىص اهلل تعاىل سلب اخلاتم، ثم إن اهلل تعاىل أنزله عىل سليامن، وعقد به 

 ملكه..

قال أحد التًلميذ: هًل وصفت لنا سيدنا صفة ذلك اخلاتم، فقد 

 شوقتنا إليه.

قال الشيخ: لقد قمت بتحقيق معمق يف ذلك.. وقد وصلت إىل أنه 

 
 (، فام بعدها. 441/ 4ما نذكره هنا من تفسري اآلية هو من تفسري السمعاين )    (1)
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أركان، يف ركن منه مكتوب: أنا اهلل مل أزل، ويف الركن خاتم مربع له أربعة 

الثاين مكتوب: أنا اهلل احلي القيوم، ويف الركن الثالث مكتوب: أنا العزيز ال 

عزيز غريي، ويف الركن الرابع مكتوب: ُممد رسول اهلل.. وذكر بعضهم أن 

 املكتوب عليه كان آية الكريس.

 قال التلميذ: فأكمل لنا القصة.. 

 الشيخ: أين وصلت؟ قال

 قال التلميذ: لقد ذكرت لنا أن رس ملك سليامن كان يف خامته..

قال الشيخ: أجل.. تذكرت.. كان سليامن عليه السًلم إذا دخل 

 مغتسله سلم اخلاتم إىل جارية له، وقد كان له املئات من اجلواري..

 وقد دخل مرة وسلم اخلاتم إىل اجلارية، فجاء صخر يف صورة سليامن،

فأخذ اخلاتم من اجلارية.. أنتم تعلمون أن اجلن يتشكل يف الصور املختلفة.. 

 وقد يكون من اجلالسني بيننا اآلن جني يف صورة تلميذ من التًلميذ..

اقشعر جسدي ملا قال، ورصت أنظر إىل التًلميذ امللتفني حوله، 

 فأراهم بصور عجيبة مرعبة.. لكني متاسكت، ورحت أستمع إىل القصة.

ال الشيخ: .. وخرج سليامن يطلب اخلاتم، فلم جيده، فعلم أن اهلل ق

تعاىل سلبه ملكه.. فذهب يسيح يف األرض، ومل يعرفه أحد بصورته، وكان 

يستطعم الناس، ويقول: أنا سليامن بن داود، فيكذبونه ويؤذونه ويزعمون 

 أنه جمنون. 
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عم أنه سليامن لقد ورد يف مصادرنا املوثوقة أنه استطعم مرة من قوم وز

بن داود، فقام رجل وشج رأسه بعصا يف يده، ثم إهنم أعطوه كرسة يابسة، 

فحمل الكرسة إىل شط هنر ليبليها باملاء، وكان جائعا مل يصب طعاما منذ أيام، 

 فذهب املاء بالكرسة.

وروي إنه كان عىل شط البحر، فجاءت موجة ومحلت الكرسة، فدخل 

الغرق فرجع ورجعت الكرسة ثم إنه طمع هو البحر يف إثرها حتى خاف 

 فيها وذهب ليأخذها، فذهبت الكرسة، هكذا مرات..

رأيت تًلميذه يبكون بحرارة، ومل أدر هل كانوا يبكون عىل الكرسة 

التي فرت منه، أم عىل سليامن عليه السًلم الذي وعده اهلل بأن هيبه اهلل ملكا 

 ال ينبغي ألحد من بعده.

ودموعه تنحدر: فهل ظفر باخلاتم.. وكيف عاد قال بعض التًلميذ، 

 ملكه إليه؟

قال الشيخ: يف يوم من األيام.. وبعد ُمن كثرية مر هبا.. مر عىل قوم 

صيادين؛ فسأهلم شيئا ليأكله فأعطوه سمكة ميتة، فشق جوفها، فوجد خامتة 

فيها، فجعله يف إصبعه، وعاد إليه ملكه، وعكفت الطري يف الوقت عىل رأسه، 

 تمع إليه اإلنس واجلن والشياطني.واج

رأيت الفرح باديا عىل وجوه التًلميذ، وصار هينئ بعضهم بعضا من 

 الفرح.. 
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قال بعض التًلميذ: فام كان مصري صخر اجلني، وماذا فعل بخاتم 

 سليامن؟

قال الشيخ: لقد روي يف مصادرنا املوثوقة أنه ملا أخذ اجلني اخلاتم 

ن.. ثم ذهب وقعد عىل كرسيه، وجعل ينفذ حتولت صورته إىل صورة سليام

ما كان ينفذه سليامن إال أنه اختلف يف قيامه بعًلقة مع نساء سليامن الكثريات 

والتي يقربن من ألف امرأة.. فذهب البعض إىل أنه مل يكن يستطيع ذلك.. 

وذهب آخرون إىل أنه كان يصيبهن يف فَتة العادة الشهرية.. وذهب آخرون 

 .(1)يصيبهن مطلقاإىل أنه كان 

 قال تلميذ آخر: أمل يفطن بنو إرسائيل إىل التفريق بني صخر وسليامن؟

قال الشيخ: لقد روي يف مصادرنا املوثوقة أن بني إرسائيل أنكروا أمر 

صخر اجلني؛ ألنه كان يقيض بغري احلق؛ فذهبوا إىل نساء سليامن، وقالوا هلن: 

نعم؛ فحينئذ وقع يف قلبهم أن سليامن تنكرون من أمر سليامن شيئا، فقلن: 

 قد ابتيل، وأن اهلل تعاىل سلبه ملكه، وأن الشخص الذي عىل الكريس شيطان.

فأخذ بنو إرسائيل التوراة وجاءوا إىل حول الكريس وجعل يقرؤوهنا؛ 

 فطار صخر إىل أرشف القرص، ثم طار من رشف القرص ومر فوقع يف البحر.

 ن بصخر عندما عاد إىل ملكه؟قال التلميذ: فام فعل سليام

قال الشيخ: روي يف مصادرنا املوثوقة أنه ملا رد اهلل تعاىل عىل سليامن 

 
 ( 442/ 4تفسري السمعاين )    (1)
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ملكه، أمر الشياطني بطلب صخر، فوجدوه ومحلوه إىل سليامن؛ فصفده 

 باحلديد، وجعله يف صندوق، وألقاه يف البحر، فهو يف البحر إىل يوم القيامة.

بجزيرة من جزائر البحر، فأرسل وروي أن الشيطان هرب حتى حلق 

يف طلبه، وكان شيطانا مريدا يطلبونه وال يقدرون  -عليه السًلم–سليامن 

عليه حتى وجدوه يوما نائام، فجاؤوا فبنوا عليه بناينا من رصاص، فاستيقظ، 

فوثب، فجعل ال يثب يف مكان من البيت إال أن دار معه الرصاص، فأخذوه 

، فأمر به، فنقب له يف رخام، -عليه السًلم–يامن وأوثقوه: وجاءوا به إىل سل

 ثم أدخل يف جوفه، ثم سد بالنحاس، ثم أمر به، فطرح يف البحر.

الذي بسببه وقع  –سيدنا  –قال تلميذ آخر: ما هو السبب يف رأيك 

 سليامن عليه السًلم يف هذه الفتنة؟

قال الشيخ: لقد روي يف مصادرنا املوثوقة يف ذلك أقوال كثرية.. منها 

أن اهلل تعاىل كان أمره أال يتزوج امرأة من غري بني إرسائيل، فخالف وتزوج 

امرأة من غريهم، فابتًله اهلل تعاىل.. ومنها أنه كانت عنده امرأة، وكان حيبها 

نسان، فطلبت املرأة من حبا شديدا، فخاصم أخوها إىل سليامن يف يشء مع إ

سليامن أن يقيض ألخيها؛ فقال هلا: نعم، ومل يفعل ذلك، فابتًله اهلل تعاىل.. 

ومنها أنه احتجب من الناس ثًلثة أيام، ومل ياذن ألحد، فأوحى اهلل تعاىل 

إليه: يا سليامن، إين إنام بعثتك وأعطيتك هذا امللك؛ لتنصف املظلومني، 

ألقوياء، ومل أعطك لتحتجب عن الناس.. ومنها وتكون عونا للضعفاء عىل ا
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أنه قال مرة: واهلل ألطوفن الليلة عىل نسائي، وكان له ثلثامئة امرأة، وسبعامئة 

رسية، ولتحملن كل امرأة منهن، وتلد غًلما يقاتل يف سبيل اهلل، فقال له 

امللك: قل إن شاء اهلل، فلم يقل، فلم حتمل امرأة منهن إال امرأة واحدة 

لت، فولدت نصف إنسان، وابتًله اهلل تعاىل.. ومنها أنه كان أصاب من مح

 بعض نسائه يف حالة احليض، فابتًله اهلل تعاىل.. وغري ذلك من األقوال.

 قال التلميذ: فام القول الذي تراه راجحا؟

قال الشيخ: لقد بقيت عرشين سنة أحقق يف املسألة.. وقد عرفت بعد 

ذلك هو أنه تزوج بامرأة؛ فعبدت املرأة صنام  البحث الطويل أن السبب يف

 .. (1)يف داره من غري أن يشعر بذلك، فابتًله اهلل تعاىل لغفلته

هًل حكيت لنا قصة سليامن عليه  -سيدنا -قال تلميذ آخر: باملناسبة 

 السًلم مع ملكة سبأ، والتي ورد ذكرها يف القرآن الكريم.

رشاحيل.. وقد ذكر الثقاة أنه قال الشيخ: تلك املرأة هي بلقيس بنت 

 ..(2)ولدها أربعون ملكا، آخرهم أبوها.. وكان أحد أبوهيا من اجلن

 قال التلميذ: عجبا هلم كيف طاب ألهل اليمن أن يولوا أمرهم امرأة؟

ضحك الشيخ، وقال: كيف تنتظر من قوم يعبدون الشمس أن يفطنوا 

من وغبائهم، فعن خالد إىل هذا.. وهلذا ورد عن سلفنا الصالح ذم أهل الي

 
 ( 443/ 4تفسري السمعاين )    (1)

 ( 89/ 4تفسري السمعاين )    (2)
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بن صفوان قال واصفا أهل اليمن: )هم من بني دابغ جلد، وسايس قرد، 

  (1)وحائك برد، ملكتهم امرأة، ودل عليم هدهد وغرقتهم فأرة(

 قال التلميذ: فحدثنا عن اهلدية التي أهدهتا له.. ما كانت؟

ومائة قال الشيخ: لقد روي يف مصادرنا املوثوقة أهنا كانت مائة غًلم،  

جارية.. وقيل أهنا أرسلت إليه مائتي غًلم ومائتي جارية، وكان بعضهم 

يشبه البعض يف الصورة والصوت واهليئة، وقالت للرسول: قل له: ليميز بني 

 .(2)الغلامن واجلواري

قال التلميذ: بربك سيدنا كيف استطاع سليامن عليه السًلم أن يميز 

 بني الغلامن واجلواري؟

قد قمت بتحقيق علمي مفصل يف ذلك استغرق مني زمنا قال الشيخ: ل

طويًل.. وها أنذا أقدمه لكم جمانا.. لقد وصلت إىل أنه أمرهم باجللوس 

ودعا بالغلامن واجلواري بأن يتوضئوا، فمن صب املاء عىل بطن ساعده قال: 

هي جارية، ومن صب املاء عىل ظهر ساعده قال: هو غًلم.. وقد ذكر 

ن بدأ باملرفق يف الغسل غًلما، ومن بدأ بالزند يف الغسل آخرون أنه جعل م

جارية..  وذكر آخرون أنه جعل من أغرف األناء غًلما، ومن صب عىل يده 

 جارية.. وكل ذلك غري صحيح.. والصحيح ما ذكرته لكم.

 
 ( 90/ 4تفسري السمعاين )    (1)
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 قال تلميذ آخر: فام قصة القرص املمرد من قوارير ؟

لت إىل أنه جعل حتته قال الشيخ: لقد بحثت يف ذلك أيضا.. وقد وص

متاثيل من احليتان والضفادع، وكان الواحد إذا رآه ظنه ماء.. وقد أمر سليامن 

أن يوضع رسيره يف وسط الرصح، ثم دعا بلقيس إىل  –عليه السًلم  -

جملسه، فلام وصلت إىل الرصح ونظرت ظنت أنه ماء، فكشفت عن ساقيها 

ُه رَصْ  }لتدخل يف املاء، فصاح سليامن:  ٌد ِمْن َقَواِريرَ إِنَّ  [ 44]النمل:  { ٌح مُمَرَّ

 قال التلميذ: فلم صنعه.. ومل كشفت عن ساقيها؟

قال الشيخ: لقد قيل لسليامن عليه السًلم أن عىل رجليها شعرا كثريا.. 

 أخربته اجلن بذلك.. فأراد أن يتأكد.

 قال التلميذ: فهل وجد اجلن صادقني فيام ذكروه؟

عليه   -أجل.. وقد ذكر ثقاتنا من أهل التفسري: أن سليامن  قال الشيخ:  

قال للشياطني: ما الذي يذهب الشعر؟ فاختذوا النورة، وهو أول  -السًلم 

 من اختذ احلامم والنورة.

 قال التلميذ: فلم استقدمها لقرصه؟

قال الشيخ: ذلك واضح.. لقد أراد أن يتزوج هبا، فقصد أن ينظر إىل 

 . (1)ساقيها

تلميذ آخر: شكرا جزيًل شيخنا.. لقد عرفنا اليوم من قصة سليامن قال  

 
 ( 102/ 4تفسري السمعاين )    (1)
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عليه السًلم ما مل يكن لنا أن نعرفه لوالك.. ولكن أال ترى أنه كان له اهتامم 

 كبري بالنساء؟

األنبياء والرسل،  -عز وجل  -خلق اهلل فقد قال الشيخ: أجل.. 

أقر ا اجلانب.. فقد  ومن تلك الفضائل القوة يف هذوفضلهم عىل سائر البرش،  

بذلك علامء األمة سلفا وخلفا، وذلك ألن النقص يف هذا اليشء يعد عيبا، 

أمجعني عن العيب والنقص،  -صلوات اهلل وسًلمه عليهم  -وحاشاهم 

 .فاألنبياء معصومون

قال )قال:    قد روى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة عن النبي  و

سليامن بن داود: ألطوفن الليلة عىل سبعني امرأة، حتمل كل امرأة فارسا 

جياهد يف سبيل اهلل، فقال له صاحبه: إن شاء اهلل. فلم يقل، ومل حتمل شيئا إال 

  (سبيل اهلل: لو قاهلا جلاهدوا يف واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي 

ويف هذا بيان ما خص به وقد علق النووي عىل هذا احلديث بقوله: )

من القوة عىل إطاقة هذا يف  -صلوات اهلل تعاىل وسًلمه عليهم  -األنبياء 

يطوف عىل إحدى عرشة امرأة له يف الساعة  ليلة واحدة، وكان نبينا 

  (1)(الواحدة، كام ثبت يف الصحيحني، وهذا كله من زيادة القوة

متنى أن يكون له ملكا ال  -عليه السًلم  -إن سليامن وقال املناوي: )

ينبغي ألحد من بعده، فأعطي امللك، وأعطي القوة يف اجلامع؛ ليتم له امللك 

 
 (.. 2570/ 6رشح صحيح مسلم، النووي، )    (1)
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هات؛ ألن امللوك يتخذون من احلرائر والرساري عىل خرق العادة من كل اجل

تلك  -عليه السًلم  -بقدر ما أحل هلم ويستطيعونه، فأعطي سليامن 

اخلصوصية ليتميز هبا عنهم، فكان نساؤه من جنس ملكه الذي ال ينبغي 

 (1)(ألحد من بعده

قال تلميذ آخر: فحدثنا عام فعله سليامن عليه السًلم باخليل ملا شغلته 

ُه  }: لصًلة.. كام ورد يف قوله تعاىلعن ا َوَوَهْبنَا لَِداُووَد ُسَلْياَمَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ

اٌب ) َياُد )30َأوَّ اِفنَاُت اجْلِ ( َفَقاَل إِينِّ َأْحَبْبُت 31( إِْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعيِشِّ الصَّ

( ُردُّوَها َعيَلَّ َفَطِفَق 32َجاِب )ُحبَّ اخْلَرْيِ َعْن ِذْكِر َريبِّ َحتَّى َتَواَرْت بِاحلِْ 

وِق َواأْلَْعنَاِق )  [ 33 - 30]ص:  { (33َمْسًحا بِالسُّ

 قال الشيخ: لقد بحثت يف ذلك.. وقد وصلت إىل أن سليامن 

عرض عليه اخليل اجلياد يف وقت العرص، فأهلاه هذا العرض عن صًلة 

العرص، فلام اقَتب املغرب غضب، وطلب من اهلل أن يرد الشمس بعد أن 

غربت ليصيل العرص فردت.. وكصورة من غضبه عىل اخليل ألهنا كانت 

السبب يف فوات العرص وأهلته عن الصًلة قام وقطع سوقها وأعناقها مسحًا 

 يف.بالس

، ومل عذب قال التلميذ: فكيف تعلل هذا السلوك من سليامن  

احليوان بالعرقبة، وأهلك ماال من ماله بًل سبب سوى أنه اشتغل عن صًلته 

 
 (..659/ 4فيض القدير، املناوي، )    (1)
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 بالنظر إليها وال ذنب هلا؟

قال الشيخ: لقد بحثت يف ذلك.. وقد وصلت إىل أنه قد يكون يف 

عز وجل بسبب أنه شغل  رشعهم جواز مثل هذا، وال سيام إذا كان غضبا هلل

هبا حتى خرج وقت الصًلة؛ وهلذا ملا خرج عنها هلل تعاىل عوضه اهلل تعاىل ما 

هو خري منها وهي الريح التي جتري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر 

 .(1)ورواحها شهر، فهذا أرسع وخري من اخليل

بقي الشيخ إىل الليل.. وهو جييب عن كل سؤال، ويذكر من األقوال 

العجيبة فيه ما جعل القرآن الكريم يف ذهني وأذهان تًلميذه كتابا ال خيتلف 

عن كتاب ألف ليلة وليلة.. وال خيتلف عن احلكايات واألساطري التي كان 

 حيكيها النرض بن احلرث لقومه من قريش ليشغلهم هبا عن القرآن.. 

ن ولألسف مات النظر بن احلرث اجلاهيل.. وخلفه كثري ممن ال يقلو

 عنه من املسلمني.. 

قلت يف نفيس، وأنا عائد إىل بيتي ممتلئا حزنا: )لقد استطاع الشيطان يف 

 األخري أن حييي أساطري النرض(

سمعت صوتا مزعجا لست أدري مصدره، يقول يل: ).. ال.. بل 

فعلت ما هو أخطر من ذلك.. لقد حولت كًلم ربكم إىل أساطري مقدسة بعد 

  وتسلية( أن كانت أساطري خرافة

 
 . 7/65انظر: تفسري ابن كثري:    (1)
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 العلم.. واخلرافة 

تشكل املعارف العلمية املختلفة ركنا مهام من أركان القرآن الكريم، ال 

يمكن ملن يريد أن يلمس القرآن بطهارة إال أن يراعيها، وهيتم هبا، ويبحث 

عنها، ويبحث فيها.. فاهلل تعاىل مل يذكرها عبثا، ومل ينزهلا ملجرد أن نتعبد 

 ا لنبحث فيها، ونتدبرها، ونثريها.بتًلوهتا، وإنام أنزهل 

وهذا الركن املهم من القرآن الكريم ليس قليًل أو هينا حتى ال يرمى 

من مل هيتم به بالتقصري.. بل إنه يشكل ما يقارب مخس القرآن الكريم، فهناك 

 ( آية قرآنية عىل األقل تشري إىل املعارف العملية املختلفة.1200أكثر من )

 إىل حقائق الوجود الكربى التي استغرقت من وكل آية منها تشري

البرش قرونا طويلة للوصول إليها.. ولكن القرآن الكريم يعطيها لنا بسهولة 

 ويرس، ويربطها بحقائق الوجود مجيعا.

ولو أن األمة أعملته يف هذا اجلانب، وتركت تلك التفسريات التقليدية 

رافية لكان السبق لألمة التي استندت إليها من موروثاهتا البيئية أو اخل

 اإلسًلمية يف مجيع املجاالت.. 

لكن ـ لألسف ـ سيطرت اخلرافة عىل احلقيقة يف تعامل الكثريين مع 

القرآن الكريم، وخصوصا التيار السلفي.. الذي مل يكتف بأن يفرط يف 

البحث عن حقائق الكون والعلوم املختلفة من خًلل القرآن، بل راح يذم 

 ذه الوظيفة، ويؤدي هذا الواجب نيابة عنه.كل من يقوم هب
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ومل يكتف بذلك أيضا، بل راح يف هذا العرص الذي فتح اهلل فيه أبواب 

املعرفة العلمية عىل عباده، يغلق بشدة هذه األبواب، ليعود للخرافة، ويفرس 

 هبا القرآن، ويفرس هبا الدين مجيعا.

أوضح ما  سأحكي لكم نبأ مدرستني زرهتام، قد ترشحان بطريقة

قامت به األيدي امللوثة من حتريف القرآن الكريم، ومن حتويله من أكرب 

 كتاب علمي عرفته البرشية إىل أكرب كتاب خرافة.

 العلم: 

دخلت املدرسة العجيبة يف شكلها وُمتواها.. املدرسة التي أطلق 

عليها أصحاهبا )مدرسة علوم القرآن(.. وقد خطر عىل بايل بمجرد أن رأيت 

العنوان أنني سأرى من أقسامها )الناسخ واملنسوخ( و)املكي واملدين( 

و)األشباه والنظائر( و)مبهامت القرآن(.. وغريها من العلوم التي نجدها 

 عادة يف الكتب املتخصصة يف علوم القرآن..

وكنت أتصور كذلك أنني سأرى أساتذة مثل السيوطي والزرقاين 

 م ممن صنفوا يف هذه العلوم.والزركيش والذهبي والقطان وغريه

لكني مل أر شيئا من ذلك.. بل رأيت عناوين غريبة كـ )الكون يف 

القرآن(، و)الصحة يف القرآن(، و)علوم األرض يف القرآن(.. وغريها من 

العناوين الغريبة.. وهذا ما دعاين إىل التأكد من كوين حقيقة يف مدرسة تبحث 

يؤكد يل ذلك، ويؤكد يل أن مجيع من يف علوم القرآن.. وقد وجدت اجلميع 
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يف هذه املدرسة من املختصني يف هذه املعارف، وأهنم ينهلون احلقائق من بحر 

القرآن العذب، الذي هو املعجزة الكربى، والذي هو الكتاب املقروء 

واملسطور واحلقيقة املطلقة.. كام ينهلوهنا من الكتاب املفتوح واملنظور الذي 

 هو الكون بام فيه.

أردت الدخول إىل قسم )الكون يف القرآن(، فنهاين املرشفون عىل 

املدرسة، وقالوا يل: أنت جديد هنا، ولذلك ال حيق لك أن تدخل أي قسم 

من أقسامها قبل أن تؤصل لألسس التي تقوم عليها.. فًل حيل المرئ أن 

 يقدم عىل أمر قبل أن يعلم حكم اهلل فيه.

ت يف حلقة من احللقات، وكان يلتف مل أجد إال أن أخضع هلم، فجلس

 فيها بعض التًلميذ حول بعض األساتذة..

َسُنِرهيِْم آَياِتنَا يِف اآلَفاِق َويِف َأنُفِسِهْم َحتَّى   }كان الشيخ يقرأ قوله تعاىل:  

 َشِهيد
ٍ
ء ُه َعىَل ُكلِّ يَشْ ْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ ُه احْلَقُّ َأَومَل َ هَلُْم َأنَّ ]سورة  { َيَتَبنيَّ

[ هبدوء، ويقف أمام كل كلمة، وكأنه ينبه التًلميذ إىل رضورة 53فصلت:

 تدبرها واالهتامم هبا.

بعد أن انتهى من القراءة، قال: أظن أن اآلية الكريمة واضحة يف 

الداللة عىل وعد اهلل لعباده بأن يكشف هلم حقائق اآلفاق واألنفس.. 

وواضحة يف الداللة عىل أنه يف ذلك احلني سيتبني للناس أن احلقائق التي 

نطق هبا الكريم حقائق صحيحة.. وسبب ذلك أن اهلل عىل كل يشء شهيد.. 
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ولذلك يستحيل أن تتناقض املعارف املكتشفة مع املعارف التي أنزهلا اهلل عىل 

 عباده يف كتابه.

َوُقِل احْلَْمُد هلِلَِّ  }لقد أشار اهلل إىل هذه احلقيقة يف آية أخرى، فقال: 

يُكْم آَياتِِه َفَتْعِرُفوهَنَا َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعامَّ َتْعَمُلون  [93ل:]سورة النم { َسرُيِ

بل أخرب يف مواضع خمتلفة أن الزمن كفيل بأن يوضح من احلقائق 

ُكلِّ  }القرآنية ما مل يكن مدركا يف الزمن الذي أنزل فيه القرآن، قال تعاىل:  لِّ

ْسَتَقرٌّ َوَسْوَف َتْعَلُمون َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد  }[، وقال:67]سورة األنعام: { َنَبإٍ مُّ

 [88:]سورة ص { ِحني

وهذا كله يدل عىل أننا نعيش يف فَتة الوعد اإلهلي، وأننا ال ينبغي أن 

نتخلف أبدا عن استخدام حقائق القرآن الكريم وموافقتها للمعارف العلمية 

إىل ذلك، فقال: )ما من  املختلفة هلداية الناس إليه.. فقد أشار رسول اهلل 

عليه البرش، وإنام كان الذي األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما مثله آمن 

  (1)أوتيته وحيًا أوحاه اهلل إيل، فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة(

بل أشار اهلل تعاىل إىل تأثري احلقائق القرآنية يف هداية أهل العلم، فقال: 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن  } َك ُهَو احْلَقَّ َوهَيِْدي إِىَل َوَيَرى الَّ َربِّ

اِط اْلَعِزيِز احْلَِميدِ   [6]سـبأ:{ رِصَ

قال تلميذ من التًلميذ امللتفني حوله: اسمح لنا سيدي أن نطرح عليك 

 
 رواه البخاري ومسلم.     (1)
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بعض الشبهات التي يعرضها علينا تًلميذ املدرسة األخرى الذين يرون أن 

وىل، وأنه ال حيق ألحد احلقائق القرآنية كلها اتضحت من القرون الثًلثة األ

مهام كان أن يتدخل يف تفسري القرآن إال إذا كان من أهل القرون األوىل، أو 

 من تبعهم وسار خلفهم.

قال الشيخ: اذكر ما بدا لك.. فأنا أعرف جيدا شيوخ تلك املدرسة، 

 وأعلم أهنم العقبة الكربى التي حتول بني وصول حقائق القرآن إىل العامل.. 

يذ: إهنم يثبطوننا عن املعارف العلمية التي نتناوهلا يف هذه قال التلم

املدرسة من الطب والفلك وغريها.. ويذكرون هلا أهنا علوم دنيوية، وال 

 عًلقة هلا بالدين، وال ثواب ملن تعلمها، وال عًلقة هلا البتة بالقرآن الكريم..

وقد  ابتسم الشيخ، وقال: أمهلني يا بني.. أنت ذكرت شبها كثرية..

 تعلمنا أن نفكك القضايا، وال نضعها مجيعا يف سلة واحدة.

قال التلميذ: فأجبني أوال عن حديث القرآن الكريم عن العلم.. هل 

هو خاص بالعلم الديني الرشعي من الفقه والتفسري ونحومها، أم أنه يشمل 

 مجيع املعارف العلمية؟.. فهم ينطلقون من هذا يف التحذير من سائر العلوم،

 ومن ربطها بالقرآن الكريم.

قال الشيخ: إن العلم يف القرآن الكريم يشمل كل حقائق الوجود 

ابتداء من أعظم حقيقة، وهي اهلل سبحانه وتعاىل، فاهلل تعاىل ال يأمرنا أن 

 }نعبده فقط، بل يأمرنا قبل ذلك أن نعرفه عن بصرية وبرهان، قال تعاىل: 
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 [19]ُممد:{ اهللَُّ  َفاْعَلْم َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال

وقد أخرب عن أصناف عباده العارفني به، فذكر منهم أولو العلم، 

َشِهَد اهللَُّ َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال ُهَو َواملًَْلئَِكُة َوُأْوُلوا اْلِعْلِم َقائاًِم بِاْلِقْسِط ال إَِلَه  }فقال:

 [18]آل عمران: { إاِل ُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيُم 

اهلل سبحانه وتعاىل يأمرنا بالنظر يف كل الكائنات التي  وهكذا فإن

ْ َتَرى َأنَّ اهللََّ  }أبدعها لنزداد قربا منه، ومعرفة به، وخشية له، قال تعاىل:  َأمَل

َباِل ُجَدٌد بِيٌض   َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َثَمَراٍت خُمَْتلًِفا َأْلَواهُنَا َوِمْن اجْلِ
ِ
اَمء َأْنَزَل ِمْن السَّ

َوابِّ َواألَْنَعاِم خُمَْتلٌِف وَ  مُحٌْر خُمَْتلٌِف َأْلَواهُنَا َوَغَرابِيُب ُسوٌد َوِمْن النَّاِس َوالدَّ

اَم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء ِإنَّ اهللََّ َعِزيٌز َغُفورٌ  ، 27]فاطر:    {  َأْلَواُنُه َكَذلَِك إِنَّ

28 ] 

اىل مل يذكر خشية العلامء هلل أثناء ذكره انظر.. كيف أن اهلل سبحانه وتع

ألحكام الرشيعة، وإنام ذكرها يف معرض بيان آياته يف السموات واألرض، 

 ليبني أن كامل اخلشية يكون يف تلك الرؤية املفصلة آليات اهلل يف الكون.

وهلذا فإن اهلل سبحانه وتعاىل عندما ذكر أويل األلباب، وتوجههم إىل 

دم الفكر يف السموات واألرض عىل الذكر والعبادة نفسها، اهلل بالعبودية ق

ُْويِل   }فقال:   ْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت ألِّ اَمَواِت َواألَْرِض َواْختًَِلِف اللَّ إِنَّ يِف َخْلِق السَّ

 [.190]سورة آل عمران: { األْلَباب

ي بل إننا لو طبقنا مقاييس الفقهاء واألصوليني عىل اآليات الكريمة الت
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تتعلق هبذه اجلوانب، فإننا نجد احلكم بالوجوب عىل تعلم هذه احلقائق، فاهلل 

ُقْل   }تعاىل يأمر فيها عباده بالنظر والتفكر يف كونه، قال تعاىل آمرا بالنظر: 

اَمَواِت َواألَْرضِ    }[، وقال آمرا بالسري: 101]يونس:  { اْنُظُروا َماَذا يِف السَّ

 [20]العنكبوت: { ِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اخْلَْلَق ُقْل ِسرُيوا يِف األَرْ 

قال التلميذ: ال يستطيع أحد أن جيادلك يف هذا.. لكنهم يذكرون أنه 

ال عًلقة هلذه العلوم بالقرآن الكريم.. وإن إدخاهلا فيه، أو ربطها به انحراف 

 عن الغرض الذي أنزل من أجله القرآن الكريم.

 لغرض الذي أنزل من أجله القرآن الكريم؟قال الشيخ: وهل عرفوا ا

 قال التلميذ: هم يذكرون أنه توحيد اهلل وعبادته.

قال الشيخ: أليس من توحيد اهلل ما يسمونه )توحيد األفعال(، وهو 

 اعتقاد أن كل ما حيدث يف الكون من أحداث هو من فعل اهلل؟

بالرشك عىل من قال التلميذ: بىل.. هم يقولون بذلك.. وحيكمون 

 خيالفه.

قال الشيخ: فأخربهم بأن دور كل العلوم التي جيحدوهنا هي الكشف 

 عن تفاصيل تدبريات اهلل يف خلقه.. لقد ذكر كل العقًلء هذا.. 

انظر مثًل إىل الغزايل الذي مر عىل وفاته قرون عديدة كثرية، ومع ذلك، 

ن العلوم التي فتحت يف فقد ذكر يف كتابه )جواهر القرآن( قبل أن تفتح خزائ

عرصنا أن العلوم كلها متشعبة من القرآن، فقال: )ثم هذه العلوم ما عددناها 
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وما مل نعدها ليست أوائلها خارجة عن القرآن، فإن مجيعها مغَتفة من بحر 

واحد من بحار معرفة اهلل تعاىل، وهو بحر األفعال، وقد ذكرنا أنه بحر ال 

  (1) مدادا لكلامته لنفد البحر قبل أن تنفد(ساحل له، وأن البحر لو كان 

ثم رضب أمثلة عىل ذلك، ومنها )الشفاء واملرض، كام قال اهلل تعاىل 

]سورة  { َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفني }حكاية عن إبراهيم عليه السًلم: 

[، وهذا الفعل الواحد ال يعرفه إال من عرف الطب بكامله، إذ 80الشعراء:

 طب إال معرفة املرض بكامله وعًلماته، ومعرفة الشفاء وأسبابه(ال معنى لل

(2) 

ومنها )أفعاله تبارك وتعاىل يف تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازهلام 

ْمُس َواْلَقَمُر بُِحْسَبان  }بحسبان، وقد قال اهلل تعاىل:   [ 5]سورة الرمحن:  {  الشَّ

قمر بحسبان، وغريها من اآليات.. وال يعرف حقيقة سري الشمس وال

وخسوفهام وولوج الليل يف النهار، وكيفية تكور أحدمها عىل اآلخر، إال من 

 (3) عرف هيئات تركيب الساموات واألرض، وهو علم برأسه(

َك   }وهكذا ذكر أنه ال يعرف كامل معنى قوله تعاىل:   ْنَساُن َما َغرَّ َا اإْلِ َياَأهيُّ

اَك َفَعَدَلَك )( الَِّذي َخَلَقَك 6بَِربَِّك اْلَكِريِم ) ( يِف َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء 7 َفَسوَّ

َبَك ) [ إال من عرف ترشيح األعضاء من اإلنسان 8 - 6]االنفطار:  { (8َركَّ

 
 (. 45جواهر القرآن )ص:     (1)

 (. 45جواهر القرآن )ص:     (2)

 (. 45جواهر القرآن )ص:     (3)
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ظاهرا وباطنا، وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها، وقد أشار يف القرآن يف 

علم مواضع إليها، وهي من علوم األولني واآلخرين، ويف القرآن جمامع 

  (1) األولني واآلخرين(

قال التلميذ: هم يعرضون علينا أيضا أقوال مشاخيهم وخاصة من 

 يسمونه شيخ اإلسًلم.. وتًلميذه..

قال الشيخ: احلجة يف القرآن الكريم ال يف غريه.. والغزايل برش كسائر 

البرش، وما ذكرته لك من باب االحتجاج، وإنام ذكرته من باب املثال عىل من 

القرآن الكريم حقه من التقديس والتعظيم والتفعيل يف مجيع جوانب  يعطي

 احلياة.. واألمثلة غريه كثري من السلف واخللف.

قال التلميذ: هناك شبهة أخرى يعرضوهنا علينا، أو يعرضها علينا من 

هو قريب منهم.. حيث يذكرون أن غرينا يعمل ويبحث ونحن نأيت ونقول 

 القرآن إىل ذكر هذه احلقيقة.هلم: لقد سبق 

قال الشيخ: عدم العمل والبحث مشكلة أخرى، ولكنها ال تعالج 

بَتك القرآن، وعدم التدبر يف حقائقه، وعدم ربطها بالعلوم املختلفة، وإنام 

 تعالج بتطبيقه وتفعيله يف مجيع جوانب احلياة..

ثم أال ترى أن اهلل تعاىل أمرنا باجلهاد بالقرآن واستعامله كوسيلة 

 للدعوة إليه؟ 

 
 (. 46جواهر القرآن )ص:     (1)
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َفًل ُتطِِع اْلَكافِِريَن   }قال التلميذ: بىل.. وقد قال تعاىل يف ذلك: 

 (  52)الفرقان: { َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهادًا َكِبرياً 

رة كثرية قال الشيخ: فأجبني: أرأيت لو أن دولة كان هلا أسلحة متطو

مل تكشف عنها ألعدائها، فلم يعرفوا أرسارها، وال أنواعها، وال أنواع القوة 

التي حتملها، فلذا كلام قدم أعداؤها سًلحا، كلام وجدوا عندها من األسلحة 

ما يفوق ذلك السًلح.. أذلك خري أم دولة ليس هلا من السًلح إال ما تسلح 

 ثته، فأهيام أقوى قوة؟به سلفها، وليس هلا من القوة إال ما ور

 قال التلميذ: ال شك أهنا الدولة األوىل.

قال الشيخ: فهكذا األمر يف القرآن الكريم بني من يقول بإطًلق 

 اإلعجاز فيه، وبني من يقول بتحديده.

من يقول بإطًلقه جيعل القرآن الكريم كًلم اهلل كنزا من كنوز 

اه إال كام يراه ذلك العجائب واملعجزات، ومن يقول بمحدوديته ال ير

 البدوي البسيط.. يراه من خًلله عنزاته وناقته وخيمته.

بقيت يف تلك املدرسة مدة أتفقه عىل مشاخيها، وأدرس العلوم املختلفة 

التي تدرسها.. وقد استفدت من ذلك كثريا.. وتعمق إيامين بالقرآن الكريم.. 

ورة أخرى أمجل وذقت لذة املعرفة باهلل وبكتابه، ورصت أرى الكون بص

 وأكمل من التي كنت أراها به.

 اخلرافة: 
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لكني لفرط غبائي، أو لوسوسة الشيطان يل مررت ذات يوم عىل 

مدرسة اخلرافة، فحدثتني نفيس أن أدخل إليها، وليتني ما أطعتها.. فقد 

حولت كل ما تزين يف قلبي من زينة اإليامن إىل دمامة، وأبعدتني عن ريب 

 لص من كل ذلك الركام الذي أحدثته يف إال بجهد جهيد.وعن كتابه، ومل أخت

وحتى ال يرسى لكم ما رسى يل من آثارها، سأقص عليكم نامذج قليلة 

 مما سمعته.. وما خفي أعظم.

قال الشيخ لتًلميذه: وهل ذكر لكم املنبهرون بالعلوم العرصية شيئا 

 آخر غري هذا؟

م البارحة، فوجدهم قال تلميذ من تًلميذه: أجل.. فقد مررنا عليه

ا  }يرطنون ببدعة جديدة يفرسون هبا قوله تعاىل:  اَمء َبنَْينَاَها بَِأْيٍد َوإِنَّ َوالسَّ

 [47]سورة الذاريات: { ملَُوِسُعون

 قال الشيخ: وما يقولون؟

قال التلميذ: هم ينقلون عن الكفرة بأهنم اكتشفوا أن السامء تتوسع.. 

  جمال للنظر فيها.وأهنم أثبتوا ذلك بأدلة قطعية ال

: ويلهم.. كيف يثقون يف الكفرة.. ومن أين (1)غضب الشيخ، وقال

للكافر أن يعرف السامء.. إن مجيع املفرسين املوجودة تفاسريهم يف مكتبتنا 

 
نقلنا هذه التفسريات اخلرافية للقرآن الكريم بترصف من كتاب )الصبح الشارق يف      (1)

 الرد عىل توحيد اخلالق( للشيخ السلفي حيي احلجوري.
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العامرة التي ورثناها عن آبائنا السابقني ال يفرسون اآلية بذلك.. لقد قال 

أي:  { وإنا ملوسعون }ابن عباس، وجماهد، وقتادة، والثوري، وغري واحد: 

.. وهذا (1)أرجاءها ورفعناها بغري عمد، حتى استقلت كام هي( قد وسعنا

يدل عىل أن اهلل عز وجل قد خلق السموات وفرضها وأوسعها وفرغ منها، 

حتى جاء هؤالء املخبولون يفرسوهنا بتفسري ُمدث يقتيض أن اهلل عز وجل 

ال يزال يزيد يف السامء قليًل قليًل كحال من يعجز عن إجياد اليشء دفعة 

 احدة..و

اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل  }إن قوهلم هذا يتناقض مع قوله تعاىل:  إِنَّ

 [82]يس:  { َلُه ُكْن َفَيُكوُن 

قال تلميذ آخر: وقد مررت عليهم البارحة، فوجدهتم ال يزالون 

يرددون بأن األرض تدور.. بل حياولون أن يثبتوا ذلك من القرآن 

 ..(2)الكريم

قال الشيخ: ويلهم.. أوصلت هبم اجلرأة إىل هذا.. أين عقوهلم.. أال  

 يرون بعيوهنم األرض ثابتة ال تتحرك؟ 

اَمَواِت َواألَْرَض َأن   }ويلهم.. أمل يقرؤوا قوله تعاىل:   إِنَّ اهللََّ ُيْمِسُك السَّ

ن َبْعِدهِ  ُه َكاَن َحلِياًم َغُفوًرا  َتُزوالَ َوَلئِن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَكُهاَم ِمْن َأَحٍد مِّ ]سورة   {  إِنَّ

 
 (.424/  7تفسري ابن كثري ت سًلمة )    (1)

 انظر األدلة عىل هذا يف كتابنا )معجزات علمية(     (2)



80 

 

[، لقد قال مجيع مفرسي السلف رضوان اهلل عليهم: )ولو كانت 41فاطر:

األرض جتري وتدور وتزول من مكان إىل آخر لكان هذا خًلف نص اآلية 

 الكريمة، والقائلون بالدوران يشككون يف مثل هذه النصوص( 

ِب َمفُتوًحا لِلتَّوَبِة خلقه اهلل يوم خلق َباًبا باملَغرِ   وقد ذكر رسول اهلل 

مُس ِمنُه، حني أن يأمر اهلل  الساموات واألرض ال ُيغَلُق َحتَّى َتطُلَع الشَّ

بخروج عًلمات الساعة الكربى.. وهذا الباب ال يدور تارة من اجلنوب، 

وتارة من الرشق، وتارة من الشامل، وتارة ما بني ذلك، بل هو منذ خلق 

األرض ال يزال عند جهة املغرب عىل ما خلقه اهلل، ولو كانت السموات و

األرض تدور لدار معها يوًما من الدهر إىل جهة أخرى لكنها ساكنة ال 

 تتحرك.

ذلك ألن اهلل ثبتها باجلبال أن متيد هِبم، ولو جعلها متحركة متزلزلة ملا 

عذاب سكن الناس وال هدأ هلم بال، بل تكون حياهُتم الدنيا عبارة عن 

مستمر.. أال ترون حني حدوث بعض الزالزل التي خيوف اهلل هِبا عباده يف 

األرض كيف تتهدم بيوهُتم، وتزهق أنفسهم، وتتقلقل معيشتهم ويصبحون 

 .(1)خائفني وجلني مذعورين حزينني 

لقد قال اإلمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي يذكر إمجاع العلامء عىل 

 
ان يف مسألة الدوران( لعبدالكريم احلميد ص انظر الصبح الشارق، و)هداية احلري    (1)

(21-22.) 
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 وقوف األرض وسكوهِنا وأن حركتها إنام ثبوب األرض: )وأمجعوا عىل

تكون بعارض يعرض هلا من زلزلة ونحوها خًلف قول من زعم من 

الدهرية أن األرض هَتوي أبًدا ألن اخلفيف ال يلحق من هو أثقل منه يف 

 انحداره(

ثم قال: )وأمجعوا أن األرض متناهية األطراف من اجلهات كلها 

اجلهات الست خًلف قول من زعم من  وكذلك السامء متناهية األقطار من

الدهرية أنه ال هَناية لألرض وأمجعوا أن السموات سبع طباق خًلف قول 

ا تسع(   (1)من زعم من الفًلسفة أهنَّ

قال تلميذ آخر: لقد الحظت سيدي من خًلل اسَتاقي للسمع يف 

 جمالسهم أهنم يذكرون أن األرض كوكب من الكواكب.

ويلهم.. ما أجرأهم عىل اهلل.. أمل يقرؤوا ما كتبه الشيخ قال الشيخ: 

ُممد بن يوسف الكايف يف رده عىل عىل بعض أشياع ُممد عبده املرصي، 

حيث قال: )قوله: )هي كوكب( كذب وافَتاء عىل اهلل تعاىل من سامها كوكًبا 

ألن اهلل تعاىل الذي خلقها سامها أرًضا، والكوكب هو النجم وُمله العلو 

ن صفاته اإلضاءة واإلرشاق واألفول والطلوع واألرض بخًلف وم

  (2)ذلك(

 
 (.331- 330الفرق بني الفرق، ص )    (1)

 (..117انظر: الصواعق الشديدة عىل أتباع اهليئة اجلديدة، ص )    (2)
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ِذيَن   }قال تلميذ آخر: لقد رأيتهم يستدلون بقوله تعاىل:  ْ َيَر الَّ َأَومَل

 
ٍ
ء  ُكلَّ يَشْ

ِ
ا َوَجَعْلنَا ِمَن املَْاء اَمَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقنَامُهَ َكَفُروا َأنَّ السَّ

( عىل أن اجلميع من السامء واألرض كان 30)االنبياء: { َحيٍّ َأَفًل ُيْؤِمنُوَن 

بعض يف ابتداء األمر، ففتق   متصًل بعضه ببعض متًلصقا مَتاكام بعضه فوق

 هذه من هذه، ويستدلون هلذا بام يقوله الكفرة.

قال الشيخ: ويلهم.. أمل يقرؤوا قول العًلمة السلفي الكبري ابن كثري.. 

فقد ذكر يف تفسريه )أن األرض خلقت قبل السامء، ولكن إنام دحيت بعد 

ل. وهذا معنى قول خلق السامء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إىل الفع

 (1)ابن عباس، وغري واحد، واختاره ابن جرير(

وقال يف موضع آخر: )ففي هذا داللة عىل أنه تعاىل ابتدأ بخلق األرض 

أوال ثم خلق الساموات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعامرة أسافله ثم 

  (2)أعاليه بعد ذلك، وقد رصح املفرسون بذلك(

استدلوا هبا، فأرجح التفاسري فيها أقوال ابن  أما اآلية الكريمة التي

عباس وابن عمرو وجماهد ابن جرب وغريهم أن معنى )رتًقا( يف اآلية أي أن 

السامء كانت رتًقا ال متطر، واألرض رتًقا ال تنبث، ففتق السامء بإنزال املطر 

 منها، وفتق األرض بإخراج النبات منها.

 
 (.316/  8تفسري ابن كثري ت سًلمة )    (1)

 (.213 /1)جتفسري ابن كثري ت سًلمة     (2)
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ن أحدهم قوله: )لقد كشف قال تلميذ آخر: لقد سمعت البارحة م

العلم احلديث أن الليل حييط باألرض من كل مكان، وأن اجلزء الذي تتكون 

فيه حالة النهار هو اهلواء الذي حييط باألرض ويمثل قرشة رقيقة تشبه اجللد، 

وإذا دارت األرض سلخت حالة النهار الرقيقة(، ورأيته يفرس بقوله هذا 

ْيُل َنْسَلُخ ِمنُْه النََّهاَر َفإَِذا ُهْم ُمْظلُِموَن    َوآَيٌة هَلُمُ     }قوله تعاىل::  (37)ّيـس:  {  اللَّ

قال الشيخ: ويله.. كيف استطاع أن يعرف سمك النهار، وأنه قرشة 

رقيقة تشبه اجللد، فإن املعلوم يقينا أن الليل والنهار ليست له سامكة ُمسوسة 

يفهموا هذا الفهم الذي   بحاسة اللمس.. ثم إن املفرسين من سلفنا الصالح مل

 فهمه هؤالء األساتذة الذين يتتلمذون عىل اليهود والنصارى.

َسُنِرهيِْم آَياِتنَا يِف   }قال تلميذ آخر: لقد رأيتهم دائام يرددون قوله تعاىل:  

ُه احْلَقُّ َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك أَ  َ هَلُْم َأنَّ  اآلَفاِق َويِف َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ
ٍ
ء ُه َعىَل ُكلِّ يَشْ نَّ

 [، ويستدلون هبا عىل بدعهم.53]سورة فصلت: { َشِهيد

: أال يعلم هؤالء اجلهلة أن الوحي قد انقطع من السامء، (1)قال الشيخ

حتى بني للناس أعظم بيان   وقد تبني احلق بالقرآن والسنة ومل يمت النبي 

 وأقام عليهم احلجة؟

أال يعرفون أن اهلل سبحانه قد أكمل دينه وأظهر احلق للناس، وأرانا 

وشمس وقمر ونجوم  آياته يف اآلفاق من ليل وهَنار وأحجار وأشجار وأهْنار

 
 بترصف. 100الصبح الشارق،     (1)
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وسامء وأرض وغريها من اآليات املشاهدة حتى يف أنفسنا، ومل حيوج اهلل 

 خلقه إىل هلوسة املسترشقني.

إن من اللوازم اخلطرية الستدالهلم ذلك أن اهلل سبحانه مل يبني احلق 

حتى جاء صاحبنا وأساتذته وقرروا للناس  لعباده من لدن رسول اهلل 

ني للناس هِبا احلق، وتقوم عليهم هِبا احلجة التي مل تقم عىل أشياء يف الكون يتب

من قبلهم جلهلهم ببيان احلق يف القرون السابقة بعد البعثة النبوية إىل زمننا 

هذا، ومن عقيدة أهل السنة واجلامعة أن احلجة ال تقوم إال بعد بيان احلق 

ُسوَل مِ     }للناس، كام قال تعاىل:  َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِْع َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ ْن َبْعِد َما َتَبنيَّ

ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرًيا  ]النساء:  { َغرْيَ َسبِيِل امْلُْؤِمننَِي ُنَولِّ

[، وقد  استدل السلف هِبذه اآلية وأمثاهلا عىل أن من مل يتبني له احلق 115

 واهلدى مل تقم عليه احلجة.

نى هذا أن الذين ماتوا عىل الرشك باهلل، قبل أن خيلق هؤالء اجلهال ومع

 احلمقى إن عذهَبم اهلل يكون ظاملًا هلم.

بعد أن انتهى الشيخ من حديثه ضحك تلميذ بصوت عال، فغضب 

 الشيخ، وقال: ويلك .. أتضحك عىل كًلمي.. ألفعلن بك وألفعلن.

أن أضحك عىل كًلمك.. صاح التلميذ: اعذرين يا أستاذ.. فمعاذ اهلل 

 أتريدين أن أقع يف الكفر.

 قال الشيخ: فام الذي أضحكك إذن؟
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قال التلميذ: لقد ذكرت أين كنت مع بعض أولئك املبتدعة مرة، 

( مليون ميل، وأن 93فسمعتهم يذكرون أن املسافة بيننا وبني الشمس )

 الضوء يقطعها يف ثامن دقائق..

ضحك معه مجيع احلضور إال قال ذلك، ثم عاد للضحك من جديد،و

الشيخ فقد كان يمسك نفسه بشدة حتى ال يضحك معهم حرصا عىل 

 وقاره.. 

: هذه املسألة كسابقتها مبنية عىل التهوكات (1)بعد أن سكتوا، قال

والتهويًلت وإال فإنكم تًلحظون أنه ما إن خيرج قرص الشمس من املرشق 

واحدة، ولو أن الشمس كانت  إال ومتتلئ الدنيا بالضوء دون أقل من دقيقة

حتت السحاب، ثم جتىل عنها لرأيت أن الدنيا رسعان ما تيضء بدون حتديد 

 أقرص زمن، وكذلك القمر.

فمن التخرص الذي ال يصدقه ذو عقل وبرص وفطرة سليمة أن يقال 

إن الشمس حني تطلع جلية من املرشق أو يف السامء ال يصل الضوء إىل 

ائق، وتبقى السامء صافية والشمس مضيئة مدة سبع األرض إال بعد ثامن دق

دقائق والناس يشاهدون ذلك بني ظلمة األرض ويف الدقيقة الثامنة يصل 

 إليهم الضوء فترشق األرض. 

انظروا إىل هذا الكًلم السامج .. وانظروا كيف يقررون توحيد اهلل 
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سلمني بأقوال املًلحدة الذين حياولون إدخال الشكوك يف قلوب جهال امل

وإضاعة أعامرهم يف دراسة مثل هذا اهلذيان الفارغ، بل الطعن يف عقائد 

املسلمني وعلومهم واحلط من قدر علامء الرشيعة اإلسًلمية حيث مل يعلموا 

املسافة بني الشمس واألرض، ومن حسن حظهم أن حتصلوا عىل جمموعة 

ا حقائق خاوية من احلمقى واملغفلني يثبتون هلم هذه  األطروحات عىل  أهنَّ

 ويتعاونون معهم عىل اإلثم والعدوان باسم الدين. فإنا هلل وإنا إليه راجعون. 

وإن أرادوا أن الشمس ال تطلع واألرض مظلمة لكن عرفوا ذلك فيام 

يزعمون برسعة الضوء ونحوه قلنا: كيف عرفوا ذلك، وأنى هلم أن يعرفوا 

 الشمس وأضاء عليها املسافة برسعة الضوء يف األرض، وأي ضوء وصل إىل

 عىل ذلك البعد اهلائل من األرض، فأٍف ملن ريض بالكذب وأٍف للكذابني.

قال تلميذ آخر: لقد مررت البارحة عىل بعض املبتدعة والزنادقة ممن 

مل تقنعهم علوم السلف، فراحوا إىل علوم الكفار يفرسون هبا القرآن الكريم، 

 فتهم فيها عند حدودهم.وقد حصلت بيني وبينهم مشادة عنيفة أوق

ابتسم الشيخ مرسورا، وهو يقول: لطاملا كنت فرحا بك يا بني.. أرى 

أن لك مستقبًل رائعا.. لست أدري كلام رأيتك تذكرت الربهباري وابن بطة 

 وشيخنا شيخ اإلسًلم.

قال التلميذ: وكيف ال أغضب يا أستاذ، وأنا أرى محى القرآن ينتهك.. 

اَمء  }ه تعاىل: لقد سمعتهم يفرسون قول َياَح َلَواِقَح َفَأنَزْلنَا ِمَن السَّ َوَأْرَسْلنَا الرِّ
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[ تفسريا تقشعر 22]سورة احلجر: { َماء َفَأْسَقْينَاُكُموُه َوَما َأنُتْم َلُه بَِخاِزننِي

منه األبدان.. لقد سمعتهم يذكر أن الرياح حتمل املاء من البحار، ثم تصعد 

 امء مرة ثانية..به، ثم يعود ينْزل من الس

قام الشيخ غاضبا، وهو يقول: ويلهم ما أجرأهم عىل الكذب.. لقد 

ذكرت لكم بطًلن هذه األسطورة سابًقا.. لقد قال ابن كثري يف تفسريها: 

)ترسل الرياح فتحمل املاء من السامء، ثم متر مرَّ السحاب، حتى تدّر كام تدّر 

وإبراهيم النخعي وقتادة، وقال اللقحة(، وذكر أن هذا هو قول ابن عباس 

 الضحاك: يبعثها اهلل عىل السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء.

قال تلميذ آخر: لقد فعلت يا سيدي مثلام فعل زمييل الذي تشبهه دائام 

بالربهباري.. لقد لقيت البارحة مجاع سمعت يرطنون بتلك اهلرطقات، 

 فرميتهم بحجارة كثرية أسالت دماءهم، وفرقت جملسهم.

ال الشيخ: بورك فيك يا بني.. أنت أيضا أجلك وأحَتمك، وأعتقد ق

أن لك مستقبًل يف النهي عن املنكر والرد عىل املًلحدة والزنادقة ال يقل عن 

 شيخنا شيخ اإلسًلم، وسلفنا الربهباري.

قال التلميذ: تصور سيدنا.. لقد سمعتهم يمجدون أشخاصا من 

. وأسامء أخرى غريبة.. وفوق ذلك الكفرة كأينشتاين، وأديسون، وباستور.

 يذكرون أسامء لكتب يف التنجيم والكيمياء ونحوها من علوم السحرة..
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خيانة ألبناء املسلمني من :  كًلمهم هذا أعظم  (1)غضب الشيخ، وقال

 وجهني:

: أن مصدر التوحيد ومجيع علوم الرشيعة اإلسًلمية هو الكتاب األول

يتحدثوا عن مصادر التوحيد مثل،)الدر والسنة فكان جيب عليهم أن 

لإلمام الشوكاين، و)تطهري االعتقاد( لإلمام ُممد بن إسامعيل  )النضيد

األمري الصنعاين، و)األصول الثًلثة( و)كشف الشبهات( 

وكتاب،)التوحيد( لإلمام ُممد بن عبدالوهاب النجدي، و)الواسطية( 

مام ابن قدامة، و)السنة( لشيخ اإلسًلم ابن تيمية، و)ملعة االعتقاد( لإل

لإلمام الربهَباري، و)الرسالة الوافية يف اعتقادات السنة( أليب عمرو الداين 

وأمثال هذه املخترصات النافعة املفيدة والعقائد الصحيحة والعلوم امليرسة 

 هلؤالء األئمة الناصحني رمحهم اهلل تعاىل. 

وأعداء الدين أما مراجع العلوم الكونية من الفلكيني والفًلسفة 

واجلهال واملتهوكني الذين ربام أحدهم ال يعرف سورة الفاحتة فضًًل عن أن 

يعلموا املسلمني توحيًدا أو يكسبوا منم معتقًدا صحيًحا أو خلًقا محيًدا فهذه 

 ذات اخليانة.

اشتد به الغضب، فقام يرصخ: ملاذا ال يدلوهنم عىل قراءة )عمدة 

يام اتفق عليه الشيخان( و)بلوغ املرام( األحكام( و)اللؤلؤ واملرجان ف
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ونحوها من املخترصات إذا كانوا ال يفهمون كتب األسانيد كـ،)صحيح 

 البخاري( و)صحيح مسلم( وأمهات كتب احلديث!

ملاذا ال يرغبوهنم يف حفظ كتاب رب العاملني وتدبره وفهم معانيه عىل 

ضلة رضوان والقرون املف فهم السلف الصالح من أصحاب رسول اهلل 

 اهلل عليهم.

ملاذا يصدون الشباب املسلم ويرصفوهنم إىل ما ال يقدرون منه عىل 

يشء يف دنياهم وال أخراهم مع صعوبة مقدماته وإتًلف األوقات فيه وال 

َوَيْوَم  }يعود عىل صاحبه يوم القيامة إال باحلرسة والندامة، كام قال تعاىل: 

ُسوِل َسبِيًًل )َيَعضُّ الظَّامِلُ َعىَل  َْذُت َمَع الرَّ ( َياَوْيَلَتى 27َيَدْيِه َيُقوُل َياَلْيَتنِي اختَّ

ِْذ ُفًَلًنا َخلِيًًل ) ْ َأختَّ ْكِر َبْعَد إِْذ َجاَءيِن َوَكاَن 28َلْيَتنِي مَل ( َلَقْد َأَضلَّنِي َعِن الذِّ

ْنَساِن َخُذواًل  ْيَطاُن لإِْلِ  [ 29 - 27]الفرقان:  { الشَّ

ذلك، ثم جلس يتنفس الصعداء، فقال له بعض تًلميذه: لقد قال 

 ذكرت الوجه األول.. فام الوجه الثاين؟

قال الشيخ: الوجه الثاين ما حيويه كًلمهم ذلك من خيانة ألبناء 

املسلمني.. حيث يعظم يف نفوسهم ويرتسم يف أذهاهِنم إجًلل أصحاب هذه 

ى ومروجي أفكارهم من العلوم البائرة من هيود ونصارى وفًلسفة حيار

جهال املسلمني الذين مل يأتوا للمسلمني إال بتشويش األذهان، وزعزعة 

 .العقيدة الصحيحة، وزعزعة الثقة بكًلم اهلل عز وجل وكًلم رسوله 
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فهؤالء بسبب جهلهم وعدم تربيتهم عىل كتب السنة وأهلها يقعون يف 

م حيسنون صنًعا، وأ م أحدثوا لإلسًلم عًزا هذه العظائم، وهم حيسبون أهنَّ هنَّ

ونرًصا وهم كام قيل: ال للحق نرصوا، وال للباطل كرسوا وإنام كانوا مفاتيح 

 أبواب الرشور.

بقي الشيخ يردد هذا وأمثاله أمام تًلميذه، وال يكتفي برد احلقائق 

املعلومة من العلم بالرضورة، وال يكتفي بأن يكون جاهًل مركبا معقدا، 

رة العلم، ولكنه يضيف إىل ذلك صًلفة وعنفا وغلظة يصور اخلرافة بصو

 وجفاء ال حتتمل. 
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 املحكم.. واملتشابه 

يشكل التعريف باهلل اجلانب األسايس واملركزي الذي تدل عليه مجيع 

 آيات القرآن الكريم رصاحة أو إشارة أو إماء.. 

ة، وله فًل تكاد ختلو آية إال وتعرفنا بربنا سبحانه وتعاىل: متلؤنا منه مهاب

 حبا، وبه ثقة، وعليه اعتامد وتوكًل، ومنه أنسا وإليه قربا.. 

يشعر القارئ لكتاب ربه، وكأنه يسمع ربه، ويراه من خًلل تلك 

املعاين املقدسة اجلميلة التي تلوح له يف كل سورة.. بل يف كل آية.. بل يف كل 

 حرف..

اَمَواِت  }يسمع قوله تعاىل:  ِذي َخَلَق السَّ اٍم ُثمَّ ُهَو الَّ َواألَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ

ُرُج ِمنَْها َوَما َينِزُل ِمَن  اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش َيْعَلُم َما َيِلُج يِف األَْرِض َوَما خَيْ

اَمء َوَما َيْعُرُج فِيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َواهللَُّ بِاَم َتْعَمُلوَن َبِصري ]سورة   {  السَّ

[، فيشعر بعلم اهلل الذي ال حد له، والذي يسع الكليات 4احلديد:

واجلزئيات، بل أدق التفاصيل.. ويشعر بإبداع اهلل الدائم املتجيل يف خلقه 

 لكل يشء.. ويشعر بتدبري اهلل وترصفه وملكيته لكل الكائنات.. 

ومع كل هذه املشاعر املهيبة يشعر بأن اهلل قريب منه، وأنه معه ال يغيب 

 أن يف إمكانه أن يتصل به متى شاء، وألي أمر شاء.عنه.. و

كنت أردد هذه اآلية الكريمة، وأحاول أن أعيش معناها، وأنا أسري يف 

ُهَو  }تلك البلدة باحثا عن مدرسة قيل يل بأنني أجد فيها تفسري قوله تعاىل:
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َْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ  ِذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمنُْه آَياٌت ُمُّ  اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت الَّ

ِذيَن يف ُقُلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبتَِغاء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاء َتْأِويلِِه وَ  ا الَّ َما َفَأمَّ

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِِه  نَا َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللُّ َوالرَّ ْن ِعنِد َربِّ ُكلٌّ مِّ

ُر إاِلَّ ُأْوُلوْا األْلَباب كَّ  [7]سورة آل عمران: { َيذَّ

وأن فيها من الراسخني يف العلم من يميز بني املحكم واملتشابه، ومن 

 يرد املتشابه إىل املحكم.

 املحكم: 

ما هي إال حلظات قليلة حتى وجدهتا، وقد تعجبت إذ رأيت بنياهنا 

 القديم البايل، وتعجبت أكثر عندما رأيت قلة تًلميذها، وأساتذهتا.

ما إن دخلت حتى مالت نفيس إىل جملس من جمالسها، فرحت أسمع 

 ويرى ما جيري فيه.

قال الشيخ: لقد برهنت لكم يف املجالس السابقة ما عساه يقنعكم بأن 

تعظيام له، الغرض األكرب للقرآن الكريم هو التعريف باهلل، وملء النفس 

وملء القلب ُمبة له.. لتتحرك حياة اإلنسان بعدها وفق مرضاة اهلل، ووفق 

 ما تقتضيه عبوديته.

قال تلميذ من التًلميذ: أجل سيدنا.. ولكن مع ذلك مل تذكر لنا أهم 

يشء يف هذه املعرفة.. وهو معرفة الذات، وقد رأينا من إخواننا من مدرسة 

ك، ويقولون بأننا نعبد الوهم، فنحن ال نعرف املتشابه من يعيبون علينا ذل
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 من ذات ربنا ال نقريا وال قطمريا..

ويقولون لنا ساخرين: كيف تعبدون إهلا ليس فوق العامل، وال حتته، 

وال عن يمينه، وال عن يساره، وال حيس، وال يشم، وال يرى أبدًا، وأنه ال 

 اهلرولة..  حيويه مكان، وأنه ال يوصف بالنزول، وال املجيء، وال

 ويقولون لنا: إن تلك األوصاف وغريها كثري ال تقال إال للمعدوم.

ويذكرون لنا بأننا نعطل القرآن الكريم بذلك.. بل نعطل السنة 

 املطهرة.. ونعطل معها كل ما ورد عن السلف الصالح من اآلثار.

وبذلك ال يمكننا أبدا أن نعرف اهلل.. فمعرفتنا باهلل ال ختتلف عن 

 تنا للوهم.معرف

وقد ذكروا لنا يف ذلك قول شيخهم الذي يعتربونه شيخا لإلسًلم: 

).. ففي التوراة والقرآن من اآليات التي ظاهرها التجسيم ما ال حيىص، 

وليس فيها نص بام يقوله النفاة من أن اهلل ليس بداخل العامل وال خارجه وال 

النفي الذي يقوله نفاة متصل به وال منفصل عنه.. إىل نحو ذلك من 

الصفات.  فمعلوم أنه ليس يف الكتب اإلهلية ال التوراة وال اإلنجيل وال 

الزبور وال القرآن وال غري ذلك من النبوات من هذا حرف واحد، وكلها 

  (1)مملوءة مما يقول هؤالء إنه جتسيم(

 ابتسم الشيخ، وقال: وهل أجبتموهم؟
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نا الفرصة جلواهبم.. لقد رمونا ابتسم التلميذ، وقال: وهل تركوا ل

 بالتجهم والرفض واالعتزال.. وكفرونا.. وأباحوا دماءنا.

قال الشيخ: وما يمنعكم من أن تسلكوا سبيلهم.. وتنضموا إليهم، 

 لتحقنوا دماءكم من جهة.. ولتعرفوا ذات ربكم من جهة أخرى.

لسكم قال التلميذ: منعنا من ذلك أمران: أما أوهلام فإحساسنا يف جما

 بعظمة ربنا وعدم ُمدوديته وتقدسه أكثر من إحساسنا يف مدرستهم..

وأما الثاين، فهو أهنم يلزموننا إذا انضممنا إىل مدرستهم بأن نقول 

أقواال شنيعة يف حق ربنا، ال تطيق عقولنا قبوهلا.. وهم يفرضوهنا فرضا عىل 

 كل من دخل مدرستهم وإال طردوه منها.

 ن؟قال الشيخ: فام يقولو

قال التلميذ: إهنم يلزموننا أن نقول بأن هلل صورة ووجهًا زائدًا عىل 

الذات، وعينني وفاًم وهلوات وأرضاسًا ويدين وأصابع وكفًا وخنرصًا وإهبامًا 

وصدرًا وفخذًا وساقني ورجلني.. وأنه جيوز أن يمس ويمس، ويدين العبد 

 .(1)من ذاته.. بل يلزمنا بعضهم أن نقول بأنه يتنفس

وقد ذكروا لنا أن كل خمالفة لذلك خمالفة للقرآن الكريم، وللسنة 

املطهرة.. وأنه ال حظ ملن ال يؤمن هبا يف معرفة اهلل.. وأن من ينكر ذلك عابد 

 
 (2انظر: الباز األشهب املنقض عىل خمالفي املذهب البن اجلوزي )ص:      (1)

. 
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 للوهم.

 قال الشيخ: فمن أين هلم كل هذه املعرفة؟

قال التلميذ: هم يعتربون كل ما أضافه اهلل إىل نفسه صفة من صفاته، 

ا عىل مجيع ما ورد منسوبا هلل صفة هلل كاليد والوجه والساق ولذلك أطلقو

 وغريها، واعتربوا املؤول هلا معطًل.

قال الشيخ: فقد أضاف اهلل إىل نفسه بحسب ما تقتضيه اللغة املكر 

 واخلداع.. فهل ينسبوهنا هلل؟

قال التلميذ: أجل.. هم ينسبوهنا هلل.. ويذكرون أهنا صفات نقص يف 

 ل يف اهلل.اإلنسان، وكام

قال الشيخ: فقد أضاف اهلل إىل نفسه الروح، وذكر أنه نفخها يف 

وِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِدين }اإلنسان، فقال:  ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ  { َفإَِذا َسوَّ

[، فهل يزعمون أن الروح املنفوخة يف اإلنسان هي روح 29]سورة احلجر:

 اهلل؟

  }: فقد أضاف اهلل النسيان لنفسه، فقال: سكت التلميذ، فقال الشيخ

 [.. فهل ينسبون النسيان إىل اهلل؟67]سورة التوبة: { َنُسوْا اهللَّ َفنَِسَيُهْم 

قال التلميذ: هم يترصفون يف مثل هذه النصوص ترصفا خاصا، 

 ويؤولوهنا بطرق عجيبة غريبة..

لة عىل وقد حرضت مرة جملسا من جمالسهم أولوا فيه كل اآليات الدا
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قرب اهلل من عباده، وقد نقلوا عن شيخهم الذي يسمونه شيخ اإلسًلم 

َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن  }يف اآلية الكريمة: والذي يرجعون إليه كل حني قوله 

]سورة  { َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريد

، ثم عقب عىل ذلك (1)قرب ذوات املًلئكة وقرب علم اهلل( [: )هو16ق:

بقوله: )وأما من ظن أن املراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد إذ أن 

  (2)ذاته أقرب فهذا يف غاية الضعف(

وهكذا قال يف موضع آخر: )إن اهلل معنا حقيقة، وهو فوق العرش 

ُهَو الَِّذي  }حقيقة.. ثم هذه املعية ختتلف أحكامها بحسب املوارد فلام قال: 

اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش َيْعَلُم َما َيلُِج يِف  اَمَواِت َواألَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ َخَلَق السَّ

اَمء َوَما َيْعُرُج فِيَها َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما األَْرِض َوَما خَيْ  ُرُج ِمنَْها َوَما َينِزُل ِمَن السَّ

[ دل ظاهر اخلطاب عىل أن 4]سورة احلديد: { ُكنُتْم َواهللَُّ بِاَم َتْعَمُلوَن َبِصري

حكم هذه املعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم ومهيمن عامل 

ول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر اخلطاب بكم، وهذا معنى ق

  (3)وحقيقته(

قال الشيخ: فلم مل يذكروا أن يف هذا الرصف تعطيًل ملا وصف اهلل 

تعاىل به نفسه.. ومل مل يقولوا: التقرب معلوم والكيف جمهول واإليامن به 

 
   .2/98األسامء والصفات    (1)

 . 2/349األسامء والصفات   (2)

 .  2/81األسامء والصفات    (3)
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 واجب؟ 

قال التلميذ: هذا رس نفورنا منهم.. فهم يتناقضون كثريا.. فبينام 

عتربون التأويل تعطيًل وجتهام ورفضا.. إذا هبم هم أنفسهم يؤولون، بل ي

يكاد تأويلهم يغلب تأويل مجيع خمالفيهم.. فهم من أجل إثبات علو اهلل 

 ينفون كل آيات املعية وما يدل عليها، وما أكثرها يف القرآن الكريم..

بل إن بعض مشاخيهم املعارصين ذكر جواز رصف اللفظ عن ظاهره، 

لكنه مل يسمه تأويًل، بل سامه تفسريًا، فقال يف جواب من سأله عن قوله و

[: )ينبغي أن ُيعلم أن التأويل 10]سورة الفتح:  {  َيُد اهللَِّ َفْوَق َأْيِدهيِْم      }تعاىل:  

عند أهل السنة ليس مذمومًا كله، بل املذموم منه مامل يدل عليه دليل، وما دل 

كان الدليل متصًًل بالنص أو منفصًًل عنه،  عليه دليل يسمى تفسريًا سواء

فرصف الدليل عن ظاهره يسمى تفسريًا، فرصف الدليل عن ظاهره ليس 

 .(1)مذمومًا عىل اإلطًلق(

قال الشيخ: هذه عاقبة كل من يَتك املحكم، وينرصف إىل املتشابه.. 

 فًل هو يفهم املتشابه.. وال هو يعطي املحكم حقه الذي أعطاه اهلل له.

قومًا يتدارؤون فقال: )هلك من كان قبلكم هبذا  لقد سمع النبي 

رضبوا كتاب اهلل بعضه ببعض، وإنام نزل كتاب اهلل يصدق بعضه بعضًا فًل 

 
 168/ 1جمموع فتاويه    (1)
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  (1)ترضبوا بعضه بعضًا، ما علمتم منه فقولوا وما ال فكلوه إىل عامله(

ذين تًل آية املحكامت واملتشاهبات، ثم قال: )إذا رأيتم ال  وروي أنه  

 (2)يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عنى اهلل فاحذروهم(

قال تلميذ اآلخر: نحن نعلم التخبط الذي يقعون فيه.. ولكنا نتأمل 

عندما يذكرون لنا بأننا نجهل اهلل.. وأننا نعبد الوهم.. وقد رسبوا لنا بسبب 

 ذلك من الشبهات ما احتجنا إليك فيه لرده.

 املحكامت يف القرآن الكريم النتفت لدينا كل قال الشيخ: لو رجعنا إىل

مشكلة، وحلت لنا كل معضلة.. واملحكامت املرتبطة بتعريف اهلل يف القرآن 

الكريم هلا جماالن كبريان: التنزيه والتعظيم.. ولذلك رشع لنا يف األذكار أن 

نقول: )سبحان اهلل( الدالة عىل التنزيه.. ونقول )احلمد هلل( الدالة عىل 

 تعظيم.. فمن مجع بينهام فهو العارف حقا.ال

 وكل أسامء اهلل احلسنى تدل عىل أحد هذين، أو جتمع بينهام.

قال التلميذ: وما تقول يف اإلضافات التي تعلقت هبا مدرسة املتشابه.. 

 والتي اعتربهتا صفات هلل؟

قال الشيخ: الناس فيها نوعان: عوام وخواص.. وقد ذكر القرآن 

 التفريق بينهام يف التعامل مع هذا يف اآلية الكريمة.الكريم 

 
 رواه أمحد.     (1)

 رواه البخاري ومسلم وغريمها.    (2)
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 قال التلميذ: فام حكم العوام فيها؟

قال الشيخ: العوام ليس هلم القدرات عىل البحث فيها، ولذلك 

حسبهم أن يتناولوا املحكامت، ويكلوا علم املتشاهبات إىل اهلل تعاىل.. أو أن 

املوهم عن ظاهره وردِّ العلم عليهم أن يؤمنوا بام ورد فيها مع رصف اللفظ 

 .(1)باملراد إىل اهلل تعاىل

 :(2)وقد ذكر مشاخينا يف هذا أمورا عىل العوام مراعاهتا جتاه املشاهبات

منها اليقني بتنزيه اهلل عز وجل وتعظيمه تصديقًا لقوله تعاىل يف اآلية 

ِميُع الَبِصري  }الكريمة:   قال تعاىل:  ٌء َوُهَو السَّ ]سورة  { َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

 [11الشورى:

ومنها التصديق بام جاء يف القرآن الكريم وما وافقه من السنة 

 الصحيحة، وأنه حق عىل املعنى الذي أراده اهلل ورسوله. 

ومنها االعَتاف بالعجز عن معرفة ذات اهلل عز وجل واإلحاطة 

 بوصفه. 

كوت عام سكت عليه الصاحلون، والكف عن السؤال عنه ومنها الس

 كام كفوا، وأن ال نخوض فيه. 

ومنها اإلمساك عن الترصف يف تلك األلفاظ. فنمسك عن تفسريها 

 
 .  149انظر رشح جوهرة التوحيد للباجوري    (1)

 84-64انظر إجلام العوام حلجة اإلسًلم الغزايل    (2)
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بلغة أخرى، ألن من األلفاظ العربية ما ال يطابقها يف غري العربية، ويف اللغة 

 َتمجة ألفاظها.. العربية تراكيُب لغويٌة تدل عىل معان ال تدل عليها ب

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش  }ونمسك عن ترصيفها فًل نقول يف قوله تعاىل:  الرَّ

[، هو املستوي عىل العرش ألن الفعل يدل عىل استواء 5]سورة طه:  {  اْسَتَوى

مرتبط بزمان، واسم الفاعل ليس كذلك ففي مثل هذا الترصيف زيادُة معنى 

 ارد.ربام ال يكون مرادًا يف اللفظ الو

ونمسك عن جتميع ماتفرق من هذه األلفاظ، كام يفعل زعامء مدرسة 

املتشابه حني جيمعون يف كتاب واحد أخبارًا حتت باب خصوه إلثبات اليد، 

وخصوا بابًا إلثبات الرجل، وبابًا إلثبات الوجه، فقوي بذلك اإلهيام وغَلب 

 احلس. 

ة سابقة ونمسك عن جتريد اللفظ عن سياقه وسباقه ألن كل كلم

َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق  }والحقة تؤثر يف إفهام املراد فإذا بلغنا قول اهلل عز وجل:  

[، فًل جيوز أن نقول: )هو فوق عباده(، ألن لفظ 18]سورة األنعام: { ِعَباِدهِ 

  }القاهر قبله يشري إىل فوقية الرتبة والقهر، كام قال تعاىل عىل لسان فرعون: 

[، ونزُع لفِظ القاهر يعطل هذا 127]سورة األعراف: { ْم َقاِهُرونَوإِنَّا َفْوَقهُ 

املعنى الذي حيتمله السياق احتامالً قويًا ويوهم فوقيًة غرَيها مل يكن لُيفطن 

إليها لوال هذا التجريد عن السياق، بل قولنا: )القاهر فوق غريه( ليس 

ذكر العبودية مع كونه موصوفًا بأن ، ألن { َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدهِ  }كقولنا: 
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 القاهَر فوقه يؤكد فوقية السيادة والقهر.

قال تلميذ آخر: ليتك تعلم شيخنا ماذا يقول لنا تًلميذ مدرسة املتشابه 

إن ذكرنا هلم هذا ومثله.. إهنم يعتربون هذا من أشد أنواع البدع، وقد نقلوا 

ًلم قول يف املسلك الذي لنا عن زعيمهم الذين يطلقون عليه لقب شيخ اإلس

ذكرته لنا: )..فتبني أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أهنم متبعون للسنة 

  (1)والسلف من رش أقوال أهل البدع واإلحلاد(

بل إهنم ينقلون عنه أنه سمى أهَل التفويض بأهل التجهيل، فقال: 

واتباع السلف يقولون )..أما أهل التجهيل فهم كثري من املنتسبني إىل السنة 

إن الرسول مل يعرف معايَن ما أنزل اهلل إليه من آيات الصفات..وال السابقون 

  (2)األولون عرفوا ذلك...(

وقد نقلوا لنا عن بعض املعارضين، ويطلقون عليه ابن عثيمني قوله: 

)التفويض من رش أقوال أهل البدع.. وإذا تأملته وجدته تكذيبًا للقرآن 

  (3)لرسول(وجتهيًًل ل

قال الشيخ: من اتبع املتشابه يف اهلل فسيقع يف املتشابه يف الدين مجيعا.. 

فيؤول سامحته إىل عنف.. ويؤول أدبه إىل خشونة.. ويوؤل لطفه إىل 

 خشونة.. وهكذا.. 

 
 1/205درء التعارض    (1)

 5/34جمموع الفتاوى    (2)

 1/67املحارضات السنية    (3)
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فمن مل يستح من اهلل أن يشببه بخلقه، وأن يصنع له قالبا جسميا كيف 

أو يرميها بكل ما متليه عليه أحقاده من يستحيي أال يكفر األمة أو يبدعها 

 أصناف السباب.

قال تلميذ آخر: دعنا منهم يا شيخنا.. نحن ما جلسنا هذا املجلس إال 

لنعرف ربنا، ونسلك سبيله، وال هيمنا من سلك معنا، ومن مل يسلك.. ونحن 

 واثقون فيك ويف ورعك، فبرصنا بطريق اخلواص الراسخني يف العلم.

د وضع الراسخون يف العلم للتعامل مع املتشابه أربعة قال الشيخ: لق

 ضوابط.

 ؟أوهلاقال التلميذ: فام 

أوهلا أن من تعظيم القرآن الكريم والسنة املطهرة واحَتام قال الشيخ: 

دالالهتام أال يرصف اللفظ عن ظاهره فيهام إال عند قيام الدليل القاطع عىل 

 . .(1)أن ظاهره ُمال ممتنع

: )قلب املؤمن بني إصبعني من أصابع لك قول النبي  وكمثال عىل ذ

، وقد قال الغزايل تعقيبا عىل هذا احلديث: )محله عىل الظاهر غري (2)الرمحن(

ممكن...إذ لو فتشنا عن قلوب املؤمنني مل نجد فيها أصابع َفُعلَِم أهنا كناية عن 

القدرة التي هي رس األصابع، وكنِّي باألصابع عن القدرة ألن ذلك أعظم 

 
 .  182انظر أساس التقديس، الرازي     (1)

 ( 2654)2045/ 4صحيح مسلم    (2)
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 (1)وقعًا يف تفهم متام االقتدار(

 ؟ ثاينالقال التلميذ: فام 

من خًلل املحكامت الواردة يف القرآن الكريم والسنة قال الشيخ: 

املطهرة عرفنا أن اهلل عز وجل ليس يف جهة أو حيز، وال جيوز عليه الَتكيب 

وال التجسيم وال التشبيه، والتقوم به احلوادث، فإذا وردت النصوص 

إما إمجاالً  املتشاهبة معارضًة هلذه العقائد نأخذ باملحكم، فنؤول الظواهر

ونفوض تفصيلها إىل هلل، وإما تفصيًًل بتعيني املراد املوافق للسان العريب 

 .(2)الذي نزل به القرآن الكريم

 ؟ الثالثقال التلميذ: فام 

قال الشيخ: ال يصح أن نرصف النص املتشابه عن داللته الظاهرة إال 

ان العرب وما أساليب اللغة وعرف االستعامل جاريًا عىل ما يقتضيه لسوفق  

 .(3)يفهمونه يف خطاباهتا

 قال التلميذ: فهًل وضحت يل هذا بمثال؟

َيْوَم ُيْكَشُف َعن   }قال الشيخ:  عندما نبحث عن معنى قوله تعاىل مثًل:  

ُجوِد َفًَل َيْسَتطِيُعون [ يف اللسان 42]سورة القلم: { َساٍق َوُيْدَعْوَن إِىَل السُّ

العريب، فإننا نجد العرب يفرسون ذلك بالشدة، وقد روي أن ابن عباس 

 
 . 1/102انظر قواعد العقائد، مع إحياء علوم الدين    (1)

 .  27انظر املواقف، اإلجيي    (2)

   انظر فيصل التفرقة بني اإلسًلم والزندقة.    (3)
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سئل عن هذه اآلية، فقال: إذا خفي عليكم يشء من القرآن فابتغوه يف الشعر، 

 فإنه ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر:

  (1)سن لنا قومك رضب األعناق.. وقامت احلرب بنا عىل ساق 

قال التلميذ: صدقت سيدنا.. وأنا أحفظ من مثل هذا الكثري، فالعرب 

 تعرب عن كل كرب وشدة بذلك، ومن ذلك قول الشاعر:

 كشفت لكم عن ساقها... وبدا من الرش الرصاح

 وقال آخر:

 جدواقد شمرت عن ساقها فشدوا... وجدت احلرب بكم ف

قال تلميذ آخر: ليتك حرضت معنا سيدي إىل مدرسة املتشابه، فإهنم 

 يفرسوهنا تفسريا خطريا.

 قال الشيخ: دعنا منهم.. فمن وقع يف املتشابه وقع يف التشبيه ال ُمالة.. 

 ؟ الرابعقال التلميذ: حدثتنا عن ا لضابط الثالث، فحدثنا عن 

ف املتشابه عن ظاهره أن الرابع هو أنه ال ينبغي ملن رصقال الشيخ: 

جيزم بأن مراد اهلل هو ذلك املراد، أدبا مع اهلل، وتعظيام ملراده، وخاصة إذا 

 احتمل وجوها يف اللسان العريب.. 

 قال التلميذ: فهًل رضبت لنا مثاال عىل ذلك.

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش  }قال الشيخ: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  الرَّ

 
 (. 613/ 30تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )    (1)
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[، فإن املحكم يقتيض أال نفرس االستواء باجللوس 5سورة طه:] { اْسَتَوى

والقعود كام يفعل املتبعني للمتشابه، ألن ذلك حد هلل، ووصف له بصفات 

احلوادث.. أما تعيني املراد منه، فيحتمل وجوها عديدة، وقد قال بعض 

 علامئنا يف ذلك: )ال يمتنع منا محل االستواء عىل القهر والغلبة، وذلك شائع

وغري     (1)يف اللغة... وال يبعد محل االستواء عىل قصد اإلله إىل أمر يف العرش(

 ذلك من الوجوه.

بعد أن انتهى الشيخ من حديثه عن ضوابط التعامل مع املتشابه أخذ 

التًلميذ يسألونه عن أسامء اهلل احلسنى، فيرشحها هلم رشحا عجيبا، ويربطها 

اعتقدت جازما بعد خروجي من مدرسته بحقائق الكون التي نراها.. حتى 

أن املجال الوحيد املتاح لعقولنا وقلوبنا للتعرف عىل اهلل هي أسامؤه 

احلسنى.. فبقدر ما نستغرق فيها بقدر ما نرتبط باهلل، وبرشع اهلل، وبالتحقق 

بدين اهلل.. فأسامء اهلل مدرسة كاملة يف العقيدة، ويف حقائق الوجود، وتفسري 

. وهي كذلك مدرسة يف الَتبية والسلوك واألخًلق ما حيصل فيه.

 والروحانية.

 املتشابه: 

بعد أن خرجت من مدرسة املحكم سولت يل نفيس أن أرى مدرسة 

املتشابه، وأرى العلوم التي تدرس فيها.. وليتني ما فعلت.. فقد كان 

 
   .41انظر اإلرشاد    (1)
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للطروحات التي طرحت فيها آثار سلبية خطرية عىل نفيس أزالت كثريا من 

التقديس والتعظيم التي كنت أستشعرها من خًلل القراءة الفطرية معاين 

 للقرآن الكريم.. ومل أختلص من تلك الرواسب إال بعد جهد جهيد.

كانت املدرسة كبرية مزخرفة.. وكان ملشاخيها من األهبة والسلطان ما 

مل يكن ملشايخ مدرسة املحكم.. فقد كان كل واحد منهم مستو عىل عرشه، 

 من امللوك يأمر وينهى.. وكأنه ملك

جلست يف أحد املجالس، وقد تعجبت إذ سئل الشيخ بمجرد جلويس 

ُجوِد َفًَل  }عن تفسري قوله تعاىل  َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن إِىَل السُّ

 [ 42]سورة القلم: { َيْسَتطِيُعون

فاعتدل يف جلسته فرحا مرسورا، وقال: أحسنت بسؤالك هذا.. 

اآلية يمكننا أن نفرق بني أهل السنة وأهل البدعة.. وبني أهل النجاة فبهذه 

وأهل الضًللة.. فقد ورد حديث صحيح يف البخاري يؤكد هذا، ويدل 

 عليه.. فأبرشوا.. فهذا احلديث بشارة ألهل السنة، وإنذار للمبتدعة.

 قال التلميذ: فهًل حدثتنا شيخنا هبذا احلديث.

ويه مسندا من شيخي إىل البخاري إىل قال الشيخ: أجل.. وأنا أر

 .. رسول اهلل 

قال ذلك، ثم أخذ يردد سندا طويًل، استغرق وقتا كثريا.. وبعد تعديد 

عرشات األسامء واأللقاب والكنى والبلدان وصلنا إىل آخر راو يف سلسلة 
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السند الطويل.. وقد تعجبت من ذاكرته العجيبة التي حفظت كل تلك 

 األسامء.

 ..بعد الراوي األخري مبارشة بدأ احلديث عن رسول اهلل 

 .. فرسول اهلل ال أستطيع أن أذكر لكم أن احلديث لرسول اهلل 

أكثر تعظيام لربه من أن يقول هذا.. وهلذا سأذكره باعتباره الرواية التي 

 سمعتها..

كان الشيخ يتفاعل مع كل كلمة يقوهلا، ويمطط فيها حتى رصنا، 

نرى اهلل تعاىل وتقدس بأعيننا املجردة بلباسه وتاجه  –وأستغفر اهلل  –وكأننا 

 وساقه..

، وكأنه يقص قصة من قصص ألف (1)قال الشيخ، وهو يرسد احلديث

ليلة وليلة: يف ذلك اليوم من أيام القيامة يؤذن مؤذن يسمعه اخلًلئق مجيعا: 

هلل من األصنام لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فًل يبقى أحد كان يعبد غري ا

واألنصاب إال يتساقطون يف النار حتى إذا مل يبق إال من كان يعبد اهلل من بر 

وفاجر وغري أهل الكتاب؛ فيدعى اليهود فيقال هلم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 

كنا نعبد عزير ابن اهلل. فيقول: كذبتم ما اختذ اهلل من صاحبة وال ولد فامذا 

فاسقنا، فيشار إليهم أال تردون؟ فيحرشون إىل   تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب

 النار كأهنا رساب حيطم بعضها بعضا، فيتساقطون يف النار.

 
 .احلديث وارد يف الصحيحني، وقد نقلته بترصف، ومل أنسبه لرسول اهلل      (1)
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ثم يدعى النصارى فيقال هلم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد املسيح 

ابن اهلل فيقال هلم: كذبتم ما اختذ اهلل من صاحبة وال ولد فامذا تبغون؟ 

سقنا قال: فيشار إليهم أال تردون؟ فيحرشون إىل فيقولون. عطشنا يا رب فا

 جهنم كأهنا رساب حيطم بعضها بعضا فيتساقطون يف النار.

نظر الشيخ إىل التًلميذ، وهو يقول: احلمد هلل.. ها قد ختلصنا من 

اليهود والنصارى.. ومل يبق يف ذلك املوقف إال نحن.. لكن ال تستعجلوا ال 

 ناجي هو من يعتقد ما نعتقد فقط..تتصورا أن كل من بقي ناج.. ال

اسمعوا لباقي احلديث.. يقول احلديث: حتى إذا مل يبق إال من كان 

يعبد اهلل من بر وفاجر أتاهم اهلل يف أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيأتيهم 

اجلبار يف صورة غري الصورة التي رأوها أول مرة قال: فام تنتظرون: لتتبع كل 

تعبد قالوا: يا ربنا فارقنا الناس يف الدنيا أفقر ما كنا إليهم ومل أمة ما كانت 

 -نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ باهلل منك ال نرشك باهلل شيئا 

فيقول: هل بينكم وبينه  -مرتني أو ثًلثا؛ حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب 

من كان يسجد  آية تعرفونه هبا؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فًل يبقى

هلل من تلقاء نفسه إال أذن اهلل له بالسجود، وال يبقى من كان يسجد نفاقا 

ورياء إال جعل اهلل ظهره طبقة واحدة كلام أراد أن يسجد خر عىل قفاه ثم 

يرفعون رءوسهم وقد حتول يف الصورة التي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا 

 ربكم فيقولون: أنت ربنا.
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ه، وراح يرفع يده بقوة، وهو يقول: أرأيتم قيمة وقف الشيخ بحامس

معرفة صفة الساق، فكل من جحد هبا ال يستطيع أن يسجد يوم القيامة.. 

وكل من أنكر أن هلل صورة ووجها وساقا ورضسا ال يستطيع أن يسجد.. 

وكل من أنكر أن يأيت اهلل أو يذهب أو جيري أو هيرول ال يستطيع أن يسجد.. 

 اهلل يتكلم ويضحك ويستلقي ال يستطيع أن يسجد..وكل من أنكر أن 

وبقي يردد ذلك.. وخيوف تًلميذه بذلك.. وقد كانت الصور تتوارد 

عىل خيايل، وهو يلصقها باهلل.. حتى صار اهلل.. تعاىل وتقدس.. وكأنه جرم 

من األجرام الضخمة.. وليس من فرق بينه وبينها إال أننا نعرف هيئة تلك 

 رف بدقة هيئة اهلل.األجرام.. وال نع

لكن الشيخ بقي يوضح ويزيد األمر تفصيًل إىل أن أصبحنا وكأننا نرى 

 اهلل بأعيننا املجردة.

قال له أحد التًلميذ: كشف الساق يا سيدنا يدل عىل اهلل تعاىل يلبس 

 لباسا؟

قال الشيخ: أحسنت بني يف استنتاجك.. فقد دلت عليه الرواية، فقد 

أحاديث كثرية متواترة عن أصحابنا عن رسول اهلل روى سلفنا الصالح يف 

   أنه )رأى ربه عز وجل يف النوم يف صورة شاب ذي وفرة قدماه يف اخلرض

  (1)عليه نعـًلن من ذهب عىل وجهـه فراش من ذهب(

 
 ط. مكتبة القرآن / القاهرة. 90كتاب رؤية اهلل للدارقطني ص       (1)
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قال التلميذ: ولكن هذا احلديث يدل عىل أنه رآه يف النوم.. وال يمكن 

 أن نرى يف النوم احلقائق بدقة.

الشيخ: لقد رد سلفنا الصالح عىل هذا االعَتاض من وجهني، أما قال  

.. وليس أحدا آخر، ورؤيا األول، فهو أن الذي رأى هو رسول اهلل 

األنبياء صدق.. وأما الثاين، فقد روي من طرق متعددة من أصحابنا أن 

الرؤية كانت يف اليقظة.. فقد روى الطرباين يف )السنة( عن ابن عباس قال: 

ربه يف صورة شاب أمرد، وبه قال ابن جريـج عن صفـوان بن  ُممد  رأى  

ربه عىل صورة شاب جالس عىل  سليـم عـن عائشة قالت: رأى النبي 

 كريس رجله يف خرضة من نور يتألأل..

وروى الطرباين يف املعجم األوسط عن عكرمة، قال: سئل ابن عباس: 

 صورة شاب بني شعر ربه عز وجل ؟ قال: نعم، رآه يف هل رأى ُممد 

 .(1)من لؤلؤ، كأّن قدمية يف خرضة

وروى أبو يعىل الفراء عن ابن عباس ما يؤكد صحة حديثه ذكره أبو 

بكر بن أيب داود يف كتاب السنة بإسناده عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: 

ربه ؟ قال: نعم، قال: كيف رآه؟ قال: )يف صورة شاب  هل رأى ُممد 

دونه سَت من لؤلؤ كأّن قدميه يف خرضة(، فقلت أنا البن عباس: أليس هو 

 { الَّ ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَِبري }من يقول:  

 
 . 4767رقم  335ص   3املعجم األوسط للطرباين ج    (1)
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وره الذي هو نوره إذا جتىل [ ؟ قـال: ال أم لك، ذلك نـ103]سورة األنعام:

 .(1)بنوره ال يدركه يشء 

رأى  وروى أبو بكر اخلًلل عن عكرمة، عن ابن عباس أّن النبي 

 .(2)ربه جل ثناؤه جعدًا قططًا أمرد يف حلة محراء

بقي الشيخ يورد الكثري من النصوص التي تدل عىل هذا، ويستشهد 

 ة من خمالفتها.. لذلك من كًلم سلفه الصالح ما يمأل القلوب رهب

بعد أن انتهى من ذلك، قال بعض التًلميذ: لقد زرت البارحة مدرسة 

 املحكم.. وقد رأيتهم ينكرون مثل هذا، ويردون عليه ردا شديدا.

غضب الشيخ، وقال: أمل أكن هنيتكم عن زيارة أولئك املبتدعة 

 الضالني اجلاحدين؟

ارهم.. ومعاذ اهلل قال التلميذ: أنا مل أذهب إال ألجتسس لك عن أخب

أن أترك النبع الصايف الذي تسقينا منه، وأذهب إىل تلك املنابع الكدرة 

 املختلطة بالفلسفة والكًلم والرفض..

قال الشيخ: ما دمت قلت هذا.. فسأذكر لك حديثا عن بعض سلفنا 

 الصالح يفيدك يف إقامة احلجة عليهم.. 

قال: مثل اجلهمية  لقد حدثني بعض مشاخينا بسنده عن محاد بن زيد

 
 151رقم  148ص  1. إبطال التأويًلت ألخبار الصفات ج  (1)

 . 122رقم  133ص  1إبطال التأويًلت ألخبار الصفات ج    (2)



112 

 

مثل رجل قيل له: يف دارك نخلة؟ قال: نعم، قيل: فلها خوص؟ قال: ال، 

قيل: فلها سعف؟ قال: ال، قيل: فلها كرب؟ قال: ال، قيل: فلها جذع؟ قال: 

ال، قيل: فلها أصل؟ قال: ال، قيل: فًل نخلة يف دارك.. وهؤالء اجلهمية قيل 

فله يد؟ قالوا: ال، قيل: فله قدم؟ قالوا: هلم: لكم رب يتكلم؟ قالوا: ال، قيل:  

  (1)ال، قيل: له إصبع؟ قالوا: ال، قيل: فًل رب لكم(

خرجت من مدرسة املتشابه، وأنا ممتلئ بالشبهات، ومل أستطع أن أطهر 

قلبي من درن التشبيه إال بعد أن التجأت إىل ريب الذي أرشدين إىل العودة 

هلل أن أختلص من كل الشبهات التي ملدرسة املحكم، وفيها استطعت بفضل ا

 زرعها يف نفيس أتباع املتشاهبات.

 

 
 ( 55إبطال التأويًلت )ص:     (1)
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 التفعيل.. والتعطيل 

لو قمنا بعملية حسابية بسيطة لآليات القرآنية التي يمكن تفعيلها يف 

فإننا سنجد ما ال يقل عن واحد  –من وجهة النظر السلفية الَتاثية  –حياتنا 

يف املائة من القرآن الكريم مجيعا مما يمكن تطبيقه يف احلياة.. وحتى هذا 

 الواحد يمكن أن يكون خمصصا ومقيدا ومؤوال وُمدودا..

وحتى ال يعترب قولنا هذا دعوى.. فإنا نذكر بأن نصف القرآن تقريبا 

بتعطيها عن العمل يف  من القصص.. وهذه مل يكتف السلفيون والَتاثيون

حياتنا فقط بحجة أن رشع من قبلنا ليس رشعا لنا، وإنام شوهت وغريت 

 وبدلت تبديًل عظيام..

وهكذا بالنسبة لآليات الكونية يف القرآن الكريم.. والتي أيسء فهمها، 

وحرم التيار السلفي املتطرف من النظر إليها وفق معطيات العلم.. وجعل 

 تلك العقول الفارغة التي ال تزال تتناول معارفها من البحث فيها ُمصورا يف

 تراث بني أكثره عىل اخلرافة.

أما آيات األحكام.. والتي أنزلت لتنفذ يف واقع احلياة.. فقد عرض هلا 

ما عرض لغريها من القول بالنسخ والتخصيص والتقييد.. ولذلك ال حيق 

ا اجلانب، بل حيذر من ألحد من الناس أن يستفيد من الرؤى القرآنية يف هذ

التدبر من ال يميز الناسخ من املنسوخ، والعام من اخلاص، واملطلق من 

 املقيد.
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 وهكذا بالنسبة آليات التسامح التي نسخت مجيعا بآية السيف..

وهكذا بالنسبة آلية رعاية أموال اليتامى، وعدم أكلها، فقد نسخت 

ن يتقاسم الَتكة مع البنات بحديث التعصيب الذي جييز البن العم مهام بعد أ

مهام قربن.. مع أن القرآن الكريم مل يقل ذلك.. والفطرة السليمة ال تقول 

 ذلك.. والعدالة التي برجمها اهلل يف عقول عباده ال تقول ذلك..

وهكذا مل يبق من القرآن الكريم مفعًل يف حياتنا إال ما يسمونه آية 

ال: كفى بالسيف شافيا.. ق السيف.. ويؤكدون ذلك بأن رسول اهلل 

 ونرصت بالرعب..

 ولو شئنا أن نأيت باألمثلة املفصلة عىل هذا، فلن ننتهي..

فإذا حسبنا كل تلك اإللغاءات والتحديدات والتقييدات.. فإننا 

نجدها كل القرآن تقريبا.. ولذلك ال حرج علينا إذا قلنا بأننا نعطل القرآن، 

 يعطل ولو آية واحدة من آياته.ألنه يستحيل أن يفعل القرآن من 

 وسأقص عليكم هنا قصة بسيطة ترمز إىل كلتا الرؤيتني:

الرؤية التي أتبناها بفضل اهلل، وأدعو إىل تبنيها، وهي التي أشار إليها 

َلْت ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َخبرٍِي  }قوله تعاىل:   { الر ِكَتاٌب ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

 [1]هود: 

ة التي نرشها الشيطان يف هذه األمة، والتي أشار إليها قوله والرؤي

ُكْم َتْغِلُبوَن  }تعاىل:  ِذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا فِيِه َلَعلَّ  َوَقاَل الَّ
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[، أي: تواصوا فيام بينهم أال يطيعوا للقرآن، وال ينقادوا 26]فصلت:  {

 . (1)ألوامره

مْحَِن ُنَقيِّْض َلُه َشْيَطاًنا  }ليها قوله تعاىل: وأشار إ َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ

ُْم ُمْهَتُدونَ 36َفُهَو َلُه َقِريٌن ) ِبيِل َوحَيَْسُبوَن َأهنَّ وهَنُْم َعِن السَّ ُْم َلَيُصدُّ  { ( َوإِهنَّ

 [37، 36]الزخرف: 

 التفعيل: 

املتواضعة صاحبة املرافق املحدودة،  املدرسة األوىل، البسيطة يف

والتًلميذ القليلني.. وجدت شيخا يشبه شيخ اإلشارة، وشيخ العربة، 

وشيخ املحكم خياطب تًلميذه بقوله: لقد طرحتم عيل البارحة شبها يثريها 

زعامء التعطيل.. وقد طلبت منكم أن جتمعوها.. وأن جتمعوا اآليات التي 

 جوه تفعيلها.. فهل فعلتم؟قاموا بتعطيلها، ألبني لكم و

قال تلميذ من تًلميذه: أجل.. وقد وجدنا أهنا تكاد تشمل القرآن 

مجيعا.. فام من آية إال نجدهم قد ربطوها بأهل الكتاب، أو برشع من قبلنا، 

أو ربطوها بسبب نزول.. أو ذكروا أهنا منسوخة.. أو أهنا خمصصة.. أو أهنا 

 وليس احلقيقة.. وهكذا.. مقيدة.. أو أن القصد منها التشديد

قال الشيخ: أعلم ذلك يا بني.. ولوال ذلك ألقمنا الكتاب كام أمر اهلل، 

وملا حصل يف األمة ما حصل، بل ألكلنا من فوقنا ومن حتت أرجلنا.. لقد 

 
 ( 174/ 7تفسري ابن كثري )    (1)
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ْنِجيَل َوَما ُأْنزِ  }قال اهلل تعاىل حيذرنا من ذلك:  ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإْلِ َل َوَلْو َأهنَّ

ٌة ُمْقَتِصَدٌة َوَكثِرٌي  ِت َأْرُجلِِهْم ِمْنُهْم ُأمَّ ِْم أَلََكُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن حَتْ إَِلْيِهْم ِمْن َرهبِّ

 [66]املائدة:  { ِمنُْهْم َساَء َما َيْعَمُلونَ 

ضحك أحد التًلميذ، وقال: هم يعطلون هذه اآلية أيضا.. فقد ذكروا 

هم الذين فرطوا يف التوراة واألنجيل.. أما نحن  أهنا يف أهل الكتاب، وأهنم

 فعىل العكس منهم متاما.

قال الشيخ: فهل أكلت هذه األمة من فوقها ومن حتت أرجلها.. أم أن 

املصائب واالستبداد واجلوع والفقر واالستعامر كلها حلت هبا يف تارخيها 

 كله؟

وقد أخربتنا  قال التلميذ: يمكننا أن نرجع إىل كتب التاريخ يف هذا..

بأن املصائب مل تربح تنزل هبذه األمة.. وأوهلا البأس الشديد الذي حل بينها 

 عىل مدار التاريخ مجيعا.

قال الشيخ: فهل ترى أن اهلل سبحانه وتعاىل احلكم العدل جيعل قانونا 

خاصا بمن فرط يف كتابه، فيطبقه عىل قوم، ويعفو عن آخرين؟ أم ترى أن 

أكثر حرمة عند اهلل من القرآن الكريم، ولذلك يعاقب من التوراة واإلنجيل 

 فرط فيهام، وال يعاقب من فرط فيه؟

قال التلميذ: هم يقولون بأن هذه األمة مرحومة.. وأهنا خري أمة 

 أخرجت للناس.
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قال الشيخ: أما كوهنا مرحومة.. فذلك راجع إىل أعامهلا.. وأما كوهنا 

أخرب بأنه فضل بني إرسائيل كذلك..  فضلت عىل سائر األمم.. فاهلل تعاىل

أي اختارهم دون اخللق لتحمل املسؤولية.. فمن وىف فله اجلزاء، ومن فرط 

 فله العقوبة..

َلْيَس ِبَأَمانِيُِّكْم َواَل َأَمايِنِّ َأْهِل اْلِكَتاِب   }لقد ذكر اهلل قانون ذلك، فقال:  

َز بِِه َواَل جَيِْد َلهُ  ( َوَمْن 123ِمْن ُدوِن اهللَِّ َولِياا َواَل َنِصرًيا ) َمْن َيْعَمْل ُسوًءا جُيْ

احِلَاِت ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل  َيْعَمْل ِمَن الصَّ

 [ 124، 123]النساء:  { ُيْظَلُموَن َنِقرًيا

ورة التي نرددها قال تلميذ آخر: لقد ذكرتني يا شيخنا بتفسريهم للس

 }كل يوم.. والتي ورد فيها أصناف الناس.. فَتاهم إذا قرأوا قوله تعاىل 

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهمْ  َغرْيِ  }[ خصوها بأنفسهم.. وإذا قرأوا 7]الفاحتة:  { الَّ

الِّنيَ  [ قسموها شطرين، فشطر 7]الفاحتة:  { املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

 لليهود.. وشطر الضًلل أرسلوه للنصاري..  الغضب أرسلوه

قال تلميذ آخر: أجل سيدي.. وقد كنت أود أن أسألك عن هذا، فقد 

قرأت يف تفسري ابن كثري قوله: )طريقة أهل اإليامن مشتملة عىل العلم باحلق 

والعمل به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم؛ وهلذا كان 

للنصارى، ألن من علم وترك استحق الغضب، الغضب لليهود، والضًلل 

بخًلف من مل يعلم.. والنصارى ملا كانوا قاصدين شيئا لكنهم ال هيتدون إىل 
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طريقه، ألهنم مل يأتوا األمر من بابه، وهو اتباع الرسول احلق، ضلوا، وكل 

من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود 

  (1)الغضب(

الشيخ: هذا من تعطيل القرآن.. فاهلل سبحانه وتعاىل ذكر يف القرآن قال  

الكريم أوصاف املغضوب عليهم.. وأوصاف الضالني.. فمن انطبقت 

 عليه.. فهو منهم كان هيوديا أو نرصانيا أو مسلام.. فاهلل ال يفرق بني عباده.

قال التلميذ: ولكن ابن كثري استدل لذلك من القرآن الكريم، فاهلل 

رَشٍّ ِمْن َذلَِك َمُثوَبًة ِعْنَد اهللَِّ َمْن َلَعنَُه  }تعاىل قال عن اليهود: 
ُقْل َهْل ُأَنبُِّئُكْم بِ

اهللَُّ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنُْهُم اْلِقَرَدَة َواخْلَنَاِزيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت ُأوَلئَِك رَشٌّ 

بِيلِ   السَّ
ِ
 [60]املائدة:  { َمَكاًنا َوَأَضلُّ َعْن َسَواء

ُقْل َياَأْهَل اْلكَِتاِب اَل َتْغُلوا يِف ِدينُِكْم َغرْيَ احْلَقِّ  }وقال عن النصارى: 

 
ِ
َواَل َتتَّبُِعوا َأْهَواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن َقْبُل َوَأَضلُّوا َكِثرًيا َوَضلُّوا َعْن َسَواء

بِيلِ   [77]املائدة:  { السَّ

اهلل تعاىل األعامل التي قام هبا هؤالء حتى قال الشيخ: فهل ذكر 

 استحقوا هذه األوصاف؟

 قال التلميذ: أجل.. والقرآن الكريم ممتلئ بذكر أفعاهلم..

قال الشيخ: هو مل يذكرها ألجلهم.. إنام ذكرها ألجلكم.. هو حيذركم 

 
 (. 141 / 1)جتفسري ابن كثري     (1)
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إن سلكتم سلوكهم يف انحرافهم عن كتاهبم وأنبيائهم أن ينزل بكم غضب 

 ا عن الطريق املستقيم.اهلل، وتضلو

قال تلميذ آخر: ائذن يل يا شيخ أن أحدثك بآية كنت سمعت تفسريها 

البارحة يف مدرسة التعطيل، وقد سمعتهم يعتربوهنا معفاة من العمل.. وأنه 

ليس علينا سوى قراءهتا، واالستفادة من احلسنات التي نناهلا من خًلل 

رى كيف تفعل حياتنا، فلم ذلك.. وقد حاولت جهدي أن أفك تعطليها، وأ

 أطق.

اَل َيْأِتيِه  }قال الشيخ: تفضل.. اذكرها.. فيستحيل عىل الكتاب الذي 

[ أن يعطل حرف من 42]فصلت:  { اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفهِ 

 حروفه.

يِت َيْأتنَِي اْلَفاِحَشَة ِمْن نَِساِئُكْم  }قال التلميذ: هي قوله تعاىل:  َوالًلَّ

َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمنُْكْم َفإِْن َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ يِف اْلُبُيوِت َحتَّى 

َعَل اهللَُّ هَلُنَّ َسبِيًًل  اُهنَّ املَْْوُت َأْو جَيْ [، فقد نقلوا اتفاق 15]النساء:  { َيَتَوفَّ

 . (1) فرسين عىل أهنا معطلة عن العملامل

 
نقل ابن كثري القول بنسخها عن ابن عباس وعكرمة، وسعيد بن جبري، واحلسن، وعطاء      (1)

اخلراساين، وأيب صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والضحاك، ثم علق عىل ذلك بقوله: )منسوخة. وهو  

وهو من القائلني   – األصفهاين  مسلم ، لكن أيب (233/ 2أمر متفق عليه(، انظر: تفسري ابن كثري )

 احلبس  وحدهن  السحاقات،  الفاحشة  يأتني   والًليت:  بقوله  املراد  خالف ذلك، فذكر أن  –م النسخ  بعد
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قال الشيخ: ما دامت معطلة.. فكيف أمرنا بإقامة القرآن الكريم 

َك اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو   }مجيعا.. لقد قال اهلل تعاىل:  بِْع َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمْن َربِّ اتَّ

ِكنيَ  [، ومل يقل اتبع بعض ما يوحى إليك 106]األنعام:    {  َوَأْعِرْض َعِن املُْرْشِ

 من ربك.

 قال التلميذ: فكيف ترى تفعيل اآلية الكريمة يف واقعنا؟

 قال الشيخ: أخربين أوال.. كيف يعطلوهنا؟

قال التلميذ: هم ال يقولون بنسخها، ولكنهم يذكرون أهنا مرحلة من 

قد قال السعدي يف تفسريها: املراحل التي مرت هبا احلدود املرتبطة بالزنا.. و

) وهذه اآلية ليست منسوخة، وإنام هي مغياة إىل ذلك الوقت، فكان األمر 

يف أول اإلسًلم كذلك حتى جعل اهلل هلن سبيًل وهو رجم املحصن وجلد 

  (1)غري املحصن(

 
لذلك   واحتج  والفعل، بالقول األذى وحدمها  اللواط،  أهل منكم: يأتياهنا  والذان : وبقوله املوت إىل

 :  بوجوه، منها  –كام يذكر الرازي  –

 يأتياهنا  والذان : وقوله  بالنسوان،  خمصوص نسائكم من الفاحشة يأتني  والًليت : قوله أن : األول

 . الذكور تثنية والذان: قوله ألن بالرجال، خمصوص منكم

 كل  حكم يكون  بل اآليات، من  يشء  يف  النسخ التزام إىل حيتاج ال التقدير هذا  عىل  أن هو : الثاين 

   . أوىل القول  هذا فكان النسخ، التزام إىل حيتاج ذكرتم  الذي التقدير وعىل  مقررا،  باقيا  منها  واحدة

 (528/ 9) الغيب مفاتيح=  الرازي )انظر: تفسري

 

 (. 171تفسري السعدي = تيسري الكريم الرمحن )ص:     (1)
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قال الشيخ: كل ذلك سواء.. التعطيل ال يكون بالقول بالنسخ فقط.. 

 ة عن دورها العميل يف واقع احلياة تعطيل.جمرد إخراج اآلية الكريم

 قال التلميذ: فكيف ترى تفعيلها؟

قال الشيخ: هذه اآليات مع جمموعة أخرى حتل مشكلة الفواحش يف 

املجتمع.. ولو أهنا فعلت مجيعا وفق ما ذكر القرآن الكريم لزالت الفاحشة، 

 أو كادت.

لعجيب يف لقد قمت بإحصائها، ووجدت من خًلهلا ذلك االنتظام ا

.. وقد وجدت بعد اإلحصاء تسع (1)املعاجلة القرآنية هلذه املشكلة اخلطرية

 آيات كريمة.

 ؟ وماذا تعالج؟اآلية األوىلقال التلميذ: فام 

ايِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ  }قال الشيخ: اآلية األوىل هي قوله تعاىل:  انَِيُة َوالزَّ لزَّ

 َتْأُخْذُكْم هِباَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن اهللَِّ إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َواِحٍد ِمنُْهاَم ِماَئَة َجْلَدٍة َواَل 

 [2]النور:  { َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُاَم َطائَِفٌة ِمَن املُْْؤِمننِيَ 

وهي تضع احلد الرشعي للزانية والزاين اذا ضبطا يف حالة تلبس، 

 ام الناس.. حتى يرتدع الناس مجيعا.فالعقوبة مائة جلدة أم

 
رجعت يف تفسري هذه اآلية بحسب هذه الرؤية إىل مقال علمي ممتاز بعنوان:. رجـــم      (1)

 الــزانـــي املحصن ليس من القرآن، موقع أهل القرآن، عىل الرابط التايل:

(http://www.ahl-

alquran.com/arabic/document.php?main_id=1178) 
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 قال التلميذ: ولكن ملاذا كان ذلك أمام الناس؟

قال الشيخ: ألن هؤالء مل يتسَتوا.. بل راحوا يقومون بالفاحشة أمام 

الناس.. لدرجة أنه مل يرهم شخص واحد أو شخصني، بل أربعة أشخاص 

ء األربع وكلهم بالغون وعدول وأصحاب حرمة يف املجتمع.. فتمكن هؤال

مع عدالتهم من رؤيتهم يدل عىل أن هناك كثريين قد رأوهم.. وهلذا كانت 

العقوبة أمام الناس مجيعا لَتتبط صورة العقوبة أمام صورة الذنب، فريتدع 

 املجتمع.

 ؟ وماذا تعالج؟اآلية الثانية قال التلميذ: فام 

 }قال الشيخ: هي نفسها اآلية التي سألت عنها، وهي قوله تعاىل: 

يِت َيْأتنَِي اْلَفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْم َفإِْن  َوالًلَّ

اُهنَّ املَْْوُت َأْو جَيَْعَل اهللَُّ هَلُنَّ َسِبيًًل    {  َشِهُدوا َفَأْمِسُكوُهنَّ يِف اْلُبُيوِت َحتَّى َيَتَوفَّ

 [15]النساء: 

يشاع بأهنا سيئة السلوك، وتتكاثر الشواهد  وهي تتحدث عن امرأة

عيل سوء سمعتها يف جمتمعها.. ويف هذه احلالة البد من عقاب مناسب هلا 

بعد االشهاد عليها بأربعة شهود بأهنا من الًليت يأتني الفاحشة بدون أن يتم 

ضبطها.. وهنا تعاقب باحلبس يف البيت، ومنعها من اخلروج إىل أن متوت أو 

 توب.. تتزوج أوت

انظروا كيف تأمر اآلية الكريمة باالستشهاد يف مثل هذه احلالة حتى 
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 خيلص املجتمع من كل أسباب الفواحش..

 قال التلميذ: ولكن مل عوقبت املرأة، ومل يعاقب الرجل يسء السمعة؟

قال الشيخ: معاذ اهلل أن يفرق اهلل العدل الرحيم بني عباده، فيعاقب 

 }املرأة وال يعاقب الرجل.. لقد نص اهلل تعاىل عىل عقوبة الرجل، فقال: 

ا َفإِْن َتاَبا َوَأْصَلَحا َفَأْعِرُضوا َعنُْهاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن  َواللََّذاِن َيْأِتَياهِنَا ِمْنُكْم َفآُذومُهَ

[، واآلذية تشمل كل عقوبة يمكنها أن تردع الرجل 16]النساء:    {  اًبا َرِحياًم َتوَّ 

 عن ارتكاب الفواحش.

 قال التليمذ: فلم حبست النساء يف البيوت، ومل حيبس الرجال؟

قال الشيخ: أنتم تعلمون أنه لوال كون النساء سبب اإلثارة والفتنة ملا 

رة يستحيل أن يأتيها رجل جترأ الرجال عىل الفاحشة.. فالعفيفة الطاه

برضاها.. فإن فعل فقد رشع اهلل له أخطر عقوبة، وهي عقوبة املحاربة كام 

 سنرى.

 ؟اآلية الثالثةقال التلميذ: فام 

َوَمْن مَلْ َيْسَتطِْع ِمنُْكْم َطْواًل َأْن َيْنكَِح  }قال الشيخ: قوله تعاىل: 

ْت َأْياَمُنُكْم ِمْن َفَتَياِتُكُم املُْْؤِمنَاِت َواهللَُّ َأْعَلُم املُْْحَصنَاِت املُْْؤِمنَاِت َفِمْن َما َمَلكَ 

بِإِياَمنُِكْم َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض َفاْنكُِحوُهنَّ بِإِْذِن َأْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ 

ْحِصنَّ َفإِْن بِاملَْْعُروِف ُُمَْصنَاٍت َغرْيَ ُمَسافَِحاٍت َواَل ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن َفإَِذا أُ 

َأَتنْيَ بَِفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ نِْصُف َما َعىَل املُْْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذلَِك ملَِْن َخيِشَ 
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وا َخرْيٌ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ   [25]النساء:  { اْلَعنََت ِمنُْكْم َوَأْن َتْصرِبُ

اليستطيعون زواج  وفيها خياطب اهلل تعاىل املؤمنني الفقراء الذين

احلرائر لغًلء مهورهم وغريه من األسباب أن يتزوجوا من الفتيات املؤمنات 

من ماملكت االيامن، فهذه املؤمنة اجلارية إذا تزوجت، فوقعت يف جريمة 

الزنا تكون عقوبتها مخسون جلدة أي نصف ما عىل املتزوجات احلرائر من 

 العذاب اذا وقعن يف الزنا.

لقد ظللت دهرا ُمتارا يف هذه اآلية.. فكيف تكون قال التلميذ: 

عقوبتها نصف الثيب مع أن عقوبتها الرجم.. فهل يعقل أن يوجد نصف 

رجم؟.. واذا كانت املرأة احلرة املحصنة متوت بحد الرجم، فهل يوجد 

 نصف موت؟

 ابتسم الشيخ، وقال: ها أنت يا بني تفعل هذه اآلية.. وتنفي تعطيلها؟

 مل أفهم.. قال التلميذ:

قال الشيخ: هذه اآلية الكريمة أكرب رد عىل من وضعوا حد الرجم 

الذي هو تعطيل لعموم عقوبة الزناة الواردة يف أول سورة النور.. وكأن اهلل 

 تعاىل نبه عقولنا من خًلله إىل أن هذا احلد مناف لترشيعه.

رفع.. أو قال التلميذ: ولكنهم رووا أنه قد نزل يف ذلك قرآن.. وقد 

 أكلته الداجن..

قال الشيخ: فهًل قرأت يل اآلية التي زعموا رفعها.. وهل تتناسب مع 
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 اإلعجاز القرآين الذي ورد التحدي به.. وهل رويت متواترة؟

 قال التلميذ: معاذ اهلل.. فالقرآن أعظم بكثري..

قال الشيخ: لن أعيد لكم ما ذكرته سابقا.. فاهلل تعاىل أخربنا أنه ال 

َل لَِكلاَِمتِِه َوُهَو   }دل لكلامته، فقال:  مب َّْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْداًل اَل ُمَبدِّ َومَت

ِميُع اْلَعلِيُم  َواْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك ِمْن ِكَتاِب  }[، وقال: 115]األنعام:  { السَّ

َل لَِكلاَِمتِِه َوَلْن جَتَِد ِمْن ُدونِِه مُ   [27]الكهف:  { ْلَتَحًداَربَِّك اَل ُمَبدِّ

اَل َيْأِتيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحِكيٍم   }وأخربنا أنه  

 [ 42]فصلت:  { مَحِيدٍ 

ْبنَا لِلنَّاِس يِف َهَذا   }وأخربنا أنه ال حيوي عىل أي عوج، فقال:   َوَلَقْد رَضَ

ُروَن )اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ  ُهْم َيَتَذكَّ ُهْم 27َمَثٍل َلَعلَّ ( ُقْرآًنا َعَربِياا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج َلَعلَّ

 [28، 27]الزمر:  { َيتَُّقونَ 

 قال التلميذ: ولكن ماذا تفعل بحديث ماعز والغامدية؟

قال الشيخ: هذه األحاديث نفسها تدل عىل التناقض الذي يقع فيه 

 القائلون بالرجم.

 كيف ذلك؟ قال التلميذ:

قال الشيخ: أال ترون أهنم يستدلون بحديث املخزومية التي رسقت، 

قام فخطب فقال: )يا   وطلبت قريش أال يقام عليها احلد، لكن رسول اهلل  

أهيا الناس إنام َضلَّ من كان قبلكم أهنم كانوا إذا رسق الرشيف تركوه، وإذا 
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أن فاطمة بنت ُممد  رسق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد، وأيم اهلل لو

 ؟(1)رسقت لقطع ُممد يدها(

 قال التلميذ: بىل.. ولكن ما وجه االستدالل هبذا؟

كان يردها   قال الشيخ: فقد ذكروا يف حديث الغامدية أن رسول اهلل  

عىل حني.. ومل يكن حريصا عىل حضورها ليقيم احلد عليها.. ولو أهنا مل 

د اهلل مع املخزومية ويتساهل مع حترض ملا طلبها.. أفَتاه يتشدد يف حدو

 الغامدية.

 قال التلميذ: ولكنهم رووا يف ذلك أحاديث أخرى..

قال الشيخ: لقد أثبت لكم باألدلة الكثرية أن كل حديث خيالف القرآن 

ذلك.. ولكن املعطلني  .. وقد ذكر لنا رسول اهلل (2)الكريم ال عربة به

ويرضبوا احلديث بالقياس وآراء يأبون إال أن يرضبوا  القرآن باحلديث.. 

 الرجال.. حتى ال خيلص لنا من الدين إال أقواهلم املخلوطة بأهوائهم.

 قال التلميذ: فام هي اآلية التي تتعارض مع تلك األحاديث؟

انَِيُة   }قال الشيخ: هي اآلية األوىل التي بدأهنا هبا.. وهي قوله تعاىل:   الزَّ

ايِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ وَ  [ أال ترى أن اهلل 2]النور:  { اِحٍد ِمْنُهاَم ِماَئَة َجْلَدةٍ َوالزَّ

سبحانه عم هبا كل زان، ومل يستثن من هذا احلكم البكر أو الثيب، ولو كان 

 
 رواه البخاري ومسلم.     (1)

 املفصلة عىل هذا يف كتاب )سنة بًل مذاهب(  ذكرنا األدلة    (2)
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مستثنى لذكره.. فالقرآن الكريم يذكر التفاصيل يف أقل من هذ احلد.. فكيف 

 ال يذكرها يف هذا، والعقوبة فيه أشد؟

 كر لنا مثاال عىل ذلك؟قال التلميذ: أال تذ

قال الشيخ: األمثلة أكثر من أن تعد أو حتىص.. فالقرآن يوضح األمور 

كَِتاٌب  }ويفصلها حتى ال يقع االلتباس.. لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك: 

َلْت ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َخبرِيٍ   [1]هود:  { ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

 }سكت قليًل يفكر، ثم قال: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل: 

ْ َتُكوُنوا  يِت َدَخْلُتْم هِبِنَّ َفإِْن مَل يِت يِف ُحُجوِرُكْم ِمْن نَِسائُِكُم الًلَّ َوَرَبائُِبُكُم الًلَّ

[ انظروا كيف فصل اآلية 23]النساء:  { َدَخْلُتْم هِبِنَّ َفًَل ُجَناَح َعَلْيُكْم 

 تى ال يقع االلتباس.ووضحها ح

وهكذا يف آيات كثرية.. فلو أن عقاب البكر كان خمتلفا عن عقاب 

 الثيب، لوضحه ولنفى الغموض فيه.

 .. وما املشكلة التي تعاجلها؟اآلية الرابعةقال التلميذ: فحدثنا عن 

اَل خُتِْرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوهِتِنَّ   }قال الشيخ: هي قوله تعاىل يف حق املطلقات:  

اَل خَيُْرْجَن إِالَّ َأْن َيْأِتنَي بَِفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اهللَِّ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ وَ 

[، فاآلية الكريمة تنص عىل أن من حق املطلقة 1]الطًلق:  { َفَقْد َظَلَم َنْفَسهُ 

اذا وقعت يف يف فَتة العدة أن تظل يف بيت الزوجية، ولكنها تفقد هذا احلق 

الزنا، وحينئذ يكون من حق زوجها أن يطردها، ولكن برشط ان تكون 
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 جريمة الزنا مثبتة حتى ال يتاح لزوجها أن يتجنى عليها بالباطل.

صاح بعض التًلميذ: احلمد هلل.. لقد فتح اهلل عيل يف هذه اآلية ما يؤكد 

 قولك يف حكم الرجم.

 لنا ما فتح اهلل عليك به.قال الشيخ: ما شاء اهلل.. هات.. اذكر 

قال التلميذ: لقد وصف اهلل تعاىل الفاحشة يف اآلية الكريمة بكوهنا 

)فاحشة مبينة( أي مثبتة، ضامنا لعدم االفَتاء بًل دليل.. ومع ذلك مل ينص 

عىل الرجم.. بل اعترب عقوبتها الطرد باإلضافة إىل العقوبة األساسية 

 املحكمة، وهي مائة جلدة.

 خ: بورك فيك يا بني.. وهي تشري إىل ذلك كام ذكرت.قال الشي

 .. وما املشكلة التي تعاجلها؟اآلية اخلامسةقال التلميذ: فحدثنا عن 

قال الشيخ: هي قوله تعاىل يف ذكر عقوبة املطلقة إذا وقعت يف الزنا بعد 

َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ إِالَّ َأْن َيْأِتنَي  }امتام الطًلق: 

[، وهي تعطي احلق للزوج أن يمنع من طلقها 19]النساء:  { بَِفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة 

إال أن تدفع له بعض ما أعطاه هلا من الصداق برشط أن تكون  عن الزواج

 جريمة الزنا يف حقها مثبتة بالدليل.

 .. وما املشكلة التي تعاجلها؟اآلية السادسةقال التلميذ: فحدثنا عن 

َكًة   }قال الشيخ: هي قوله تعاىل:  ايِن اَل َينِْكُح ِإالَّ َزانَِيًة َأْو ُمرْشِ الزَّ

انَِيُة   َم َذلَِك َعىَل املُْْؤِمننَِي  َوالزَّ ٌك َوُحرِّ [، 3]النور:    {  اَل َينِْكُحَها إِالَّ َزاٍن َأْو ُمرْشِ
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وهي تشري إىل عقوبة اجتامعية أخرى تساهم يف الردع عن الزنا.. فاملرأة 

الزانية أي التي ال تتوب عن الزنا ال يتزوجها املؤمن.. ومثلها الزاين يمنع من 

 الزواج من املؤمنة.

 .. وما املشكلة التي تعاجلها؟اآلية السابعةقال التلميذ: فحدثنا عن 

قال الشيخ: هي اآليات الكريمة التي وردت يف حق الزوج إذا شهد 

عىل زوجته بالفاحشة، ومل يكن معه شهود آخرون، وقد ذكر اهلل تعاىل 

ِذيَن   }التفاصيل الكثرية املرتبطة هبا يف أربع آيات كريمة، وهي قوله تعاىل:   َوالَّ

ْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء إاِلَّ َأْنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع  َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َومَل

اِدِقنَي ) ُه ملََِن الصَّ ( َواخْلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت اهللَِّ َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن 6َشَهاَداٍت بِاهللَِّ إِنَّ

ُه ملََِن ( وَ 7اْلَكاِذبِنَي ) َيْدَرُأ َعْنَها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاهللَِّ إِنَّ

اِدِقنيَ 8اْلَكاِذبنَِي ) ]النور:  { ( َواخْلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اهللَِّ َعَلْيَها إِْن َكاَن ِمَن الصَّ

6 - 9 ] 

كرها.. انظروا كيف ذكر اهلل كل هذه التفاصيل.. حتى صيغة الشهادة ذ

 فكيف ترون عدم ذكره للرجم، وهو أخطر منها مجيعا؟

صاح تلميذ آخر: يف هذه اآلية أيضا سيدي ما يدل عىل عدم وجود 

 حد الرجم.

 قال الشيخ: فهاته.

قال التلميذ: لقد وصف اهلل تعاىل عقوبة الزنا املرتبطة هبذه احلالة بأهنا 
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[، ومل يقل: )ويدرأ 8]النور:  { اَب َوَيْدَرُأ َعنَْها اْلَعذَ  }عذاب جسدي، فقال: 

عنها الرجم(.. والعذاب الذي ذكره هو نفسه الذي نص عليه يف أول 

 السورة.. هو مائة جلدة.

 .. وما املشكلة التي تعاجلها؟اآلية الثامنةقال التلميذ: فحدثنا عن 

أنه يف  قال الشيخ: هي اآليات الكريمة التي هتدد زوجات النبي 

شة منهن فإن العقوبة يف حقهن مضاعفة.. أي تكون حال وقوع الفاح

العقوبة مائتي جلدة يف تلك اجلريمة، أي ضعف ما عىل النساء احلرائر، ويف 

  }املقابل فلهن يف عمل الصاحلات ضعف ما عيل املحسنات، قال تعاىل: 

هَلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفنْيِ َوَكاَن َيانَِساَء النَّبِيِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنٍَة ُيَضاَعْف  

 [ 30]األحزاب:  { َذلَِك َعىَل اهللَِّ َيِسرًيا 

وهنا ترون أيضا أن العقوبة ال يمكن أبدا أن تكون رمجا، ألنه إذا كانت 

عقوبة املتزوجات العاديات الًليت ارتكبن الفاحشة الرجم حتى املوت، 

 فكيف يضاعف ذلك؟ 

 .. وما املشكلة التي تعاجلها؟آلية التاسعةاقال التلميذ: فحدثنا عن 

قال الشيخ: هي اآلية الكريمة التي نصت عىل حكم احلرابة واإلفساد 

ِذيَن حُيَاِرُبوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن   }يف األرض، وهي قوله تعاىل:   اَم َجَزاُء الَّ إِنَّ

ُبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخًَلٍف يِف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّ 

ْنَيا َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ   { َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك هَلُْم ِخْزٌي يِف الدُّ
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[، وهي تنطبق عىل كل إفساد يف األرض، أو ُماربة هلل القيم التي 33]املائدة:  

 .. الكريم، وبينها رسول اهلل نطق هبا القرآن 

ومن أرذل أنواع اإلفساد االغتصاب، واإلكراه عىل الفاحشة، وعقوبة 

 هؤالء هي أشد عقوبة أنزهلا اهلل تعاىل، وذكرها يف كتابه.

بعد أن انتهى الشيخ من استعراض اآليات املرتبطة بالفاحشة، وكيفية 

 ..عًلجها لكل احلاالت.. أذن هلم يف قليل من الراحة

ثم اجتمعوا من جديد، وأذن هلم يف السؤال.. فقال أحدهم: ائذن لنا 

يا شيخنا أن أسألك عن آية قد رأيت أهل التعطيل حيرفوهنا حتريفا شديدا.. 

 نعم هم يقيمون ألفاظها غضة طريقة.. ولكن معناها غريوه متاما.. 

 قال الشيخ: فاقرأها عيل.

ِذيَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف   }قال التلميذ: هي قوله تعاىل:  اَل َيْنَهاُكُم اهللَُّ َعِن الَّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم ِإنَّ اهللََّ حُيِبُّ  يِن َومَلْ خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ الدِّ

 [8]املمتحنة:  { املُْْقِسطنِيَ 

 ها؟قال الشيخ: فكيف عطلو

قال التلميذ: لقد ذكروا يف تعطيلها أقواال كثرية، فمنهم من ذهب إىل 

أن هذا كان يف أول اإلسًلم عند املوادعة وترك األمر بالقتال ثم نسخ.. 

ومن بينه وبينه عهد مل  ومنهم من ذهب إىل أهنا خمصوصة يف حلفاء النبي 

ث بن عبد ينقضه.. ومنهم من ذهب إىل أهنا خاصة بخزاعة وبني احلار
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مناف.. ومنهم من ذهب إىل أهنا خمصوصة يف الذين آمنوا ومل هياجروا.. 

ومنهم من ذهب إىل أهنا خاصة بالنساء والصبيان؛ ألهنم ممن ال يقاتل، فأذن 

 اهلل يف برهم.

قال تلميذ آخر: وحتى الذين مل يقوموا بتعطيلها مطلقا عطلوها يف 

ألهل التعطيل ذكروا اآلية، ثم مواضع كثرية.. وقد حرضت البارحة جملسا 

قيدها بقيود كثرية انحرفت بمعناها متاما.. ومن ذلك ما حدثوا به عن شيخ 

يقال له ُممد بن صالح بن عثيمني، قال: ال جيوز أن يبدأ أهل الكتاب 

هنى عن ذلك، وألن يف هذا إذالال للمسلم حيث يبدأ   بالسًلم؛ ألن النبي  

أعىل مرتبة عند اهلل عز وجل؛ فًل ينبغي أن يذل بتعظيم غري املسلم، واملسلم 

 املسلم نفسه يف هذا..

وحدثوا عن آخر دعوته إىل اضطرار املخالفني إىل أضيق الطريق 

وجوانبها بحيث ال يمشون وسط الطريق، وذلك إلهانتهم وإظهار فضل 

 املسلم وتقديمه عىل غريه.. 

اآليات متاما، وهكذا ظلوا يتحدثون إىل أن انقلب يف ذهني مفهوم 

فصارت وكأهنا تأمرنا بالتامس كل السبل التي تؤذي املجاورين لنا من غري 

 أهل ديننا.

قال الشيخ: اآلية ال حتتاج إىل أي رشح أو تفصيل أو مزامحة.. هي 

 واضحة متاما.. وقراءهتا حكمها، وحكمها قراءهتا.
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وهنا قال التلميذ: ولكن أهل التعطيل يقدمون غريها عليها، فيعترب

ِذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا  }متشاهبا، ويعتربون املحكم هو قوله تعاىل:  َا الَّ َياَأهيُّ

ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاَءُكْم ِمَن احْلَقِّ  ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِاملََْودَّ ي َوَعُدوَّ  { َعُدوِّ

 [1]املمتحنة: 

 يكملوها.. أمل يصف اهلل تعاىل هؤالء قال الشيخ: ومل بَتوا اآلية، ومل

اُكْم َأْن ُتْؤِمُنوا  }الذين حيرم علينا مودهتم بقوله بعدها:  ُسوَل َوإِيَّ خُيِْرُجوَن الرَّ

ُكْم  [.. فالذين حترم مودهتم هم املعتدون فقط.. وهو 1]املمتحنة:  { بِاهللَِّ َربِّ

اَم َينَْهاُكُم ا  }ما نص عليه قوله تعاىل:  يِن إِنَّ ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ هللَُّ َعِن الَّ

ُْم  ْوُهْم َوَمْن َيَتَوهلَّ َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل إِْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّ

 [9]املمتحنة:  { َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ 

يم الذي قال ذلك، ثم أخذ يرد بتفاصيل كثرية دقيقة عىل التعطيل العظ

ارتكتبه األمة يف تارخيها وتراثها حول السامحة اإلسًلمية، والرمحة التي جاء 

.. والتي حولت اإلسًلم إىل دين عنف وإرهاب مهه هبا رسول اهلل 

التوسع العسكري، والسيطرة عىل اآلخر، ال نرش الدين والقيم بالعقل 

 واملنطق واحلجة.

 التعطيل: 

بعد أن خرجت من مدرسة التفعيل املتواضعة، وعرفت فيها باألدلة 

الكثرية أنه ال يوجد حرف يف القرآن الكريم إال وله داللته العظيمة التي متس 
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مجيع جوانب احلياة.. ذهبت إىل املدرسة الثانية، والتي سمعتهم يتحدثون 

 عنها كثريا، ويصفوهنا بكوهنا مدرسة التعطيل..

أتصور أهنا مدرسة صغرية حقرية ال يرتادها إال العوام وقد كنت 

واجلهلة.. لكني فوجئت بكربها وضخامتها وكثرة طًلهبا وكثرة أساتذهتا 

 وشهرهتم..

ُكوُر    }حني رأيتها عرفت رس قوله تعاىل:   ]سبأ:   {  َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

اهلل عليهم، [، فقد أخرب اهلل عن قلة الشاكرين الذين يفعلون نعم 13

ويستخدموهنا استخداما صحيحا.. وأكرب نعم اهلل عىل عباده هي كلامته 

 اهلادية، فًل تفعل أي نعمة من دون االهتداء هبدهيا.

كانت املجالس يف املدرسة كثرية.. وأمام كل حلقة تًلميذ كثريون.. 

 ولذلك مل أجد بدا من أن أجلس يف أقرهبا إيل..

ة، وكان كلام سئل عن سؤال أخذ واحدا من كان أمام الشيخ كتبا كثري

 تلك الكتب، وراح يرشح من خًلله.

قال الشيخ: أظن أين قد أجبتكم عىل هذه اآلية.. وذكرت لكم قول 

املفرسين من السلف الصالح فيها.. وهي كافية لردع أولئك املبتدعة من أهل 

هوائهم التفعيل والتزوير والتحوير.. الذين أرادوا أن خيضعوا القرآن أل

ناسني أنه ال يفهم القرآن إال املفرسون الفطاحل من أهل التحقيق والتدقيق 

 والتوثيق.
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َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا  }قال تلميذ من التًلميذ: فحدثنا عن قوله تعاىل: 

 َقِدير
ٍ
ء  [109]سورة البقرة: { َحتَّى َيْأيِتَ اهللُّ بَِأْمِرِه إِنَّ اهللَّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

الشيخ: هذه اآلية منسوخة.. وقد قال النيسابوري: )نسخ ما فيها قال 

ِذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن بِاهلّلِ َوالَ بِاْلَيْوِم اآلِخِر  }من عفو وصفح بقوله تعاىل:  َقاتُِلوْا الَّ

َم اهلّلُ َوَرُسوُلُه  ُموَن َما َحرَّ  [؟29]سورة التوبة: { َوالَ حُيَرِّ

: لقد أمر املسلمون هبذا يف بداية ثم صوب النظر إيل بشدة، وقال

اإلسًلم عندما كانوا مستضعفني.. أما عندما قووا فلم يبق هناك جمال للعفو 

 أو الصفح.

نَا  }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل: وَننَا يِف اهلّلِ َوُهَو َربُّ اجُّ ُقْل َأحُتَ

ُكْم َوَلنَا َأْعاَمُلنَا َوَلُكْم َأْعاَمُلُكمْ   [؟139]سورة البقرة:  {   َوَنْحُن َلُه خُمْلُِصونَوَربُّ

.. فام (1)قال الشيخ: هذه اآلية أيضا منسوخة، نسختها آية السيف

حاجة املسلمني إىل ُماجة خصومهم وجمادلتهم وحوارهم بعد أن أن أمدهم 

 اهلل بقوة السيف؟ فكفى بالسيف شافيا، وكفى بالسيف ُماورا.

ِذيَن  }قوله تعاىل:قال تلميذ آخر: فام تقول يف  وَقاتُِلوْا يِف َسبِيِل اهلّلِ الَّ

 [؟190]سورة البقرة: { ُيَقاتُِلوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدوْا إِنَّ اهللَّ الَ حُيِبُّ املُْْعَتِدين

، وقد قال  (2)قال الشيخ: هي مثل أخواهتا منسوخة آية السيف

 
 .45-44الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص    (1)
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يف االبتداء، عندما كان ، هذا كان { وال تعتدوا }النيسابوري فيها:  )قوله 

 اإلسًلم ضعيفا(

َ  }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل:   َبنيَّ يِن َقد تَّ الَ ِإْكَراَه يِف الدِّ

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ   [؟256]سورة البقرة: { الرُّ

 .. (1)قال الشيخ: مثل سابقاهتا.. نسختها آية السيف

وَك َفُقْل َأْسَلْمُت  }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل: فإْن َحاجُّ

يِّنَي َأَأْسَلْمُتْم َفإِْن  لَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َواألُمِّ َبَعِن َوُقل لِّ َوْجِهَي هللِِّ َوَمِن اتَّ

اَم َعَلْيَك اْلَبًَلُغ َواهللُّ َبِصرٌي بِاْلِعَباد ْوْا َفإِنَّ ِإن َتَولَّ ]سورة  { َأْسَلُموْا َفَقِد اْهَتَدوْا وَّ

 [.20آل عمران:

.. فًل منطق (2)قال الشيخ: هذه اآلية مثل سابقاهتا منسوخة آية السيف

 أفضل من السيف.

ِذيَن َيْعَلُم اهللُّ َما يِف  }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل: أوَلـِئَك الَّ

ُْم يِف َأنُفِسِهمْ  ]سورة  { َقْوالً َبلِيًغا ُقُلوهِبِْم َفَأْعِرْض َعنُْهْم َوِعْظُهْم َوُقل هلَّ

 [؟63النساء:

قال الشيخ: لقد ذكر علامؤنا أن هذا )كان يف بدء اإلسًلم، ثم صار 

 (3)الوعظ واإلعراض منسوخًا بآية السيف(

 
 .. 97- 96الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص   (1)

 . 103- 102الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص   (2)

 .135الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص     (3)



137 

 

َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح إِنَّ اهلّلَ     }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل:  

 [؟13دة:]سورة املائ { حُيِبُّ املُْْحِسننِي

قال الشيخ: لقد ذكر علامؤنا أهنا )نزلت يف اليهود، ثم نسخ العفو 

  (1)والصفح بآية السيف(

ُسوِل إاِلَّ اْلَبًَلُغ َواهلّلُ   }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل: ا َعىَل الرَّ مَّ

 [؟99]سورة املائدة: { َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُمون

 . (2)قال الشيخ: هي مثل سابقاهتا منسوخة آية السيف

قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل يف شأن رقة النصارى مقارنة 

ُكوْا  }باليهود:  ِذيَن َأرْشَ ِذيَن آَمنُوْا اْلَيُهوَد َوالَّ لَّ َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّ

ِذيَن َقاُلَوْا إِنَّا َنَصاَرى َذلَِك بَِأنَّ ِمنُْهْم َوَلَتِجَدنَّ َأقْ  لَِّذيَن آَمُنوْا الَّ ًة لِّ َودَّ َرهَبُْم مَّ

ون ُْم الَ َيْسَتْكرِبُ يِسنَي َوُرْهَباًنا َوَأهنَّ  [؟82]سورة املائدة: { ِقسِّ

اعتدل الشيخ يف جلسته مرسورا، وقال: هذا ليس عاما بكل 

 ووفده الذين أسلموا ملا قدموا عىل النبي النصارى، بل خاص بالنجايش 

وهم اثنان وثًلثون أو أربعون أو سبعون أو ثامنون رجًل، وليس املراد كل 

 . (3)النصارى ألهنم يف عداوهتم كاليهود

ْلِم َفاْجنَْح هَلَا   }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل: َوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ
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ْل َعىَل اهللِّ إِ  ِميُع اْلَعلِيمَوَتَوكَّ ُه ُهَو السَّ  [61]سورة األنفال: { نَّ

.. فام حاجة املسلمني للسًلم، (1)قال الشيخ: هي منسوخة بآية السيف  

 وقد أعطاهم اهلل القوة التي يقهرون هبا أعداءهم.

ْكَمِة اْدُع إِىِل َسبِيِل َربَِّك  }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل: ِباحْلِ

َك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن  ِتي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربَّ َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُم بِالَّ

 [؟125]سورة النحل: { َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهَتِدين

.. فام حاجة (2)قال الشيخ: الشك أهنا منسوخة نسختها آية السيف

 كمة واملوعظة وقد من اهلل عليهم بنعمة القوة والعزة والتسلط.املسلمني للح

يَِّئَة  }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل: ِتي ِهَي َأْحَسُن السَّ اْدَفْع بِالَّ

 [.96]سورة املؤمنون: { َنْحُن َأْعَلُم باَِم َيِصُفون

.. وذلك واضح لكل عاقل.. فمن (3)قال الشيخ: نسختها آية السيف

 أعطاه اهلل القوة التي يقهر هبا أعداءه ال حيتاج إىل أن يدفع بالتي هي أحسن.  

َا النَّاُس َقْد َجاءُكُم  }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل:   ُقْل َياَأهيُّ

اَم هَيَْتِدي لِنَْفِسهِ  ُكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ بِّ  َوَمن َضلَّ َفإِنَّاَم َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما احْلَقُّ ِمن رَّ

 [.108]سورة يونس: { َأَنْا َعَلْيُكم بَِوِكيل

 
 .177-176قًلئد املرجان، ص     (1)

 .. 210قًلئد املرجان، ص     (2)

 .. 235قًلئد املرجان، ص     (3)
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 . (1)قال الشيخ: نسخ معناها ال لفظها بآية السيف

ْغَو َأْعَرُضوا  }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل:   َوإَِذا َسِمُعوا اللَّ

]سورة   {  َوَلُكْم َأْعاَمُلُكْم َسًَلٌم َعَلْيُكْم الَ َنْبَتِغي اجْلَاِهلنِي  َعنُْه َوَقاُلوا َلَنا َأْعاَمُلنَا

 [.55القصص:

.. وهو واضح ملن (2)قال الشيخ: هي األخرى نسخت بآية السيف

تأمله.. أليس اإلعراض نوعا من الضعف.. واملسلم قوي عزيز ال حيتاج أن 

 يذل نفسه.

َا النَِّبيُّ إِنَّا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا   }:قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل َياَأهيُّ

ا َوَنِذيًرا ً  [؟45]سورة األحزاب: { َوُمَبرشِّ

قال الشيخ: ال أحتاج أن أقول شيئا.. فهي مثل سابقاهتا منسوخة بآية 

 .. وهي واضحة ال حتتاج إىل رشح يبني نسخها.(3)السيف

يَِّئُة   }قال تلميذ آخر: فام تقول يف قوله تعاىل: َوالَ َتْسَتِوي احْلََسنَُة َوالَ السَّ

ُه َويِلٌّ مَحِيم ِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَّ ]سورة  { اْدَفْع بِالَّ

 [؟34فصلت:

 .(4)قال الشيخ: هي منسوخة بآية السيف

 
 .. 252قًلئد املرجان، ص     (1)

 . 253املصدر السابق ص     (2)

 . 258املصدر السابق ص     (3)

 . 268السابق ص املصدر     (4)
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َفلَِذلَِك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكاَم  }قال تلميذ آخر:فام تقول يف قوله تعاىل:

ُأِمْرَت َوالَ َتتَّبِْع َأْهَواءُهْم َوُقْل آَمنُت باَِم َأنَزَل اهللَُّ ِمن كَِتاٍب َوُأِمْرُت ألَْعِدَل 

َة َبْينََنا َوَبْينَ  ُكْم َلَنا َأْعاَمُلنَا َوَلُكْم َأْعاَمُلُكْم الَ ُحجَّ نَا َوَربُّ َمُع َبْينَُكُم اهللَُّ َربُّ ُكُم اهللَُّ جَيْ

 [.15]سورة الشورى: { َبْينََنا َوِإَلْيِه املَِْصري

 .(1) قال الشيخ: هي منسوخة بآية السيف

بعد أن بقي مدة جييب كل سائل يسأله هبذه الكلامت وأمثاهلا، سأله 

 آلية السيف شأنا. -يا شيخنا  –بعض التًلميذ قائًل: إنا نرى 

حلسن بن فضل يف فضلها: )نسخت هذه قال الشيخ: أجل.. وقد قال ا

اآلية كل آية يف القرآن فيها ذكر اإلعراض والصرب عىل أذى األعداء..(، وقال 

ابن حزم يف كتابه الناسخ واملنسوخ: )يف القرآن مائة وأربع عرشة آية يف ثامن 

  (2)وأربعني سورة نسخت الكل بقوله: اقتلوا املرشكني حيث وجدمتوهم.. (

الشيخ من حديثه، وبعد أن ألغى يف وقت قصري كل ما  بعد أن انتهى

دعا إليه القرآن الكريم من سامحة وسًلم ولطف وأدب.. خرجت من 

 املدرسة وأنا ممتلئ أملا.. 

وأمام باهبا وجدت تلميذين خيتصامن، وحوهلام مجع من التًلميذ، 

 فتقربت منهام أبغي اإلصًلح بينهام..

 
 . 270املصدر السابق ص     (1)

 (12الناسخ واملنسوخ البن حزم )ص:     (2)
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تًلبيب صاحبه: دعه، فأنت تراه قلت ألشدمها، وقد رأيته آخذا ب

 هزيًل ضعيفا ال يستطيع أن يقاومك.

قال يل: ما دام كذلك.. فكيف يتجرأ عيل، ويتحدث أمامي بام 

 يسوؤين.

َفاْصَفِح   }قلت: ال بأس.. اعف عنه.. لقد أمرنا اهلل تعاىل بذلك، فقال:  

ْفَح اجْلَِميَل   [ 85]احلجر:  { الصَّ

يده إىل تًلبيبي، وهو يقول: ويلك.. أتعمد ترك تًلبيب صاحبه، ومد  

 إىل آية منسوخة تريد أن جتادلني هبا.. اذهب وإال طبقت عليك آية السيف.

ثم أطلق يدي، فأهرعت مرسعا إىل بيتي، وأنا ألتفت خلفي كل حني 

 خشية أن يلحق يب بسيفه.

 هذه قصتي مع املدرستني.. ولكم أن ختتاروا بينهام.
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