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دمحم البهــى وزيــر األوقــاف .  دوضــعهمــا صول ىف املقارنــة بــني يــضم هــذا الكتــاب عــدة فــ

األســبق مــن تفــسري عــشرين ونيــف مــن الــسور املكيــة، كــل ســورة ىف كتــاب مــستقل، إىل جانــب 
 وبـني الكتــاب الـذى وضــعه ، املدنيـة"النــساء"سـورة ، فــضال عـن  ىف كتـاب واحـد كلــه"عـمَّ "جـزء

كــل مــن العــاملني قــد مســى ، وإن كــان  "ُســَوِر "ا الــشيخ دمحم الغــزاىل ىف تفــسري القــرآن كلــه تفــسري 
وقــد مشلــت تلــك املقارنــة ســريتى حياتيهمــا وأســلوبيهما ىف الكتابــة ". تفــسريا موضــوعيا: "تفــسريه

ـــا ، إىل جانـــب بعـــض املوضـــوعات الـــىت تفـــسريالومنهجيهمـــا ىف  الذهنيـــة املـــسلمة ىف تنـــشغل 
، عــالوة علــى لــسحر واحلــسد واملــرأة، وهــى موضــوعات اجلــن وا انــشغاال خاصــاالعــصر احلــديث
   .ميدا هلا".األنعام" تفسريى العاملني الكبريين لسورة اختذت منمقارنة تطبيقية 

م . أنـه كـان هنـاك شـىء مـن اجلفـوة بـني د ومن مفارقـات القـدر البهـى والـشيخ الغـزاىل أ
يبــا جــدا مــن كمــا غــرب علــىَّ زمــن كنــت قر . تــوىل األول وزارة األوقــاف حيــث كــان الــشيخ يعمــل

داب عــني مشــس، مث  م طلــىب العلــم ىف املرحلــة اجلامعيــة وبعــد خترجــى وعملــى معيــدا  الــشيخ أ
م واألحــداث بيننــا، فيــشاء هللا ســبحانه أن جيمعنــا حنــن الثالثــة رغــم هــذا وذاك ىف  عــدت األ

 وأرجـــو أن يـــسد هـــذا . ســـبحانه وتعـــاىلكلـــه أوال وآخــرا والفـــضل  . هــذا الكتـــاب علـــى يـــدى
  . الكتاب ثغرة ولو ضئيلة ىف عامل التفسري واملقارنة بني املفسرين ومناهجهم

 ومل أكتـف دائمـا مبناقـشة مـا كتبـه العاملـان الكبـريان، بـل كـان ىل، ىف كـل قـضية مـن ،هذا
 كــل بعــد تقليــىبالقــضا الــىت تناولتهــا وقارنــت فيهــا بــني مــا كتبــه ذانــك العاملــان، مــوقفى ورأىي 

وههــا مــستعينا مبــا كتبــه كبــار املفــسرين مــن كــل الفــرق واالجتاهــات قــدميا قــضية علــى مجيــع وج
وأرجــو مـن مــوالى الكـرمي هلالج لج أن يتقبــل عملـى هــذا قبـوال حــسنا وأن يثيبـىن عنــه مهمــا  . وحـديثا

  ومن منا خيلو من األخطاء واملعايب؟ . فيه من أخطاء وعيوبكان 
اية هذا التقدمي ال بد من إزجاء الشكر  األسـتاذ يسرى خضر . لزميل الكرمي دىل اإوىف 

دمها ىل ببضع عـشرة سـورة مـن وتلميذه األستاذ مضر بن حاج إلمدابكلية أصول الدين بطنطا 
ـــىت فـــسرها دالـــسور  األزهـــر كتـــب شـــيخ املوظـــف مبصـــالح عمـــارة. البهـــى، وكـــذلك إىل أ.  ال

، واألســتاذ صــاحل "اجلــن"البهــى لــسورة . تفــسري د مــصورة مــن ، الــذى وافــاىن بنــسخةلقــاهرة
صاحل أحد الباحثني الذين يدرسون معى للحصول على درجة الدكتوراه، وهـو فلـسطيىن مثقـف 

" األعـراف"البهـى لـسورة . وقد أرسـل ىل نـسخة مـصورة مـن تفـسري دعاقل، ورزين ثقافة جيدة 
فلــوال هــذا الكــرم الــذى أكــرمىن بــه هــؤالء األصــدقاء املخلــصون مــا كــان . القــدس الــشريفمــن 

  . كرميكتب هللا هلم أجرا مضاعفا على معاونتهم ىل ىف ميدان العلم ال. ذا الكتابه
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 بقريـــــة أمسانيـــــة التابعـــــة م١٩٠٥ أغـــــسطس ٣ولـــــد ىف  (:ىالـــــدكتور دمحم دمحم البهـــــ - ١

ــر األوقــاف املــصر ): م١٩٨٢ ســبتمرب١٠ حبــرية، وتــوىف ىف - لــشرباخيت األســبق، وأحــد ى وزي
لعــودة لألصــول، وتتبــع  وقــد دعــا إىل اإلصــالح الــديىن. احلــديثالعــصر  اإلســالم ىفى مفكــر 

منــذ بدايتــه حــىت الوقــت املعاصــر مقــار بينــه وبــني غــريه مــن املــذاهب ى نــشأة الفكــر اإلســالم
تمعــات اإلســالمية الفكريــة، متــصد لألفكــار اهلدامــة وفاضــحا االســتعمار ودوره ىف وتــرك . ا

ـــه   املكتبـــةأغنـــت طائفـــة مـــن املؤلفـــات الـــىتى البهـــ ى الفكـــر اإلســـالم"اإلســـالمية، وأمههـــا كتاب
الســتعمار الغــرىب  ىفى التعريــف بــه كمفكــر إســالم كــان لــه الفــضل ىفى  ، الــذ"احلــديث وصــلته 

  .واإلسالمية األوساط العربية
احلادية عشرة، مث  دسوق ىف العاشرة وَجوََّده ىف وكان قد أمت حفظ القرآن الكرمي وهو ىف

 طنطـام حيث استمر ثالث سنوات انتقل بعدها ملعهـد ١٩١٧عام  الديىن دسوقالتحق مبعهد 
 الذى حصل منه على الشهادة الثانوية األزهرية، وكان ،الديىن اإلسكندرية مث إىل معهد ،الديىن

بع دراسته ىف. ترتيبه األول على طالبه لقاهرة إىل أن حصل مث   علـى شـهادة األزهر الشريف 
وكان عدد . العاملية النظامية بعد أن تقدم إىل االمتحان من اخلارج خمتصرا بذلك املدة الدراسية

 طالــب مل يــنجح ســوى أربعــة مــنهم، وجــاء ترتيبــه األول علــيهم، مث ٤٠٠املتقــدمني لالمتحــان 
 أغــــسطس البالغــــة واألدب وحــــصل علــــى درجــــة التخــــصص ىف التحــــق بقــــسم التخــــصص ىف

طروحتـه للحـصول علـى هـذه الدرجـة بعنـوان م بعد١٩٣١  ىفى أثـر الفكـر اإلغريقـ" أن تقدم 
  ".نثرا ونظما األدب العرىب

م سافر إىل أملانيا لدراسة الفلسفة مبعـو مـن جملـس مديريـة البحـرية ١٩٣١سبتمرب  وىف
م، ١٩٣٤اللغــة األملانيــة عــام  فحــصل علــى دبلــوم عــال ىف ،دمحم عبــده إحيــاء لــذكرى الــشيخ

عــام  جامعــة هــامبورغمــن " امتيــاز"الفلــسفة والدراســات اإلســالمية بتقــدير  الدكتوريــة ىف وعلــى
وبعــد عودتــه ". مــصر الــشيخ دمحم عبــده والرتبيــة القوميــة ىف"م، وكــان عنــوان أطروحتــه ١٩٣٦

كليــة أصــول الــدين، مث   واإلغريقيــة ىف م اشــتغل بتــدريس الفلــسفة اإلســالمية١٩٣٨ملــصر عــام 
ة اللغـــة العربيـــة أســـتاذا ورئيـــسا لقـــسم الفلـــسفة إىل جانـــب اشـــتغاله م إىل كليـــ١٩٥٠نقـــل عـــام 

ط احلديثــة وجامعــة قــسنطينة اجلزائريــة وجامعــة  أســتاذا زائــرا جبامعــة ماكجــل بكنــدا وجبامعــة الــر
إلمارات العربيـة  البهـى مـديرا عامـا للثقافـة. وإىل جانـب التـدريس عمـل د. قطر وجامعة العني 

ألزهر، فاهت مث عـني أول  م بنشر تراث الشيخ حممود شلتوت شـيخ األزهـر األسـبق،اإلسالمية 
  .م١٩٦١ عام قانون تطوير األزهر مدير جلامعة األزهر بعد صدور



 

 

٨ 
أنه ال ينبغـى اقتـصار الدراسـة ىف األزهـر علـى  م عن رأيه ىف١٩٣٦وكان قد أعرب عام 

م، إذ اشتملت الدراسة على دراسـة العلـوم ١٩٦٢راده عام العلوم الدينية وحدها، فتحقق ما أ
ضية وغريها ىف سبتمرب  وكـان .  وزيرا لألوقاف وشؤون األزهـرنيِّ كما عُ . م١٩٦٢الطبيعية والر

سم شـعبة   شعبة خاصة ىف يتطلع إلنشاء ىف  مهمتهـا التنـوير العـام" الثقافـة العامـة"كلية البنات 
لكـل ربـة بيـت، ولكنـه مل  ذلك من خالل تنظيم حماضرات مفتوحـةتدبري املنزل ورعاية األسرة، و 

م عـني مـرة أخـرى مـديرا جلامعـة ١٩٦٤مـارس  وىف. يتمكن من جتسيد فكرته على أرض الواقع
  .األزهر فاستقال وعني أستاذا للفلسفة اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة القاهرة

لــس األعلــى للفنــون واآل ىفى كــذلك شــارك البهــ األول  الثقــاىف داب واملــؤمترأعمــال ا
إلسكندرية عام  الندوة اإلسـالمية العامليـة جبامعـة برنـستون  م وىف١٩٥٠جلامعة الدول العربية 

واختــري  م،١٩٥٨م والنــدوة اإلســالمية العامليــة بالهــور عــام ١٩٥٣عــام  ومكتبــة الكــونغرس
لقـــاهرة، كمـــا زار املاليـــو ى املـــؤمتر اإلســـالم عـــضوا مبجمـــع البحـــوث اإلســـالمية ومستـــشارا ىف

 وحـني بلـغ الـستني مـن عمـره .شيخ األزهـر صحبة الشيخ حممود شلتوت وإندونسيا والفلبني ىف
ريس ورفض قرار جملـس الـوزراء مبـد خدمتـه مخـس سـنوات أخـرى وآثـر التفـرغ للكتابـة ترك التد

 وبعـد .م عن عمـر ينـاهز سـبعة وسـبعني عامـا١٩٨٢ سبتمرب ١٠والتأليف إىل أن وافته املنية يف
لعيـد األلـف لألزهـر . وفاته منح امسه وسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل مبناسبة االحتفـال 

 .لعباسية سرته مبكتبته ملسجد النوركما تربعت أ
ى وأوضـح مـدى ختلـف الفكـر املاركـسى التـارخيى ضد تيار الفكـر املـادى وقد وقف البه

كتـب عـن  صـاحل حـنيى حتقيق العدالة االجتماعية، وتصدى للـرد علـى رشـد وفشله ىف اللينيىن
الوقـت  وىف. سيةللماركـ ابن خلدون حماوال استلهام شخصيته وتطويـع أفكـاره مـن أجـل الـدعوة

. موقـع التخلـف إبقـاء املـسلمني ىف ىف لرغبتـهى االسـتعمار  نفسه وجه سهام النقد للفكـر الغـرىب
وكـــان يركـــز علـــى احللـــول اإلســـالمية وليـــست املـــستوردة مـــن الـــشرق أو الغـــرب مـــع االنفتـــاح 

ساد ى ذوكان رافضا ملفهوم التجديد ال. الفكرى ىف نفس الوقت والقراءة النقدية للفكر الوافد
ت بعـض املفكـرين ىف  ىف وغـريهم  وطـه حـسني عبـد الـرازقى علـالقـرن العـشرين مـن أمثـال  كتـا

لفكــر الغــرىب ثــروا  مقابــل ذلــك   وتبــىن ىف، واعتــرب هــذا التجديــد تقليــدا للفكــر األوروىب،ممــن 
قـصد بـه رد االعتبـار للقـيم الدينيـة، وإدحـاض مـا أثـري حوهلـا مـن ى الـذ مفهوم اإلصالح الديىن

  .افرتاءات وشبهات
هم أعماله    : وهذه قائمة 

  الدين والدولة من توجيه القرآن الكرمي- 
 املعاصرى الواقع األيديولوج  اإلسالم ىف- 
تمع األوروىب-  تمع اإلسالم  طبقية ا رها على ا  املعاصرى وانعكاس آ



 

 

٩ 
تمع  منهج القرآن ىف-   تطوير ا
افت الفكر املاد-   التارخييى  
 العقيدة والشريعة ىف من مفاهيم القرآن - 
تمع احلضار -  ته من توجيه القرآن الكرميى  ا  وحتد
 حياة املسلم  اإلسالم ىف- 
 . طالبا وأستاذا ووزيرا: رحاب األزهر ىفى  حيات- 
الستعمار الغرىبى  الفكر اإلسالم-    احلديث وصلته 
ن وموقف اإلسالم-     اإلخاء الديىن وجممع األد
وهــو الكتــاب الــذى نقــارن هنــا بينــه وبــني كتــاب (رآن الكــرمي  التفــسري املوضــوعى للقــ- 

 ) الشيخ الغزاىل املناظر
*   *   * 

 البـارودى إيتـا التابعة ملركـز نكال العنب قرية ولد ىف(أمحد السقا  دمحم الغزاىل الشيخ - ٢
أحــد أعــالم الفكــر ): ١٩٩٦ مــارس ٩ ، وتــوىف ىف١٩١٧ ســبتمرب ٢٢ىف مبــصر لبحــرية

رف عنه جتديـده ىف الفكـر الـديىن، وكـان وقد ع. من القرن العشرين النصف الثاىن اإلسالمى ىف
ـذا االسـم  الغـزاىلى وقـد مسـ .من املناهضني للتشدد والغلو، وجريئا ىف قول ما يعتقد أنـه احلـق

نـه سـوف ينجـب ولـدا، واقـرتح عليـه اإلمام أ حامـد الغـزايل منامه بعدما رأى والُده ىف  يبـشره 
  .الغزاىل: أن يسميه على امسه

وأمت حفـــظ القـــرآن ، ولـــه مخـــسة مـــن اإلخـــوة واألخـــوات، أســـرة متدينـــة ونـــشأ الغـــزاىل ىف
 ى،االبتـدائ  مبعهـد اإلسـكندرية الـديىنالعاشـرة مـن عمـره، مث التحـق بعـد ذلـك بكّتاب القرية ىف

، ١٩٣٧القـاهرة سـنة  فانتقـل إىل، علـى الـشهادة الثانويـة األزهريـة وبقـى فيـه حـىت حـصل منـه
ألزهـر تـه ىف، الـشريف والتحق بكلية أصول الـدين  لـسنة وبـدأت كتا ـالت أثنـاء دراسـته   ا

شجعه علـى الكتابـة حـىت ختـّرج بعـد الـذى كـان يـ، الكليـة بعـد تعرفـه علـى حـسن البنّـا الثالثة ىف
الــدعوة واإلرشــاد حــىت حــصل علــى درجــة  ، وختــصص بعــدها ىف١٩٤١ســنة  أربــع ســنوات ىف

الـدعوة عـرب مـساجد  ليبـدأ بعـدها رحلتـه ىف، م، وعمره ست وعشرون سنة١٩٤٣العاملية سنة 
يخ دمحم أبـو والشيخ حممود شـلتوت والـش وكان من أساتذته الشيخ عبد العظيم الزرقاىن. القاهرة

   .من علماء األزهر الشريف والدكتور دمحم يوسف موسى وغريهم زهرة
جامعـة  بداية ستينات القـرن الفائـت للتـدريس ىف ىف اجلزائر وقد سافر الشيخ الغزاىل إىل

، وحـصل علـى القـرن العـشرين  حـىت تـسعيناتقـسنطينةللعلـوم اإلسـالمية ب األمـري عبـد القـادر
ز بـسعة وللشيخ عشرات الكتب، الىت متتا .م١٩٨٩ للعلوم اإلسالمية عام جائزة امللك فيصل

 :وها هى ذى قائمة مبا أمكن مجعه منها. األفق والعمق واألسلوب األدىب اجلذاب



 

 

١٠
  واألوضاع االقتصادية اإلسالم - 
  اإلسالم واملناهج االشرتاكية- 
 األمم املتحدة اليم اإلسالم وإعالن حقوق اإلنسان بني تع- 
 نييوالرأمسال الشيوعيني  اإلسالم املفرتى عليه بني- 
  من هنا نعلم- 
مالت ىف-   الدين واحلياة  
  عقيدة املسلم- 
 واإلسالم املسيحية  التعصب والتسامح بني- 
  فقه السرية- 
 مركب الدعوة  ىف- 
  ظالم من الغرب- 
  جدد حياتك- 
 اإلسالم  ليس من- 
  من معامل احلق- 
 ؟اإلسالم  كيف نفهم- 
  االستعمار أحقاد وأطماع- 
 القرآن  نظرات ىف- 
 مل مع القرآن؟ كيف نتعا- 
 الدعوة والدعاة دراسات ىف:  مع هللا- 
  ىالعامل اإلسالم  معركة املصحف ىف- 
  كفاح دين- 
 قات املعطلة اإلسالم والطا- 
 ى اإلسالم واالستبداد السياس- 
  هذا ديننا- 
 ية العربية وأسطورة البعث العرىب حقيقة القوم- 
  دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني- 
 اإلسالم ىفى  اجلانب العاطف- 
  ركائز اإلميان بني القلب والعقل- 
  حصاد الغرور- 
 وجه الزحف األمحر  اإلسالم ىف- 
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 ف احلق قذائ- 
  الدعوة اإلسالمية تستقبل القرن الرابع عشر- 
  فن الذكر والدعاء عن خامت األنبياء- 
  دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني- 
  مهوم داعية- 
خر العرب واملسلمني-    سر 
  خلق املسلم- 
 طريق احلياة اإلسالمية  مشكالت ىف- 
  احلق املر- 
  صيحة التحذير من دعاة التنصري- 
 ميزان الشرع ىفى اثنا الفكر  تر - 
  الدعوة اإلسالمية- 
  احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي- 
 ى الفساد السياس- 
  الطريق من هنا- 
  جهاد الدعوة- 
 هل احلديثأ السنة النبوية بني أهل الفقه و - 
   مستقبل اإلسالم خارج أرضه- 
ا بينـه وبـني وهـو الكتـاب الـذى نقـارن هنـ( حنو تفسري موضـوعى لـسور القـرآن الكـرمي - 
 ) لدكتور دمحم البهى عند ا املناظرالكتاب

مـؤمتر  أثنـاء مـشاركته ىف الـسعودية ىف م١٩٩٦عـام  التاسع من مـارس رمحه هللا ىف وتوىف
ت العصر"    .ملدينة املنورة لبقيع ، ودفن"االسالم وحتد

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٢

 
، وأن أول مــا يالحظــه املطلــع علــى املكتبــة القرآنيــة أن كتــب التفــسري كثــرية كثــرة هائلــة

م، أى يتناول تفسري القرآن كله ال يرتك : فيما بينها اختالفا كبرياختتلف التفاسري هذه  فبعضها 
لتفــسري . منــه شــيئا فمــن : إال بعــض القــرآن فقــط مــع تفــاوت هــذا الــبعضوبعــضها ال يتنــاول 

ت مـن هنـا وهنـاك، مثـل الـشيخ دمحم عبـده، عاملفسرين من قام بتفـسري سـورة أو بـض  سـور أو آ
وسـورة " عـمَّ "، إىل جانـب جـزء "النـساء" مـن سـورة ١٢٥الذى فسر من أول القرآن حـىت اآليـة 

املــشيئة بــني مــا مــن تعــارض ظــاهرى مــا فيه، و "النــساء" مــن ســورة ٧٩ - ٧٨ واآليتــني ،"العــصر"
، ومؤداها أنه مـا مـن رسـول وال نـىب "احلج" سورة  من٥٥ - ٥٢ت اآل و ،اإلهلية ومشيئة البشر

 مــن ســورة ٣٧ واآليــة ،أرســله هللا قبــل رســولنا عليــه الــسالم إال إذا متــىن ألقــى الــشيطان ىف أمنيتــه
زينـب بنـت جحـش بعـد طالقهـا مـن ، الىت تتحدث عن زواج نبينا الكرمي من السيدة "األحزاب"

بــت، ومثــل الــشيخ دمحم مــصطفى املراغــى، الــذى مل يفــسر إال ســورة   وســورة "لقمــان"زيــد بــن 
ت األخـــرية مــن ســـورة "العـــصر" وســورة "احلديـــد" وســـورة "احلجــرات" اخلاصـــة " الفرقـــان"، واآل

، "تبـــارك"ء بـــصفات عبـــاد الـــرمحن، ومثـــل الـــشيخ عبـــد القـــادر املغـــرىب، الـــذى قـــام بتفـــسري جـــز 
قبــل أن يؤلــف  (وبعــض قــصار الــسور" الــرمحن"والــدكتور شــوقى ضــيف، الــذى لــه تفــسري ســورة 

سم  ، والـدكتورة بنـت الـشاطئ، )" تفـسري القـرآن الكـرميالـوجيز ىف"تفسريا كامال للقرآن الكرمي 
ور تعرضـت فيهمـا لتفـسري عـدد مـن الـس" التفسري البيـاىن للقـرآن الكـرمي"فت جزأين من الىت خلّ 

إخل، وحنفـــى أمحـــد، صـــاحب كتـــاب  "...ردْ والَقـــ" "قَلـــالعَ "و" الـــضحى"و" البلـــد"الـــصغرية مثـــل 
ت الكونية ىف القرآن" ت "التفسري العلمى لآل  عالقـة، الذى يقتصر على تفسري مـا لـه مـن اآل

ت الكونيــة ىف "لعلـوم الطبيعيــة فحــسب، ومثلــه عبــد املـنعم الــسيد عــشرى صــاحب  تفــسري اآل
ت األحكـــــام دون بقيـــــة "ن الكـــــرميالقـــــرآ ـــــذين اقتـــــصروا ىف تفـــــسريهم علـــــى آ ، واملفـــــسرين ال

يـد سـوى بعـض سـوره صـاحب هـذا الكتـاب، . املوضوعات ومـن الـذين مل يفـسروا مـن القـرآن ا
" الــرمحن"و" الــنجم"و" طــه"و" الرعــد"و" يوســف"و" التوبــة"و" املائــدة"الــذى قــام بتفــسري ســور 

وهناك من العلماء مـن تركـوا وراءهـم تفـسري قـسٍم كبـٍري مـن .  مستقلليس إال، كل منها ىف كتاب
، إال "تنزيه القرآن عن املطاعن"القرآن الكرمي، مثل القاضى عبد اجلبار، إذ له ىف التفسري كتاب 

ت الـىت تثـري قـضا تتـصل بعنـوان   أنه مل يعـرض لكـل آيـة مـن كـل سـورة، بـل كـان يقـف أمـام اآل
حقـائق التأويـل ىف متـشابه "بعنـوان ، ومثـل الـشريف الرضـى، إذ لـه كتـاب كتابه، ويرتك ما عـداها

ت القرآن وما فيها مـن جمـاز، و تعرَّ " التنزيل لتحليل لكثري من آ أخيـه املرتـَضى، الـذى كض فيه 
ــــ ـــَرف بـ ت القرآنيـــة لـــيس غـــري، تـُْع أمـــاىل الـــشريف "كتـــب عـــدة حبـــوث مستفيـــضة ىف بعـــض اآل

ت الىت تشتمل ، وابن العرىب امل"املرتضى آل الكى، الذى وضع كتا ىف التفسري مل يهتم فيه إال 



 

 

١٣
ــه. علــى أحكــام فقهيــة ال غــري الثمــرات اليانعــة : "ومثلــه ىف هــذا يوســف الثالثــى الزيــدى ىف كتاب

أيــضا ومــن العلمــاء الــذين مل يرتكــوا خلفهــم تفــسريا كــامال للقــرآن ". واألحكــام الواضــحة القاطعــة
 قــام أحــد إذ، "التفــسري القــيم البــن القــيم: " الــذى لــه كتــاب ىف التفــسري امســهابــن القــيم،العالمــة 

علماء اهلند، وهـو الـشيخ دمحم ُأَويْـس النـدوى، مبراجعـة كـل تـراث ذلـك العـامل اجلليـل واسـتخلص 
 صـفحة، وكـذلك دمحم ٦٥٠منه ما كـان قـد كتبـه ىف التفـسري، فحـصل مـن ذلـك كتـاب كبـري مـن 

ت " حقــائق التفــسري: " الــذى لــه كتــاب امســهبــن احلــسني الــسلمى الــصوىف مل يتنــاول فيــه كــل اآل
القرآنيــة بــل وقــف أمــام بعــضها وتــرك الــبعض اآلخــر، وجنــم الــدين دايــة، وهــو صــوىف أيــضا، ولــه 

 وهـو نفـسه ،مات قبـل أن يتمـه، فأمتـه عـالء الـدين الـسمناىن "التأويالت النجمية"بعنوان تفسري 
الذى عاجلتـه منّيتـه قبـل أن يُـِتّم تفـسريه للقـرآن، وكـان قـد وصـل ما وقع جلالل الدين احملالوى، 
ـتقريبابه إىل منتصف الكتاب الكرمي   ا، فجاء جالل الدين السيوطى وأكمـل املـسرية حـىت بلـغ 

وشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، الـذى مجـع ، "تفسري اجلاللني: "اية كتاب هللا، وهو التفسري املسمى
د القيسى ورفاقه ما كـ إلضـافة إىل كتـب إ ان قـد خطـه مـن تفـسري للقـرآن ىف كتبـه وخمطوطاتـه، 

بــع تفــسري القــرآن مــن حيــث تالميــذه كــابن القــيم وابــن كثــري،  ومثــل الــشيخ رشــيد رضــا، الــذى 
لعلــم " يوســف"انتهــى دمحم عبــده إىل أن بلــغ بــه منتــصف ســورة  ىف جملــدات عــشرة كبــرية تفــيض 

  ال يقـدره قـدره إال العلمـاء األفـذاذ، وكالـشيخ عبـد احلميـدفيضا وتضم مـن املعـارف املتنوعـة مـا
ديس صاحب  ، وكالـشيخ حممـود شـلتوت، الـذى لـه "كالم احلكيم اخلبري  جمالس التذكري ىف"بن 

تفسري الثلث األول من القرآن العظيم، وكاألستاذ دمحم لطفى مجعة، الـذى ألـف كتـا ىف التفـسري 
راء عـصرية ىف مل يتعرض فيه لكل آية من كل سورة ت الىت رأى أن مبـستطاعه اإلدالء  ، بل اآل

ــة،تفــسريها ــة أو القانونيــة أو العلمي وهــذا الكتــاب مل .  ســواء مــن الناحيــة العقيديــة أو االجتماعي
م، أى ١٩٩١يصدر ىف حياة صاحبه، بل أصدره ابنه املستشار رابـح لطفـى مجعـة رمحـه هللا عـام 

وهـو يقـع ". نظـرات عـصرية ىف القـرآن الكـرمي"ا، وأعطاه عنـوان بعد وفاة والده بنحو أربعني عام
ـــر مـــن مخـــسمائة ومخـــسني صـــفحة ولكاتـــب هـــذه الـــسطور دراســـة مفـــصلة ىف عـــشرات . ىف أكث

كاتـــب مـــن جيـــل : دمحم لطفـــى مجعـــة: "الـــصفحات هلـــذا التفـــسري تـــشغل فـــصال كـــامال مـــن كتـــاىب
  ". العمالقة

 تفــسري لعــدد مــن كمــا ســلف القــول، الــذى بيــد القــارئ اآلن،  لــصاحب الكتــابأيــضا و 
، وكل منها "الرمحن"و" النجم"و" طه"و" الرعد"و" يوسف"و" التوبة"و" املائدة"سور القرآن هى 

منهجـى ىف معاجلـة التفـسري ىف تلـك الكتـب، مـا ويالحظ القـارئ أن . قد صدر ىف كتاب مستقل
يقـة التقليديـة، خمتلـف عمـا كـون إىل الطر أالـىت كنـت فيهـا أقـرب مـا " التوبـة"عدا دراسـىت لـسورة 

ت ىف تلك السور واحدة بعد األخرى، وال طائفة منها . أعرفه من تفاسري ذلك أىن مل أتناول اآل
 أفرغ مـن الـسورة كلهـا، بـل قـسمت كـل كتـاب إىل عـدة فـصول متنـاوال ىف كـل إىل أنبعد طائفة 



 

 

١٤
لــسورة لــسمات: فــصل موضــوعا مــن املوضــوعات املتعلقــة   األســلوبية ىف فهــذا فــصل خــاص 

وهــذا . ســواء منهــا مــا مييزهــا عــن غريهــا مــن الــسور أو مــا ينبــئ عــن مكيتهــا أو مــدنيتها: الــسورة
 فـصل آخـر خـاص  يليـهفصل خاص بقضية من القضا التشريعية أو العقيدية الىت تثريها السورة

ـــني بعـــض .، وهكـــذا دواليـــكبقـــضية أخـــرى مـــن تلـــك القـــضا ـــة ب ملقارن  وهـــذا فـــصل خـــاص 
ــا ىف العهــد القــدميموضــ كمــا أنــىن مل أقتــصر علــى املــصادر واملراجــع . إخل...وعات الــسورة ونظري

العربيـة اإلسـالمية فقـط، بــل أضـفت إليهـا مــا أتـيح ىل مـن كتـب التفــسري اإلسـالمية غـري العربيــة، 
ت أو اآلراء إال . وترمجات القرآن الـىت عملهـا املستـشرقون وكـذلك مل أكـن أورد شـيئا مـن الـروا

قشته وقلبتـه علـى كـل وجوهـه وأبنـت رأىي فيـه بوضـوح مهمـا يكـن قائلـه، معتمـدا علـى الـروح  و
ــة، واألحاديــث الــصحيحة، ومنطــق العقــل، وحقــائق  العــام للقــرآن واإلســالم، والنــصوص القرآني

  ...العلم
ــاىب ــدة: "فمــثال جتــرى الفــصول ىف كت ــة: ســورة املائ : هكــذا" دراســة أســلوبية فقهيــة مقارن

ــة بــني ســورة املائــدة و "، "لــسورة أســلوبيادراســة ا" القــضا الــىت "، "ار الكتــاب املقــدسأســفمقارن
، " الــــردة- ٣ .األحكــــام التــــشريعية ىف الــــسورة- ٢ . أهــــل الكتــــاب- ١: تعرضــــت هلــــا الــــسورة

فعنــاوين " دراســة لغويــة أســلوبية مقارنــة: ســورة طــه: "أمــا كتــاىب". مالحظــات ىف تفــسري الــسورة"
مقارنـــة بـــني قـــصة موســـى ىف "، "موضـــوعات الـــسورة وبناؤهـــا"، "ة الـــسورةمكيـــ: "فـــصوله كالتـــاىل

، "مــسائل لغويــة وأســلوبية ىف الــسورة"، "مالحظــات ىف تفــسري الــسورة"، "القــرآن والعهــد القــدمي
  ". بني سورة طه وسورة األعلى"

عتبــار آخــر فمنهــا املــوجز، ومنهــا : كــذلك ختتلــف الكتــب الــىت تتعــرض لــشرح القــرآن 
ملوجز، وهو نوعان.  بني هذا وذاكومنها الوسطاملبسوط،   التفاسـري الـىت مل واألول، وه: ونبدأ 

. تتنــاول القــرآن كلــه آيــة آيــة، بــل اكتفــت مبــا رأى مؤلفوهــا أنــه هــو وحــده الــذى حيتــاج إىل شــرح
وهــى كتــب غريــب القــرآن، الــىت أخــذ مؤلفوهــا علــى عــاتقهم تقــدمي شــرح ملــا رأوا أنــه حباجــة إىل 

يــد،الــشرح والت  عــادة علــى التفــسري اللغــوى، فــال حنــو وال  مركــزينوضــيح مــن ألفــاظ القــرآن ا
سـخ ومنـسوخ وال تعـرُّض ملـا حتتويـه الـسورة أو اآليـة مـن  صرف وال بالغة وال أسباب نـزول وال 

ويقــوم ترتيــب الكلمــات القرآنيــة ىف هــذه الكتــب إمــا ... قــضا فقهيــة أو عقيديــة إال ىف النــدرة
  .ىف السور سورة وراء سورة، وإما على نظام األلفباءعلى ترتيبها 

ن بـن تغلـب البكـرى، والكـسائى، ومـؤرّج الـسدوسى،  ومن الذين ألفوا ىف هذا الباب أ
، واألخفـش األوسـط، وأبـو عبيـد  وحيىي بن املبارك، والنضر بن مشيل، وأبو عبيدة َمْعَمر بن املثـىنَّ

دمحم بـن عبـد هللا بـن قـادم، وابـن اليزيـدى، وابـن قـُتَـْيبـة القاسم بن سـالم، وابـن سـالم اجلَُمِحـّى، و
، وثعلب، ودمحم بن احلسن بن دينار، وأمحـد بـن دمحم بـن يـزداد الطـربى، ودمحم بـن )غريب القرآن(

، ومكى بـن ) غريب القرآناملفردات ىف(، والراغب األصفهاىن )غريب القرآن(ُعَزْيز السجستاىن 



 

 

١٥
، ودمحم بـن أىب بكـر بـن عبـد القـادر الـرازى، وابـن )ب القـرآنتفسري املـشكل مـن غريـ(أىب طالب 

 كتــــاب هللا مــــن بيــــان مــــا ىف جــــة األريــــب ىف(، واملــــارديىن )مفــــردات القــــرآن(الــــسمني احللــــىب 
، ) القـرآن مـن الغريـبحتفـة األريـب مبـا ىف(، وأبـو حيـان )تـذكرة األريـب(، وابـن اجلـوزى )الغريب

ولـه منظومـة (وزيـن الـدين العراقـى  ،)القـرآن غريـب(الـصنعاىن ، و )الرتمجـان(وعبـد البـاقى اليمـاىن 
، )تفـسري غريـب القـرآن العظـيم(، ومـصطفى بـن حنفـى الـذهىب املـصرى )ىف ذلك مـن ألـف بيـت

معجــم ألفــاظ القــرآن (وابــن اهلــائم املــصرى، ودمحم فــؤاد عبــد البــاقى، وجممــع اللغــة العربيــة مبــصر 
 حمــسن آل عــصفور واملــريزا ،)تفــسري وبيــان: رآنكلمــات القــ(، وحــسنني دمحم خملــوف )الكــرمي

ه(، وندمي اجلسر )اىن كلمات القرآن الكرميالقاموس الوجيز ملع( ، وحممود )غريب القرآن ومتشا
قـــاموس (، ودمحم الـــصادق عرجـــون )املـــصطلحات العـــسكرية ىف القـــرآن الكـــرمي(شـــيت خطـــاب 

   ).القاموس القومي للقرآن الكرمي(، وإبراهيم أمحد عبد الفتاح )غريب القرآن
 هــذا النــوع أيــضا، ومتثلــه طائفــة مــن الكتــب ومثََّ لــون آخــر مــن تفــسري القــرآن ينتمــى إىل

وهـى كتـب تـُْعـَىن بتفـسري مـا يـراه مؤلفوهـا حمتاجـا إىل التفـسري مـن ". كتب معاىن القرآن: "تسمى
ت كل سورة على حنو موجز م يتجاوزونه وال يلتفتون لـه. آ . أما ما ال يرونه حمتاجا إىل ذلك فإ

، بـل يـشمل اجلمـل "غريـب القـرآن"ال ىف كتـب وهذا الشرح ال يقف عند املفردات كما هـو احلـ
وىف العادة ال تلفتت تلك الكتب إىل أسـباب النـزول وال . والعبارات والرتاكيب والصور البالغية

ونـستطيع أن نعـّد منهـا مـا تركـه . إىل الناسخ واملنسوخ وال القضا الكبـرية الـىت تتـضمنها الـسورة
علــــب، وإمساعيــــل بــــن إســــحاق، وَســــَلمة بــــن عاصــــم، الَفــــّراء، واألخفــــش األوســــط، واملــــربّد، وث

والكــسائى، وعلــى بــن عيــسى بــن داود بــن اجلـــَّراح، وعمــر بــن بكــري، واملفــضل بــن ســلمة، وأبــو 
ُعبَـْيد القاسم بن سالم، وابن َكْيَسان، وأبو بكر بن اخلياط، ودمحم بن احلسن الرَُّؤاسى، وأبـو بكـر 

ومـــؤرج الـــسَُّدوسى، وواصـــل بـــن عطـــاء، ويـــونس بـــن الــــَجْعد، وأبـــو جعفـــر الرؤاســـى، وُقْطـــُرب، 
حبيب، وَخَلف النحوى، وأبو معـاذ بـن خلـف النحـوى، وابـن األنبـارى، وأبـو عيينـة بـن املنهـال، 

ن بن تغلب   ... وأ
هـــذا عـــن النـــوع األول مـــن كتـــب التفـــسري املـــوجزة، أمـــا النـــوع الثـــاىن الـــذى يتنـــاول فيـــه 

ـــا كاملـــة ـــسور كلهـــا وآ جيـــاز، ، ولكـــنصـــاحبه ال ـــستطيع أن منثـــل لـــه بتفـــسري الواحـــدى،   فن
، )مــن أهــل القــرنني الرابــع واخلــامس اهلجــريني( التُِّجيــىب البــن صــمادح" خمتــصر تفــسري الطــربى"و

َ ىف (وتفــسري اجلاللــني، وتفــسري األعقــم  : ، وتفــسري دمحم فريــد وجــدى)القــرن التاســع اهلجــرىتـُــُوىفِّ
، وتفــــسري الــــدكتور دمحم البهــــى، ")املــــصحف املفــــسَّر"أو " (تفــــسري القــــرآن صــــفوة العرفــــان ىف"
تيـــسري "، وهـــو مـــن عمـــل جممـــع البحـــوث اإلســـالمية، و"املنتخـــب ىف تفـــسري القـــرآن الكـــرمي"و

  . أيضا للجزائرى" أيسر التفاسري"ألسعد حومد، و" أيسر التفاسري"للقطان، و" التفسري



 

 

١٦
والنسفى والبغـوى واخلـازن  منها تفسري الطوسى والقشريى :وهناك تفاسري متوسطة كثرية

ــــسعدى، وتفــــسري املراغــــى  ــــضاوى وال التفــــسري "، و)أمحــــد مــــصطفى املراغــــى(والزخمــــشرى والبي
للـدكتور دمحم سـيد طنطـاوى، وتفـسري " التفـسري الوسـيط"للدكتور دمحم أمحـد حجـازى، و" الواضح

 الــوجيز ىف: "، وتفــسري الــدكتور شــوقى ضــيف" للقــرآنىالتفــسري املوضــوع: "الــشيخ دمحم الغــزاىل
أمـا . وبطبيعة احلال فإن هناك تفاو بني هـذه التفاسـري ىف درجـة الوسـطية". تفسري القرآن الكرمي

مبسوطات التفسري فلدينا على سبيل املثـال تفـسري الطـربى، وتفـسري الطربسـى، وتفـسري الـرازى، 
 الــشوكاىن، وتفــسري القــرطىب، وتفــسري ابــن عطيــة، وتفــسري أىب حيــان، وتفــسري ابــن كثــري، وتفــسري

لطنطـــاوى جـــوهرى، " اجلـــواهر ىف تفـــسري القـــرآن الكـــرمي"وتفـــسري اآللوســـى، وتفـــسري املنـــار، و
للطباطبــائى، وتفــسري الــشنقيطى، وتفــسري ســيد " تفــسري امليــزان"وتفــسري الطــاهر ابــن عاشــور، و

لقرآن"قطب، و " ميالتفـسري املوضـوعى للقـرآن الكـر "لعبـد الكـرمي اخلطيـب، و" التفسري القرآىن 
ومــا قلنــاه عــن وجــود تفــاوت بــني التفاســري املتوســطة ىف درجــة الوســطية . لــسميح عــاطف الــزين

  . نقوله هنا أيضا عن التفاسري املطولة، فليست كلها سواء ىف الطول، وهذا شىء بديهى
أن يتناول املفسر الكتاب الكرمي سورة بعـد سـورة، الكاملة والغالب على تفاسري القرآن 

ــة بو  ــارة، ورمبــا كــذلك كلمــة بعــد كلمــة، كــل ذلــك ىف خــط الــسورة آي ــارة بعــد عب ــة، أو عب عــد آي
وهكــذا دواليــك حــىت يفــرغ مــن ... مــستقيم حــىت ينتهــى مــن الــسورة فــالىت بعــدها فــالىت بعــدها

 وهـذا هـو األسـلوب الـذى جيـرى". التفسري التجزيئى"ويسمى هذا التفسري بــ. تفسري القرآن كله
ن ورشـيد رضـا  والنـسفى واخلـازن والبغـوى وابـن كثـري واجلـالالطربسىعليه الطربى والزخمشرى وال

ل هـــذا اإلطـــار خـــ هنـــاك بطبيعـــة احلـــال تنويعـــات داتوهكـــذا، وإن كانـــ... والطـــاهر بـــن عاشـــور
  . الكلى

ملـأثور الـدر املنثـور ىف"املـسمَّى بـــ)  هــ٩١١ت (وىف تفسري السيوطى  يقابلنـا " التفـسري 
ر الــىت جاءتنــا عــن مــنهج آخــر، إذ يكتفــى ذلــك العــ يــراد األحاديــث واآل امل الكبــري ىف تفــسريه 

ت واحدة بعد األخـرى  بعيهم ال خيرج عن ذلك، سائقا تلك الروا النىب الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته و
دمحم حسني الذهىب، مل يهـتم بتحـرى الـصحة فيمـا . بل إنه، كما ذكر د. دون أن يصنع شيئا آخر

 وىف مقدمة هذا التفسري جند السيوطى يتحدث عن .ت، فخلط الصحيح واملعلولمجع من روا
قــال بعــد أن محــد هللا وصــلى علــى . الظــروف الــىت ألفــه فيهــا والباعــث الــذى حــدا بــه إىل ذلــك

املسند عن رسـول هللا وأصـحابه  ، وهو التفسري " ترمجان القران " وبعد، فلما ألفت كتاب : "رسوله
ســـانيد الكتـــب ا جملـــدات، فكـــان مـــ  حبمـــد هللا ىفهللا عـــنهم، ومتى رضـــ ر  أوردتـــه فيـــه مـــن اآل

االقتــصار علــى متــون  حتــصيله، ورغبــتهم ىف املخــرج منهــا واردات، رأيــت قــصور أكثــر اهلمــم عــن
املختــصر مقتــصرا فيــه علــى مــنت األثــر،  األحاديــث دون اإلســناد وتطويلــه، فخّلــصت منــه هــذا

لَعْزو والتخريج إىل   ملـأثور  الـدر املنثـور ىف : كـل كتـاب معتـرب، ومسيتـهمصدَّرا   ومـنهج ".التفـسري 
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ذه الطريقة منهج متفرد حىت إن الدكتور الذهىب، على سعة معرفتـه بكتـب التفـسري ىف  الكتاب 
لدراســـة ىف  عــصورها املختلفــة، ليؤكــد أنــه، علــى األقــل مـــن بــني عــشرات الكتــب الــىت تناوهلــا 

، هـــو الكتـــاب الوحيـــد الـــذى اقتـــصر علـــى التفـــسري "تفـــسري واملفـــسرونال"موســـوعته املعروفـــة بـــــ
  . ملأثور خالصا ال شائبة فيه

ر ) هــــ١٢٥٠ت (أمـــا الـــشوكاىن  فيمـــزج ىف طريقتـــه بـــني مـــنهج الـــسيوطى ىف إيـــراد اآل
ت وبني منهج املفسرين اآلخرين الذين يتناولون ما ىف النص الذى يفسرونه من لغة وفقـه  والروا

لــشعر علــى مــا يقــول كلمــا دعــت وقــراءات ريــخ ومــا إىل هــذا، مستــشهدا   وجــدال كالمــى و
ت ىف موضعنيوهو يورد تلك الر . احلاجة تى مبا جاء عنها مـن األول ىف مطلع : وا السورة، إذ 

ســخ ومنــسوخ  ت تتعلــق مبكيتهــا أو مــدنيتها وســبب نزوهلــا ومــا ميكــن أن يكــون فيهــا مــن  روا
ت الـىت . ى هلـا وأمسائهـاوالفضائل الىت تـُْعـزَ  واملوضـع الثـاىن عنـدما ينتهـى مـن تفـسري جمموعـة اآل

لـضرورة علـى حـدة كمـا يـصنع معظـم املفـسرين، بـل يفعـل  يتعرض هلا، إذ هو ال يقف بكل آية 
ر الــىت  نــراه يـذكر أيــضاىف هـذه احلالــةو . مـا يفعلــه الطربســى حـسبما وضــحنا قــبال ت واآل  الــروا

ت الق   .سم الذى فرغ لتوه منهوردت ىف آ
ـــىنَِّ الروايـــة : "وقـــد ذكـــر، رضـــى هللا عنـــه، ىف مقدمـــة تفـــسريه فـــتح القـــدير اجلـــامع بـــني فَـ

األسـباب الـىت محلتـه علـى انتهـاج هـذا األسـلوب ىف تفـسريه للقـرآن، " والدراية من علـم التفـسري
 العلـوم علـى إن أشـرف": حـسب عبارتـه فقـال" الرواية والدرايـة"ذلك األسلوب الذى جيمع بني 

التفــاق هــو علــم التفــسري لكــالم  لتفــضيل علــى االســتحقاق وأرفعهــا قــدرا  اإلطــالق وأوالهــا 
وب بـشيء مـن التفـسري شُ  غـري َمـ،ردَ الـورود والـصَّ   إذا كـان علـى الوجـه املعتـرب ىف،القـديرى القو 
بـة إىل األفهـام وهذه األشرفية هلذا العلم غنيـة عـن الربهـان قري. هو من أعظم اخلطرى الذى لرأ

ـا مـن مييـز بـني كـالم البـشر ى واألذهان، يعرفها من يعـرف الفـرق بـني كـالم اخللـق واحلـق، ويـدر 
ــ. وكــالم خــالق الُقــَوى والُقــَدر ل فمــن فهــم هــذا اســتغىن عــن التطويــل، ومــن مل يفهمــه فلــيس مبتأهِّ

وحسَّنه من حـديث ى نه الرتمذولقد صدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيث يقول فيما أخرجه ع. للتحصيل
". فضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل هللا على خلقـه: "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: سعيد، قال أىب

ـــذه املنزلـــة الـــشاخمة األركـــان العاليـــة البنيـــان املرتفعـــة املكـــان  رغبـــت إىل ،وملـــا كـــان هـــذا العلـــم 
نت النفس على سـلوك  ووطَّ ،رابه والكون من أحزابهحم ود ىفعالدخول من أبوابه ونشطت إىل الق

  .لقبول عند الفحول حقيقةى طريقة ه
 وهــا أ أوضــح لــك منارهــا، وأبــني لــك إيرادهــا وإصــدارها، فــأقول إن غالــب املفــسرين 

تفاســريهم علــى جمــرد الروايــة، وقنعــوا  الفريــق األول اقتــصروا ىف:  وســلكوا طــريقني،تفرقــوا فــريقني
والفريـق اآلخـر جـردوا أنظـارهم إىل مـا تقتـضيه اللغـة العربيـة، ومـا تفيـده العلـوم . رايـةبرفع هذه ال

ـــا مل يـــصححوا هلـــا أساســـا وكـــال الفـــريقني قـــد . اآلليـــة، ومل يرفعـــوا إىل الروايـــة راســـا، وإن جـــاءوا 
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أصاب، وأطال وأطاب، وإْن رََفَع عماَد بيِت تصنيِفه على بعض األطنـاب، وتـرك منهـا مـا ال يـتم 

بتـا عـن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإن كـان املـصري إليـه . بدونه كمال االنتصاب فإن ما كـان مـن التفـسري 
لنـسبة إىل ى ما، غري أن الذنا، وتقدميه متحتِّ متعيِّ  ت قليلـة  صح عنه من ذلك إمنا هو تفـسري آ

بتــا عــن وأمــا. مثــل ذلــك مــن أئمــة هــذا الــشأن اثنــان مجيــع القــرآن، وال خيتلــف ىف  مــا كــان منهــا 
قــد نقلهــا الــشرع إىل معــىن مغــاير للمعــىن  هللا عــنهم، فــإن كــان مــن األلفــاظ الــىتى الــصحابة رضــ

مل ينقلهـا الـشرع فهـو   األلفـاظ الـىتمـن بوجه من الوجوه فهو مقدَّم علـى غـريه، وإن كـان ى اللغو 
 مل تقــم احلجــة علينــا فــإذا خــالف املــشهور املــستفيض. كواحــد مــن أهــل اللغــة املوثــوق بعــربيتهم

بعــيهم . قالــه علــى مقتــضى لغــة العــربى بتفــسريه الــذ فــاألوىل تفاســري مــن بعــدهم مــن التــابعني و
 بعده من السلف على وجـه واحـد ممـا يقتـضيه نْ ومَ  وأيضا كثريا ما يقتصر الصحاىب. وسائر األمة

تفيـدها  الـىت ال سـائر املعـاىن ومعلوم أن ذلك ال يـستلزم إمهـى،عتبار املعىن اللغو  م القرآىنظْ النَّ 
ـا دقـائق العربيـة وأسـرارها كعلـم املعـاىن اللغة العربية وال إمهال ما يـستفاد مـن العلـوم الـىت  تتبـني 

للغــة ال تفــسري مبحــض الــرأ وقــد أخــرج . عنــهى املنهــى والبيــان، فــإن التفــسري بــذلك هــو تفــسري 
 لـيس ىف:  قـال، عـن سـفيان"الرؤيـة"تـاب ك  ىفى  وابـن املنـذر والبيهقـ"سـننه" سعيد بن منصور ىف

 "الطبقـات"  وأخرج ابـن سـعد ىف. إمنا هو كالم جامع يراد منه هذا وهذا.تفسري القرآن اختالف
ال تـَْفُقُه كـل الفقـه حـىت تـرى للقـرآن : قال أبو الدرداء:  قال،قالبة عن أىب" احلِْلَية" وأبو نعيم ىف

وال ختاصـمهم ) اخلـوارج يعـىن(اذهـب إلـيهم : بـاسوأخرج ابن سعد أن عليـا قـال البـن ع. وجوها
لــسُّ  : فقــال. أ أعلــم بكتــاب هللا مــنهم: فقــال لــه. ّنةلقــرآن، فإنــه ذو وجــوه، ولكــن خاصــمهم 

كــل تركيــب مــن الرتاكيــب القرآنيــة   وأيــضا ال يتيــسر ىف. صــدقت، ولكــن القــرآن محّــاٌل ذو وجــوه
بـــت عـــن الـــسلف، بـــل قـــد خيلـــو عـــن ذلـــك كثـــري  وال اعتبـــار مبـــا مل يـــصح  . مـــن القـــرآنتفـــسري 

سناد ضعيف، وال بتفسري من ليس بثقة منهم، وإن صـح إسـناده إليـه ـذا . كالتفسري املنقول  و
وهـذا هـو . تعرف أنـه ال بـد مـن اجلمـع بـني األمـرين، وعـدم االقتـصار علـى مـسك أحـد الفـريقني

ى ن شـاء هللا مـع تعرضـعزمـت علـى سـلوكه إى عليـه، واملـسلك الـذى وطنـت نفـسى املقصد الذ
 مــن بيــان املعــىن العــرىبى وجهــه، وأخــذ للرتجــيح بــني التفاســري املتعارضــة مهمــا أمكــن واتــضح ىل

وفر نصيب، واحلرص على إيراد ما ثبت من التفسري عن رسول هللا صـلى هللا  والبياىن واإلعراىب
بعـــيهم أو األئمـــة املعتـــربين إســـناده   وقـــد أذكـــر مـــا ىف.عليـــه وســـلم أو الـــصحابة أو التـــابعني أو 

 وقـد أذكـر احلـديث َمْعـُزوا إىل راويـه .املقام مـا يقويـه أو ملوافقتـه للمعـىن العـرىب ن ىفضعف إما أل
تفـسري  نقلـت عنهـا كـذلك، كمـا يقـع ىف األصـول الـىت أجـده ىف من غـري بيـان حـال اإلسـناد ألىن

احلـديث ضـعفا  بعـد أن يعلمـوا ىفويبعـد كـل ال. وغـريهمى وابن كثري والـسيوط ابن جرير والقرطىب
ـم قـد علمـوا ثبوتـهى وال ينبغ. وال يبينونه  فـإن مـن اجلـائز أن ينقلـوه مـن ،أن يقال فيما أطلقوه إ

ــم لــو كــشفوا عنــه فثبتــت ى دون كــشف عــن حــال اإلســناد، بــل هــذا هــو الــذ يغلــب بــه الظــن أل



 

 

١٩
فمـن وجـد . لـصحة أو احلـسنعندهم صحته مل يرتكوا بيان ذلك كمـا يقـع مـنهم كثـريا التـصريح 

  . أسانيدها موفقا إن شاء هللا تفاسريهم إليها فلينظر ىف يروون عنها ويـَْعُزون ما ىف األصول الىت
تفاسـري  قد اشـتمل علـى غالـب مـا ىف" الدر املنثور"املسمى بـى واعلم أن تفسري السيوط

 الـصحابة ومـن بعـدهم، ومـا فاتـه إال القليـل ملسو هيلع هللا ىلص وتفاسـري السلف من التفاسـري املرفوعـة إىل النـىب
لتفــسري، مــع . النــادر وقــد اشــتمل هــذا التفــسري علــى مجيــع مــا تــدعو إليــه احلاجــة منــه ممــا يليــق 

وضـــممت إىل ذلـــك فوائـــد مل ". حنـــوه"أو " ومثلـــه ": بقـــوىلا واحتـــد معـــًىن اختـــصار ملـــا تكـــرر لفظًـــ
ا ىف مـــن  الحـــت ىل ايـــة أو مـــن الفوائـــد الـــىتغـــريه مـــن تفاســـري علمـــاء الرو  يـــشتمل عليهـــا وجـــد

فهــذا التفــسري، وإن كــرب حجمــه، . تــصحيح أو حتــسني أو تــضعيف أو تعقــب أو مجــع أو تــرجيح
  فقــد كثــر علمــه، وتــوفر مــن التحقيــق قــسمه، وأصــاب غــرض احلــق ســهمه، واشــتمل علــى مــا ىف

 أن تعتـرب صـحة فـإن أحببـت. كتب التفاسري من بدائع الفوائد، مع زوائد فوائـد، وقواعـد شـوارد
انظـر تفاسـري املعتمـدين علـى الروايـة، مث ارجـع إىل : هذا فهذه كتب التفـسري علـى ظهـر البـسيطة

هـذا التفـسري بعـد النظـرين، فعنـد ذلـك يـسفر الـصبح  تفاسري املعتمدين على الدراية، مث انظر ىف
طـالب، عينني، ويتبني لـك أن هـذا الكتـاب هـو لـب اللبـاب، وعجـب العجـاب، وذخـرية الى لذ

ـــة مـــأرب األلبـــاب اي ـــه. و ـــة مـــن علـــم  فـــتح القـــدير اجلـــامع بـــني فـــىن: "وقـــد مسيت الروايـــة والدراي
مستمدا من هللا سبحانه بلوغ الغاية، والوصول بعد هذه البداية إىل النهاية، راجيا منـه  ،"التفسري

  ".ليس هلا انقطاع هلالج لج أن يدمي به االنتفاع، وجيعله من الذخائر الىت
سبق يتبني لنا أن الطريقة الـىت يتبعهـا عمـوم املفـسرين مـن أقـدم العـصور حـىت اآلن، مما و 

ت ىف خط  هى الطريقة الىت تتناول القرآن سورة سورة، وآية آية أو جمموعة بعد جمموعة من اآل
ومل حيـاول أحـد مـنهم، فيمـا نعلـم، أن . مستقيم إىل أن ينتهى املفسر من السورة فيشرع ىف غريهـا

نــاء الــسورة كلهــا ىف وحــدة واحــدة، إىل أن جــاء ســيد قطــب فاجتهــد ىف أن يعثــر ىف كــل يــدرس ب
ذلـك أنـه، . سورة على البناء الذى ترتبط فيه أقسام السورة بعضها ببعض وتصبح وحـدة واحـدة

ا املختلفـة حمـاوال  رمحه هللا، لدن تفسريه ألية سـورة، يبـدأ مبقدمـة طويلـة جيـول فيهـا مـع موضـوعا
فـإذا فـرغ . ا ومربزا اجلـو الـذى يـسودها، واحملـور الـذى تـدور عليـه مـن أوهلـا إىل آخرهـاالربط بينه

ـا حبـات املـسبحة   من هذه املقدمة شرع ىف تفسري الـسورة عندئـذ، إال أنـه ال يتناوهلـا آيـة آيـة كأ
ت حبيـث تـشّكل   كما تفعل الغالبية الساحقة من املفسرين، بـل يتناوهلـا جمموعـة جمموعـة مـن اآل

موعــات موضــوعا كــامالكــل أى أنــه إذا كــان املفــسرون اآلخــرون يتنــاولون .  واحــدة مــن هــذه ا
ت معـا، فـإن سـيد قطـب ال  القرآن آية آية، فـإذا زادوا علـى ذلـك فإمنـا ليتنـاولوا تفـسري عـدة آ
ـذا، بـل ميـد يـده ىف أعمـاق الـسورة حمـاوال أن يـستخرج سـرها املكنـون الـذى يؤلـف بـني  يكتفى 

ــا ر  وبعــد أن يــستعرض موضــوعات الــسورة . غــم مــا قــد يبــدو للنظــرة العجلــى مــن تفككهــاآ
: املختلفة مربزا بعض ما فيها من اجلمال إبرازا سريعا يقسمها عدة أجـزاء، مـسميا كـل جـزء منهـا
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، وواقفا عند كل حلقة يطيل التأمل فيها، ويـستبطن معانيهـا، "حلقة أو شوطا أو جولة أو درسا"

ــا  آيــة آيــة، وكلمــة كلمــة كلمــا عــن لــه مــا يوجــب ذلــك، رابطــا بــني الكلمــات ىف ويتــذوق حالو
ت ىف احللقــات ت، واآل .  حــىت لتبــدو الــسورة عنــده ىف النهايــة بنــاًء فكــر وفنيــا متماســكا،اآل

بـراز التناسـق الفـىن بـني أجـزاء الـسورة كلهـا، واجلـو النفـسى الـذى يهـيمن عليهـا  وكثريا مـا يهـتم 
  .مجيعا

 مثـاال يوضــح مـا نقــول حـىت ال يظــل هـذا الـذى نقولــه جمـرد كــالم نظـرى، ولــيكن ولنأخـذ
: ، الــذى يبــدأ تناولــه هلــا علــى النحــو التــاىل"الكهــف"النمــوذج الــذى خنتــاره مــن تفــسريه لــسورة 

جتـيء قـصة أصـحاب الكهـف، وبعـدها  أوهلـافـى ف: هذه الـسورة هو العنصر الغالب ىف الَقَصص"
وسطها جتـيء قـصة موسـى مـع العبـد الـصاحل،  وىف . قصة آدم وإبليسقصة اجلنتني، مث إشارة إىل

ت الـسورة، فهـو وارد ىف هـذا ويستغرق. القرننيى ايتها قصة ذ وىف إحـدى  الَقـَصص معظـم آ
ت الـسورة هـو تعليـق أو تعقيـب علـى  ومعظـم .وسبعني آية مـن َعـْشٍر ومائـِة آيـة مـا يتبقـى مـن آ

تـصور فكـرة  احلياة الـىت مشاهد القيامة، وبعض مشاهد عضب وإىل جوار القصص. القصص فيها
لتصوير القرآن ىف طريقة أو معىن على    .التعبري 
ا ويــدور حولــه ســياقها، فهــوى للــسورة والــذى احملــور املوضــوع أمــا  تــرتبط بــه موضــوعا

 فأمــا .العقيــدة وتــصحيح مــنهج النظــر والفكــر، وتــصحيح القــيم مبيــزان هــذه العقيــدة تــصحيح
أنزل علـى عبـده الكتـاب ومل ى احلمد  الذ: "البدء ىف:  العقيدة فيقرره بدؤها وختامهاتصحيح

سـا شـديدا مـن َلُدنْـه ويبـشر املـؤمنني الـذين يعملـون الـصاحلات أن  قـَيًِّما لينـذر* جيعل له ِعَوًجا 
 مـن علـٍم وال مـا هلـم بـه* اختـذ هللا ولـدا : وينـذر الـذين قـالوا* فيـه أبـدا  مـاكثني* هلم أجرا حـسنا 

ئهـم إمنـا أ بـشٌر : قـل: "اخلتـام وىف ".إْن يقولـون إال كـذ! َكبُــَرْت كلمـًة ختـرج مـن أفـواههم .آل
أمنا إهلكم إله واحـد، فمـن كـان يرجـو لقـاَء ربـه فْليعمـْل عمـال صـاحلا وال يُـْشِرْك  مثلكم يُوَحى إىل
لوحدانيــة وإنكــار الــشرك، وإثبــات إعــالن ا يتــساوق البــدء واخلتــام ىف وهكــذا". بعبــادة ربــه أحــدا

   . والتمييز املطلق بني الذات اإلهلية وذوات احلوادثى،الوح
قـــصة أصـــحاب  ىف: صـــور شـــىت ســـياق الـــسورة هـــذا املوضـــوع مـــرات كثـــرية ىف ويلمـــس

م . مـن دونـه إهلـا ْدُعوَ نَـ لـن. ربُّنـا ربُّ الـسماوات واألرض: "الكهف يقول الفتية الذين آمنـوا بـر
حكمـــه   وال يـــشرك ىف،مـــا هلـــم مـــن دونـــه مـــن وىل: "التعقيـــب عليهـــا وىف ".ًذا شـــططالقـــد قلنـــا إ

لـذ: "قصة اجلنتني يقـول الرجـل املـؤمن لـصاحبه وهـو حيـاوره وىف ".أحدا خلقـك مـن ى أكفـرَت 
: التعقيب عليها وىف ".أحدا  وال أشرك برىب،لكنَّ هو هللا رىب* من نطفة مث َسوَّاك رجال؟ مث تراب

ً  الَواليـة هنالك* ه فئٌة ينصرونه من دون هللا، وما كان منتصرا ومل تكن ل"  احلـق، هـو خـٌري ثـوا
ـــا ـــذين زعمـــتمى ُدوا شـــركائ: ويـــوم يقـــول: "مـــشهد مـــن مـــشاهد القيامـــة وىف ".وخـــٌري ُعُقًب . ال
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 أفَحـِسبَ : "التعقيـب علـى مـشهد آخـر وىف ".هلـم، وجعلنـا بيـنهم َمْوِبًقـا يـستجيبوا فَدَعْوهم، فلم

   ".َأْعَتْد جهنم للكافرين نـُُزال أولياء؟ إ من دوىنى الذين كفروا أن يتخذوا عباد
استنكار دعاَوى املشركني الذين يقولـون مـا  أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلى ىف

تـون علـى مـا يقولـون بربهـان، وىف لـيس مبـا  حيكـم توجيـه اإلنـسان إىل أن هلـم بـه علـم والـذين ال 
: وينـذَر الـذين قـالوا: "مطلـع الـسورةى ففـ:  يتعداه، وما ال علم له به فْلَيدَْع أمـره إىل هللايعلم وال

ئهم* اختذ هللا ولدا  هـؤالء قومنـا : "والفتية أصـحاب الكهـف يقولـون". ما هلم به من علم وال آل
ٍ . اختــذوا مــن دونــه آهلــة تــون علــيهم بــسلطاٍن بـَــنيِّ  رتة لُْبــثهم ىفوعنــدما يتــساءلون عــن فــ!". لــوال 

ثنـــا القـــصة إنكـــار علـــى مـــن  وىف ".ربكـــم أعلـــم مبـــا لبثـــتم: قـــالوا ":الكهـــف َيِكُلـــون علمهـــا 
لغيـب مخـسٌة سادسـهم : كلـبهم، ويقولـون رابعهـم ثالثـةٌ : سـيقولون: "يتحدثون عن عددهم رمجًا 

لغيــب، ويقولــون مــنهم: كلــبهم رمجًــا  م رىب: قــل .كلــبهم ســبعة، و يعلمهــم إال   مــا.أعلــم بِعــّد
قـصة موسـى مـع العبـد  وىف". وال تـستفِت فـيهم مـنهم أحـدا، فال ُمتَاِر فيهم إال ِمَراًء ظاهرا. قليل

رمحـًة مـن ربـك، ومـا : "يقـول أنكرها عليـه موسـى الصاحل عندما يكشف له عن سر تصرفاته الىت
   .، فَيِكُل األمر فيها "ىفعلُته عن أمر 
مواضـع متفرقـة حيـث يـرّد القـيم احلقيقيـة إىل  لعقيـدة فـَريُِد ىفتصحيح القـيم مبيـزان ا فأما

مـا  فكـل: تبهر األنظـار الىت اإلميان والعمل الصاحل، ويصّغر ما عداها من القيم األرضية الدنيوية
ايتــه إىل فنــاء وزوال إ جعلنــا مــا علــى  ":علــى األرض مــن زينــة إمنــا ُجِعــل لالبــتالء واالختبــار، و

لُـَوهم أيُّهـم أحـسُن عمـال األرض زينـًة هلـا وِمحَـى هللا  ".صـعيًدا ُجـُرزًا عليهـا وإ جلـاعلون مـا*  لِنَـبـْ
الكهــف  أصــحاب والفتيــة املؤمنــون. أوســع وأرحــب، ولــو أوى اإلنــسان إىل كهــف خــشن ضــيق

وإِذ اعتزلتمـوهم ومـا يعبـدون إال َهللا فـْأُووا إىل الكهـف ينـشْر لكـم : "يقولون بعد اعتزاهلم لقومهم
ليَـْصِرب نفـسه ) ص(يوجـه إىل الرسـول  واخلطـاب ".م من رمحته، ويـَُهيِّْئ لكـم مـن أمـركم ِمْرَفقـاربك

واْصـِربْ نفـسك مـع الـذين : "الـدنيا وأهلهـا الغـافلني عـن هللا احليـاة مع أهل اإلميان غري مبال بزينة
لغــداة ــم  ْعــُد عينــاك عــنهم تريــد زينــة ى والعــش يَــْدُعون ر احليــاة الــدنيا، وال يريــدون وجهــه، وال تـَ

 فمـن شـاء. احلـق مـن ربكـم: وقـل* قلَبه عن ذكر واتـََّبع هواه، وكان أمره فـُُرطًا  تطع من أغفْلنا
ميانـه ىف وقـصة". ومن شاء فليكفـر فليؤمن، وجـه املـال واجلـاه  اجلنتـني تـصور كيـف يعتـز املـؤمن 

حلق ويؤنبه   قال لـه صـاحبه وهـو: "على نسيان هللاوالزينة، وكيف َجيَْبه صاحبها املنتفش املنتفخ 
لــذ:حيــاوره  وال لكــنَّ هــو هللا رىب* خلقــك مــن تــراب مث مــن نطفــة مث ســواك رجــال؟ ى  أكفــرَت 
ـَرنِ . ال قـوة إال ! مـا شـاء هللا: ولـوال إذ دخلـَت جنتـك قلـت* أحدا  برىب ُأْشِرك أقـلَّ  أ إن تـَ

ــْؤِتَنيِ خــري  فعــسى رىب* منــك مــاال وولــدا   الــسماء ا مــن جنتــك، ويرســل عليهــا ُحــْسبا مــنأن يـُ
   ".أو يصبح ماؤها َغْورًا فلن تستطيع له طلبا* فتصبح صعيدا زََلًقا 
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 واضرب هلـم َمثَـلَ : "وعقب القصة يضرب مثال للحياة الدنيا وسرعة زواهلا بعد ازدهارها

حالــدنيا كمــاٍء أنزلنــاه مــن الــسماء فــاختلط بــه نبــات األرض فأصــبح َهــشِ  احليــاة ، يًما تَــْذُروه الــر
املـال والبنـون : "ويعقب عليه ببيـان للقـيم الزائلـة والقـيم الباقيـة". وكان هللا على كل شيء مقتدرا

وذو القـرنني ال يُـْذَكر ". والباقيـات الـصاحلات خـٌري عنـد ربـك ثـوا وخـٌري أمـال، الـدنيا زينـة احليـاة
ْين أن  القوم رض عليهوحني يع. ألنه ملك، ولكن يُْذَكر ألعماله الصاحلة الذين وجدهم بني السَّدَّ

جوج ومأجوج ىف يبىن ماال فإنه يرّد عليهم ما عرضـوه مـن  يعطوه مقابل أن هلم سدا حيميهم من 
وحــني يـتم الــسد يــرّد ". خــري فيـه رىب مــا َمكَّــىنِّ : قـال" .املـال، ألن متكــني هللا لــه خـري مــن أمــواهلم

جعلـه دَّكـاَء، وكـان وعـد   فـإذا جـاء وعـد رىب،من رىب رمحة هذا: لقا: "األمر  ال لقوته البشرية
ــم ولقائــه وىف ".حقــا رىب ت ر . ايــة الــسورة يقــرر أن أخــسر اخللــق أعمــاال هــم الــذين كفــروا 

ــم حيــسنون صــنعا ألخــسرين: قــل: "وهــؤالء ال وزن هلــم وال قيمــة، وإن حــسبوا أ  هــل ننبــئكم 
ـم حيـسنون صـنعا؟  الذين ضـلَّ سـعيهم ىف* أعماال   أولئـك الـذين* احليـاة الـدنيا وهـم حيـسبون أ
ـم ولقائـه، فَحِبطَـْت أعمـاهلم، فـال نُِقـيم هلـم يـوم القيامـة وز كفـروا جنـد حمـور  وهكـذا ".ت ر

   .مبيزان العقيدة القيم السورة هو تصحيح العقيدة، وتصحيح منهج الفكر والنظر، وتصحيح
تبــدأ الــسورة : أشــواط متتابعــة ه املوضــوعات الرئيــسية ىفويــسري ســياق الــسورة حــول هــذ

: وإنذار الـذين قـالوا املؤمنني، تبشري: أنزل على عباده الكتاب لإلنذار والتبشريى حلمد  الذ
، وتقرير أن ما على األرض من زينة إمنا هو لالبتالء واالختبـار، والنهايـة إىل زوال "اختذ هللا ولدا"

طـل احليـاة وزخرفهـا، ى وه صة أصحاب الكهف،ويتلو هذا ق. وفناء منوذج إليثار اإلميان علـى 
لعقيـدة أن ُمتَـ الكهـف وااللتجـاء إىل رمحـة هللا ىف بتوجيـه الرسـول  الـشوط الثـاىن ويبـدأ .سّ هـر 

م) ص( يريـدون وجهـه، وأن يـُْغِفـل الغـافلني ى والعـش لغـداة أن َيْصِرب نفسه مع الذين يدعون ر
. ، واستـصغاره لقـيم األرض املـؤمن تـصور اعتـزاز القلـب اجلنتـني مث جتـيء قـصة. عن ذكـر هللا

الثالـث يتـضمن عـدة مـشاهد متـصلة  والـشوط. بتقريـر القـيم احلقيقيـة الباقيـة الشوط هذاى وينته
إهـالك الظـاملني،  ببيـان ُسـّنة هللا ىفى وينته، من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدم وإبليس

ــه للمــذنبنيورمحــة قــصة موســى مــع العبــد الــصاحل الــشوط  وتــشغل .أجــل معلــوم إىل  هللا وإمهال
ــدأت. القــرنني الــشوط اخلــامسى الرابــع، وقــصة ذ تبــشريا للمــؤمنني : مث ختــتم الــسورة مبثــل مــا ب

خــذ ســيد قطــب رمحــه هللا بعــد ". عــن الــشريك وتنزيهــاى وإنــذارا للكــافرين، وإثبــا للــوح  مث 
   .إخل...ث عن تلك األشواط شوطا شوطاذلك ىف احلدي

وقـد نوافــق بعـد ذلــك مفـسر الكبــري أو خنتلـف معــه ىف هـذا أو ذاك، بيــد أنـه ال ميكنــىن 
املماراة ىف أنه، ىف حدود علمى، هو املفسر الوحيـد الـذى يعتمـد هـذا املـنهج ىف تفـسريه للقـرآن 

 أعيـنهم، وهـم يفـسرون كـل صحيح أن بعضا من املفـسرين القـدماء كـانوا يـضعون نـصب. الكرمي
آليـة الـىت تليهـا إىل آخـر الـسورة، وقـد يـشريون إىل املوضـوع ... سورة، أن يربطـوا كـل آيـة فيهـا 
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الرئيسى الذى تـدور عليـه، مـع حرصـهم علـى أن يظهـروا تناُسـبها مـع الـسورة الـسابقة عليهـا، مث 

ـا معهـا أيـضا، لكـن أ مـنهم مل يـصنع مـا  صـنعه سـيد قطـب مـن نظرتـه تناُسب السورة الالحقـة 
ا الفكـرى وجوهـا النفـسى مجيعـا،  حيـة مـضمو ا بنية واحدة من  العامة إىل السورة كلها على أ
َمْت فـإىل أشـواط متتابعـة  ـا إذا قُـسِّ ا تدور حول حمور واحد ينتظمها مـن أوهلـا إىل آخرهـا، وأ وأ

آلخر كما رأينـا ىف الـنص الـسابق، وال كـان يـشري ، إذا أشـار، إىل موضـوع الـسورة  يتصل أحدها 
ـذا التفـصيل الـذى جنـده هنـا وهـو أمـر طبيعـى، فقـد تطـور الفكـر والـذوق والنقـد األدىب . كلها 
  .على مدى تلك القرون تطورا كبريا

ت الـسورة بعـضها بـبعض هـو  وأشهر هؤالء املفسرين الـذين كـانوا يعملـون علـى ربـط آ
ت : "ري املــــسمىصــــاحب التفــــس)  هـــــ٨٨٥ت (اإلمــــام البقــــاعى  ــــدَُّرر ىف تناســــب اآل ــــم ال َنْظ

لــذى ". والــسور ــة  والبقــاعى ىف هــذا التفــسري حــريص علــى ربــط كــل آيــة، بــل كــل جــزء مــن آي
لــسورة الــىت قبلهــا والــسورة الــىت بعــدها إال أنــه ربــط جزئــى ال ينظــر . قبلهــا، وعلــى ربــط الــسورة 

 العامــة وتــرابط تلــك اخلطــوط بعــضها نظــرة فوقيــة شــاملة إىل الــسورة كلهــا حبيــث نبــصر خطوطهــا
بــبعض، كــل ذلــك ىف ظــل جــو نفــسى يــسود الــسورة كلهــا مــن مبــدئها إىل ختامهــا، فــضال عــن 
األسـلوب األدىب املرتقـرق الـذى يـصوغ بـه سـيد قطـب تفـسريه، وفـضال عـن التـذوق القـائم علـى 

اجـده جتـاه الـنص التحليل واالنطباع معا الذى يلجأ إليه سيد قطب ىف التعبري عن أحاسيـسه ومو 
 البقـاعى وال عنـد أى مفـسر قـدمي ممـن اطلعنـا علـى تفـسريهم، وهـم دالقرآىن، مما ال وجـود لـه عنـ

لقليل   .ليسوا 
ت ذَ  قولـه تعـاىل مـن لره عنـد تفـسريه َكـإال أن لإلمام الـشوكاىن رأ ىف قـضية تناسـب اآل

تنـا أولئـك أصـحاب ا": "البقرة"سورة  ، إذ كتـب "لنـار هـم فيهـا خالـدونوالذين كفروا وكـذَّبوا 
حبــر مل يكلَّفــوا ســباحته،   متكلَّــف، وخاضــوا ىفاعلــم أن كثــريًا مــن املفــسرين جــاءوا بعلــمٍ : "يقــول

م ىف ــرأ فــن ال يعــود علــيهم بفائــدة، بــل أوقعــوا أنفــسهم ىف واســتغرقوا أوقــا ــتكلم مبحــض ال ى ال
ــم أرادوا أن يــذكروا املناســبة بــني وذلــك . األمــور املتعلقــة بكتــاب هللا ســبحانه عنــه ىفى املنهــ أ

ت القرآنية املسرودة علـى هـذا الرتتيـب املوجـود ىف املـصاحف فجـاءوا بتكلُّفـات وتعـسُّفات  اآل
 عن كالم الرب سبحانه، حـىت أفـردوا ذلـك يتربأ منها اإلنصاف، ويتنزه عنها كالم البلغاء، فضال

تفسريه ومن تقدَّمـه حـسبما  ىفى عله البقاعلتصنيف، وجعلوه املقصد األهم من التأليف، كما ف
وإن هــذا ملــن أعجــب مــا يــسمعه مــن يعــرف أن هــذا القــرآن مــا زال ينــزل مفرقًــا . خطبتــه ذكــر ىف

على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن قبـضه هللا عـز ى ية لنزوله منذ نزول الوحعلى حسب احلوادث املقتضِ 
 القـــرآن ية نـــزولَ ال يـــشك أن هـــذه احلـــوادث املقتـــضِ  ، عـــن عـــامل فـــضال، وكـــل عاقـــل.وجـــل إليـــه

عتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة كتحرمي أمـر كـان حـالالمتخالفةٌ  ، وحتليـل أمـر كـان حراًمـا،  
رة يكــون الكــالم مــع  وإثبــات أمــر لــشخص أو أشــخاص ينــاقض مــا كــان قــد ثبــت هلــم قبلــه، و
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رة مع من مضى، و  رة مع الكافرين، و عبـادة، وحينًـا  رة مع مـن حـضر، وحينًـا ىفاملسلمني، و

أمــر  نــذارة، وطــورًا ىف بــشارة، وآونــة ىف ترهيــب، وآونــة ىف ترغيــب، ووقًتــا ىف معاملــة، ووقًتــا ىف ىف
وإذا كانـت أسـباب .  ماضـيةأقاصـيصَ  ، ومـرة ىف آتيـةٍ تكـاليفَ  أمر آخرة، ومرة ىف دنيا، وطورًا ىف

ال يتيــسر معــه االئــتالف، فــالقرآن ى هــذا التبــاين الــذخــتالف، ومتباينــة النــزول خمتلفــة هــذا اال
ــاره نفــسه خمتلــف كاختالفهــا، فكيــف يطلــب العاقــل املناســبة بــني الــضَّ  عتب  بّ النــازل فيهــا هــو 

 فــتح أبــواب الــشك وتوســيع دائــرة نْ  وهــل هــذا إال ِمــى؟ واملــالح واحلــاد، واملــاء والنــار،ونوالنُّــ
 فإنــه إذا َوَجــد أهــَل العلــم ؟ جمــرد اجلهــل والقــصورقلبــه مــرض، أو كــان مرضــه الريــب علــى مــن ىف

لتـصنيف تقـرر عنـده أن هـذا أمـر ال ى التناسب بني مجيع آ يتكلمون ىف القرآن ويفردون ذلـك 
للمناســبة، وتبــنيَّ األمــُر ى بــد منــه، وأنــه ال يكــون القــرآن بليًغــا معجــًزا إال إذا ظهــر الوجــُه املقتــضِ 

ت فرجع إىل ما قاله املتكلمون ىف فإن وجد االخت.املوِجب لالرتباط ذلـك فوجـده  الف بني اآل
 هذا علـى فـرض أن نـزول .عافية وسالمة قلبه ما كان عنه ىف تكلًفا حمًضا، وتعسًفا بيًنا انقدح ىف

ـــا علـــى هـــذا الرتتيـــب الكـــائن ىف  مـــن لـــه أدىن علـــم  وكـــلّ ،املـــصحف، فكيـــف القـــرآن كـــان مرتتًب
 وإن مل ،هـذا  ومـن شـك ىف.م علًما يقيًنا أنه مل يكن كذلك يعل،لكتاب، وأيسر حظ من معرفته

سـباب النـزول، املطلعـني علـى ،يكن مما يشك فيه أهل العلم  رجع إىل كالم أهل العلم العـارفني 
لنظــر ىف ــه الريــب  ــثلج صــدره، ويــزول عن ــه ين ســورة مــن الــسور املتوســطة،  حــوادث النبــوة، فإن

ت نزلــت ىف ألنــه ال حمالــة جيــد، عــن املطولــةفــضال حــوادث خمتلفــة، وأوقــات  ها مــشتملة علــى آ
ا وما نزل فيها ىف ر أن يعلم أن أول ما نـزل املقصِّ ى  بل يكف.الرتتيب متباينة ال مطابقة بني أسبا

ســم ربــك الــذ"  وينظــر أيــن موضــع هــذه ،" أيهــا املزمــل "،" أيهــا املــدثر"وبعــده " خلــقى اقــرأ 
ت والسور ىف   ف؟ ترتيب املصح اآل

ت نعلـم قطًعـا أنـه قـد تقـدم ىفى وإذا كان األمر هكذا، فأ  معـىن لطلـب املناسـبة بـني آ
خــر مــا أنزلــه هللا متقــدًما  فــإن هــذا عمــل ال يرجــع إىل ؟ترتيــب املــصحف مــا أنــزل هللا متــأخًرا، و

 ومـا .ترتيب نزول القرآن، بل إىل ما وقع من الرتتيب عند مجعه ممن تصدى لـذلك مـن الـصحابة
 بـل هـو عنـد مـن يفهـم مـا يقـول ومـا يقـال لـه مـن ! وأنزر مثرتـه، وأحقـر فائدتـه،ل نفع مثل هذاأق

أمر ال يعود بنفـع علـى فاعلـه وال علـى مـن يقـف عليـه مـن  تضييع األوقات وإنفاق الساعات ىف
 وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بني مـا قالـه رجـل مـن البلغـاء مـن .الناس

رة مـدًحا  رسائله وإنشاءاته، أو إىل ما قالـه شـاعر مـن الـشعراء مـن القـصائد الـىتخطبه و  تكـون 
ًء، وغـري ذلـك مـن األنـواع املتخالفـة، فعمـد هـذا املتـصد ى وأخرى هجاًء، وحينًـا نـسيًبا وحينًـا ر

مــوع فناســب بــني فِ  ــإىل ذلــك ا ــة الــىتَق ــا آخــر فناســب بــني اخلطب  ره ومقاطعــه، مث تكلــف تكلًف
النكـــاح وحنـــو ذلـــك،  خطبهـــا ىف احلـــج واخلطبـــة الـــىت ىفخطبهـــا  اجلهـــاد واخلطبـــة الـــىت هـــا ىفخطب

ســب بــني اإلنــشاء الكــائن ىف  هــذا دَّ اهلنــاء ومــا يــشابه ذلــك، لُعــ العــزاء واإلنــشاء الكــائن ىف و
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ً ىفى املتــصد وقاتــه عابثًــا بعمــره الــذ ملثــل هــذا مــصا هــو رأس مالــه، وإذا كــان ى عقلــه متالعًبــا 

ـــذه املنزلــة، وهــو ركـــوب األمحوقــة ىفم كـــالم هللا   كـــالم البــشر، فكيــف تـــراه يكــون ىف  ثــل هــذا 
ن وقحطـانى سبحانه، الذ  وقـد ؟أعجزت بالغته بلغاء العرب، وأبكمت فصاحته فـصحاء عـد

نه عـرىبعلم كل مقصِّ   وأنزلـه بلغـة العـرب، وسـلك ،ر وكامل أن هللا سبحانه وصف هذا القرآن 
وقد علمنا أن خطيبهم كـان يقـوم املقـام . اخلطاب الكالم، وجرى به جماريهم ىف ىففيه مسالكهم 

  عـن املقامـات، فـضال عـن املقـامني، فـضال فـضال،بفنون متخالفـة، وطرائـق متباينـةى الواحد فيأت
ــذا التنبيــه علــى هــذه املفــسدة الــىت. ا، وكــذلك شــاعرهمعــن مجيــع مــا قالــه مــا دام حيــ  ولنكتــف 

ا كثــري مــن احملققــنيســا ر ىفتعثـَّ هــذا املــوطن ألن الكــالم هنــا قــد   وإمنــا ذكــر هــذا البحــث ىف.حا
:  فــإذا قــال متكلــف.البــشر آدم عليــه الــسالم إســرائيل بعــد أن كــان قبلــه مــع أىب انتقــل مــع بــىن

سب هذا ما قبله؟ قلنا   !              ال كيف: كيف 
  "وهـــــات حـــــديثًا مـــــا حـــــديث الرواحـــــلِ     هـــــــحجرات  ىفحَ ـــــــا ِصيـــــبً هْ  عنك نَـ عْ دَ ــــــَـــ ف

     
ق األمـر دومنـا والواقع أن هذا تشدد من الشوكاىن ال مسوغ له البتـة، فهـو لألسـف يـضيّ 

ت . داع، إذ املسألة إمنا هى مسألة ذوق لكالم هللا العزيز وإذا كـان بعـض املفـسرين يـَـَرْون أن آ
ا ميكن أن تكـونسورة ما ليست مرتابطة، فقد يرى غري  م علـى . هم أ والعـربة حينئـذ مبـدى قـدر

وأقصى ما ميكـن أن يـصنعه مـن يـرى ىف األمـر شـططا . إثبات ما يقولون دون اعتساف أو شطط
وإنــه ملــن الــصعب علــّى أن أجــد وجهــا هلــذا اهلجــوم الــشديد الــذى . أو اعتــسافا أن يــرفض ذلــك

 إذ القـضية إمنـا هـى قـضية تـذوق أسـلوىب يقوم على التشكيك ىف عقل من حياول ذلك وعقيدته،
 مع احرتامى الشديد للعامل اجلليل رمحه هللا، عـالوة علـى أن كثـريا ممـا قالـه ،ال قضية اعتقاد إمياىن

 تـرى مـاذا ميكـن أن يؤخـذ مـن .العلماء ىف ذلك هو، علـى أقـل تقـدير، كـالم ال خيلـو مـن وجاهـة
الـىت ىف أول سـورة " حـم عـسق: "حلـروف املقطعـةحية العقيدة على البقـاعى ىف ربطـه مـثال بـني ا

وبني اآلية الىت تليها؟ إنه يفـوض األمـر فيمـا يقـول إىل هللا سـبحانه، إذ يتحـرز قبـل أن " الشورى"
وأ هنـــا ال أدافـــع عـــن صـــحة مـــا توصـــل إليـــه ". وهللا أعلـــم: "خيـــط شـــيئا ىف ذلـــك الـــربط بقولـــه

بـل كـل مـا أنبـه لـه . لعة كالمـه فيهـا إىل خمالفتـهالبقاعى ىف مسألة الربط تلك، فقد أنتهى من مطا
  . هو أن ما قاله الرجل ىف ذلك املوضوع خيلو متاما مما ميس الدين

ت  وعلى أية حال فقد تكرر من اإلمام الشوكاىن ذاته حماولـة الـربط بـني آيـة أو بـضع آ
لتفسري : ىف سورة من السور وتلك الىت تليها ت ومن ذلك أنه، قبل أن يتناول   ١٨ - ١٥اآل

تـني الفاحـشة مـن بنـات حـواء، جنـده يقـول"النساء"من سورة  : ، الىت تبدأ بتقريـر عقوبـة الالتـى 
ن إلــيهن ومــرياثهن مــع دُ هــذه الــسورة اإلحــسان إىل النــساء وإيــصال َصــ ملــا ذكــر ســبحانه ىف" قا

تـــني بـــه مـــن الفاحـــشة لـــئال يتـــومهن أنـــه يـــسوغ  هلـــن تـــرك الرجـــال، ذكـــر التغلـــيظ علـــيهن فيمـــا 
ت املتعلقــة بتقريــر حقــوقهن بتلــك ". التعفــف فمــن الواضــح أنــه هنــا حــريص علــى ربــط هــذه اآل



 

 

٢٦
.  وهـو ذاتــه مـا رأينـاه ينكــره ويـستنكره قبـل قليــل،الـىت تـنص علــى عقـوبتهن إذا مـا ارتكــنب جرمـا

ت  ، وهـــى خاصـــة "الرعــد" مــن ســـورة ٢٥ - ١٩ومنــه أيـــضا قولــه لـــدن انتقالــه مـــن تفـــسري اآل
ـاملقا ملـا ذكـر : "بلة بني املـؤمنني ومـصريهم والكـافرين ومـآهلم ىف اآلخـرة، إىل اآليتـني اللتـني تليا

قـد نـرى كثـريًا مـنهم : كـان لقائـل أن يقـول" وهلـم سـوء الـدار: "هللا سبحانه عاقبة املـشركني بقولـه
ن يــشاء هللا يبــسط الــرزق ملــ: "ط لــه فيــه، فأجــاب عــن ذلــك بقولــهسَ قــد وفـَّـر هللا لــه الــرزق وبَــ

، وال يـدل ". ويقدر ً فقد يبسط الرزق ملن كـان كـافرا، ويقـّرته علـى مـن كـان مؤمنًـا ابـتالًء وامتحـا
ت الــسورة ". البــسط علــى الكرامــة، وال القــبض علــى اإلهانــة وواضــح هنــا أيــضا أنــه يــرى بــني آ

ت سورةٍ إذن ف. ترابطا، أ كان هذا الرتابط مـا يطعـن ىف  مـا لـيس فيـه البحث عن الوحدة بني آ
دين حماِوله، ولـيس األمـر إال اجتهـادا مـشروعا، بـل مـأجورا إن شـاء هللا قـد يـصيب فيـه صـاحبه، 

وإىل القـارئ هـذا املثـال الثالـث، وهـو قـول عاملنـا . وقد خيطئ، وليس عليه ىف كل حال من ضـري
جلملــة مبــا وجــه اتــصال هــذه ا " إن،"النحــل" عنــد تناولــه لتفــسري اآليــة الثانيــة مــن ســورة ،الكبــري

اهم عن االستعجال ترددوا ىف  الطريق الـىت قبلها أنه ملسو هيلع هللا ىلص ملا أخربهم عن هللا أنه قد قَـُرَب أمره و
لــوح ــا  ــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بــذلك، فــأخرب أنــه علــم  ــم  علــى ألــسن رســل هللا ســبحانه مــن ى عل

  ". مالئكته
ت املتجــاورةقــد يقــال إن الــشوكاىن إمنــا يــربط  لكــن هــل مث فــرق بــني مثــل هــذا . بــني اآل

؟ وهل هناك نص شرعى مينع هذا، وجييز ذاك؟ فـأين هـو؟ كنـت أرجـو مـن ذلـك غريهالربط وبني 
وعلـى أيـة . املفسر الكبري أن يكون واسع الصدر كما هو حاله فيما هو أخطر مـن هـذه القـضا

ت يتنـاول كـان حريـص" النحـل"حال فهو مثال ىف تفسريه لسورة  ا علـى أن يـربط كـل جمموعـة آ
ــا ت الـــسابقة عليهــا والالحقــة  أى أنـــه ال حيــصر نفــسه ىف نطـــاق . تفــسريها معــا مبجموعــة اآل

ت السورة أو معظمهـا موعات، بل يتسع ىف كالمه ليشمل مجيع آ . جمموعتني فقط من تلك ا
ت الــسابقة ذََكــر كــذا بعــده ملــا فعــل هللا كــذا : "ولــه عبــارات تتكــرر ىف هــذا الــسياق، مثــل ىف اآل

حلـــــديث عـــــن كـــــذا" أو ،:..."فقـــــال ملـــــا فـــــرغ مـــــن تعديـــــد كـــــذا "أو " ُمثّ عقـــــب ِذْكـــــر كـــــذا 
  .إخل:..."...قال

وإىل جانــب أشــكال التفــسري ومناهجــه الــىت مــر احلــديث عنهــا، هنــاك لــون آخــر منهــا ال 
ت داخـل يقف لدى كل كلمة أو لدى كل عبـارة أو لـدى كـل آيـة أو حـىت لـدى كـ ل جمموعـة آ

الـــسورة كالـــذى رأينـــاه ىف التفـــسري التجزيئـــى، بـــل يتنـــاول القـــرآن حـــسب موضـــوعاته املختلفـــة،  
كموضوع األلوهية مثال أو موضوع يـوم القيامـة أو موضـوع القـضاء والقـدر أو موضـوع احلـساب 

ــــــرِّ  ــــــم أو موضــــــوع ال ة أو موضــــــوع اجلــــــنس واحلــــــب أو موضــــــوع دّ األخــــــروى أو موضــــــوع العل
وتكمـن أمهيـة هـذا الفـرع مـن فـروع التفـسري ". التفـسري املوضـوعى: "ى هـذاويسمَّ . إخل...وداحلد

ا تغيقد يكون ىف أنه خيرج بنا من نطاق اجلزئية الىت  م نظرتنا إىل القرآن الكرمي فال نتنبه يمن شأ



 

 

٢٧
 بكـل احمليطةلة  العامة ىف القضا املختلفة، إىل نطاق الكلية الىت تعني على الرؤية الشامرؤيتهإىل 

ومثــاال علــى ذلــك أشــري إىل . أفــضل وأوضــح وأعمــق، وهــى بكــل يقــٍني رؤيــة جوانــب املوضــوع
والـسبب هـو . َخـريَّ ، ومـنهم مـن ربَّ فمـنهم مـن َجـ: انقسام املتكلمني بشأن قـضية اجلـرب واالختيـار

ت القرآنيــة الــىت توافــق نظرتــه لفــريقني  كــال مــن اولــو أن. اقتــصار كــل فريــق علــى طائفــة مــن اآل
ت  الــىت تتعــرض لتلــك القــضية ووضــعها حتــت عينيــه وأمعــن فيهــا النظــر لكــان  مجيعهــاحــشد اآل

ولــيس معــىن هــذا أن التفــسري اجلزئــى قليــل الــشأن، إذ الواقــع أن . أحجــى أن يــصيب وجــه احلــق
ت ، فهمــا إذن  تفــسريا جزئيــاالتفــسري املوضــوعى ال يــستطيع أن يــنهض إال إذا ســبقه تفــسري اآل

  .مالن ال متعارضانمتكا
يد يلغى التفسري التقليدى الـذى يقـف  وهناك من يظن أن التفسري املوضوعى للقرآن ا
إزاء كل آية، بل كل مجلة فيهـا وكـل كلمـة، وهـو رأٌى نـَيِّـٌئ متـشنج، إذ ال يقـول عاقـل إن النظـرة 

 أى شـىء مـا مل كيـف، وحنـن ال نـستطيع أن نكـّون حكمـا عامـا ىف. الكلية َجتُّب النظرات اجلزئيـة
نطلع على جزئياته وحنسن معرفتها ونقرتب منها وحنُِّد النظر إليها؟ تـرى كيـف ميكـن شـراء سـيارة 
مثال مبجرد إلقاء نظرة عليها من بعيد تلم بشكلها العام دون االطـالع علـى حمركهـا والتأكـد مـن 

ــــــان  ــــــه وصــــــالبته، وكراســــــيها واالطمئن ــــــم مبتانت ــــــه وصــــــالحيته، وجــــــسمها والعل ــــــا قوت ر إىل و
ديـة ...ومجاهلا إخل؟ فكذلك األمر ىف تفسري القرآن، إذ كال املنهجني يكمـل اآلخـر ويعينـه علـى 

  . مهمته، وبذلك يتعاضدان ىف تعمق فهم الكتاب الكرمي
 أن هذا اللون التفـسريى مل يكـن لـه وجـود لـدى القـدماء، إال أن يظن بعض الظاّننيوقد 

، إذ هنـاك كتـب ودراسـات كثـرية تتنـاول هـذا املوضـوع  األمـراقع ىف و ظن ال أساس لهمثل هذا ال
أل ، وبعـــــضها يتعلـــــق ســـــلوبأو ذاك مـــــن القـــــرآن الكـــــرمي، وبعـــــض هـــــذه املوضـــــوعات يتعلـــــق 

 مـا كتبـه وكـذلكالبـن قـيم اجلوزيـة، " التبيان ىف أقـسام القـرآن"فمن ذلك مثال كتاب : ملضمون
عـصر مـن وممـن ألفـوا فيـه ". تقان ىف علوم القرآناإل: "هذا املوضوع ىف كتابهنفس السيوطى ىف 

، وعبــد احلميـد الفراهــى اهلنــدى صــاحب "األقــسام ىف القــرآن"جعفـر الــسبحاىن، الــذى لــه كتـاب 
الــُجَمان "ومن هذا اللون من الدراسات التفـسريية املوضـوعية أيـضا ". معان ىف أقسام القرآناإل"

قيـا البغـدادى، " ىف تشبيهات القـرآن َهمـات القـرآن"والبـن   وكـذلك ،"ُمْفِحمـات األقـران ىف ُمبـْ
ــدَُّرر ىف" وىف العــصر احلــديث وضــع عبــد هللا دمحم الــصديق . للــسيوطى" تناســب الــسَُّور تناســق ال

جــواهر البيــان ىف تناســب ســور : "الغمــارى أيــضا كتــا ىف موضــوع تناســب الــسور القرآنيــة امســه
ْيد اإلسـكاىف ألـف كـ" أمثال القـرآن"وحتت عنوان ". القرآن ل مـن القـواريرى ونْفطَويْـه وابـن الــُجنـَ

، إىل جانــب مــن ألفــوا ىف ذلــك املوضــوع مــن احملــدثني   والنيــسابورى واملــاوردى وابــن الَقــيِّم كتــا
. دمحم جــابر الفياضــى ود. كالــدكتور حممــود بــن الــشريف وعبــد الــرمحن حــسن حبنكــة امليــداىن ود

كالذى ألفه " إعجاز القرآن" والرسائل اخلاصة مبوضوع وعند أيضا الكتب. دمحم حسني الصغري



 

 

٢٨
لقـرآن الكـرمي . الرُّّماىن والـُجْرَجاىن واخلطّاىب والباقالىن والبن قتيبة كتاب ىف موضوع بعينه يتصل 

، أى ُمــْشِكل القـــرآن وُمـــْشِكل "كتــاب الـُمـــْشِكَلْني "ومثلـــه ". ويــل مـــشكل القــرآن"هــو كتـــاب 
ــن العــرىب، ــْشِكل القــرآن " وكتــاب الــسُّّنة، الب ومــن الكتــب الــىت . للغزنــوى" وضــح الربهــان ىف ُم

ت الكتــاب"ظهــرت ىف عــصر ىف نفــس املوضــوع كتــا  حملمــد " دفــع إيهــام االضــطراب عــن آ
ومثََّ أيـضا . لعبد هللا بن محد املنـصور" ُمْشِكل القرآن الكرمي"األمني بن دمحم املختار الشنقيطى، و

تـى ىف مواضـع متعـددة مـن القـرآن َىن ْعـ ىف القـرآن، وهـى تُـ الوجوه والنظائركتب  أللفـاظ الـىت   
" إصـــالح الوجـــوه والنظـــائر ىف القـــرآن الكـــرمي"ومـــن تلـــك الكتـــب . الكـــرمي لكـــن مبعـــان خمتلفـــة

األشـباه والنظـائر ىف "البن اجلوزى، و" نزهة األعني النواظر ىف علم الوجوه والنظائر"للدامغاىن، و
ـــ ـــالىب" ةاأللفـــاظ القرآني ـــار، . للثع ـــسى أن أحبـــاث القـــضاء والقـــدر، واجلـــرب واالختي وينبغـــى أال نن

والثواب والعقاب وغري ذلـك ممـا تعـج بـه كتـب الِفـَرق وامللـل والنحـل، وهـى األحبـاث الـىت تتكـئ 
يـــد، إمنـــا تنتمـــى ىف الواقــــع إىل هـــذا احلقـــل مـــن التفـــسري، أى التفــــسري  ت الكتـــاب ا علـــى آ

  ."علوم القرآن" ذلك كتب ومثلها ىف. املوضوعى
ن يلفتــان االنتبــاه هنــا بقــوة، أال ومهــا   ىف تفــسري  )هـــ٨٢٦ت (الــسيورى  كتــابومثََّ كتــا

ت األحكــام،  فكــل مــا تقــدم ذكــره مــن .للــشافعى مــن مجــع البيهقــى" أحكــام القــرآن" وكتــاب آ
ال تتعــرض د واحــد أو موضــوعني مــثال مــن كتــاب هللا، لكنهــا و الكتــب إمنــا يتعــرض ملوضــوع حمــد

تــهملوضــوع كبــري شــامل كموضــوع الفقــه حــسبما يعرضــه القــرآن الكــرمي .  بكــل أبوابــه وىف كــل آ
لعلـــــى بـــــن موســـــى بـــــن يـــــزداد " القـــــرآن  أحكـــــام"ومنهـــــا (صـــــحيح أن كتـــــب تفـــــسري األحكـــــام 

هـــ، ٣٢١ت / ألمحــد بــن دمحم الطحــاوى احلنفــى" أحكــام القــرآن"و هـــ،٣٠٥ت / احلنفــى  القمــى
 ٣٤٤ت / لبكر بن دمحم بن العالء القشريى املـالكى  "آن إلمساعيل القاضىخمتصر أحكام القر "و

هــ، ٥٠٤ت / أللكيـا اهلراسـى" أحكام القـرآن"هـ، و٣٧٠ت / للَجّصاص" أحكام القرآن"و هـ،
البـــن الـــصائغ " أحكـــام اآلى أحكـــام الـــراى ىف"هــــ، و٥٤٣ت / البـــن العـــرىب" أحكـــام القـــرآن"و

ليوسف بـن أمحـد الثالثـى " يانعة واألحكام الواضحة الناطقةالثمرات ال"و  هـ،٧٧٦ت / احلنبلى
ـــرازى اليمـــىن ـــَد أن )  هــــ٨٣٢ت / ال ت هـــذهإمنـــا تفعـــل ذات الـــشىء، بـَْي ـــع آ  الكتـــب إمنـــا تتب

كتـاب الـسيورى وكتـاب الـشافعى األحكام بنفس الرتتيب الـذى وردت بـه ىف املـصحف، خبـالف  
تمن عمل البيهقى، فقد رتبت فيهما  كتـب الفقـه وعات حـسب موضـوضـوعيا، أى م تلـك اآل

ــذلك ال حــسب موضــعها مــن املــصحف، فتحقــق هل ــدان التفــسري املوضــوعى مــامكامــا ب  ىف مي
ـــسوقها لتوضـــيح مـــا نقـــول.جبـــدارة ـــسيورى ن ـــاب ال ـــواب كت  أحكـــام ،الطهـــارة: " وهـــذه بعـــض أب

 ،حكـام اجلهـادنفال، أحكام احلـج، أس واألمْ خُ ـ أحكام ال، أحكام الزكاة،الصالة، أحكام الصوم
ملعــروف والنهـ  الــصلح ، الـضمان، الــرهن، الـدين، البيــع،املكاسـب،  عــن املنكـرىأحكـام األمـر 

 ، الغـــصب،طـــةقْ  اللُّ ،عةفْ  الـــشُّ ، الـــسبق والرمايـــة،ة العاريّـــ،يـــداع اإل، املـــضاربة، الـــشركة،جـــارةواإل



 

 

٢٩
 ، املواريـث،م واملـشارباليمـني، املطـاع،  العهـد، النذر،الطالق،  النكاح، العتق، الوصية،قراراإل

  ". اصصَ  القِ ،القضاء والشهادات، احلدود
ى دمحم واعـــظ زاده اخلراســـاىن األمـــني العـــام للمجمـــع العـــامل يقـــول وعـــن كتـــاب الـــسيورى

 التـابع مركـز الدراسـات العلميـةللتقريب بـني املـذاهب اإلسـالمية ىف مقدمـة الطبعـة الـصادرة عـن 
مــع العــامل"لــــ بتحقيــق الــسيد دمحم  كتــاب الــسيورى،مــن  " اهب اإلســالميةللتقريــب بــني املــذى ا

أنّـه مرتّـب حبـسب أبـواب الفقـه بـدًءا بكتـاب الطهـارة، ... متّيز به هذا الكتـابى والذ: "القاضى
ت والقصاص، كما ت الىت أوختاًما بكتاب اجلنا آل ُتْسَتْخَرج منها األحكام دون مـا  نه خاص 

ت ا حكم من اآل ب حيـث كما ا. تعّلق  ت كل  متاز، إضافة إىل ما تقّدم، حبسن التنظيم آل
ت  ويذكر حتت كـل نـوٍع مـا فيـه مـن،يقّسمها على أنواع ومـن مميـزات هـذا الكتـاب أيـضا  ...اآل

جيب االلتفات إليه ملن أراد اسـتفراغ الوسـع ى هو ذكر آراء املذاهب الفقهية اُألخرى، األمر الذ
ـــذى مجعـــه " أحكـــام القـــرآن"تـــاب الـــسيورى ىف ذلـــك كتـــاب ومثـــل ك. "اســـتنباط األحكـــام ىف ال

  .البيهقى من كتب الشافعى ىف األصول واألحكام ورتبه على أبواب الفقه كما سبق التنويه
" التــصوير الفــىن ىف القــرآن: "أمــا ىف العــصر احلــديث فقــد وضــع مــثال ســيد قطــب كتابيــه

 دراسـٌة ِجـدُّ قريبـٍة مـن الكتـاب األخـري وللـدكتور شـكرى دمحم عيـاد". مشاهد القيامة ىف القـرآن"و
، "األخــالق ىف القــرآن"دمحم عبــد هللا دراز . كمــا كتــب د". يــوم الــدين واحلــساب ىف القــرآن"عــن 

ا على الدكتوريّة من فرنسا، مث نقلها بعد ذلـك إىل العربيـة ومث كتـاب . وهى الرسالة الىت حصل 
ت القرآن الكرمي الـىت تتحـدث عـن حملمد عزة َدْرَوزَة ىف سرية الرسول كانت نقطة  انطالقه فيه آ

ر العلمية للشيخ حممود شلتوت كتـاب بعنـوان . الرسول أو تتصل به وحبياته وشخصيته ومن اآل
تمــع" ". القــرآن وعلــم الــنفس: "ولعبــد الوهــاب محــودة كتــاب عنوانــه". مــنهج القــرآن ىف بنــاء ا

" الفلـــسفة القرآنيـــة"و" املـــرأة ىف القـــرآن"و" مياإلنـــسان ىف القـــرآن الكـــر : "ومـــن مؤلفـــات العقـــاد
ــل ". التفكــري فريــضة إســالمية"و ــو الني ". بنــو إســرائيل ىف القــرآن الكــرمي"وحملمــد عبــد الــسالم أب

ملثـــل للـــدكتور ســـيد رزق الطويـــل  القـــرآن "ولراشـــد الـــرباوى كتـــا ". بنـــو إســـرائيل ىف القـــرآن"و
ـــة ـــنظم االجتماعي ـــا"و" وال ـــاب ". ريخالتفـــسري القـــرآىن للت ـــراهيم هاشـــم الفـــالىل كت  ىف قّ ال رِ "وإلب

وللـدكتور عبـد العظـيم املطعـىن  ". مـن بالغـة القـرآن"وللدكتور أمحد أمحـد بـدوى كتـاب ". القرآن
وللدكتور عفـت دمحم الـشرقاوى  ". التفسري البالغى لالستفهام ىف القرآن الكرمي"كتاب ضخم ىف 

". التعبـري الفـىن ىف القـرآن"دكتور بكرى شـيخ أمـني ولل". بالغة العطف ىف القرآن الكرمي"كتاب 
  ".  مقارنة أسلوبية- القرآن واحلديث"ولكاتب هذه السطور كتاب بعنوان 

وهناك عدد من البحوث والدراسات تدور حول القصة القرآنيـة أشـهرها كتـاب الـدكتور 
كـان ىف األصـل ، وهـو الكتـاب الـذى  "الفن القصصى ىف القرآن الكـرمي"دمحم أمحد خلف هللا عن 

رت عنــد  رســالة علميــة أعــدها صــاحبها للحــصول علــى الدكتوريــة مــن جامعــة القــاهرة، لكنهــا أ



 

 

٣٠
لغـــاء تـــسجيل ١٩٤٧فراغـــه منهـــا عـــام  ومـــن الكتـــب الـــىت . الرســـالةم ضـــجة شـــديدة انتهـــت 

لعبد " قصص األنبياء"حملمد جاد املوىل وزمالئه، و" قصص القرآن"تتمحور حول ذات املوضوع 
القــصة ىف "لعبــد الكــرمي اخلطيــب، و" القــصص القــرآىن ىف منطوقــه ومفهومــه" النجــار، والوهــاب

إلبـراهيم عوضـني، " البيان القصصى ىف القـرآن الكـرمي"للدكتورة مرمي السباعى، و" القرآن الكرمي
 دراســـات متعـــددة وهنـــاك. احملـــسن قاســـم البـــزاز لعبـــد" نـــسانية ىف القـــصص القـــرآىنالرتبيـــة اإل"و

لنح لذات دون النحو بوجه عامخاصة  دنيـا الزراعـة والنبـات : "ولعبد الرزاق نوفـل. و القرآىن 
ت كثـري ومثـل هـذين الكتـابني األخـريين  ". اإلعجـاز العـددى للقـرآن الكـرمي"، و"وما فيهـا مـن آ

لعلــــوم احلديثــــةمــــن ت القرآنيــــة الــــىت هلــــا اتــــصال  .  الكتــــب واألحبــــاث املختــــصة بتفــــسري اآل
خصـصُت البـاب الثـاىن " مصدر القرآن"لدراسة الىت ىف يد القارئ كتاب بعنوان ولصاحب هذه ا

ــة مــن علــم إهلــى  ت القرآني ــه اآل ــدل علي ــة حمــددة هــى مــا ت ــة موضــوعات قرآني ــه لدراســة ثالث من
شامل، وما يرتقرق فيها من روح إهلى مفارق يعلـو فـوق الـضعف البـشرى وال تـنعكس فيـه أفـراح 

ى الرســول وأحزانــه، وكــذلك مــ ت الــسابقة مــن أنــه مل يتــأثر  ا تظهــره الدراســة املقارنــة مــع الــد
ــُدْن حكــيم خبــري ــة علــى أنــه مــن َل وهنــاك . منهــا، بــل كانــت لــه شخــصيته الطاغيــة املهيمنــة الداّل

عـن احليـوان مـثال أو الرمحـة أو التقـوى أو احلـرب أو املـال أو املـسؤولية أخـرى دراسات مـستقلة 
جلهـــاد أو البعـــث أو اآلخـــرة أو املالئكـــة أو الرســـل الـــسابقني أو الكتـــب  أو العـــدل أو االفرديـــة

  . السماوية األخرى ىف القرآن الكرمي
لتفــسري  لنــا لــون مــن املؤلفــات لــه أقــوى االتــصال  وىف النهايــة ال ينبغــى أن يغيــب عــن 

لقــرآن الكــرمي، ومنهــا علــى الت ــل الــذى حنــن بــصدده، أال وهــو املعــاجم املوضــوعية اخلاصــة  مثي
ت القــرآن الكــرمي: "معجــم املستــشرق جــون البــوم الرتتيــب والبيــان عــن تفــصيل "، و"تفــصيل آ

ـذا، بـل أضـاف إىل كثـري مـن النـصوص القرآنيـة (حملمد زكـى صـاحل " آى القرآن الـذى مل يكتـف 
ا حباجة إىل شرح، جامعـا  الىت يوردها ىف أى موضوع من املوضوعات معاىن املفردات الىت يرى أ

طريقــة الكتــب اخلاصــة بغريــب القــرآن، وطريقــة الكتــب الــىت : ني احلــسنيني، ومازجــا الطــريقتبــني
ت حـــسب موضـــوعات القـــرآن " تبويـــب آى القـــرآن مـــن الناحيـــة املوضـــوعية"، و)تـــصنف اآل

ـــا، و ـــراهيم مهن ت القـــرآن الكـــرمي"للـــدكتور أمحـــد إب حملمـــد فـــارس بركـــات، " اجلـــامع ملواضـــيع آ
ت القـــرآن "حملمـــد حممـــود، و" ملوضـــوعات القرآنيـــةا دليـــل البـــاحثني ىف"و املعجـــم املوضـــوعى آل

ت القــــرآن الكــــرمي"لــــصبحى عبــــد الــــرءوف عــــصر، و" الكــــرمي حملمــــد " الفهــــرس املوضــــوعى آل
وهـذه املعـاجم . حملمد بسام ورشدى الزين" املعجم املفهرس ملعاىن القرآن العزيز"مصطفى دمحم، و

ا تسهيل عملية التفسري ا ت كـل موضـوع من شأ ـا تـوفر للمفـسر آ يـد أل ملوضوعى للقـرآن ا
ت ــه عــن البحــث عــن تلــك اآل ــراد بعــض أخــريا ننهــىو . ىف مكــان واحــد، فتغني ي  هــذه الفقــرة 

التوحيـــد، "، وهـــى "الرتتيـــب والبيـــان: "رؤوس املوضـــوعات الـــىت ذكرهـــا دمحم زكـــى صـــاحل ىف كتابـــه
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والقـدر، غرائـز الـنفس، دمحم رسـول هللا صـلى هللا عليـه أمساء هللا احلسىن، مفاتيح الغيب، القـضاء 

ب التوبـة،  وسلم، اهلجرة من مكة إىل املدينة ىف أول اإلسالم، الوحى، الدين السماوى واحـد، 
ــا ب األميــان وكفار ب احلــدود والقــصاص،  ب املعاينــة واملراهنــة،  ..." ب اخلمــر وامليــسر، 

   .عناوين عشرات أخرى مماثلة من تلك الإىل
األول أن وجود دراسـات تنتمـى أو ميكـن : لكن ينبغى، بعد هذا كله، أن نتنبه إىل أمرين

أن تنتمــى، علــى حنــو أو علــى آخــر، إىل التفــسري املوضــوعى شــىء، ووجــود هــذا املــصطلح شــىء 
كمــا أن مفهــوم هــذا التفــسري مل . فاملــصطلح هــو ابــن العقــود األخــرية، مل يـُْعــَرف قبــل ذلــك. آخــر

م القيمــة ىف هــذا امليــدان أشــبه مبــن يكــن و  اضــحا ىف أذهــان العلمــاء، بــل كانــت أحبــاثهم ودراســا
ــا وال يــضع ىف ذهنــه كيــف تــتم وال يفكــر ىف  ال إىل عمليــة التــنفس ذا يتــنفس، لكنــه ال يلقــى 

لسليقة. الوقوف أمامها ودراستها علميا والبشر يتنفسون منـذ أن خلقهـم هللا، . إمنا هو ميارسها 
نهم مل يفكــروا ىف أن جيعلــوا هــذه العمليــة موضــوعا مــن موضــوعات الدراســة إال بعــد ظهــورهم لكــ

ـــنفس  ـــدهور ودهـــور ودهـــور ودهـــور، أمـــا قبـــل ذلـــك فكـــانوا ميارســـون الت علـــى وجـــه البـــسيطة ب
وفرق كبري بني ممارسة الشىء ووضوح مفهومه ىف الذهن وإخضاعه للدراسة واسـتعمال . وَحْسب

ـــا بنـــت العـــصر . إخل...مـــصطلح علمـــى لـــه ومـــن املعـــروف أن كثـــريا مـــن العلـــوم الـــىت تبـــدو وكأ
م مل يكونوا على وعـى  احلديث قد سبق أن كتب فيها القدماء ولو على هيئة بذور ومخائر، إال أ

خنلـص إذن إىل أن هـذا اللـون . م يكتبون شـيئا لـه اسـتقالليته وحـدوده ومفهومـه ومـصطلحاته
ديــدا متامــا مــن حيــث التــأليف فيــه، مل يكــن لــه مــع ذلــك مــصطلح مــن الدراســات، وإن مل يكــن ج

كمــا مل يكــن هنــاك تفــسري كامــل للقــرآن يتنــاول كــل املوضــوعات الــىت يــشتمل . خــاص يـُْعــَرف بــه
  . عليها كتاب هللا أو معظمها أو عددا كبريا منها أو يطمح إىل هذا

وضـوعى للقـرآن الكـرمي هذا، وللدكتور عبد الستار فتح هللا سعيد دراسة عن التفـسري امل
ـا م عـن دار الطباعــة ١٩٨٦ - هــ١٤٠٦صـدرت عــام " املـدخل إىل التفــسري املوضـوعى: "عنوا

والنــشر اإلســالمية، وهــى تبــدأ مببحــث نظــرى يــستغرق حنــو مائــة صــفحة، أمــا الــصفحات الباقيــة 
 مخـــسة وقـــد درس ىف اجلـــزء التطبيقـــى. الـــىت تـــشارف املـــائتني فتطبيـــق ملـــا قالـــه ىف اجلـــزء النظـــرى

" التبعيّــة ىف القــرآن الكــرمي"و" املعيّــة ىف القــرآن الكــرمي"و" الوحدانيــة والتوحيــد: "موضــوعات هــى
ورغم إرجاعـه التفـسري املوضـوعى ". اآلخرة ومشاهدها ىف القرآن"و" العلم والعلماء ىف القرآن"و

تـه إىل مـا ق ت أخـرى إىل العهد النبوى ذاته على اعتبار أن القرآن حييـل ىف كثـري مـن آ الـه ىف آ
ت إىل  ســابقة، مثلمــا أن الرســول عليــه الــسالم كــان أحيــا مــا حييــل ىف تفــسري مــا يتناولــه مــن آ

ـــة أخـــرى  ت قرآني ــــ)٢٩ - ٢٨ص(آ ـــه يعـــود بعـــد بـــضع صـــفحات فيـــسميه بـ هـــذا الفـــن "، فإن
  ومـا٢٤ص (، سـاردا العوامـل الـىت يراهـا مـسؤولة عـن ظهـوره ىف عـصر هـذا "التفسريى اجلديـد

ولو أنه نوه إىل أن ذلك النوع من التفـسري، وإن مل يكـن جمهـوال مـن قبـل، فـإن التأصـيل ). بعدها
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له ووضع مصطلحات خاصة به شىء جديد متاما، كما أنه مل يصلنا عـن علمائنـا القـدامى تفـسري 
يد، لكان أحجى به وأسلم، وأقمـن أن مينعـه مـن الوقـوع  موضوعى كامل أو شبه كامل للقرآن ا

ن يكــون .  هــذا التنــاقضىف أمــا مــا أشــار إليــه مــن تفــسري موضــوعى منــذ عــصر النــىب فهــو أشــبه 
واملثل فـإن هـذا االصـطالح . ليس إال" التفسري املوضوعى للقرآن الكرمي"بذورا ملا نسميه اآلن بــ

ومع ذلك فإن كتاب الدكتور عبـد الـستار فـتح هللا سـعيد . مل يكن معروفا من قبل على اإلطالق
من الكتب املبكرة ىف هذا امليدان، وإن كان قد سبقته كتـب أخـرى مـن هـذا اللـون ذكـر هـو هو 

مكتبـة (لفـوزى الـسيد عثمـان " حماضرات ىف التفـسري املوضـوعى"بعضها بني مراجعه، مثل كتاب 
للـــدكتور دمحم حممـــود حجـــازى، " الوحـــدة املوضـــوعية ىف القـــرآن الكـــرمي"، و)م١٩٦٠/ الـــشعب

" التفــسري املوضــوعى للقــرآن"للــدكتور عبــد احلــى الفرمــاوى، و" سري املوضــوعىالبدايــة ىف التفــ"و
  . للدكتور دمحم السيد الكومى

قضا القـرآن   يبحث ىفمٌ لْ هو عِ : "وقد عّرف األستاذ الدكتور التفسري املوضوعى بقوله
ــا أو غايــةً الكــرمي املتحــدة معــًىن  خمــصوصة، املتفرقــة والنظــر فيهــا علــى هيئــة   عــن طريــق مجــع آ

ط جـامع بشروط خمصوصة، لبيان معناها واستخراج كمـا ). ٢٠/ الـسابق" (عناصرها وربطها بر
كيد إبـراز التوافـق مـن خـالل احلديث العـصر بطريقة تناسـب  إعجاز القرآن الكرمي بني أمهيته ىف 

ــًة علــى مــدار بــضع وعــشرين ســنةموضــوعاتوالتناســق بــني  َم  مــع ه الكثــرية الــىت كانــت تنــزل ُمَنجَّ
م  يقـدّ  ألن ذلك الضرب من التفـسري هذا العصر إىل الدينةالوفاء حباج، وكذلك ىف وجازة لفظه

  مما ال ميكن أن األخالقية واالقتصاديةا النفسية واالجتماعية ومعضالا ملشكالحلوال للبشرية
قرآنيـة صـيل الدراسـات ال مث هنـاك أيـضا .بدراسات علمية جـادة ملوضـوعات القـرآن إال يتحقق
ت ة ألن تصنيف والعلمي االكرميةالقرآنية اآل  وتفسريها على هذا الـنمط، مـع  حسب موضوعا

ا وتتبـع تعـدد الـدالالت القرآنيـة ىفواستقصاء املعاىن إحصاء األلفاظ ، مـن  مواضـعها وموضـوعا
صـيلها  علـوم قرآنيـة جديـدة شأنه املساعدة ىف بلـورة غـى أال  كـذلك ينب.االكتمـال ودفعهـا حنـوو

 وضـبطها علـى اآلنتصحيح مسار الدراسات الدينية والعربية القائمة ننسى دور هذا التفسري ىف 
  ). وما بعدها٤٠/ املرجع السابق (معايري قرآنية جامعة

األمثـــل ىف "األول مـــن عـــشرين جملـــدا، وامســـه : نكتـــافلـــه  ى صـــر مكـــارم الـــشرياز أمـــا 
َزل ، وكالمهـا ىف "نفحـات القـرآن: "عنوانـه، و ن عـشرة جملـدات مـ، والثـاىن"تفسري كتـاب هللا الــُمنـْ

 أصَّـل ىف مقدمتـه وسنقف قليال أمام األخـري، فـنالحظ أنـه قـد. التفسري املوضوعى للقرآن العزيز
. هلــذا اللــون مــن التفــسري، مث قَـفَّــى علــى ذلــك بتنــاول عــدد غــري قليــل مــن موضــوعات القــرآن

وننظـر . علـى املـشباك" اإلمـام الكـاظم"مبوقـع " علومـهمكتبـة القـرآن الكـرمي و "والكتاب متاح ىف 
لد السادس مثال، وهو خاص بــ  .املقدمة": ، فنُـْلِفى فهرسه جيرى على النحو االتاىل"املعاد"ىف ا

تـــ. اقرتبـــت الـــساعة . ظهـــور عالمـــات القيامـــة.أشـــراط الـــساعة. منـــازل اآلخـــرة الـــسماء ى يـــوم 
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الزلــزال . انفجــار البحــار. اجلبــالى تالشــ. تنــذر بنهايــة هــذا العــامل العالمــات الــىت. بــدخان مبــني
 عالمـات .انـشقاق االجـرام الـسماوية. الـشمس والقمـر والكواكـبوء ذهـاب ضـ. العظيم املدمر

أو صـرخة املـوت " نفخة الصور"ما املراد بـ . نفخة املوت ونفخة احلياة. نفخة الصور .بد القيامة
ثري األمواج الصوتية على اإلنسان وسائر املوجوداتواحلياة؟ ت حول نفخـة الـصو   .  مـا . رإجا

 كتــب ىف. يــتكلمى الكتــاب الــذ.  كتــاب األعمــال. فلــسفة نفخــة الــصورالفاصــلة بــني النفختــني؟
اليمـني  ىفكتاب األعمـال . كتاب صحيفة األعمال. بون املالئكة املراقِ .نيجِّ سِ  ني وأخرى ىفيِّ لّ عِ 

.  فلسفة كتـاب األعمـال.ماهية كتاب األعمال. كتاب أعمالنا أمام أنظار اجلمع  .مالالشِّ  أو ىف
. ه عمَلـــيومئـــذ يـــرى كـــلٌّ . جتـــسيد األعمـــال. خـــصائص كتـــاب األعمـــال. أقـــسام كتـــب األعمـــال

ــــوم القيامــــة ت  جتــــسم األعمــــال ىفذكــــر . جــــزاؤكم هــــو أعمــــالكم. اســــتيفاء األعمــــال ي ــــروا ال
حمكمــة الــشهود . جتــسد أخــالق وســجا االنــسان. منطــق العقــل جتــسم األعمــال ىف. اإلســالمية

  .          إخل..." وامليزان واحلساب
ه هنا من العناوين الصغرية أقل كثريا جدا من ذلك الـذى مل  وأود أن أنبه إىل أن ما ذكر

آلراء . نـــذكره والكاتـــب، ىف كـــل نقطـــة مـــن تلـــك النقـــاط، يـــشقق الكـــالم ويثـــري القـــضا ويـــدىل 
حاديــث الرســول وأهــل البيــت املتعلقــة  ت القرآنيــة و آل وهكــذا ممــا ... ملوضــوعويستــشهد 
 إىل هــذا فــإن وإضــافةً . ينفــق فيــه املؤلــف الــصفحات تلــو الــصفحات كأنــه ســيل ينــصّب انــصبا

  . املؤلف يشرح من مفردات النص الذى يتعرض له ما يراه حمتاجا إىل الشرح
" املختـــار اإلســـالمى"ىف حبـــث لـــه منـــشور مبوقـــع ى ويـــذكر دمحم بـــن عبـــد العزيـــز اخلـــضري 

)www.islamselect.com (أن هـذا املـصطلح " مقدمـة ىف التفـسري املوضـوعى" حتت عنـوان
عنـدما قُـرِّرت هـذه املـادة ضـمن ى القرن الرابع عشر اهلجـر  مل يظهر َعَلًما على ِعْلٍم معني إال ىف"

جلــامع األزهــر ، إال أنــه ســرعان مــا يــستدرك قــائال إن "مــواد قــسم التـفـــسـري بكليــة أصــول الــدين 
ميكـن إمجـال "، وإنـه "ون مـن التفـسري كانـت موجـودة مـنـــذ عهـد النبـوة ومـا بعـدهلبنات هـذا اللـ"

لقــرآن- ١: األمــور التاليــة مظــاهر وجــود هــذا التفــسري ىف ال ريــب أن تفـــسـيـر :  تفــسري القــرآن 
لقـــرآن هـــو لـــب التفــسري املوضـــوع ت الـــىت. وأعلـــى مثراتـــهى الـقـــرآن  تناولـــت قـــضية  ومجــع اآل

ـــدة واجلمــع  ــا والتنــسيق بينهــا كــان أبــرز ألــوان التفــسري الــىتواحـ  كــان النــىب ملسو هيلع هللا ىلص يــرىب  بــني دالال
وِعنـَدُه : "قولـه تعـاىل أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسر مفاتح الغيـب ىفى أصحابه عليها، فقد روى البخار 
ََّ ِعنـَدُه : "مفاتح الغيب خـمـســة: ـقــــال، ف)٥٩/ األنعام" ( َمَفاِتُح الَغْيِب ال يـَْعَلُمَها إالَّ ُهوَ  إنَّ ا

ى نـَْفــٌس مَّــاَذا َتْكــِسُب َغــًدا وَمــا تَــْدرِ ى اَألْرَحــاِم وَمــا تَــْدرِ  ِعْلــُم الــسَّاَعِة ويـَُنــزُِّل الَغْيــَث ويـَْعَلــُم َمــا ِىف 
 َِ ََّ َعِلــيٌم َخِبــريٌ ى نـَْفــٌس   القـبـــيل مــا كــان يلجــأ إليــه ومــن هــذا). ٣٤/ لقمــان" (َأْرٍض َمتُــوُت إنَّ ا

ت الـقــرآنية الـىت وقـد وضـع . ُيظـنُّ بينهـا تعـارضٌ  الصحابة رضوان هللا عليهم من اجلـمــع بـني اآل
ن أول مــا يرجع إليـه املفـسر القـرآن الكـرمي، إذ ى أصول التـفـسري تقتض العلماء بعده قاعدة ىف



 

 

٣٤
ــمــا أُ   أخــرى، ومــا ورد عامــا ىف د ىفيِّــآيــــة قــد قُـ ى ـق فـــِلـــطْ آخــر، ومــا أُ  ل ىفصِّ مكــان قــد فُــ ل ىفمجِْ

ـــذا اللــون مــن التفــسري هــو أعلــى مراتــب التفــسري . ســورة أخــــرىى ســورة جــاء مــا خيصــصه فـــ وهـ
ت األحكام- ٢. وأصدقها، إذ ال أحد أعلم بكالم هللا من هللا ت كـل :  آ قام الفقهـاء جبمـع آ
دراسـتها واسـتنباط األحكـام منهـا، واجلمـع بـني مـا  ب من أبـواب الفقـه علـى حـدة، وأخـذوا ىف

ُــ بينــهيظهــر ـــا اســتُـ صَّ  التعــارض، وذكــروا مــا ن ط مــن القــرآن بطريــق اإلشــارة والداللــة بِ نْ  عليــه ومــــ
وهــو :  األشـبــــاه والنظــائر- ٣ .ىاخلفيــة وحنــو ذلــك، وكلــه داخــل حتــت مــسمى التفــسري املوضــوع

  : مثـال ذلـك.ظة القرآنية ومـحـاولة مـعـرفة دالالتـهـــا املختلفةتتبع اللف  حناه بعض العلماء ىفاجتاهٌ 
إصـــالح : "كتابـــه  ىف القـــرآن علـــى مثانيـــة أوجـــه حــــسـبـما ذكـــره الـــدامغاىن وردت ىف" خـــري"كلمـــة 

ـًرا: " املال كقوله:ى، وه"الوجوه والنظائر ، )١٨٠/ البقـرة" (إَذا َحَضَر َأَحدَُكُم املَْوُت إن تـََرَك َخيـْ
ــهواإلميــا ــمْ : "ن كقول ــًرا َألْمسََعُه ــيِهْم َخيـْ ُ ِف َّ ــَم ا ــْو َعِل مَّنَّــاٍع : "، واإلســالم كقولــه)٢٣/ األنفــال" (وَل
، والعافيـة  )١٠٩/ املؤمنـون" (وَأنَت َخـْيـــُر الـرَّاِمحِنيَ : " كقوله"أفضل"، ومبعىن )٢/ القلم" (ِلّْلَخْريِ 
ُ ِبُضرٍّ فَـال َكا: "كقوله َّ ِشـَف لَـُه إالَّ ُهــــــَو وإن َميَْسـْسَك ِخبَـْريٍ فَـُهـَو َعلَـى ُكـلِّ َشـْيٍء وإن َميَْسْسَك ا
ــرٌ : "، واَألْجــر كقولــه)١٧/ األنعــام" (قَــِديرٌ  فَـَقــاَل : "، والطعــام كقولــه)٣٦/ احلــج" (َلُكــْم ِفيَهــا َخيـْ

 والغنيمـــة والطعـــن ىفالظفـــر "، ومبعـــىن )٢٤/ القـــصص" (ِمـــْن َخـــْريٍ َفِقـــريٌ  ِلَمـــا َأنَزْلـــَت إَىل  َربِّ إِىنّ 
ًرا: " كقوله"القتال ُ اَلِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم َملْ يـََناُلوا َخيـْ َّ وهذا، كما تـرى، ). ٢٥/ األحزاب" (وَردَّ ا

البحـث عـن مـوضــــوعات   وهـو أول وسـيلة يلجـأ إليهـا البـاحثون ىفى،لون من التفـسري املوضـوع
  ســور القــرآن مث يتعرفــون علــى داللــة اللفــظ ىفالقــرآن حيــث جيمعــون ألفــاظ ذلــك املوضــوع مــن

اهـتــــــم العلمـــــاء مبوضـــــوعات علـــــوم القـــــرآن : علـــــوم القـــــرآن  الدراســـــات ىف- ٤. أمــــاكن وروده
ت الـىتفأشبعوها، ومن بني هذه املوضوعات والدراسات لون ينصبُّ  هلـا   على دراسـة ومجـع اآل

ت النسخ والقَ  م ىفم واملشكل واجلـــدل سَ رابطة واحدة، كآ ذلـك  واألمثال وغري ذلك، ومؤلفا
  . ركَ ذْ أشهر من أن تُ ى  وه،يعز على الباحث حصرها

ًعا مــن العلــوم دْ لــيس بِــى كــل هــذه األمــور واحلقــائق تــدلنا علــى أن التفـــسـيـر املوضــوع
لكـن بـروزه لـوً مـن التفـسري لـه  . أفرزته عقول املتأخرين، وغفلت عن االهتمام به أفـهـام األولـني

د فيهـا مـن املـذاهب ِجـ حلاجـات أهلهـا الـىت وُ الُعـُصر األخـرية تلبيـةً  ه وطريقتـه مل يوجـد إال ىفكيان
د فيها مـن اآلراء واملــوضـوعــات مـا اضـطر علمـاء الـشريعة إىل حبثهـا مـن وجهـة جِ واألفكار كما وُ 

نـــه الكتـــاب الــــــــذ حيـــاة  أ ىف موضـــوع يطـــر لِّ  ُكـــ وعـــالجَ دراســـةَ ى حيـــو ى النظـــر القرآنيـــة ليقيـــنهم 
/ املُْلـك" (َأال يـَْعلَـُم َمـْن َخلَـَق وُهـَو اللَِّطيـُف اخلَبِـُري؟ ".َعِلَمه َمْن َعِلَمـه، وَجِهَلـه َمـْن َجِهَلـه: الناس
والباحــث بكالمــه هــذا إمنــا يؤكــد مــا قلنــاه آنفــا مــن أن هــذا التفــسري كــان معروفــا منــذ )". ١٤

   .اآلنف به القدمي، وإن مل ُيْستَـْعَمل له االسم الذى يـُْعرَ 
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يد مجع فيه صا  والتفـسري املوضـوعى، به بني التفسري املوضـعىحوهناك تفسري للقرآن ا

وفيـه . للشيخ عبـد املـنعم تعيلـب) ىف سبعة جملدات" (فتح الرمحن ىف تفسري القرآن"وهو تفسري 
" www.islamonline.net :نــت.إســالم أون اليــن"ىف موقــع لــه يقــول حــسام متــام مــن مقــال 

إذا حتــدثنا عــن هــذا التفــسري ": "الــشيخ تعيلــب صــاحب فــتح الــرمحن ىف تفــسري القــرآن"ان بعنــو 
جيعلـه إضـافة لغـريه مـن التفاسـري القدميـة واحلديثـة، ولـيس ى فيجب التوقف كثريًا أمام منهجه الذ

جلمــع بــني التفــسري . جمــرد اســتعادة أو تكــرار ملــا ســبقه فمــن حيــث املــنهج ميكــن القــول إنــه متيــز 
ت(ى يلالتحل ، حيـث يقـوم )حبسب مطالب القرآن(ى وبني التفسري املوضوع) حبسب ترتيب اآل

ا ومطالبهـا ـا ملحًقـا ملوضـوعا ـا، مث يلحـق  كمـا متيـز . بتفسري السورة الواحـدة وفـق ترتيـب آ
ودون أن تتحـول إىل لغـة ) الـصحافية(عتماد لغة تفسري وسيطة تسمو على لغة الكتابـة اليوميـة 

  ". ة صعبة على القارئ احلديث، وهو ما حيول بني القارئ وبني معظم كتب التفاسري القدميةتراثي
، قـد بـدأ أوال  طبقـا ملـا ذكـر لنـا حـسام متـام ىف نفـس املقـال،ليس ذلك فحسب، بل إنه

 التـزم فيهـا الـشيخ تعيلـب مـنهج  كتـبٍ سلـسلةُ ى ، وهـ"تفـسري القـرآن حـسب مطالبـه"سلـسلة "بــ
وقــد قــدم فيهــا ســبعة  . للقــرآن الكــرمي حبــسب مطالبــه، ولــيس برتتيــب ســوره ىالتفــسري املوضــوع

لكتــــب، : لرتتيــــبى كتــــب هــــ ت اإلميــــان  ملالئكــــة، وآ ت اإلميــــان  ، وآ ت اإلميــــان  آ
ت احلجة  ، وآ ت احلجة على املشركني  آلخرة، وآ ت اإلميان  لرسل، وآ ت اإلميان  وآ

ملال  سلـسلة مبـسطة واضـحة التـزم فيهـا مـنهج الوحـدة املوضــوعية ىفى  وهـ.ئكـةعلـى الكـافرين 
فالــشيخ ". التفــسري، وقــد ترمجــت إىل اللغــة اإلجنليزيــة نظــًرا لبــساطتها والتزامهــا بقواعــد التفــسري

  .من أوسع األبوابالصاىف إذن يدخل ميدان التفسري املوضوعى 
ــال نــذكر منهــا  لــسميح " للقــرآن الكــرميى  املوضــوعالتفــسري"ومثََّ كتــب أخــرى ىف هــذا ا

التفــسري "، و فرهــودىســعد دمحمللــدكتور "  للقــرآن الكــرميىالتفــسري املوضــوع"عــاطف الــزين، و
ت املالئكـــة ىف القـــرآن الكـــرمي ت "و" املوضـــوعى آل القرآنيـــة املتعلقـــة التفـــسري املوضـــوعى لـــآل

ألنبياء والرسل  ى التفـسري املوضـوعدراسـات ىف"و، لعبد العزيز الدردير موسى" بوجوب اإلميان 
مــن  نظريــة الوحــدة املوضــوعية للقــرآن الكــرمي"وى، ملعــزاهــر عــواض األللــدكتور " للقــرآن الكــرمي
.  أمحـــد بــن دمحم الــشرقاوىعــدادمــن إ" للــشيخ ســعيد حــوى "التفــسري األســاس ىف" خــالل كتــاب

، وهـو يتكـون مـن مقدمـة ملـصطفى مـسلم" مباحـث ىف التفـسري املوضـوعى"كتـاب وهناك كـذلك  
تعريفـه، : التفـسري املوضـوعى وخامتة ومخسة فصول هـى التفـسري املوضـوعى، ومنـاهج البحـث ىف

موضـوع مـن خـالل نشأته، تطوره، ألوانـه، أمهيتـه، علـم املناسـبات والتفـسري، مثـال تطبيقـى علـى 
ت القــرآن الكــرمي، مثــال تطبيقــى ىف تفــسري ســورة تفــسريًا : القــرآن الكــرمي األلوهيــة مــن خــالل آ

 ". القيم ىف ضوء سورة الكهف: موضوعيا
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وهناك بعـض كتـب ىف التفـسري أحـب أن أتريـث قبالتهـا ىف هـذا الـسياق، ومنهـا التفـسري 

التفـسري البيـاىن : "الذى وضعته بنت الشاطئ لطائفة من السور القرآنية الصغرية ىف جـزئني وَمسَّْتـه
ــه". للقــرآن الكــرمي  فيــه، إن وســبب رغبــىت ىف الرتيــث عنــده قوهلــا، ىف حتديــد املــنهج الــذى اتبعت

، "منـاهج جتديـد: "األصل ىف ذلك املنهج، حسبما ضبطه زوجهـا وأسـتاذها أمـني اخلـوىل ىف كتابـه
 ملا يراد فهمـه مـن كتـاب اإلسـالم، ويبـدأ جبمـع كـل مـا ىف الكتـاب احملكـم التناول املوضوعى"هو 

ت ىف املوضــوع املــدروس ت"كــذلك يقتــضى املــنهج عنــدها أن ". مــن ســور وآ  فيــه تـَُرتَّــب اآل
ت ىف أسـباب النـزول مـن  ملـرو على حسب نزوهلا ملعرفة ظروف املكان والزمان، كمـا يـستأنس 

ملثل ". حيث هى قرائن البست نزول اآلية تـُْلَتَمس الداللة اللغوية األصيلة الىت تعطينـا حـس "و
ازيـة، مث خنلـص لَلْمـح الداللـة ا ا احلـسية وا سـتقراء  العربية للمادة ىف خمتلف اسـتعماال لقرآنيـة 

كــل مــا ىف القــرآن مــن صــيغ اللفــظ وتــدبر ســياقها اخلــاص ىف اآليــة والــسورة وســياقها العــام ىف 
حنتكم إىل سياق النص ىف الكتاب احملكم ملتـزمني مـا حيتملـه نـصا وروحـا، "، وكذلك "القرآن كله

علـى كتـب التفـسري ونعرض عليه أقوال املفسرين فنقبل منها ما يقبله النص، ونتحاشى ما أُْقِحـم 
ــدَع التأويــل ــة وِب كمــا حنــتكم إىل الكتــاب . مــن مدســوس اإلســرائيليات وشــوائب األهــواء املذهبي

العرىب املبني احملكم ىف التوجيه اإلعراىب واألسرار البيانية، نعرض عليه قواعد النحويني والبالغيـني 
خذ فيه بتأويل لعلمـاء الـسلف علـى صـريح نـص ه وسـياقه لتـسوية قواعـد وال نعرضه عليها، وال 

الــصنعة النحويــة وضــوابط علــوم البالغــة، إذ القــرآن هــو الــذروة العليــا ىف نقــاء أصــالته وإعجــاز 
بيانه، وهو النص الـُمَوثَّق الذى مل تشبه شائبة مما تعرضت له رواية نـصوص الفـصحى مـن حتريـف 

ويـلمث إنه لـيس مبوضـع ضـرورة كالـشواهد الـشعرية ليجـوز عليـه مـا . أو وضع " جيـوز عليهـا مـن 
 - ١٠/ م١٩٨٢/ دار املعــارف/ ٦ط/ التفــسري البيــاىن للقــرآن الكــرمي/ عائــشة عبــد الــرمحن. د(

١١.(  
ـا هنـا ال يعـىن سـوى أن تفـسريها هـو أيـضا  ذلك أن أول ضابط مـن الـضوابط الـىت ذكرْ

ـا ســوف تلتـزم  ــا ىف تفـسري موضـوعى، علــى حـني أن مــا التزمـت بــه مـن الــضوابط الـىت قالــت إ
ت   تفــسريها البيــاىن خيلــو مــن هــذا الــضابط متامــا، إذ اتبعــت األســلوب التقليــدى ىف الــسري مــع آ
كل سـورة آيـة بعـد آيـة، بـل كلمـة بعـد كلمـة ومجلـة بعـد مجلـة، مـع الرجـوع إىل عـدد مـن أمهـات 

ا حينا، وتناقشها حينا، وختالفهـا حينـا، وتـستدرك عليهـا حينـا، وتـضيف إل يهـا التفسري تسرتشد 
حينا، وكذلك كتب أسباب النزول، وإن كان هناك مع ذلك ملمح مهم مييز عملها من معظم ما 

حتتلــف فيهــا مــع املفــسرين الــسابقني " كلمــة"نعــرف مــن تفاســري، أال وهــو الرجــوع تقريبــا ىف كــل 
إىل املواضــع القرآنيــة الــىت ورد فيهــا االســتعمال حمــل ) ال عبــارة وال صــورة وال تركيــب" كلمــة("
ائيـــا، مـــع استـــصحاب املعـــاجم أيـــضااال إال أن هـــذا امللمـــح ال . خـــتالف متخـــذة منهـــا َحَكًمـــا 

خيرجها عـن التفـسري التقليـدى الـذى يتنـاول القـرآن سـورة سـورة، وآيـة آيـة، ومجلـة مجلـة، وكلمـة  



 

 

٣٧
كلمـة، إىل التفــسري املوضـوعى الــذى جيعــل وُْكـده إىل تتبــع موضــوعات القـرآن موضــوعا موضــوعا 

 الكتــاب الكــرمي مهمــا تباعــدت مواضــع النــصوص ىف املــصحف، واألوقــات الــىت عــرب صــفحات
  .نزلت فيها من عمر النىب الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص

وواضح مما تقدم أن تفسري بنت الشاطئ البياىن هو شـىء آخـر غـري التفـسري املوضـوعى 
للـدكتور دمحم رجـب " التفـسري القـرآىن"وقد رجعـت بعـد أن كتبـت مـا كتبتـه هنـا إىل حبـث . للقرآن

البيــومى أتــصفحه، فــإذا ىب أقــرأ عنــده أن بنــت الــشاطئ قــد أوردت كــالم الــشيخ أمــني اخلــوىل ىف 
اختــارت ىف جمــال التطبيــق صــغار "الــضوابط الــىت ينبغــى أن يــضعها املفــسر نــصب عينيــه، لكنهــا 

مــن شــىت أى عمــدت إىل الــسور املــستقلة، ومل تعمــد للموضــوع جتمعــه ". َعــمَّ "الــسور مــن جــزء 
ــا ىف تفــسري الكلمــات نقلــت أقــوال املفــسرين لتــوازن . الــسور كمــا دعــا األســتاذ لــذلك كمــا أ

ملعــىن اجلديــد أو املقــارب ملــا قيــل. وتــرجح وختتــار مــا يناســب تــى  وبــذلك وقفــت عنــد . وقــد 
يــة املؤســسة العرب/ التفــسري القــرآىن/ دمحم رجــب البيــومى. د" (الدراســة اللغويــة والبيانيــة وحــدمها

، فسعدُت هلذا التوافق، وخباصة أن بعض من رجعت )١٤١/ م١٩٨٨/ للطبع والنشر والتوزيع
إليهم قبل ذلك يتواطأون على إيراد الضوابط اخلُوِلّية بوصفها الـضوابط الـىت اتبعتهـا الـدكتورة ىف 

ـٌل، ال بُـّد، إىل النتيجـة الـىت توصَّـْلُت  لفعل، مع أن النظر ىف عملهـا موصِّ إليهـا وتوصَّـل تفسريها 
ن . إليهـا الــدكتور البيــومى مـن قبــل ومــع ذلــك فـإن هــذا كلــه ال ينبغـى أن حيجــزىن عــن الــشهادة 

ا احملكـم اجلميـل وطريقتهـا البحثيـة  مجيع ما تكتبه بنت الشاطئ له مذاقه املتميز النابع من أسلو
بـري، وهـو مـا تنفـرد بـه  الىت تعكس شخصيتها املستقلة، مع بعـض احلذلقـة الرجوليـة احملببـة ىف التع

  .كاتبتنا بني مجيع أديبات العربية، وترتبع على رؤوسهن مجعاوات بكل جدارة واستحقاق
، إال "حنو تفسري موضوعى لُسَور لقرآن: "وللشيخ دمحم الغزاىل تفسري للقرآن الكرمي مساه

ه إمنـا يقـصد أنه، رغم هـذا، ال ينحـو حنـو التفـسري الـذى حنـن بـصدده هنـا، إذ ذكـر ىف مقدمتـه أنـ
وقـد . تفـسريا موضـوعيا) ، ولـيس تفـسري القـرآن كلـه"تفسري كل سورة: "الحظ(تفسري كل سورة 

يوحى كالمه ىف تلك املقدمة أنه ينظر إىل طريقته هـذه بوصـفها شـيئا جديـدا خيتلـف عـن الطريقـة 
يتنـاول اآليـة "، وهو التفسري الـذى "التفسري املوضعى"الىت يسميها بــو الشائعة ىف تفسري القرآن، 

ت فيـــشرح األلفـــاظ والرتاكيـــب واألحكـــام ، أمـــا التفـــسري املوضـــوعى الـــذى "أو الطائفـــة مـــن اآل
هلــا تتنــاول أوهلــا وآخرهــا، " صــورة مشــسية"فهــو يتنــاول الــسورة كلهــا حيــاول رسـم "يقدمـه ىف كتابــه 

هــا تــصديقا وتتعــرف علــى الــروابط اخلفيــة الــىت تــشدها كلهــا، وجتعــل أوهلــا متهيــدا آلخرهــا، وآخر 
للــدكتور دمحم عبــد هللا دراز هــو أول  " النبــأ العظــيم"، وإن عــاد بعــد قليــل فقــال إن كتــاب "ألوهلــا

ال على قدر علمه، أو بنص كالمـه أول تفـسري موضـوعى لـسورة كاملـة فيمـا : "كتاب ىف هذا ا
ا أحـسه مـن مث ذكر رمحه هللا أن الباعث له علـى انتهـاج تلـك الطريقـة ىف التفـسري هـو مـ". أعتقد

نفــسه مــن أن املــسلمني حباجــة إىل هــذا اللــون مــن التفــسري، إذ ظــل يــشعر رغــم قراءاتــه الكثــرية 



 

 

٣٨
ت إلدراك  للقرآن أنه مل يلمـس إال املعـاىن القريبـة منـه، وأنـه ال بـد لـه مـن الغـوص ىف أعمـاق اآل

 أكـد ىف ذات ارتباطها مبا قبلها ومـا بعـدها والتعـرف علـى الـسورة كلهـا متماسـكة متـساوقة، وإن
  .الوقت أن هذا اللون من التفسري ال يغىن عن التفسري املوضعى، بل يكمل كل منهما اآلخر

عند الشيخ الغـزاىل خيتلـف عمـا نقـصده " التفسري املوضوعى"مما سبق يتبني أن مصطلح 
ن هنــاك مــن ســبقه إىل التــأليف ىف هــذا الــضرب اخلــاص مــن . هنــا كمــا أنــه هــو نفــسه قــد أقــر 

لكــن ال بــد مــن أن نــضيف إىل ذلــك أن ســيد . دمحم عبــد هللا دراز.  املوضــوعى، وهــو دالتفــسري
وال أدرى  ". ىف ظـالل القـرآن: "قطب قد أحرز ىف هذا امليـدان مكانـة سـامقة مبـا كتبـه ىف تفـسريه

كيف غاب هذا عـن الـشيخ رمحـه هللا، أو كيـف سـكت فلـم يـذكره مـع أن سـيد قطـب وكتابـه ال 
الــصمت، وخباصــة ىف هــذا الــسياق وىف تلــك املقدمــة الــىت، كمــا قلــت، قــد يقــبالن النــسيان وال 

ن عمله شىء جديد، على األقل حية أنه قد تناول سور القـرآن  : يوحى كالم الشيخ فيها  من 
كلها واحدة بعد واحدة، وليس سورة واحدة كما صنع الدكتور دراز، الذى مل يفـسر مـن القـرآن 

 الــشيخ أن يــشري ىف مقدمتــه إىل تفــسري الــشيخ حممــود شــلتوت كــذلك فــات". البقــرة"إال ســورة 
لألجزاء العشرة األوىل مـن القـرآن، فهـو أيـضا يعتمـد تفـسري الـسورة بوصـفها وحـدة واحـدة، وال 

  . يتناوهلا تناوال جتزيئيا يقف أمام اآلية بعد اآلية حنًوا وفقًها وبالغًة وما إىل ذلك
لقليلــة، وهــو مــا أردت وبطبيعــة احلــال فــإن كتــب التفــسري الــىت  مــن هــذا النــوع ليــست 

اإلشارة إليه هنا، ومنها كتىب اخلمسة الىت تعّرْضُت ىف كل منها لسورة من سور القـرآن كمـا سـبق 
ومــع ذلــك فلكتــاب الــشيخ الغــزاىل طعمــه اخلــاص ملــا هــو معــروف عــن  . القــول ىف هــذا الكتــاب

ــــدُّج املــــ تــــه مــــن حــــالوة األســــلوب وحــــرارة التعبــــري و شاعر، ممــــا ميتــــع العقــــل واإلحــــساس كتا
بقـــى أن أشـــري إىل أن صـــنيع الـــشيخ الغـــزاىل ىف تفـــسريه أقـــرب إىل طريقـــة . ويـــستجيش الـــضمري

حيتـوى، إىل جانـب نظراتـه " الظالل"الدكتور دراز والشيخ شلتوت منه إىل طريقة سيد قطب، إذ 
ا ودراسة ملا فيها من  أحكـام فقهيـة ومـا واكبهـا مـن العامة ىف كل سورة، معاجلة لكل آية من آ

أسباب استدعت نزوهلا، وإن مل يقـف عنـد شـىء مـن التفاصـيل النحويـة واللغويـة أو جيعـل ديدنـه 
ــه املفــسرون الــسابقون فيهــا، ســواء اســتدعى األمــر ذلــك أو ال، اللهــم إال ىف  دائمــا تتبــع مــا قال

  .احلني بعد احلني
ن التفسري املوضـوعى للـسورة إىل شـىء ومع ذلك فقد خيرج الشيخ الغزاىل، رمحه هللا، ع

عـن " البقـرة"من التفسري املوضوعى للقرآن كله، كما صنع مثال عنـد كالمـه أثنـاء تفـسريه لـسورة 
القتــال ىف اإلســالم، إذ أكــد أن هنــاك مبــدأ خالــدا ىف اإلســالم هــو عــدم مقاتلــة املــسلمني ملــن مل 

وقــاتِلوا ىف ســبيل هللا الــذين ": "البقــرة"رة يقــاتلهم أو يبــدأهم بعــدوان، اتباعــا لقولــه تعــاىل ىف ســو 
ـــدين. يقـــاتلونكم، وال تعتـــدوا ـــسياق مـــن "إن هللا ال حيـــب املعت ـــه ىف هـــذا ال ـــد ل ، مث رأى أنـــه ال ب

ــالتطــرق إىل مــا ورد ىف ذات املوضــوع  ــوِهم مــن ال يعــرف طبيعــة " التوبــة"سورة ب ت قــد ُت مــن آ



 

 

٣٩
ــ ــا حتــض علــى العــدوان وتنــاقض ِم مــن أحكــام احلــرب، " البقــرة" مــا أرســته ســورة  مثََّ نْ اإلســالم أ

لقتال ىف السورة املذكورة ليس علـى إطالقـه، بـل للـرد علـى قـوم اعتـادوا نكـث  مؤكدا أن األمر 
فهـى . العهود ومل يكونـوا يكّفـون عـن العـدوان علـى املـسلمني وإيـذائهم وحماولـة استئـصال ديـنهم

وىف هـذا شـىء مـن ". البقـرة"ى أرسـته آيـة سـورة إذن ال تتعارض بتا مـع ذلـك املبـدإ اخلالـد الـذ
ملعــىن الــذى نقــصده هنــا، وإن مل جيــر عليــه الــشيخ ىف كــل  التفــسري املوضــوعى للقــرآن الكــرمي 

  . تفسريه، بل كان يلجأ إليه احلني بعد احلني، ودون توسع، كما فعل ىف هذا املوضع
" التوبـة" مـن إشـارة إىل سـورة "البقرة"وقد قلت إن فيما فعله الغزاىل عند تفسريه لسورة 

ومل " التوبـة"مـن التفـسري املوضـوعى للقـرآن، ألنـه اقتـصر علـى مـا جـاء ىف ) فقـط" شيئا" ("شيئا"
" آل عمــران: "يتعــدها إىل غريهــا مــن الــسور الــىت عاجلــت موضــوع القتــال مــن جوانبــه املختلفــة

" احلــشر"و" دمحم" و"الفــتح"و" األحــزاب"و" النــور"و" احلــج"و" األنفــال"و" املائــدة"و" النــساء"و
ه بغيـة إعطـاء "التحرمي"و" املنافقون"و" املمتحنة"و ، ومن مث مل يعرض املوضوع بُرمَّته من كـل زوا

القارئ صورة كاملـة للقـضية، بـل كـان كـل مهـه تقريبـا إزالـة التنـاقض املوهـوم الـذى يتخيلـه بعـض 
ن آية   نسًخا ملبدإ الكف عمن ال يعتدون علينـا تـَُعدّ " التوبة"املتسرعني من السطحيني القائلني 

لقتال ال لشىء إال ألن اإلسـالم ال بـد أن يـسود الـدنيا َرِضـَى  وأمًرا مببادرة مجيع األمم األخرى 
اآلخرون أم أبـَْوا، وكـذلك مـن ذوى النيـات الـسيئة ممـن حيبـون أن يلطخـوا صـورة اإلسـالم النبيلـة 

مــا ىف حــديث الــشيخ عــن أحكــام األســرة ىف ســورتنا أ. ويــشوشوا علــى مبادئــه الكرميــة العظيمــة
ت املتعلقة بتلـك " التفسري املوضوعى للقرآن"احلالية فقد كان حظ  أوفر، إذ أورد عددا من اآل

ل القــول فيهــا، بــل ملــسها ملــسا، وإن كــان ملــسا مهمــا املــسألة ىف الــسور املختلفــة رغــم أنــه مل يفــصّ 
  . مفيدا مع ذلك

نـه تفـسري للـسور، ولـيس تفـسريا وإذا كان الـشيخ الغـزاىل  قـد حـدد تفـسريه املوضـوعى 
دمحم البهى مل حيدد عمله هذا التحديد رغم أنه ال خيتلف عن عمل الغـزاىل، . للقرآن كله، فإن د

. ، خمصـصا كـل جـزء مـن أجزائـه لـسورة مـن الـسور"ميالكـر   للقرآنىالتفسري املوضوع: "إذ مساه
، وأكثر تدقيقا فيمـا يكتبـه مـن التفـسريوهناك فرق كبري بينه وبني الغزاىل . ، فاألخري آنق أسلو
البهــى مل يفــسر . البهــى وتفــسري الــشيخ الغــزاىل، أال وهــو أن د. وهنــاك فــرق آخــر بــني تفــسري د

، مـع سـورة واحـدة "َعـمَّ "القرآن كله، بل فسر اثنتني وعشرين سورة مكية فقط إىل جانب جـزء 
قل، بينمـا الـشيخ ، وأخرج تفسري كل سـورة ىف كتـاب مـست"النساء"من السور املدنية هى سورة 

. تفسري القرآن كله وأخرج تفسريه ىف إحدى الطبعات على األقـل ىف جملـد واحـدالغزاىل قد أمت 
  .وهو أخصر من تفسري البهى كثريا

وال يقف االلتباس عند هذا احلد، فلقد أذكر أنىن قرأت للـدكتور البهـى ىف صـدر شـباىب 
فألفيته، رمحه هللا، يفسر معـىن اجلـن مبـا خيـالف املفهـوم الـسائد لـدينا حنـن " اجلن "تفسريه لسورة



 

 

٤٠
إنكـــار اجلـــن مـــن "وهأنـــذا بعـــد كـــل هـــذا العمـــر الطويـــل أعثـــر علـــى مقـــال بعنـــوان . املـــسلمني
 يهـاجم فيـه التفـسري املوضـوعى صطفى الـوراق إبـراهيمملـ"  التفـسري املوضـوعى للقـرآنشطحات

ملفهـوم الـشائع، ال لـشىء إال ألن الذى يبدو أنه حيّمله  وزر إنكار الدكتور البهى لوجود اجلـن 
، وكأن أحدا من أصـحاب "تفسري موضوعى للقرآن الكرمي"البهى قد كتب على تفسريه أنه . د

التفــسري التقليــدى مل ينكــر اجلــن، مــع أن إنكــار أى شــىء أو إثباتــه ميكــن أن يوجــد ىف أى مــن 
" اجلـن"لدكتور البهى عن اجلن والنمل وعرش ملكة سبإ ىف سـورة وواضح أن كالم ا. التفسريين

نيني، وهــذه املقــوالت موجــودة ىف تفاســريهم للقــرآن كتفــسري " النمــل"و يــشبه مقــوالت القــاد
وتفــسري ) إلجنليزيــة(مــوالى دمحم علــى والتفــسري الــذى أشــرف علــى حتريــره ملــك غــالم فريــد 

فمــا . تفــسريات هــى تفــسريات موضــعية ال موضــوعية، وهــذه ال)ألملانيــة(مــوال صــدر الــدين 
قول الكاتب ىف هذا؟ مث ماذا يكون جوابه لو قلنا له إن تفسري الـدكتور البهـى، فـوق ذلـك، ال 

تفــسري الــشيخ الغــزاىل، يتنــاول كــل ك،  ، بــل هــو" املوضــوعى للقــرآن الكــرميالتفــسري"عالقــة لــه بــــ
ى ذلـك أن تفـسريه ال يـشبه تفـسري الـشيخ سورة من القرآن علـى حـدة؟ بـل إن األمـر ليزيـد علـ

الغزاىل، إذ هو بعد املقدمة الىت يتناول فيها السورة إمجاال ويقـف عنـد رؤوس املوضـوعات الـىت 
موعـــات  ت جمموعـــة جمموعـــة، وآيـــة آيـــة داخـــل كـــل مـــن تلـــك ا حتويهـــا يـــشرع ىف تفـــسري اآل

وبــني " املوضــوعى"سمى خطــأ بـــأى أنــه جيمــع بــني التفــسري املــ. متقــدما مــن اخللــف لألمــام دائمــا
فكان ينبغى أن يـُْقِصَى الكاتـُب التفـسَري املوضـوعىَّ للقـرآن الكـرمي عـن حبثـه . التفسري املوضعى

  . حبيث يكون انتقاده موجها للدكتور البهى ال لذلك التفسري
ـــب التفـــسري  ـــسمى تفـــسري الـــشيخ الغـــزاىل وأشـــباهه مـــن كت ملناســـبة فـــإىن أقـــرتح أن ي و

، أى التفسري الـذى يتنـاول الـسورة كلهـا ىف خطوطهـا العامـة دون العكـوف " السَُّوِرىّ التفسري"بـ
ا آية آية، ومجلة مجلة، وكلمـة كلمـة ا ومجلها وكلما وقـد نـسبُت إىل اجلمـع ىف تلـك . على آ

وعنـــد مـــن نفـــس . التـــسمية حـــىت ال خيـــتلط األمـــر بـــني النـــسبة إىل ســـور والنـــسبة إىل الـــسورة
ت طالبيـــة"و" مـــؤمترات ُعمَّاليـــة"و" زعـــات شـــعوبيةن"الـــوادى  " انتفاضـــات مجاهرييـــة"و" انتخـــا

، ولـدينا ىف جمـال احلِـَرف "عنـب بنـاتى"و" قمـيص رجـاىل"و" مقاس أوالدى"و" أخالق ملوكية"و
ـــاقيىب"و" احلـــصرى"و" اجلنـــائىن"و" اجلـــواليقى"و" الفطـــائرى"والـــصناعات  " الطرابيـــشى"و" القب

" املـــــــواجريى"و" الـــــــسكاكيىن"و" الـــــــسنانريى"و" القـــــــواريرى"و" خلَّالتـــــــىامل"و" اللبابيـــــــدى"و
" القراطيــــــــسى"و" القواديــــــــسى"و" الرباذعــــــــى"و" الــــــــدواليىب"و" الكــــــــواليىن"و" الــــــــشوادىف"و
ــــاديلى"و" املــــراكىب"و" الــــساعاتى"و ــــىّ "و" الفرائــــضى"و" القالنــــسى"و" املن ــــى"و" الُقَلِل " اآلالت
" الفـــضائحى"و" العجـــائىب"و" الغـــرائىب"الـــصفات لـــدينا ومـــن جمـــال ". الكتـــىب"و" العجالتـــى"و
ـــــسواحلى"و" الكـــــواكىب"و" القبـــــورى"و" النجـــــومى"و" الـــــسطوحى"و" األصـــــوىل"و ومـــــن ". ال



 

 

٤١
وعلـى كـل حـال فـإن العـربة ىف . الصرفيني من جييز بكلِّ أرحييٍة النـسبَة إىل اجلمـع علـى اإلطـالق

لذوق اللغوى   .بعض األحيان 
ت كــل موضــوع واحــد ىف القــرآن أمــا التفــسري املوضــوعى  فهــو التفــسري الــذى جيمــع آ

ت الىت تتناول املـرأة جتُْ : الكرمي على اختالف سوره مث يربط بعضها ببعض ويفسرها معا ع َمـفاآل
ت الـىت سَّ فَ معا وتُـ  ت الىت تعاجل موضوع احلرب والقتال جتمع معا وتفـسر معـا، واآل ر معا، واآل

لصالة مثال جتمع  اول كـل سـورة مـن القـرآن علـى نـأمـا أن نت. وهكـذا... معا وتفـسر معـاتتصل 
حــدة ظــانني أن هــذا مــن التفــسري املوضــوعى للقــرآن فــال ألن الــسورة القرآنيــة قلمــا تــدور حــول 

وسـورة " االنفطـار"وسـورة " النبـأ"وسـورة " الطـالق"مـثال وسـورة " يوسـف"كـسورة موضوع واحـد  
  ". القارعة"وسورة " الضحى"

ىف مقــال لــه (دمحم البهــى . رجــب البيــومى ىف قولــه عــن تفــسري د. ذا فــأ مــع دعلــى هــوَ 
عــدد شــوال "/ ٢-  ا ومــصلحارمحــه هللا تعــاىل مفكــر ى الــدكتور دمحم البهــ"بعنــوان " األزهــر"مبجلــة 

مـن : "مسَّاهـا ه القرآنيَّة الىت رمحه هللا تعاىل، سلسلتُ ى،بني ما أنتج الدكتور البه ومن): "ه١٤١٥
م " َعـمَّ "تعاىل غـري جـزء   حيث مشلت ثنتني وعشرين سورة من كتاب هللا"ىاملوضوعالتفسري  املـتمِّ

عامــا ال خيــتص بــسورة واحــدة، أمــا أن يكــون ى وقــد ُكنــُت أفهــم أن يكــون التقــسيم املوضــوع. هلــا
 وأذكـر أىن. وجهته السديدة إىل اآلن ُمعيَّنة فهذا ما مل تتضح ىل خاصا بسورةى التفسري املوضوع

بعدها   وما٧٧ص / التفسري القرآين( حيث قلت "التفسري القرآىن ":كتاىب  ىفى الرأ طُت هذابس
 ا رمحه هللا تعاىل، أكثر من عـشرين جـزءى،أصدر الدكتور دمحم البه لقد: ")ىللدكتور رجب البيوم

ى التفـسري املوضـوع"  يضمُّ كلَّ جزء تفسري سورة خاصَّة مـن كتـاب هللا، وكلهـا حتـت عنـوانالطيف
ويـونس ويوسـف والرعـد والنحـل  األنعـام"ومـن هـذه األجـزاء مـا يـشمل سـورة . "للقـرآن الكـرمي

واألعـــراف وهـــود وإبـــراهيم واحلجـــر  والكهـــف وطـــه واملؤمنـــون والـــشعراء والقـــصص والـــصافات
التفــسري آيــة آيــة  حيــث مــضى ىف" واإلســراء ومــرمي واألنبيــاء والفرقــان والنمــل والعنكبــوت واجلــن

املصحف الشريف، وزاد عليه أن بدأ كلَّ سـورة مبلخـص لعناصـرها العامَّـة  عهود ىفوفق السرد امل
وحــدة  تــدور حوهلــا اجلزئيَّــات، إذ إنَّ أصــحاب هــذا االجتــاه يــرون أن كــل ســورة قرآنيــة ذات الــىت

ــسون هلــا األســباب بــذكر العناصــر الــىت لتكــون مبثابــة دوائــر جتتمــع  يهتــدون إليهــا، موضــوعية يتلمَّ
  .إليهاى ات تنتهفيها جزئي

مـا عنـداهذا االجتاه يَـْسُقط سـقوط ىفى وأرى أن معىن التفسري املوضوع الوقـوف لـدى   
مبوضــوع خــاص ال تــشمله  عناصــر الــسورة الواحــدة ألنَّ كــل ســورة مــن ُســَور الكتــاب ال تــستقلُّ 

ر سـورةفـإذا أرد مـثال. السور األخـرى ى ري املوضـوعوجعلناهـا مـن أمثلـة التفـس" النـور"  أن نُفـسِّ
ألنَّ مجيـع هـذه " النـساء والطـالق واألحـزاب"ُسـَور  فإننا نرتك ما يدور حول أغراضها مما جاء ىف

القرآن، فكيف تكون السورة الواحدة مـن هـذه الـسور املـشار إليهـا  املرأة ىف  عنالسور تتحدث



 

 

٤٢
كملــه؟ حنــن ال مننــعى  وهــى،ينــدرج حتــت التفــسري املوضــوع ممــا تـُْفــَرد   أنال تــشمل املوضــوع 

 ى،التفـسري املوضـوع السورة الواحدة بتفسري خاص، ولكننا مننع أن يكون هـذا اإلفـراد مـن قبيـل
 ".وهو منه بعيد

 
   

  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٤٣

 
ســـلوب د وأول مـــا . البهـــى بوصـــفه أســـبق مـــن الـــشيخ الغـــزاىل ىف وضـــع تفـــسريه. أبـــدأ 

ــ ال أن أســلوبه رمحــه هللا يعــاىن مــن بعــض االلتــواءات والركاكــات الرتكيبيــة مبــا أالحظــه ىف هــذا ا
ينتج عن ذلك أحيا من شىء من عـدم الدقـة والغمـوض، وهـو مـا ميكـن أن يكـون دلـيال علـى 
أنــه ال يراجــع جيــدا مــا يكتــب، فتبقــى بعــض العيــوب الــىت كــان مــن املمكــن تالفيهــا بــشىء مــن 

دكتور البهى أصال من الذين يعريون مسألة األسـلوب اهتمامـا كبـريا، االهتمام، أو رمبا مل يكن ال
فأســلوبه حــىت حــني يعــرى عــن هــذا العيــب، وكثــريا مــا يعــرى، ال يــشد القــارئ وال يــرتك انطباعــا 

ـــدوء ودون حـــرارة. مجـــيال ىف نفـــسه إن القـــارئ . إمنـــا هـــو أســـلوب يـــؤدى الغـــرض والـــسالم، و
وذلك على العكس من أسلوب الغـزاىل، فهـو أسـلوب . ليحس أنه أمام عقل دون عاطفة تقريبا

قوى حمكم مجيل يشد القارئ شدا، وحيس وهو يقرأ أنه أمام أديب ذى أسلوب متميـز، يـسطع 
دفئــا بــل يــشع حــرارة ىف كثــري مــن املواضــع، وتكثــر فيــه الــصور البالغيــة وتــرتاوح فيــه اجلمــل بــني 

ـــه التع ـــشيع في ـــشائية بكـــل أنواعهمـــا، وي ـــة واإلن ـــة والفـــرح واحلـــزن اخلربي ـــتهكم والدعاب جـــب وال
والــسكينة والغـــضب، ويظهــر فيـــه الغــزاىل حـــامال مهـــوم املــسلمني مبكِّتـــا علــى اإلمهـــال ومـــذكِّرا 

بـل إن القـارئ ليـشعر أحيـا وكـأن الـشيخ . لتقصري ومـستفزا للهمـم ومـسرتجعا األجمـاد الغـابرة
لبكــاء علــى أحــوال املــسلمني الــىت تــدمى القلــوب بوجــه عــام فــإن مــا يكتبــه الــشيخ هــو و . يهــم 

وال يــزال يــرن ىف أذىن ورأســى قــول الــشيخ ىف . نتــاج العقــل ممزوجــا برشــحات قويــة مــن العاطفــة
، الذى قرأته له وأ شاب صغري بعد، عن الطريقـة الـىت اتبعهـا ىف "عقيدة املسلم: "مقدمة كتابه

ـــب جفـــاف أثنـــاء الكتابـــة عـــن عقيـــدة  وقـــد حاولـــت ىف: "ليـــف ذلـــك الكتـــاب املـــسلم أن أرطِّ
والواقع أن هذا هـو أسـلوبه ىف كـل مـا كتـب رمحـه . "برشحات من املشاعر احليةى التفكري العقل

  . هللا
البهى على سبيل املثال هذا النص، وهو من مقدمة تفسريه لسورة . ولنأخذ من كتاب د

ن ممـا فكانت النساء بعد موت أزواجهن يستوىل األقارب عليهن وعلى أ": "النساء" مـواهلن كـأ
ت فـــال . يـــوَرث عـــن املتـــوىفَّ  لنـــسبة لـــبعض الزوجـــات األخـــر ـــْضل  وكـــان يُـــْسَتْخَدم طريـــق الَع

ملعروف محال هلن على التنـازل عـن بعـض مهـورهن أو بعـض  يطلقوهن أزواجهن وال ميسكوهن 
كمـــا كانـــت تـــسرتد مهـــور الزوجـــات الالتـــى يرغبـــون عـــنهن وهـــن ىف . مـــا لـــديهن مـــن األمـــوال

تع خر ن: "والصواب". صمتهن عند التزوج  وهـن ىف ... فال يطلقهن أزواجهن وال ميـسكو
  ".عصمتهم

ونــــداء الــــسورة اآلن إىل ": "النــــساء"ولننظــــر أيــــضا ىف تفــــسريه لآليــــة األوىل مــــن ســــورة 
عتبــاره اخلــالق واملوجــه معــا لإلنــسان ىف حياتــه" النـاس" ". يــدفع إىل االســتجابة إليــه أنــه مــن هللا 



 

 

٤٤
قـــد ســبقت موضـــعها الــذى كـــان ينبغــى أن تكـــون فيــه، إذ الرتكيـــب الــسليم هـــو " معــا"كلمــة ف
ومـن ذلـك أيـضا قولـه تعليقـا علـى تكـرار قولـه ". عتباره اخلالق واملوجه لإلنسان ىف حياته معا"

ت املواريـث" النـساء"تعاىل ىف سـورة  حلـدود ": "تلـك حـدود هللا: "بعـد آ ويالحـظ أن التعبـري 
لنساء خاصةىف القر  تى عقب ما يتصل  ورمبـا  ". ما جيـوز ومـا ال جيـوز، ومـا حيـل ومـا حيـرم: آن 

تــى عقــب أى حكــم " تلــك حــدود هللا"ويالحــظ أن عبــارة : "كــان األفــضل واألدق أن يقــول
مور النساء تني الفاحشة مـن : "وىف تعرضه لقوله تعاىل ىف نفس السورة. مثال" يتعلق  والالتى 

ــا بــني النــساء: "ليقــو " نــسائكم ــا ... علــى أن أســلوب اآليــة ىف ذكــر الفاحــشة هنــا وأ يــرجح أ
، فالذى يكـون بـني النـساء خاصـة كـأطراٍف بعـضها مـع بعـض هـو هـذا " السحاق" وليست الز

، "فالذى يكون من الفاحشة اجلنسية بني املرأة واملـرأة هـو الـسحاق: "ولعله لو قال". السحاق
ومنــه قولــه . فيــشبه أن يكــون كــالم أعــاجم" أطراٍف بعــضها مــع بعــضبــني النــساء خاصــة كــ"أمــا 

أيضا مـوجهني " النساء"تفسريا لقوله سبحانه على لسان اليهود ىف اآلية السادسة واألربعني من 
كما أى ال مسعـَت أصـال بـصمم ": "وامسع غـري ُمـْسَمع: "الكالم لرسوله عليه السالم سخرية و

ملــوت فلــم تــسمعأصــابك هللا"واملقــصود ". أو مــوت لــصمم أو  أو شــىء مــن هــذا النحــو "  
البهـى فمعناهـا املتبـادر إىل األذهـان أال يكـون مساعـه . أما عبـارة د. الذى به يتبني مرمى الكالم

إن هللا ال : "وىف تناولـه لقولـه هلالج لج. وطبعـا لـيس هـذا هـو املـراد. بصمم أو مـوت بـل بـشىء آخـر
ــا" دون ذلــك ملــن يــشاءيغفــر أن يُــْشَرك بــه ويغفــر مــا  والعالقــات بــني األفــراد : "مــن الــسورة ذا

وكــان ميكــن أن يقــول علــى ". املــشركني هــى عالقــات االنقــسام والتوزيــع علــى معبــودات عديــدة
ويقــدس املـــشركون آهلـــة : "حنــو أبـــسط مــن هـــذا كثــريا وأوضـــح وأجنـــع ىف الداللــة علـــى مــا يريـــد

ا، فال يعب   . أو شيئا من هذا القبيل" د اجلميع إهلا واحدامتعددة، لكل قبيلة إهلها خاص 
ــة هــو الــذى ينقــل : "يقــول" األنعــام"وىف أول تفــسريه لــسورة  لكــن عمــى الــشرك والوثني

واجلملة بوجه عام كزة ". بعض املضللني بنعمة هللا من اإلميان به وحده إىل اآلخرين من الشركاء
مـن اإلميـان  وحـده : " منهـا هكـذاغامضة، فضال عن أنه كان ينبغى أن يكتب اجلـزء األخـري

ـام املـشركني للقـرآن ! ، و دار، مـا دخلـك شـر"إىل إشراك غريه بـه كـذلك ففـى تعليقـه علـى ا
يقـول " إْن هـذا إال أسـاطري األولـني: "الكرمي ىف اآلية اخلامسة والعشرين من هذه الـسورة بقـوهلم

وهــو  ". يــه وإعــالن الــصوت النــاىب ىف شــأنهللمغالطــة ف) أى إىل القــرآن(جــاؤوا إليــه : "البهــى. د
  ؟ "إعالن الصوت الناىب ىف شأنه"كالم متميع رجراج، إذ ما معىن 

سطر يقول كمـا يفعـل املـاديون "، واملقـصود "كما يفعل املاديون ىف حاضرهم: "وقبلها 
فعـل فـال تعـىن وقتـا حمـددا، إذ كـل إنـسان إمنـا يفعـل مـا ي" ىف حاضـرهم"أما ". ىف الوقت احلاضر

هنــا " املـاديني"ىف حاضـره بطبيعـة احلـال، ولكـن مـا موقعـه مـن التـاريخ؟ موقعـه غـري معـروف ألن 
طــالق فتحــدد التــاريخ حتديــدا، أى ىف احلاضــر الــذى " ىف الوقــت احلاضــر"أمــا . هــم املــاديون 



 

 

٤٥
. البهــى هــذا الكــالم، وهــو وقــت معــروف، واملــاديون املقــصودون هــم مــاديو عــصره. يكتــب د

أحقاد النفوس ىف عالقـة : "كذلك يقابلنا قوله" األنعام"ه لآلية الثانية والثالثني من ولدن تفسري 
/ ىف عالقـة بعـضها بـبعض": "مـع"أو " البـاء"بــ" َعلَـى"مـستبدال حـرف اجلـر " بعضها علـى بعـض
ــا نــراه يقــول". بعــضها مــع بعــض ونظــرا ملــا : "ولــدن تناولــه اآليــة الثالثــة والثالثــني مــن الــسورة ذا

ألساطرييتهم  والعبارة املستقيمة تكون على النحو التاىل ...". به املشركون املاديون كتاب هللا 
نـــه أســاطري: "مــثال ــام املـــشركني املــاديني كتـــاب هللا  ـــم يتهمونـــه ..."ونظـــرا ال ، إذ مـــا معــىن أ

  . ألساطري؟ هذا التواء تعبريى ردىء
ــم : "ورةوعنــد تفــسري اآليــة الثانيــة واخلمــسني مــن نفــس الــس وال تطــرد الــذين يــدعون ر

ال تستنكف أيها الرسول صلوات هللا عليك مـن : "يكتب قائال" لغداة والَعِشىِّ يريدون وجهه
، وهــو كــالم غــري مفهــوم، وال نــدرى هــل "هــؤالء املــؤمنني الــضعفاء الــذين أســلموا مــن املــشركني

يـــه عـــن ـــم كـــانوا مـــشركني فأســـلموا، أم هـــل املقـــصود   أن يـــستنكف مـــنهم مراعـــاة املقـــصود أ
مث هــل هللا حــني خياطــب . واضــح أن العبــارة ركيكــة وغامــضة. للمــشركني الــذين يتكــربون علــيهم

البهى؟ الواقع أن هـذا مل حيـدث . كما تكرر ىف تفسري د" صلوات هللا عليك: "الرسول يقول له
حيـة يقوهلـا املـسلم حـني إمنا هـذه عبـارة مد. البتة ال ىف القرآن الكرمي وال ىف األحاديث القدسية

  . يذكر الرسول أو يذكره أحد على مسمع منه
ت مـن الرابعـة والـسبعني ىف الـسورة نفـسها فـصاعدا جنـده يقـول وىف : "وتعليقـا علـى اآل

تــذكري القــرآن ىف هــذه الــسورة رســوله دمحما عليــه الــسالم بقــصة إبــراهيم لرييــه منــط احملــاورة الــىت 
وىف هـــذه احملـــاورة يتجلـــى منطـــق اإلنـــسان ىف جانـــب . املـــادينيجـــرت بينـــه وبـــني أعـــداء هللا مـــن 

ـــراهيم ـــدأ ...". إب ـــن مبت قـــصة، إذ أي ـــة األوىل علـــى هـــذا النحـــو  ـــذكري "وواضـــح أن اجلمل وىف ت
ـرور..." القرآن واضـح أن هـذا مـن أثـر العجلـة ىف الكتابـة . أو الفعل الـذى يتعلـق بـه اجلـار وا

وقد ذكر القـرآن لرسـوله كـذا وكـذا لرييـه منـط : "ريد أن يقولورمبا كان ي. وعدم املراجعة املدققة
ــه الــسالم لــيس هــو رســول القــرآن كمــا يفهــم مــن كــالم ...". احملــاورة كــذلك فــإن الرســول علي

  . األستاذ الدكتور، فالقرآن ال يرسل أحدا بل هللا هو املرسل
ت  ال ووهبنـــا لـــه إســـحاق ويعقـــول ُكـــ: " مـــن تلـــك الـــسورة٩٠ - ٨٤وىف تفـــسريه لـــآل

..." هدينا، ونوحا هـدينا مـن قبـل، ومـن ذريتـه داوَد وسـليماَن وأيـوَب ويوسـَف وموسـى وهـارونَ 
ميانـه  وحـده علـى قومـه مـن : "البهى. يقول د مث تستطرد قصة إبراهيم فتذكر أنه مل ينتـصر 

أتـصور و ...". عبدة الكواكب فقط، وإمنا كانت له وراثـة ىف دعوتـه ورسـالته مـن ذريتـه مـن بعـده
أن املقــصود هــو أنــه مل ينتــصر وحــده وال كــان االنتــصار علــى عبــدة الكواكــب فقــط، بــل انتــصر 

ــه، وكــان انتــصارهم علــى مــشركني آخــرين غــري عبــدة الكواكــب ــاء مــن ذريت ، لكــن "أيــضا األنبي
تركيــب عبارتــه ال يــؤدى هــذا املعــىن بــسهولة بــل حيتــاج إىل تركيــز مــزعج بــسبب هــذا االرتبــاك ىف 



 

 

٤٦
يتمـــسكون مبعارضـــتهم : " مـــن ذات الـــسورة يقـــول١١٢وىف كالمـــه عـــن اآليـــة . المبنـــاء الكـــ

مرتبكا ىف استعمال حرف اجلر، إذ كان ينبغى أن جيرى الكالم " وعدائهم إليك وإىل من سبقك
  ". إىل"عوضا عن " الالم"ستعمال " مبعارضتهم وعدائهم لك وملن سبقك: "على النحو التاىل

ولقـد : يقـول" يـونس" مـن سـورة ١٤ - ١٣قولـه تعـاىل ىف اآليتـني مث نراه ىف تعقيبه علـى 
لبينـات، ومـا كـانوا ليؤمنـوا م رسـلهم  كـذلك جنـزى . أهلكنا القروَن من قبلكم ملا ظلموا وجاء

ــرمني  وهللا قــد ": "مث جعلنــاكم خالئــَف ىف األرض مــن بعــدهم لننظــَر كيــف تعملــون* القــوم ا
وقــتكم احلاضــر، علــى الرســول عليــه الــسالم بــسبب رســالته، جعلكــم أيهــا املكيــون املــاديون ىف 

تمعـــات الـــسابقة علـــيكم ىف اخلالفـــة علـــى األرض وهـــو كـــالم ". أســـيادا ىف جمـــتمعكم ختلفـــون ا
إلضافة إىل إنطاق رب العزة بعبـارة  ملثـل . ممـا أومـأ إليـه قبـل قليـل" عليـه الـسالم"غامض،  و

ت  املؤمن  على "ن السورة الىت حنن بصددها إن  م٤٣ - ٣٧ففى قوله خالل تفسريه لآل
، وهــو مــا يعــىن أنــه "ســبيل احلقيقــة ال ييــأس مــن طغيــان املوجــة املاديــة ىف جمتمــع بــشرى يومــا مــا

، وال أظن أبدا أن ذلك هو املـراد، بـل ..."ينبغى أن يكون على أمل دائم بطغيان املوجة املادية
ـا ال بـد أن املراد أن املؤمن ال يصح أن ييأس بـسبب  طغيـان املوجـة املاديـة، وعليـه أن يعـرف أ

فــانظر كيــف انقلــب املعــىن رأســا علــى عقــب بــسبب ارتبــاك الرتكيــب . تنكــسح عــاجال أو آجــال
وىف تفــسريه لآليــة اخلمــسني مــن هــذه الــسورة ومــا بعــدها . جــراء اســتعمال كلمــة بــدال مــن كلمــة

م يــشّكون أيــضا ىف حتقيــق مــا وكمــا أن هــؤالء املــاديني املكيــني يــشّكون ىف : "يقــول البعــث فــإ
وعدهم به الرسول عليه السالم وحيا من هللا مـن عـذاب يلحقهـم ىف دنيـاهم علـى األخـص ألن 

، وكــان ميكــن أن "عــذاب اآلخــرة مفــروغ مــن إنكــاره مــنهم تبعــا إلنكــارهم البعــث واليــوم اآلخــر
، لكنهــا الَعـــْسَلَطة ..."ألن إنكــارهم عــذاب اآلخـــرة أمــر مفــروغ منــه: "يقــول مباشــرة وببــساطة

  .األسلوبية
ت : "ومثل هـذا بـل أشـد منـه وأسـوأ قولـه رمحـه هللا ىف تفـسري قولـه تعـاىل إن ىف ذلـك آل

إذ ىف مثـل هـذه الـنعم أدلـة واضـحة ": "إبراهيم"من اآلية اخلامسة من سورة " لكل صبار شكور
 املـــشقة ىف ســـبيل هـــذا علـــى عبوديـــة هللا وحـــده ممـــن هـــو شـــاكر أْن هـــداه لإلميـــان وصـــابر علـــى

وينبغــــى أن تــــدفع هــــذه الــــنعم البــــشر إىل أن تكــــون : "وكــــان مبكنتــــه أن يقــــول مــــثال". اإلميــــان
أمـا ىف كالمـه فقـد أضـاف العبوديـة إىل ". عبوديتهم  وحده ويـشكروه علـى مـا أنعـم بـه علـيهم
 األسـتاذ الـدكتور وبطبيعـة احلـال مل يقـصد. هللا سبحانه، وكـأن هللا، أسـتغفره سـبحانه، عبـد لغـريه

إمنا هو االضطراب التعبريى الذى يعرتى أسـلوبه مـن حـني حلـني، والـذى حاولـت . شيئا من هذا
، ..."العبودية  وحده ممن هـو شـاكر"وعالوة على ذلك هناك . ضرب بعض األمثلة عليه هنا

  .وهو كالم ركيك كما ترى



 

 

٤٧
إْن نـــشْأ ننـــزِّل علـــيهم مـــن "": الـــشعراء"وىف قولـــه لـــدن تعرضـــه لآليـــة الثالثـــة مـــن ســـورة 

ولـذا كـان تفـسري القـرآن مبـا حيولـه إىل معـان ليـست ": "السماء آيًة فظلت أعناقهم هلا خاضـعني
يعتــرب إخراجــا ... ىف غــري مقــدور اإلنــسان وىف غــري تــالؤم لواقعــه وللقــوانني الــىت حتكــم جمتمعــه

، "الـالم" هـو "ؤمالـتال"ع جند حـرف اجلـر املـستعمل مـ..." لقرآن إىل ما فوق مستوى اإلنسان
ــه يــتالءم مــع الــشخص الفــالىن ال "مــع"والــصواب هــو اســتعمال  ، فــنحن نقــول عــن الــشىء إن

لالم فليقل. للشخص الفالىن كمـا أن عـدم ". وىف غري مالءمة لواقعـه: "أما إن أراد االحتفاظ 
إىل معان ليست "هى مراجعة األستاذ الدكتور ملا خيطه يراعه جعله ال يتنبه إىل أن صحة العبارة 

فوخه"غري"حبذف كلمة " ىف مقدور اإلنسان   . ، الىت تقلب املعىن على أم 
": النمــل"ول ســورة " طــسم"ومــن عبــارات األســتاذ الــدكتور املعــسلطة قولــه ىف تفــسري 

وطــسم ىف وضــوح كــون الطــاء والــسني واملــيم مــن أحــرف اهلجــاء العــرىب وعــدم الــشك فيهــا أن "
ت هى آ وىف تفسري قولـه . والعبارة، كما ترى، ال معىن هلا مفهوم". ت الكتاب املبنيهذه اآل

رمــون: "تعــاىل ــْبِلس ا : يقــول" الــروم"مــن اآليــة الرابعــة عــشرة مــن ســورة " ويــوم تقــوم الــساعة يـُ
قيــــام "وهــــذه اإلعــــادة لإلنــــسان بعــــد موتــــه ىف الــــدنيا أو التقــــاؤه مبــــواله يــــتم فيمــــا يــــسمى بـــــ"

، وكــأن "فيمــا يــسمى بقيــام الــساعة: "تــصح اإلشــارة إىل قيــام الــساعة بـــقولناوال "...". الــساعة
وال . تلك التسمية أمر مشكوك فيه ال اتفاق عليه بل هو جمرد قول مرسل ال يستند إىل أسـاس

. أظـن الـدكتور البهــى كـان يقــصد هـذا، لكنــه التـسرع ىف الكتابــة دون مراجعـة مدققــة ملـا يكتــب
تــه أْن خلــق لكــم مــن : "يقــول" الــروم" مــن ٢٣ىل مــن اآليــة وىف تعليقــه علــى قولــه تعــا ومــن آ

وكــان . ، والركاكــة واضــحة بــل ســاطعة الوضــوح"أنفــسكم أزواجــا، أى ثنائيــة مــن الــذكر واألنثــى
  . مثال" أى ذكرا وإ: "يستطيع أن يصوغ العبارة على النحو التاىل

ْن : " مـــن ذات الـــسورةولـــدى تفـــسريه لقولـــه عـــز شـــأنه مـــن اآليـــة احلاديـــة واخلمـــسني وَإلِ
فكـذلك الـريح البـاردة أو : "يقـول رمحـه هللا" أرسلنا رحيـا فـرَأْوه مـصفرا لظلـوا مـن بعـده يكفـرون

م الزراعية ال حترك فيهم، عندما يرون لون الزرع قـد حتـول مـن خـضرة إىل  احلارة الىت تضر بثرو
ميكن أن تصاغ العبـارة علـى حنـو آخـر و ". صفرة، أن يدركوا أن كفرهم  سبب لالنتقام منهم

بدال مـن ..." ال جتعلهم يدركون أن... فكذلك الريح: "ش له النفس فيقال على سبيل املثال
  ...". ال حترك فيهم أن يدركوا: "قوله

!  ويلنـا: وقـالوا": "الصافات"وعند تفسريه لقوله جل شأنه ىف اآلية العشرين من سورة 
ــوم الــدين ــراه يك" هــذا ي م وعــن : "تــب قــائالن أى عندئــذ ال يتمــالكون مــن أن يعــربوا عــن حــز

وهــذا كــالم ملتــو ". العــذاب املرتقــب هلــم ولغــريهم هــو وضــع اجلــزاء واحلــساب ىف يومــه املعلــوم
كمـا أن كالمهـم لـيس تعبـريا عـن العـذاب املرتقـب بـل تعبـريا عـن . ويعاىن من قدر من الغمـوض

. القــرآن عــن هــذا العــذاب مأخــذ اجلــد والتــصديقنــدمهم الــشديد علــى عــدم أخــذهم مــا قالــه 



 

 

٤٨
ملثل نراه ىف تفسريه لقوله سبحانه ىف اآلية  :  مـن ذات الـسورة عـن يـونس عليـه الـسالم١٤١و

فاشرتك ىف االقرتاع على من ينزل من السفينة ختفيًفا حلمولتها ": "فساهم فكان من املـُْدَحضني"
ــا ىف ســالمة وصــوهلا ــهولــست أســتطيع أ...". وأمًن ــدا " وأمنــا ىف ســالمة وصــوهلا: "ن أبتلــع قول أب

  .حىت لو عصرت عليها طن ليمون
ــه التعبــري ىف قولــه ىف مفتــتح التمهيــد اخلــاص بتفــسريه ســورة  عاملــا ": "اجلــن"كــذلك خان

وخلق اجلانَّ * َخَلق اإلنساَن من صلصاٍل كالفخار : "اجلن واإلنس حتدث هللا عنهما فيما يقول
ر حتــدث هللا عنهمــا بقولــه عــز : " كــان الالئــق أن يقــول بــدال مــن ذلــكلقــد". مــن مــارج مــن 

فإســاءة إىل القــرآن ال يقــصدها األســتاذ الــدكتور بطبيعــة احلــال، " فيمــا يقــول"، أمــا :..."وجــل
ــده . لكــن هــذا ال ينفــى عــن كالمــه ذلــك العيــب وىف هــذا التمهيــد أيــضا تــضطرب العبــارة ىف ي

ـــا إال أن الرســـول ىف نظـــرهم مـــن مل مينـــع الـــذين عارضـــوا دعـــوة ا: "فيقـــول لقـــرآن مـــن اإلميـــان 
وهو كالم عجيب، فالرسول هو فعال بـشر مـن البـشر، وال يـصح أن يقـال إنـه كـان ىف ". البشر

ومـن  . نظرهم من البشر، وإال كان املعىن أنـه مل يكـن مـن البـشر بـل كـان كـذلك ىف نظـرهم فقـط
يـد قولـه عـن اجلـن، الـذين ال يـؤمن كزازة العبارة، وشحوب املعىن مـن مث، ىف تفـسريه لل قـرآن ا

ء ال  ـــل بوصـــفهم بـــشرا غـــر ـــم بوصـــفهم جنـــسا مـــن الكائنـــات كالنـــاس واملالئكـــة ب رمحـــه هللا 
م مــن عقيــدة أو فكــر ىف عــامل : "خيتلطــون بغــريهم أو يكتمــون عــن اآلخــرين مــا ىف عقــوهلم وقلــو

 كمــا كــان ىف هــذا العــامل مــن قبــُل اجلــن، أى ىف العــامل غــري املرئــى، مكلفــون برســالة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص
مكلفون برسالة الرسـل الـسابقني، وسـيظل فيـه مكلفـون برسـالة خـامت األنبيـاء واملرسـلني، ولكـن 

م لإلميان أو للشر   ". مجيعا من الناس الذين خيفون مباشر
لقـرآن ال يقـص ىف طريـق مـن جانـب "ومثله ىف التمهيد كذلك قولـه إن  املكيـني اإلميـان 

ــة بــسبب زعامــة أو وضــع  ســوى التبعيــة للحزبيــة واهلــوى وســوى اخلــوف مــن ضــياع منــافع مادي
ىف نفوسـنا ) أى (وإن استقرار اإلميان به : "ومثله أيضا هذه العبارة الركيكة". اجتماع خاص

اليـة ومثله كذلك العبارة الت...". سيحول دوما دون العودة إىل الشرك فيما يوحى من شركاء 
املرتبكــة املرهقــة للــذهن الــىت وردت ىف أثنــاء تفــسريه لقولــه تعــاىل مــن اآليــة الثالثــة عــشرة مــن 

زائهـــا اآلنالـــسورة ا الرابعـــة والنهائيـــة ىف التحـــول مـــن اخلرافـــة إىل اهلدايـــة واخلطـــوة : "لـــىت حنـــن 
تنــوع االســتعداد واإلميــان  بعــد النظــرة املتأرجحــة بــني اخلــري والــشر إىل القــرآن، وبعــد إعــالن 

إىل اخلــري وحــده أو إىل ) أى لــدى اجلــن حــسب تعريفــه للجــن كمــا ســبق بيانــه(الفطــرى لــديهم 
لشر بينهم، وبعد اعرتافهم بقـدرة هللا وعجـزهم عـن مـساوقتها ىف شـؤون اإلنـسان  اخلري ممزوجا 
علــى األرض وكــذلك عــن عجــزهم عــن اهلــرب مــن املــصري الــذى يقــّدره جلــت قدرتــه، بعــد هــذه 

دايـة مـا أنـزل هللا ا لفعـل  خلطوات الثالث ىف التحول من اخلرافـة إىل اإلميـان  كـان اإلميـان 
م  فيمـــا يقولونـــه بعـــد مساعـــه، فـــأعلنواعلـــى رســـوله ملسو هيلع هللا ىلص وأ ملـــا مسعنـــا اهلـــدى آمنـــا : " إميـــا
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اوهناك كذلك العبارة التالية تفسريا لقول احلق سبحانه ىف"...". به حـىت إذا رََأْوا : " السورة ذا

صرا وأقلُّ عددا أى ىف وقوع العـذاب علـيهم سـيجدون ": "ما يُوَعدون فسيعلمون َمْن أضعُف 
أنفسهم الضعفاء وحدهم، وليس اجلانب اآلخر، وهو جانـب هللا عـز وجـل، سـيجدون أنفـسهم 

لنا لكثــرة العدديــة، ضــعفاء ىف القــوة املاديــة إلبعــاد العقــاب عــنهم إذا قيــست القــوة  صــرين و
صـــر ينـــصرهم، ومـــا هلـــم يومئـــذ مـــن أعـــداد ال متثـــل إال التفكـــك  فلـــيس هلـــم ســـاعتذاك مـــن 

  . إخل"... واهلزال
أوردتـه هنـا مـن شـواهد إال عينـة وىف الكتاب أشياء كثرية جدا من هذا الباب، وليس مـا 

وإن كنـت ال أظـن وقد يكـون بعـض مـا سـقته مـن هـذه الـشواهد خطـأ مطبعيـا، .  ضئيلة منهجد
فهـــذا هـــو أســـلوب األســـتاذ الـــدكتور بـــني احلـــني واحلـــني، وســـببه هـــو العجلـــة ىف الكتابـــة . ذلـــك

ـا" إن"وإمهال املراجعة املدققة ملا يكتب حىت لقد وجدته مرة قد نصب خـرب  . أو إحـدى أخوا
 مــن وإعــالن اإلميــان  وحــده ال يكــن: "قولــه" اجلــن"كمــا قــرأت ىف مقدمتــه لتفــسري ســورة 

لتوحيــد أصــال دون أن يكــون هنــاك مــا يــدعو إىل " يكــن: "جبــزم الفعــل املــضارع" يهــودى يــؤمن 
وكونــه علــيم : "وىف تفــسريه لآليــة الثالثــة مــن الــسورة املــذكورة يقــول". يكــون"جــزم، والــصواب 

ا خرب مصدر "عليم"برفع " بكل شىء ىف الوجود   ". كان"، وصحتها أن تكون منصوبة أل
يبـني القـرآن أن روحيـة ": "ناولـه لآليـة احلاديـة والثالثـني مـن سـورة األعـرافويقول لدن ت

اإلنسان الىت يطلبهـا ىف مواجهـة ماديـة الـشيطان ليـست هـى العزلـة ىف احليـاة علـى هـذه األرض 
روحيــة "تــرى مــاذا عليــه لــو أنــه قــال مــثال إن . وهــو تركيــب يــذكر بــذنب الــضب". مــن متعهــا

؟ ويـضاف إىل ذلـك " هـى اعتـزال متـع احليـاة املوجـودة علـى األرضاإلنسان الىت يطلبها ليست
ــة الــسابعة والعــشرين مــن هــذه الــسورة قــال إن  ــه قبــل قليــل ىف تفــسريه لآلي ــيس "أن الــشيطان ل

موجـــودا حمـــسوسا يـُـــَرى ويُـــشاَهد أمـــامكم حـــىت يـــسهل علـــيكم جتنـــب فتنتـــه وخداعـــه، بـــل هـــو 
حلــس كــون الــشيطان قــوة معنويــة، وهــو ىف نفــس ، إذ كيــف ي"ومجاعتــه قــوى معنويــة ال تــدرك 

الوقـت ميثــل املاديــة ىف مواجهــة روحيـة اإلنــسان؟ علــى األقــل لقـد كــان األمــر حباجــة إىل توضــيح 
مــادة تتمثــل ىف : مث هــل اإلنــسان ذو طبيعــة روحيــة فعــال؟ إنــه مــادة وروح. إلزالــة هــذا التنــاقض

  . لبته ماديته على نفسهوكثريا ما غ. جسده، وروح تتمثل ىف عقله ومشاعره وأخالقه
كمـا ينطـوى علـى الـدعوة إىل األكـل والـشرب : "وهو ميضى ىف تفسريه هلـذه اآليـة قـائال

واالســـتمتاع بطيبـــات مـــا يؤكـــل ومـــا يـــشرب، ولكـــن فقـــط لـــيس ىف احلـــدود الـــىت يـــستمتع فيهـــا 
ىن الــذى ينطلــق فــال يعــرف حرمــة وال وجــودا لغــري . املــادى ه واســتمتاع املــادى هــو اســتمتاع األ

كيـف يكـون اسـتمتاع املـادى : والـسؤال". هو مسرف اتبع الشيطان ىف إغرائـه وخداعـه... معه
نــه  ــا الرجــل املــؤمن، وىف نفــس الوقــت يوصــف املــادى  حمــصورا ىف حــدود ال يــصح أن يلتــزم 
حلياة وانطالقه مع إغـواءات الـشيطان؟ احلـق أن الكـالم مـضطرب تركيبـا  مسرف ىف استمتاعه 
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وهو مـستٍوى مـن أجـل ذلـك : "تفسري اآلية الرابعة واخلمسني يقول عن هللا سبحانهوىف . ومعىن

ــة رفــع" مــستوٍ "بــدال مــن " علــى عرشــه قــص نكــرة غــري مــضاف ىف حال ــه اســم  ء ألن . بــدون 
وهللا مل خيلق هـذا العـامل  : "قال رمحه هللا. اخلطأ الصرىف مضطربةالعبارة كلها الىت وقع فيها هذا و 

اواته ىف مراحل خلقه فحسب، وإمنا لـه القـدرة والـسلطة فيـه، وهـو مـستوى مـن أرضه ومس: كله
وبعــد قليــل يقــول ىف تفــسري . وهــو كــالم غــامض مظلــم". أجــل ذلــك علــى عرشــه ومــتمكن منــه

جلنـة وظهـور حاجـة اإلنـسان ىف : "اآلية الثامنـة واخلمـسني واآلن بعـد مـرور آدم ىف جتربتـه وهـو 
لعقــل واإلد هنــا؟ " ىف شخــصه"، فمــاذا تــصنع عبــارة ..."راك إىل رســالة هللاشخــصه رغــم متيــزه 

لعقـل واإلدراك"وملاذا قـدم  علـى موضـعها الطبيعـى دون أى داع؟ ولـن أتكلـم عـن " رغـم متيـزه 
، إذ رغــم أن هلــا وجهـــا فهــى مــع ذلـــك "مــرور آدم ىف جتربتـــه"ىف " البــاء"عـــن " ىف"استعاضــته بـــ

ا "الثانيـة عـشر"الثمانني من السورة تقابلنـا وىف كالمه عن اآلية الثانية و . غريبة الثانيـة "، وصـوا
  ".عشرة

ويقول ىف تفـسريه لآليـة الـسابعة واألربعـني مـن نفـس الـسورة عـن احلجـاب الـذى يفـصل 
املعـىن أن هنـاك متيـز واضـح بـني مـا للجنـة مـن نعـيم ومـا جلهـنم مـن : "بني أهل اجلنـة وأهـل النـار

ر مـا للجنـة مـن : املتـأخر ونعتـه، إىل جانـب الركاكـة ىف قولـه" أن"حيث رفـع اسـم " جحيم من 
لـذهبت " ما ىف اجلنة من نعيم، وما ىف جهنم مـن جحـيم"، ولو قال "نعيم، وما جلهنم من جحيم

ر: "الركاكة، عـالوة علـى أنـه ال معـىن ألن نقـول  هـو تركيـب ال ، إذ"مـا جلهـنم مـن جحـيم مـن 
، ومـن مث ال "جهـنم"هـو اسـم علـم للنـار مثـل " حـيماجل"مث إن . ميكن أن خيطر علـى قلـب عـرىب

ومثلهــا ىف غرابـــة الرتكيــب قولــه عـــن أصــحاب األعـــراف . أســتطيع أن أتــذوق الرتكيـــب الغريــب
وهــم هــؤالء أصــحاب األعــراف وأصــحاب : "ومكــانتهم الــىت ال تــدانيها مكانــة عنــد هللا ســبحانه

وهؤالء هم أصـحاب : "بدال من ذلك، وكان ميكن أن يقال "املستوى الرفيع ىف القبول عند هللا
م فمـا أن كـاد يعـرب : " يقـول١٤١وىف تفـسري اآليـة . مـثال" األعراف ذوو املكانة العالية عند ر

مل يكــادوا يــسريون قلــيال ىف أرض شــبه ... ــم البحــر ويــسريوا قلــيال ىف أرض شــبه اجلزيــرة خلفــه
ا يعكفـون علـى عبـادة  وصـواب الكـالم ...". أصـنام هلـماجلزيرة حىت التقوا مبجموعـة مـن سـكا

م البحر وسـاروا قلـيال ىف أرض شـبه اجلزيـرة حـىت: "أن يقال ، إذ إن التقـاءهم ..."فما إن عرب 
. بعبــدة األصــنام مل يقــع وهــم ال يزالــون يعــربون البحــر كمــا تقــول عبارتــه بــل فــور عبــورهم البحــر

األنـسب ىف هـذا الـسياق أن ذلـك أن . هنا هو استعمال غري موفق" جمموعة"كما أن استعمال 
م جمموعــة أشــخاص كــانوا يــسريون ىف الطريــق مث " قبيلــة"أو " مجاعــة: "نقــول ال جمموعــة، وكــأ

كــذلك نــراه قــد حــذف نــون . عرَّجــوا ليــسرتحيوا قلــيال ىف ذلــك املكــان مث يغادرونــه ِلِطيَّــتهم مــثال
صب أو جازم" يسريوا: "الرفع من الفعل املضارع   ؟دون أن يكون هناك 
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، وهـذا "سـوف ال يـنجح": "يـونس"ويقول ىف تفسريه لآلية السابعة والـسبعني مـن سـورة 

". ســوف ال"تــستخدم ىف هــذا الــسياق بــدال مــن " لــن"تركيــب غــري عــرىب، ففــى لغتنــا أداٌة امسهــا 
املـسند " ينجو: "كذلك تكرر عنده إثبات ألف اجلماعة ىف غري موضعها مثلما جندها مع الفعل

وهـى : "لدن قوله عن سفينة نـوح" هود" تفسريه لآلية السابعة والثالثني من سورة إىل املفرد، ىف
تقابلنــا هــذه الــواو مــع مجــع " القــصص"وىف ســورة ". الــىت ســينجوا فيهــا هــو والــذين آمنــوا معــه

" الـروم"وىف مقدمة تفسريه لسورة ". وىف مقدمتهم مشركوا مكة: "املذكر السامل املرفوع املضاف
وىف تفـسريه لآليـة . كما ينبغـى أن يكـون األمـر" بضع سنوات"بدال من " سنواتبضعة "تقابلنا 

الــىت " الــدعوى"عوضــا عــن " الــدعوة"يــستخدم كلمــة " الــصافات"اخلامــسة عــشرة مــن ســورة 
ولـست أقـول هـذا علـى سـبيل ". إن هذا إال سـحر مبـني: "ادعاها املشركون على القرآن بقوهلم

ة عليـه والتـشنيع بـه، فـال أظــن مثـل تلـك اهلنـات إال ســهوا ال النيـل مـن األسـتاذ الـدكتور والزرايــ
إمنـا هـى العجلـة ىف الكتابـة وعـدم االهتمـام . أكثر، فمثله ال ميكن أن خيطئ مثل تلـك األخطـاء

  .الكاىف ىف املراجعة
دمحم . وهذا نص من كالم د. واآلن إىل مثال من كتابة كل من العاملني اجلليلني ىف تفسريه

  علــى الــدعوة إىلاســورة النحــل تكــاد تكــون وقفــ": "النحــل"هــو مقدمتــه لــسورة البهــى أوال، و 
نــذار املعارضــني مــن املــاديني الــوثنيني لوحــدة األلوهيــة ى فهــ. وحــدة هللا ســبحانه وتعــاىل تبتــدئ 

، مث تقـيم مـن الوجـود املـُـَشاَهد "تـستعجلوه أتى أمر هللا، فال: "اال يتخلف إطالقى لعقاب الذ
تطـوره، الـدالئل واألمـارات علـى أن هللا وحـده هـو  ىف إلنسان، ومن اإلنسان ذاتـهحييط ى الذ

ـــه غـــريه، ـــود، وال إل ـــه ىف املعب ـــة وأغرقت ـــه املادي ـــر أعمت ـــشرك  ال يباشـــره إال منِك ـــى أن ال  وعل
للمــاديني أو املــشركني فيمــا هلــم مــن اعتقــادات وتــصورات " النحــل"وهنــا تعــرض ســورة . ظالمهــا

طيل ومربر  م . اتوأ طـيلهم ومـربرا م وأ وىف مواجهـة اعتقـادات املـشركني أو املـاديني وتـصورا
تذكر هذه السورة مبادئ الرسالة اإلهلية الىت جاءت لتكشف عن احلـق وحـده، والـىت اختـري هلـا 

طــل، ورســالة إميــان ىف . دمحم بــن عبــد هللا عليــه الــصالة والــسالم ــا رســالة حــق ىف مواجهــة  وأل
عناد ىف املعارضة دعت هذه السورة إىل أن يكون موقف الرسول عليه الـسالم مـن مقابل كفر و 

طيلهم هو عدم اإلفراط ىف األمـل ىف هـدايتهم، والـصرب والتحمـل ملعارضـتهم،  دعوة املاديني وأ
واصـرب، ومـا : "وعدم احلـزن والـضيق ملكايـدهم، ورد االعتـداء مبثلـه، والثقـة ىف نـصر هللا لدعوتـه

إن هللا مـع الـذين اتـََّقـْوا والـذين * ، وال حتزن عليهم، وال َتُك ىف َضْيٍق مما ميكـرون صربك إال 
  ".هم حمسنون

 دالئل الوجود الطبيعى املشاَهد الـذى - ١: تتضمن بصورة رئيسية" النحل"وإذن سورة 
 وصـــفات املـــاديني الـــذين يعارضـــون هـــذه الوحـــدة، - ٢. يعـــيش فيـــه اإلنـــسان علـــى وحـــدة هللا

ر عــن أن تعطــى أســباب ويــشركو  ن ىف األلوهيــة آهلــة أخــرى تــصوروا نفعهــا أو ضــرها، وهــى تقــصِّ



 

 

٥٢
 واملبادئ العامة الىت تقصها رسالة هللا وحده لصاحل اإلنسانية علـى رسـول - ٣. الوجود لنفسها

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىف مواجهــــة ادعــــاء املــــاديني املــــشركني لــــصاحل بقــــائهم علــــى العبــــث والفــــساد والظلــــم 
 وموقــف الرســول ومــا جيــب عليــه أن يباشــره إزاء دعوتــه إىل احلــق، وإزاء هــؤالء - ٤. واالعتــداء

  .املروِّجني للباطل من أصحاب الوثنية املادية
إلنـذار املؤكـد بعقـاب املعارضـني، وانتهاؤهـا بـضمان نـصر هللا للمـؤمنني  وابتداء السورة 

ل إلميان، وإىل غريهم  عدل وفضل اإلنسانية ىف املعاملـة، يـدل علـى الذى أحسنوا إىل أنفسهم 
لنــسبة للبــشرية" الوحــدة ىف األلوهيــة"أن أمــر  إمــا إىل صــالح واســتقامة إن حتقــق : أمــر خطــري 

تمــع، وإمــا إىل فــساد واعتــداء وظلــم إن راج شــرك املاديــة وطغــت وثنيتهــا علــى  ــا ىف ا اإلميــان 
تمعات البشرية   ".قيادات ا
زاىل فإىل القارئ الكرمي هـذا الـنص مـن كتابـه، وهـو عبـارة عـن مقدمتـه أما الشيخ دمحم الغ

ت العهد املكـى بعـدما احتـدم العـراك بـني : "لنفس السورة ظاهر أن سورة النحل نزلت ىف أخر
لــشرك حــدث  املــشركني واملــؤمنني، وطــال األمــد ومل يظفــر اإلميــان بنــصر يــشد أزره، ومل ينــزل 

أيــن مــا توعــدوننا بــه وتنتظــرون وقوعــه؟ فكــان : ولــون للمــؤمننيوكــأن املــشركني يق! يقــصم ظهــره
ومـا يتحقـق ...". أتـى أمـر هللا فـال تـستعجلوه: "إن غدا لنظاره قريب. كل آت قريب: اجلواب

زميـة أخرسـت الـوثنيني وأخـضعت . وقوعه ميكن اجلزم به وقد انتهى الصراع بـني احلـق والباطـل 
وىف هــذا األجــل . رمــون طــويال، ويعــده القــدر قــصرياواحتــاج ذلــك إىل أجــل يعــده ا! أعنــاقهم

واصـرب، : "ولـذلك يقـول هللا ىف آخـر الـسورة لنبيـه. جيب على املسلمني أن يصربوا دون ارتياب
ــُك ىف ، وال حتــزن علــيهم، وال َت ــْوا * َضــْيٍق ممــا ميكــرون  ومــا صــربك إال  إن هللا مــع الــذين اتـََّق

م، وعنـــدما حـــزت ىف جلـــودهم اآلالم نزلـــت وقـــد صـــابر املـــ". والــذين هـــم حمـــسنون سلمون األ
ـم م على مـا نـزل  ن املسلمني وتصربا والـذين : "األوىل قولـه تعـاىل: آيتان ىف هذه السورة تعز

وَألجـــر اآلخـــرة أكـــرب لـــو كـــانوا . الـــدنيا حـــسنةً  هللا مـــن بعـــد مـــا ظُِلمـــوا َلنُـبَــــوِّئـَنَّهم ىف هـــاجروا ىف
مث إن ربـك للـذين هـاجروا مـن بعـد مـا فُِتنـوا مث جاهـدوا وصـربوا : "عـاىل، والثانية قولـه ت"يعلمون

واهلجرة املقصودة هنـا هـى اهلجـرة إىل احلبـشة، وقـد ُأِذن فيهـا ". إن ربك من بعدها لغفور رحيم
وقـــد روى البخـــارى حـــديثا ىف هـــذا املوضـــوع . للمستــضَعفني ومـــن ال طاقـــة هلـــم علـــى التعــذيب

نـت عمـيس، وهـى ممـن قـدم مـن أرض احلبـشة إىل املدينـة، دخلـت إن أمسـاء ب: نسوقه هنا، قـال
هلجــرة، فــنحن أحــق برســول هللا : علــى حفــصة، فــدخل عمــر عليهمــا، فقــال ألمســاء ســبقناكم 

كنتم مع النىب يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنـا ىف . كال وهللا: فغضبت أمساء فقالت! منكم
حلبـــشة، كنـــا نـــؤَذى وخنـــا َواميِْ هللا ال َأْطَعـــم ! ف، وذلـــك ىف هللا ورســـولهأرض البعـــداء البغـــضاء 

فلمــا جــاء النــىب بيــت حفــصة قالــت ! طعامــا وال أشــرب شــرا حــىت أذكــر مــا قلــَت لرســول هللا
. قلــت لـه كــذا وكــذا: فمــا قلـِت لــه؟ قالـت: قـال.  رســول هللا، إن عمـر قــال كـذا وكــذا: أمسـاء



 

 

٥٣
حقَّ ىب منكم: قال رسول هللا ولكـم، أنـتم أهـل الـسفينة، . ه هجـرة واحـدةوله وألصـحاب. ليس 

ن   ".هجر
املاديـة "البهى يالحظ فورا ودون إبطاء تكرر اسـتعماله ملـصطلحات .  دوالناظر ىف كالم

. ومــا إليهــا للداللــة علــى الــشرك واملــشركني" املــاديني املــشركني"و" املاديــة الوثنيــة"و" اجلاهليــة
ـا دعـوة اإلسـالم"الروحية اإلنـسانية "ىف مقابل" املادية اجلاهلية"وكثريا ما يضع  . ، الـىت يقـصد 

حكـام  كذلك سوف يالحظ الناظر ىف كالم األستاذ الدكتور أنـه ال يهـتم مبوسـيقية اجلملـة وال 
تركيبهــا بــل يكتــب بعفويــة كبــرية فيــأتى الكــالم بوجــه عــام كيفمــا اتفــق، إذ ال يهمــه إال إيــصال 

ى طريق والسالم، وإن تسبب هذا  ىف هلهلة الكالم أحيا ووعورة األسلوب مبا يشبه الفكرة 
شــوارعنا ىف مــصر، تلــك الــىت ينقــصها التمهيــد اجليــد واالســتواء املطلــوب، فــرتى املــشاة ينقلــون 
م ىف تعـــب وإرهـــاق وقـــد وضـــعوا أعيـــنهم وســـط رؤوســـهم حـــىت ال يقعـــوا ىف حفـــرة أو  خطـــوا

تئ ال تلحظه العني وميكن أن يتسب ب ىف سقوطهم وانكسار ساقهم مـثال يصطدموا بزر حديد 
فـوخهم  أو ينزلقوا على قشرة موز مما يلقيه املارة دون أدىن اهتمام فيكون علة لسقوطهم على 

م ــا التنبيــه إىل خطــر . ومــو وبطبيعــة احلــال فــإن ىف كالمــى هنــا قــدرا مــن املبالغــة الفنيــة أردت 
تعـة ويفهـم القـارئ عـن املؤلـف ىف األسـلوب ووجـوب االعتنـاء بـه حـىت تكـون القـراءة سلـسة ومم

  .يسر
ملثــل ســوف يالحــظ القــارئ أن د ى حــديث. و وهــو بوجــه عــام . البهــى مل يستــشهد 

ت القرآنيـة علـى مـا يريـد  آل قلما يلجأ ىف تفسريه إىل األحاديث النبويـة بـل يكتفـى ىف العـادة 
ــه وبــني غــريه مــن تلــك النــصوص وموضــوعا ا وأحكامهــا علــى أن يقــول أو يــربط أو يقــارن بين

ألحاديث إىل جانـب إكثـاره مـن  العكس من الشيخ الغزاىل، الذى يكثر نسبيا من االستشهاد 
البهـــى مـــن هـــدوء . ولـــسوف يـــشعر علـــى الفـــور مبـــا يـــسود حـــديث د. االستـــشهادات القرآنيـــة

أعــصاب، علــى عكــس الــشيخ الغــزاىل، صــاحب األســلوب احلــار، الــذى ال يــستطيع أن يكتــب 
 قـــوى وعاطفـــة جياشـــة، ويعـــرب عمـــا يريـــد مـــن خـــالل الـــصور البيانيـــة ىف كثـــري مـــن دون انفعـــال

مل وأسى حلـال املـسلمني املخـزى ىف العـصر احلـديث  األحيان، ويعتمد أسلو جدليا حيو كله 
كـم وهجـوم علـى أعـداء  واستفزاز هلم كى يهبوا وينهضوا ويـؤدوا واجـبهم وينـشدوا املعـاىل، أو 

ملـسلمني أيـضا لتقاعــسهم عـن الــدفاع عـن ديـنهم وحقــوقهم وإمهـاهلم القيــام اإلسـالم بـل وعلــى ا
ـا  م وأمـتهم، فـضال عـن األلفـاظ القارصـة والتـساؤالت الـىت يـراد  بواجبهم حنو أنفسهم وأوطـا

  .التقريع واالستنكار وإظهار السخط وما إىل ذلك بسبيل
ة ســورة ينطلــق فيقــسمها إىل البهــى نقــول إنــه بعــد املقدمــة الــىت يكتبهــا أليــ. وعــودا إىل د

ت كـل جمموعـة تـشكل موضـوعا واحـدا علـى حنـو أو علـى آخـر، واقفـا عنـد   جمموعات مـن اآل
كــل جمموعــة منهــا مفــسرا هلــا آيــة أيــة، ومجلــة مجلــة، وكلمــة كلمــة علــى النحــو الــذى يتبعــه ســيد 



 

 

٥٤
الـسورة إىل  مأمـا الـشيخ الغـزاىل فـال يقـس. إىل أن ينتهى من السورة كلها... "الظالل"قطب ىف 

ت، بـل ميـضى فيجـول جولتـه خالهلـا مبـا يـشبه نظـرة الطـائر الـىت ال  ت أو جمموعات من اآل آ
ن فـال تـرى التفاصـيل أو ال  تتلبث عند التفاصيل بـل حتـوم عاليـة فـوق اهلـضاب واجلبـال والـود

لتفاصيل، وتركز علـى اخلطـوط العامـة ىف الغالـب، بـل تقفـز أحيـا فـ وق بعـض تريد أن تنشغل 
نـه مل يقـرتب  املوضوعات األساسية الىت كنت أنتظر تفسري الشيخ هلا ورأيه فيها، ولكىن أفاجـأ 

إلشارة إليها إشارة عارضة ال تقدم شيئا   .منها أو أنه اكتفى 
البهـى مل . البهـى وتفـسري الـشيخ الغـزاىل، أال وهـو أن د. وهناك فـرق آخـر بـني تفـسري د

، مـع سـورة "عـم"اثنتني وعـشرين سـورة مكيـة فقـط إىل جانـب جـزء يفسر القرآن كله، بل فسر 
، وأخرج تفسري كـل سـورة ىف كتـاب مـستقل، بينمـا "النساء"واحدة من السور املدنية هى سورة 

خـرة ىف جملـد واحـد وهـو أخـصر مـن . الشيخ الغزاىل قد أمت تفسري القرآن كله وأخـرج تفـسريه 
قــص ال يــضم تفــسري البهــى كثــريا رغــم أن تفــسري الغــزا  ، ىل كامــل، وتفــسري البهــى، كمــا ذكــر

" النــساء"القــرآن كلــه بــل ال يــضم مــن الــسور املكيــة إال عــددا منهــا لــيس إال، إىل جانــب ســورة 
يــد، وبعــضها مــن  وحــدها مــن بــني الــسور املدنيــة مجيعــا، الــىت تــشكل جانبــا كبــريا مــن القــرآن ا

طالق، وهى    ".رةالبق"أطول سوره، وإحداها أطوهلا 
ـــا مـــن هنـــا وهـــا هنـــا مـــن  واآلن مـــع هـــذه الباقـــة مـــن نـــصوص الـــشيخ الغـــزاىل الـــىت اخرت

ويـشعر القـارئ، وهـو يطالعهـا، . تفسريه، وهى تدل على ما قلته عن أسـلوبه وروحـه واهتماماتـه
ملــا حلــال املــسلمني . حبــرارة ال جيــدها ىف كتــاب د البهــى، وجيــد مجــاال تعبــري وصــورا وجــدال و

قــة ىف حفــزهم إىل احلركــة والنهــوض والقيــام مــن حالــة الركــود والــبالدة بــل مــن حالــة ورغبــة حار 
املوات الىت هم فيها ليعيشوا على النحو الـذى يريـده مـنهم ديـنهم حـىت يكونـوا أمـة قويـة مهيبـة 

كــذلك . غنيــة عزيــزة اجلانــب حتــب العلــم وحتــرص علــى اجلمــال والنظافــة والنظــام ىف كــل أمورهــا
لتــدين الــشكلى الــذى ال يــضع صــفاء القلــب ويقظــة العقــل نالحــظ أن الــشيخ  ال يهــتم كثــريا 

كما نـراه رمحـه هللا ينكـر علـى املـسلمني إمهـال العلـوم الطبيعيـة .وعشق العمل وإتقانه ىف اعتباره
يجــا وعزيـــزا كرميـــا م شـــيئا  ضــية، الـــىت ســوَّدت الغـــربيني علـــى الــدنيا وجعلـــت مــن حيـــا . والر

ا على أسـلوب د هذه الباقةلولقارئ خولسوف يلحظ ا دمحم البهـى .  من املالحظات الىت أخذ
ممـا " ومـع أن"بعـد " إال أن" يـستخدم  الـشيخ رغـم هـذاإال أنىن وجدت.  خالص احرتامى لهمع

أحلقـت " بـراءة"ومـع أن : "ال أعرف له وجها جيعلىن أتقبلهـا ولـو بـشىء مـن الكراهـة، مثـل قولـه
هم نية الغدرلوثنية ضربة خطرية إال أن ا ومـع أن احليـاة الـدنيا دار "، "لوثنيني اختفوا وىف طوا

ـــه ســـوف يـــرحيهم  ن ملزعجـــات، إال أن هللا يطمـــئن عبـــاده  ابـــتالء، واالبـــتالء يقـــتحم النفـــوس 
هلــم إذا آمنــوا بــه وأســلموا لــه وجــوههم ومــع أن قــصة موســى تكــررت بــضع عــشرة "، "ويــصلح 

  ". ها خيتلف اختالفا كبريا ىف شىت مواضعهمرة ىف الكتاب الكرمي إال أن سياق



 

 

٥٥
  : الباقة الىت اقتطفتها من كتاب الشيخ رمحه هللاذى  وها هى

ن كلهــا نقلــة مــن اجلهــل إىل العلــم، ومــن العــوج إىل االســتقامة، والكتــاب الــذى *  األد
ـدى ال طريـق، اختص به دمحم عليه الصالة والـسالم مـلٌء حبُـَزٍم مـن األشـعة الـىت متحـو العمـى، و

ــات كلهــا ولكــن البــشر، علــى . وتقــود إىل هللا ســبحانه، وتعــصم مــن الوقــوع ىف ضــروب اجلاهلي
ــم، ويــستغلون مــا  امتــداد العــصور، خياصــمون الــوحى، ويكــابرون املرســلني، وحيــاولون الــبطش 

  .أوتوا من قوة لفتنة املؤمنني عن احلق، لكن املؤمنني يصمدون ويتحملون
الفتا األنظار إىل ملكوت السموات واألرض وما حـوى مـن " اجلاثية"جاء صدر سورة * 

الـسماوات  إن ىف* تنزيل الكتاب مـن هللا العزيـز احلكـيم * حم . "عجائب تقود إىل هللا سبحانه
ت للمؤمنني  ت لقوم يوقنون  وىف* واألرض آل واختالف الليل * خلقكم وما يبث من دابة آ

ت ىف ســـورة وقـــد مـــضت نظـــائر هلـــذه. إخل"... والنهـــار . وغريمهـــا" آل عمـــران"و" البقـــرة" اآل
فهـل تكفـى هـذه ! واملراد دعم البناء العقلى لإلميان، وإقامته على الفكر السوى والبصر الذكى

ا جانب واحد. الدراسة النظرية إلسعاد اإلنسان؟ ال واجلانب اآلخر اسـتغالل الكـون نفـسه . إ
مـره ولتبتغـوا ى سـخر لكـم البحـر لتجـر  ىهللا الـذ. "ملصلحة اإلنسان، فلهذا ُخِلق الفلـك فيـه 
 إن ىف. األرض مجيعـا منـه الـسماوات ومـا ىف وسـخر لكـم مـا ىف* من فضله، ولعلكم تـشكرون 

ت لقــوم يتفكــرون واهليمنــة علــى قــوانني الكــون كمــا تنفــع اإلنــسان ىف احليــاة الــدنيا ". ذلــك آل
، فهى تقـدره علـى إعـزاز عقائـده والـدفاع عنهـا خـر املـسلمون وذلـوا أمـام أعـدائهم . ماد ومـا 

حلق. "إال لتخلفهم ىف هذا امليدان ت هللا نتلوها عليك  تـه ى فبأ. تلك آ حـديث بعـد هللا وآ
تـه، فلمـاذا يزيـغ امـرؤ بعـد ". يؤمنون؟ تـه، والكـون يـدل علـى هللا  دا القـرآن يقـود النفـوس 

ومــع هــذا التوجيــه املــزدوج، فــإن هللا رمحــة منــه . "ويــٌل لكــل َأفَّــاٍك أثــيم"ذلــك أو تــضل شــعوب؟ 
بعباده أىب تعجيل العقوبة للتائهني، ووسَّع هلم الفرصة كى يهتدوا فنـصح املـسلمني أن يرتيثـوا ىف 

م على الكـافرين م : "عرض الدعوة وأن ختص وطأ قـل للـذين آمنـوا يغفـروا للـذين ال يرجـون أ
 عمـل صـاحلا فلنفـسه، ومـن أسـاء فعليهـا، مث إىل ربكـم مـن* قوما مبا كانوا يكـسبون ى هللا ليجز 
  ".ترجعون

واملهم ىف هـذين الـصنفني . إىل جانب العلوم العقلية والكونية توجد علوم نقلية شرعية* 
ولكـن الـذى حـدث أن مجـاهري مـن دارسـى العلـوم . من العلوم أن تقود البشر إىل سبيل الرشـاد

ـــزَ  ـــادة منهـــا، فَغ ـــة مل حيـــسنوا اإلف ، ورََأُوا األجنَّـــة تتخلَّـــق ىف الكوني ـــوا كـــافرين  ُوا الفـــضاء وبـَُق
خلالق قالوا إن الفاعل جمهول وهذا اإلحلاد صبغة عامة ىف احلـضارة ! البطون، وبدل أن يعرتفوا 

ـا إىل بقيـة القـارات وهلـذا الِعـَوج العلمـى نظـٌري . احلديثة تشمل غرب أورو وشرقها، وميتـد دخا
ـذب نفـسا وال تَـْصِقل بني محلة العلوم م إىل دراسـات شـكلية ال   الدينيـة، فقـد حتولـت مـورو

ــم معهــا كالــدواب الــىت حتمــل صــناديق الكتــب وال صــلة هلــا مبــا حــوت. فكــرا ونــصف فــساد ! إ



 

 

٥٦
ولعـل علمـاء بـىن إسـرائيل أول مـن أبطـل ! العامل يرجع إىل قـصور رجـال الـدين وتبلُّـدهم النفـسى

ــة العلــم علــى أجــساٍم لوثهــا اهلــوىأن الفــضي: نظريــة ســقراط م لبــسوا أردي : لة هــى املعرفــة، فــإ
إسرائيل الكتاب واحلكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفـضلناهم علـى العـاملني  ولقد آتينا بىن"

إن العلـم ...". وآتيناهم بيناٍت من األمر، فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيـنهم* 
ويوجــد اآلن علمــاُء دينيــون . يــورِّث الــصدق واإلنــصاف فــال خــري فيــه وال قيمــة لــهالــديىن إذا مل 

أفرأيـَت : "وعلماُء كونيون ماتت ضمائرهم، وكان ىف مقدورهم أن ُيْسُدوا لإلنسانية اخلري اجلزيـل
من اختذ إهله هـواه، وأضـله هللا علـى علـم، وخـتم علـى مسعـه وقلبـه، وجعـل علـى بـصره ِغـَشاوة؟ 

والـذكاء ىف فهـم الـدنيا مـع الغبـاء ىف فهـم اآلخـرة حيـّول اإلنـسان إىل ". ه من بعد هللا؟فمن يـَْهِدي
ــذه احليــاة وحــدها، ويــصرفه عــن االســتعداد ملــا بعــدها، بــل جيعلــه مــن  عبــد لــشهواته، ويربطــه 

ومـا . منـوت وحنيـا، ومـا يهلكنـا إال الـدهر. إال حياتنـا الـدنياى ما هـ: وقالوا: "املنكرين اجلاحدين
ـــمهلـــ ـــذلك مـــن عل ـــون. م ب لبعـــث ". ِإْن هـــم إال يظن ـــدا  دي ـــسورة  ـــام هـــذه ال ـــذلك جـــاء خت ول

ــم وهــو يــسائلهم عمــا قــدموا و ملــك الــسماوات : "واحلــساب ووصــفا ملواقــف النــاس أمــام ر
كــلُّ أمــٍة تُــْدَعى إىل  . وتـرى كــلَّ أمــٍة جاثيــةً * ويـوم تقــوم الــساعة يومئــذ خيــسر املُْبِطلُــون . واألرض

ا حلـق* اليوم ُجتَْزْون ما كنتم تعملون : كتا إ كنـا نستنـسخ مـا كنـتم . هذا كتابنا ينطق علـيكم 
  ".تعملون

املتأمل ىف حضارة هذا الزمان يرى التقدم العلمى رفَّه حياة البشر، ويسَّر هلم امللذات * 
ا هنا، وأذهلهم عن اخللـود الطويـل الـذى ين لفرتة القليلة الىت يقضو مث . تظـرهم هنـاكوعلَّقهم 

لنــاس إىل هللا، وانــضموا إىل أعدائــه ىف ضــرب اإلســالم  إن أهــل الكتــاب عجــزوا عــن العــودة 
ــع تقدمــه، فكانــت النتيجــة إطبــاق الفوضــى علــى آفــاق األرض كلهــا، وزوال شــرائع هللا ىف  ومن

  .سياسة عباده
نه عصر العلم*  اإلنـسان وال عجـب، فقـد اسـتطاع . إن العصر الذى نعيش فيه يوَسم 

غزو الفضاء وَوَضَع قدمه على القمر، وهو اآلن يدرس كواكب أخرى من أسرة الشمس حياول 
لنجـــوم . الوصـــول إليهـــا ا حبـــات رمـــال ىف فـــضاء زاخـــر  ن الـــشمس وأفـــراد أســـر وقـــد َجـــَزم 

إن العامل ضخم كبري احلجم ذاهب ىف الطول والعرض مـضبوط بنظـام حمكـم يـسيطر . والشموس
والــشهيق ىف أجــسامنا، وعلــى املــد واجلــزر ىف البحــار واحمليطــات، وعلــى الكــسوف علــى الــزفري 

ــا األبــصار واآلالت ىف ملكــوت فخــم  واخلــسوف بــني الكواكــب، وعلــى مــساحات تنحــسر دو
سبحان هللا وحبمده عدد خلقـه، ورضـا نفـسه، وزنـة . "مهيب يهيمن عليه رب كل شىء ومليكه

هـل الدجاجـة خلقـت البيـضة الـىت تـضعها؟ هـل : رء نفـسهأال يـسأل املـ". عرشه، ومـداد كلماتـه
البقــرة صــنعت اللــنب الــذى خيــرج منهــا؟ هــل األم أنــشأت الولــد الــذى يتخلَّــق ىف أحــشائها؟ هــل 
الفالح هو الذى سوى احلبوب والفواكه الىت يزرعها؟ إن هـذه كلهـا أسـباب شـفافة عـن القـدرة 



 

 

٥٧
م  خلق السماوات واألرض ىفى هو الذ: "العليا واحلكمة العليا اللتني تبدعان كل شىء سـتة أ

األرض ومـا خيـرج منهـا ومـا ينـزل مـن الـسماء ومـا يعـرج  يعلم ما يَِلُج ىف. مث استوى على العرش
  ". وهللا مبا تعملون بصري. فيها، وهو معكم أينما كنتم

وظيفـــة األمـــة اإلســـالمية بـــني النـــاس أن تعـــرف هللا وأن تعـــرِّف بـــه، وأن تعبـــده وتيـــسر * 
فهـــى جتاهـــد لتحمـــى حـــق العبـــادة، ومتنـــع الفتَّـــانني مـــن فـــرض ضـــالهلم علـــى . لآلخـــرين عبادتـــه

قــال " ملتنــا لَُنْخــرَِجنَّكم مــن أرضــنا أو لتعــوُدنَّ ىف: "فــإذا وجــد مــن يقــول للمستــضعفني! غــريهم
لعقيـدة الــىت اختارهـا، وحنـن مــع : املـسلمون لـه واألرض لـك ولغــريك، ومـن حقـه أن يبقــى فيهـا 

وتبــدأ الــسورة ىف رســـم الطريــق لألمــة اإلســـالمية حــىت تــؤدى رســـالتها ! هد حــىت يطمـــئناملــضط
فالـذين آمنـوا . آِمُنوا  ورسوله وأَْنِفقوا مما جعلكـم مـستخَلفني فيـه: "فنقرأ قوله تعاىل. العاملية

اإلميــان واإلنفــاق عنــصران رئيــسيان كــى تــنجح األمــة ىف بلــوغ ". مــنكم وأنفقــوا هلــم أجــر كبــري
ال عذر للمسلمني ىف ترك االستمـساك بـدينهم والعـيش : ايتها، مث يـَْعُقب هذا اإلمجاَل تفصيلغ

ـــم الـــوحى  بـــه إىل آخـــر الـــدهر، فقـــد جـــاءهم نـــىب أخـــرجهم مـــن الظلمـــات إىل النـــور، وخـــتم 
الــسماوى وجعلهــم خــري أمــة ُأْخرَِجــت للنــاس، فهــل جيــوز أن يــستبدلوا بــدينهم مــذهبا آخــر مــن 

علـــيهم أن يرتكـــوا اإلســـالم وأن يعتنقـــوا أى نزعـــة " تعـــرض"ن احلـــضارة احلديثـــة أهـــواء النـــاس؟ إ
ـم وسـنة نبـيهم. قومية، أو فكرة البعث العرىب، أو أى دين آخـر وقـد ! املهـم أن يرتكـوا كتـاب ر

اســتجاب الــبعض هلــذه العــروض احلديثــة وقــدموها علــى اإلســالم، وأخرجــوا األلــوف املؤلفــة مــن 
 ر واإلسـالم دينـا، وأحـدثوا فتنـا هائلـة أسـاءت إىل األتـراك واألكـراد األجنـاس الـىت رضـيت هللا

ا وثنيات جديدة مينع منهـا قولـه تعـاىل. والفرس والرببر واهلنود والزنوج ومـا لكـم ال تؤمنـون : "إ
ينــزِّل ى هــو الــذ*  والرســول يــدعوكم لتؤمنــوا بــربكم، وقــد أخــذ ميثــاقكم، إن كنــتم مــؤمنني؟ 

ـــده آ ـــى عب ـــورعل ـــات ليخـــرجكم مـــن الظلمـــات إىل الن ـــرءوف رحـــيم. ت بين ". وإن هللا بكـــم ل
ا القــرآن مــن أغــىن أمــم األرض فأحــشاء الــدنيا ىف : والغريــب أن األمــة العربيــة الــىت وعــى لــسا

لكنــوز واملعــادن، فهــل  يــدها، وأرضــها اخلــصبة تفــيض مسنــا وعــسال، وصــحراؤها العفــراء مــألى 
 أم غلبتها الشهوات العاجلة ىف هذه الـدار الفانيـة؟ إن ثـروات سخرت غناها ىف نصرة رسالتها؟

  .املسلمني يستفيد اآلخرون منها أكثر مما يستفيد املسلمون أنفسهم
َعــلَّ املــسلمني يفقهــون أن القــرآن الــذى صــنع أمــتهم قــدميا قــدير علــى أن يــصبهم ىف * 

الـدنيا وكراهيـة املـوت، قوالب السيادة والقيـادة مـرة أخـرى، وعلـى أن ينتـزع مـن نفوسـهم حـب 
أحيـا يكـون اجلهـل عـذرا خمففـا، . ويهب هلم قلو شـجاعة تفتـدى احلـق وحتـرص علـى لقـاء هللا

وقـدميا . أما التجاهل واالستكبار على احلق وإيثـار العمـى علـى اهلـدى فهـو ذريعـة غـضب هائـل
م قـدره، فلـ ـم مل يقـدروا كتـا ن على بىن إسـرائيل أل يس عجيبـا أن يـسلط سلط هللا عبدة األو

وطريــق العــودة . علــى املــسلمني بعــد مــا أمهلــوا القــرآن مــن ال يقــيم هلــم وز أو يعــرف هلــم حقــا



 

 

٥٨
ـــا : واضـــح البـــد مـــن عقيـــدة وشـــريعة وأخـــالق ومعـــامالت تتفجـــر مـــن ينـــابيع القـــرآن، وحييـــا 

ألرض تابعـة ِمـْن جتـاوز احلـق وم. املسلمون من جديد حياة جتعلهـم أمـة الـوحى، وصـلة الـسماء 
إن لكل شـىء أوا يـتم فيـه، رضـى املـرء ! الوهم أن تزرع ىف الصباح وتنتظر احلصاد ىف األصيل

واإلنـــسان ال يـــشّب ىف يـــوم، واحلـــضارة ال تزدهـــر ىف شـــهر، والنتـــائج تتحقـــق وفـــق . أم ســـخط
  .قوانني مضبوطة تتم مع َكرِّ الغداة وَمرِّ العشىّ 

لــشر : "نن هللا الكونيــةمهمــا دعــا املــؤمن فالبــد مــن الــصرب علــى ســ*  ويَــْدُعو اإلنــسان 
خلــري ورعايــًة للزمــان وخــضوًعا لــه جــاء احلــديث عنــه ىف اآليــة ". وكــان اإلنــسان عجــوال. دعــاءه 

وجعلنــا الليــل والنهــار آيتــني، فمحــو آيــة الليــل، وجعلنــا آيــة النهــار مبــصرة لتبتغــوا : "الالحقــة
ومـع سـري الـزمن ". وكل شيء فصلناه تفصيال. فضال من ربكم ولتعلموا عدد السنني واحلساب

ن الــوحى أول الــسورة، وكــذلك  تقــوم دول وتنهــزم أخــرى، ويعلــو أمــر اليهــود ويــسفل، كمــا أ
إذا عقــل فقــد : لكــن اإلنــسان هــو املــسؤول األول عــن نفــسه. تتقلــب الــدنيا بغــريهم مــن النــاس

ه، ومــن ضــل فإمنــا يــضل لنفــسى مــن اهتــدى فإمنــا يهتــد: "اختــذ القــرار الــسليم، وإن شــرد هــوى
وهـــذا قـــانون لألفـــراد والـــشعوب، وإن كـــشف القـــرآن ...". عليهـــا، وال تـــزر وازرة وزر أخـــرى

الكــرمي هنــا أن الــرتف أول مظــاهر الفــساد ىف اآلفــة، وأن املرتفــني هــم اجلــراثيم احلاملــة والناقلــة 
ــة ــة أمــْر: "للمــرض، وأن مطــاوعتهم خطــوة إىل اهلاوي لــك قري  مرتفيهــا، ففــسقوا وإذا أرد أن 
ها تـدمريا واحلـضارات القائمـة علـى الـدين تظـل معتـصمًة بـه ". فيها، فحق عليها القـول، فـدمر

ويــتم هلــا ذلــك إذا . وحاملــًة لــواءه مــا ظلــت بعيــدة عــن الــرتف واملراســم الفارغــة وقــسوة القلــب
ْلنـا لـه فيهـ: "حددت موقفها من اآلخرة حتديدا واضحا ا مـا نـشاء ملـن من كان يريد العاجلة عجَّ

إن هللا ال يـُْغَلــب علــى أمــره، وال يـَُنــال مــا عنــده إال . عبــارة صــارمة" مــا نــشاء ملــن نريــد". "نريــد
. والتـدين الكـاذب ال يـروج عنـد هللا، وليـست ألهلـه وجاهـة. رادته، وما ميلك أحد عليه شـيئا

 األمــم الــسابقة واحلــديث عــن...". وكــم أهلكنــا مــن القــرون مــن بعــد نــوح: "ويقــول ســبحانه هنــا
ـرمني  حىت بعثة دمحم ـ عليه الصالة والسالم ـ أما بعد ذلك فقد حتدثت آية أخرى عن مـصاير ا

 كـــان ذلـــك ىف.وإْن مـــن قريـــة إال حنـــن مهلكوهـــا قبـــل يـــوم القيامـــة أو معـــذبوها عـــذا شـــديدا" 
  .س أمجعنيوالتحذير لنا وللنا. والكتاب فيما يبدو هو سجل العلم اإلهلى". الكتاب مسطورا

فلــة، ومــادام . واإلرجــاء شــائع مــن أمــد طويــل بــني مجــاهري املــسلمني*  يــرون أن العمــل 
ج مهما فعل   . وقد هد هذا الفكر دولة اإلسالم من قرون! املرء مؤمنا  فهو 

إلميــان والعمــل معــا*  م األوىل إال  لقــد ختمــت ســورة ... وال تعــود للمــسلمني حــضار
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يزلـزل النفـوس، ويبـني أن صـاحب الرسـالة أثقـل النـاس محـال خبطاب لرس" القصص"

وما كنـت ترجـو أن يلقـى إليـك الكتـاب إال رمحـة مـن ربـك فـال تكـونن : " من التكاليف الشاقة
ت هللا بعد إذ أنزلت إليك وادع إىل ربك وال تكـونن مـن * ظهريا للكافرين  وال يصدنك عن آ



 

 

٥٩
إن العلم النظرى بوحدانية هللا ال يكفـى، ..." ال تدع مع هللا إهلا آخر ال إله إال هوو * املشركني 

وأمتنــا . فقــد كــان إبلــيس يعلــم أن هللا واحــد، بيــد أنــه رفــض اخلــضوع لــه واالمتثــال ألمــره فهــوى
ا   .البد أن جتمع بني إميان واضح وعمل صاحل حىت ميكَّن هلا، وتستعد آلخر

ة الىت تنتمى إىل دمحم تبلغ مخس سكان األرض، وتبدو ىف ثراها قلت ىف نفسى إن األم* 
فمــا حطهــا ىف هــذا الــدَّْرك؟ الواقــع أن أغلــب معــامل ! مجيــع اهلــزائم العــسكرية والثقافيــة واخللقيــة

وتـستطيع أن تـوازن بـني جانـب ! الفطرة البشرية مستخٍف فيها فـال يقـني وال وحـدة وال حـضارة
! خر ال يعرف هللا احلـق، فتجـد النـشاط هنـاك واخلمـول هنـامسلم من جوانب األرض وجانب آ

وعنــدما كــان املــسلمون يبــادون ىف البوســنة أو خيتطفــون مــن أرضــهم ىف فلــسطني كانــت هنــاك 
خوة ! مجاهري ىف وادى النيل واملغرب تضحك ملء الفم وتبحث عن اللهو بغباء أهناك شعور 

لنفــوس  ــذه املثابــة ال . إال بقــا خمــدرة شــائهةالــدين؟ كــال، ألن الــدين نفــسه غــري قــائم  وأمــة 
ن . ُيْكَتب هلا نصر وقد مزق هللا مشل املتـدينني مـن بـىن إسـرائيل قـدميا وسـلط علـيهم ُعبَّـاد األو

لنصر م ! ألن التدين الفاسد ليس جديرا  م ُدَوٌل، وعندما ُيْصِلح املـسلمون شـؤو على أن األ
نا متثل ىف العامل الفوضى السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة، إن أمت. يقرتب منهم النصر البعيد
  .وال ينصر هللا هذه اخلالل

األوىل قــصة النــىب : ونــدع مؤقتــا االسرتســال مــع هــذا احلــوار لنــذكر قــصتني تتــصالن بــه* 
إن التدين اجلاهـل حيـسب التخلـف ىف الـدنيا أمـارة علـى ! داود، الذى اشتغل بصناعات احلديد

ب العلـم احلـاذق ال . خرةالتقدم ىف اآل وهـذا فهـم منكـر، فـإن الـدخول إىل اإلميـان يكـون مـن 
ب القــصور البليــد ت ىف قــصة داود، ومــا نلفــت إليــه أنظــار األمــم . مــن  وهــذا مــا شــرحْته اآل

الغفــرية الــىت انتمــت إىل اإلســالم وعاشــت تتــسول الــصناعات مــن خــصومه، فكانــت عــارا علــى 
أِن اعمـْل * معـه والطـري، وألنـا لـه احلديـد   جبـال، َأوِّىب: د منـا فـضالولقـد آتينـا داو ... "دينها

ْر ىف وداود مجــع ىف ســريته بــني ". مبــا تعملــون بــصري إىن. الــسرد، واعملــوا صــاحلا ســابغاٍت، وَقــدِّ
ـع صـداه وتـشارك ىف : عملني متباعدين الء هللا وأجماده بـصوت رخـيم كانـت الطيـور ترجِّ التغىن 

هــارة ىف الــصناعات العــسكرية واملدنيــة الــىت حتــوِّل احلديــد إىل ســيوف ورمــاح ودروع مــزامريه، وامل
إن الفقــه ىف الــدنيا جــزء مــن العقــل الــذى يفقــه اآلخــرة، ولــن ! وإىل أوان شــىت مــن جفــان وقــدور

ل مـنهم . يستطيع نصرَة اإلميان أبلُه وال قاعـدٌ  لـث أو رابـع  وعنـدما حتـول املـسلمون إىل عـامل 
  .وَأْمَسْوا معرًَّة لدينهمخصومهم، 

طيل، *  ن أرضية وأخرى مساوية غام أفقها وانتشر فيه دخان من األوهام واأل هناك أد
وكــم مــن متــدين . فــشاع حــديث عــن هللا ال يليــق، واصــطدم العلــم والــدين، ومهــا حقيقــة واحــدة

هوائــه مــن احلــق  ظــن ال يغــىنإْن يتَّبعــون إال الظــنَّ، وإن ال. ومــا هلــم بــه مــن علــم: "ظلــم الــوحى 



 

 

٦٠
ومـا خـالف العقـل . إن الدين علم مقطوع به، والـوحى حـصانة للعقـل وضـمانة ألحكامـه". شيئا

ا دينا، وما هى بدين ت ال سناد هلا جيعلو   .ال يكون دينا، ولبعض الناس مرو
وســـياق اآليـــة ظـــاهر ىف أن ". إمنـــا خيـــشى هللا مـــن عبـــاده العلمـــاء إن هللا عزيـــز غفـــور* "

ء املقــــصو  لعلمــــاء هنــــا علمــــاء النبــــات واحليــــوان، وعلمــــاء طبقــــات األرض، وعلمــــاء الفيــــز د 
لقـد تتبعنـا أقـوال هـؤالء ومسعنـا حـديثهم . والكيمياء، فضال عن علماء الطب واهلندسة والفلـك

لعبودية   .           عن هللا تبارك وتعاىل، فإذا هم يذكرون عظيما أهال للتحميد والتمجيد واإلفراد 
ـــــــــــــــــــه آيـــــــــــــــــــةٌ  كـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــىءٍ وىف    ل

ــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــدُ     ــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــدل عل   ت

     
حـث، والـدين لـيس إال . وعلى هذا احملور تدور معاىن القرآن فاإلميـان وليـد عقـل ذكـى 
وقــد محلــت األمــة اإلســالمية حقــائق الــدين ىف إطــار ! عقــال مؤمنــا وقلبــا اســتقرت إىل هللا وجهتــه

  . هذا املعىن، وطُِلب منها أن متثِّله بني الناس
مث أذكـر ! عندما أنظر إىل الشمس ىف كبد السماء أحسبها تزيد قليال عن شرب ىف شرب* 

ا تكرب أرضنا مليو ونصف مليون مرة، وأن املسافة الىت تباعد عنهـا : أقوال العلماء  ١٥٠أ
مليـــون كيلـــومرت، وأن الكواكـــب الـــىت تتبعهـــا تـــسعة كواكـــب مـــن بينهـــا أرضـــنا، الـــىت حتمـــل ســـتة 

لبــشر وحــدهم، وأن هــذه الــشمس وتوابعهــا جتــرى بــني مشــوس أخــرى ال حتــَصى ىف مليــارات مــن ا
ــا املذهلــة تــدور ىف زاويــة حمــدودة مــن الكــون  ــرات علــى كثر جمــرة مديــدة اآلفــاق، وأن هــذه ا

واسـتتليت ! مـا أوسـع الكـون: قلت وأ مبهور! الفسيح الذى ال تـُْعَرف آماُده وال ُتْدَرك أبعاده
إن هللا . فأينمـا تولـوا فـَثمَّ وجـه هللا. و املـشرق واملغـرب"وقـرأت ! وسـع خالقـهومـا أ: وأ حائر

  "واسع عليم
فالــــدين مــــع . أهــــل الــــدين يتعرفــــون علــــى حاجــــات اآلخــــرين ويــــسارعون ىف قــــضائها* 

. الضعيف حىت يقوى، ومع الفقري حىت يستغىن، ومع اليتيم حىت يكرب، ومـع اهلـائم حـىت يـستقر
نتميـــني إىل الــدين ىف هــذه الواجبــات فتولـــدت فلــسفات تكفــر  واليـــوم وقــد فــرَّط بعــض امل

. اســتطاعت أن حتكــم نــصف العــامل أو تــؤثِّر ىف النــصف البــاقى. اآلخــر كانــت الــشيوعية آخرهــا
ولــو أن أهــل الــدين، ال ســيما املــسلمون، ارتبطــوا بــدينهم وســاروا بــه ســرية حــسنة مــا ظهــر هــذا 

ــرة والقــسوةإن اإلميــان أخــو العطــ. اإلحلــاد ــه تعــاىل. اء والعدالــة، والــشرك أخــو األث ــدبـَّْر قول : وت
لــدين؟ ى أرأيــت الــذ" ". وال حيــضُّ علــى طعــام املــسكني* يَــدُعُّ اليتــيم ى فــذلك الــذ* يكــذب 

ا، ترفض العبادة الصورية، وترى أن إعانة حمتـاٍج شـرط ىف اإلميـان  "املاعون"وسورة  ، على وجاز
لويل مانَع املاعون عن حمتاٍج إليهكإقامة الصالة وأدائها خب دِّد    .شوع، و

أمــا اإلســالم فــأفٌق آَخــُر زاوج بــني الــروح واجلــسد، والقلــب والعقــل، والــدنيا واآلخــرة، * 
لنــاس علــى دعــائم عقليــة راســخة قــال ... وأكــرب اإلنــسان وأعلــى رســالته، وأقــام عالقتــه  و

َفِقـه مـا حققنـاه َعِلـَم أن حجـة هللا تعـاىل ىف إكمـال َمـْن : "الشيخ رشيد رمحه هللا بعد حبث طويل



 

 

٦١
ــذا القــرآن الكــرمي، وَخــْتم النبــوات مبحمــد عليــه الــصالة والــسالم، وَجْعــل شــريعته عامــة  الــدين 

هـذه احلجـة ال تظهـر إال ببنـاء هـذا الـدين علـى أسـاس العقـل، وبنـاء هـذه الـشريعة علـى . دائمة
فمـــن منـــع . يقيـــني، وهـــم مجاعـــة أهـــل احلـــل والعقـــدأســـاس االجتهـــاد، وطاعـــة أوىل األمـــر احلق

االجتهـاد فقـد منـع حجـة هللا تعــاىل وأبطـل مزيـة هـذه الـشريعة علــى غريهـا، وجعلهـا غـري صــاحلة 
 : "يقــول هللا تعــاىل. فمــا أشــد جنايــة هــؤالء اجلهــال علــى اإلســالم... لكـل النــاس ىف كــل زمــان

 فمــن هــم أولئــك اليهــود والنــصارى...". ليــاءأيهــا الــذين آمنــوا، ال تتخــذوا اليهــود والنــصارى أو 
ت الـىت تليـت م؟ إن السياق وحده هو الذى حيدد أوصاف هؤالء، واآل ِينا عن مواال ُ  الذين 

َلى من بعد تشرح حقيقتهم   . من قبل أو الىت تـُتـْ
ـــا : وعنـــد التأمـــل تظهـــر لنـــا ثـــالث فئـــات الفئـــة األوىل تكـــره شـــريعة اإلســـالم، وجتمـــح 

: وأذكـر أن مـسيحيا عربيـا سـئل. فهى تفضل عليها كل شرائع اجلاهلية. احا شديداالكراهية مج
ــة، فلــم ال  ــْذِعنون ألى حكــم يــضمن لكــم شــعائركم الديني ــَدُعون مــا لقيــصر لقيــصر، وُت إنكــم َت
ترَضــْون بــشريعة دمحم، وهــو عــرىب مــنكم، وترتكــون املــسلمني يــستعيدون أحكــامهم الــسماوية الــىت 

ها االستع حنن نقبل تـشريعا أسـرتاليا أو أمريكيـا، وال نقبـل : مار الصليىب؟ فكان جوابهسلبهم إ
موقـف هـؤالء الكتـابيني ! إن املسلمني سيتطاولون ىف ظل تشريعهم، وال حنـب ذلـك. شريعة دمحم

ت. واضـح قـدميا وحــديثا وأِن احكــم بيـنهم مبـا أنــزل هللا وال تتَّبِـع أهــواءهم، : "وفـيهم نزلـت اآل
فــإن تولــوا فــاعلم أمنــا يريــد هللا أن يــصيبهم . فتنــوك عــن بعــض مــا أنــزل هللا إليــكواحــذرهم أن ي
م أَفُحْكــَم اجلاهليــة يبغــون؟ ومــن أحــسن مــن هللا * وإن كثــريا مــن النــاس لفاســقون . بــبعض ذنــو

هذه فئـة مـن النـاس أخرجتهـا الـضغائن عـن وعيهـا، وحرمتهـا اإلنـصاف، ". حكما لقوم يوقنون؟
مفال غضاضة ىف النهى   . إنك قد تعدل مع من تكره، ولكنك ال تستطيع حمبته.  عن مواال

م إىل أعــدائنا، وُختَــاف خيــانتهم عنــدما  الفئــة الثانيــة مــن هــذا الــصنف هــم املــائلون بقلــو
إن املـــسلمني يـــشتبكون ىف حـــروب مـــع أعـــدائهم، وينبغـــى أن تكـــون جبهـــتهم ! تـــسنح فرصـــة

.  من يتمىن هلم اخلبال وينتظر هلم اهلزميـة فـاألمر صـعبالداخلية متصلة ال ثغرة فيها، فإذا ُوِجد
م مــرض يــسارعون فــيهم يقولــون فــرتى الــذين ىف: "وقــع هــذا قــدميا وذكرْتــه اآليــة الكرميــة : قلــو

ت. خنشى أن تصيبنا دائرة  لفتح أو أمٍر من عنده فيصبحوا علـى مـا أسـرُّوا ىفى فعسى هللا أن 
دمني وعنـدما اشـتبكت ىف .  األوىل كان فيها رعـا مـن أهـل الذمـةإن دولة اإلسالم". أنفسهم 

فقــد يــؤذيهم أن ! حــرب مــع االســتعمار الرومــاىن مل تفكــر ىف جتنيــدهم حــىت ال حتــرج ضــمائرهم
م ىف العقيـــدة فيقتلـــون ويقتلـــون ســـهامهم املـــاىل ىف نفقـــات . خياصـــموا إخـــوا واكتفـــى اإلســـالم 

رب هذا االستعمار اهلاجم من الشمال أال تكون هنـاك وأقل ما ينتظره اإلسالم وهو حيا. الدولة
  . قلوب تتعاطف معه، وتؤمِّل ىف هزمية املسلمني



 

 

٦٢
م هـــم الـــساخرون مـــن شـــعائر اإلســـالم املـــستهزئون  ِينـــا عـــن مـــواال ُ الفئـــة الثالثـــة ممـــن 

وا  أيهــا الــذين آمنــوا، ال تتخــذوا الــذين اختــذ: "وقــد وصــفت اآليــة أحــواهلم. لــصالة واَألَذان
دينكم ُهُزًوا وَلِعًبا من الذين ُأوُتوا الكتاَب من قبلكم والكفاَر أولياَء، واتقوا هللا إن كنـتم مـؤمنني 

ــا*  ــتم إىل الــصالة اَختــذوها هــزوا ولعب دي ــم قــوم ال يعقلــون. وإذا  ــه مــن ". ذلــك  والواقــع أن
داقة ينتظرهــا مــن أى صــ! الــسفه الــسخرية مــن العبــادات املقــررة واختــاذ األذان مــادة للــضحك

يفعــل ذلــك إال صــداقة خليــع ال يعـــرف ربــه، وال يرقــب مــا عنـــده؟ وهنــاك مــن يغــضبون أشـــد 
إن اإلسـالم أبعـد ديـن عـن . غضب عند ما يسمعون كلمات األذان، ويتمنـَّْون لو سكت قائلها

: اإلكــراه، وأتباعــه أبعــد النــاس عــن كراهيــة اآلخــرين إذا كانــت نفوســهم ســهلة، وســرائرهم نقيــة
وميكـــن أن تقـــوم شـــركة جتاريـــة بـــني مـــسلم وغـــري مـــسلم ". هـــل جـــزاء اإلحـــسان إال اإلحـــسان؟"

وميكـن أن تتكـون أسـرة مـن مـسلم وأخـرى غـري مـسلمة علـى قاعـدة . أساسها األمانـة والـصدق
ن خمتلفـة بعيـدا . من الود املتبادل والرمحة وميكن أن تنشأ عالقات إنسانية محيمـة بـني أتبـاع أد

لقــد حــدد اإلســالم املواضــع الــىت َأِذن فيهــا للمــؤمنني أن يغــضبوا . لغــش والبغــضاءعــن التظــامل وا
ن، فتلــك مــشيئة هللا ولكننــا أمــة حتــرتم نفــسها، ". ولــذلك خلقهــم: "ويقــاطعوا، فلتختلــف األد

فهــل ذلــك ! ومــن حقهــا أن حيرتمهــا اآلخــرون، وأن يقيمــوا عالئقهــم معهــا علــى العــدل واألدب
  صعب؟

صــل اخللقــةإنــه صــعب علــى يهــود صــعب علــى متعــصب يعتنــق ! ى يظــن البــشر دونــه 
وذاك مـا عنتـه اآليـة ! األخطاء ىف حرية، ويضن على اآلخرين أن يعتنقوا الصواب وميـروا بـسالم

 أهـل الكتـاب، هـل تنقمـون منـا إال أن آمنَّـا  ومـا أُنْـِزل إلينـا ومـا أُنْـِزل مـن : قـل: "الشريفة
رة " الـوالء والـرباء"الواقـع أن مبـدأ و ". قبل وأن أكثركم فاسـقون قـائم علـى هـذه احلقيقـة، وال أ

مــن حـق أصــحاب اإلميـان أال يستوحـشوا بــه ىف الـدنيا، بــل ! فيـه لقطيعـة ظاملــة أو تعـصب ذمـيم
ــم أمثــاهلم ىف االعتقــاد لفهــم ويلتــف  إمنــا ولــيُّكم هللا ورســوله والــذين آمنــوا الــذين : "ينبغــى أن 

ومن يتولَّ هللا ورسوله والذين آمنوا فإن حـزب هللا * ن الزكاة وهم راكعون يقيمون الصالة ويؤتو 
ومن شعائر اإلسالم احلب ىف هللا والبغض ىف هللا ولكنه حب ال أثرة فيـه وبغـض ". هم الغالبون 
ــه يتجــاوز عــن اخلطــأ العــابر ويتــشدد مــع الــشذوذ . ال ظلــم معــه ومــن خــصائص الــدين احلــق أن

ف نبينــا ملسو هيلع هللا ىلص مــع مــاعز فوجدتــه حيــاول رده عــن إقــراره، ومــساحمته ىف وقــد تــدبرت موقــ. الفــاجر
ب ملـوت فكـان لـه مـا أراد. ظلمه لنفسه مادام قد  وكـان . غري أن ماعزا أىب إال تطهـري نفـسه 

ـــا اليهـــود لرمجهـــا فالقـــدر لـــيس ! عيـــسى عليـــه الـــسالم حيـــاول مثـــل ذلـــك مـــع املـــرأة الـــىت أتـــى 
غـري أن الفـرق واسـع . ثر يريـد اإلجهـاز عليـه، واألنبيـاء مـصلحون ال جـالدونملرصاد لكل عـا

وهــو أوســع بــني . بــني اخلطــأ العــابر واخلطيئــة الفــاجرة، والفــرق واســع بــني زلــة قــدم وتقليــٍد يـُتـََّبــع
. إن األنبيـاء مجيعـا ضـد اجلرميـة إذا حتولـت إىل عـرف عـام ونظـام سـائد. هفوة فرد وتـشريٍع قـائمٍ 



 

 

٦٣
حـــىت أمـــست ... أهـــل الكتـــاب قـــدميا وحـــديثا متيـــزوا بـــربود غريـــب أمـــام املعاصـــىوالغريـــب أن 

مث أال ! احلـــضارة الغربيـــة مـــشحونة بـــصنوف الـــدنس مـــع صـــمت مطبـــق مـــن الكهنـــة املـــشاهدين
يستحق التأمل الطويل أن ترى من هؤالء من يكره اإلسالم ويهادن اإلحلاد؟ ومن يعلن الـصالة 

  . أقل اكرتاث لضحا الصهيونية واالستعمارمن أجل مرضى اإليدز، وال يكرتث 
ب فيمـا ورثـت*  ومـا يـصدها . وال تزال مجاهري ىف أور وأمريكـا تبحـث عـن احلـق، وتـر

فاملسلمون بال شك صورة سيئة .  املسلمونم إال احلال الزريَّة الىت عليهاعن الدخول ىف اإلسال
  .منفرة عن دينهم

ــو عــن منطــق .  اإلنــسان الراشــدإن التفكــري خاصــة العقــل احلــى، ومســة*  ــدين ينب وكــل ت
ىف . العقل، ويرفض حقيقة الفطرة، فهو لغـو مـن عنـد النـاس، ولـيس وحيـا مـن عنـد هللا سـبحانه

* فـارهبون ى فـإ. إمنا هـو إلـه واحـد. ال تتِخذوا إهلني اثنني: وقال هللا: "الوحى اإلهلى من قدمي
إىل " النحـل"وتعـود سـورة ".  أفغـري هللا تتقـون؟.السماوات واألرض، وله الدين واصـبا وله ما ىف

وهللا أنــزل مــن الــسماء مــاء فأحيــا بــه األرض بعــد : "تــصنيف الــنعم الــىت أفاءهــا هللا علــى النــاس
ــا ــا ترتــد األرواث والفــضالت ". ذلــك آليــة لقــوم يــسمعون إن ىف. مو بــني ممــات األرض وحيا

يــة ــا البطــون حبــو وفواكــه ومثــرات  مــن صــانع هــذه النقــائض املتباعــدة؟ إنــه هللا . الــىت أفرز
بطونـه مــن بـني فَـــْرٍث ودٍم لبنـا خالــصا ســائغا  األنعـام لعــربة نُـْسِقيكم ممــا ىف وإن لكــم ىف: "وحـده

هل صنعت البقرة احللوب شيئا من هـذا؟ إن الَكـِرش ومـا يـضم لـيس منبعـا ينـبجس ". للشاربني
تها مــا فعلــت؟ وكيــف مزجــت الــزالل وهــل تــدرى الدجاجــة وهــى تــضع بيــض! منــه هــذا احلليــب

كــل ويكفــر ! حلديــد بــشىت األغذيــة األخــرى؟ إن هللا صــانع هــذا كلــه، ولكــن بعــض النــاس 
مـن كـل ى مث كلـ* من اجلبال بيو ومن الشجر ومما يعرشـون ى وأوحى ربك إىل النحل أن اختذ"

ا شراٌب خمتلٌف ألى الثمرات فاسُلك  إن ىف. وانه فيه شفاء للنـاسُسُبَل ربك ُذُلًال خيرج من بطو
ره وفوائـــده". ذلـــك آليـــة لقـــوم يتفكـــرون لقـــد . إن عـــسل النحـــل وضـــعت فيـــه كتـــب تـــصف آ

استطاعت هذه احلشرة أن تستخلصه من احلقول واحلدائق، والتالل واحلشائش، وجتمعت زمـرا 
  ! كرونغذاء ودواء للناس، والناس يلتهمون وال يشى بني شغَّاالت وملكات لتقدمه بعد َألْ 

واهليمنة على قوانني الكون كما تنفع اإلنـسان ىف احليـاة الـدنيا مـاد فهـى تقـدِّره علـى  *
خــر املــسلمون وذلــوا أمــام أعــدائهم إال لــتخلفهم ىف هــذا . إعــزاز عقائــده والــدفاع عنهــا ومــا 

حلق! "امليدان ت هللا نتلوها عليك  ته يؤمنون؟ى فبأ. تلك آ   ". حديث بعد هللا وآ
إن معركــة هائلــة ســوف تــدور بــني العــرب واليهــود، ولــن يعــدم اليهــود نُــَصَراَء هلــم مــن * 

والـسؤال الـذى . مجاهري األوروبيني الذين حيقـدون علـى اإلسـالم وال يعرفـون ال عيـسى وال دمحما
مـــىت يـــدخل املـــسلمون ىف اإلســـالم؟ مـــىت يـــصطبغون بـــروح اإلســـالم : البـــد مـــن اإلجابـــة عنـــه
مه؟ مىت ميشون حتت َعَلم القرآن؟ إن نبيهم قاد أمته مـن املـسجد، ورفـع ويعيشون ىف ظل أحكا



 

 

٦٤
ملــشارق واملغــارب نقلــوا . مــستواها العلمــى واخللقــى مــن صــفوفه املرتاصــة وراءه فلمــا اتــصلوا 

  . اجلماهري من األرض إىل السماء
م مل خيروا عليها صما وعميا* " ت ر  تتطلـب إن تـالوة القـرآن". والذين إذا ذكروا 

فمـن قــرأ وهـو غائــب ! يقظـة القلـب، وحــضور الـوعى، وتــذوق املعـاىن، وشــهود املـتكلم ســبحانه
  . الفؤاد مل يستفد من حركة اللسان شيئا

نيـــــني جيعلـــــون هللا غـــــايتهم، ورضـــــوانه أملهـــــم، *  يـــــصنع اإلســـــالم مـــــن أفـــــراد األمـــــة ر
إنــه يــصنع أمــَة َكــْدٍح . الهــل معــىن ذلــك أنــه يــصنع أمــة دراويــش؟ كــ! واالســتعداد للقائــه شــغلهم

ــدنيا واآلخــرة معــا ــاة تــدرك أن هللا رقيــب . وجهــاٍد ختــدم ال ــا عنــدما تباشــر شــؤون احلي واملهــم أ
ــا مــسؤولة عــن إحــسان كــل مــا خيــرج مــن بــني أصــابعها، وهلــا علــى ذلــك خــري الــدنيا  عليهــا، وأ

  ".واآلخرة
 ال تتجــول ىف الفــضاء  بـَــنيَّ جــل شــأنه أن الكــون حمكــوم بــسنن ضــابطة، وأن الكواكــب* 

وكذلك ما ينمـو علـى ! إن هلا مسارا مرسوما وسرعة حمددة، وعليها إشراف دقيق. كما حيلو هلا
: األرض مــن زرع لــه ســاق مرتفعــة أو لــه ســاق متتــد علــى الثــرى، كالمهــا خاضــع لنظــام حمكــم

: لـزمنإن جنبـات الكـون تـشبه آالت الـساعة الـىت حتـصى ا". وأنبتنا فيها من كل شيء مـوزون"
أالَّ * والــسماَء رفعهــا ووَضــع امليــزان * والــنجُم والــشجر يــسجدان * الــشمس والقمــر ُحبــْسبان "

وقـد يظهـر الفـساد ىف الـرب والبحـر بـسبب فوضـى النـاس، وقـد يقـع ثقـب ىف ". امليـزان تطَغْوا ىف
ن ولـ! بسبب اإلسراف والطغيان، بيد أن قياد الكون لن يضطرب ىف يد خالقـه" األوزون"طبقة 

ذن هللا بفناء العامل وإعادة اخللق بعـد بدئـه وإفنائـه . خيتل التوازن العام ىف قوانني املادة، إىل أن 
قامة العدل سـواء ىف تبـادل الـسلع أو ىف إعطـاء كـل ذى حـق  وحنن مكلفون خالل هذه املدة 

لِقْسط وال ُختِْسروا : "حقه من الناحية اإلدارية واالجتماعية   ".امليزانوأقيموا الوزن 
ـــى الفكـــر والنظـــر *  ـــور، وصـــاحب الكتـــاب الـــذى بـــىن اإلميـــان عل ـــىب العقـــل والن دمحم ن

  .واالستدالل واالستقراء
إنــه حركــة العقــل املتحــرر . اإلســالم هــو الفطــرة الــسليمة والطبيعــة اإلنــسانية املــستقيمة* 

  .من التقاليد، الباحث عن احلق، املتجرد عن األهواء
بكة مـن العالقـات املاديـة واألدبيـة متنـع أى فـرد مـن أن يعـيش إن احلكم اآلن صنع ش* 
ومعىن ذلك أنه البد من احلوار واألخذ والرد وعرض وجهات النظـر واالعتمـاد علـى . ىف قوقعة

إلخـــالص  الـــدليل ىف اإلقنـــاع واالقتنـــاع وإعطـــاء الـــرأى املعـــارض حـــق احليـــاة مـــا دام مـــصحو 
  .والتجرد



 

 

٦٥
 أســاس هــذه الرســالة، ســواء فكــر املــرء وحــده أم اســتعان إن التفكــري الــواعى العميــق* 
ت ربه ىف آفاق العامل الذى يعيش فيـه، ودمحم . صدقائه املهم أن يستيقظ العقل النائم فريى آ

  .عليه الصالة والسالم مرسل الصيحة الىت تنبه الفكر اخلامل، وترشد الشعوب التائهة
ىن أكـره الغبــاء واالفـرتاء ومــساندة الــدعوى وأ احـرتم حريــة الـرأى إىل أبعــد حـد، ولكــ* 

  .لعصا واستغالق العقل حبيث تعجز كل مفاتيح احلقيقة عن فتحه
. عرفنا صـدق دمحم بعـدما عرفنـا هللا بعقولنـا، وبعـدما رأينـا الـوحى احملمـدى طـابق العقـل* 

ر أمنلًة ىف تقديسه وتوحيده فضل مواهـب البـشر، إن العقل أ! انسب  َمْن محَّد وجمَّد، ومل يقصِّ
وما جرى على لسان دمحم صورة طبق األصل ملا ينبغى  من عظمة وخشوع وفق أدق مقـاييس 

  .العقل البشرى
لقد بىن القرآن اإلميان على حركة العقل الباحث اليقظ، مث صاغه ىف قالب من البيـان * 

  .املعجز
  .ه للتـُّرَّهاتوالقرآن ىف بنائه لإلميان يعتمد على العقل اإلنساىن، ورفض* 
إن العقل أمثن ما وهب هللا للناس، واإلميان الذى يقوم علـى ختـدير العقـل أو متويتـه ال * 

  ولكن مجاهري غفرية تنحى العقل جانبا مث تتكلم، فكيف نسمع هلا؟. وزن له وال خري فيه
 .إن العقـل البليــد الــذى ال يــدرس احليـاة وال يــستعد ملــا بعــدها لـيس هــو العقــل املــؤمن* 

خلق املوت واحليـاة ليبلـوكم أيُّكـم أحـسن ى الذ: "تنبه إىل هذا ىف كلمات واعية" املُْلك"وسورة 
ولقــد زينــا ". "خلــق الــرمحن مــن تفــاوت مــا تــرى ىف. خلــق ســبع مســاواٍت ِطَباًقــاى الــذ". "عمــال

ئــه عــن قوانينــه،". الــسماء الــدنيا مبــصابيح لكــون،   واحملــزن أن العقــل اإلســالمى اآلن جهــول 
ــا والقــدرة علــى اســتغالهلا شــراهة ىف : وهنــا شــىء آخــر انــضم إىل هــذا العجــز. ضــعيف اخلــربة 

وعــش . الــدنيا ضــحك ولعــب: طلــب امللــذات والعكــوف عليهــا مــع الــسماع إىل أغــاٍن تقــول لــه
مـــك، عـــش لياليـــك واليـــوم الفائـــت لـــن يعـــود أبـــدا، فلمـــاذا تـــضيعه؟ وهكـــذا جتمعـــت علـــى . أ
فـال عجـب إذا ُهـدِّدوا مبـصاير الكفـار الـذين إذا رُُمـوا ىف . اديـة والروحيـةاملسلمني كل اهلزائم امل

تكـم نـذير؟ : سـأهلم خزنتهـا"جهنم  بْنا وقلنـا: قـالوا* أمل  مـا نـزَّل هللا : بلـى قـد جـاء نـذير فكـذَّ
املفــروض أن العقــل ". أصــحاب الــسعري لــو كنــا نــسمع أو نعقــل مــا كنــا ىف: وقــالوا". "مــن شــيء

حلياة وأذكى ىف الكـون مـن العقـل امللحـد ألن اإلميـان  يقـوم ىف اإلسـالم علـى املؤمن أخرب  
ت هللا ىف آفاقــه إنــه لــشىء يثــري احلــزن والقلــق أن جنــد املــسلمني ىف ! مــل ىف الكــون ووعــى 

  :              مؤخرة القافلة البشرية على النحو الذى يقول فيه الشاعر
ـــــــــب  ـــــــــَضى األمـــــــــر حـــــــــني تغي ـــــــــيمٌ ويـُْق   ت

  !وال يُــــــــــــــــــْسَتْأَمرون وهــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــهودُ    

     
  



 

 

٦٦
قــد يكــون القــوام املمــشوق بعــض مــا امتــاز بــه بنــو آدم، ولكــن امتيــازهم األول، ولعلــه * 

إن نفخة من روح هللا األعلـى سـرت ىف أوصـال . أيضا األخري، هو ذكاء العقل واستقامة الفطرة
  .اإلنسان فجعلته كائنا خطري الشأن

ــُة *  ــو عــن منطــق إن التفكــري خاصَّ ــدين ينب العقــل احلــى، وِمسَــُة اإلنــسان الراشــد، وكــل ت
  .العقل، ويرفض حقيقة الفطرة، فهو لغو من عند الناس، وليس وحيا من عند هللا سبحانه

بني القرآن الكرمي أن اإلنسان امتاز على الدواب بعقله، فإذا فقد هذا العقل نظـر ومل * 
لباطل، وفقد نكاره لوجوده ولقائهير، ومسع ومل َيِع، ونطق    .  أهليته هلداية هللا، وعاَلَن 

مــرة أخــرى يعــود القــرآن إىل بنــاء اإلميــان علــى الربهــان، ويؤكــد أن الــدين لــيس عقــال * 
إن العقـــل منـــاط التكليـــف وســـلم . إنـــه عقـــل حيـــرتم الـــدليل وحيتفـــى بـــه! خرافيـــا يتبـــع الرتهـــات

  .  البعيدون عن هداهاالرتقاء، وأقرب اخللق إىل الدواب هم الكافرون 
ـا ولنفـسها " اقرأ"خالل ثالثني سنة من نزول *  خـذ لر حتول رجل واحد إىل أمـة رائعـة 

ا علـى ! ما تريد كان يستحيل ىف اخليال أن تتحـول أسـرة فقـرية ىف مكـة إىل دولـة تبـسط سـلطا
ـــدونىن"مـــا هـــى الوســـائل؟ ! العـــاملني ـــشركون ىب يعب ـــصال"، "شـــيئا ال ي ـــوا الزكـــاة وأقيمـــوا ال ة وآت

ـا جـربوت حكـم العـامل  "! وأطيعوا الرسول لعلكم تـُْرَمحون ا أمـة، ويـسقط  أهذه وسائل تنهض 
وبــديهى أن هــذه الوســائل ال ". األرض ال حتــسنب الــذين كفــروا معجــزين ىف"كلــه عــشرة قــرون؟ 

ة، وخرجـوا مـن يفهمها العجزُة والبُـْلُه، إمنـا يفهمهـا وحيـشدها رجـال فقهـوا سياسـة الـدنيا واآلخـر 
، وارتفعوا إىل سرية دمحم وصحابته   .سلطان األوهام والد

ــا أى امــرئ مــن القــارات اخلمــس اســتعرب وجــاد ىف لغــة القــرآن*  ــة . يعتــرب عربي فالعروب
وقد أسـلم قـدميا مـن الفـرس والـروم َمـْن خـدم القـرآن ولـسانه أكثـر ممـن . ليست دم جنس معني
أال تكون على القلوب أغشية وأال تكون على احلواس ِعلَـٌل متنـع واملهم ! ُوِلد ىف بطحاء اجلزيرة

وأى امــرٍئ َســِوىٍّ يــستطيع بعدئــذ أن يتبــع دمحما وهــو يناشــد البــشر . مــن حــسن الــسمع والنظــر
. فاســتقيموا إليــه واســتغفروه. أمنــا إهلكــم إلــه واحــد إمنــا أ بــشر مــثلكم يُــوَحى إىل: قــل: "أمجعــني

آلخـــرة هـــم كـــافرونالـــذين ال * وويـــل للمـــشركني  هـــل االســـتقامة علـــى ". يؤتـــون الزكـــاة وهـــم 
لفقـراء واجبـات صـعبة؟  الصراط واالستغفار من اخلطإ تكاليف شاقة؟ وهل توحيد هللا والرمحة 

ا كـذلك عنـد أوىل األثَـرة والِكـْرب  ولـذلك هـدد القـرآن العـرب، األولـني . ومـصري هـؤالء كـاحل! إ
لويل إذا طال إعراض ئهم األقدمني من . هم عن احلق وجفاؤهم لرسولهواآلخرين،  إنه مصري آ

إن عاقبـة األخـالق ". أنـذرتكم صـاعقة مثـل صـاعقة عـاٍد ومثـود: فإن أعرضـوا فقـل! "عاد ومثود
ة، وإن تباعــدت الــسنون األرض  فأمــا عــاد فاســتكربوا ىف"ملــاذا هلكــت عــاد؟ . القبيحــة متــشا

وأمـا مثـود فهـديناهم فاسـتحبوا العمـى "ذا هلكـت مثـود؟ وملا". بغري احلق وقالوا من أشد منا قوة
إن بطــر احلــق وَغْمــص النــاس عنــد عــاد، وإيثــار الغــى علــى الرشــاد والباطــل علــى ". علــى اهلــدى
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ما ـذه األخـالق؟  . احلق عند مثود، هو ما أودى  فهل ينجو غريمهـا مـن هـذا املـصري إذا ختلـق 

نظر إىل عرب اليوم وموقفهم من اإلسـالم فيغلبـىن إنىن أ. إن هللا ال يصلح عمل املفسدين. كال
  مث إن عذاب الدنيا ال يغىن عن عذاب اآلخرة. التشاؤم

ويظهــر أن اســتنارة العقــل ال تــستلزم اســتنارة القلــب، وأن هللا قــد يعــذر أصــحاب فكــر 
ومــن حــراس الــشعائر الدينيــة مــن ! حمــدود ولكنــه ال يعــذر أصــحاب هــوى غالــب ونيــة مغــشوشة

وهللا يعلـــم املفـــِسد مـــن : "وهللا أعلـــم بـــسرائر النـــاس. لـــشح املطـــاع واألثـــرة اجلاحمـــةيـــستعبدهم ا
ر  إن الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب واملــشركني ىف: "وهــو يقــول ىف هــذه الــسورة". املــصِلح

ولـــست أخـــاف مـــن هللا أن يظلـــم أحـــدا، فهـــذا ". أولئـــك هـــم شـــر الربيـــة. جهـــنم خالـــدين فيهـــا
وهـذا اخلـوف األخـري مـردود ألنـه .  أال يقبل توبة وأن حيـبس فـضلهإمنا أخاف من هللا! مستحيل

ــْوب، ومــا يـَْهِلــك علــى هللا إال هالــك وقــد ُخِتَمــت الــسورة بوعــٍد حــسٍن . غــافر الــذنب وقابــل التـَّ
إن الـــذين آمنـــوا وعملـــوا : "للمـــؤمنني الـــصاحلني علـــى شـــرط أن يراقبـــوا هللا ويـــصطبغوا خبـــشيته

ــم جنــات عــدن جتــر * يـَّـة الــصاحلات أولئــك هــم خــري الرب  ــار ى جــزاؤهم عنــد ر مــن حتتهــا األ
إن اجليــل الــذى غــري ". ربَّــهى ذلــك ملــن َخــشِ . رضــى هللا عــنهم، ورضــوا عنــه. خالــدين فيهــا أبــدا

كـان إذا دخـل بلـدا أسـرعت إليـه العدالـة والرمحـة، ووجـد . العامل قدميا كـان منوذجـا حيـا للقـرآن
  . أما اآلن فإن دار اإلسالم هلا شأن آخر!الضعفاء ىف كنفه الكرامة والقوة

وقـد رأيـت ىف جتـارىب أن الفـرق بـني تـدين الـشكل ! القلب القاسـى أبعـد شـىء عـن هللا* 
بعــض النــاس ىف طبــاعهم جالفــة وقــساوة ال ختفيهــا . وتــدين املوضــوع هــو قــسوة القلــب أو رقتــه
ف احلـــق فكـــره ارتكـــب أحـــدهم خطـــأ معـــى، مث عـــر . صـــور العبـــادات الـــىت يستـــسهلون أداءهـــا

قــد يكرهــون أهــل اإلميــان، . هــذه طبــاع بعــض اخلــوارج! االعتــذار ومتــىن لــو مل يعــرف هــذا احلــق
ومـا تقـول ىف امـرئ يـرى أن صـالح الـدين والـدنيا ال يـتم إال بقتـل ! ويتساهلون مـع أهـل الكفـر

 بـن على بن أىب طالب فيقتله مـستبيحا دمـه ومتقـر إىل هللا بـه؟ لقـد فهمـت ملـاذا ادعـى واصـل
ْرك هو ومن معه عندما قابلوا ثلة من اخلوارج فسألوهم عن دينهم لو عرفـوا مـن هـم ! عطاء الشِّ

وِإْن أحـٌد مـن : "حـىت يعـاملوا مبقتـضى اآليـة الكرميـة" حنن مشركون مستجريون: "قالوا! لقتلوهم
قلـب لعنـة مـن هللا إن قـسوة ال". املشركني استجارك فـَأِجْره حـىت يـسمَع كـالم هللا مث أَْبِلْغـه مأَمنَـه

  .نستعيذ به منها سبحانه
مــن شــعائر اإلســالم احلــب ىف هللا والــبغض ىف هللا، ولكنــه حــب ال أثــرة فيــه، وبغــض ال * 
. ومن خصائص الدين احلق أنه يتجاوز عن اخلطإ العابر ويتشدد مـع الـشذوذ الفـاجر. ظلم معه

اول رده عن إقراره، ومساحمته ىف ظلمـه لنفـسه وقد تدبرت موقف نبينا ملسو هيلع هللا ىلص مع ماعز فوجدته حي
ب ملوت، فكان له ما أراد. ما دام قد  وكان عيسى عليـه . غري أن ماعزا أىب إال تطهري نفسه 

ا اليهود لرمجها ملرصـاد لكـل عـاثر ! السالم حياول مثل ذلك مع املرأة الىت أتى  فالَقـَدر لـيس 
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ــه، واألنبيــاء مــصلحون  ــد اإلجهــاز علي  غــري أن الفــرق واســع بــني اخلطــإ العــابر. ال جــالدونيري

َبـع، وهـو أوسـع بـني هفـوة فـرد وتـشريٍع  واخلطيئة الفاجرة، والفرق واسع بـني زلـة قـدم وتقليـٍد يـُتـَّ
والغريــب أن أهــل . إن األنبيــاء مجيعــا ضــد اجلرميــة إذا حتولــت إىل عــرف عــام ونظــام ســائد. قــائمٍ 

يـب أمـام املعاصـى حـىت أمـست احلـضارة الغربيـة مـشحونة الكتاب قدميا وحـديثا متيـزوا بـربود غر 
مث أال يستحق التأمل الطويل أن تـرى ! بصنوف الدنس مع صمت مطبق من الكهنة املشاهدين

من هؤالء مـن يكـره اإلسـالم ويهـادن اإلحلـاد، ومـن يعلـن الـصالة مـن أجـل مرضـى اإليـدز، وال 
  يكرتث أقل اكرتاث لضحا الصهيونية واالستعمار؟ 

األرض مـا  أمل يـََرْوا كم أهلكنا ِمْن قبِلهم من قـرٍن َمكَّنَّـاهم ىف: " يقول هللا لكفار العرب*
ار جتـر  م ى مل منكِّن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا األ مـن حتـتهم، فأهلكنـاهم بـذنو

 عنـدما هذه مصاير احلضارات عندما تتفسخ، ومصاير األمـم". وأنشأ من بعدهم قر آخرين؟
هـل : ونسأل! تبقى على ظهر األرض حينا مث ختتفى حتتها خمليًة املكان آلخرين. تستكرب وتطغى

لباطـل،  هذا شأن الكفر احملض؟ أم القانون عام يشمل مـع الكـافرين أممـا أخـرى خلطـت احلـق 
هلدى؟ أو بعبارة أخرى بوا هل يستوى الذين أعرضوا عن اإلميان كله، والذين مل يكـس: واهلوى 

ت الواردة ىف السورة تشرح هذه القضية أن الكل سواء م خريا؟ الظاهر من اآل   .ىف إميا
إننــا نعــرض اإلســالم فقــط ! حنــن ال حنــارب معتــدين وال ُنْكــرِه أحــدا علــى اعتنــاق ديــن* 

ال عليـك، : فإذا آثر أحد الكفر قلنا له". فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. "على اآلخرين
كــل مــا نطلبــه منــك أن ترتكنــا نــدعو غــريك وأال تتعــرض هلــذا الغــري إذا !  منــا أذىولــن يــصيبك
لــبالغ . اســتجاب لنــا إن اإلســالم ىف نظــر هــو العالقــة الفــذة بــني هللا وعبــاده، وقــد كلفنــا هللا 

  .  فال تعرتْض طريقنا وحنن نبلغ الناس. وإيقاد الضوء أمام من جيهل
ملوا*  ثيــق الدوليــة وحبقــوق اإلنــسان، ورأينــا ألوفــا مؤلفــة مــن لقــد رأينــا العبــث الــشديد 

م ملــن يــسكنها ويعيــشون هــم ىف العــراء عــشرات الــسنني . املــسلمني يغــار علــيهم، فَيــَدُعون بيــو
فهل الرضا بذلك شرف؟ وهل الغضب لذلك تعصب ديـىن؟ إن هللا حيـب العـدل، فـأين العـدل 

 أن اســتنهاض اهلمــم عامليــا لتغيــري هــذه ىف استــضعاف املــسلمني علــى هــذا النحــو األثــيم؟ احلــق
، وإنصاف للبـشر، واحـرتام لإلنـسانية ـتم إال مبـصاحلها . األوضاع عبادة  والـدول الكـربى ال 

ومن هنـا كـان احلـب ىف هللا والـبغض ىف . وهذا ال جيوز! اخلاصة، وال تكرتث مبا يصيب اآلخرين
ود عليــك أو كرهــت عــادال لطمــٍع مل يــسقه هللا مــن عناصــر اإلميــان، فــإذا أحببــت جــائرا لنفــٍع يعــ

م إميانك   .  إن املشاعر املعتلة دليل إميان مزيف! إليك، فا
ة، بــل *  إن األمــة اإلســالمية مل تُــْستَـْثَن مــن مجلــة األمــم األخــرى، ومل تنــل شــيئا مــن احملــا

 وذاقـت مـا وإذا كانت األمم البائدة قد َجَنْت مـا غرسـْت،. إن اجلزاء من جنس العمل: قيل هلا
ملنطق نفسه   .  قدَّمت، فإن املسلمني معاملون 
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أال يقــودىن ! إنــىن إنــسان أعــيش ىف هــذا العــامل، وأعــرف قــواه ونواميــسه وخرياتــه ودالالتــه

ن وأتباعهـــا،  ـــا اخلـــالف بـــني األد ـــرْك جانب ـــسبيح حبمـــده واإلقـــرار مبجـــده؟ ألت هـــذا إىل هللا والت
ملـاذا أنـسى رىب . بـه، وْألفكِّـْر ىف مـصريى بعـد هـذه الـدنياوْألَُعوِّْل علـى عقلـى الـذى سأحاَسـب 

هـل . وأبتعد عن صراطه املستقيم؟ جيب أن أنعطف إليه وألـوذ بـه وهـا قـد ظهـر إنـسان يـصيح 
م ملـاذا الـصد عنـه؟ أال يـستحق هـذا الـداعى املتجـرد . األرض أن يثوبوا إىل رشدهم ويؤمنـوا بـر

". فآمنَّـا" آِمنـوا بـربكم: "لإلميـان أنْ ى نا، إننا مسعنـا منـاد ينـادربَّ "أن ُأِصيخ إليه وأتدبر دعوته؟ 
ــْر عنــا ســيئاتنا وتـََوفَّنــا مــع األبــرار نــه ال ". ربنــا، فــاغفر لنــا ذنوبنــا وَكفِّ إن هللا جييــب هــذا الــدعاء 
ال يهـم العنـصر أو النـسب، املهـم . يضيع عمل عامل من اإلنس أو اجلن، من السود أو البيض

نـــسان يـــدعو إىل الـــصالح علـــى ضـــوء مـــن . احلالعمـــل الـــص مـــاذا يتعـــاظم النـــاَس عـــن اإلميـــان 
اخلــشوع  واالســتعداد للقائــه؟ مــاذا ىف دعوتــه يؤلــب القلــوب ضــده أو حيــرض األحــزاب علــى 
لبـــوا عليـــه وقـــاتلوه،  قتالـــه؟ لكـــن العميـــان مـــن َعَبـــَدة األصـــنام واملتعـــصبني مـــن أهـــل الكتـــاب 

فلـيكن جـزاؤهم كمـا .  وطنهم وحتمل أنواع األذى ىف سـبيل معتقـدهمواضطروا أتباعه إىل هجرة
م أىن: "وصف هللا بعـضكم مـن . ال ُأِضيع عمل عامل منكم مـن ذكـر أو أنثـى فاستجاب هلم ر

رهـــم وُأوُذوا ىف. بعـــض ـــَرنَّ عـــنهم ى ســـبيل فالـــذين هـــاجروا وُأْخرِجـــوا مـــن د وقـــاتلوا وقُِتلـــوا ُألَكفِّ
ـــنَّه م وُألْدِخَل ـــارى م جنـــاٍت جتـــر ســـيئا إن الكفـــار قـــد تعلـــو رايـــتهم، وتنتـــصر ". مـــن حتتهـــا األ

  . ليكن، فذلك إىل حني. جيوشهم
ا فتيال*  ن ال جتدى أصحا ألد   . املهم هو العمل الصادق والسلوك الراشد. املباهاة 
ــه *  ىف عــصر هــذا، كمــا يقــول دمحم عبــده، يوجــد مــن يتحــدث عــن اإلســالم فيثــىن علي
أى ديــن أصــلح إصــالَحه؟ أى ديــن أرشــد إرشــاَده؟ أى شــرع كــشرعه ىف : "نــاء يقــولأعظــم الث
مــاذا فعــل لإلســالم؟ ومبــاذا ميتــاز علــى غــريه مــن أتبــاع : "فــإذا ســئل الواحــد مــنهم". اكتمالــه؟

ن األخرى؟   .ال حيُِري جوا" األد
لـسيف فليحمـل املـسلمون الـسيف، ومـا دام اإل*  نـصاف ال ما دام الظلم ال يـُْردَع إال 

لقتل فليخض املسلمون املعارك حىت يرتفع لواء العدالة إننا ِحَراٌص على الـسالم، . يتحقق إال 
َمـْت . فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. وىف ظله نبلِّغ رسالتنا وافرين لكن مـا العمـل إذا ُكمِّ

واملثــري أن فــوارق !  قتــالأفواهنــا، بــل إذا ُأوِجــع املــسلم َخــْسًفا حــىت يــرتك دينــه؟ مــا بُــدٌّ إذن مــن
والـسبب . العدد ال وزن هلا ىف هذا القتال، فالقلة تتصدى للكثرة، والواحـد يثبـت أمـام العـشرة

إنـــه . أن هللا ظهــري للمـــؤمن إذا قاتــل، فهـــو عنـــدما يــضرب تـــضرب معـــه قــوى األرض والـــسماء
 ، أيهـا النـىب: "توهـذا معـىن اآل. عطاء لقدرة هللا املنتقم من أعدائه بعدما توقحـوا وتبجحـوا

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني، وإن يكن منكم مائة : حرِّض املؤمنني على القتال
ـــم قـــوم ال يفقهـــون وأ مـــع احملققـــني ىف أن هـــذا هـــو احلكـــم ". يغلبـــوا ألفـــا مـــن الـــذين كفـــروا 



 

 

٧٠
و الظــرف العــارض األصــلى الثابــت الــدائم، وأن الثبــات أمــام اثنــني هــو عنــد الــضعف الطــارئ أ

: وذلك معىن قولـه تعـاىل! فإذا زال رجع احلكم إىل أصله، وهو تصدى الواحد لعشرة. املخفف
فـإن يكـن مـنكم مائـة صـابرة يغلبـوا مـائتني، وإن . اآلن خفف هللا عـنكم وعلـم أن فـيكم ضـعفا"

ذن هللا ستطيع بعـض وىف احلروب العاديـة يـ". وهللا مع الصابرين. يكن منكم ألف يغلبوا ألفني 
وىف حرب العبور األخرية اسـتطاعت ثلـة . اجلنود املتحصنني ىف معاقلهم أن يقاوموا جيشا جرارا

وعلمـت أن جنـد مـصر أوهـم العـدو . من اجلنود املشاة أن متزق فرقة من املدرعات اليهوديـة
ني وقـادهم أن معه قنبلة يدوية ورفع ذراعـه مـستعدا للهجـوم فرفـع اجلنـود اليهـود أيـديهم مـسلِّم

  ". إن الروح املعنوية للمقاتل الفدائى جتعل الواحد مجعا! أمامه أسرى
والواقـع أن األعمـال الكبـار ال تـتم . شكا ُعَمُر قدميا مـن َعْجـز الـصاحل وخيانـة القـوىِّ * 

، أما الطيبون الضعفاء فال خري فيهم   .   إال بَقِوىٍّ تقىٍّ
 علـى موسـى، فـإن املزيـة التقتـضى األفـضلية، املزية الىت ظهرت للَخْضر هنا ال تقدمـه* 

ومكانة الرجل جتىء من مواهب كثرية تلتقـى ىف شخـصه، المـن موهبـة واحـدة يكـون فيهـا مـربزا 
قد يكون املريض ىف فراشـه أحـدَّ بـصرا مـن ُعـوَّاده، فهـل . على حني يكون عاد ىف بقية صفاته

ذه امليزة؟ إذا ذُِكر التدين سـبق إىل األ واحلـق أن . ذهـان الزهـد ىف الـدنيا والبعـد عنهـايفضلهم 
  .املتدين املعزول عن الدنيا أو العاجز فيها الخري فيه والجدوى منه

  . يبني املوىل سبحانه أن الناس ُخِلقوا إلحسان العمل، وتلك وظائفهم ىف احلياة* 
شـــبة بـــني فـــريقني*  لـــدين كلـــه حيتـــال إلســـقاط راي: احلـــرب مـــن قـــدمي  تـــه فريـــق ضـــائق 

ــُشَعب اإلســالم كلهــا تمــع ب م ويــشد أرجــاء ا ــة . وإحبــاط غايتــه، وفريــق يــربط النــاس بــر وحال
م، ولكن هللا فتح أمامهم أبواب  املسلمني ىف هذا العصر رديئة، واهلزائم املادية واملعنوية حتيط 

 خلفنَّهم ىفَوَعــَد هللاُ الــذين آمنــوا مــنكم وعملــوا الــصاحلات ليــست: "اآلمــال عنــدما قــال هلــم هنــا
علــى أن هــذا ". ارتــَضى هلــمى األرض كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهم ولُيَمكِّــَننَّ هلــم ديــنهم الــذ

التمكني حيتاج إىل مقدمات طويلة، وجهود موصولة، فإن للقيادة والـسيادة مـؤهالت ال بـد مـن 
ا إقامـة ولننظر ما فعل الرسول وصحبه عنـدما أرادو . ويستحيل أن يتحقق لعاطل أمل. حتصيلها

لقـــد مكثـــوا قرابـــة ربـــع قـــرن يـــصارعون الوثنيـــة العربيـــة حـــىت هزموهـــا، مث مجعـــوا . دولـــة لإلميـــان
لتوحيد فلـول العـرب، ومـالوا علـى الرومـان والفـرس ميلـة واحـدة، فمـا هـى إال جـوالت يـسرية 

  . حىت أصبح املسلمون الدولة األوىل ىف العامل
ء نظرْت ىف العالقة بـني الـشرق والغـرب علـى من احملايدين العقال" جلنة"وددت لو أن * 

امتداد التاريخ املاضـى واملعاصـر، وكـشفْت عـن مثـريى احلـروب الداميـة بينهمـا، خـصوصا املـدة 
أكان اإلسالم معتد . من زحف الرومان على العامل ووقوع غرب آسيا ومشال إفريقية ىف أيديهم

 وأشــياعهم اهلجــوم ىف احلــروب الــصليبية حــني حــرر هــذه األقطــار مــن بــراثنهم؟ مث عــاود أبنــاؤهم



 

 

٧١
م بعد مئات السنني من الكر والفر مث عادوا ىف العصر احلديث بـدءأ . األوىل، فُردُّوا على أعقا

ليفـــه وزارة للمـــستعمرات  بليـــون علـــى مـــصر، وموســـوليىن علـــى ليبيـــا واحلبـــشة، و مـــن هجـــوم 
ــ اح اإلنكليــز وادى النيــل، وســقطت اإلســالمية، مث اجتــاح الفرنــسيون دول املغــرب كلهــا، واجت

القارة اإلسالمية ىف يد أهل الكتاب، فهل حنـن املعتـدون ىف هـذه احلـروب اآلمثـة؟ واليـوم تـسعى 
فــأين اإلنــصاف ىف هــذا . مجــاهري املــسلمني إىل العــيش بــدينها فُيْحَرمــون منــه، وُتَكــال هلــم الــتهم

م، ويــودون ا م منــه، املــسلك؟ واملــسلمون يؤمنــون بكــل ســطر ىف كتــا لعمــل بــه، فلمــاذا مينعــو
لكــذب؟  ــه  ــاٍب وال ختطُّــه "ويتطــاولون علــى صــاحبه، ويتهمون ــه مــن كت ــَت تتلــو مــن قبل ومــا كن

ب املبطلون . بيمينك ت بينـات ىف* إذن الر ومـا جيحـد . صـدور الـذين ُأوتُـوا العلـم بل هـو آ
م هجومــا وقــ. إن الفتنــة مبظــامل أهــل الكتــاب شــديدة". تنــا إال الظــاملون د شــنوا ىف هــذه األ

ــتم القــضاء عليــه  عامــا لــريدوا املــسلمني عــن ديــنهم ويـَُقلِّــصوا العمــل بــه ىف أضــيق نطــاق حــىت ي
  . شكال وموضوعا

لقعود والكـسل، ففقـدت *  ا والذت  ظهرت أجيال ىف األمة اإلسالمية جحدْت طاقا
ــا اســتحمقت ىف فهــم القــضاء والقــد ر، واعتنقــت خرافــة اجلَــْرب، حاضــرها ومــستقبلها مجيعــا أل

ومع ضرورة العطـاء والـصدق والتقـوى ال بـد . واعتمدت على الثرثرة ىف تسويغ فشلها وعجزها
وهـذا مطلـب عـسري، فأغلـب النـاس يعبـد املـال . من ابتغاء وجه هللا وجتريد النيـة مـن كـل شـائبة
ء حمـور النـشاط البـشرى وخييـل إىلَّ أحيـا أن الـر. واجلاه، ويدور حول شخـصه وأجمـاده ومآربـه

  !  وأن اإلخالص أندر من الكربيت األمحر كما يقولون
إن شخـصا مـن : قـالوا. قش القرآن ِفْريًَة صغرية وجهها أعداء اإلسـالم إىل النـىب ملسو هيلع هللا ىلص* 

من هذا الـشخص؟ . أهل الكتاب أو من خرباء الوحى القدمي هو الذى يلقن الرسول ما جيئ به
م يقولون"ى استبقاه ىف دائرة الظل فلم يعلم به أحد؟ وما الذ ". إمنا يعلمه بشر: "ولقد نـَْعَلم أ

اإلمجــاع معقــود علــى أن القــرآن ". ُمِبــني  وهــذا لــساٌن عــرىبى،يـُْلِحــدون إليــه أعجمــى لــسان الــذ
لـوحى القـدمي عالقـة قويـة  معجزة اللسان العرىب، فكيف انبجـست بالغتـه مـن فـم أعجمـى لـه 

يفة؟ وملــاذا مل يتحــدث هــذا الــشخص وميــيط اللثــام عــن نفــسه وعملــه، ويُِعــني قريــشا ىف أو ضــع
ا حملمد؟   عداو

احلق الـذى ُخِلَقـت بـه الـسموات واألرض يظهـر ىف القـوانني الدقيقـة الـىت حتكـم الـذرة * 
ت، والـرب والبحـر رَّة، والنملة والفيل، والسهول والغـا  وهنـاك علـوم جـادة تبحـث ىف هـذه! وا

لعجائب اهلاتفة بعظمة اخلالق   . األرجاء كلها، وتعود 
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 صفحة، بينما يقـع ١٣٠البهى ىف كتاب مستقل ىف . لدى د" األنعام"يقع تفسري سورة 
اب واحد يـضم تفـسري القـرآن   صفحة ليس إال من كت١٧نفس التفسري لدى الشيخ الغزاىل ىف 

ويبدأ تفسري البهى مبقدمة من أربع صفحات يقدم لنا فيها موضـوعات الـسورة ىف الوقـت . كله
البهــى ىف تفــسري ، وبعــد املقدمــة ينطلــق د. الــذى تــشغل مقدمــة الغــزاىل صــفحتني وثلثــا ال غــري

ت، واقفــا عنــد مجلــة مــن كــل آيــة  هــا إىل جمموعــات مــن اآل مــن كــل جمموعــة الــسورة مقــسما إ
مجلة بعد مجلة، وآية بعد آية، وجمموعة بعد جمموعة حـىت ينتهـى مـن الـسورة، علـى حـني ينطلـق 
الــشيخ الغــزاىل ىف جولتــه داخــل الــسورة واقفــا عنــد كثــري مــن النقــاط األساســية فيهــا وقفــة معلــق 
 أكثر منه مفسرا، وقـافزا فـوق نقـاط أخـرى، ىف أسـلوب قـوى حمكـم حـى حـار مدمـدم غـضبا ىف
حاالت كثرية ومتأمل حز ىف حاالت أخـرى ال تقـل كثـرة، ذائبـا إعجـا ىف مظـاهر القـدرة اإلهليـة  
فثــا ألــسنة النــريان ىف وجــوه الكــافرين واملتمــردين  كمــا تتجلــى ىف خلــق الطبيعــة واإلنــسان، و

لفعــل  وبكــل واملنــافقني واملتقاعــسني، وراثيــا حلــال األمــة اإلســالمية ىف أوضــاعها الراهنــة، وهــى 
ء والسخط والغضب املدمدم   . كيد تستحق الر

احلـوار مـع " األنعـام"تتناول سـورة ": "األنعام"دمحم البهى ىف مقدمة تفسري سورة . يقول د
م ىف  . املــشركني املكيــني، وهــم مــاديون، ىف جــانىب االعتقــاد والــسلوك كمــا تعقــب علــى ادعــاءا

 فيمـــا يَـــدَُّعون، وقبـــل كـــل شـــىء بتوضـــيح كـــل جانـــب مـــن هـــذين اجلـــانبني بتوضـــيح هدايـــة هللا
ففــى جانــب االعتقــاد يــذكر القــرآن ىف هــذه الــسورة بعــض مــا ُعــِرف : وحدانيــة هللا ىف الوجــود

هلــؤالء املــشركني مــن مــوقفهم مــن القــرآن، ومــن تــصورهم لــه ورســالته إىل الرســول عليــه الــصالة 
لرسالة وادعـاءهم بقبوهلـ. والسالم ـا املالئكـة يذكر إنكارهم تكليف البشر  ت (ا لـو نزلـت  آ

لقـــرآن، علـــى صـــحة رســـالته عليـــه )٩١، ٨ ، ولـــيس الـــوحى  ، وطلـــبهم دلـــيال حمـــسوسا مـــاد
ــة (الــسالم  ــة (، وادعــاءهم أن القــرآن مــن أســاطري األولــني )٣٧آي ، وإنكــارهم لآلخــرة )٢٥آي

لـدنيا وحـدها  م اإلميـان  آيـة (علـم الغيـب ، وادعـاءهم أن اجلـن شـركاء  ىف )٢٩آيـة (وإعال
  ). ١٠٠آية (، وادعاءهم أن هللا ينسل وأن له أوالدا من بنني وبنات )١٠٠

ن ىف أمـــوال  وىف جمـــال مـــا حيـــّل وحيـــرم ىف التـــصرفات يـــسجل القـــرآن علـــيهم ادعـــاءهم 
بــــدائى أو : النـــاس ىف الزراعــــة واحليــــوان، وهـــى األمــــوال املتــــوفرة عــــادة ىف كـــل جمتمــــع إنــــساىن

، وادعـاءهم أن )١٣٦آيـة ( لألصنام، وينفق على خدمة هذه األصنام حضارى، نصيبا خيصص
، وادعـاءهم حتـرمي األكـل مـن بعـض )١٣٧آيـة (أصنامهم حتـث علـى قتـل األوالد خـشية الفقـر 
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، وادعـــاءهم حــل أكـــل بعـــض )١٣٨آيـــة (ظهــور األنعـــام، وهــى البحـــائر والـــسوائب واحلــوامى 

ت عنــدما تــذبح دون أن يــذكر اســم هللا ع آيــة (ليهــا اكتفــاء بــذكر أمســاء أصــنامهم عليهــا احليــوا
 نزلـت حيـة اخـتص ون البحائر والسوائب واحلوامى إن، وادعاءهم أن األجنة الىت ىف بط)١٣٨

  ).١٣٩آية (ِحبلِّ أكلها الرجال وحدهم، وإن نزلت ميتة كانت للرجال والنساء على السواء 
 عــرض مــا ينبغــى ومــا ال ينبغــى ىف ولتقريــر مــا حيــل ومــا حيــرم ىف جمــال احلــالل واحلــرام بعــد

ــا األخــرية  جمــال االعتقــاد عقــب ذكــر كــل عقيــدة نــسبت إلــيهم تعرضــت هــذه الــسورة ىف آ
لتوضيح هداية هللا ىف جمال السلوك خاصة، فأعلن القرآن خسران الذين يقتلون أوالدهم َسَفًها 

ت (وحيّرِمـــون مـــا رزقهـــم هللا افـــرتاًء علـــى هللا  أعلـــن دســـتور احلـــالل كمـــا ). ١٥٠ - ١٤٠آ
تمـــع إنـــساىن حـــضارى  ت (واحلـــرام  ن نـــزول املالئكـــة ال يكـــون ). ١٥٣ - ٢٥١آ وأخـــرب 

ــتم إال ىف املرحلــة األخــرية للحيــاة  وأعلــن اهلــدف مــن وجــود ). ١٥٨آيــة (برســالة للبــشر وال ي
تمع الذى أرسل إليـه الرسـول عليـه الـصالة والـسالم، وهـو اخلالفـة ىف الـدنيا ووضـعه  موضـع ا

  ).١٦٥آية (االختبار ىف الطاعة 
مبا تسجله عن املشركني املكيني ومبا تفّنده من عقائـدهم وسـلوكهم ومبـا " األنعام"وسورة 

تمــع إنــساىن حــضارى تــسهم بقــدر كبــري ىف  ترمســه مــن عقيــدة ســليمة وســلوك مــستٍو مــستقيم 
فإشـراك اجلـن .  العقيـدةالقضاء على اخلرافة، وعلـى االسـتغالل املنحـرف ىف البـشرية عـن طريـق

 ىف علــم الغيــب ىف اعتقــاد مــن يعتقــد ذلــك هــو الــسبب ىف خــضوع اإلنــسان لألوهــام، وىف 
ــه عقيــدى عليــه ــه لالســتغالل الــسيئ ممــن هلــم توجي ــاة، وىف قبول ــه ونــشاطه ىف احلي . جتميــد حركت

األصــنام وادعــاء أن لألصــنام نــصيبا ىف األرزاق مــن احليــوان والنبــات يؤخــذ ممــن يعبــدون هــذه 
ليــوزَّع علــى القــائمني خبــدمتها ميثــل االســتغالل احلقــري عــن طريــق اســتخدام الــدين والعقيــدة ممــن 

  .يباشرون التوجيه به
ولـــيس أقـــل مـــن أثـــر اخلرافـــة واالســـتغالل الـــسيئ للـــدين علـــى اإلنـــسان ىف توجيهـــه وىف 

نــه علــى شــا  كلة اإلنــسان ىف أنــه يلــد مواقفــه وســلوكه ىف احليــاة تــصوير املعبــود، وهــو هللا هلالج لج، 
ــنقص إىل هللا، وهــو العجــز عــن خلــق الــذكر  ، إذ مــن شــأن هــذا التــصوير إســناد ال ذكــورا وإ

ث إال عن طريق الـصاحبة والولـد كمـا يفعـل اإلنـسان وهنـا يكـون  شـريك ىف الوجـود، . واإل
وهنـــا ال . ديـــةكمـــا أنـــه مــن شـــأنه جـــواز رفـــع اإلنــسان إىل مـــستوى هللا ىف املعبو . وهــو صـــاحبته

ــدر قيمــة اإلنــسان العابــد إلنــسان  تمــع البــشرى فحــسب، وإمنــا مــع ذلــك  تــستقر الوثنيــة ىف ا
ة   .مثله لو رفع هذا اإلنسان املعبود إىل درجة هللا ىف عبادته إبقاًء على هذه املشا

إذن توجه اإلنسان ضد االعتقـاد ىف اخلرافـة وتـدعو إىل الـتخلص منهـا، " األنعام"وسورة 
ثـريه، وضـد التـصور البـدائى  ألنـه يَـِشني  لدين وتطلب عدم الوقوع حتـت  وضد االستغالل 

والقرآن عن طريق هـذه الـسورة ينـصح اإلنـسان إذن مبعرفـة الواقـع كمـا . اإلنسان ويهدر كرامته
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لتــاىل ينــصحه  بــسلوك الطريــق املوصــل إىل معرفتــه، وهــو طريــق العلــم واليقــني، وينــصحه هــو، و

ن شـــأن الـــدين هـــو للهدايـــة والتوجيـــه، ولـــيس مـــصدرا للمهنـــة واالحـــرتاف، فـــضال عـــن أيـــضا 
وإذ يبعــد القــرآن التــصور البــدائى عــن ذات هللا هلالج لج فإنــه ال يريــد أن يــضع هــذه . االســتغالل بــه

الذات ىف إطارها الواضح الصحيح فقط، وإمنا يريد مع ذلك احليلولـة دون أن يـسقط اإلنـسان 
رة أخرى، ودون أن يهبط عن مستواه اإلنساىن املكرم عنـد هللا إىل مـستوى املمـتهن ىف الوثنية م

  .الوضيع عندما يرفع إنسا ىف احرتامه وخيضع له إىل درجة هللا ىف عبادته
لــدين والعقيــدة  خلرافــة واالســتغالل  وهــذه األمــراض االجتماعيــة الثالثــة مــن االعتقــاد 

ضها هـى الـسبب ىف ختـبط البـشرية ىف التوجيـه ىف وقتنـا احلاضـر  والتصوير البدائى  كلها أو بع
ـــا بعـــضها ضـــد  ا العديـــدة ىف الفكـــر، وىف صـــراع جمموعا كمـــا كانـــت ىف املاضـــى، وىف تناقـــضا
ا، وىف احنطاطها ىف السلوك رغم  بعض، وىف متزيق ما جيب من األواصر القوية ىف ترابطها وتعاو

  . علم والصناعة التطبيقيةتقدمها ىف احلضارة املادية وىف ال
ىف بعـض االجتاهـات الفلـسفية كاملاركـسية، واسـتمرار وضـع الكنيـسة ىف " احلزب"فَوْضع 

بعض االجتاهات الدينية كالَكثْـَلَكـة، َوْضـع تلـك وهـذا ىف مـوطن القداسـة موضـع هللا هـو خرافـة 
ضـَع هللا ىف العـصمة  مو وَوْضع اإلنـسان األول ىف احلـزب أو الكنيـسة. اإلنسان ىف وقته املعاصر

وإنزال هللا من عليائه ليحـل ىف اإلنـسانية أو .  الطاعة له هو استغالل للعقيدة الوثنيةمع وجوب
إن هللا ال تدركـــه األبـــصار، وهـــو يـــدرك . ىف العـــامل مـــرة، وىف الكنيـــسة أخـــرى، تـــصوٌر بـــدائىٌّ 

  ". األبصار، وهو اللطيف اخلبري
فمـثال َوَصـَف، . تاج إىل الوقوف إزاءهـا حتلـيال ومناقـشةوىف املقدمة أيضا آراء وأفكار حت

ــم مــاديون فهــل تنطبــق تلــك الــصفة علــيهم؟ أتــراهم مل يكونــوا . رمحــه هللا، املــشركني املكيــني 
؟ لقــد كــانوا يؤمنــون  لعكــس لقــد كــانوا . يؤمنــون  ملالئكــة؟  أتــراهم مل يكونــوا يــصدقون 

م ك ملالئكة، بيد أ م بنات له سـبحانه، لكـنهم كـانوا يؤمنـون يؤمنون  انوا ينظرون إليهم على أ
ألذن  ــْسَمع  لعــني وُت ــَرى  ــم علــى كــل حــال، واملالئكــة غيــب مــن الغيــب، وليــسوا كائنــات تـُ

ليـد ألنف وتـُْلَمـس  جلـن، واجلـن خملوقـات غيبيـة أيـضا؟ بلـى  . وُتَشّم  تـرى أمل يكونـوا يؤمنـون 
جلـن، و  ـم ويعرفـون مـنهم خمبَّـآت الغيـبكانوا يؤمنـون  م يتـصلون  ـا لكـنهم . إن زعمـوا أن كهَّ

ئهــم وإرجــاعهم إىل  حيــاء آ آلخــرة، وكــانوا يطــالبون النــىب  رغــم ذلــك كلــه مل يكونــوا يؤمنــون 
إذن فاملــشركون مل يكونــوا مــاديني كمــا . احليــاة كــى يــصدقوا أن هنــاك عاملــا آخــر وراء هــذا العــامل

وعلى هذا ينبغى أن نـضّيق . االصطالح، اللهم إال فيما خيص وجود اآلخرةنفهم من معىن هذا 
ا مشركو مكة فال نطلقه إطالقا بل نقصره على إنكارهم للبعث ومـا  معىن املادية الىت يوصف 

  . يتبعه من حساب وثواب وعقاب
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البهى دائما ما يـصف، ىف كـل . وإذا كان ىل أن أستبق األحداث هنا فقد الحظت أن د

م كـانوا يفتخـرون سا نية رغم أ نيون شديدو األ م أ حنة تسنح له، وثنىي العرب ىف اجلاهلية 
م ويغـدقون  . علـيهملكرم فعال ال كالما وال ينسون الفقراء وذوى احلاجة من حوهلم بل يعطـو

هـوعند حامت الطائى مثال  خلـري وإكرامـه ابنتـه ألن أ ا كـان رجـال  وِذْكر النـىب عليـه الـسالم لـه 
وكان كثري مـنهم، كمـا يبـني لنـا الـشعر اجلـاهلى، يـرون ىف املـال وسـيلة لتخليـد الـذكر مـن . كرميا

وإن أبيـات احلطيئـة امليميـة الـىت يتحـدث فيهـا عـن . خالل إنفاقه على احملتاجني وعلى الضيوف
ن مـسافرا عـابرا مـر بـه  ذات مـرة خوف البدوى املُْعِدم من هول الفـضيحة حـني يـسمع النـاس 

كله هو وأوالده، فلم يـستطع أن يقـدم لـه طعامـا  م وليال ما  ليال، ومل يكن ىف بيته منذ عدة أ
حىت لقد عرض ابُنه عليه أن يذحبه ويقدم حلمه للضيف كيال مترَّغ مسعُته ىف الوحل، فأخذ يفكـر 

رأى ىف ذلـــك ويقلـــب األمـــر ىف ذهنـــه ويهـــم أن يـــستجيب القـــرتاح ابنـــه ويذحبـــه فعـــال، لـــوال َأْن 
كـــل احلمـــري الوحـــشية ىف ذلـــك  الوقـــت العـــصيب عانـــًة مـــن احلُُمـــر الوحـــشية، وكانـــت العـــرب 
ن مسينـــة منهـــا، فخـــرت صـــريعة فاجرتَّهـــا وذحبهـــا  الوقـــت، فوجـــه ســـهما مـــن ســـهام كنانتـــه إىل أ
ل، وكأنـــه ابـــن آخـــر  هنـــإ  ت تلـــك الليلـــة  وســـلخها وشـــواها طعامـــا مريئـــا للـــضيف، الـــذى 

ولـدينا  . ولزوجته، أقـول إن أبيـات احلطيئـة هـذه لتكفـى متامـا ىف التـدليل علـى مـا أقـولللحطيئة 
ــَنن  كــذلك الــصعاليك، الــذين خلعــتهم قبــائلهم جلرائــرهم الكثــرية، والــذين كــانوا يتجمعــون ىف قـُ
ســني  ــا فيمــا بيــنهم غــري  اجلبــال ومــضايقها ويهــامجون املــارة ويــستولون علــى أمــواهلم، مث يوزعو

ـا احملتاج م فيما أفـاءت األقـدار علـيهم، بغـض النظـر عـن الوسـيلة الـىت اكتـسبوا  ني بل يشركو
ت األستاَذ الدكتوَر نبـأُ حلـف الفـضول؟ ومـا أدراك مـا . تلك األموال، فهذه نقرة أخرى مث أمل 

م واقتـــضاء حقـــوقهم  حلـــف الفـــضول، ذلـــك احللـــف الـــذى أنـــشئ ملـــساعدة املظلـــومني ونـــصر
م وحـدها؟ إنـه إجنـاز مـن إجنـازات الـوثنينياملهدرة الىت ال  كمـا  . يستطيعون احلصول عليهـا بقـو

وىف شـعر الفـرزدق . كان من بني الوثنيني من ينفق ماله ىف استنقاذ الفتيات الصغريات من الوأد
ال وىف اجلاهلية أيضا كان هناك من أجـداد . افتخار شديد، وله كل احلق، مبآثر جده ىف هذا ا

وكان العرىب على استعداد دائم . مي من يوفر للحجاج الطعام والشراب دون مقابلالرسول الكر 
كـذلك  . لتقدمي روحه فداء قبيلته عند اشتعال احلرب، ويعد ذلـك مفخـرة مـن املفـاخر العظيمـة

م حـني ميـررن أمـامهم، فـضال عـن أن يفكـروا  م ال ينظـرون إىل جـارا كان الشعراء يتمدحون 
مىف االعتــداء علــى أ وهــذه بكــل يقــني منقبــة مجيلــة كرميــة ال يــصح أن ننــساها ىف . عــراض جــريا

  .هذا السياق
وقـــد قـــال الرســـول . إن اجلـــاهليني مل يكونـــوا خـــالني مـــن الـــصفات الكرميـــة رغـــم وثنيـــتهم

س أخيــار، " خيــاركم ىف اجلاهليــة خيــاركم ىف اإلســالم: "الكــرمي ميــا يفيــد أن اجلاهليــة كــان فيهــا 
علـى أننـا ال نعفـى اجلـاهليني مـن وجـود عيـوب خطـرية مهلكـة ىف . ا ىف سوادوليست كلها سواد
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م وعقائــدهم وأذواقهــم، لكــن هــذا كلــه وأكثــر منــه ال  م وتقاليــدهم وتــصرفا م وعــادا شخــصيا
ـــم كـــانوا بـــال حماســـن علـــى اإلطـــالق كمـــا يفهـــم مـــن إحلـــاح األســـتاذ الـــدكتور علـــى  يعـــىن أبـــدا أ

نيــة،بل كانــت فــ أل وينبغــى أال ننــسى أن . يهم طائفــة مــن الفــضائل أو مــن مخائرهــااتــصافهم 
هؤالء الناس الذى كانوا إىل وقت قريـب آنـذاك وثنيـني جـاهليني هـم هـم أنفـسهم الـذين نـصروا 

لـــنفس والنفـــيس وكـــانوا علـــى مـــستوى التحـــدى فلـــو مل يكونـــوا . اإلســـالم وَضـــحَّْوا ىف ســـبيله 
نيــني فحــس ــة حماســن، وكــانوا أ ي ــم ومطــالبهم يتمتعــون  ب ال ميكــنهم اخلــروج مــن شــرنقة ذوا

ــذا الــدور احلــضارى العظــيم الــذى غــري التــاريخ  الشخــصية الــضيقة، أكــانوا يــستطيعون القيــام 
ه اإلسالُم العظيم؟    وَمحََّلهم إ

ـــة أفـــضل مـــن اإلســـالم كمـــا فعـــل املستـــشرق  ن اجلاهلي ـــزعم  علـــى أن هـــذا شـــىء، وال
نعــم كــان ىف اجلــاهليني . وث اليهــودى األصــل شــىء آخــر متامــاالربيطــاىن ديفيــد صــمويل مرجليــ

فضائل، ومل يكونـوا كلهـم مـذّمات ومعايـب، لكـن اإلسـالم بعقائـده وتـشريعاته وأخالقـه ومبادئـه 
وقيمـــه وطموحاتـــه وأذواقـــه أفـــق ســـام عظـــيم الـــسمو ال يُطَـــال، فـــضال عـــن أن تكـــون مـــن تريـــد 

مــا أفقــان خمتلفــان. احلــسناتمطاولتــه عبثــا هــى اجلاهليــة مهمــا كــان فيهــا مــن  اجلاهليــة أفــق : إ
ولقــد أملــى علــى مرجليــوث حقــده علــى اإلســالم . أرضــى، أمــا اإلســالم ففــى الــسماوات العــال

تـى "Mohammed and the rise of Islam: "ونبيه أن يقف ىف كتابه ، ىف كل مناسـبة 
د اإلســـالم مبـــا ىف ذلـــك فيهـــا ذكـــر الـــصراع بـــني الوثنيـــة العربيـــة واإلســـالم، ىف صـــف الوثنيـــة ضـــ

تعذيب الوثنيني للمسلمني حىت لقد قال عن أىب عامر الراهب رجـل بيزنطـة وعميلهـا ىف يثـرب، 
م فيـه ضـد  ذلك الذى بىن له املنافقون مسجد الضرار ىف بعض أطراف املدينة ليحيكـوا مـؤمرا

ل هجــرة النــىب الــدين اجلديــد بعيــدا عــن عيــون املــسلمني، إنــه كــان ذا ميــول إصــالحية دينيــة قبــ
قناعــه  وأتباعــه إىل يثــرب، إال أن القليــل الــذى خــربه مــن دمحم بعــد هجرتــه إىل هنــاك كــان كفــيال 

ـــى اإلســـالم ـــاجر. فـــضيلة الوثنيـــة عل ـــك  مرجليـــوث مـــن حاقـــد ف ـــيس هـــذا !  ل ـــى َأْن ل عل
ملـــستغرب منـــك، فقـــد فعلهـــا أســـالفك مـــن قبـــل حـــني ذهـــب وفـــد مـــن يهـــود يثـــرب إىل مكـــة 

ـم يستنفرو  ن املشركني حملاربة دمحم عليه السالم ودينـه ديـن التوحيـد، الـذى يزعمـون حـىت اآلن أ
ــا أم ديــن دمحم؟ فكــان : هــم ســدنته الوحيــدون، فــسأهلم املــشركون ــدينني أقــوم ســبيال؟ دينن أى ال

أى أن الوثنيـة خـري مـن توحيـد رب العـاملني ومـن اتبـاع . بل دينكم طبعـا: اجلواب السافل اللئيم
ش وَخْلِفهـم الــدىنء . مي كنبـيهم موســىنـىب كـر  فمـاذا ميكـن أن يقـال ىف حــق هـؤالء األنـذال األو

ايـة  مثلهم؟ والعجيب من هذا الرجل أنه، بعد كل ما افرتاه على الرسول ىف كتابه، قـد عـاد ىف 
ــا مــن صــنعه هــو ال مــن  الكتـاب فــأثىن علــى الرســول ثنــاء كبــريا، وإن مل يتغــري كالمــه ىف نبوتــه وأ

  !د هللاعن
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ــا د ". األنعــام"البهــى الطريــق إىل تفــسريه لــسورة . وبعــد فهــذه هــى املقدمــة الــىت مهــد 

إنـه أسـلوب صـادر . وفيها كالم طيب وِجدُّ مفيد، واألسلوب كما ترى يكـاد خيلـو مـن االنفعـال
أسـلوب يـؤدى املعـىن . عن العقل، وجيرى على وترية واحدة ال تلوين فيها إذ هى حتت السيطرة

دوء ودون انتفاض أو اسـتفزازاملر  كمـا أنـه حيتـاج إىل شـىء مـن اإلحكـام واسـتبدال بعـض . اد 
ـا"ما استعمل من ألفاظ إىل غريها ككلمة  ، أى جمموعـات البـشرية، إذ ال نـستخدم ىف "جمموعا

أمـــا ". شـــعوب العـــامل"أو " أمـــم األرض: "بـــل ميكـــن أن نقـــول" جمموعـــات"هـــذا الـــسياق كلمـــة 
: كذلك ما املقـصود بقولـه. من أن تتسع ملا يريد األستاذ الدكتور أن يقولفأضيق " جمموعات"
ن األمــراض االجتماعيــة الثالثــة املــذكورة هــى "االســتغالل املنحــرف ىف البــشرية" ؟ أو مــا املــراد 

ختبط "السبب ىف ختبط البشرية ىف التوجيه ىف وقتنا احلاضر كما كانت ىف املاضى؟ ترى ما معىن 
لـــدين"؟ وهنـــاك "توجيـــهالبـــشرية ىف ال متزيـــق مـــا جيـــب مـــن األواصـــر القويـــة ىف "، و"االســـتغالل 

ا   .، ومها تركيبان غريبان، وىف معنامها اضطراب وشىء من الغموض"ترابطها وتعاو
وعلى خـالف الـشيخ الغـزاىل، الـذى جيـول ىف الـسورة جولـة سـريعة يقفـز فيهـا فـوق كثـري 

لعاطفة ونصا من التفاصيل، وكذلك بعض اخلطوط العامة  مما جيعل من تفسريه تلخيصا ممزوجا 
ــة آيــة . أدبيــا مجــيال، نلفــى د البهــى حريــصا علــى تفــسري كــل شــىء ىف الــسورة كلمــة كلمــة وآي

ت بعــد جمموعــة حــىت ينتهــى مــن الــسورة كلهــا وهــذا نــص ممــا كتبــه ىف تفــسري . وجمموعــة مــن اآل
سلوبه هـالسورة الىت ىف أيدينا اآلن، ومعظمه إعادة كتابة ل ت الكرمية  و غـري مـضيف إليهـا آل

ل احلمـــــد  الـــــذى خلـــــق الـــــسماوات واألرض وجعـــــل *  ﷽ـــــ: "شـــــيئا ذا 
م يـَْعِدلون لثنـاء واحلمـد لـه: الظلماِت والنوَر مث الذين كفروا بر احلمـد : "ابتدأت هـذه الـسورة 

ىل ىف االتـصال بـه سـبحانه اعرتافـا بنعمـه، ووفـاء ، وهو ما جيب على املؤمن أن يبادر بـه املـو "
حلمـد والثنـاء علــى هللا، لتقـرر مــن أول األول . حلقـه ىف الـشكر عليهــا ) ؟(والـسورة، إذ تبتــدئ 

أن موقــف الكــافرين بــه مــن املكيــني هــو موقــف ضــد خــصائص الفطــرة البــشرية، موقــف املنكــر 
ت الكونيـــة العظيمـــة الدالـــة علـــى تفـــرده ىف الـــذى خلـــق " الوجـــود وحـــده، إذ هـــو للـــنعم ولـــآل

، فهو اخلالق ملا ارتفـع ومسـا ىف الوجـود، وملـا اسـتقر "السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور
. ورسب فيه، وكذلك ملا قابل بعـضه بعـضا مـن النـور والظلمـة فيمـا ارتفـع واسـتقر علـى الـسواء

ـل حتمـا إىل وحدانيتـه ىف الكـون  وخْلُق األمور املتقابلة دليل أكيـد علـى القـدرة الفـذة الـىت تُـ  َوصِّ
ووضــوح هــذا الــدليل علــى القــدرة الفــذة خلــالق الكــون مــن شــأنه أال حيجــب األبــصاَر عــن ، كلــه

م يعــدلون. "رؤيتــه حجــاٌب مــن هــًوى وغــرٍض ىف نفــس إنــسان مــا ، ولكــن "مث الــذين كفــروا بــر
ميان به وحـده إىل اآلخـرين عمى الشرك والوثنية هو الذى ينقل بعض املضللني بنعمة هللا من اإل

ـــا إىل اإلميـــان بعديـــد مـــن  مـــن الـــشركاء، هـــو الـــذى جيعلهـــم يعـــدلون عـــن وحدانيتـــه ويكفـــرون 
 ". أصنامهم
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ويلفت النظر ىف هذا النص عدد من املالحظـات الـىت تـشيع ىف تفـسري األسـتاذ الـدكتور 

خــر وال حبــديث مــن منهــا مــثال أنــه ال يستــشهد بكــالم مفــسر آ: عليــه رمحــة هللا أو تغلــب عليــه
ــا ىف الــشرح وإيــصال فكرتــه إىل القــراء . أحاديــث النــىب عــادة وال يــورد شــواهد شــعرية يــستعني 

كذلك ال يتطرق ىف حديثه إىل أى أمر من أموره الشخصية علـى العكـس ممـا ىف تفـسري الـشيخ 
. طرةالغــزاىل، وال ينفعــل مثلــه وهــو يتحــدث عــن أعــداء اإلســالم بــل حيــتفظ مبــشاعره حتــت الــسي

ــة علــى تفــرده ىف  ــة العظيمــة الدال ت الكوني ــنعم واآل ــه الــىت يــشري فيهــا إىل ال ومنهــا أيــضا عبارت
ت الكونيــة تــدل علــى : الوجـود وحــده، وهــو مــا يثــري ســؤاال شــديد األمهيـة تــرى هــل الــنعم واآل

ت  ت وحيـوا تفرده سبحانه ىف الوجود وحده؟ إذن فماذا تكون املخلوقات مـن مجـادات ونبـا
بــشر وأفكــار ومــشاعر وعواطــف؟ أكــل هــذا ال وجــود لــه؟ تــرى أمــن املمكــن إنكــار كــل ذلــك و 

العــامل اهلائــل الــذى ال نعــرف لــه حــدودا؟ لــو كــان األمــر كــذلك مــا كانــت هنــاك أيــة مــشكلة ىف 
مث . موضــوع اإلميــان  أو إنكــار وجــوده ســبحانه ألنــه ال وجــود لنــا أصــال، ومــن مث فــال إنكــار

ة حبيــث يكــون مــاذا ىف خلــق األ مــور املتقابلــة ممــا يفــرتق بــه هــذا اخللــق عــن خلــق األمــور املتــشا
. اخللــق األول أدل مــن اخللــق األخــري علــى القــدرة الفــذة خلــالق الكــون؟ ال أســتطيع أن أوافــق د

أمـا . ، وال أدرى كيـف يكـون"املـضللني بنعمـة هللا: "وهناك أيضا قولـه. البهى لألسف على هذا
فركاكــــة ىف التعبــــري، واملقــــصود " ان بــــه وحــــده إىل اآلخــــرين مــــن الــــشركاءاالنتقــــال مــــن اإلميــــ"

أو " االنتقال من اإلميان بـه وحـده إىل إشـراك بعـض خملوقاتـه معـه: "ألسلوب البسيط املستقيم
هكـذا بكـل بـساطة وبكـل وضـوح وبكـل اسـتقامة ىف صـوغ ": االنتقال مـن التوحيـد إىل الـشرك"

 والوثنية هو الذى ينقل بعض املضللني بنعمة هللا من اإلميـان كذلك كيف يكون الشرك. العبارة
ــه وحــده إىل اآلخــرين مــن الــشركاء؟ إن معــىن هــذا هــو أن الوثنيــة والــشرك يــنقالن النــاس إىل  ب

  .وهو كالم ال معىن فيه. الوثنية والشرك
 ويتكــرر ىف هــذا التفــسري. مث ميــضى األســتاذ الــدكتور ىف تفــسري الــسورة تفــصيال كمــا قلنــا

ـا، ورابطـا بـني املاديـة القدميـة واملاديـة  انتقاده، رمحه هللا، للمادية واملاديني متهمـا مـشركى مكـة 
الـــشيوعية ىف عـــصره، غـــري مـــضيع فرصـــة تـــسنح لـــه دون أن يتخـــذها النتقـــاد املاركـــسية ودوهلـــا 

ـام املـشركني أل. وأنظمتها يـة معجـزة فهو يقول مثال ىف تعليقه على اآلية السابعة وما فيها من ا
ـا ليـست سـوى سـحر مبـني، يقـول ىف تعليقـه علـى هـذا إن  ميكن أن تنزل معضدة رسـول هللا 

ـام يوجهـه املـاديون  " نسبة اخلداع إىل دين هللا رغم وضوح صدقه وواقعية مبادئه هو ادعاء أو ا
ملادى وحده وإنكارهم ما عداه مـن القـيم العليـا ىف حيـاة اإلنـ . سانكل عصر لتغطية متسكهم 

نــه أفيــون الــشعوب نــه ســحر، ويـُْرَمــى اليــوم  ألمــس  والــسحر واألفيــون  . فقــد رُِمــَى ديــُن هللا 
كالمهــا اليعــرض الواقــع، ولكــن ميــوه بــه ىف التــصور فحــسب، مــع أن اإلنــسان املــادى نفــسه ال 

ىن لــصراحة وســلوك . يــساير الواقــع ألنــه انتهــازى ومنفعــى ودنيــوى وأ ومــسايرة الواقــع تقــضى 
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وقد أشر ىف موضع آخـر مـن هـذا الكتـاب إىل أن األسـتاذ الـدكتور يثبـت ". الطريق املكشوف

القـرآن "على غالف كل جزء من أجزاء تفسريه حتت اسم السورة املفسرة ىف ذلـك اجلـزء شـعار 
هـى مـن أقاويـل كـارل مـاركس أىب الفلـسفة " الدين أفيـون الـشعوب"وعبارة ". ىف مواجهة املادية

ـم املاركسية، ن ختـدر البـشر وتـومههم   وهى فلـسفة ماديـة تنكـر البعـث واإللـه وتـرى أن األد
م وشقائهم على األرض ىف الـدنيا بنعـيم مقـيم ىف الـدار اآلخـرة، الـىت  سوف يعوضون عن حرما

ــدين إذن أفيــون يغيــب النــاس عــن واقعهــم . لــيس هلــا وجــود ىف تلــك الفلــسفة كمــا وضــحنا فال
وكانــت مــصر ىف عهــد . يــاالت واألوهــام الــىت لــيس هلــا ظــل مــن احلقيقــةوجيعلهــم يعيــشون ىف اخل

الحتــاد الــسوفييىت ارتباطــا وثيقــا، وإن جــاء أنــور  عبــد الناصــر تتبــىن االجتــاه االشــرتاكى وتــرتبط 
رتباطـه مـن الـسوفييت إىل األمريكـان ففـى ظـل هـذه . السادات بعد وفـاة عبـد الناصـر فانتقـل 

ه وظهــر فيــه عــداؤه لالجتــاه املــادى اإلحلــادى الــذى كــان ميثلــه البهــى تفــسري . الظــروف كتــب د
آنذاك االحتاد الـسوفييىت، واجتهـاده ىف إظهـار وجـه اإلسـالم اإلنـساىن الناصـع الراقـى إزاء هـذه 

  .املادية امللحدة
ن د البهـى، حـني كتـب مـا كتـب فـضحا لالجتـاه الـشيوعى ىف . على أنـه ال ينبغـى الظـن 

وىف الــبالد التابعــة هلــا مــن دول العــامل الثالــث، كــان يتخــذ اجلانــب املقابــل بــالد الكتلــة الــشرقية 
ال بــل كتــب مــا كتــب اعتــزازًا بدينــه . مــصطفا مــع أعــداء الــشيوعية مــن دول االســتعمار الغــرىب

وعقيدة هذا الدين وشـريعته وأخالقـه وماضـيه العظـيم ورغبـًة منـه أن يتمـسك املـسلمون بـدينهم 
وقـد سـبق أن نـشر . ا أحـرارا مـستقلني، فـال إىل الـشرق وال إىل الغـربوقيمه ومبادئه وأن يكونو 

الفكـــر اإلســـالمى احلـــديث وصـــلته : "م، كتابـــه١٩٥٧قبـــل ذلـــك بـــسنوات، وحتديـــدا ىف عـــام 
، الــذى بــني فيــه أالعيــب املستــشرقني وتــزييفهم للحقــائق لــدن تنــاوهلم ألى "الســتعمار الغــرىب

إلســالم، وتـــشويههم عــن عمـــد  وإصــرار وكـــذب وتــدليس لـــديننا احلنيــف خدمـــة شــىء يتعلـــق 
لــدوهلم االســتعمارية ورغبــة ىف إخــضاع املــسلمني هلــا واجتهــادا شــيطانيا مــنهم ىف إخــراجهم مــن 

فالرجــل إذن خــالص النيــة ىف خدمــة . ديــنهم عــن طريــق التــشكيك فيــه بكــل وســيلة وكــل ســبيل
اب الغرب وال الغـرب حلـساب دينه وأمته وبالده وبالد املسلمني مجيعا، وال يهاجم الشرق حلس

  . الشرق
ـــة ـــه الثامن ـــه هـــذا ىف مقدمـــة طبعت الفكـــر ": وىف هـــذا املعـــىن كتـــب رمحـــه هللا واصـــفا كتاب

السـتعمار الغـرىبى اإلسالم لتيـارات فكريـة مـسترتة وراء   هـو مواجهـة مباشـرة:احلـديث وصـلته 
 م، ووضــعهم ىفاملــسلمني عــن ديــنه جوهرهــا حمــاوالت عنيفــة لفــصل ىفى عنــاوين خادعــة، وهــ

جمــاالت التبعيــة لغــريهم هــم ومــا حتــت أيــديهم مــن ثــروات طبيعيــة ومــا هلــم مــن طاقــات بــشرية، 
ى العــامل املــاد  ومــا ىف."العدالــة االجتماعيــة"وراء اســم ى ويواجــه تيــار املاركــسية اإلحلاديــة املتخفــ

تمعـات البـشرية علـ اليوم من جمتمعـات يقـع ىف ى ى تعـددها تنتمـمحايـة هـذا االجتـاه أو ذاك، وا
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ن كل تيار منهما اجتاهه اخلاص به ىف. إذن إىل واحد منهما  نظر الشباب املسلم حياول وإذ حيسِّ

ن دورهـا للبـشرية قـد انتهـى، ومل  ىف الوقت ذاته أن يشوه رسالة اإلسالم، ويصفها على األقل 
تمعات اإلنسانية الكتاب أن يكـشف عـن  واملهمة األوىل هلذا .تعد صاحلة اليوم حلل مشاكل ا

تمعــات املعاصــرة،  مــشاكل املاديــة ىف قــيم اإلســالم وعــن صــالحية هــذه القــيم وحــدها لــتالىف ا
ســم  تلــك املــشاكل الــىتى وهــ ى ، فجاهليــة األمــس هــ"اجلاهليــة"واجههــا علــى عهــد الرســالة 

ــذا الكــشف دخــل الكتــاب ىف. ماديــة اليــوم و ذاك صــراع ال يهــدأ مــع الــدافعني هلــذا التيــار أ و
تمعــــات اإلســــالمية أو داخلهــــا واقــــع األمــــر  واملعــــاونون هلــــذا التيــــار أو ذاك هــــم ىف. خــــارج ا

تمعات، وأصحاب عضالت قوية فيها أصحاب سلطة ىف    .هذه ا
السـتعمارى الفكـر اإلسـالم: "وهلـذا كـان هـذا الكتـاب  عرضـة "الغـرىب احلـديث وصـلته 

هـذه  هناك صـاحب سـلطة ىف السلطة ألنه يقّل أن يكونألن ُيَصاَدر وُميَْنع تداوله من أصحاب 
تمعات يود أن تكون مسؤوليته فيها أمام مبادئ وقـد ُصـوِدر الكتـاب وُمنِـع،  .اإلسالم وقيمه ا

 ويصادر ومينع معه كل كتـاب آخـر بقلـم مؤلفـه عنـدما َيْظَهـر التحـول إىل املاركـسية اإلحلاديـة ىف
علــى املــصادرة واملنــع ألنــه يــوَم ألَّفــه مل يــستهدف بتأليفــه  واملؤلــف ال حيــزن .ىجمتمــع إســالمى أ

واليـوم يعـود  .مل يستهدف دنيا، ومل يستهدف إرضاء نظام حكم أو حاكم. سوى وجه هللا وحده
املؤلـف ى القاهرة بعد عشر سنوات مـن مـصادرته فيهـا ال ألن رأ هذا الكتاب فيطبع وينشر ىف

تيـار مـن التيـارين املـشار إليهمـا قـد زال أو كـاد، ى أ الكتاب قد تغـري، ولكـن ألن اخلـداع ىف ىف
حتـدث ى  وهـو ذلـك األمـر الـذى،إحلـادى أو آخـر ماركـس صـليىب واتضح ما وراءه من استعمار

ى مواربــة حمــذرا املــسلمني مــن خــداع الــصليبية الدوليــة، واإلحلــاد العلمــ غــري عنــه الكتــاب ىف
ليـوم بـني شـباب املـسلمني بعـد أن انكـشف ظهـرت ا ولعـل تلـك اليقظـة الـىت. للشيوعية العاملية

تــستمر حــىت تــدفع إىل الكــشف عــن قــيم اإلســالم  ى واأليــديولوجى الفكــر ى اخلــداع االســتعمار 
وبذلك يقبـل الـشباب علـى فكـر أصـيل . جمتمعات املسلمني كمنهج سليم للحياة اإلنسانية ىف

علهـم أصـحاب إرادة رخيهم يساعدهم علـى بقـائهم مـستقلني عـن هـذه الكتلـة أو تلـك، وجي ىف
م املتكاملــة ىف حــرة ىف م البــشرية واســتخدام ثــروا ــم  توجيــه طاقــا م واســتقالل إراد حفــظ قــو

  ".أوًال 
ومن هنا نستطيع أن نفهم ما كتبه حمرر املـادة اخلاصـة بـسريته الذاتيـة ىف النـسخة العربيـة 

وأوضـح ى التـارخيى ادضـد تيـار الفكـر املـى وقد وقـف البهـ: "حني قال" ويكبيد"من موسوعة 
حتقيـق العدالـة االجتماعيـة، وتـصدى للـرد علـى  وفـشله ىف اللينيـىنى مدى ختلف الفكر املاركس

صــاحل حــني كتــب عــن ابــن خلــدون حمــاوال اســتلهام شخــصيته وتطويــع أفكــاره مــن أجــل ى رشــد
 ىف لرغبتــهى االســتعمار  الوقــت نفــسه وجــه ســهام النقــد للفكــر الغــرىب وىف. الــدعوة للماركــسية
وكــان يركــز علــى احللــول اإلســالمية وليــست املــستوردة مــن . موقــع التخلــف إبقــاء املــسلمني ىف



 

 

٨١
وقــد ". الــشرق أو الغــرب مــع االنفتــاح الفكــرى ىف نفــس الوقــت والقــراءة النقديــة للفكــر الوافــد

حيــاتى ىف رحــاب : "البهــى نفــسه هــذا ىف أكثــر مــن موضــوع مــن ســريته الذاتيــة املــسماة. قــال د
  ".األزهر

ب النصح ألمته اإلسالمية، قد نبه ىف . ومع ذلك كله كنت أحب لو أن د البهى، من 
ذات الوقــت إىل أن كثــريا جــدا مــن املــسلمني لألســف الــشديد ىف العــصر احلــديث يعيــشون ىف  
كــسٍل وبــالدٍة مــع األمــل ىف أن يعوضــهم هللا ىف العــامل اآلخــر عمــا هــم فيــه مــن ختلــف حــضارى 

م وشـــقاء مـــستمر جـــراء هـــذا  التخلـــف ومـــا جيـــره علـــيهم مـــن احـــتالل القـــوى الكـــربى ألوطـــا
م وتركهم يقاسون الفقر املدقع واحلرمـان املمـّض وَدْوسـها علـى كـرامتهم  واستحواذها على ثروا

م م ولـــر م وعملهـــا علـــى حمـــو ديـــنهم وإهانتهـــا لرســـوهلم ولكتـــا ـــذا فِعَوًضـــا عـــن أن . وعـــز و
يتقنوا عملهم ويتطلعـوا إىل األعـاىل واملعـاىل وحيـرزوا ألنفـسهم ينشطوا وينهضوا ويعملوا وجيّدوا و 

ــم مــنهم تــراهم خيلــدون للكــسل  ــنهم وينتظــره ر مــرهم دي وأوالدهــم حيــاة ميــسورة كرميــة كمــا 
لقــشور الــىت ال توصــل لــشىء بــل تزيــدهم ختلفــا وفقــرا وتعاســة، ومتــصورين أن تلــك  متمــسكني 

  .  عليه من نعيم خالد ال يزول وال ينقصالقشور هى طريقهم إىل اجلنة وما تشتمل
ت  البهــى أمـــام كفـــر املـــاديني  .  مــن الـــسورة يقـــف د٣٢ - ٢٩ولــدن تفـــسريه لـــآل

لطفـل واألعمـى، مث يـضيف أن الـشخص املـادى  يعـيش منـذ "والدين واليوم اآلخر مـشبها هلـم 
نية وىف نطاق ما ينميـه بـدنيا فحـسب ه ىف هـذا، فكثـري جـدا وأختلـف معـ". والدته ىف دائرة األ

م ال تقتـصر علـى  مـا ينمـيهم بـدنيا "من الغربيني اآلن ينكرون األلوهية واآلخرة، ولكن اهتمامـا
لفنون والعلوم والنظام واجلمـال والتخطـيط والعمـل "فحسب ، بل يهتمون أيضا أشد االهتمام 

م وإحــراز الــسيادة وا م وشــعو لتفــوق علــى اآلخــرين، واجلــد واإلتقــان والتفــاىن ىف خدمــة أوطــا
جلسد ىف املقام األول لعقل والقلب والفكر واألخالق ال  بل إن كثـريا مـن . وهى أمور تتصل 

م كلهـــا أو بقـــسم عظـــيم منهـــا للـــصاحل العـــام، وهـــى ثـــروات قـــد تعـــد  أغنيـــائهم يتربعـــون بثـــروا
إذ األغلبيــة وهــذا كلــه علــى خــالف مــا هــو مــشاهد اآلن ىف بــالد حنــن املــسلمني، . ملليــارات

ــتم بتثقيــف  الــساحقة منــا، علــى العكــس مــن وضــعنا الــسابق ىف ماضــينا الناصــع العظــيم، ال 
لـسر  م ىف الطعـام والـشراب وامللـبس، وكـان هللا  عقلها أو إرهـاف ذوقهـا بـل تنحـصر اهتمامـا

م كلها للمجتمع الذى ينتمون إليه   . عليما، وال يصل الكرماء منا عادة إىل التربع بثروا
تنا ُصـمٌّ وُبْكـٌم ىف الظلمـات: "البهى عند قوله تعاىل. وقد وقف د مـن . والذين كذَّبوا 

ومــا جيــر إليــه مــن الكــالم عــن القــضاء " يــشإ هللاُ يُــْضِلْله، ومــن يــشْأ جيعُلــه علــى صــراط مــستقيم
ــار ــه أن هللا ســبحانه يــرتك كــل إنــسان ومــا خيت ــار، وكــان رأي  نــص  وهــذا. والقــدر، واجلــرب واالختي

ـــسبب ىف أن هـــؤالء املـــاديني املـــشركني يـــصرون علـــى املعارضـــة ويكـــّذبون القـــرآن : "كالمـــه وال
لـسنتهم كلمـة احلـق  م يغلقون أمساعهم دونه، فهم ُصـمٌّ عنـه، وال يقولـون  ألساطري أ وينعتونه 



 

 

٨٢
ــاء للتخــبط واحلــرية ىف فلهــم إرادة ومــشيئة . فيــه، فهــم ُبْكــٌم، وبــذلك يعيــشون ىف الظلمــات أرّق

وإرادة هللا ىف كفر من يكفر هى أن يرتك املكذِّب ىف تكذيبـه ... االنصراف عن القرآن والرسالة
ــا، فيعــيش عندئــذ ىف ظلمــات حريتــه  يغلــق مسعــه دون كلمــات احلــق، وَيُكــّم فمــه عــن أن ينطــق 

ن أمــا إرادتــه هلالج لج ىف هدايــة مــن يــؤمن فإنــه يعينــه علــى أن يكــو . وضــالله، وبــذلك يكــون كــافرا
ه لغــريه، راغبــا ىف العمــل مبــا جــاء بــه قــال إ وهنــا ينتقــل إىل اخلــط . حريــصا علــى مســاع احلــق 

  ".  املستقيم ىف اإلميان واالعتقاد، وىف العمل والسلوك
ولـو : "١٠٧وقد عاد إىل تناول تلك القضية عند قوله تعاىل مـن نفـس الـسورة ىف اآليـة 

هللا لــو "، إذ قــال إن "يظــا، ومــا أنــت علــيهم بوكيــلشــاء هللا مــا أشــركوا، ومــا جعلنــاك علــيهم حف
م ىف ضـالهلم ". أراد هدايتهم هلداهم وجّنبهم الشرك ووفقهم إىل اإلميان به، ولكْن تـَرََكهم وحـريَ

فَمـــْن يُـــِرِد هللاُ أن يـَْهِديَـــه يَـــْشَرْح صـــدرَه : "١٢٥وعـــاد إليهـــا مـــرة أخـــرى لـــدن تفـــسريه لآليـــة 
كـذلك جيعـل هللاُ . ه جيعْل صدره ضيًِّقا َحَرًجا كأمنـا يَـصََّعد ىف الـسماءلإلسالم، ومن يرد أن ُيِضلَّ 

وإرادة هللا ىف هدايــة مــن يهتــدى وىف بقــاء الــضال ىف : "فقــال" الــّرِْجَس علــى الــذين ال يؤمنــون
ضــالله هــو أن مــن يهديــه هللا يكــون عنــده امليــل النفــسى إىل اهلدايــة، وأن مــن يبقيــه ىف ضــالله 

يــل النفــسى وجيعــل صــدره ضـيقا حرجــا حبيــث يــشق عليــه قبــول تلــك اهلدايــة  يـصرفه عــن هــذا امل
كما يشق على الـصاعد ىف الـسماء بعـد مرحلـة صـعوده قبـول الـنـََّفس الـذى يـساعد علـى بقائـه 

فـإرادة هللا ىف إميـان املـؤمن تتمثـل ىف معاونتـه برسـالته مـع وجـود إرادتـه اخلاصـة . على قيد احليـاة
ذه الرسـالة، أى بعـدم حنو اإلميان، وإرادة هللا  ىف بقاء الكافر على كفره تتمثل ىف عدم معاونته 

ا، مـع وجـود إرادتـه اخلاصـة حنـو الكفـر معاونـة هللا للمـؤمن علـى إميانـه ال . وهكـذا... االنتفاع 
تـــسلبه إرادتـــه اخلاصـــة حنـــوه، وعـــدم معاونتـــه للكـــافر علـــى اإلميـــان ال تـــسلبه اإلرادة اخلاصـــة ىف 

ولـو أن الكـافر . واملؤمن بذلك مريد ومسؤول، والكافر بكفـره مريـد ومـسؤول. كفرالبقاء ىف ال
حنَّى عنه جانًبا االجتاَه الذى يسيطر عليه ىف عدم قبوله لإلميان كاجتـاه التقاليـد أو االجتـاه املـادى 

ح َخلَلَـق لنفــسه جــوا يقّرِبــه مــن اإلميــان، وألزال مــن طريــق اإلميــان عقبــة أو عقبــات، وبــذلك يــصب
وإذن ىف تنحية العقبـات جانبًـا تكمـن اإلرادة اإلنـسانية حنـو اإلميـان، ومـسؤولية . الطريق مفتوحا

ـا الرسـول هـى . اإلنسان إذن مرتبطة بتوجيه إرادته وإرادة هللا الىت تتمثل ىف اهلداية الىت يرسـل 
  ...".إذن كذلك مصدر يعني على اإلميان لو خلى الطريق إليه من اإلنسان

ــوىف هــذا ــة بعينهــا حيــث نطــالع هُ ابِ شَ  الكــالم َم ــه الزخمــشرى ىف تفــسري هــذه اآلي  ممــا قال
. أن يلطـف بـه، وال يريـد أن يلطـف إال مبـن لـه ُلطْـف: هللا أن يهديـه فمـن يـرد  : "السطور التاليـة

اإلســالم وتــسكن إليــه نفــسه وحيــب الــدخول  يلطــف بــه حــىت يرغــب ىف: يــشرح صــدره لإلســالم  
  صـدره ضـيّـًقاجيعـلْ    .ال ُلطْـف لـهى  وهـو الـذ،أن خيذلـه وخيليـه وشـأنه: َأن يـضله َوَمـن يُـِرد   .فيـه

ــَو عــن قبــول احلــق وينــسّد فــال يدخلــه: َحَرًجــا بُـ ..".  . اإلميــان مينعــه ألطاَفــه حــىت يقــسَو قلبــه ويـَنـْ



 

 

٨٣
اتفقــوا علــى أن "وقــد أشــار الــشهرستاىن إىل أن املعتزلــة . والزخمــشرى معتــزىل كمــا هــو معــروف

ً ىف  مـستحق علـى مـا، قادر خالق ألفعاله خريها وشرهاالعبد ً وعقـا ". اآلخـرة الـدار يفعلـه ثـوا
أى أن العبد مسؤول مسؤولية كاملـة عـن أفعالـه احلـسنة والـسيئة وإميانـه وكفـره، وهللا ال يتـدخل 

ـــدا ـــك أب ـــشرح صـــدره . ىف شـــىء مـــن ذل ـــه ي ـــه فإن ـــرد هللا أن يهدي ـــة تقـــول إن مـــن ي ـــَد أن اآلي بـَْي
م، أما من يرد أن يضله فإنه مينعه من اإلميان بتضييق صدره عن قبوله، فما العمـل إذن؟ لإلسال

ــه يوّجههــا مبــا يتمــشى مــع هــذه  يــة يــوهم ظاهرهــا اجلــرب فإن واملالحــظ أن الزخمــشرى كلمــا مــر 
ومع ذلك فلو دققنا ىف توجيهه لآلية الىت بني أيـدينا مـثال، وهـو مـا يـصدق علـى كثـري . العقيدة
ة هلا، لوجد أن الطريقـة الـىت ينتهجهـا ىف ذلـك ال حتـل املـشكلة، فهـو يقـول  من اآل ت املشا

 وال يريـــد أن يلطـــف إال مبـــن لـــه ،أن يلطـــف بـــه: هللا أن يهديـــه فمـــن يـــرد   : "كمـــا ســـبق أن رأينـــا
اإلســالم وتــسكن إليــه نفــسه وحيــب  يلطــف بــه حــىت يرغــب ىف: يــشرح صــدره لإلســالم  . لطــف

جيعـل صـدره    .ال لطـف لـهى أن خيذلـه وخيليـه وشـأنه وهـو الـذ: َمن يُِرد َأن ُيِضلَّهوَ   .الدخول فيه
".  اإلميـان مينعـه ألطافـه حـىت يقـسو قلبـه وينبـو عـن قبـول احلـق وينـسد فـال يدخلـه: َحَرًجـا ضـيًقا

َِّ الــصُّمُّ اْلــ: "ونفــس الــشىء جنــده ىف تفــسري قولــه ســبحانه ُبْكُم الَّــِذيَن ال ِإنَّ َشــرَّ الــدََّوابِّ ِعْنــَد ا
ًرا َألْمسََعُهْم َوَلْو َأْمسََعُهْم لَتَـَولـَّْوا َوُهـْم ُمْعِرُضـونَ *  يـَْعِقُلونَ  ُ ِفيِهْم َخيـْ َّ  - ٢٢/ األنفـال ("َوَلْو َعِلَم ا

 أو إن شــر البهــائم  ،  علــى وجــه األرضإن شــر مــن يــدبّ ى أ، إن شــر الــدواب : "، إذ قــال)٢٣
 ولـو علـم هللا  .هارَّ جعلهـم َشـ  مث، جعلهـم مـن جـنس البهـائم.ال يعقلونـه عن احلق مٌّ الذين هم صُ 

للطــف،ى أ ، اخــريً  هــؤالء الــصم الــبكم  ىف ــم حــىت يــسمعوا مســاع فَ طُــلَ لَ : ألمسعهــم   انتفاًعــا   
ـم ملـا نفـع فـيهم اللطـففَ طُـ ولو لَ  : يعىن . عنه  اوْ ولو أمسعهم لتولَّ     :  مث قال.قنياملصدِّ   فلـذلك ، 

م فصدَّ فَ طُ لَ   أو ولو . منعهم ألطافه   ". بوا ومل يستقيمواوا بعد ذلك وكذَّ قوا الرتدُّ  
واملدقق ىف كالم الزخمشرى ال يستطيع أن يرى فرقا بني تفسريه لآلية وبني ما قد يـُْفَهـم 

ذلــك أن الــسؤال . مــن ظاهرهــا مــن أن هللا ســبحانه جيــرب قومــا علــى اإلميــان، وقومــا علــى الكفــر
ــؤالء؟ أال يــوحى  : يقفــز ىف الــذهن علــى الفــور هــوالــذى  ولئــك، ومل يلطــف  وملــاذا َلطُــف هللا 

ة ىف األمــر، وهــو مــا ينــاقض العــدل اإلهلــى املطلــق؟ صــحيح أن  ن هنــاك حمــا كــالم الزخمــشرى 
الزخمشرى جعل اللطف رديفا لإلميان والعمل، أى مرتتبا عليهما، بنـاء علـى قولـه تعـاىل ىف اآليـة 

، لكنــه نــسى أن اهلدايــة "والــذين جاهــدوا فينــا لنهــديّنهم ُســُبلنا": "العنكبــوت"ســورة  مــن ٦٩
لنــسبة لقــوم آخــرين، إمنــا  لنــسبة لقــوم، واإلضــالل وحتــريج الــصدر  وشــرح الــصدر لإلســالم 

ت الكرمية اإلميان والعمل معا   .يسبقان ىف اآل
ت يـُْفَهـــم منهـــا أن للبـــشر مـــشيئة  وإرادة وقـــدرة علـــى الفعـــل والواقـــع أن ىف القـــرآن آ

َهـا َحْيـُث يَـَشاءُ  وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِىف : "والرتك مثل قوله سبحانه / يوسـف" (اَألْرِض يـَتَـبَــوَّأُ ِمنـْ
ــا "، )٢٩/ الكهــف" (فمــن شــاء فليــؤمْن، ومــن شــاء فليكفــر"، )٥٦ ـُـْم ِفيَه أى للمــؤمنني ىف (َهل



 

 

٨٤
 َمـْن َشـاَء َأْن يـَتَِّخـَذ ِإَىل قُـْل َمـا َأْسـأَُلُكْم َعَلْيـِه ِمـْن َأْجـٍر ِإالَّ "، )١٦/ الفرقـان" (َمـا يَـَشاُءونَ ) اجلنة

ُهنَّ َوتـُْؤوِ ى تـُْرجِ "، )٥٧/ الفرقان" (رَبِِّه َسِبيال ، )٥١/ األحـزاب" (ِإلَْيَك َمْن َتَشاءُ ى َمْن َتَشاُء ِمنـْ
ارِيــَب َوَمتَاثِيــَل َوِجَفــاٍن َكــاْجلََواِب َوقُــُدوٍر  َمــا يَــَشاُء ِمــْن حمََ )أى يعمــل اجلــن لــسليمان (يـَْعَملُــوَن لَــهُ "

ِـمْ هلَُ "، )١٣/ سبأ" (رَاِسَياتٍ  ِإنَّ "، )٣٤/ الزمـر(" َذلِـَك َجـَزاُء اْلُمْحـِسِننيَ . ْم َما يَـَشاُءوَن ِعْنـَد َرِّ
 ِلْلبَـَشرِ   نَـِذيًرا * ِإلْحـَدى اْلُكـَربِ ِإنـََّهـا"، )١٩/ املزمـل(" َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل رَبِِّه َسـِبيال. َهِذِه َتْذِكَرةٌ 

َم َأْو يـَتَــَأخَّرَ * ــْنُكْم َأْن يـَتَـَقــدَّ ــْن َشــاَء ِم ــَسَبْت َرِهينَــٌة  * ِلَم ، )٣٨ - ٣٥/ املــدثر( ُكــلُّ نـَْفــٍس ِمبَــا َك
ْوُم اْحلَقُّ " ً . َذِلَك اْليـَ ت قرآنيـة وىف ذات الوق. )٣٩/ النبأ ("َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل رَبِِّه َمَآ ت مثـة آ

ُ َخيْـَتصُّ ِبَرْمحَتِـِه َمـْن يَـَشاءُ : "أخرى يفهم منها أن البشر جمبورون فيما يفعلون ويرتكون، مثل َّ . َوا
ــيمِ  ــْضِل اْلَعِظ ُ ُذو اْلَف َّ ــْشِرُق َواْلَمْغــِربُ "، )١٠٥/ البقــرة ("َوا ــْل َِِّ اْلَم ــْن يَــَشاُء ِإَىل ى يـَْهــدِ . ُق َم

َِّ يـَْهــدِ "، )١٤٢/ البقــرة ("ِقيمٍ ِصــَراٍط ُمــْستَ  / األنعــام" (بِــِه َمــْن يَــَشاُء ِمــْن ِعَبــاِدهِ ى َذلِــَك ُهــَدى ا
 َمـا َكـانُوا َوَلْو َأنـََّنا نـَزَّْلنَـا ِإلَـْيِهُم اْلَمالِئَكـَة وََكلََّمُهـُم اْلَمـْوَتى َوَحـَشْرَ َعلَـْيِهْم ُكـلَّ َشـْيٍء قـُـُبال"، )٨٨

َُّ  أَ لِيُـْؤِمنُــــوا ِإالَّ  ُ َمــــْن يَــــَشاُء، َويـَْهــــدِ "، )١١١/ األنعــــام" (ْن يَــــَشاَء ا َّ يُــــِضلُّ ا " َمــــْن يَــــَشاءُ ى فـَ
َِّ يـَْهـدِ "، )٤/ إبراهيم( ُ َفَمـا لَـُه ِمـْن َهـادٍ . بِـِه َمـْن يَـَشاءُ ى َذِلَك ُهَدى ا َّ / الزمـر" (َوَمـْن يُـْضِلِل ا

  ). ٩٦/ الصافات" (َوهللاُ َخَلُقْكم َوَما تـَْعَمُلونَ "، )٢٣
ا تسارع فتجعلها مـن مـشيئة هللا : وىف القرآن نصوص أخرى تذكر مشيئة البشر، إال أ

َّ  َوَمـا يَـْذُكُروَن ِإالَّ  * َفَمـْن َشـاَء ذََكـَرهُ  * ِإنـَُّه تَـْذِكَرةٌ َكالَّ " ِإنَّ "، )٥٥ - ٥٤/ املـدثر" ( َأْن يَـَشاَء ا
َــَذ  َُّ  َوَمــا َتــَشاُءوَن ِإالَّ  *ِإَىل رَبِّــِه َســِبيالَهــِذِه تَــْذِكَرٌة َفَمــْن َشــاَء اختَّ ََّ َكــاَن َعِليًمــا .  َأْن يَــَشاَء ا ِإنَّ ا

ً َألِيًمـا  يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِىف  *َحِكيًما ، )٣١ - ٢٩/ اإلنـسان ("َرْمحَتِـِه، َوالظـَّاِلِمَني َأَعـدَّ َهلُـْم َعـَذا
ــاَلِمنيَ ِإْن ُهــَو ِإالَّ " ــْسَتِقيمَ  * ِذْكــٌر ِلْلَع ــَشاُءوَن ِإالَّ  *  ِلَمــْن َشــاَء ِمــْنُكْم َأْن َي ــا َت ُ َربُّ َوَم َّ  َأْن يَــَشاَء ا

ت تؤكد أن كل شىء مـن هدايـة أو إضـالل . )٢٩ - ٢٧/ التكوير ("اْلَعاَلِمنيَ  كما أن هناك آ
ن البشر سـوف يُـْسأَلون رغـم ذلـك عمـا كـا : نوا يعملـونإمنا هو مبشيئة هللا، مث تعّقب ىف احلال 

ــُتْم تـَْعَمُلــونَ . َمــْن يَــَشاءُ ى َوَلِكــْن يُــِضلُّ َمــْن يَــَشاُء، َويـَْهــدِ " ــا ُكنـْ ، إذ )٩٣/ النحــل(" َولَُتــْسأَُلنَّ َعمَّ
ََّ يُـِضلُّ َمـْن يَـَشاُء، : "األمر راجع إليهم بَ ى َويـَْهـدِ قُـْل ِإنَّ ا َ ِإنـََّك "، )٢٧/ الرعـد ("ِإَلْيـِه َمـْن َأ

ْهـــدِ )  رســـول هللا( ََّ يـَْهـــدِ ى ال تـَ ْلُمْهَتـــِدينَ . َمـــْن يَـــَشاءُ ى َمـــْن َأْحبَـْبـــَت، َوَلِكـــنَّ ا ِ  "َوُهـــَو َأْعَلـــُم 
  .)٥٦/ القصص(

األول هـو األفـق املطلـق : وىف ضوء هذا كله فمـن املمكـن النظـر إىل املـسألة مـن أفقـني
رتك وإرادة هـذا وذاك، حيث نرى أن هللا هو الذى خلـق البـشر ووهـبهم القـدرة علـى الفعـل والـ

ووضـــعهم داخـــل شـــبكة هائلـــة معقـــدة مـــن القـــوانني الكونيـــة الـــىت هـــى، ومعهـــا اإلرادة البـــشرية 
فكـــل . احملــدودة واخلاضــعة بـــدورها هلــذه القــوانني، مظهـــر مــن مظــاهر إرادة هللا ســـبحانه وتعــاىل

نتمتــع حنــن شــىء، كمــا نــرى، هــو مظهــر إلرادة املــوىل عــز وجــل حــىت تلــك احلريــة النــسبية الــىت 



 

 

٨٥
ـا حيـة األفـق املطلــق فـسوف نقـول إن كــل شـىء إمنـا يــتم . البـشر  فــإذا نظـر إىل املـسألة مــن 
لكننا إذا هبطنا إىل دنيا البـشر فـسوف نـرى ىف ذات الوقـت أن البـشر يريـدون هـذا . رادة هللا

يتجنبـوه وحياولون أن يفعلـوه، وينجحـون ىف كثـري مـن األحيـان، وال يريـدون ذلـك فيحـاولون أن 
ت إنــه . ويرتكــوه، وينجحــون أيــضا ىف كثــري مــن األحيــان وأرى أن ربنــا، حــني يقــول ىف بعــض اآل

هو الذى خلق كل شىء، وإنه هو الذى يشاء هدايـة هـذا فيهتـدى، وإضـالل ذاك فيـضّل، إمنـا 
م  ـــم ليـــسوا إال خملوقـــات لـــه ســـبحانه، قُـــْدَرُ يريـــد عـــز شـــأنه أن يظـــل البـــشر علـــى ذكـــٍر مـــن أ

ــْوا وال يتجــربواوإر  ــه جــل وعــال، فــال َيْطَغ ــم منحــٌة من ُ ــه، حــني حيــاول الكفــار والظــاملون . اد لكن
التنصل من مسؤوليتهم، فإنـه سـبحانه وتعـاىل ينـبههم إىل احلقيقـة األخـرى، وهـى أنـه، وإْن َخلَـق  

م عليهمـا م للفعل والـرتك ومقـدر وعلـى أسـاس مـن هـذا الفهـم . كل شىء، فإن مما خلقه إراد
أ أرى أن البـشر خمتـارون فيمـا يفعلـون وفيمـا يَـَدُعون، ولكـن إىل حـد معـني ال علـى اإلطـالق  ف

هـو دليـل قـاطع " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـر:"كما يوحى كالم املعتزلة، وأن قوله تعاىل
  .على هذا

ن نـــسبة احلريـــة  وإذا كنـــت قـــد قلـــت إن حريـــة البـــشر نـــسبية فـــال منـــاص مـــن القـــول 
وهـذا معـىن . ن شـخص إىل آخـر، كـلٌّ حـسب ظروفـه وقدراتـه وقـوة إرادتـه أو ضـعفهاتتفاوت م
لكـن علـى أن نـضع ىف اعتبـار أن الـذى يفـصل ىف ". ال يكلف هللا نفسا إال وسعها: "قوله هلالج لج

ذلك إمنا هو هللا سبحانه وتعاىل، فهو وحده املطلع علـى العبـاد وأحـواهلم وعلـى الفـروق بيـنهم، 
م وظــروفهم، وهــو وحــده الــذى يعلــم علــى جهــة إذ هــو خــالق ــا هم وصــاحب العلــم املطلــق بنّي

وأرى أن هـذا هـو مـا تقـصده . اليقني أكان ىف وسع العبد أن يتجنـب هـذا الـذنب أو ذاك أم ال
ـــة ـــة الكرميـــة التالي ـــشاء: "اآلي ـــشاء، ويعـــذب مـــن ي ـــدة" (يغفـــر ملـــن ي وإذن فتفـــسري ). ١٨/ املائ

ــم أهــل " يعــذب مــن يــشاء"ن املقــصود هــم أهــل الطاعــة، ولــــ" يغفــر ملــن يــشاء"الزخمــشرى لــــ
أوهلمــا أن هللا لــيس عــادال : إن الزخمــشرى هنــا يـُْغِفــل أمــرين هــامني. العــصيان هــو حتكــم وتــضييق

. فقط، بل هو رحيم أيضا، وهذه الرمحة تقتضى أن يوَضع الضعف البـشرى ىف احلـساب اإلهلـى
ة بغــض النظــر عــن ظــروف والثــاىن أن العــدل الــذى يــسوى بــني ا لبــشر مجيعــا ىف أفعــاهلم املتــشا

لناس من حوهلم، إمنا هو عدٌل  ا الفطرية واملكتسبة، وكذلك الظروف اخلاصة ببيئتهم و أصحا
  ! وحاشا أن يكون ذلك هو عدل هللا. أعمى

ــة  ــو شــاء هللا مــا : ســيقول الــذين أشــركوا: "أيــضا" األنعــام" مــن ١٤٨وىف تفــسري اآلي ل
ؤ وال حرَّْمنــا مــن شــىءأشــركنا  يقــول األســتاذ الــدكتور مــا قالــه ىف هــذه القــضية مــن ..." وال آ

وهذا ادعاء آخر من ادعاءات املشركني املاديني مبكة ىف مواجهة الرسـول عليـه الـسالم، : "قبل
ثــري االجتــاه املــادى ىف  ــم غــري مــسؤولني عمــا هــم فيــه مــن شــرك ووقــوع حتــت  وهــو ادعــاؤهم أ

ؤهــم، . مــا حيّرمونــه وحيّلونــه ىف طعــامهم وأمــواهلماحليــاة وع فمــا هــم فيــه، وكــذا مــا كــان عليــه آ



 

 

٨٦
وسيقوله غريهم من أمثاهلم مـن املـاديني ىف كـل عـصر ال اعتقـادا مـنهم مبـا ... رادة هللا ومشيئته

، ولكن سخرية واستهزاء وعنجهية وتكربا م ينكرون اإلميان    ...". يقولون أل
م ال حول هلم وال طول فيمـا يفعلـون وأ معه ىف  ختطئته املشركني خبصوص ادعائهم 

وفيمـــا يعتقـــدون، إذ هـــم حـــسب زعمهـــم مـــسريون ال خمـــريون، وأنـــه لـــو شـــاء هللا أال يـــشركوا أو 
ـم قـد قـالوا هـذا . حيّرِموا ما هو حـالل مـن الطعـام ملـا أشـركوا وملـا حرَّمـوا لكـىن لـست معـه ىف أ

ــم ينكــرون اإلميــان عــن غــري اعتقــاد مــنهم بــ ذلــك أن القــرآن ذاتــه قــد نــص ىف . ه وال ىف أ
نـه هـو خـالق الـسماوات  ـم يؤمنـون  و ٍس أ مواضع متعددة منه حبيث ال ميكن أن ينـساه 

نكـــار هللا ســـبحانه وإنكـــار اإلميـــان بـــه. واألرض ـــامهم  وأمـــا . ومـــن مث لـــيس مـــن الـــصواب ا
م االســتهزاء فــإن كــان املقــصود أ م فــال وألــف ال، فمــا اســتهزأ املــشركون بــر ــم يــستهزئون بــر

نـه رسـول مـن عنـد  لرسول عليه السالم، إذ كـانوا يرفـضون اإلميـان  يوما، وإمنا كان االستهزاء 
هللا، إذ رســل هللا ال يكونــون ىف نظــرهم مــن البــشر، وإن كــانوا فليكونــوا مــن أغنيــائهم وكــربائهم، 

 مــن قــرآن إن هــو إال أســاطري األولــني، ويــدعون أنــه جمنــون وســاحر ويزعمــون أن مــا أتــى بــه دمحم
نـه فعـال رسـول  ملالئكة وغري املالئكة للـشهادة لـه  إلتيان  وشاعر وكاهن وكذاب، ويطالبونه 
مـــن عنـــد رب العـــاملني حـــسبما ذكـــر القـــرآن ىف هـــذه الـــسورة وىف غريهـــا مـــن الـــسور، وإن كـــان 

م، حىت لو أ ت، فلن يؤمنوا، إذ إن مطالبهم تلـك هـى القرآن قد أضاف أ هم بكل تلك اآل
ا تضييع الوقت ليس غري   . جمرد متاحيك يراد 

البهى جاءت ىف تعليقـه علـى قولـه تعـاىل موجهـا الكـالم إىل . وهناك التفاتة بديعة من د
ـــا بعـــد إذ هـــ: قـــل: "رســـوله ـــى أعقابن ـــَرّد عل ـــضر ونـُ ـــا والي ـــدعو مـــن دون هللا مـــا ال ينفعن دا أن

وفيما يطلب إىل الرسول عليه السالم من إعالنه هنـا أن التمـسك : "، إذ قال رمحه هللا"؟...هللاُ 
ملاديــة  دايــة هللا انتقــال مــن التخلــف الالإنــساىن إىل الطريــق اإلنــساىن الواضــح، وأن التمــسك 

ا ىف العقيدة والسلوك ىف أى وقت وىف أى عهد هو رجعيـة وارتـداد ونكـسة  إىل الـوراء، واجتاها
ــة، وعلــى العكــس متامــا ممــا . إىل خلــف معــامل اإلنــسانية ــة والتقدمي ــد إهلــى ملعــىن الرجعي هــو حتدي

لـدين علـى خـالف مـا كـان ". تزعمه املادية أى أن الرجعية ليـست هـى اإلميـان  والتمـسك 
لرجعيــة، ويتمــ ــم يقولــه الــشيوعيون وأمثــاهلم مــن املالحــدة، إذ كــانوا يتهمــون اإلســالم  دحون 

خـــذهم اجلاللـــة فيـــصفون أنفـــسهم، إى وهللا، بــــ ـــت  ـــشرفاء"هـــم التقـــدميون، بـــل كان رغـــم " ال
ــه ىف بالدهــم وأخــذهم صــف اإلســرائيليني ىف  الحتــاد الــسوفييىت وعملهــم علــى متكين ارتبــاطهم 

م العدوانيـــة ضـــد العـــرب واملـــسلمني، فقـــد كـــانوا يعـــّدون إســـرائيل واحـــة ١٩٤٨حـــرب ســـنة 
ط حمــــيط العــــرب الـــرجعيني، وكــــانوا يــــشتمون اجلانــــب العـــرىب ويعلــــون مــــن شــــأن التقدميـــة وســــ

م الوقحـة . الصهاينة وقد أبدى رمحه هللا استغرابه واسـتنكاره مـن صـالبة وجـه املاركـسيني وجـرأ
لرجعية ه  م كانت هلم شنة ورنة ورميهم إ ت . على اإلسالم أ  - ١٧٠يقول لدن تفسريه لآل



 

 

٨٧
ومـــن ســـخرية القـــدر أن تـُْرَمـــى الرســـالة اإلهليـــة ىف حاضـــر مـــن ": "ءالـــشعرا" مـــن ســـورة ١٧٣

ـذا الوصـف عنـدما  ا تريد أن تنتقم من الدين  لرجعية، وكأ املادية، وهى املاركسية اإلحلادية، 
  ".تشعر بقوة مادية تساندها ىف عهد من العهود

م صــداقتنا مــع الــسوفييت وتعقبنــا خلطــ ــذه املناســبة أىن، أ اهم تعقــب القــرود وأذكــر 
واســتعمالنا لرطــانتهم الــشيوعية، كنــت ىف اجلامعــة وبعــد خترجــى أســتغرب أشــد االســتغراب حــني 

ىف نفــس معنامهــا عنــد عمــالء " اليمــني واليــسار"أرى العــرب واملــسلمني يــستعملون مــصطلحى 
الـشيوعيني، وأقـول إن أصـحاب اليمــني عنـد هـم النـاجون يــوم القيامـة، وأصـحاب الــشمال ىف 

رد وال كـرمي، وإن اليمـني ىف اإلسـالم رمـز الربكـة واخلـري والنمـاء مس وم ومحيم وظل من حيموم ال 
ـــا الكـــف عـــن  ـــة والفـــشل واالحنـــراف، وهلـــذا جيـــب علين ـــشؤم واللعن مال رمـــز ال ـــشِّ والنجـــاة، وال
استعمال هذين اللفظني فيما يستعملهما فيه الشيوعيون واليساريون، واستخدامهما عوضا عـن 

وهـذا .  معنييهما اإلسالميني اتباعا ملا يقوله ربنـا ىف قرآنـه، ورسـولنا ىف أحاديثـه الـشريفةذلك ىف
هلــوان وشــعور أننــا ال نــصلح أن نكــون  وأمثالــه انعكــاس هلزميتنــا احلــضارية وتعبــري عــن شــعور 

بعني وقد أشار إىل ذلك ابـن خلـدون ىف مقدمتـه ىف الفـصل الـذى خصـصه لولـع . متبوعني بل 
تــى علينــا يــوم نقلــد فيــه . غلــوبني بتقليــد غــالبيهمامل ننــا ســوف  وقــد تنبــأ الرســول عليــه الــسالم 

م لو دخلوا جحر ضب لـدخلناه مـثلهم وهـا هـو ذا قـد جـاء هـذا . أعداء ىف كل شىء حىت إ
  . اليوم منذ قرون وما زلنا نعيشه ونقاسيه ونعاىن اخلزى واهلوان فيه

ــه تعــاىل ىف ا ُخيْــرِج احلــى مــن امليــت : " مــن ذات الــسورة٩٥آليــة رقــم وىف تفــسريه لقول
يتطرق إىل تفسري للحى وامليت هنا طريف وعميق، إذ بعد أن يقـول إن " وُخمْرِج امليت من احلى

ــْيض، ميــضى  النبــات احلــى خيــرج مــن احلــب والنــوى امليــت، وإن احليــوان خيــرج مــن النَُّطــف والبَـ
حليـــاة، خيـــرج مـــن فـــصل الـــشتاء، فـــصل فيقـــول إن فـــصل الربيـــع، فـــصل البعـــث الـــذى يـــ ضج 
تمـع املـستقيم علـى أنقـاض "املوات، مث ميضى خطوة أخرى قائال إنه سبحانه  هو الـذى يقـيم ا

تمع امللحد املتمرد، وحيول جمتمع اإلميان إىل جمتمـع كفـر وإحلـاد وهـى لفتـة عجيبـة مل تقـف ". ا
ــاة واملــوت ىف عــامل النبــات واحليــوان، بــل مــ ضت فلمحــت انطبــاق هــذا القــانون علــى عنــد احلي

تمعــات البــشرية أيــضا وأنظمتهــا وأوضــاعها وحنــن املــسلمني نعــاىن منــذ قــروٍن أهــواال شــدادا . ا
جــراء مــا اعــرتى جمتمعاتنــا مــن ســكون ومجــود وشــلل ومــوات بعــدما كنــا نتوثــب حيويــة ونــشاطا 

للقــيم احلــضارية الكرميــة الــىت وِطَماحــا إىل املعــاىل، وكنــا ننتقــل مــن نــصر إىل نــصر ونفــتح الــبالد 
هــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مث صــر إىل حــال اهلــوان الــىت نعيــشها منــذ زمــن طويــل،  ــا إ ــا وعلمن أ 
م علــى مقــدراتنا وحنــن عــاجزون حــىت عــن طــرد  يــديهم وأظفــارهم وأنيــا ويقــبض فيهــا أعــداؤ 

ب عــن أفواهنــا وأنوفنــا وأعيننــا، ونستــسلم لل س الــذ س أو شــبه  عجــز الفاضــح املخــزى ىف 
ء واألجـــداد  ت مـــن ظهـــور أولئـــك اآل مـــستبعدين أن تقـــوم لنـــا قائمـــة كـــرة أخـــرى، وكأننـــا مل 



 

 

٨٨
وقـد أشـار القـرآن الكـرمي إىل ذلـك املعـىن الروحـى للحيـاة . البواسل األماجد الذين ننتمى إليهم

ًتــ: "ىف قولــه تعــاىل ىف ســورتنا احلاليــة ا فأحيينــاه وجعلنــا لــه نــورا ميــشى بــه ىف النــاس  َأَوْمــن كــان َميـْ
  ".كَمْن َمثـَُله ىف الظلمات ليس خبارٍج منها؟

البهى والشيخ الغزاىل مل يقف أمـام ِضـيق صـدر املتـصعِّد ىف . وقد الحظت أن كال من د
ــن  الــسماء مــن حيــث داللتــه علــى أن القــرآن هــو مــن عنــد هللا ال مــن عنــد الرســول، إذ مــن أي

ن مـن يـصعد ىف الـسماء يـشعر بـضيق صـدر وحـرج؟ إن هـذا راجـع إىل ختلخـل للرسول العلـم 
د هـذا التخلخـل كلمـا ازداد اإلنـسان تـصعيدا ىف الـسماء ممـا  اهلواء ىف طبقات اجلو العليا وازد
ة تـشتد كلمـا ارتفـع حـىت ليـأتى عليـه  جيعل عميلة التنفس تزداد صعوبة وتـسبب للمتـصعد معـا

ـــنف ـــه الت ـــا مل يكـــن القـــدماء يعرفـــون شـــيئا عنـــه ألنـــه مـــن وقـــت ال ميكنـــه في س وميـــوت، وهـــو م
ليــف الرســول مــا وردت فيــه تلــك الــصورة . مكتــشفات العــصر احلــديث ولــو كــان القــرآن مــن 

مـن يهديـه هللا يكـون عنـده امليـل النفـسى وجيعـل "البهـى هنـا هـو قولـه إن . وكل ما قاله د. البتة
اهلداية كمـا يـشق علـى الـصاعد ىف الـسماء بعـد صدره ضيقا حرجا حبيث يشق عليه قبول تلك 

وهـو، كمـا نـرى، ال ". مرحلة ىف صعوده قبول النـََّفس الذى يـساعد علـى بقائـه علـى قيـد احليـاة
  . أما الشيخ الغزاىل فلم يتطرق إىل هذا املوضوع على اإلطالق. يضيف جديدا إىل ظاهر اآلية

آلن حبيث كان من املمكن لكـل مـن وقد صار التفسري اإلعجازى من التفاسري الشائعة ا
ــال وقــد وجــدت . العــاملني اجلليلــني الرجــوع إىل أحــد الكتــب أو الدراســات املعروفــة ىف هــذا ا

اهليئـة العامليـة للكتـاب "اآلن ىف هذا املوضوع دراسـة واسـعة شـديدة التفـصيل منـشورة ىف موقـع 
ــوان " والــسنة ــد " الــسماء ضــيق الــصدر والتــصعد ىف"بعن اجلــواد الــصاوى ســأكتفى للــدكتور عب

لتفـصيل مـا . ببضع فقرات قليلة منها ولست أقصد أنه كان ينبغى أن ينقل العاملان الفاضالن 
كتب حول هذا املوضـوع ىف أى مرجـع مـن املراجـع الـىت تتنـاول مثـل تلـك املـسائل، بـل كـل مـا 

مــا كــان ينبغــى أن يلتفتــا ويلفتــا القــارئ إىل وجــه اإلعجــاز ىف اآليــة  ولــو ىف ســطرين أو قــصدته أ
  . ثالثة مثال

ن هـذا الـضيق ِضـيٌق " َضـيًِّقا َحَرًجـا: "يفهـم مـن عبـارة الـنص الكـرمي: "الصاوى. قال د
دة حىت يصل إىل الذروة ىف ىف متدرٌج ويستمر وهذا ما قرره علماء اللغة والتفـسري . الضيق الز
ــا"حيــث فــسروا  ــه ِضــيق بعــد ِضــيق، واحلــ" َضــيًِّقا َحَرًج ــه أضــيقعلــى أن يق أو  رَج علــى أن ــضِّ ال

 أجـواء الـسماء مـن ضـيق متـدرج ىف وهذا ما يتطابق علميا مع ما يشعر به الصاعد ىف... أشده
طبقــات اجلــو املختلفــة،  زاد االرتفــاع إىل أعلــى حيــث تقــل كثافــة اهلــواء ىف التــنفس يــزداد كلمــا

دورات  كـسجني، فتـزداد سـرعةللغازات املكونة للهـواء، وأمههـا األى فيقل تبعا هلا الضغط اجلو 
د ىف ـذا الـضيق  التنفس حىت تصل إىل اللهثان مع ازد عدد نبضات القلب، فيشعر اإلنـسان 

لتــدريج ىف بــدًءا مــن ارتفــاع ثالثــة آالف قــدم فــوق مــستوى ســطح  البحــر، مث يتنــامى الــضيق 



 

 

٨٩
هلوائيـــة، احلويـــصالت ا لألكـــسجني ىفى صـــدره كلمـــا ازداد الـــصعود حيـــث يقـــل الـــضغط اجلزيئـــ

لتـــاىل ىف وتقـــل تبعـــا لـــه درجـــة تركيـــز األكـــسجني حرمـــان مجيـــع أنـــسجة اجلـــسم مـــن  الـــدم، و
 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر تبدأ أعـراض نقـص ١٢ارتفاع  وبعد. األكسجني الالزم هلا

إىل أن تـــــصل إىل حـــــد ى وعـــــضل الـــــشعور بفتـــــور ودوار وتعـــــب ذهـــــىن األكـــــسجني متمثلـــــة ىف
ـــشنجات ـــضلوع وعـــضلة  ىف التقلـــصات والت ـــني ال ـــع عـــضالت اجلـــسم، ومنهـــا العـــضالت ب مجي

تــساع القفــص الــصدر  احلجــاب احلــاجز وعــضالت أثنــاء ى الرقبــة والكتفــني والــبطن املتعلقــة 
د حبـدوث التعـب العـضل تتقلص تقلـًصا دور طبيعيـا، فيأخـذ الـضيق ىف الشهيق حينما ى االزد

ــــذهىن ــــدوار والتعــــب ال ــــنفس مــــع ال ــــصدر ،لعــــضالت الت ــــزداد القفــــص ال  ِضــــيًقا حبــــدوثى  وي
ــنفس حيــث يــضطرب اتــساع التجويــف التقلــصات والتــشنجات غــري املنتظمــة ىف  عــضالت الت

بـضيق   ألـف قـدم، فيـشعر اإلنـسان١٨أثناء الشهيق كما تضطرب عملية الزفري فوق ى الصدر 
 أنـه ميكـن وقد ثبـت . ألف قدم إىل غيبوبة إن كان شخًصا غري متأقلم٢٣به فوق ى شديد ينته

هزة لضغط املالئم مـن الـداخل أن يطـريوا  لألشخاص الذين يركبون الطائرات الشراعية غري ا
 ٤٠الـدم مـن  إىل أن يهـبط تركيـز األوكـسجني ىفى وعـ حالـة  ألف قدم ويكونـوا ىف٢٣الرتفاع 

  .ىسطح البحر، فيفقدوا الوع عن معدله عند مستوى% ٥٠إىل 
ذمـة رئويـة حـادة كنتيجـة لتـسرب وانتقـال الـسوائل يـصاب بعـض األشـخاص بو  كمـا قـد

جتمعهـا ى يـؤد أنـسجة الـرئتني والـىت شعريات األوعية الدمويـة ذات الـضغط املرتفـع عنهـا ىف من
ى تنغلـق فيـه جمـار ى احلـرج والـذ إىل انكمـاش أنـسجة الـرئتني متاًمـا، ويـدخل اإلنـسان إىل الـضيق

التـأثريات حلرمـان اجلـسم مـن األكـسجني   وأهم.التنفس انغالقًا ال ينفذ منه شيء على اإلطالق
نقـص احلكـم علـى األشـياء، فيقـل  االرتفاعات العاليـة هـو نقـص الوظـائف العقليـة متمثلـة ىف ىف

الـنقص ى خمـزن املعلومـات لديـه، مث يـؤدى ه وتنقص الذاكرة والىت التمييز بني الصواب واخلطأ،
لبقـاء ىف وتـزداد هـذه.ىاألكسجني إىل اكتئاب عقل الشديد ىف األجـواء العليـا وقتًـا   األعـراض 

انغلـق قلبـه عـن ى الـسماء والكـافر الـذ منها الـصاعد ىف يعاىن أطول، فتأمل هذه التأثريات الىت
 ...التشبيه الرائع هذا قبول اإلميان لتدرك دقة الصورة التمثيلية ىف

املتـدرج  ، والـضيقالـسماء إمكانيـة الـصعود ىف ورود هـذه احلقـائق العلميـة املتمثلـة ىف إن
ذُِكـَرْت  إىل ذروتـه، والـىت يصل فيه الضيقى منه الصاعد فيها، واملستوى احلرج الذ يعاىنى الذ
زمـن الرسـول صـلى  واضح، إذ مـا كـان أحـد ىفى إعجاز علمى البليغ هل هذا املشهد القرآىن ىف

 تكن معلومة علـى احلقائق مل  إن هذه.عن أن يكتشفها  هللا عليه وسلم ميكن أن يتخيلها، فضال
ومل تعـرف هـذه احلقـائق وتكتـشف إال خـالل  وال حـىت بعـده بقـرون،ى زمـن الـوح وجه القطـع ىف

ســكال عــام  القــرون الثالثــة األخــرية، وكانــت م أن ١٦٤٨البدايــة حينمــا اكتــشف العــامل بليــز 
القــرن  ضــغط اهلــواء يقــل كلمــا ارتفعنــا عــن مــستوى ســطح األرض، وقــد جتلــت هــذه احلقــائق ىف



 

 

٩٠
 طبقـات اجلـو العليـا حينما ارتبطت أحباث وظائف أعـضاء اجلـسم بـصعود اإلنـسان ىف العشرين

وسـائل البحـث  عرب تسلق اجلبال الشاهقة وركوب الطائرات الشراعية والعمودية والنفاثة وتقدم
ثـــري . والرصــد وكـــان بـــول بـــريت هــو أول طبيـــب يقـــوم بدراســـات موســعة عـــن طـــب الطـــريان و

ً أمســاه١٨٨٧وقــد نــشر عــام . علــى وظــائف أعــضاء اجلــسمى اخنفــاض الــضغط اجلــو  : م كتــا
ـذه احلقـائق منـذ مـا يزيـد علـى أربعـة فمـن. "ىالـضغط اجلـو " ؟ إنـه  أخـرب حممـًدا ملسو هيلع هللا ىلص  عـشر قـرً

 ". خلق الكون واإلنسان، ويعلم سنن اخللقى هللا، الذى وح
سورة الـىت بـني أيـدينا قولـه، تعليقـا علـى البهى رمحه هللا للـ.  ومما لفت نظرى ىف تفسري د

منطق العقل يقضى "، إن "وما ربَُّك بغافٍل عما يعملون. ولكلٍّ درجاٌت مما عملوا: "١٣٢اآلية 
ن الــسيئة جزاؤهــا ســيئة مثلهــا ، مث قولــه بعــد هــذا تعليقــا "ن احلــسنة جزاؤهــا حــسنة مثلهــا، و

ــْشُر أمثاهلــا، ومــن جــاء مــن جــاء " مــن نفــس الــسورة، ونــصها ١٦٠ علــى اآليــة حلــسنة فلــه َع
ــا بوضــع تقيــيم " األنعــام"وتنهــى ســورة ": "وهــم ال يُْظَلمــون. لــسيئة فــال ُجيْــَزى إال مثَلهــا آ

األوىل أن العمــل احلــسن يكاَفــأ عليــه اإلنــسان بعــشرة : للعمــل اإلنــساىن يرتكزعلــى مخــس نقــاط
حلسنة فله عشر أمثاهلـا، : "له فقطأمثاله من ربه، وأن العمل السيئ جياَزى عليه مبثٍل  من جاء 

لــسيئة فــال جيــزى إال مثلهــا، وهــم ال يظلمــون لــنقص ". ومــن جــاء  فــال يظلــم احملــسن ىف عملــه 
وجزاء احلـسنة بعـشر أمثاهلـا . عن عشرة أمثاله، وال يزاد املسىء عن املثل ىف اجلزاء على إساءته

وجـــزاء الـــسيئة مبثلهـــا يوضـــح  . الـــسوىيوضـــح مـــدى الرتغيـــب لإلنـــسان ىف أن يـــسلك الطريـــق 
  ".كذلك أن جزاء هللا ليس انتقاما، وإمنا هو عدل

وكنــت أتوقــع أن جيــىء الكــالم ىف املوضــعني بــل ىف كــل املواضــع الــىت تعرضــت للجــزاء 
ن  األخروى على ما جنرتح من حسنات وسيئات هنـا علـى األرض واحـدا بـدال مـن القـول مـرة 

ن جــزاء احلــسنة بعــشر أضــعافها، وإال فمــا معــىن التفــسري جــزاء احلــسنة حــسنة واحــدة، ومــ رة 
ه علــى ســورة واحــدة ــذا التفــسري، حــسب املعــىن . املوضــوعى إذن حــىت لــو قــصر إن املقــصود 

ت السورة بعضها بـبعض. الذى اتبعه د فكـان ينبغـى علـى األقـل، . البهى ىف كتابه، هو ربط آ
 ىف نفس القـضية، ١٦٠ضع ىف ذهنه ما تقوله اآلية ، أن ي"األنعام" من ١٣٢حني يتناول اآلية 

 بــدال مــن أن يقــول هنــا  ١٣٢ أن يكــون علــى ذكــر ممــا قالتــه اآليــة ١٦٠وحــني يتنــاول اآليــة 
بل إن بعض من يكتبون التفسري املوضعى الـذى يتنـاول القـرآن آيـة . كالما، وهناك كالما آخر

ت املتباعـدة حـىت تكـون الـصورة آية ال يـَْنَسْون هذا الذى أحتدث عنه هنا، فـرتاهم ير  بطـون اآل
صــلَّى هللاُ عليــه  عــن النَّــىب": وىف احلــديث الــشريف. الكليــة للموضــوع واضــحة ىف ذهــن القــارئ

 ُكِتبتْ  حبسنٍة فلم يعمْلها من همَّ :  إنَّ ربَّكم تعاَىل رحيمٌ : عن ربِّه عزَّ وجلَّ قالى فيما يرو  وسلَّم
ومـن هـمَّ .  عـشَر أمثاِهلـا إىل سـبِعمائِة ضـعٍف إىل أضـعاٍف كثـريةٍ لـه ُكِتبـتْ  ، فـإن عِملهـاحـسنةً  له

عليـه واحـدًة أو ميحوهـا، وال يهِلـُك علـى ُكِتبـْت ، فإن عِملها  ُكِتبْت له حسنةً بسيِّئٍة فلم يعمْلها  
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 وال ١٣٢أما الشيخ الغزاىل فلم يتطرق إىل هذه النقطـة ال عنـد اآليـة ". ِهللا عزَّ وجلَّ إالَّ هالكٌ 

ولرمبـــا مل يتطـــرق إليهـــا ىف أى موضـــع مـــن .  مـــن ســـورتنا هـــذه بكثـــري أو بقليـــل١٦٠ اآليـــة عنـــد
  .تفسريه كله رغم تكرر ذكرها ىف القرآن الكرمي

وكـذلك زَيـََّن لكثـري : "١٣٧البهى ىف تفـسري قولـه تعـاىل مـن اآليـة رقـم . ومث كالم قاله د
وعلـى حنـو تـدخل "هـو " سوا علـيهم ديـنهممن املشركني قْتـَل أوالِدهـم شـركاؤهم ليُــْرُدوهم وليَـْلبِـ

الكهــان ىف أمــوال النــاس ىف الزراعــة بتحديــد نــصيب هللا ونــصيب األصــنام تــدخُّلهم ىف اُألَســر 
وحتديدهم من ُيَضحَّى به من األوالد قر لألصنام إذالال هلم ومحال على الطاعة والرتدى، وىف 

ن إمساعيـل قبـل الـشرك وَخْلطـه مبـا لـيس منـه الوقت نفسه إمعا ىف إفساد دينهم الذى ورثوه ع
وكـان قـد ذكـر مـن ". حبيث يصبح ال تـَُرى معـامل روحيـة فيـه، وإمنـا يـُـَرى فيـه وجـه املاديـة وحـدها

ادعاءهم أن أصنامهم ترضى، بل وحتث علـى قتـل األوالد خـشية الفقـر "قبل ىف مقدمة السورة 
والد لألصــنام، وهنــاك جنــد األصــنام فهنــا جنــد الكهــان يتــدخلون ىف تــضحية األ)". ١٣٧آيــة (

واملعـروف . وكان ينبغى أن يثبـت الكـالم علـى معـىن واحـد. حتث على قتل األوالد خشية الفقر
م خوفـا مـن الفقـر والعـار  أن بعض اجلاهليني كانوا يئدون أوالدهم خوفا من الفقر، ويئـدون بنـا

ن اجلــاهليني كــانوا يقــدمون فلــيس ىف وأد األطفــال خــالف، لكــن املــشكلة ىف القــول . مجيعــا
  . أطفاهلم قرابني لألصنام

لرجوع إىل الطربى ىف تفسري تلك اآليـة قـرأت مـا يلـى زيـَّن  وكمـا: يقـول تعـاىل ذكـره: "و
َن واألصـناَم هلـم مـا زينَّـوا هلـم م األو م مـن أمـواهلم  شـركاُء هـؤالء العـادلني بـر مـن تـصيريهم لـر

قــسمهم،  جعلــوه  إىل قــسم شــركائهم ىفى القــسم الــذ بــزعمهم، وتــركهم مــا وصــل مــن اقــسم
لــشركائهم إىل قــسم نــصيب هللا إىل قــسم شــركائهم،  جعلــوهى ورّدهــم مــا وصــل مــن القــسم الــذ

ْتـــَل أْوالِدِهــْم ُشــرَكاُؤُهمْ  َكــَذِلَك زَيـَّـَن لَكِثـــريٍ " مـــن الــشياطني، فحــسنوا هلـــم وأد " ِمــَن املُــْشرِِكَني قـَ
ــم ليخلطــوا ": َعَلــْيِهْم ِديــنَـُهمْ  َولِيَـْلِبــُسوا"ليهلكــوهم، :  يقــول".لِيُـــْرُدوُهمْ "البنــات،  فعلــوا ذلــك 

ولـو شـاء هللا أال يفعلـوا مـا . عليهم دينهم فيلتبس، فيـضلوا ويهلكـوا بفعلهـم مـا حـّرم علـيهم هللا
ن كان يهديهم للحّق ويوفِّقهم للسداد، فكـانوا كانوا م يفعلون من قتلهم مل يفعلوه  ، ال يقتلـو

م الـىت ولكـن هللا خـذهلم عـن الرشـاد، فقتلـوا أوالدهـم وأطـاعوا الـشياطني يقـول هللا لنبيـه . أغـو
ـم فيمـا كـانوا يقولـون ىفامتوعد ا األنـصباء الـىت  هلم على عظيم فـريتهم علـى ر هـذا : "يقـسمو

مـن الكـذب ى ذرهم  دمحم وما يفرتون وما يتقّولون عل: قتلهم أوالدهم وىف" ، وهذا لشركائنا
ملرصاد، ومن وراء العذاب والعقاب والزور، فإىن   ".هلم 

ن  ذلك التزيني، وهو تزيني الشرك ىف ومثل: وََكٰذِلكَ : "أما الزخمشرى فيقول قسمة القـر
ــذ بــني هللا تعــاىل واآلهلــة، أو ــزيني البليــغ ال واملعــىن أن . هــو علــم مــن الــشياطنيى مثــل ذلــك الت

لـوأد أو بنحـرهم لآلهلـةشركاءهم من الشياطني أو من .  سدنة األصـنام زينـوا هلـم قتـل أوالدهـم 



 

 

٩٢
كمـــا حلـــف عبـــد   لينحـــرّن أحـــدهم،اإلن ُولِـــد لـــه كـــذا غالمـــ: اجلاهليـــة حيلـــف وكـــان الرجـــل ىف

  ". املطلب
وكما نرى فالطربى مل يذكر من تزيني شركاء املشركني هلم سوى إغرائهم بوأد البنات، أما 

يــضا تــزيينهم هلــم حنــر أوالدهــم وتقــدميهم لآلهلــة، ضــار مثــال عبــد الزخمــشرى فــذكر هــذا وذكــر أ
ن  . املطلــب حــني نــذر أن يــذبح أحــد أوالده مــىت رزقــه هللا عــشرة أوالد والواقــع أنــىن مل أمســع 

والقـرآن علـى كـل . كاهنا ىف اجلاهلية زين ألى أب َحنْر ابنه لالصنام أو حىت َوْأد أحد مـن بناتـه
مروا به، بـل أسـند التـزيني حال مل يقل إن الكهان  هم الذى كانوا يوصون بذلك فضال عن أن 

  . بقتل األوالد ودون أن حيدد الغاية من قتلهم إىل الشركاء
وإذا كان الزخمشرى قد أشار إىل عبـد املطلـب ونـذره أن ينحـر أحـد أوالده مـىت اكتملـوا 

. حـىت يتبـني وجـه احلقيقـة فيـهعشرة فلسوف أورد هنـا مـا قالتـه الـسرية النبويـة ىف هـذا املوضـوع 
مـن قـريش ى كـان عبـد املطلـب بـن هاشـم، فيمـا يـذكرون، قـد نـذر حـني لقـ: "قال ابـن إسـحاق

 إلن ولد له عشرة نفر مث بلغـوا معـه حـىت مينعـوه لينحـرن أحـدهم  عـز :ىعند حفر زمزم ما لق
قــوم وأبــو هلــب احلــارث والــزبري وحجــل وضــرار وامل: فلمــا تــواىف بنــوه عــشرة. وجــل عنــد الكعبــة

ــم ســيمنعونه، مجعهــم مث أخــربهم بنــذره الــذ ى والعبــاس ومحــزة وأبــو طالــب وعبــد هللا، وعــرف أ
خـذ كـل رجـل : كيـف تـصنع؟ فقـال: نذر، ودعاهم إىل الوفاء  بذلك، فأطاعوا له وقـالوا لـه

تـــوىنامـــنكم ِقـــْدحً  ـــم علـــى ُهَبـــل ىف. فيكتـــب فيـــه امســـه، مث  جـــوف   ففعلـــوا مث أتـــوه، فـــدخل 
فقــال عبــد ... وكــان عنــد هبــل ســبعة أقــداح... الكعبــة، وكــان هبــل عظــيم أصــنام قــريش مبكــة

، وَأْخبَــَره بنـذره، وأعطـاه كـل رجـل "هـؤالء بِقـَداحهم هـذه اضرب على َبِىن ): "للكاهن(املطلب 
 أصــغر بــىنوكــان عبــد هللا بــن عبــد املطلــب، أبــو رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، . فيــه امســهى مــنهم قدحــه الــذ

وكان، فيمـا يزعمـون، أحـب ولـد عبـد املطلـب إليـه، وكـان عبـد املطلـب يـرى أن الـسهم ... أبيه
ــا قــام عبــد املطلــب عنــد . إذا أخطــأه فقــد َأْشــَوى فلمــا أخــذ صــاحب القــداح القــداح ليــضرب 

فخرج القدح على عبد هللا، فأخذ عبد املطلب بيـده، وأخـذ الـشفرة، مث أقبـل بـه ... هبل يدعو
ئحهـا، ليذحبـه، فقامـت إليـه قـريش مـن إىل ئلة، الوثنني اللذين تنحر عندمها قـريش ذ  إساف و

وهللا ال تذحبـه : فقالـت قـريش وبنـوه... أذحبـه: مـاذا تريـد  عبـد املطلـب؟ فقـال: أنديتها فقالوا
تـ.  وحنن أحياء حىت نـُْعَذر فيهاأبد قـاء فمـا ب. بنـه حـىت يذحبـهى إلن فعلت هذا ال يزال رجـل 

بــع، " جنــاح: "ال تفعــل، وانطلـق إىل احلجــاز، فــإن بــه عرافــة يقـال هلــا... النـاس علــى ذلــك؟ هلــا 
فإن أمرْتك بذحبه ذحبَته، وإن أمرْتك بغري ذاك مما لك ولـه فيـه : فَسْلها، مث أنت على رأس أمرك

  . نعم: فقال. فرج قَِبْلَته
يــــرب، فركبــــوا حــــىت جاؤوهــــا فــــانطلقوا حــــىت قــــدموا املدينــــة، فوجــــدوها فيمــــا يزعمــــون خب

 ارجعـوا عـىن: فسألوها، وقص عليها عبد املطلب شأنه وشأن ابنه وما كان َنَذَر فيه، فقالت هلـم



 

 

٩٣
تيىن مث ... فخرجوا من عندها، وقام عبد املطلب يدعو هللا عز وجل. فأسألهى بعِ  اليوم حىت 

وكانـت  . عـشرة مـن اإلبـل: ؟ فقـالوافكم الدية فيكم. اخلرب نعم، قد جاءىن: َغَدْوا إليها، فقالت
 مــن اإلبــل، مث اضــربوا افــارجعوا إىل بالدكــم، فقــدِّموا صــاحبكم، وقــدِّموا عــشر : كــذلك، فقالــت
لقــداح فــإن خرجــت القــداح علــى صــاحبكم فزيــدوا مــن اإلبــل حــىت يرضــى ربكــم عــز : عليهــا 

  . احبكمصى ربكم، فاحنروها عنه، وجنى وجل، فإذا خرجت القداح على اإلبل فقد رض
فخرجــوا حــىت قــدموا مكــة، فلمــا أمجعــوا لــذلك األمــر قــام عبــد املطلــب يــدعو هللا عــز 

ضـربوا، ... جوف الكعبة يدعو  من اإلبل، وعبد املطلب ىفافلما قربوا عبد هللا وعشر ... وجل
... وقـام عبـد املطلـب يـدعو. ، فبلغـت اإلبـل عـشرينافخرج السهم على عبد هللا، فزادوا عشر 

، فبلغـت اإلبـل ثالثـني، وقـام عبـد املطلـب افخرج السهم على عبد هللا، فزادوا عـشر مث ضربوا، 
فقـام . ، فبلغـت اإلبـل أربعـنيامث ضربوا، فخرج السهم علـى عبـد هللا، فـزادوا عـشر ... يدعو هللا

، فبلغـت اإلبـل امث ضـربوا فخـرج الـسهم علـى عبـد هللا، فـزادوا عـشر ... عبد املطلـب يـدعو هللا
مث ضــربوا، فخــرج الــسهم علــى عبــد هللا، ... بــد املطلــب يــدعو هللا عــز وجــلوقــام ع. مخــسني

مث ضربوا، فخـرج الـسهم علـى ... وقام عبد املطلب يدعو.  فبلغت اإلبل الستنيافزدادوا عشر 
مث ضـــربوا، فخـــرج ... وقـــام عبـــد املطلـــب يـــدعو. ، فبلـــغ اإلبـــل ســـبعنياعبـــد هللا، فـــزادوا عـــشر 

مث ... وقـــام عبـــد املطلـــب يـــدعو. ، فبلغـــت اإلبـــل مثـــاننياشر الـــسهم علـــى عبـــد هللا، فـــزدادوا عـــ
وقـام عبـد املطلـب . ، فبلغـت اإلبـل تـسعنياضربوا، فخرج السهم علـى عبـد هللا، فـزدادوا عـشر 

وقـام عبـد . ، فبلغـت اإلبـل مائـةامث ضربوا، فخرج الـسهم علـى عبـد هللا، فـزادوا عـشر ... يدعو
ى قــد رضــ: اإلبــل، فقالــت قــريش ومــن حــضرمث ضــربوا، فخــرج الــسهم علــى ... املطلــب يــدعو

ال وهللا حــىت أضــرب عليهــا ثــالث : فــذكروا أن عبــد املطلــب قــال... ربــك، وخلــص لــك ابنــك
مث ضربوا، فخرج الـسهم ... فضربوا على اإلبل وعلى عبد هللا، وقام عبد املطلب يدعو. مرات

ربوا، فخـرج الـسهم علـى مث ضـ... على اإلبل، مث أعادوا الثانية، وعبد املطلب مكانه عنـد هبـل
لقـداح علـى اإلبـل، فُنِحـَرْت مث ... اإلبل، مث أعادوا الثانية، وقام عبد املطلب يـدعو مث ضـربوا 

  ".تُرَِكْت ال ُيَصّد عنها أحد
مر أى مـن الكهنـة عبـد املطلـب بنحـر أحـد أبنائـه، بـل هـو الـذى  وكما هو واضح فلم 

ا أذكـر، أن العـرب كانـت متـارس تقـدمي أوالدهـم قـر ومل أقرأ، فيمـ. اختذ القرار من تلقاء نفسه
مــره بــه كــاهن وال كاهنــة. ألصــنامهم . أمــا قــرار عبــد املطلــب بنحــر أحــد أوالده فقــرار فــردى مل 

ليس هذا فحسب، بل إن كاهنة يثرب قد أشارت إىل احلَّل، واقرتحـت علـى املكيـني خمرجـا مـن 
اح الغمــة الــىت كانــت راســخة علــى صــدر عبــد املــأزق الــذى هــم فيــه، وكــان حــال مجــيال، إذ أز 

حلــل الــذى منــع . املطلــب وأوالده ورجــاالت قــريش مــر بنحــر بــل أســعفت  أى أن الكاهنــة مل 
البهى إن الكهان كانوا يتدخلون ىف اُألَسر وحيددون من ُيَضحَّى به مـن . فكيف يقول د. النحر



 

 

٩٤
طاعــة والــرتدى؟ ومــرة أخــرى حنــن، ىف األوالد قــر لألصــنام إلذالل للمــشركني ومحلهــم علــى ال

ريـخ  ال، مل نسمع بغري حادثة عبد املطلب وعبد هللا، وال توجـد واقعـة أخـرى مثلهـا ىف  هذا ا
، بطبيعــة احلــال، ال أدافــع عــن الكهــان. العــرب الــذى نعرفــه حيــتهم ال ينقــصهم . وأ وهــم مــن 

هم عــاٌر آخــُر يــضاف إىل أعيــارهم الكثــرية، لكــىن أبــرئهم فقــط مــ ن هــذه املذمَّــة، مث هلــم ىف َمــَذامِّ
وغرضـى مـن الكتابـة ىف هـذا املوضـوع الرغبـة ىف أن نتحـرى . األخرى الكفاية وما فـوق الكفايـة

  .الدقة فيما نكتب وال ننقل شيئا ليس مث برهان على صحته
أنــه، حــني تنــاول الكــالم عــن " األنعــام"البهــى لــسورة . وممــا الحظتــه أيــضا ىف تفــسري د

ال أجـد فيمـا ُأوِحـَى إىلَّ حمرَّمـا : قل: "١٤٥ احملرمة ىف اإلسالم اكتفى بتفسري اآلية رقم األطعمة
َتًة أو دما مسفوحا أو حلَم خنزيٍر، فإنه رِْجٌس، أو فـسقا أهـل  على طاعٍم َيْطَعُمه إال أن يكون َميـْ

ملوضـوع، وهـل هـذه ، ومل يدخل ىف أية تفاصيل تتعلـق مبـا يقولـه الفقهـاء ىف هـذا ا..."لغري هللا به
ــا ىف  األصــناف األربعــة هــى وحــدها احملرمــة ىف اإلســالم؟ أم هــل هنــاك أصــناف أخــرى تلحــق 
ــا ليــست مــذكورة ىف القــرآن؟ ذلــك أن مــن الفقهــاء مــن يــرى أنــه لــيس هنــاك  التحــرمي رغــم أ
حمرمات أخرى غري هذه األربعة ما دام القرآن قد استعمل أسلوب القـصر فيهـا، وهـم يـرون أن 

ع دائـرة احملرمـات . ا ورد ىف األحاديث مما مل يذكره اآلن هو مكروه وليس حمرمام وهناك من يوسِّ
أمـا الــشيخ . إىل غـري ذلــك مـن التفاصـيل... الطعاميـة لتـشمل مـا ذكـره القــرآن واألحاديـث معـا

لتفــسري مل يتوقــف البتــة إز  خلطــوط العامــة ىف كــل ســورة يتناوهلــا  اء الغــزاىل ففــى غمــرة انــشغاله 
ــا هــذا  ــذا التــشريع ال ىف هــذه الــسورة وال ىف الــسورتني األخــريني اللتــني تناولت ت اخلاصــة  اآل

مع أن له مثال فتوى مؤداها أنه ينبغى، مع املسلمني اجلـدد مـن " البقرة واملائدة"املوضوع، ومها 
م حلوم الكالب، تـَرُْكهم وما تعودوا عليه من أكـل ذلـك ا كل شعو لطعـام فـال شرق آسيا ممن 

فكنـت أحـب لـو . نضيِّق عليهم فيه وال نشغلهم به ما دام هنـاك مـن يبيحـه مـن فقهـاء اإلسـالم
ت املشار إليها ويعطينا رأيه ىف القضية الىت حنن هنـا بـصددها عامـة  تريث الشيخ أمام تلك اآل

 - ائـدةسـورة امل: "وقد تناولت هذا املوضوع بشىء من التفصيل ىف كتاىب. ال حلم الكالب فقط
  .، فريجع إليه من أراد"دراسة أسلوبية فقهية مقارنة

، أمـا الـشيخ الغـزاىل فهـذا نـص مقدمتـه "األنعـام"دمحم البهـى وتفـسريه لـسورة . هذا عن د
ـا " األنعـام"سورة : "لتفسري تلك السورة هـى الـسورة املكيـة األوىل ىف الـسبع الطـوال الـىت بـدأ 
 خياطـــب أول مـــا خياطـــب الـــوثنيني الغـــافلني عـــن هللا والقـــرآن النـــازل كـــان. املـــصحف الـــشريف
مــواريثهم ويقــاومون ى وهــم قــوم كــانوا يتعــصبون ألصــنامهم وجيمــدون علــ. اجلاحــدين لوحدانيتــه

بيــد أن القــرآن الكــرمي اعتمــد علــى إطالــة اإلقنــاع ومــضاعفة . بعنــف كــل صــيحة للتحــرر العقلــى
تـــه ىف األنفـــس األدلـــة واحلـــديث عـــن هللا ســـبحانه حـــديثا يكـــشف عـــن عظمتـــ ه، وينبـــه إىل آ

بـة، أى يـستثري بقـا الفطـرة الـىت غطـت  واآلفاق، ويـستثري مـا يكمـن ىف النفـوس مـن خـشية وإ



 

 

٩٥
خباصـــتني شـــاعتا فيهـــا مهـــا كثـــرة التقريـــرات " األنعـــام"ومتتـــاز ســـورة . عليهـــا ظلمـــات اجلاهليـــة

حكم واضح حمدد ىف شأن مـن والتقرير إرسال . والتلقينات الستنقاذ العقل العرىب مما تردى فيه
خلـق الـسماوات واألرض ى احلمد  الذ: "ونلحظ ذلك عند أول آية تقرؤها. شؤون األلوهية

ومـع عظمـة مـا صـنع . فـا خـالق العـامل ومـضىء مشوسـه وأقمـاره....". وجعل الظلمـات والنـور
وية؟ وعلـى كيف تتم هذه التـس! وانفراده به فإن بعض اجلهلة يسوى به من ال حيسن صنع شئ

أية حال فالناس علـى ظهـر األرض هلـم آجـال حمـدودة ينتهـى كـل فـرد إليهـا، مث يعـود كـل امـرئ 
رئه مث حيكم عامل الـسر والعلـن بـني . ولإلنسانية مجعاء أجل تنتهى إليه هو الساعة الكربى. إىل 

ــا ىف الــدنيا خــرة يتبعــه تقريــر وتقريــر احلمــد  ىف األوىل واآل. عبــاده علــى الطريقــة الــىت عاشــوا 
  ". األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون السماوات وىف وهو هللا ىف: "آخر

وهـو "ويكثر ىف هذه السورة التحدث عن هللا بضمري الغائب واسم املوصول املفرد مثـل 
ـا ىفى الذ أنـشأكم مـن نفـس ى وهـو الـذ"، "ظلمـات الـرب والبحـر جعـل لكـم النجـوم لتهتـدوا 

واحلق أن ضمري الغيبة هنا جيعـل املـستمع ىف حالـة حـضور كـأن هللا ". ر ومستودعواحدة فمستق
وال حتـسنب هـذا األسـلوب يـؤثر . خياطبه، ويضع يده على مظاهر عظمته فـال ميلـك إال اإلذعـان

ــا ىف  . كــال. ىف املــشركني وحــدهم ــدا مــن املعرفــة احليــة ال يرو إن أهــل الكتــاب يــرون فيــه جدي
ركتــبهم ممــا يــرتك ىف ســ إنــه مل ينــزل كتــاب مــن الــسماء يتحــدث عــن هللا مبثــل ! رائرهم أعظــم اآل

فهــو خيلــع النــاس خلعــا عــن التقاليــد الــىت . هــذه اللهجــة مــن الــصدق، وهــذه الدقــة مــن الــوعى
وإىل جانــب التقريــرات الــىت ذكــر منــاذج هلــا جنــد . َأِلُفوهــا، ويَــْصدَع الغفــالت الــىت ســادت بيــنهم

قــل هلــم  :  هــذه الــسورة، والــىت يقــول هللا فيهــا لنبيــه وهــو جيــادل املــشركنيالتلقينــات املتتابعــة ىف
الــسماوات  ملــن مــا ىف: قــل: "رمبــا تكــرر هــذا اللفــظ مــرتني ىف آيــة واحــدة. كــذا، قــل هلــم كــذا

، ورمبـا ..."ليجمعـنكم إىل يـوم القيامـة ال ريـب فيـه. كتب على نفسه الرمحـة. : واألرض؟ قل
. وبيـنكم هللا شـهيد بيـىن: شيء أكرب شهادة؟ قـلى أ: قل"واحدة مثل تكرر أربع مرات ىف آية 

ال : أإنكـم لتـشهدون أن مـع هللا آهلـة أخـرى؟ قـل. هذا القرآن ألنـذركم بـه ومـن بـَلَـغ إىلى وُأوحِ 
حلــق ". بــريء ممــا تــشركون إمنــا هــو إلــه واحــد، وإنــىن: قــل. أشــهد أرأيــت هــذا احلــوار النــابض 

ـا نبيـه لـريد علـى خمالفيـه؟ لقـد تكـررت هـذه الكلمـة ىف " قل"واليقني؟ أرأيت كلمة  يسعف هللا 
وظاهر أن الـسورة الكرميـة نزلـت ىف ذروة املعركـة احملتدمـة بـني . أربعا وأربعني مرة" األنعام"سورة 

ــا نزلــت، علــى طوهلـا، مجلــة واحــدة. احلـق والباطــل وقــد ُرِويَــْت . واملــشهور مــن أقـوال العلمــاء أ
ت  ن آ طـل، وبعـضها ضـعيفأقواٌل  وعلتهـا أن بعـض . منها نزلت ىف املدينة املنورة بعـضها 

هل الكتاب ال عالقة له مبكة   .وهذا خطأ! القراء حيسب أن كل ما يتصل 
َلت . كما أن البعض تصور أن فرض الزكاة كـان ىف املدينـة واحلـق أنـه بـدأ ىف مكـة، وفُـصِّ

. حد واحتفَّ لنزوهلا عشرات األلوف من املالئكةوالسورة نزلت ىف نفس وا. األنصبة ىف املدينة



 

 

٩٦
ــه أدق مــن  ــه أملــع مــن الــربق، وكانــت ذاكرت ووعاهــا الرســول كلهــا ســاعة نزلــت، فقــد كــان ذهن

فلمــا اســتوعبها اســتدعى احلفظــة والكتبــة وأملــى . األشــرطة الــىت تــتم عليهــا التــسجيالت اليــوم
ـا الـسورة وشـىت وحنـب أن نـستعرض التقـارير و . عليهم ما جـاء مـن عنـد هللا التلقينـات الـىت حو

لــسورة، وإن مل يقــف ". القــضا الــىت تناولتهــا مث يــدخل الــشيخ ىف تتبــع املوضــوعات الرئيــسية 
َلُدْن كل موضوع، إذ كان يرتك بعضا منها، وال أدرى هل كان ذلك عن عمد منه أو كان سـهوا 

حق التوقــــف لــــديها بــــصورة أو كــــان يتــــصور رمحــــه هللا أن تلــــك املوضــــوعات املرتوكــــة ال تــــست
  . خمصوصة

وأوال وقبــل كــل شــىء أود أن ألفــت األبــصار إىل أســلوب الــشيخ، فهــو أســلوب مفعــم 
لـصور البيانيـة  حليوية واحلـرارة، ينتقـل مـن اخلـرب إىل اإلنـشاء، ومـن اإلنـشاء إىل اخلـرب، وميتلـئ 

لــشعر تعــضيدا ملــا الــىت جتــسد املعــىن املــراد، وتكثــر فيــه األســئلة البالغيــة، ويستــشهد ا لــشيخ 
رة، ويــشيع  يـراد الـنص دون ذكــر اسـم صـاحبه  رة، ومكتفيـا  يقـول، مـسميا صـاحب الــشعر 
إلسالم وكتابه الكرمي حىت إنك ال تشعر أنك تقرأ كالما بل تعيش وقائع وأحـدا  فيه االعتزاز 

 شـرحا لأللفـاظ، وال لكنك لن جتـد عنـده إعـرا وال. تستثري منك االنفعاالت وتستنفر املشاعر
ت الــىت يفــسرها، خامتــا مــا  درا، بــل يهــضب بكالمــه املــساوق لــآل إيــرادا ألســباب النــزول إال 

يــراد الــنص القــرآىن الــذى يتمــشى مــع هــذا الــذى يقــول كمــا أنــه ىف العــادة ال . يقولــه عــادة 
يـــد  هـــذا وهـــو ىف. يستـــشهد بكـــالم أى مفـــسر غـــريه أو يرجـــع إىل أى كتـــاب ســـوى القـــرآن ا

التفــسري يعتمــد األســلوب االنطبــاعى ىف غــري قليــل مــن األحيــان، فيعــرب عــن مــشاعره وعواطفــه 
ويهلل للجمال واجلالل ويثىن علـى كـل مـا يعجبـه، ويقـدح ىف كـل شـىء قبـيح أو سـلوك ذمـيم، 
ت الشخــصية، ويــضرب األمثــال مــن حياتــه وحيــاة النــاس مــن حولــه حــىت تتــضح  ويــورد احلكــا

امــا رغــم أن تفــسريه أقــرب إىل أن يكــون تلخيــصا ملــا حتتويــه الــسورة، ولكــن الــصورة للقــارئ مت
ملثل قلما يدخل ىف قضا عقيدية أو فقهية خالفية، بل يركز عادة على مـا هـو . سلوبه هو و

جيــاز شــديد  مقتنـع بــه ممــا يــرى أن الــنص يقولــه بوضــوح، وقـد يــشري إىل مــا ىف القــضية مــن آراء 
  .   ة رأ على رأىدون أن يرجح ىف العاد

وإذا أرد أن نتنــاول مــا جــاء ىف هــذه املقدمــة فــإىن أحــب الوقــوف إزاء قــول الــشيخ إن 
ن  الســـم املوصـــول، وتعقيبـــه علـــى هـــذا  الـــسورة يكثـــر فيهـــا اســـتخدام ضـــمري الغائـــب متلـــوا 

ضــمري الغيبــة هنــا جيعــل املــستمع ىف حالــة حــضور كــأن هللا خياطبــه، ويــضع يــده علــى مظــاهر "
وأحـسب أن هـذا سـهو مـن الـشيخ، إذ إن حـديث هللا سـبحانه ". مته فال ميلك إال اإلذعانعظ

عن نفـسه بـضمري الغائـب ال جيعـل املـستمع ىف حالـة حـضور وكـأن هللا خياطبـه، بـل الـذى يعمـل 
كـــذلك فـــإن قولـــه إن . هـــذا هـــو ضـــمري املـــتكلم لـــه ســـبحانه، وضـــمري املخاطـــب ملـــن يكلمهـــم

 ميلـك سـوى اإلذعـان يـرد عليـه الواقـع التـارخيى ىف تلـك اآلونـة، إذ مل املستمع ىف تلك احلالة ال



 

 

٩٧
حيدث هذا إال ىف القليل، وإال لكان ينبغى أن يـتم إسـالم أهـل مكـة علـى بكـرة أبـيهم ىف احلـال 

عداد هائلة: أو على األقل نطبق وهو ما ي. وهذا مل حيدث. بوترية أسرع كثريا جدا مما حصل و
إلســالم بتلــك البــساطة الــىت تـُْفَهــم مــن إذ ملأيــضا علــى أهــل الكتــاب،  لقــرآن و م   يكــن إميــا

ــل . الكــالم لــدخول فيــه مــن ِقَب إن اإلســالم ديــن عظــيم، لكــن التــاريخ يقــول لنــا إن املــسارعة 
وحكــم الــشيخ هــو حكــم احملــب . املــشركني وأهــل الكتــاب مل تكــن أمــرا ميــسورا كمــا نعلــم مجيعــا

ت الـسورة كلهـا تـصف صـالبة مـخ املـشركني وتعنـتهم . املتحمس ال املراقب احملايد ذلـك أن آ
  .معه ملسو هيلع هللا ىلص وغرامهم مبجادلته فيما هو حق ظاهر لكل ذى عقل وضمري

من أول ما ذكرته السورة مـن مقـررات : "بل إنه هو نفسه قد قال هذا بنفسه بعد أسطر
خــــذ مراحــــل متتابعــــة تبــــدأ مــــصري الظلمــــة مهمــــا طــــال علــــيهم األمــــد أن تكــــذيبهم لألنبيــــاء  

لعــدوان اآلمث الســتهزاء املتواصــل، مث  لتكــذيب املــتجهم، مث  والَقــَدر احلكــيم ! إلعــراض، مث 
ــتالء للمــؤمنني والكــافرين مجيعــا ــاء اب ــدنيا، ولكــن . يطــاوهلم ىف هــذه األثن وهــذه طبيعــة احليــاة ال

أمل يـَـَرْوا كـم أهلكنـا مـن : "كفـار العـربومـن مث يقـول هللا ل. ُعْقَىب الصراع وخيمٌة علـى الكـافرين
ـار  قبلهم من قـَْرٍن مكَّنَّاهم ىف األرض ما مل منكِّن لكم وأرسلنا السماء عليهم ِمـْدرَارًا وجعلنـا األ

م وأنشأ من بعدهم قـَْرً آخرين؟ى جتر  هذه مـصاير احلـضارات ". من حتتهم، فأهلكناهم بذنو
تبقــى علــى ظهــر األرض حينــا مث ختتفــى : تــستكرب وتطغــىعنــدما تتفــسخ، ومــصاير األمــم عنــدما 

  ". حتتها خمليًة املكان آلخرين
فهــو كــالم صــحيح " قــل"أمــا كالمــه، رمحــه هللا، عــن التلقينــات الــىت ىف الــسورة وأســلوب 

ىف القـرآن الكــرمي ىف بدايـة تــسعينات " قــل"وقـد ســبق أن كتبـت عــن أسـلوب . ومجيـل ومــشكور
وأ ىف الــسعودية أثنــاء حماضــرتى ىف مــادة " الرعــد"اىب عــن ســورة القــرن املنــصرم حــني ألفــت كتــ

 فرع الطائف، فرصدت عددا من املالمح - جبامعة أم القرى" دراسات أدبية من القرآن الكرمي"
ذا االستعمال القرآىن أحـب أن أوردهـا هنـا اسـتكماال للفائـدة، فلعـل  األسلوبية اهلامة اخلاصة 

ــا قــدم ا وجيــد علــى ضــوئها أســرارا قرآنيــة أخــرى، إذ الحظــت مــثال أن أحــدا يفكــر ىف املــضى 
ـه إىل الرسـول دمحم، ٣٣٢قد ورد ىف القرآن " ُقلْ : "الفعل  مرة، وأنه ىف أغلبيته الـساحقة قـد ُوجِّ

ومل يوجَّه إىل أحد من إخوانه األنبياء سوى موسى، إىل جانب وروده أحيـا موجهـا إىل اإلنـسان 
ع إىل الربـع(ان ىف العهد املكى عموما، وأن معظم وروده ك ، وغالبـه ىف )رمبا بنـسبة الثالثـة األر

ـا، وأن ذلـك الفعـل قـد أتـى أكثـر األحيـان ابتـداء، أى مـن  احملاجة ىف أمور العقيدة ومـا يتعلـق 
غري أن يسبقه من الكالم ما يكون هو ردا عليه، ويكون ىف هذه احلالة تعقيبا علـى موقـف يـراد 

تى جوا لـتبيان رأى القرآن أو " يـستفتونك"أو " يـسألونك"أو " يقولـون"أو " قالوا" فيه، وقد 
، وأول األربعــة هــو األغلــب، ويليــه الثــاىن، أمــا الثالــث فقــد ورد مــرتني، علــى حــني "يــستنبئونك"

ورد الرابــع مــرة واحــدة ال غــري، وأنــه ىف معظــم األحيــان يكــون موجَّهــا إىل النــىب دون أن يــسبقه 



 

 

٩٨
واملالحـظ أن النـداء ىف هـذه ). ثـالث مـرات(يا ما ينـاَدى النـىب قبلـه، وهـو قليـل نداء له، وأح

ى اسـم أو صـفة أخـرى لـه "  أيهـا الرسـول"، ومل يـرد بــ" أيهـا النـىب"احلالة ال يكـون إال بــ أو 
قـل : "فيقـال" لـالم"وقـد يكـون هـذا التحديـد (عليه الـسالم، وأنـه أحيـا مـا حيـدَّد املقـول هلـم 

لنـداء"قوم الفالنيني كذا وكـذالل ، والغالـب عـدم التحديـد، وأن حـظ الـسور مـن )، وقـد يكـون 
تى علـى رأس القائمـة سـورة : هذا الفعل خيتلف " البقـرة"، و) مـرة٢١" (اإلسـراء"و" األنعـام"و

" األعـراف"، فكـل مـن ) مرة١٢" (التوبة"، مث ) مرة١٥" (الزمر"و" سبأ"، فكل من ) مرة١٨(
وهكـــذا إىل أن نـــصل إىل ســـور ال )...  مـــرات١٠" (الرعـــد"، مث ســـورة ) مـــرة١١" (ناملؤمنـــو "و

" الــروم"و" مــرمي"و" النحــل"و" احلجــر"و" يوســف"تــى فيهــا هــذا الفعــل إال مــرة واحــدة مثــل 
على أن هناك سورا مل ". املعوذتني"و" اإلخالص"و" الكافرون"و" الصافات"و" يس"و" فاطر"و

ت"و" الدخان"و" الفاحتة" مثل يرد فيها هذا الفعل بتا " احلاقـة"و" القلـم"و" الرمحن"و" الذار
، وأن مجلة القول قد تكون خربية، وقـد "املسد"و" الكوثر"و" املرسالت"و" املدثر"و" املزمل"و

  . ندائيًة أو استفهامية أو أمرا: تكون إنشائية
ن كثرة إتيان الفعل لى هذا النحو تبـني  ىف القرآن ع" قل: "وقد خرجت من مالحظاتى 

جلـــواب الـــسليم علـــى مـــا كـــان  لرعايـــة دائمـــا وميـــده  كيــف أن هللا ســـبحانه كـــان يكـــأل رســـوله 
ــا اإلحــراج  وهــى أســئلة الكفــار (يواجهــه مــن مــشكالت أو يوجــه إليــه مــن أســئلة، ســواء قُــِصد 

ـــ)وهـــى أســـئلة املـــؤمنني(أو االستفـــسار ) واليهـــود ـــه عـــز وجـــل كـــان حيـــب أن خياطـــب نبي ه ، وأن
ومثله ىف ذلك أسلوب النـداء، الـذى مل ينـاَد فيـه الرسـول . سلوب مباشر هو أسلوب اخلطاب

وكنت قد الحظت أيضا أن بعض املفسرين قد يقـول شـرحا . تكرميا له"  أيها النىب"مسه بل بـ
البتـة، فينبغـى أن "  دمحم"رغم أن القرآن مل يناده ملسو هيلع هللا ىلص بــ" قل  دمحم كذا وكذا: "لذلك األسلوب

  ". قل  دمحم"حنذو حذو القرآن فال نقول إن اآلية ختاطبه بـ
ملــاذا  تــرى أُِمــر ": الرعــد"وقــد تــساءلت عنــد تفــسريى لآليــة الــسابعة عــشرة مــن ســورة 

إلجابة على السؤال الذى كان يوجهه إىل قومـه، ومل يـرتكهم جييبونـه هـم؟  الرسول عليه السالم 
ت شــىتوهنــا جنــد املفــ  فمــثال يقــول الزخمــشرى ىف تفــسري :سرين جييبــون علــى تــساؤىل هــذا إجــا

 ، اآلية ما ُمَفاده أن جواب الرسول هو ما كان سـيقوله الكفـار أنفـسهم، فقـد كـانوا يعرتفـون 
كيد علـيهم"فهو  م " املؤمنـون"وقـد تُرِكـوا ىف سـورة ". حكاية العرتافهم و جييبـون، فكـان جـوا

جوز الزخمشرى أن يكـون ذلـك تلقينـا مـن الرسـول هلـم إن عجـزوا عـن اجلـواب، كما . هو ذلك
 ولكــن البيــضاوى أيــضا مــا قالــه الزخمــشرى،ويقــول . وهــم ىف هــذه احلالــة لــن يــستطيعوا اإلنكــار

 . بعبارة خمتلفة
َمـْن رب : الكفـارقـل  دمحم هلـؤالء : فقـال: "قـولأما الطربسى فإن لـه تفـسريا آخـر، إذ ي

قل أنـت " األصنام: "فإذا استعجم عليهم اجلواب ومل ميكنهم أن يقولوا... ألرض؟السماوات وا



 

 

٩٩
فإذا أقروا بذلك قل هلم على سـبيل التبكيـت . هللا... رب السماوات واألرض وما بينهما: "هلم

علــى أنــه بعــد قليــل يعــود فيقــول مــا معنــاه أن ". ؟...أفاختــذمت مــن دونــه أوليــاء: والتــوبيخ لفعلهــم
. بادر إىل اجلواب عـن سـؤاله تفـاد للتطويـل مـا دام املـسؤول ال خيـالف ىف اجلـوابالسائل قد ي

ن جـواب الرسـول علـى سـؤاله هـو  ويذكر اآللوسى ما قالـه هـؤالء الثالثـة، لكنـه يـرفض القـول 
وال أدرى ملـــاذا رّد األلوســـى هـــذا التفـــسري، وقـــد كـــرر القـــرآن ىف عـــدة . حكايـــة منـــه العـــرتافهم

ــم كــ لبعــثمواضــع منــه أ ، وإن كــانوا قــد أشــركوا معــه األصــنام وكفــروا  كمــا . انوا يؤمنــون 
ـم جهلـوا اجلـواب فطلبـوه منـه عليـه الـسالم، فـذكره هلـم ولكـن يـُـَرّد . يضيف تفسريا آخر هـو أ

ن تركيب الكالم ىف اآلية ال يفيد ذلك املعىن  أما سيد قطـب فينحـو حنـوا آخـر، إذ .على هذا 
كمية مل يـَُرْد هلا أجوبة، فقد أجابت مظاهُر الطبيعـة، وشـاَهد الكفـار يقول إن األسئلة ىف  اآلية 

نفسهم، وبقى أن يسمعوا اجلواب كما شاهدوه وقد استغرق كالمى عن هذا األسلوب . ذلك 
 .القرآىن عشر صفحات تقريبا

هــذا، وقــد ســبق أن أورد قــول الــشيخ الغــزاىل إن الــسورة نزلــت دفعــة واحــدة، وهــو مــا 
ا حتتوى على موضوعات جد متنوعة وتشري إىل وقائع متناثرة على مسافة  حيتاج إىل وقفة، إذ إ

ـــا مجيعـــا دفقـــة واحـــدة أســـباب "ونظـــرة ىف . رخييـــة طويلـــة يبـــدو معهـــا مـــن املـــستبعد أن تنـــزل 
صـحيح أن . ترينا الظروف املختلفة الىت نزلت فيها نصوصها مستقال بعضها عن بعض" النزول
ت مثــة آ را وردت بنزوهلــا كتلــة واحــدة، ولكــن هنــاك أيــضا األحاديــث التاليــة الــىت تــساند روا

كنَّا مع رسوِل ِهللا صلَّى هللاُ عليـه وسـلَّم وحنـُن : "أسباب النزول، وهى أحاديث صحيحة كذلك
ـم: ستَُّة نَفٍر، فقال املُشركونِ  َّ م وإ َّ عوٍد ورُجـٌل ِمـن وُكْنـُت أ وابـُن مـس... اطُرْد هؤالِء عنـَك فـإ

نفِس رسـوِل ِهللا صـلَّى هللاُ عليـه وسـلَّم ِمـن  فوَقع ىف: ُهَذيٍل وبالٌل ورُجالِن نسيُت أَحَدمها، قال
ْلغَــَداِة َواْلَعــشِ : ذلــك مــا شــاء هللاُ وحــدَّث بــه نفــَسه، فــأنَزل هللاُ  ِ ى َوَال َتطْــُرِد الَّــِذيَن يَــْدُعوَن رَبـَُّهــْم 

َِّ : ملَّا نَزَلتْ "، )٥٢/ األنعام(الظَّاِلِمني : ىل قوِلهإ... َوْجَههُ  يُرِيُدونَ  َوَال َُْكُلوا ِممَّا َملْ يُـْذَكِر اْسـُم ا
ـًدا وقولُـوا لـه) ١٢١ /األنعام(َعَلْيِه  فمـا تَـذَبُح أنـَت : َأرَسَلْت فـاِرُس إىل قُـريٍش أْن خاِصـُموا حممَّ

املَْيتـة، فهـو َحـراٌم؟  ِبِشْمـِشٍري ِمـن َذَهـٍب، يعـىن  وجـلَّ بيِدَك بِسكٍِّني فهو َحالٌل، وما ذبَـَح هللاُ عـزَّ 
وإنَّ : قـال). ١٢١ /األنعـام(ِلُيَجـاِدُلوُكْم  َوِإنَّ الـشََّياِطَني َلُيوُحـوَن ِإَىل َأْوِليَـائِِهمْ : اآليـةُ  فنَزَلْت هذه

 ِهللا صــلَّى هللاُ عليــه مــرَّ املــألُ ِمــن قُــريٍش علــى رســولِ "، "الــشَّياطَني ِمــن فــاِرَس، وأوليــاَءهم قُــريشٌ 
ــاٌر، فقــالوا ــؤالِء؟ فنــَزَل فــيهُم : وســلََّم، وعنــده َخبَّــاٌب وُصــَهْيٌب وِبــالٌل وَعمَّ ــُد، َأَرضــيَت   حممَّ

ــِذْر بِــِه الَّــِذيَن َخيَــاُفوَن َأْن ُحيْــَشُروا ِإَىل َرِِّــم :القــرآن َِْعَلــمَ : إىل قوِلــه) ٥١/ األنعــام(َوأَْن  ُ َّ  َأَلــْيَس ا
لشَّاِكرِيَن  البهى بتنـاول مـا قيـل عـن موضـوع .  وقد تفرد الشيخ الغزاىل عن د)".٥٣/ األنعام(ِ

حلــديث عــن بعــض الــسمات األســلوبية الــىت لفتــت  مكيــة الــسورة أو مــدنيتها، كمــا تفــرد عنــه 
  .انتباهه فيها



 

 

١٠٠ 
ت الـىت نزلـت ىف قـريش علـى  كذلك يربط الـشيخ حاضـر املـسلمني مباضـيهم ويقـرأ اآل
ضوء ما عليه أحوال األمة اإلسالمية ىف الوقت الراهن، وهو ما جيعل لتفسريه مذاقا خمتلفـا عـن  
ــه، فهــو ال حيــصر  كثــري مــن التفاســري األخــرى، ويــشري إىل ســعة أفقــه ومرونــة عقلــه وعمــق نظرت
نفسه فيما قاله املفسرون السابقون بل حيرر نفسه وينطلق فيغـوص ىف أعمـاق الـنص ويـستخرج 

تـــاريخ ويرينـــا أن قـــانون هللا واحـــد ىف القـــدمي واحلـــديث، وىف الكـــافرين واملـــسلمني، وأنـــه عـــربة ال
سبحانه ال حياىب أحدا على أحد، أو أمة على أمة، بل من يعمل وجيّد حيصد الفـالح واالنتـصار 

د، ومن يكسل ويتبلـد أو يعـص ويتمـرد فإنـه ال جيـد مـن الثمـر سـوى مـا كـان مـرا مـسموما . وا
هـل هـذا شـأن الكفـر احملـض أم القـانون عـام يـشمل : ونـسأل: "ده يقول عقيب هـذاومن هنا جن

هلــدى؟ أو بعبــارة أخــرى لباطــل واهلــوى  هــل يــستوى : مــع الكــافرين أممــا أخــرى خلطــت احلــق 
ت الـواردة ىف  م خـريا؟ الظـاهر مـن اآل الذين أعرضوا عن اإلميان كله والذين مل يكسبوا ىف إميا

ــه تعــاىل يــشرح أســلوب أخــذه لألمــم. القــضية أن الكــل ســواءالــسورة تــشرح هــذه  ــدبر قول : وت
هم" لبأساء والضراء لعلهم يتضرعونولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فأخذ فلوال إذ جاءهم  *  

م، وزين هلم الشيطان ما كـانوا يعملـون. سنا تضرعوا ـؤالء، ". ولكن قست قلو إن هللا مكـر 
فُقِطــع دابــر "فمــا كــادوا يــستمرئون شــرورهم حــىت أخــذهم بغتــة، ! توهيهــا! وبــدا كأنــه أمهلهــم
 ". واحلمد  رب العاملني. القوم الذين ظلموا

رخيهــا وجــدُت هــذه الــسنة اإلهليــة  وىف اســتقرائى ألحــوال األمــة اإلســالمية علــى امتــداد 
د بــه املــشركون ظهــر ىف األبنــاء املنحــرفني لــى أن يبعــث قــل هــو القــادر ع: "تتكــرر، وأن مــا ُهــدِّ

َس بعــض . علــيكم عــذا مــن فــوقكم أو مــن حتــت أرجلكــم أو يـَْلِبــسكم ِشــيَـًعا ويُــِذيق بعــَضكم 
ت لعلهــم يفقهــونانظــر لــسُت علــيكم : قــل.  وهــو احلــقوكــذَّب بــه قوُمــك *  كيــف نــصرِّف اآل

تــه، ولكنــه عنــدما يــضرِ ". لكــل نبــٍإ مــستقرٌّ، وســوف تعلمــون * بوكيــل َ ب إن احللــيم قــد تطــول أ
  ".إن أخذه أليم شديد. ظاملةى وكذلك َأْخُذ ربك إذا أخذ القرى وه: "يوِجع

هــذا، ومــن املمكــن الــرد علــى ســؤال الــشيخ االســتنكارى التــاىل تعليقــا علــى إحلــاح كفــار 
يــتهم رســول هللا مبعجــزة إذا كــان النظــام الكــوىن اليــدل علــى هللا : وأ أعجــب: "مكــة علــى أن 

يا هـو الـذى يـدل علـى هللا؟ إن القمـر يـدور حـول األرض مـن دهـوٍر فهل َخْرق هذا النظام أح
َخَلْت اليتباطأ وال يـَْعَوّج، فهل هذا االطراد ال يشهد للخالق القدير، ويشهد له انـشقاق القمـر 
بضع دقائق؟ هل السراج الوهاج الذى ال خيبو وهجه على اخـتالف الليـل والنهـار اليـدل علـى 

ميكـن الـرد علـى هـذا ا " خر الغروب بضع دقائق ليوشع غالم موسى؟هللا العظيم، ويدل عليه 
ملعجزة ال ينكرون وجود هللا بل يؤمنون به، ومن مث ال ينبغى أن تكون  ن من يطالبون  لسؤال 
نقطــة انطــالق الــشيخ أن هللا هــو خــالق الــسماوات واألرض حبيــث ال يكــون أمــام مــن وجــه إليــه 

نعـم . طـراد قـوانني هللا أدل علـى ألوهيتـه مـن توقـف قـانون منهـافعـال إن ا: السؤال إال أن يقـول



 

 

١٠١ 
نــه خــالق الــسماوات واألرض حــسبما كــرر القــرآن ىف أكثــر  لقــد كــان كفــار مكــة يؤمنــون  و
لتاىل مل يكن اعرتاضهم علـى وجـود هللا أو خلقـه للكـون بـل علـى نبـوة دمحم، فهـم  من موضع، و

. عنـد هللا وأنـه عـز وجـل يقـف معـه وينـصره علـى خمالفيـهيريدون معجزة تشهد على أنه نىب مـن 
فــإذا كــان األمــر كــذلك فلرمبــا كــان علينــا أن نبحــث عــن تعليــل آخــر لعــدم اســتجابة الــسماء 
القــرتاحهم اإلتيــان مبعجــزة، وهــو أن هللا يريــد مــن البــشر منــذ اآلن أن يـُْقِلعــوا عمــا كــان الكفــار 

يــة خارقــة، ويعتمــدوا بــدال مــن ذلــك علــى تــشغيل القــدماء يطــالبون رســلهم بــه، وهــو اإلتيــان 
عقوهلم، وإال فهل يوفر سبحانه رسوال لكل إنسان معجزة كلما اعرتاه شـك أو وسـوس شـيطان 
من الشياطني ىف قلبه تدل على أن دمحما نىب صادق وأن اإلسالم هو الدين الصحيح؟ لقـد كـان 

ولذلك ال جتـد دينـا . ء عصر املعجزاتجمىء اإلسالم تدشينا لعصر العقل واملنطق والعلم وانتها
وقـد تقـدم البـشر . آخر يعلى من شـأن العلـم والعقـل والربهـان الفكـرى كاإلسـالم وكتابـه الكـرمي

بعقوهلم وصاروا منذ شرعوا يعتمدون عليها يصنعون ما هو قريـب مـن املعجـزات ىف كـل منـاحى 
دمحم الرسـالة : "مـن كتابـه" النبـوة"نظمى لوقا هذا ىف فصل . وقد قال د. احلياة أرضا وحبرا وجوا

مؤكــدا أن دعــوة اإلســالم بعقالنيتهــا وإمهاهلــا املعجــزات احلــسية ىف إقنــاع النــاس هــى " والرســول
الدعوة الوحيدة املناسبة لعصور التقدم العلمى، الذى تعتمـد فيـه البـشرية علـى عقلهـا ورشـدها 

  .جديدةمسرتشدة بقيم تلك الدعوة ومبادئها دون احلاجة إىل نبوات 
وأما كالم الشيخ عن الغيب وجهل البشر كلهم به وأن هللا هـو وحـده الـذى يعلمـه فهـو  

واقــرأ بتأمــٍل : "قــال رمحــه هللا. والفــضل ىف ذلــك يرجــع لتلهــب أســلوبه وروعــة بيانــه. كــالم بــديع
ومـا تـسقط مـن . الـرب والبحـر ويعلـم مـا ىف. وعنده مفـاتح الغيـب ال يعلمهـا إال هـو: "هذه اآلية

ــــة ىفورقــــ ــــس إال ىف ة إال يعلمهــــا وال حب ب ــــني  ظلمــــات األرض وال رطــــب وال  ــــاب مب إن ". كت
لنــسبة إلينــا عمــاء، وهــى عنــد رب العــاملني رؤيــة شــهود لنــسبة . الغيــوب  وأغلــب املوجــودات 

إنــك قــد تــرى إنــسا وحتادثــه، مــاذا تعلــم عنــه؟ قــد تــرى وجهــه ومالبــسه، ! إلينــا غيــوب حمجوبــة
طنـا علـى سـواء، وهـو ىف . ره وأحـشاءهولكنك ال ترى أفكا أمـا رب العـاملني فهـو يـراه ظـاهرا و

بـل إن هـذه الرؤيـة املوقوتـة جـزء ! الوقت نفسه يرى مخـسة مليـارات مـن البـشر معـه رؤيـة مشـول
مفـاتيح ". إنه بكل شئ بصري: "ضئيل من رؤيته اإلنسان ىف أطوار حياته كلها بني املهد واللحد

كنــت ! ا يعلــم البــشَر علــى هــذا النحــو احملــيط يعلــم مــا ىف الــرب والبحــرالغيــوب كلهــا عنــده، وكمــ
ئــر يلعــب ببــاخرة جبــارة يكــاد  أرمــق التلفــاز ىف بيــىت فرأيــت منظــرا ىف أحــد احمليطــات، واملــوج 

يـسمع ويـرى فقـط؟ بـل يـصنع ويـدبر ! إن هللا هنـا وهنـاك يـسمع ويـرى: قلـت. يوردها األعماق
َمـْن : ومـضيت مـع اآليـة الوصـافة ألجمـاد هللا. لبحر طـوع مـشيئتهكل ما ىف الرب وا! وحيىي ومييت

مع احلبة ىف ظلمة الرتاب خيلق منها الزروع والثمار، ويطعمنا اَجلَىن الطيـب؟ َمـْن مـع كـل شـجرة 
ومـا تـسقط مـن ورقـة إال يعلمهـا وال : "بتة ىف أقطار األرض يعلم عدد ما يسقط منها من ورق



 

 

١٠٢ 
بس إال ىفظلمات األرض وال رط حبة ىف ؟ إنه ليس علما نظر فقـط، إنـه "كتاب مبني  ب وال 

وبعد هذا اإلحصاء الكشاف جيىء عرض للحياة ". وكلُّ صغٍري وكبٍري ُمْسَتَطرٌ : "مسطور ىف كتبه
لليل ى وهو الذ: "اإلنسانية على ظهر األرض، وأعمال الناس كلهم بني شقئ وسعيد يتوفاكم 

لنهار مث   "...".  يبعثكم فيه ليُـْقَضى أجٌل مسمىويعلم ما َجَرْحتم 
الشيخ بعد هذا إىل الكـالم عـن املـشيئة البـشرية واملـشيئة اإلهليـة، فبـني أنـه ال وقد انتقل 

تعارض بينهما وال ينبغى أن يفهم من كالم هللا هلالج لج أحيا ىف القرآن الكرمي ِمـْن أن َمـْن يهـده هللا 
ـــ ـــدى، ومـــن يـــضلَّه فهـــو مـــن ال ـــزعم فهـــو املهت ـــسان قـــائم علـــى اجلـــرب كمـــا ي ضالني أن أمـــر اإلن

ؤ وال حرَّمنا مـن شـيء: "املشركون كـذلك  . سيقول الذين أشركوا لو شاء هللا ما أشركنا وال آ
سنا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إال : قل. كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا 

 هنـــاك حـــساب، وإال كـــان األمـــر عبثـــا مـــا دام يـــصح ، فهـــذا ال"الظـــن، وإن أنـــتم إال خترصـــون
وخالصة األمر أن هللا سبحانه يـساعد مـن يريـد مـساعدة . وظلما، وحاشا  أن يعبث أو يظلم

وكــل منــا . وهــذا كــالم صــحيح. نفــسه، ويــرتك مــن ال يريــد لنــصيبه الــذى اختــاره بنفــسه لنفــسه
. ريتــه حريــة مطلقــة بــل نــسبيةيــشعر شــعورا فطــر أنــه حــر ىف كثــري مــن األحــوال، وإن مل تكــن ح

. فعلــى أســاس هــذا القــدر احملــدود مــن احلريــة ســوف يكــون احلــساب، ومــن مث الثــواب والعقــاب
، إذ مـا دام اإلنـسان "ال يكلف هللا نفـسا إال وسـعها: "ومن هنا نستطيع أن نفهم قوله عز شأنه

ــتفلفص منــه فــال وهللا .  عقــابمكرهــا علــى فعــل شــىء وحمكمــا عليــه اخلنــاق حبيــث ال ميكنــه ال
سبحانه يعلم بضعفنا وقدرتنا ذات النطاق احملدود، إذ هو الذى خلقنا ضعفاء، وجعـل الـذنوب 

والعــربة علــى كــل حــال . جــزءا أصــيال ىف طبيعتنــا ال ميكننــا الفكــاك منهــا متامــا، وإال كنــا مالئكــة
ن أدركتــه، لقــصد والنيــة واالجتهــاد الــشديد ىف اهلــروب مــن الــذنوب واخلطــا حبيــث تدركــه، إ

وهو ُمـَولٍّ عنهـا خوفـا ورعبـا، عـامال بكـل مـا لديـه مـن طاقـة وعزميـة علـى الفـرار منهـا فـراره مـن 
فمثــل تلــك اخلطيئــة إذا ارتكــس اإلنــسان فيهــا رغــم كــل مــا بــذل مــن جهــد وعــزم ونيــة . األســد

كـل شـىء، وعلم هللا املطلق ب. خالصة فإن هللا يغفرها له مبشيئته سبحانه كرما منه ورمحة وحنا
مبا ىف ذلك ما سوف يفعله اإلنسان ىف املستقبل، ال يعـىن أبـدا أنـه سـبحانه جيـرب عبـده مث يعذبـه 

لنسبة إليه وال حاضر وال آت، بل كل . على ما أجربه عليه إن هللا ال خيضع للزمن، فال ماض 
م شىء موجود وجودا أزليا أبد ىف علمه وإدراكه، أمـا البـشر وعـاملهم ووقـائع حيـا م وتـصرفا

  ... فمستوى آخر ووضع خمتلف، وال تعارض بني هذا وذاك
وهــو ىف تفــسريه هلــا قــد تــرك أشــياء فلــم . وهكــذا حــىت وصــل الــشيخ إىل آخــر الــسورة

ـا مـرورا سـريعا وىف كـل األحـوال كـان أسـلوبه اجلميـل احلـار معـوا لـه علـى . يعرض هلـا، أو مـر 
فالقـــارئ ال يطــالع تفـــسريا عــاد بـــل . اعـــه مبــا يقــولتوصــيل أفكــاره ومـــشاعره إىل القــارئ وإمت



 

 

١٠٣ 
البهـــى أيـــضا احلـــديث عـــن تلـــك . وقـــد تنـــاول د  .نـــصوصا أدبيـــة مـــصوغة صـــياغة جذابـــة فاتنـــة

  .القضية، ولكن كان لكل من العاملني نكهته وطريقته وأسلوبه، رغم اتفاقهما ىف الرأى
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 



 

 

١٠٤ 

 
كتــب الــشيخ الغــزاىل عــن اجلــن ىف تفــسريه نــصوصا : نــدخل ىف موضــوعنا مباشــرة ونقــول

َلتْ "ىف وســـط ســـورة : "متعـــددة، وهـــذا أول نـــص منهـــا حـــديث عـــن عـــوامل أخـــرى تتـــصل " فُـــصِّ
لــشر خلــري أو  ــا. إلنــسان وهــو يهــّم  . إنــه حــديث عــن اجلــن ووساوســها، واملالئكــة وإهلاما

وحنـن حنـرتم املـادة ومـا .  وليس لديهم دليـل إال وقـوفهم عنـد احلـسواملاديون ينكرون ذلك كله،
مــن اجلــن مؤمنــون أخيــار، ومــنهم شــياطني . وراءهــا، ونعــرتف بعــامل اجلــن واملالئكــة والبــشر مجيعــا

وقـد انتهـز إبلـيُس كبـُري الـشياطني . تالزم املرء وتنتهز غفالته لتغريه مبعـصية هللا والتهـاون حبقوقـه
صـح أمـنيَخَوَر آدم وغفلتَ  وأكـل ! ه وَأزَّه على األكل من الشجرة احملرمة، وحلف له كـاذ أنـه 

والـسبب الثـاىن تـربُّص الـشيطان . والـسبب األول نـسيانه وضـعف عزميتـه. آدم، وطُرِد مـن اجلنـة
قــال . وكــذلك فعــل الــشيطان مــع خــصوم اإلســالم صــدَر الــدعوة. بــه وانتهــازه الفرصــة خلديعتــه

ء، فزيَّنوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم، وَحـقَّ علـيهم القـوُل ىفوقَـيَّْضنا هل: "تعاىل أمـٍم قـد  م قـَُر
ـم كـانوا خاسـرين . َخَلْت مـن قـبلهم مـن اجلـن واإلنـس ال تـسمعوا هلـذا : وقـال الـذين كفـروا* إ

 إن الكافرين رفضوا القرآن وكرهوا مساعه، وأغراهم الـشيطان". القرآن واْلَغْوا فيه لعلكم تغلبون
أن ُحيِْدثوا ضجيجا ىف جملسه حىت ال خيُلص إىل القلـوب، وهـذا منتهـى الفـشل ىف مواجهـة احلـق 

ويــوم احلــساب . وكــل صــادٍّ عــن احلــق يغريــه الــشيطان مبثــل هــذه األفعــال. والعجــز عــن جمادلتــه
ربنـــا َأِر اللَّـــَذْيِن أضـــالَّ مـــن اجلـــن واإلنـــس : وقـــال الـــذين كفـــروا: "ينـــدمون علـــى هـــذا اهلـــوس

حلق صدرا واجتهوا ". جنعْلهما حتت أقدامنا ليكو من األسفلني أما ُأوُلو األلباب الذين شرحوا 
: إن الـذين قـالوا: "إىل نصرته فإن املالئكة حتفُّهم وتؤنس وحشتهم وتعينهم على ختطى العقبـات

كنـــتم   جلنـــة الـــىتأال ختـــافوا وال حتزنـــوا وأبـــِشروا : مث اســـتقاموا تتنـــزل علـــيهم املالئكـــة" ربنـــا هللا"
ــَضرين، وهــم ىف آخــر منــازل ". ُتوَعــدون ــة تتنــزل علــى احملت ويــرى أغلــب املفــسرين أن هــذه اآلي

الدنيا وأول منازل اآلخرة لتطمئنهم على ما تركـوا مـن أحبـة ولتـشرح صـدورهم مبـا َسـيَـْلَقْون مـن 
ــذا القــول، وهــو ال ينفــى مــا يــدل عليــه الــسياق مــن أن املال! رضــوان س  ــبط علــى وال  ئكــة 

وقـــد صـــح أن الرســـول عليـــه . املـــؤمنني ىف أثنـــاء جهـــادهم فـــتلهمهم الرشـــد وتعيـــنهم علـــى احلـــق
وقـال حلـسان بـن . أعانـك عليهـا ملـك كـرمي: الصالة والسالم قال لرجل أحسن الثنـاء علـى هللا

إن املالئكــة تعــني علــى احلــق كمــا تعــني . روح القــدس يؤيــدك: بــت وهــو ينــافح عــن رســول هللا
. لــشياطني علــى الباطــل، واألســاس ىف الثــواب والعقــاب هــو اجتــاه اإلنــسان وكــسبه واكتــسابها

والـــشيطان مـــاهر ىف َجـــّر اإلنـــسان بعيـــدا عـــن هللا وىف تعميـــة الـــصراط املـــستقيم أمامـــه، فكانـــت 
ط الكسول واملفروض أن جهـاز الـدعوة حيـرس احلقـائق . الدعوة إىل هللا عمال يُذَكِّر الناس ويـَُنشِّ

ــر  وَمــْن أحــسُن قــوال ممــن دعــا إىل هللا وعمــل صــاحلا : "د الــشياطني ويطــارد األوهــام واألهــواءوي



 

 

١٠٥ 
والرســل أئمــة الــدعاة علــى امتــداد الــزمن، ونــشاطهم ركــن ىف دعــم ". مــن املــسلمني إنــىن: وقــال

م وحتبيــبهم فيــه وقــد جــاءت . اإلميــان وانتــصار اخلــري، وأول مــا يتجهــون إليــه تعريــف النــاس بــر
ت ىف ا   ".لسورة لتحقيق هذا املعىنآ

مث ذكــرت ســورة : "مث هــذا نــص آخــر مــن نــصوص الــشيخ الغــزاىل عــن اجلــن ىف تفــسريه
أنه إذا كان بعض اإلنس مل يستجب للقـرآن الكـرمي فـإن نفـرا مـن اجلـن اسـتمع إليـه " األحقاف"

أفـــال يـــدفعهم ذلـــك إىل التأمـــل والـــرتوِّى؟ واحلـــديث عـــن اجلـــن ذو شـــجون، فـــإن . واهتـــدى بـــه
اخلرافيني من الناس يهرعون إىل خيمة الغيبيـات ليطلقـوا الِعنَـان ألخيلـتهم وينطلقـوا مـع ِعـَوِجهم 

م: "إن القرآن يتحدث عن الشيطان فيقول. العقلى ـَرْوَ ، "إنـه يـراكم هـو وقبيلـه مـن حيـث ال تـَ
فيجــىء هــؤالء ليؤلفــوا كتبــا عــن حيــاة اجلــن، وعــن التــزاوج بيــنهم وبــني البــشر، وعــن أســلوب 

وبقــدر مــا ينطلقــون مــع هــذا اللغــو يقفـون ُخْرًســا أمــام احلــق الــذى ُخِلَقــْت بــه . إخل... تـسخريهم
ــرَّة، فــال يكتــشفون لــه   وهــل. قــانو وال يفيــدون منــه شــيئاالــسموات واألرض، ومشــل الــذرة وا

ــض الغــرب إال بدراســة هــذا احلــق الــذى قامــت بــه الــسموات واألرض؟ لَنــدَْع ذلــك إىل أوانــه، 
وإْذ َصـَرْفنا : "ننظر إىل ما حكاه الكتاب الكرمي عن اجلن ليسمعه املكذبون من أغبياء الشركول

َولـَّْوا إىل قـومهم ى فلمـا قُـضِ . أنـصتوا: فلما حضروه قـالوا. إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآنَ 
أمــا ". غلبــونال تــسمعوا هلــذا القــرآن واْلَغــْوا فيــه لعلكــم ت: "غــريهم مــن أبنــاء آدم قــال". منــِذرين

ـم قـالوا. هؤالء فقد َوَعْوا ما قيـل مث رجعـوا إىل قـومهم منـذرين إ مسعنـا كتـا أُنْـِزل : "ونلحـظ أ
لتــوراة ومؤيــد ألحكامهــا وخمفــف لــبعض "مــن بعــد موســى ، وذلــك لعلمهــم أن اإلجنيــل ملحــق 

ا شـريعة مهيمنـة أما القـرآن فكتـاب مـستقل طـوى التـوراة واإلجنيـل معـا ىف معانيـه، وأنـشأ . شد
هللا وآِمنوا به يغفْر لكم من ذنوبكم وجيُِرْكم من ى  قومنا أجيبوا داعِ : "على ما سبقها من وحى

  "...".عذاب أليم
لـث مـن نـصوص الـشيخ الغـزاىل عـن اجلـن إشـارات إىل " اجلـن"ىف سـورة : "مث هذا نـص 

لقـد انتـشرت هـذه القالـة ! عـهطبيعة العقيدة عند النصارى، وكيف جعلوا املـسيح ابنـا  وإهلـا م
ىف أقطار األرض، وُوِلَدْت عليها أجيال حىت جاء القرآن فنفاها بشدة مؤكدا أن هللا واحد ليس 

ألرض مـا . له أوالد وكانت العقيدة النصرانية قد بلغت اجلن فاعتنقوها، مث عرفـوا ىف تطـوافهم 
إىل ى يهــد* إ مسعنــا قــرآ عجبــا : أنــه اســتمع نفــٌر مــن اجلــن فقــالوا إىلى ُأوِحــ: قــل: "يناقــضها

بوا عنـه وعرفـوا خطـأه". الرُّْشد فآمنَّا به ولن نشرك بربنا أحدا لون ما  إنـه مـا . وشرع اجلن يفصِّ
مــا اختــذ صــاحبًة وال ! وأنــه تعــاىل َجــدُّ ربنــا: "يَــُسوغ أن تكــون  صــاحبة وال أن يـُْنــِسل منهــا ابنــا

ـــدا ـــك مو ". ول ـــذى بلغهـــم ذل ـــوهموذكـــروا أن ال ـــه كـــان يقـــول ســـفيهنا علـــى هللا : "غـــل ىف ال وأن
ـم مـا تـصوروا أن يكـذب أحـد علـى ". شططا مث اعتذروا عـن غفلـتهم ىف قبـول هـذه الـشائعة 

ولكـن رجـاال مـن اإلنـس اسـتمعوا إىل "! وأ ظننَّا أن لن تقول اإلنس واجلن علـى هللا كـذ: "هللا



 

 

١٠٦ 
وأنــه كــان رجــال مــن اإلنــس يعــوذون : " غفــريةهــذا اللغــو ونــشروه ىف األرض وضــللوا بــه مجــاهري

وقد حسب اجلميع أن أبواب السماء غلقت، فلن ينزل ملـك ". برجال من اجلن فزادوهم َرَهًقا
إلميان إىل أصله الـصحيح، وتؤكـد مـا بلَّغـه املرَسـلون  بوحى، ولن حيمل بشر رسالة أخرى تعود 

لكــن هللا بعــث نبيــه اخلــامت مــن . كــوت كلــهاألولــون مــن وحدانيــة هللا وســيطرته املطلقــة علــى املل
ملـشارق واملغـارب معلنـة أن هللا ال ولـد لـه وال والـد إن هـذه الرسـالة  . العرب، فطوفـت رسـالته 

م ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث هللا أحدا: "كانت مفاجأة للمخطئني والواقع أن اخلطأ إذا ". وأ
ــا، وأقامــت لــه أبراجــا ت درســه وحتميــه، تــرك ظاللــه ىف النفــوس واســتقرت ســلَّحته الدولــة بعنفوا

لرغبـــة والرهبـــة أن . أوضــاعه قـــرو وقـــد نـــشر االســـتعمار الرومــاىن عقيـــدة التثليـــث، واســـتطاع 
لـنفس واملـال جلعلـه الرومـان . يوطِّئ هلا األكناف ولوال أن دمحما َدرَّع احلق الذى بُِعث به وفداه 

  . ىف خرب كان
 هللا واحـــد ال ولـــد لـــه وال والـــد لـــوال الـــدعاة الـــذين محلـــوا ومـــن أيـــن كـــان يعلـــم اجلـــن أن

الكتــاب هنــا وهنــاك، وقـََرعــوا بــه اآلذان؟ لقــد شــعرت اجلــن أن تغــريا مــا حيــدث ىف الكــون، وأن 
ها : "الــوحى النــازل حيــيط بــه حــرس شــديد حــىت ال يــنقص منــه شــىء وأ ملــسنا الــسماء فوجــد

ــُهبا  ــْت حَرســا شــديدا وُش ــا * ُمِلَئ ــه . نقعــد منهــا مقاعــَد للــسمعوأ كن فمــن يــستمِع اآلن جيــْد ل
والغريب أن احلراسة الىت صـاحبت نـزول القـرآن مـن الـسماء مل ترتكـه وهـو يـسري ". ِشها َرَصدا

إلســـالم عـــن . ىف األرض، فتحولـــت حفظـــا صـــانه حرفـــا حرفـــا، ونغمـــة نغمـــة وقـــد آمـــن اجلـــن 
ــا بــه: "تــصديق واقتنــاع ". مــن يــؤمْن بربــه فــال خيــاف خبــسا وال َرَهقــاف. وأ ملــا مسعنــا اهلــدى آمن

ولـيس ىف ذلـك مــا ! ويظهـر أن أعـدادا مـن اجلــن رفـضت االنقيـاد للحــق وعالنـت بتمردهـا عليــه
فَمـْن أسـلم فأولئـك : وأ منا املسلمون، ومنا القاسـطون: "يدهش، أليس ذلك صنيع بىن آدم؟

أتعـرف أحـدا مـن : وقـد سـألىن أحـد النـاس. "وأمـا القاسـطون فكـانوا جلهـنَم حطبـا* َحتَرَّْوا َرَشدا 
: كيــف تــصدق مبــا مل تــره؟ فقلــت: فقــال. مــا رأيــت مــنهم أحــدا: اجلــن؟ فعرفــت غرضــه، وقلــت

إن اجلراثيم لـضآلتها ال تـُـَرى، والكواكـب لبعـدها ال تـُـَرى، والقـرآن يقـرر . ليس كل موجود يـَُرى
مإنه يراكم هـو وقبيلُـه مـن حيـث ال: "ذلك عن اجلن عندما يقول ـَرْوَ ويـستحيل أن الكـون ".  تـَ

لـسنني الـضوئية ال يكـون بـه إال البـشر إن الـذى : وقـد قلـت ىف كتـاب ىل. الذى تقاس أبعـاده 
ح فِلـَم . يبىن قصرا من ألف طابق ال يسكن الطابق األرضى وحده ويدع البـاقى تَـْصِفر فيـه الـر

، الذى خلق اإلنس واجلن واملالئكة   "...". وما يعلم جنوَد ربك إال هو ":خلقه؟ إنىن أومن 
ن الــشيخ الغــزاىل ال يــرى ىف اجلــن شــيئا آخــر غــري مــا يعرفــه  ومــن هــذه النــصوص خنــرج 

فهم أخيار وأشرار، واألشرار هم الشياطني، وخيارهم وشرارهم ال ميكن رؤيـتهم رغـم : املسلمون
م يروننا طبقا ملا جاء ىف القـرآن الكـرمي رسـول عليـه الـسالم مل يـر اجلـن ويفهـم مـن هـذا أن ال. أ

بــل مل حيــس بوجــودهم علــى مقربــة منــه حــني كــانوا يــستمعون القــرآن مــن فمــه الــشريف، بــل هللا 



 

 

١٠٧ 
إ : ُأوِحــَى إىلَّ أنــه اســتمع نفــر مــن اجلــن فقــالوا: قــل: "ســبحانه هــو الــذى أنبــأه بنبــئهم فقــال لــه

نه إمنا ُأوِحَى ولو كان قابلهم ورآهم لذكر القرآن ذلك...". مسعنا قرآ عجبا لقول  مره   ومل 
  .إليه به

وكنت أحب أن يتطرق الشيخ إىل األحاديث الىت تقول إنـه عليـه الـسالم قـد قابـل اجلـن 
اية اللقـاء عائـدين إىل  وحدثهم وحدثوه واستمعوا منه إىل كتاب هللا وآمنوا بدينه، مث انقلبوا ىف 

لـــدين اجلديـــد، لكنـــه لألســـف مل م  كمـــا مل يتنـــاول .  يتطـــرق إىل هـــذا املوضـــوعقـــومهم يبـــشرو
لـسجود آلدم  العنصر الذى ُخِلق منه إبليس ومل يقف لدن عصيانه أمر ربـه حـني أمـر املالئكـة 
ه مـن املالئكـة وكأنـه واحـد مـنهم  عند خلقه وطاعتهم له ورفض إبليس ذلك واستثناء القرآن إ

" ص"و" اِحلْجـر"ده قولـه سـبحانه ىف ، وهـو مـا يؤكـ"الكهـف"وليس من اجلـن كمـا ورد ىف سـورة 
ر، ومـن مث " الرمحن"و يـد أن اجلـن خملوقـة مـن  ر، إذ قد تكـرر ىف كتـاب هللا ا إنه خملوق من 

وقد أوضحُت ىف موضع آخـر مـن هـذا الكتـاب أن الـشيخ الغـزاىل كثـريا . فإبليس إذن من اجلن
وأ أقـول . ة الـىت يقـوم بتفـسريهاما يقفز فوق بعض املوضوعات أثناء جوالنه الـسريع ىف الـسور 

البهــى عــن العنــصر الــذى ُخِلــق منــه إبلــيس، وعالقــة أىب الــشياطني . هــذا كلــه اســتباقا ملــا قالــه د
البهى، وكان له رأى فيها ال نوافقه عليه، ونرى أنه اشتط . ملالئكة، وهى موضوعات تناوهلا د

  . فيه اشتطاطا
ملواضــــيع رغــــم أمهيتهــــا ورغــــم مــــا تثــــريه عنــــد مل يتطــــرق إذن الــــشيخ الغــــزاىل إىل تلــــك ا

املستـــشرقني واملبـــشرين وىف أذهـــان بعـــض املـــسلمني أو مـــن ينـــسبون أنفـــسهم إىل اإلســـالم مـــن 
ذلـك أن القـرآن قـد حـسم األمـر فيمـا خيـص . أفكار ال تتـسق مـع مـا نفهمـه مـن القـرآن الكـرمي

يسجد آلدم كما طلب منه ، أى مل "كان من اجلن ففسق عن أمر ربه"انتساب إبليس فقال إنه 
ر علـى عكـس آدم املخلـوق . مواله كما قال علـى لـسانه ىف أكثـر مـن موضـع إنـه خملـوق مـن 

لتاىل ال يصح أن يسجد له ألن النـار، كمـا يـرى، خـري مـن الطـني ولكـن مـاذا عـن . من طني، و
 إبلـيس أىب أن إال* فسجد املالئكـة كلهـم أمجعـون : "استثنائه من املالئكة ىف قوله سبحانه مثال

؟ أال يــدل هــذا علــى أنــه كــان ملكــا مــن املالئكــة، لكنــه عــصى أمــر هللا "يكــون مــع الــساجدين
فخرج منهم؟ الواقـع أْن ال، فاالسـتثناء كمـا يكـون متـصال يكـون منقطعـا، أى ميكـن أن نـستثىن 

ني ، مــستثن"انــصرف احلــواُة إال نــسناسا: "شــيئا مــن غــري اجلــنس الــذى ينتمــى إليــه، فنقــول مــثال
وهـذا مـا يـسميه النحـاة . النسناس من احلواة رغم أنه لـيس حـاو مـثلهم بـل لـيس إنـسا أصـال

أى هللا لزكــر عليــه (قــال ": "آل عمــران"ومنــه قولــه عــز شــأنه ىف ســورة ". االســتثناء املنقطــع"بـــ
م إال رمــزا): الــسالم لــه ، والرمــز شــىء خيتلــف عــن الكــالم، وقو "آيتُــك أال تكلــم النــاس ثالثــة أ

لباطـل إال أن تكـون جتـارًة ": "النساء"سبحانه ىف سورة  كلوا أموالكم   أيها الذين آمنوا، ال 



 

 

١٠٨ 
ــا "عــن تــراٍض مــنكم لباطــل رغــم أ ، فالتجــارة عــن تــراٍض ال تــدخل أبــدا ىف أكــل أمــوال النــاس 

  . مستثناة منه
لنـــسبة للقـــاء الرســـول مـــع اجلـــن كمـــا تقولـــه بعـــض األحاديـــث فهـــاك، أي هـــا القـــارئ أمـــا 

سـأَْلُت ابـَن مـسعوٍد : "فعـن علقمـة بـن قـيس. وهذه هى األحاديث أوال. الكرمي، ما لدىَّ بشأنه
؟ فقـال هل شِهد أَحـٌد مـنكم مـع رسـوِل ِهللا صـلَّى هللاُ عليـه وسـلَّم ليلـةَ : فُقْلتُ  ال، ولكنَّـا  : اجلـنِّ

عاِب، كنَّــا مــع رســوِل ِهللا صــلَّى هللاُ عليــه وســلَّم ذاَت ليلــٍة ففَقــدْ  ه، فالتَمــْسناه ىف األوديــِة والــشِّ
ا قومٌ : قال. اسُتِطري أو اْغِتيل: فُقْلنا ت  فلمَّا أصَبْحنا إذا هـو جـاء ِمـن ِقبَـِل . فِبْتنا بَشرِّ ليلٍة 
ــا قــومٌ : فُقْلنــا: قــال. ِحــراءٍ  ت  ك فطَلْبنــاك فلــم ِجنــْدك، فِبْتنــا بــَشرِّ ليلــٍة  .  رســوَل ِهللا، فَقــْد

، فــذَهْبُت معــه فقــَرْأُت علــيهم القــرآنَ : الفقــ ىن داعــى اجلــنِّ م: قــال. أ َ . فــانطَلق بنــا فــأرا نــريا
لكم كلُّ َعْظٍم ذُِكر اسُم ِهللا عليه يَقُع ىف أيديكم أوفَر ما يكوُن حلًما، وكلُّ : وسأَلوه الزَّاَد، فقال
لبَـْعـِر فإنـَّه : ه وسلَّمفقال رسوُل ِهللا صلَّى هللاُ علي. بـَْعٍر علًفا لدوابِّكم لَعظْـِم وال  فال تـستنجوا 
صحيح ابـن  :املصدر/ ابن حبان: احملدث/ عبد هللا بن مسعود :الراوى" (اجلنِّ  زاُد إخواِنكم ِمن

  ).أخرجه ىف صحيحه :خالصة حكم احملدث/ حبان
ْثَت أنــك  َحــدَّ : أتيــُت عبــَد ِهللا بــَن مــسعوٍد فقلــُت لــهُ : "وعــن عمــر بــن غــيالن الثقفــى قــال

. حـدِّثىن كيـف كـان: قلتُ . أجل: قال .اجلنُّ  كنَت مع رسوِل ِهللا صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم ليلَة َوَفدَ 
خــذىن أحــدٌ : قــال ، فإنَّــُه مل  يِه إال أ فمــرَّ ىب . إنَّ أهــَل الــصُّفَِّة أخــذ كــل رجــٍل مــنهم رجــًال يـَُعــشِّ

مـا أخـذك أحـٌد : فقـال. أ ابُن مسعودٍ : من هذا؟ فقلتُ : رسوُل ِهللا صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم فقال
يك؟ قلتُ  فانطلق حىت أتـى حجـرَة أم . فانطِلْق لعلِّى أجُد لك شيًئا: قال. ال  رسوَل هللاِ : يعشِّ

 ابــَن مــسعوٍد، إنَّ رســوَل ِهللا صــلَّى : ســلمَة فرتكــىن ودخــل إىل أهِلــه، مث خرجــِت اجلاريــُة فقالــت
فرجعـُت إىل املـسجِد فجمعـُت حـصباَء .  مل جيْد لك عشاًء، فارِجْع إىل مضجعكَ هللاُ عليِه وسلَّمَ 

أجـب رسـوَل : فلم ألبْث إال قليًال حـىت جـاءِت اجلاريـُة فقالـت.املسجِد فتوسَّدتُه والتففُت بثوىب
 وسـلََّم فاتبعتهـا حـىت بلغـُت مقـامى، فخـرج رسـوُل ِهللا صـلَّى هللاُ عليـهِ . ِهللا صلَّى هللاُ عليِه وسـلَّمَ 

: قــال. انطلــق أنــت معــى حيــث انطلقــتُ : فقــال.وىف يــِده عــسيُب خنــٍل فَعــَرَض بــِه علــى صــدرى
. اجلـس فيهـا وال تـربْح حـىت آتيـك: فانطلقنا حىت أتينا بقيَع الغرقِد، فخطَّ بعـصاُه خطـًة مث قـال

رت مثــل العجاجــ ِة الــسوداِء، مث انطلــَق ميــشى وأ أنظــُر إليــِه، حــىت إذا كــان مــن حيــُث ال أراُه 
فهممـُت . هذه هوازُن مكروا برسوِل ِهللا صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم ليقتلوهُ : ففزعُت وقلُت ىف نفسى

أن أسعى إىل البيوِت فأستغيَث الناَس، فذكرُت أنَّ رسـوَل ِهللا صـلَّى هللاُ عليـِه وسـلََّم أوصـاىن أال 
فجلـسوا حـىت  . اجلـسوا:  يـَُفـّزِعهم بعـصاُه ويقـولومسعُت رسوَل ِهللا صلَّى هللاُ عليـِه وسـلَّمَ . أبرحَ 

ىن رسوُل ِهللا صلَّى هللاُ عليِه وسـلََّم فقـال روا وذهبوا، فأ أمنـَت؟ : كاد ينشقُّ عموُد الصبِح، مث 
ولقد فزعُت الفزعَة األوىل حـىت مهمـُت أن آتـى البيـوَت فأسـتغيَث النـاَس حـىت . ال وهللاِ : فقلتُ 



 

 

١٠٩ 
فهـل رأيـَت . لو أنك خرجَت من هذه احللقـِة مل آَمـْن أن ُختْطَـفَ : فقال. صاكَ مسعُتَك تـَُفّزِعهم بع
ِجــّن نــصيِبني،  أولئــَك وفــدُ : قــال. رأيــُت رجــاًال ســوًدا مــستفّزِين بثيــاٍب بــيضٍ : شــيًئا مــنهم؟ قلــتُ 

ومـا يغـىن ذلـك عـنهم؟ : قلتُ . فسألوىن الزاَد واملتاَع، فمتعُتهم بكل عظٍم حائٍل أو روثٍة أو بعرةٍ 
م ال جيـدون عظًمـا إال وجـدوا عليـِه حلَمـه الـذى كـان عليـِه يـوم ُأِكـَل وال روثـًة إال وجـدوا  قال إ

عمر بـن  :الراوى" (فال يستنج أحٌد منكم بعظٍم وال بعرةٍ . فيها َحبَّها الذى كان فيها يوَم ُأِكَلتْ 
ىف إسناده رجـل  :خالصة حكم احملدث /نصب الراية: املصدر/ الزيلعى: احملدث/ غيالن الثقفى

 ).مل ُيَسمّ 
ـــن مـــسعود ـــًة فقـــال" :وعـــن اب ـــه وســـلَّم ليل َبعىن رســـوُل ِهللا صـــلَّى هللاُ علي ـــتَـتـْ ـــًرا : اْس إنَّ نَف

توىن اللَّيلَة، فأقَرأُ عليهم الُقرآنَ  اِجلنِّ  ِمن  ، فانطَلْقـُت معـه إىل . مخسَة عَشَر، بنو إخوٍة وبنو عمٍّ
فِبــتُّ فيــه حــىتَّ . ال ختــُرَجنَّ ِمــن هــذا: ا مثَّ أجَلــَسىن فيــه وقــالاملكــاِن الَّــذى أراد، فجَعــل ىل خطــ

ىن رسوُل ِهللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم مع السََّحِر، وىف يِده َعْظم حائل وَرْوثَـٌة وُمحَمـٌة، فقـال إذا : أ
ْيــَت اخلَــالَء فــال تــستنِجَنيَّ بــشيٍء ِمــن هــذا ــا أصــَبْحُت قـُْلــتُ : قــال. أتـَ َمــنَّ حيــُث كــان َألَْعلَ : فلمَّ

ــُت موِضــَع ســبعَني بعــريًا. رســوُل ِهللا صــلَّى هللاُ عليــه وســلَّم عبــد هللا بــن  :الــراوى" (فــذَهْبُت فرَأْي
مل يــرو علــى بــن  :خالصــة حكــم احملــدث/ املعجــم األوســط :املــصدر /الطــرباىن: احملــدث/ مــسعود

ح عن ابن مسعود حديثا غري هذا على رسـول ِهللا  اجلن قدم وفد: "وعن ابن مسعود أيضا). ر
 حممُد، اْنَه ُأمََّتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو محمة، فإن هللا تعاىل جعل لنا فيها : ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا

ـــا أبـــو  :احملـــدث/ عبـــد هللا بـــن مـــسعود :الـــراوى" (فنهـــى رســـول ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص عـــن ذلـــك: قـــال. رزق
وقـد قـال ىف رسـالته ألهـل . سـكت عنـه :الصـة حكـم احملـدثخ/ سـنن أىب داود :املصدر /داود
  ).كل ما سكت عنه فهو صاحل: مكة

صـــلى بنـــا رســـوُل ِهللا صـــلَّى هللاُ عليـــه وســـلَّم صـــالَة الـــصبِح ىف : "وعـــن الـــزبري بـــن العـــوام
ــَة؟ فأســكت القــوُم، فلــم  اجلــنِّ  أيُّكــم يتبُعــىن إىل وفــدِ : فلمــا انــصرف قــال. مــسجِد املدينــةِ  الليل

ً . ْم مــنهم أحــدٌ يــتكل فمـــرَّ ىب ميــِشى فأخــذ بيــِدى، فجعلـــت أمــِشى مَعــه حـــىت . قـــال ذلــك ثــال
ُم الرمــــاُح  َخَنــــَسْت عنــــا جبــــاُل املدينــــِة كلُّهــــا وأفــــضينا إىل أرٍض بِــــَراٍز، فــــإذا رجــــاٌل طــــواٌل كــــأ

م من بِني أرجِلهـم ِسُكىن رجـالى فلمـا رأيـُتهم غَـِشيَـْتىن رِْعـدٌة شـديدٌة حـىت مـا ُمتْـ. ُمْسَتْذِفِرى ثيا
ـاِم رْجِلـه ىف األرِض خطـا، فقـال ىل. من الَفَرقِ  اقُعـْد ىف : فلما دنو مـنهم خـطَّ ىل رسـوُل ِهللا 

فلما جلـست ذهـب عـىنِّ كـلُّ شـيٍء كنـُت أجـُده مـن ريبـٍة، ومـَضى النـىب صـلَّى هللاُ عليـه . َوَسِطه
ــا حــىت طلــع ال . احلــقْ : فجــُر، مث أقبــل حــىت مــرَّ ىب فقــال ىلوســلَّم بيــىن وبيــَنهم، فــتَال قــرآً رفيًع

التفْت فانظْر هل تَرى حيـُث كـان أولئـَك مـن : فجعلت أمِشى مَعه، فمضينا غَري بعيٍد، فقال ىل
فَخفَّض رسـوُل ِهللا صـلَّى هللاُ عليـه وسـلَّم رأَسـه إىل .  رسوَل ِهللا، أَرى سواًدا كثريًا: أحٍد؟ قلت

هـــم وفـــُد . رشـــد أولئـــك مـــىنِّ وفـــُد قـــومٍ : مث رَمـــى بـــه إلـــيهم مث قـــالاألرِض، فـــنظم عظًمـــا بروثـــٍة 



 

 

١١٠ 
فــال حيــلُّ ألحــٍد أن يــستنِجى : قــال الــزبريُ . ســألوىن الــزاَد، فجعلــت هلــم كــّل عظــٍم وروثــةٍ . نَــِصيبنيَ 

جممــــــع  :املــــــصدر /اهليثمــــــي :احملــــــدث /الــــــزبري بــــــن العــــــوام :الــــــراوى" (بعظــــــٍم وال روثــــــٍة أبــــــًدا
  ).إسناده حسن :ثخالصة حكم احملد/الزوائد

انطلَـق . ومـا رآهـم اجلِـنِّ  ما قَرأ رسوُل ِهللا صلَّى هللاُ عليـه وسـلَّم علـى: "وعن ابن العباس 
رســوُل ِهللا صــلَّى هللاُ عليــه وســلَّم وطائفــٌة ِمــن أصــحاِبه عاِمــديَن ســوَق ُعكــاٍظ، وقــد ِحيــَل بــْنيَ 

: لـشُُّهُب، فَرَجَعـِت الـشَّياطُني إىل قـوِمهم، فقـالواالشَّياطَني وبْنيَ خـَربِ الـسَّماِء، وُأْرِسـَلْت علـيهم ا
َننا وبْنيَ خـَربِ الـسَّماِء، وُأرِسـَلْت علينـا الـشُُّهبُ : ما لكم؟ قالوا مـا ذاك إالَّ شـيٌء : قـالوا. ِحيل بيـْ

َننـا وبـْنيَ خـَربِ الـسَّ  ا، فانظُروا مـا هـذا الـَّذى حـال بيـْ  .ماءِ حَدث، فاضرِبوا َمَشاِرَق األرِض وَمَغاِرَ
امَة، وهو بَنْخلَة، وهم  ا، فمرَّ النَّفُر الَّذين أَخذوا حنَو ِ فانطَلقوا يضرِبون مشارَق األرِض ومغارَ

صحاِبه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم صالَة الفجرِ  فلمَّا ِمسعوا . عاِمدوَن إىل سوِق ُعكاٍظ، وهو ُيَصلِّى 
َننــا وبــْنيَ : القــرآَن قــالوا ــا : فَـَقــاُلوا"فرَجعــوا إىل قــوِمهم . خــَربِ الــسَّماءِ هــذا الَّــذى حــال بيـْ ْعَن َّ مسَِ ِإ
ً َعَجًبا  فـأوحى هللاُ إىل نبيِّـه صـلَّى هللاُ ". يـَْهِدى ِإَىل الرُّْشِد َفآَمنَّا بِـِه َولَـْن نُـْشِرَك ِبَربِّنَـا َأَحـًدا* قـُْرآ
ابـن  : احملـدث/عبـد هللا بـن عبـاس :الراوى" (اجلِْنِّ  ُقْل ُأوِحى ِإَىل َأنَُّه اْسَتَمَع نـََفٌر ِمنَ : عليه وسلَّم

  )أخرجه ىف صحيحه :خالصة حكم احملدث/ صحيح ابن حبان :املصدر /حبان
واآلن هل صاحب ابن مسعود رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليلة اجلـن ىف الـذهاب إلـيهم أو ال؟ هنـاك  

ن رفيقه ليلتذاك هـو الـزبري؟ لكـن كيـف أم هل كا. روايتان، وال أحسب أنه ميكن التوفيق بينهما
يكون هذا، وهى ليلة واحدة ذات رفيق واحد؟ وفوق ذلك ففـى روايـة الـزبري تنـاقض، إذ بينمـا 
تقول الرواية إن الرسول انصرف للقاء اجلن بعد صـالة الـصبح وأخـذ وقتـا حـىت وصـل إلـيهم مث 

 الــسالم ظــل معهــم حــىت طلــع أخــذ وقتــا آخــر ىف قــراء القــرآن علــيهم نــراه تقــول أيــضا إنــه عليــه
فهــل الفجــر يطلــع قبــل صــالة الــصبح؟ كيــف يكــون هــذا  إهلــى؟ كمــا أن ابــن مــسعود . الفجــر

ـا كانـت ىف املدينـة، ويـشاركه ىف القـول مبـدنيتها أيـضا ابـن  ا كانت ىف مكـة، ومـرة إ يقول مرة إ
ا كانـت ىف أما القرآن فواضح الدال. وهذا أيضا تناقض ال ميكن التخلص منه. العوام لة على أ

ن مكيتـان "اجلـن"و" األحقـاف"مكة ما دامـت اإلشـارة إليهـا قـد وردت ىف سـورتى  ، ومهـا سـور
ــوحى بــذلك. بــال أدىن خــالف ــر اجلــن، وإمنــا أخــربه ال ــن عبــاس أن رســول هللا مل ي . وىف روايــة اب

ْفنا إليـك نـََفـًرا وإذ َصـرَ ": "األحقـاف"والواقع أن هذا هو ما يتسق مع القرآن، إذ نقـرأ ىف سـورة 
". فلمـا قُـِضَى َولـَّْوا إىل قـومهم منـِذرين. َأنْـِصتوا: من اجلن يستمعون القرآَن، فلما حضروه قـالوا

ـم بـل القـرآن هـو الـذى أخـربه بـذلك ولـدينا  . فطريقة سياقة اخلرب تشري إىل أن الرسول مل يعلم 
صـعة الداللــة علـى مـا نقــول"اجلــن"كـذلك سـورة  وِحـَى إىلَّ أنــه اسـتمع نفـر مــن أُ : قـل:"، وهـى 

 ". إ مسعنا قرآ عجبا: اجلن فقالوا



 

 

١١١ 
مث هـــل طلـــب الرســـول ابـــن مـــسعود قـــصدا ليـــصحبه ىف رحلتـــه تلـــك؟ أم هـــل كـــان مـــع 

كذلك كيف يعرض . الرسول مجع من الصحابة افتقدوه وظنوا أنه قد اغتيل؟ هذا أيضا تناقض
م "ال"أو" نعـم"ن فيسكتوا وال جييبوه بــالرسول على صحابته أن يرافقه أحدهم ملقابلة اجل ، وكـأ

طلبىت بقـسم اللغـة العربيـة حـني أسـأهلم سـؤاال فـال يفـتح هللا علـيهم بكلمـة وال يفكـرون هـم مـن 
لـو كنـت مكـان الـصحابة رضـوان هللا علـيهم لرفعـت إصـبعى مبتهجـا ! جهتهم أن يفتحـوا فمهـم

م عيــىن وأســتمتع مبــشاهدة تلــك املخلو  حيــة أخــرى . قــات العجيبــةحــىت أرى اجلــن  لكــن مــن 
ترى ملاذا حـرص الرسـول علـى اصـطحاب أحـد معـه مـا دام سـيخط : يربز سؤال سخيف مزعج

له خطا ينهـاه حبـسم قـاطع عـن جتـاوزه مبـا يعـىن أنـه لـن يـشاهد ىف احلقيقـة شـيئا؟ مث ملـاذا اقتـصر 
 عرضه على أن يصحبه واحد فقط، ومل يطلب من اجلميع أن يرافقوه؟ 

ن روايـة ابـن عبـاس ختلـو مـن الكـالم عـن طعـام اجلـن، فأراحتنـا مـن مـشكلة أخـرى كما أ
حنن ىف غىن عنها، إذ كيف يكون العظم والـروث طعـام أهـل اجلـن، وحنـن نرامهـا ىف أمكنتهمـا ال 

ــد  جلفــاف؟ ولــو ُوِضــعا ىف جممِّ مــثال ) فريــزر(يتغــري شــكلهما وال ينقــصان مهمــا طــال الــزمن إال 
ـَتح موضـوع النهـى عـن اسـتعمال العظـم . ا طـال الـزمنلبقيا كمـا مهـا مهمـ مث إننـا ال نـدرى َمـْن فـَ

أهــو الرســول حــني ســأله اجلــن الطعــام، فحــددمها هلــم؟ أم هــل هــم اجلــن : والــرَّْوث ىف االســتنجاء
مـا طعـامهم؟  عندما التمسوا منه هم أنفـسهم أن ينهـى أمتـه عـن اسـتخدامهما ىف االسـتنجاء أل

فف اجلـن مـن ذلـك االسـتخدام ممـا ال نفهـم . ر مزعجواضح أن هذا تناقض آخ كذلك هناك 
وعلـى . له معىن، إذ الروث فضالت جنسة منتنـة كـاخلرء سـواء بـسواء، وكالمهـا خيـرج مـن الـبطن

هذا فما دام اجلن ال جيدون غضاضة ىف أكل الروث أو أكل ما فيه من حـب فِلـَم جيـدون تلـك 
ــا بعــض الفــضالت البــش ــل تنطــع الغــضاضة إذا علــق  ــنطس ب ــذكر؟ أال إن هــذا ت رية الــىت ال ت

ت، أمـا إن كانـت . سخيف وهذا إن كان اجلن هم الذين سيأكلونه كما يـُْفَهم من إحـدى الـروا
كــل خــرء دوابَّ مثلهــا ــم هــى الــىت ســـتأكله فهــو غريــب، إذ مــا عهــد دابــة  لكــن هــل . دوا

كـل كـل أو ال  ـا   افرتضـنا أن القـصة صـحيحة فمـاذا ولـو. للجن دواّب أصـال؟ ودعنـا مـن أ
يفعل اجلـن ىف الـبالد األخـرى الـىت ال تتبـع ديـن دمحم، ومـن مث مل ينههمـا الرسـول عـن االسـتنجاء 
لعظــام واألرواث؟ فمــن هــو   لعظــم والــروث والبعــر؟ مث هــل كــان أحــد ىف الــدنيا يــستنجى 

  ترى؟
ــ كلونــه معنــاه أ م، مــذ خلقهــم هللا، مل كمــا أن طلــب اجلــن مــن الرســول حتديــد طعــام 

كلون شيئا فكيف كانوا يعيشون طوال تلك األحقـاب والـدهور؟ احلـق أن هـذا ممـا ال . يكونوا 
وهنـاك أمـر آخـر، وهـو . يعقله العاقلون ما دام إخواننا من اجلن حيتاجون إىل الطعام كى يعيشوا

َى هللا عليه صار  م مىت وجدوا عظما مسُِّ فلمـاذا مل . أكثر مـا يكـون حلمـاأن الرسول َوَعَد اجلن أ



 

 

١١٢ 
ـذه املزيـة الـىت تعفـيهم مـن التفكـري ىف اللحـم إىل األبـد، إذ يكفـى أن  خيتص عليه السالم أمتـه 

لعظم ليتحول حلما كلما جاعوا؟    كلوا حلما مرة واحدة مث حيتفظوا 
ت وآخـذ بروايـة ابـن العبـا س أما أ فال أملك إال أن أضرب صفحا عن كل تلـك الـروا

رضى هللا عن الصحابة مجيعا مع التنبيه إىل أن ىف هذه الروايـة كالمـا مل يـسمعه بَـَشِرىٌّ مـن اجلـن 
. وإذن فهو كالم من كـالم احلـال ال مـن كـالم املقـال. ما دام الرسول نفسه مل يرهم ومل يسمعهم

 وهــى وأمــا احلــديث التــاىل فيقتــصر علــى النهــى عــن اســتخدام العظــام واألرواث ىف االســتنجاء،
لنجاسة ىف اإلسـالم، إذ ال يعقـل أن أزيـل النجاسـة عـن بـدىن  مسألة صحية وذوقية وهلا عالقة 

ومـن هنـا أرى االقتـصار ىف هـذا . وال صـلة بينهـا وبـني اجلـن وال طعـام أهـل اجلـن. بنجاسة مثلها
ا أ لكم مثُل الوالِد، َفِإَذا ذهـب أحـدُُكْم : "املوضوع على حديثنا ذاك، ونصه إىل الغـاِئِط فَـَال إمنَّ

ْنِج بَِثَالثَـــِة َأْحَجـــارٍ  ـــْوٍل، َوْلَيـــْستـَ َونـََهـــى عـــن الـــروث . يَـــْستَـْقِبِل القبَلـــَة، وال يَـــْسَتْدِبْرَها ِبغَـــاِئٍط وال بـَ
ـــة : خالصـــة حكـــم احملـــدث/ اخلالصـــة: املـــصدر/ النـــووى: احملـــدث/ أبـــو هريـــرة :الـــراوى" (والّرِمَّ
  ).صحيح

البهــى ملوضــوع اجلــن ىف كــل مــرة أتــى ذكــرهم ىف ،  دوعلــى عكــس الــشيخ الغــزاىل تعــرض
". اجلــن"الــسور الــىت قــام بتفــسريها، وفــصل القــول ىف موضــوعهم تفــصيال لــدن تفــسريه لــسورة 

ر، : وهــاك خالصــة مــا قالــه ىف مقدمــة تفــسريه لتلــك الــسورة فعنــده أن املالئكــة خملوقــون مــن 
ر صـافية كمـا يقـول، وهم هـم اجلـن أنفـسهم، فـال فـرق بـني جـن ومالئكـة، والكـل  خملـوق مـن 

ر صافية أو غري صافية  وهلذا كانوا قوى روحية، وإن كنت ال أدرى العالقة بني خلق اجلن من 
وبــني طبيعــتهم الروحيــة، فالنــار ماديــة كمــا نعــرف، إذ نراهــا وحنــس بــدفئها وإذا ملــسناها احرتقنــا 

، هـــو ىف األصـــل َمَلـــٌك مـــن وإبلـــيس، عنـــده. إخل... ـــا، وهـــى تنـــضج األطعمـــة وتـــسخن املـــاء
ر، والنــار ىف ظنــه أفــضل مــن الطــني، ومــن مث  نــه خملــوق مــن  املالئكـة، لكنــه عــصى ربــه واغــرت 
ـــذا االغـــرتار والعـــصيان شـــيطا  لتـــاىل أن يـــسجد لـــه، وصـــار  فهـــو خـــري مـــن آدم، وال يـــصح 

م، واالستثناء عنـده وهو يعتمد ىف القول مبالئكية إبليس على أن القرآن قد استثناه منه. شريرا
ذا بل يُْدِخل ىف اجلن من يتخفى مـن . دليل على أن اجلنس واحد وال يكتفى األستاذ الدكتور 

ميانه جلـن إذن " اجلـن" كلمـة ذلـك أن.  أو كفره، وخبـريه أو شـرهالبشر  تعـىن التخفـى، فيلحـق 
هـم مـن يـشري إلـيهم القـرآن البشر املتخفون، الذين يـَُعدُّون من قبيل إبليس مـىت كـانوا أشـرارا، و 

م: "ىف قوله عز شأنه عن إبليس   ".إنه يراكم هو وقبيُله من حيث ال تـََرْوَ
وعلـــى هـــذا فعنـــده أن النفـــر مـــن اجلـــن الـــذين صـــرفهم هللا إىل رســـوله يـــستمعون القـــرآن 
م إىل اعتناقـــه، وورد ذكـــرهم ىف ســـورتى  م بـــه ويـــدعو وآمنـــوا بـــه مث ارتـــدوا إىل قـــومهم يبـــشرو

ـم كـانوا متخفـني، فلـم يعـرف حبـضورهم " جنـا:"هم نفر مـن البـشر مسـوا" اجلن"و" حقافاأل" أل
وهـو يـرجح . أحد ال من مشركى مكـة وال مـن مـسلميها بـل وال مـن الرسـول ذاتـه عليـه الـسالم
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أقوى الرتجيح أن يكونـوا مجاعـة مـن مـشركى يثـرب جـاؤوا إىل مكـة للحـج، وتـصادف أن مسعـوا 

لعــراقالرســول ملسو هيلع هللا ىلص أمــا معــرفتهم برســالة .  يتلــو القــرآن، ويــرفض أن يكونــوا يهــودا مــن نــصيبني 
ــم كــانوا يــساكنون اليهــود ىف يثــرب ويعرفــون ديــنهم كمــا ذكــر أن القــرآن . موســى فراجعــة إىل أ

لقـرآن منـذ أول الـدعوة". قلَـالعَ "الذى استمعوه كـان سـورة  لرسـول و ـم آمنـوا  ومعـىن . أى أ
فريقا من أهل يثرب قـد آمـن برسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبـل أن يلتقـى بـه وفـدهم قبيـل اهلجـرة ىف هذا أن 

البهـــى، ىف حـــدود معـــرفىت، أحـــد مـــن . وهـــو مـــا مل يتطـــرق إليـــه قبـــل د. العقبـــة بـــسنوات طويلـــة
 علمائنــا القــدامى وال احلــاليني ال مــن املفــسرين وال مــن كتــاب الــسرية وال مــن املــؤرخني وال مــن

ء : "فلم يقل مثال" اجلن"مث ملاذا استخدم القرآن كلمة . احملدِّثني وإذ صرفنا إليك نفرا من الغـر
بدال من إشاعة االضطراب على هذا النحو بعدما تكرر كالمـه عـن أصـل ..." يستمعون القرآن

كنا؟  م من طني؟ هل القرآن يريد إر ر مثلما تكرر كالمه عن البشر وأ م من  ولكـن اجلن وأ
ك؟ بـــل إن اجلـــن ىف الـــسورة املـــسماة  مـــا الـــداعى؟ ومـــا الفائـــدة الـــىت ســـتتحقق جـــراء هـــذا اإلر

* وأ ظننـا أن لـن تقـول اإلنـس واجلـن علـى هللا كـذ : "مسهم يفرقون بني أنفسهم وبني اإلنس
 ، وال يعقـل أن يكـون املـراد"وأنه كان رجال من اإلنـس يعـوذون برجـال مـن اجلـن فـزادوهم رهقـا

يــة. هــو اإلنــس الظــاهرين واإلنــس املــستخفني وأ : "كمــا تقــول اجلــن عــن نفــسها بعــد ذلــك 
ها ملئت حرسا شديدا وشـهبا  فمـن . وأ كنـا نقعـد منهـا مقاعـد للـسمع* ملسنا السماء فوجد

ء ميكن أن يلمسوا السماء أ  ". يستمع اآلن جيد له شها رصدا فهل البشر املتخفون أو الغر
 السماء وأ كـان معـىن اللمـس، أو يقعـدوا منهـا مقاعـد للـسمع أ كـان معـىن القعـود كان معىن

ء؟ ومــن رأى ذلــك   وأ كــان معــىن الــسمع؟ مث مــىت ترصــد الــشهب البــشر املتخفــني أو الغــر
ترى؟ كذلك لو كان هؤالء النفر من مشركى يثرب فكيف  ترى حتدثوا عن تـوراة موسـى بكـل 

مشركون ال يؤمنون بتوراة وال أى كتاب مساوى آخـر، وإال لقـد كـان ينبغـى ذلك االحرتام، وهم 
ـم حـني عـادوا  م ىف يثرب من اليهود؟ أليس هـذا مـا يقتـضيه املنطـق؟ مث إ أن يعتنقوا دين جريا
إلسالم ما داموا قد ابتعدوا عن موطن اخلطـر عنـدما كـانوا  م  إىل بالدهم فال بد أن يعلنوا إميا

لــألذى مــن مــشركيها، فِلــَم  تــرى َملْ نــسمع بــشىء مــن ذلــك وممــا يرتتــب علــى ىف مكــة عرضــة 
ا نفر منهم من مكـة كمـا هـو  هم  تمع اليثرىب حول الدعوة اجلديدة الىت أ ذلك من انقسام ا
احلال ىف مثل تلـك الظـروف، وانتفـاض اليهـود ضـدهم مثلمـا صـنعوا مـع رسـول هللا فـور هجرتـه 

  إىل يثرب؟
بشر املتخفُّون يـَُعّدون من اجلن لقد كـان املـسلمون ىف بدايـة الـدعوة يتخفَّـْون وإذا كان ال

م، فهل نعدهم جنـا مـن اجلـن؟ هـذا مـا مل يقـل بـه أحـد قـط ميا بـل إن الرسـول . عن أهل مكة 
عليــه الــسالم ظــل يــدعو إىل دينــه ســرا فــرتة مــن الوقــت فهــل نقــول إنــه كــان وقتئــذ مــن اجلــن؟ 

وقد قيل إن العباس بـن عبـد املطلـب كـان مـن قبـل اهلجـرة مـسلما دون أن ! أستغفر هللا العظيم
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ســالمه، أفنقــول إنــه كــان آنــذاك مــن اجلــن؟ كمــا أن أخــت عمــر بــن اخلطــاب  يعــرف أهــل مكــة 
لنـسبة لـه؟ ولكـن مـاذا  وزوجها سعيد بن زيد كا مسلمني دون علم عمر، فهل كا مـن اجلـن 

سالمهما وذكرت  ن جنيـني عمن كانوا يعرفون  مـا مـسلمان؟ أيكـو واحدة منهم لعمر نفسه أ
لطبــع ال ، وبــشريني مــن إحــدى الــزوا . لنــسبة هلــؤالء؟  أترامهــا إذن جنيــني مــن إحــدى الــزوا

يـد ىف سـورة  ك هذا  إهلى؟ وقد ذكـر القـرآن ا رجـال مـن آل فرعـون " غـافر"األخرى؟ أى إر
؟ وكــان ىف مدينــة رســول هللا طائفــة غــري قليلــة مــن يكــتم إميانــه، فهــل نقــول إنــه كــان مــن اجلــن

لــشر علــى املــسلمني ورســوهلم، فهــل نــصفهم  املنــافقني، أى خيفــون كفــرهم ويتــآمرون ىف اخلفــاء 
وكـان عبـد . م جن؟ لكن ذلك مل يقله القرآن ومل يقلـه رسـول هللا ومل يقلـه أحـد مـن الـصحابة

ىف البدايـة، فهـل ندخلـه ىف اجلـن؟ كيـف ذلـك؟ إن هللا بن سالم اليهودى يكتم اعتناقه اإلسالم 
هذا من شأنه إشاعة االضطراب ىف التسميات واملصطلحات والتعريفات ويلّبس األمـور تلبيـسا 
ألحاديـث  لقـرآن نفـسه و ، عـالوة علـى أنـه يـصطدم  مزعجا ومـضلال ويفـسد علينـا كـل أمـور

  .  من لدن نزول القرآن حىت عصروبكل ما فهمه وكتبه العلماء املسلمون طوال تلك القرون
لرســول ســرا منــذ أول الــدعوة قــد  ن أهــل يثــرب املــؤمنني  تــرى هــل ميكــن أن نــصدق 
م بـه؟   ميـا سكتوا طوال مـا يزيـد علـى عـشر سـنوات فلـم حيـاولوا مقابلـة الرسـول وال إخبـاره 

هلــم ن يــسكتوا أيــضا ولكــن هــل هــذا ممــا تطيقــه طبــائع البــشر؟ وهــل ميكــن أ! صــربهم و طــول 
م كـانوا مـؤمنني بـه طـوال تلـك األعـوام، علـى األقـل حـىت يـدخلوا : حني قابلوه فال يذكروا له أ

م وأن إسالمهم لـيس وليـد اليـوم؟ بـل هـل مـن  م خملصون ىف إميا السرور على قلبه ويشعروه أ
ضل ىف املمكــن أن يتواصــى كــل أهــل يثــرب فــال يــشريوا إىل هــؤالء النفــر بوصــفهم أصــحاب الفــ

اعتناقهم اإلسالم حني عادوا من مكة ىف بداية الدعوة وعرضوا عليهم الدين اجلديـد واجتهـدوا 
ىف إقناعهم به؟ بل ملاذا صمت القرآن بعد دخول األوس واخلزرج كلهـم تقريبـا ىف اإلسـالم فلـم 
ــا أن هــؤالء اجلــن مل يكونــوا ســوى بعــض مــن أهــل يثــرب؟ إن هــذه مكرمــة عظيمــة هلــم،  يبــني لن

م املثل ىف املسارعة إىل اإلميان منذ ذلك الوقـت املبكـر فـور فك يف أغفلها القرآن ومل يضرب 
ته الكرمية وحفاظهم عليه على مر األعـوام دون تـردد أو تلجلـج أو تبـديل  مساعهم بعضا من آ

. أو تغيري؟ وهذا إن كان هؤالء اجلن اليثربيون قد مسعوا الرسول وهو يقرأ القرآن دون أن يراهم
أما إن كان قد رآهم ومسعهم كما رأوه هم ومسعوه فلـم  تـرى مل يقـل الرسـول لوفـد يثـرب ذلـك 
ت تلــك  حــني جــاءه ىف آخــر الفــرتة املكيــة وعرضــوا عليــه اهلجــرة لبلــدهم واســتعاد معهــم ذكــر

  الليلة العجيبة؟
لقــد كــان القــرآن واضــحا ىف موضــوع اجلــن، فحــددهم حتديــدا خمتلفــا عــن حتديــده للبــشر 

م خملوقـون مـن : للمالئكةو  ر، والبشر من طني، أما املالئكة فلم يقل القرآن قط إ فاجلن من 
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 املَالِئَكـةُ  ُخِلَقـتِ ": "صـحيح اجلـامع"و" صحيح ابـن حبـان"و" صحيح مسلم"ر بينما نقرأ ىف 

ٍر، وُخِلـَق آَدُم ممـَّا ُوِصـَف َلُكـمْ  نُوٍر، ِمن عـن " جممـع الزوائـد"وىف  ".وُخِلَق اجلانُّ ِمـن مـارٍِج ِمـن 
  ".نورٍ  من املالئكةُ  ُخِلَقتِ : "عبِد ِهللا بِن عمٍرو

ملثــــل فاملالئكــــة ال يعــــصون هللا مــــا أمــــرهم ويفعلــــون مــــا يــــؤمرون كمــــا نقــــرأ ىف ســــورة  و
ىف حــني أن إبلــيس، وهــو مــن اجلــن كمــا قــال القــرآن الكــرمي، قــد عــصى ربــه عــصيا " األنبيــاء"

كذلك ذكـر . وهذه ليست طبيعة املالئكة. ه إنظاره إىل يوم البعثشنيعا وحتداه وزاد فطلب من
فكيــف . البهــى، مثلمــا رأينــا، أن املالئكــة ال تتناســل، أى لــيس هلــا ذريــة، وأن إبلــيس مــنهم. د

: نقـرأ" الكهـف"يتسق هذا مع قـول القـرآن إن لـه ذريـة وقبـيال؟ ففـى اآليـة اخلمـسني مـن سـورة 
َفـَسَق َعـْن َأْمـِر رَبِّـهِ "اْسُجُدوا ِآلََدمَ : "َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمَالِئَكةِ " . ، َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلـيَس َكـاَن ِمـَن اْجلِـنِّ فـَ

وىف اآليـة الـسابعة ".  َوُهـْم َلُكـْم َعـُدّوٌ؟ بِـْئَس ِللظـَّاِلِمَني بَـَدًال ،َأفـَتَـتَِّخُذونَُه َوُذرِّيـَّتَـُه َأْوِليَـاَء ِمـْن ُدوِىن 
ــَراُكْم ُهــَو َوقَِبيلُــُه ِمــْن َحْيــُث َال : " نقــرأ أيــضا عــن الــشيطان"رافاألعــ"ورة والعــشرين مــن ســ ِإنَّــُه يـَ

ـَرْونـَُهمْ  َّ َجَعْلَنــا الـشََّياِطَني َأْولَِيــاَء ِللَّــِذيَن َال يـُْؤِمنُـونَ . تـَ لــيس هـذا فحــسب، بــل كثـريا مــا يــذكر ". ِإ
حـــد فقـــط بـــل شـــياطني بـــصيغة اجلمـــع مبـــا يفيـــد أنـــه لـــيس هنـــاك شـــيطان وا" الـــشياطني"القـــرآن 

 !وشياطني وشياطني ملء األرض وبطول التاريخ البشرى

وىف مواضــع متعــددة مــن الكتــاب الكــرمي يــذكر هللا تعــاىل اجلــن واإلنــس مبــا يفيــد أن كــال 
لتفرقـة "الرمحن"منهما جنس خمتلف ومستقل عن اآلخر كما ىف سورة  ، الىت بدأ فيها احلـديث 

ر، إىل أن بلغنــا بــني اإلنــسان املخلــوق مــن صلــصال   كالفخــار، واجلــان املخلــوق مــن مــارج مــن 
مـا جنـسان متمـايزان" معـشر اجلـن واإلنـس: "قوله تعاىل . ، وهـو مـا يـدل أقـوى داللـة علـى أ

حيــث جنــد " فيومئــذ ال يُــْسَأل عــن ذنبــه إنــٌس وال جــانٌّ : "وفيهــا أيــضا عــن أحــد مواقــف القيامــة
هنا البشر الذى كانوا " اجلانّ "ال يعقل أن يكون املقصود بـو . اإلنس واجلانّ : تفريقا بني اجلنسني

متخفني ىف الدنيا، فليس هناك نوع من البشر متخفٍّ يقابل النـوع الظـاهر حبيـث حيـرص القـرآن 
علـى التمييــز بــني النـوعني علــى هــذا النحــو ىف مثـل هــذا املوقــف األخـروى، بــل اجلميــع بــشر ىف 

س املدلول جند القـرآن ينفـى عـن احلـور العـني أن يكـنَّ قـد وعلى نفس املنوال وبنف. مقابل اجلنّ 
، ويبّكـتهم القـرآن بـصيغة "الثـََّقلَـْني "كمـا تـسمى الـسورة اجلنـسني بــ. طمثهنَّ قبال إنـس وال جـانّ 

ن؟: "املثىن عشرات املرات ىف قوله ولـيس هلـذا كلـه مـن داللـة سـوى ". فبـأىِّ آالِء ربكمـا تكـّذ
ما جنسان خمتلفان متماي ت . زانأ نقـرأ أيـضا قـول " األنعـام" من سورة ١٣٠ - ١٢٨وىف اآل

يًعــا: "احلــق تبــارك وتعــاىل نْــسِ : َويـَــْوَم َحيْــُشُرُهْم مجَِ ، قَــِد اْســَتْكثـَْرُمتْ ِمــَن اْإلِ َوقَــاَل . َ َمْعــَشَر اْجلِــنِّ
نْــسِ  ْلــَت لََنــاى ْغَنــا َأَجَلَنــا الَّــذِ رَبـََّنــا، اْســَتْمَتَع بـَْعــُضَنا بِــبَـْعٍض َوبـَلَ : َأْولَِيــاُؤُهْم ِمــَن اْإلِ النَّــاُر : َقــالَ . َأجَّ

 َُّ ــاَء ا ــا َش ــا ِإالَّ َم ــِديَن ِفيَه ــَواُكْم َخاِل ــيٌم . َمثْـ ــيٌم َعِل ــَوىلِّ * ِإنَّ رَبَّــَك َحِك ــَذِلَك نـُ ــَض الظَّــاِلِمَني  وََك بـَْع



 

 

١١٦ 
نْـِس،* بـَْعًضا ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن  تِـَ َمْعَشَر اْجلِـنِّ َواْإلِ َ َِْتُكـْم ُرُسـٌل ِمـْنُكْم يـَُقـصُّوَن َعلَـْيُكْم َآ ى  َأَملْ 

ُفِسَنا: "َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا؟ قَاُلوا َ َعَلى َأنـْ َيا َوَشـِهُدوا َعلَـى "َشِهْد نـْ ، َوَغرَّتْـُهُم اْحلََياُة الـدُّ
ُفِسِهْم َأنـَُّهْم َكانُوا َكاِفرِينَ  ـم فكيف يستك". َأنـْ ثر اجلن من اإلنس ويتوىل اإلنـس اجلـن ويعلنـون أ

ـم كـانوا يتعاشـرون ويتحـادثون،  قد استمتع بعضهم ببعض؟ إن االستكثار واالستمتاع معنامها أ
م وال  م وال يـسمعو وإال فكيف يتعاشر الظاهرون من البـشر مـع املتخفـني مـنهم الـذين ال يـرو

م؟ وهل يشكل املتخفون ىف كل ا ـم متميـزا كـل هـذا التميـز عـن يلمسو تمعات عاملا خاصا 
  هم بوصفه شيئا خمتلفا عن اآلخر؟البشر الظاهرين حىت ليتحدث القرآن عن كل من

لـــسجود، : البهـــى. ســـيقول د ولكـــن هللا قـــد اســـتثىن إبلـــيس مـــن املالئكـــة حـــني أمـــرهم 
. مـن أسـهل مـا يكـونوالـرد علـى ذلـك . فاستجابوا إال إبليس، واملستنثى جزء من املستثىن منـه

ر، وأنه من اجلن، وكان هذا التحديـد واضـحا أمت الوضـوح حبيـث  نه من  لقد حدد هللا إبليس 
ال يقبـــل إنكـــارا وال حـــىت إســـاءة فهـــم إال ملـــن دخـــل املوضـــوع وىف ذهنـــه فكـــرة مـــسبقة، فَلـــَوى 

ئكــة ال يعــىن كمــا أن اســتثناء إبلــيس مــن املال. وهــذا أمــر آخــر. الكــالم إىل اجلهــة الــىت يريــدها
، وهو اسـتثناء "االستثناء املنقطع"لضرورة أنه منهم وَمَلٌك مثلهم، إذ العربية تعرف ما يسمى بـ

واألســتاذ الــدكتور يعــرف هــذا متــام العرفــان، فقــد درســه كمــا . شــىء أو شــخص مــن غــري طائفتــه
م كنا ىف األزهـر منـذ الـسنة األوىل االبتدائيـة وحنـن آتـون  حبـشفنا وعبلنـا مـن درسناه ىف النحو أ

قبل أن يعـودوا فيـسموا تلـك املرحلـة " النحو"الكتاتيب ال نعرف األلف من كوز الذرة ىف مادة 
   . حني كنا ىف الفرقة الثالثة١٩٦٢ - ٦١ملرحلة اإلعدادية سنة 

ملستـــشرق السويـــسرى إدوار مونتيـــه، الـــذى  واألســـتاذ الـــدكتور يـــذكِّرىن ىف كالمـــه هـــذا 
ــا ِلْلَمَالِئَكــةِ : "لفرنــسية، فعقــب علــى اآليــة التاليــةِ تــرجم القــرآن إىل ا ، "اْســُجُدوا ِآلَدمَ : "َوِإْذ قـُْلَن

املـرُة ى بقولـه إن هـذه هـ) ٥٠/ الكهف" (َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فـََفَسَق َعْن َأْمِر رَبِّهِ 
أن هـذه غلطـٌة  مؤكـًدا أال ُمـَشاحََّة ىفى ضِ مث َميـ. إبليَس إنه من اجلـنِّ  يـَُقال فيها عن الوحيدُة الىت

 ، نــه مــن اجلــنِّ مــن الناســِخ ترِجــع إىل املخطوطــِة األوىل للقــرآِن ألن العبــارَة، مــع وصــِف إبلــيَس 
 إن هللا،كما يقرِّر هذا املستشرُق، قد أصدر أمـًرا للمالئكـِة، فَعـَصى .رأيه غَري مفهومةٍ  ُتصِبح ىف

يُرِيــد أن يقــول إن األمــَر كــان صــادرًا للمالئكــِة، فمعــىن عــصياِن . األمــَر واحــٌد فقــط هــو إبلــيسُ 
أمًرا مل يكن ضمَن املقـصودين ى إبليَس ملا أمر هللا املالئكة به هو أنه واحٌد منهم، إذ كيف يَعصِ 

 ١٢ –١١أنه َمَلٌك من املالئكـِة؟ إن اآليتـنيِ ى إبليَس ه منه؟ فهل صحيٌح أن عقيدَة القرآِن ىف
َوَلَقـْد َخَلْقنَـاُكْم مثَُّ : "على هـذه املـسألِة، فمـاذا تقـوالِن؟ لنقـرأ تلقياِن ضوًءا" عرافاأل"من سورة 

ُكْم مثَُّ قـُْلَنــا ِلْلَمَالِئَكــة  *الــسَّاِجِديَن  ، فَــَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلــيَس َملْ َيُكــْن ِمــنَ "اْســُجُدوا ِآلَدمَ " ِ:َصــوَّْرَ
ـٌر ِمْنـهُ : ْذ َأَمْرتُـَك؟ قَـالَ َما َمنَـَعـَك َأالَّ تَـْسُجَد إِ : قَالَ  َ َخيـْ ٍر، َوَخَلْقتَـُه ِمـْن ِطـنيٍ  َخَلْقتَـِىن . َأ َ  ".ِمـْن 

ر نــه خملــوٌق مــن   ســورة وىف. ٧٦ - ٧١"/ ص"وانظــر أيــًضا ســورة . إن إبلــيَس هنــا يتــبجَّح 



 

 

١١٧ 
ــْن َمحَــٍإ : " نقــرأ٢٧ - ٢٦"/ احلجــر" ــَصاٍل ِم ــْن َصْل ــَساَن ِم ْن ــا اْإلِ ــْسُنونٍ َوَلَقــْد َخَلْقَن َواْجلَــانَّ  * َم

ِر السَُّمومِ  َ  فإذا كانت سور.  ١٥  -١٤"/  الرمحن" وانظر كذلك سورة". َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن 
ٍر، وكانت سور "ص"و "األعراف" تُقـرِّران  "الـرمحن"و" احلجـر" تـَُقوالِن إن إبليس خملوٌق من 

إىل اجلـنِّ ال إىل ى فليس معـَىن ذلـك أن إبلـيَس يَنَتِمـُخِلق منه اجلنُّ، أى العنصر الذى أن الناَر ه
ى يـدَّع الـىت ،"الكهف" املالئكِة؟ وهناك ِمسٌَة أخرى فارقٌة بني املالئكِة وإبليَس، فبقيُة آيِة سورةِ 

إن إبلـيَس بـنص القـرآِن ى أ. املرتِجم أن فيها غلطة من الناسِخ، حتذِّر البـشَر مـن إبلـيَس وذريِتـه
ــٌة، وهــو  ــه ذري ــُسبه القــرآُن قــط للمالئكــةل ــة أن املالئكــة .مــا ال يـَْن ــذكر البت  كــذلك فــالقرآن مل ي

ر كما ذكر ذلك عن إبليس   . خملوقون من 
ملثــل مل يــضف القــرآن كلمــة  ــه مثلمــا فعــل مــع كلمــة " اجلــن"و ــة من ــة آي إىل البــشر ىف أي

 عقـد سـليمان وحـني". جـن اإلنـس: "، ولكنـه مل يقـل قـط"شـياطني اإلنـس: "، إذ قـال"شياطني"
تـوىن : "جملسه عقب تسلمه رسالة من ملكة سبإ وسأل احلاضرين تيـىن بعرشـها قبـل أن  َأيُّكم 

تيـه بـه قبـل أن يقـوم مـن مكانـه، " عفريت من اجلـن"انربى " مسلمني؟ بـنص القـرآن يعـرض أن 
نه ميكنه أن حيضر العرش قبل أن يرتـد إليـه طرفـه ومعـىن هـذا . فرد َمْن عنده علم من الكتاب 

أن اجلن املشار إليه ليس بشرا متخفيا، فقد كـان اجلميـع ىف جملـس سـليمان يـرى بعـضهم بعـضا 
وجيــادل بعــضهم بعــضا ويــستمع بعــضهم إىل بعــض كمــا هــو واضــح مــن الــنص القــرآىن ىف هــذا 

" ســبإ"وىف ســورة . مبــا يفيــد أن اجلميــع كــانوا ظــاهرين بعــضهم لــبعض" النمــل"الــصدد مــن ســورة 
ذن ربه ما يشاء من حماريـب ومتاثيـل وجفـان هائلـة نقرأ أن ا جلن كانت تعمل بني يدى سليمان 

وال ميكــن أن يكــون املقــصودون هــم البــشر املتخفــني، إذ كــانوا ظــاهرين لــه، وإال . ومــا إىل ذلــك
فكيف كان يباشرهم؟ وكيف كانوا خيَشْونه وينصاعون ملا يريد مـنهم وهـم متخفـون عنـه ال ميكـن 

يعرف عنهم شـيئا؟ وحـني مـات وهـو مـستند إىل عـصاه وظـل علـى هـذا الوضـع إىل أن يراهم أو 
ـم ظلـوا يعملـون بـني يديـه كمـا لـو كـان ال  أن أكلتها اَألَرَضُة من أسفلها فتهـاوى قـال القـرآن إ

هلــم أنــه ميــت منــذ فــرتة، مث عقــب قــائال ) أى ســقط(فلمــا َخــرَّ : "يــزال حيــا دون أن خيطــر ىف 
فمنـذ مـىت ادعـى اخلـدم ىف ". و كانوا يعلمون الغيب مـا لبثـوا ىف العـذاب املُِهـنيتبينت اجلنُّ أْن ل

ــم يعلمــون الغيــب؟ ومــا وجــه اإلعجــاز واملــّن  قــصور امللــوك أو حــىت ىف قــصر ســليمان وحــده أ
يصنعون لـه تلـك األعاجيـب املـاّر " املتخفني"اإلهلى على سليمان ىف أن أخضع له بعض البشر 

  ممن كانوا متخفني؟ وأين؟ وكيف؟ ومل؟ذكرها قبل قليل؟ مث 
ــد هــذا احلــد، إذ نقــرأ ىف اآليتــني نفــسها " ســبإ" مــن ســورة ٤١ - ٤٠وال يقــف األمــر عن

يًعــا مثَُّ يـَُقــوُل ِلْلَمَالِئَكــةِ : "احلــوار التــاىل بــني هللا ومالئكتــه ــْوَم َحيْــُشُرُهْم مجَِ ُكــْم َكــانُوا : َويـَ َّ َأَهــُؤَالِء ِإ
َنـــا ِمـــْن ُدوِِـــمْ ! ُســـْبَحاَنكَ : اَقـــاُلو * يـَْعُبـــُدوَن؟  ـــَت َولِيـُّ ـــُدوَن اْجلِـــنَّ . أَْن ـــُرُهْم ِِـــْم . بَـــْل َكـــانُوا يـَْعُب َأْكثـَ
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ـم ". ُمْؤِمُنونَ  وفيه أن املالئكة تنفى يوم القيامة أن يكون مشركو مكة قـد عبـدوهم، ويؤكـدون أ

ه؟ الذى نفهمه وال ميكن فهـم فما الذى نفهمه من هذا وال ميكن أن يـُْفَهم غري . إمنا عبدوا اجلن
املــسألة واضــحة أســطع الوضــوح، وال تقبــل . ســواه هــو أن املالئكــة شــىء، واجلــن شــىء آخــر

  فماذا يريد األستاذ الدكتور أفضل من هذا؟. جلاجة وال أخذا وردا قوال واحدا
حلـديث  أما اختاذ مونتيه والدكتور البهى من استثناِء إبليَس من املالئكـِة ىف القـرآن عنـد ا

َتِمــ لــسجود لــه برهــا علــى أنــه يـَنـْ أســوُق بعــَض  إلــيهم فــإىنى عــن خلــق آدم وأمــر هللا مالئكتــه 
ِت األخــرى الــىت علــى أن املــسألَة مل تكــن غلطــًة مــن  وَرد فيهــا مثــُل هــذا االســتثناِء للتــدليلِ  اآل

 .ىعـاد ٌل قـرآِىن ، فهـو اسـتعما"االسـتثناء املنقطـع"الناسِخ، بل حنـن أمـام مـا يـسميه النحويـون بــ
ـــرمني"  هـــل يـــدخل آل لـــوٍط عليـــه الـــسالم ىففمـــثال مـــا عـــدا امرأتَـــه حـــىت تـــسَتثِنَيهم " القـــوم ا

ـْوٍم : قَـاُلوا * َفَما َخطْـُبُكْم َأيـَُّهـا اْلُمْرَسـُلوَن؟): إبراهيمى أ(قال  ":املالئكُة منهم؟ َّ ُأْرِسـْلَنا ِإَىل قـَ ِإ
ْرَ ِإنـََّهـا َلِمـَن اْلغَـاِبرِينَ  * َّ َلُمَنجُّـوُهْم َأْمجَِعـنيَ إِ . ِإالَّ آَل لُـوطٍ  * ُجمْـرِِمنيَ  / احلجـر" (ِإالَّ اْمَرَأتَـُه قَـدَّ

يَـسَتثِنَيها هللا ى  كـشـقاِء الرسـوِل ملسو هيلع هللا ىلص داخلـًة ىف" تَـْذِكَرًة ِلَمـْن َخيْـَشى"؟ أم ترى عبارَة )٦٠ –٥٧
َزْلنَ  * طه: "قوله تعاىل منه ىف ؟ أم تـرى هللا "ِإالَّ تَـْذِكَرًة ِلَمـْن َخيْـَشى * ا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لِتَـْشَقىَما َأنـْ

َواتْـُل َعَلـْيِهْم : "قولِـه سـبحانه األصـناِم، إذ اسـَتثَناه منهـا إبـراهيم عليـه الـسالم ىف  ىفتعاىل داخـال
 * .. . * نـَْعُبُد َأْصَناًما فَـَنَظلُّ َهلَا َعاِكِفنيَ : قَاُلوا * َما تـَْعُبُدوَن؟: ِإْذ قَاَل ِألَبِيِه َوقـَْوِمهِ  * نـََبَأ ِإبـَْراِهيمَ 

ُتْم تـَْعُبُدونَ َأفَـَرأَ :  َقالَ  ُتْم َما ُكنـْ ؤُُكُم اْألَقْـَدُموَن؟*  يـْ ُتْم َوآَ  "ِإالَّ َربَّ اْلَعـاَلِمنيَ  فَـِإنـَُّهْم َعـُدوٌّ ِىل  * َأنـْ
ه وتعـــاىل ىف األصـــنام ال ىف واقـــع ؟ وبطبيعـــة احلـــال ال يـــدخل هللا ســـبحان)٧٧ –٦٩/ الـــشعراء(

َراِهيُم ِألَبِيِه َوقـَْوِمـهِ : "قولُه تعاىل ومثُله. األمر وال ىف عقيدة اخلليل عليه السالم  ِإنـَِّىن : َوِإْذ َقاَل ِإبـْ
قولُـه أيـًضا  ومثلـه). ٢٧ - ٢٦/ الزخـرف" ( فَِإنـَُّه َسـيَـْهِدينِ ،َفطَـَرِىن ى ِإالَّ الـَّذِ  * بـََراٌء ِممـَّا تـَْعبُـُدونَ 

َْثِيًمـا: "سـبحانه عـن أهـِل اجلنـةِ  / الواقعـة" (ِإالَّ ِقـيًال َسـَالًما َسـَالًما * َال يَـْسَمُعوَن ِفيَهـا َلْغـًوا َوَال 
 اللغِو والتأثيِم، فاحتـاج مـن مثََّ إىل اسـتثنائه منهمـا؟  ىفأم ترى ِقيَل السالِم داخال). ٢٦ - ٢٥

مســـاع صـــوت احلـــق داخلـــَني حتـــت ســـيطرِة الرســـول عليـــه أم تـــرى الـــذين َكَفـــروا  وتولَّـــْوا عـــن 
ــَت ُمــذَكٌِّر : "قولــه تبــارك وتعــاىل الــسالم، وبقيــَة النــاِس خارجهــا ىف َــا َأْن ــْيِهْم *َفــذَكِّْر ِإمنَّ ــْسَت َعَل  َل

ــرَ *ِمبُــَصْيِطٍر  ــَوىلَّ وََكَف ؟ ولكــن إذا جــاز أن يقــع مونتيــه ىف هــذه )٢٣ –٢١/الغاشــية("  ِإالَّ َمــْن تـَ
لدكتور البهى أال يقع منه ذلكالغلط   .ة فَأْحِر 

البهــى ىف إنكــاره أن يكــون النفــر الــذى اســتمع إىل الرســول وهــو يقــرأ . وممــا جلــأ إليــه د
". إبــراهيم"القــرآن نفــرا مــن اجلــن أن هللا ال يرســل رســوال إال بلــسان قومــه كمــا جــاء ىف ســورة 

لفعـل قـال هللا ذلــك ىف كتابـه الكـرمي، ولكــن هـل اجلـن هــ م؟ و م قـوم الرسـول حــىت يبعثـه بلــسا
مث إنـه بنـاء علـى ذلـك . طبعا ال، بل قوم الرسول هم العرب، ومن مث بعثـه هللا بقـرآن عـرىب مبـني
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الفهم لآلية الكرمية ينبغى أن ننكر بعث النىب للعامل أمجع، وإال لقد كان ينبغى أن خياطـب عليـه 

م ـم ألـيس كـذل. السالم كل قوم من أقـوام العـامل بلـسا ك؟ وهـذا إن كـان للجـن لـسان خـاص 
وأما من جهتهم فهم يوسوسون ىف أذن وقلـب كـل فـرد مـن البـشر . تنبغى مراعاته حني خناطبهم

م وأمكنــــتهم دون أن يــــستخدموا لغـــــة غــــري لغــــة الـــــشهوات  علــــى اخــــتالف ألــــسنتهم وأزمـــــا
. خ الـــصوروالنزغــات، وهـــى لغـــة عامليــة يفهمهـــا متـــام الفهـــم كــل البـــشر مـــن لــدن آدم حـــىت نفـــ

ويــدخل ىف هــذا مــا حكــاه القــرآن الكــرمي عــن حــوار الــشيطان مــع البــشر بعــد انقــضاء الــدنيا 
فهـــل منـــع اخـــتالف الـــشيطان عـــن البـــشر تفـــامههم . ووصـــوهلم إىل موقـــف احلـــساب والعـــذاب

ـــشيطان  ـــة األوىل، إذ ظـــل ال ـــوم القيامـــة، وهـــو مـــا حـــدث ىف اجلن ـــذاك؟ وهـــذا ىف ي وحـــوارهم آن
أن هللا مل ينههما عن االقرتاب من الشجرة احملرمة إال ألنه ال يريد هلما أن يوسوس آلدم وزوجته 

فكيف  تـرى مت التفـاهم . يكو مَلكني أو يكو من اخلالدين، وظل وراءمها حىت دالمها بغرور
بـــني الطـــرفني، وأحـــد الطـــرفني بـــشر، والثـــاىن مـــن اجلـــن، وهـــو إبلـــيس؟ وإىل جانـــب ذلـــك كـــان 

جلـن كمـا نعـرف، يتلصـصون علـى املـإل األعلـى ويفهمـون مـا يقـال حـسبما الشياطني، وهم من ا
م دون أن تعــوقهم لغــة املــإل األعلــى أ كانــت طبيعــة تلــك اللغــة ويــشبه هــذا أن . تــذكر ســور

حلرف مع أن املالئكة ليست عربية، مثلما تـسجل أقـوال النـاس مجيعـا  املالئكة تسجل أقوالنا 
ــا ليــست هنديــة وال صــينية  وال فرعونيــة وال ســومرية وال تتاريــة وال بربريــة وال أمريكيــة وال مــع أ

ا تفهم كل اللغـات... إيطالية وال إغريقية َعـث . كـذلك يقـول د. إ البهـى إن الرسـول دمحما مل يـُبـْ
َعثُ  كان النىب: "إال للبشر وحدهم مع أنه عليه الصالة والسالم يقول  إىل قوِمه، وبُِعثتُ  إىل يـُبـْ

  ".نِّ واجل اإلنسِ 
ملثـل يـورد د ِهللا  َرسـولُ  قَــَرأَ  مـا: "البهـى حـديث عبـد هللا بـن العبـاس الـذى يقـول فيـه. و
ُ عليه وسلَّمَ  َّ ن اجلن " رَآُهمُ  وما اِجلنِّ  عَلى َصلَّى ا مل تستمع تالوة القـرآن مـن الرسـول "معقِّبا 

ـــم مل لكــن مــن قـــال إن كــالم ابــن العبــاس يعـــىن حت. بــنص كالمـــه" عليــه الــسالم مــا وحــسما أ
يستمعوا إىل تالوته ملسو هيلع هللا ىلص؟ إن الرسول مل يرهم فعال وال تال عليهم شيئا فعال، بل كان يقرأ القرآن 

أ مـا يكـن األمـر  تـرى هـل ىف ذلـك أيـة مناقـضة للمنطـق؟. لنفـسه أو ألصـحابه، فـسمعه اجلـن
ُ  َرسـولُ  قَــَرأَ  مـا ":قـال رضـى هللا عنـه. فهـا هـو ذا نـص حـديث ابـن العبـاس كـامال َّ ِهللا َصـلَّى ا

ُ عليـه وسـلََّم ىف َرسـولُ اْنطَلَـَق  .رَآُهم وما اِجلنِّ  عَلى عليه وسلَّمَ  َّ طائَِفـٍة ِمـن أْصـحاِبِه  ِهللا َصـلَّى ا
.  الـشُُّهبُ وُأْرِسَلْت عليهمُ  إىل ُسوِق ُعكاٍظ، وقْد ِحيَل بْنيَ الشَّياِطِني وبْنيَ َخَربِ السَّماِء، عاِمِدينَ 

ـْوِمِهمْ  َننـا وبـْنيَ َخـَربِ الـسَّماِء، وُأْرِسـَلْت : َلُكـْم؟ قـالوا مـا: فقـالوا فـََرَجَعـِت الـشَّياِطُني إىل قـَ ِحيـَل بيـْ
ـا، فـاْنظُُروا. ذاَك إالَّ ِمن شـيٍء َحـَدثَ  ما: قالوا. علْينا الشُُّهبُ   فاْضـرِبُوا َمـشاِرَق األْرِض وَمغاِرَ

ـا، َفَمـرَّ  فـاْنطََلُقوا يَـْضرِبُونَ . َننـا وبـْنيَ َخـَربِ الـسَّماءِ حـاَل بيْـ ى هـذا الـذ مـا َمـشاِرَق األْرِض وَمغاِرَ
َفــُر الَّــِذيَن أَخــُذوا َحنْــوَ  اَمــَة، وهــو بَنْخــٍل، عاِمــِديَن إىل ُســوِق ُعكــاٍظ وهــو يُــَصلِّ  النـَّ َْصــحاِبِه ى ِ
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ُعوا الُقْرآَن اْسَتَمعُ  َننـا وبـْنيَ َخـَربِ الـسَّماءِ ى هذا الـذ: وا له، وقالواَصالَة الَفْجِر، فَـَلمَّا مسَِ . حـاَل بيـْ

ــْوِمِهْم، فقــالوا فـََرَجُعــوا إىل ً َعَجًبــا يـَْهــدِ : قـَ ــْرآ ْعنــا قـُ َّ مسَِ إىل الرُّْشــِد َفآَمنَّــا بــه، وَلــْن ى  قـَْوَمنــا، إ
ُ عزَّ وجلَّ  فأنـَْزلَ . ُنْشِرَك بَربِّنا أَحًدا َّ ُ عليـه وسـلَّمَ نَِبيِِّه حمَُ  عَلى ا َّ ـٍد َصـلَّى ا أنـَّه  إَىل ى قُـْل ُأوِحـ: مَّ
البهــى حبــديث ابــن عبــاس لــيس مبُْغــٍن عــن فكرتــه .  وإذن فاستــشهاد د".اجلِــنِّ  اْســَتمع نـََفــٌر ِمــنَ 

  .شيئا
، يــرجح ترجيحــا شــديدا أن "اجلــن"البهــى، ىف مقدمــة تفــسريه لــسورة . ولقــد مــر بنــا أن د

ن بصدد احلديث عنهم هنا نفرا من مـشركى يثـرب، ورغـم هـذا نـراه يكون أولئك النفر الذين حن
ـم مـن مـشركى مكـة كمـا يقـول ىف . يعود لدن تفسريه لآلية احلادية عشرة مـن الـسورة فيقـول إ

أدركــوا قــرآ يتلــى علــى "تفــسري اآليتــني الثانيــة عــشرة والثالثــة عــشرة هــى أن هــؤالء النفــر قــد 
فهــل كــان النــاس يــدخلون ىف ديــن هللا أفواجــا ىف ذلــك ". االنــاس، فيــدخلون ىف ديــن هللا أفواجــ

الوقــت املبكــر جــدا مــن الــدعوة احملمديــة، وهــو ال يــزال يــستقبل الــوحى األول أو أحــد األوحــاء 
؟ كيــف  علــيكم؟ لقــد كــان اإلســالم ىف ذلــك احلــني يتقــدم "العلــق"األوىل منهــا، وهــو ســورة 

ــم  بــبطء شــديد مليمــرتا بعــد مليمــرت، وىف عنــاء  مرهــق، وال يعرضــه الرســول إال علــى مــن يثــق 
" النـصر"أمـا دخـول النـاس ىف ديـن هللا أفواجـا كمـا ختـرب سـورة . كخدجية وعلى وأىب بكـر مـثال

 أخــذت الوفــود مــن أرجــاء بــالد العــرب تــرتى علــى دث إال ىف أواخــر حيــاة الرســول حــنيفلــم حيــ
ا به نبيا وزع وهذا من الوضوح مبكان، ولكنـه . يما وحاكمامدينة الرسول تعلن مبايعتها له وإميا

 . التسرع ىف التعبري وعدم التنقيح اجليد

ـم كـانوا . هذا ما قاله د البهى عن طبيعة النفر الذى استمع إىل القرآن فآمن به، وهـو أ
من مشركى يثرب، ومن مث كانوا يعرفون التوراة من خمالطتهم ليهود مدينتهم، أما الـشيخ الغـزاىل 

 إىل طبيعـــة إشـــارات" اجلـــن"ىف ســورة : "مـــا يلـــى" اجلـــن" مفتـــتح تـــصديه لتفـــسري ســورة فقــال ىف
لقــد انتــشرت هــذه القالــة ىف ! العقيــدة عنــد النــصارى، وكيــف جعلــوا املــسيح ابنــا  وإهلــا معــه

أقطار األرض، وُوِلَدْت عليها أجيال حىت جاء القرآن فنفاها بشدة مؤكدا أن هللا واحد ليس لـه 
ألرض مــا وكانــ. أوالد ت العقيــدة النــصرانية قــد بلغــت اجلــن فاعتنقوهــا، مث عرفــوا ىف تطــوافهم 

إىل ى يهــد* إ مسعنــا قــرآ عجبــا : أنــه اســتمع نفــر مــن اجلــن فقــالوا إىلى ُأوِحــ: قــل: "يناقــضها
بوا عنه وعرفوا خطأه". الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا لون ما  إنه مـا . وشرع اجلن يفصِّ

وأنـه، تعـاىل َجـدُّ ربنـا، مـا اختـذ صـاحبة وال : "غ أن تكون  صاحبٌة وال أن ينـسل منهـا ابنـاَيُسو 
ـــدا ـــوهم". ول ـــك موغـــل ىف ال ـــذى بلَّغهـــم ذل ـــه كـــان يقـــول ســـفيهنا علـــى هللا : "وذكـــروا أن ال وأن

ـم مـا تـصوروا أن يكـذب أحـد علـى ". شططا مث اعتذروا عـن غفلـتهم ىف قبـول هـذه الـشائعة 
ولكـن رجـاال مـن اإلنـس اسـتمعوا إىل ".  ظننا أن لن تقول اإلنس واجلن علـى هللا كـذوأ: "هللا
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وأنــه كــان رجــال مــن اإلنــس يعــوذون : "هــذا اللغــو ونــشروه ىف األرض وضــللوا بــه مجــاهري غفــرية

وقد حسب اجلميع أن أبواب السماء غلقت فلن ينزل ملـك ". برجال من اجلن، فزادوهم رهقا
إلميان إىل أصله الـصحيح، وتؤكـد مـا بلَّغـه املرسـلون بوحى، ولن حيمل بش ر رسالة أخرى تعود 

لكــن هللا بعــث نبيــه اخلــامت مــن . األولــون مــن وحدانيــة هللا وســيطرته املطلقــة علــى امللكــوت كلــه
ملـشارق واملغـارب، معلنـة أن هللا ال ولـد لـه وال والـد إن هـذه الرسـالة  . العرب فطوفـت رسـالته 

م ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث هللا أحدا: "خطئنيكانت مفاجأة للم والواقع أن اخلطأ إذا ". وأ
ــا، وأقامــت لــه أبراجــا تدرســه وحتميــه، تــرك ظاللــه ىف النفــوس واســتقرت  ســلحته الدولــة بعنفوا

لرغبـــة والرهبـــة أن . أوضــاعه قـــرو وقـــد نـــشر االســـتعمار الرومــاىن عقيـــدة التثليـــث، واســـتطاع 
لـنفس واملـال جلعلـه الرومـان . فيوطِّئ هلا األكنا ولوال أن دمحما درَّع احلق الذى بُِعث به وفداه 

  ".ىف خرب كان
وكما نرى فهم عنده ليـسوا مـشركني وثنيـني أصـال، فـضال عـن أن يكونـوا مـن يثـرب، بـل 
قوما عرفوا اليهودية والنصرانية، لكنهم ما إن مسعوا القرآن حىت تبني هلم ما هـم فيـه مـن ضـالل 

م إىل توحيــده توحيــدا نقيــا صــافياوزيــغ وهنــا أحــب أن .  عــن احلــق، فعــادوا عــن نــسبة الولــد لــر
م قالوا ذلك بعدما اسـتمعوا إىل سـورة . أضيف كلمة، فقد رأينا د ، علـى "العلـق"البهى يذكر أ

على أى شىء مما قاله اجلن ىف السورة املسماة على امسهم مـن أن " العلق"حني ال حتتوى سورة 
يس له ولد أو أن من يـُْعِرض عن ذكر ربـه يـسلكه عـذا َصـَعدا وأن مـن يطيعـه يـسقيه مـاء هللا ل
كمـا . ء اجلـنالبهى بـشأن الـسورة الـىت مسعهـا هـؤال. وهو ما يدفعىن إىل رفض استنتاج د. َغَدقا

فــرق كبــري، وال " األحقــاف"و" اجلــن"ونــزول ســورتى " العلــق" نــزول ســورة أن الفــرق الــزمىن بــني
يسكت القرآن عن تلك احلادثة كل هذا الزمن قبل أن يشري إليها ويعّرف الرسـول مبـا يعقل أن 

وقع ويتخذ منها وسيلة لتعزيته عليه السالم والتخفيف عنه مما يالقى من عنت قومه وتكذيبهم 
  . له

وهذا الذى قاله الغـزاىل يـشبه مـا قالـه قبلـه بعـشرات الـسنني عبـد هللا يوسـف علـى العـامل 
سلم الــذى تــرجم القــرآن إىل اإلجنليزيــة ىف أربعينــات القــرن املنــصرم ىف مقدمتــه لرتمجــة اهلنــدى املــ

ن الـسابقة ألد م كانوا علـى معرفـة  ليهوديـة فواضـحة مـن : السورة، إذ ذكر أ فأمـا معـرفتهم 
لنـصرانية فتظهـر مـن خـالل نفـيهم عـن هللا الولـد واشـتدادهم "األحقاف"سورة  ، وأما معرفتهم 

آليــة .  النفــىىف ذلــك وهــذا نــص مــا قالــه ىف أصــله اإلجنليــزى عنــد تعليقــه ىف اهلــامش اخلــاص 
 Cf. xlvi. 29-32, n. 4809. The Jinns had evidently: "األوىل مـن الـسورة

heard of previous revelations, that of Moses (xlvi. 30), and the 
error of Trinitarian Christianity (lxxii. 3). The community from 
which they come have all sorts of good and bad persons, but they 
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are determined to preach the good Message of Unity which they 

have heard and believed in ."  
ــة للقــرآن ترمجــة وتفــسريا ــه اإلجنليزي ــه دمحم أســد ىف ترمجت  واآلن أحــب أن أورد هنــا مــا قال
لآليــة األوىل مــن الــسورة الــىت بــني أيــدينا ملــا فيــه مــن أشــياء تــستحق وقفــة عنــدها ملخالفتهــا مــا 

 : انتهيت إليه ىف هذا الفصل خبصوص اجلن
"SAY: "It has been revealed to me that some of the unseen 

beings gave ear [to this divine writ], and thereupon said [unto 
their fellow-beings]: "‘Verily, we have heard a wondrous 
discourse, 

* v.1: I.e., had heard and accepted it: this being the meaning, 
in the above context, of the verbal form istama‘a. – As regards the 
various meanings attributable to the plural noun jinn (rendered 
by me here as “unseen beings”), see Appendix III. As pointed out 
there, the jinn are referred to in the Qur’ān in many connotations. 
In a few cases – e.g., in the present instance and in 46:29-32 – this 
expression may possibly signify “hitherto unseen beings,” namely, 
strangers who had never before been seen by the people among 
and to whom the Qur’ān was then being revealed. From 46:30 
(which evidently relates to the same occurrence as the present 
one) it transpires that the jinn in question were followers of the 
Mosaic faith, inasmuch as they refer to the Qur’ān as “a 
revelation bestowed from on high after [that of] Moses,” thus 
pointedly omitting any mention of the intervening prophet, Jesus, 
and equally pointedly (in verse 3 of the present sūrah) stressing 
their rejection of the Christian concept of the Trinity. All this 
leads one to the assumption that they may have been Jews from 
distant parts of what is now the Arab world, perhaps from Syria 
or even Mesopotamia. (Tabarī mentions in several places that the 
jinn referred to in this sūrah as well as in 46:29 ff. hailed from 
Nasībīn, a town on the upper reaches of the Euphrates.) I should, 
however, like to stress that my explanation of this occurrence is 
purely tentative"  

نه يـُْفتَـَرض من خـالل الـنص وبعيدا عن تفسري أسد للجن ىف اآلية فق د أخطأ ىف القول 
م يهود من يهود العراق ووجه اخلطإ ىف ذلـك أن العـراق ىف ذلـك احلـني مل يكـن يعـرف اللغـة . أ

فكيـف  تـرى فهـم أولئـك . العربية حىت لو قلنا إنه كان يتكلم لغة سامية قريبة مـن لغـة العـرب
ينبغــى مالحظــة قولــه إن أولئــك النفــر كــانوا علــى اليهــود مــا مسعــوه مــن الــذكر احلكــيم؟ علــى أنــه 

م كـانوا ينكـرون التثليـث ن السابقة وإ ألد وهـو كـالم ال خيلـو مـن طرافـة، إذ مـا دامـوا . علم 
ـا دينـا  ـم يرو يهودا فهم بطبيعة احلال يرفضون النصرانية من حيث املبدأ ال بسبب التثليث أل

ا، ليس هو امل   . سيح الذى كانوا وما زالوا حىت اآلن ينتظرونهزائفا، فعيسى، الذى جاء 
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وقــد ســبقهما إىل ذلــك التفــسري . دمحم البهــى.  وأســد، كمــا نــرى، يــسري ىف نفــس اجتــاه د

نيني فقد جاء ىف ترمجة موالى دمحم على اإلجنليزية للقرآن الكرمي تعليقا على اآلية . مجاعة القاد
: فلمـا حـضروه قـالوا. ن اجلـن يـستمعون القـرآنوإذ صرفنا إليك نفرا م": "األحقاف"من سورة 

أن هـــؤالء النفـــر هـــم زعمـــاء بعـــض القبائـــل ..." فلمـــا قُـــِضَى ولَّـــْوا إىل قـــومهم منـــذرين. أنـــِصتوا
م عنده بشر. اليهودية ىن ىف أصله اإلجنليزى. أى أ   :وإىل القارئ ما قاله الكاتب القاد

"The jinn spoken of here seem to be the leaders of certain 
Jewish tribes, because they are spoken of in the next verse as 
believers in Moses. In fact, they are of the same class as those 
spoken of in 72:1; see 72:1a" 

، إذ "اجلن"ليس ذلك فقط بل هم عنده أيضا نفر غري أولئك الذين حتدثت عنهم سورة 
ن الــسورة ال تتحــدث عــن واقعــة مــضت بــل هــى . رىهــؤالء نــصا بــل إنــه ليــذهب إىل القــول 

ـم . نبوءة على انتشار اإلسالم بني األمم النصرانية فيما بعد كما أنه يفـسر اجلـن هنـا كـذلك 
ملعــىن الــذى نعرفــه أيــضا، وهــو مــا خيتلــف فيــه عــن د البهــى، . بــشر، وإن مل ينكــر وجــود اجلــن 

جلــن مــن أساسـه، ونقــل معــىن الكلمــة إىل املالئكــة زاعمــا أن املالئكــة الـذى أنكــر وجــود جــنس ا
ريــخ نــزول هــذا الــوحى إىل الوقــت الــذى ماتــت فيــه خدجيــة . خملوقــون مــن النــار بيــد أنــه يرجــع 

وأبو طالب، وذهب رسـول هللا إىل الطـائف مث عـاد دون أن يـرى لرحلتـه إىل هنـاك أيـة مثـرة، أى 
ت نزول الوحى القرآىن كما قال دقبل اهلجرة بنحو عامني ال إىل ومـع ذلـك فـإن . البهـى.  بدا

ن السورة حمور حـديثنا اآلن ال حتكـى حادثـة وقعـت  دمحم على، بتفسريه ملعىن اجلن هنا ودعواه 
بل تشري إىل مستقبل اإلسالم حني ينتشر بني األمم النصرانية، قد أفسد األمر كله أميـا إفـساد، 

كــل ذى عينــني وعقــل ىف رأســه، إمنــا هــى حكايــة لواقعــة مــضت إذ الــسورة، كمــا هــو واضــح ل
نتـصار اإلسـالم وانتـشاره ىف املـستقبل، وإال جـاز أن يقـول مـن يـشاء  وانتهت، وليست تبشريا 

واآلن مــع مــا قالــه ىف . مبــا يــشاء فيمــا يــشاء دون احــرتام أو مراعــاة ألى اعتبــار لغــوى أو فكــرى
 :نصه اإلجنيزى

"The words of this verse are a clear indication that the 
persons spoken of here are Christians. That both Jews and 
Christians living outside Arabia accepted the message of Truth 
brought by the Prophet is a fact. But from what is stated further 
on it appears that the reference here is to future Christian nations, 
and the words here are prophetical, speaking of some future time 
when Christian nations forming the bulk of mankind—such being 
one of the significances of the word jinn (LL) — will accept the 
truth of the message brought by the Prophet. At any rate the 
prophetical in these words, whether relating to the near or distant 
future, is clearly hinted at in the opening words of the chapter — 
It has been revealed to me that a party of the jinn listened".  



 

 

١٢٤ 
لــشىء يــذ  البهــى عــن اجلــن وقرأتــه عقــب . كر فــإىن عرفــت مبــا كتبــه دوإذا كــان الــشىء 

مذاك أتردد كثـريا علـى دار  خترجى مباشرة من اجلامعة ىف أول سبعينات القرن الفائت، وكنت أ
، "اجلــن"الكتــب ببــاب اخللــق، حيــث قــرأت ضــمن مــا قــرأت تفــسري األســتاذ الــدكتور لــسورة 

 وىف الـدار املـذكورة تعرفـت بـشاب ســوداىن  .ورمبـا غـري تينـك الــسورتني أيـضا" األعـراف"وسـورة 
كان يدرس للحصول علـى املاجـستري أو الـدكتوراه مـن كليـة اللغـة العربيـة جبامعـة األزهـر، وكـان 

للـدكتور " اجلـن"وأغلب الظن أنه هو الذى دلىن على تفـسري سـورة . شا مثقفا ولطيف املعشر
ــذا املوضــوع، إذ كــان  كــستاىن ىف دمحم البهــى حينمــا رآىن مــشغوال  ىل ىف ذلــك الوقــت زميــل 

داب القـــاهرة، وكـــان شـــا أنيقـــا ودمـــث اخللـــق هـــاد  الـــسنة التمهيديـــة بقـــسم اللغـــة العربيـــة 
وحريصا على السمت والسلوك الراقى أشد احلرص، فيشرب كـوب الـشاى امللتهـب مـثال دون 

لــث أفغــاىن كــا ن يعرفــه مــن أن يــصدر عــن شــفتيه أى صــوت علــى اإلطــالق، وأخــربىن صــديق 
ىن رتـه، فـذكر ىل كالمـا . قبلى أنه قاد وجرى بيـىن وبينـه كـالم عـن اجلـن ال أدرى اآلن مبعـث إ

شــبيها مبــا أوردتــه آنفــا ملــوالى دمحم علــى، وهــو نفــسه بــل أشــد منــه مــا قرأتــه للــدكتور دمحم البهــى، 
جلامعـة، منـذ قـرأ  لـه كتابـه الـذى الذى كنـا نعرفـه أ وأصـدقائى قبـل ذلـك مبرحلـة الليـسانس 

وال أظـن أنـىن فزعـت . ، وأعجبنـا بـه"الـدين واحلـضارة اإلنـسانية"أصـدرته لـه دار اهلـالل بعنـوان 
لتفسري البهى الغريب للجن وال ملا قاله ىل زميلى الباكستاىن، فقد كنت وما فتئت منفتحا علـى 

 . األفكار املتنوعة رغم حىب الشديد لديىن ىف ذات الوقت
ملثـــل وجـــدت،   قبيـــل عـــودتى مـــن بريطانيـــا ىف ترمجـــة ١٩٨٢وأ أقـــرأ ىف لنـــدن عـــام و

ريـس  ا الشيخ بو بكر محـزة شـيخ املعهـد اإلسـالمى التـابع ملـسجد  القرآن الفرنسية الىت قام 
ا لسورة  ، إننا لن نعرف اإلسالم حـق معرفتـه إذا "اجلن"آنذاك يقول، خالل املقدمة الىت مهد 

ار مفكريــه قــد أنكــروا بعــد الدراســة املتعمقــة وجــود اجلــن، ذاكــرا مــن مــا جهلنــا أن عقالنييــه وكبــ
هــؤالء املفكــرين الكبــاِر املعتزلــَة وابــَن ســينا وابــَن رشــد، وكــذلك ابــن خلــدون، الــذى نــسب إليــه 
ن مــا جــاء ىف القــرآن عــن تلــك املخلوقــات إمنــا هــو قــصص رمــزى رغــم أن اللفظــة الــىت  القــول 

اتم"استعملها ابن خلدون هى لفظة  وكـان رأىي أنـه . ، أى األمور الىت استأثر هللا بعلمهـا"تشا
ما دام هللا سبحانه قد أكد وجود اجلن بطريقة ال يرتقى إليهـا الـشك فينبغـى أن نـرتك املماحكـة 
ن القــرآن وحــى مــن عنــده تعــاىل، مــع تفويــضنا العلــم  ــا  ونــسلم بوجــود اجلــن مــا دمنــا قــد آمن

م غي   . ب من الغيبحبقيقتهم إليه عز وجل، فإ
اختلـف أهـل : "نقـرأ مـا يلـى" تفـسري الطـربى"ففـى . ولكن قبل أىب نواس كـان أبـو دالمـة

كريـب،  هل هو من الـمالئكة أم هو مـن غـريهم؟ فقـال بعـضهم بــما حـدثنا بـه أبـو: فـيه التأويـل
عـن ابـن عبــاس،  روق عـن الـضحاكى حدثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن عمارة عن أبــ: قال
ر الـسموم مـن "الــجنّ : "من أحياء الــمالئكة يقـال هلـمى  كان إبلـيس من ح:قال ، ُخــِلقوا مـن 



 

 

١٢٥ 
وُخــِلقت : قـال. وكـان خـاز مـن ُخـزَّان الــجنة: قـال. فكـان امسـه الــحارث: قـال. بـني الـمالئكة

  مـنالقـرآن مـن مـارجٍ ى وُخـِلقت الـجّن الذين ذكروا فـ:  قال.ىالـمالئكة من نور غري هذا الـح
حـدثنا سلــمة : قـال وحدثنا ابـن محيـد. طرفها إذا التهبتى يكون فـى ر، وهو لسان النار الذ

كـان إبلــيس قبـل أن : قـال عـن ابـن إسـحاق عـن خـالد عـن عطـاء عـن طـاوس عـن ابـن عبــاس
سـكان األرض وكـان مـن أشـّد الــمالئكة  يركب الـمعصية مـن الــمالئكة امسـه عزازيــل، وكـان مـن

وحـدثنا بـه ابـن . جنـا: يُـَسمَّْونى إلــى الكـرب، وكـان مـن حـ ، فذلك دعـاهاثرهم علـم وأكااجتهاد
حــدثنا سلـــمة عــن ابــن إســحاق عــن خــالد عــن عطــاء عــن طــاوس، أو : محيــد مــرة أخــرى قــال

امسـه   مـن الــمالئكةاكـان ملكـ: الـحجاج عن ابن عبـاس وغريه بنـحوه، إال أنه قـالى مـجاهد أبـ
مــن " الـــجنّ : "ان األرض وعّمارهــا، وكــان ســكان األرض فـــيهم يُــَسمَّْونعزازيـــل، وكــان مــن ســك

حـدثنا أسبــاط عـن : قـال حدثنا عمـرو بـن محـاد: موسى بن هارون قالى وحدثنـ. بـني الـمالئكة
صالـــح،عن ابــن عبـــاس، وعــن مــرة عــن ابــن ى مالــك، وعــن أبـــى خــرب ذكــره عــن أبـــى فـــى الــسد

س مــن أصــحاب النبـــ جعــل إبلـــيس علـــى ملــك مســاء : عليــه وســلم صــلى هللاى مــسعود، وعــن 
ـم خـّزان الــجنة، : وإنــما مسـوا. الــجنّ : الـمالئكة يقـال هلـم الدنـيا، وكان من قبـيـلة من الــجن أل

   .إبلـيس مع ملكه خاز وكان
حجـاج عـن ابـن جـريج، ى حدثنــ: حـدثنا حـسني، قـال: الـحسن، قال وحدثنا القاسم بن

 علـــى كــان إبلـــيس مــن أشــراف الـــمالئكة وأكــرمهم قبـيـــلة، وكــان خــاز: اسعبـــ قــال ابــن: قــال
: وقولـه: عبــاس قـال ابـن: قـال. الـجنان، وكان له سلطان مساء الدنــيا، وكـان لـه سـلطان األرض

ــَن ٱجلِْــنِّ " ـــ )٥٠/ الكهــف" (َكــاَن ِم  علـــيها، كمــا يقــال أنــه كــان خــاز" الـــجنَّان"إنـــما يــسمى بـ
هــم ســـبط مـــن : وقـــال آخـــرون:  قــال ابـــن جــريج.ى وبـــصر ى، وكوفــــى،مدنـــو  ى،مكـــ: للرجــل

ى حدثنــ: قـال حـدثنا الـحـسني: وحدثنا القاسم، قال. قبـيـلة، فكان اسم قبـيـلته الـجن الـمالئكة
نـمر أحدمها أو كالمها عـن ابـن ى حجاج عن ابن جريج عن صالـح مولـى التوأمة وشريك بن أبـ

ة قبـيـلة من الـجن، وكان إبلـيس منها، وكان يسوس ما بـني الـسماء إن من الـمالئك: عبـاس قال
أخـرب : مسعـت أبــا معـاذ الفـضل بـن خالـد قـال: الفـرج قـال وحدثت عن الـحـسن بـن. واألرض

فَـَسَجُدۤوْا ِإالَّ ِإْبِلـيَس َكـاَن : "قولـهى مسعت الـضحاك بـن مـزاحم يقـول فــ: قال عبـيد بن سلـيـمان
إن إبلــيس كــان مـن أشــرف الـــمالئكة : كـان ابــن عبــاس يقــول: قــال) ٥٠/كهـفال" (ِمـَن ٱْجلِــنِّ 

: وحـدثنا مــحمد بـن الــمثىن قـال. وأكرمهم قبـيـلة، مث ذكر مثـل حـديث ابـن جـريج األول سـواء
كــان : الـمــسيب قــال حــدثنا ســالم بــن مــسكني عــن قتــادة عــن ســعيد بــن: شيبـــان قــالى حدثنـــ

حـدثنا سـعيد : حـدثنا يزيـد قـال: قـال وحـدثنا بـشر بـن معـاذ. اإْبِلـيس رئيس مالئكـة مسـاء الدنــي
" َكــاَن ِمــَن الـــِجنّ . اْســُجُدوا ِآلَدَم، َفــَسَجُدوا إالَّ إْبِلـــيسَ : َوإذ قـُْلنــا لْلـــَمالِئَكةِ  ":عــن قتــادة قولــه

لــم  لـو: وكان ابن عبــاس يقـول. الـجن: كان من قبـيـٍل من الـمالئكة يقال هلم): ٥٠/ الكهف(



 

 

١٢٦ 
 :وكـان قتـادة يقـول: قـال. وكان علـى خزانـة مسـاء الدنــيا. ن الـمالئكة لـم يؤمر بـالسجوديكن م

أخـرب معمـر عـن : أخـرب عبـد الـرزاق قـال: وحـدثنا الـحـسني بـن حيـىي قـال. جّن عن طاعـة ربـه
لــمالئكة كـان مـن قبـيــل مـن ا: قـال) ٥٠/ الكهف" (ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن ٱجلِْنِّ  ":قولهى قتادة فـ
أما : حدثنا مـحمد بن إسحاق قال: حدثنا سلـمة قال: وحدثنا ابن محيد،قال. الـجنّ : يقال هلم

ـــجّن إال كــّل مــن اجــّنت فلـــم يــر: العــرب فـــيقولون ــَن ٱجلِْــنِّ : "وأمــا قولــه. مــا ال ــيَس َكــاَن ِم  ِإالَّ ِإْبِل
وقـد قـال هللا ،  فلــم يـُـَرْواكان من الـمالئكة، وذلـك أن الــمالئكة اجتنّـواى  ، أ)٥٠/ الكهف("

ــْنيَ اْجلِنَّــِة نَــَسب: "جــل ثنــاؤه ــُه َوبـَ َن / الــصافات" ( َوَلَقــْد َعِلَمــِت اجلِنَّــُة ِإنـَُّهــْم َلُمْحــَضُرونَ اَوَجَعُلــوْا بـَيـْ
ـــمالئكة بنــات هللا: ، وذلــك لقــول قــريش)١٥٣ ـــ إن تكــن: فـــيقول هللا. إن ال ـــمالئكة بنات ى ال

ى وقد قال األعشى، أعـشى بنــ: قال. نسبـا وبـني إبلـيس وذرّيتهى  بـينـفإبلـيس منها، وقد جعلوا
  :سلـيـمان بن داود وما أعطاه هللا  وهو يذكرى،قـيس بن ثعلبة البكر 
ـــــــــــــــَراُه إهلـــــــــــــــ ـــــــــــــــاَدهُ ى بـَ   واْصـــــــــــــــَطَفاُه عب

ــــــــْصرِ     ــــــــْرَ إىل ِم ــــــــْنيَ ثـُ ــــــــا بـَ   َوَملََّكــــــــُه َم

     
ِـــــــــْسَعةً    َوَســـــــــخََّر ِمـــــــــْن ِجـــــــــّن املَالئِـــــــــِك ت

   َلَديْــــــــِه يـَْعَملُــــــــوَن بِــــــــال أْجــــــــرِ ايامــــــــقِ    

     
" الــجن: "مـا مسـَّى هللا: يقـول. كل مـا اجـنتّ " الـجنّ "لغتها إال أن ى فأبت العرب فـ: قال

م اجتنُّوا فلـم يـَُرْوا، وما مسَّى بنـ م ظهروا فلـم جيتنُّوا" اإلنس: "آدمى إال أ فما ظهر فهـو . إال أ
حدثنا ابن : وقال آخرون بـما حدثنا به مـحمد بن بشار قال. جنّ إنس، وما اجّنت فلـم يـَُر فهو 

مــا كــان إبلـــيس مــن الـــمالئكة طرفــة عــني قــط، وإنــه : عــن عــوف عــن الـحــسن قــالى عــدى أبـــ
: حدثنا يزيـد بـن زريـع، قـال: وحدثنا بشر بن معاذ قال. ألصل الـجن كما أن آدم أصل اإلنس

" َكــاَن ِمــَن ٱْجلِــنِّ . ِإالَّ ِإْبِلــيسَ : "قولــهى ول فـــكــان الـحــسن يقــ: حــدثنا ســعيد عــن قتــادة، قــال
/ الكهـف" (؟َأفَـتَـتَِّخُذونَُه َوُذرِّيـََّتُه َأْولَِيآَء ِمـن ُدوِىن : "إلـجاٌء إلـى نسبه، فقال هللا): ٥٠/ الكهف(

: حـدثنا حيـىي بـن واضـح قـال: وحدثنا ابن محيـد قـال. وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم). ٥٠
ى حدثنا سوار بن الـجعد الـيحمد:  حدثنا إمساعيـل بن إبراهيـم قالى، سعيد الـيحمدحدثنا أبو

كــان إبلـــيس مــن الـــجّن الــذين : قــال) ٥٠/ الكهــف" (ِمــَن ٱْجلِــنِّ : "عــن شــهر بــن حوشــب قولــه
م الـمالئكة، فأسره بعـض الــمالئكة فـذهب بـه إلــى الـسماء بـن الـحـسني ى علــى وحدثنــ. طرد

ـــ: و نــصر أمحــد بــن مـــحمد الـــخالل قــالأبــى حدثنـــ: قــال حــدثنا : سنـــيد بــن داود قــالى حدثن
أخرب عبـد الـرمحن بـن حيـىي عـن موسـى بـن نــمري وعثمـان بـن سـعيد بـن كامـل عـن : هشيـم قال

، فكـان مـع اإبلــيس، وكـان صـغري ى كانـت الــمالئكة تقاتـل الــجّن، فـُسبِـ : سعد بن مـسعود قـال
ِإالَّ : "ا أُِمروا بـالـسجود آلدم سـجدوا، فـأىب إبلــيس، فلـذلك قـال هللافلـم. الـمالئكة فتعبَّد معها

: حدثنا سلـمة بـن الفـضل قـال: وحدثنا ابن محيد قال). ٥٠/ الكهف" (َكاَن ِمَن ٱجلِْنِّ . ِإْبِليسَ 
نــمر عـن صالــح مولــى ى حدثنا الـمبـارك بن مـجاهد أبو األزهـر عـن شـريك ابـن عبـد هللا بـن أبــ



 

 

١٢٧ 
الـجّن، فكان إبلـيس منهم، وكـان :  يقال هلمإن من الـمالئكة قبـيال:  ابن عبـاس قالالتوأمة عن

وحـــدثنا : قـــال. ا رجيــــمإبلــــيس يـــسوس مـــا بــــني الـــسماء واألرض فعـــصى، فمـــسخه هللا شـــيطا
وعلة من قـال . إبلـيس أبو الـجّن كما آدم أبو اإلنس: قال ابن زيد: يونس، عن ابن وهب قال

ر الـسموم ومـن مـارج مـن ى  ن هللا جل ثناؤه أخـرب فــهذه الـمقالة أ كتابـه أنـه خــلق إبلــيس مـن 
وأن هللا جــل ثنــاؤه أخــرب أنــه مــن . ر، ولـــم خيــرب عــن الـــمالئكة أنــه خـــلقها مــن شــيء مــن ذلــك

وإلبلــيس نـسل وذرّيـة، : قـالوا. فغري جـائز أن يـُْنـَسب إلــى غـري مـا نـسبه هللا إلــيه: فقالوا. الـجن
  .ئكة ال تتناسل وال تتوالدوالـمال

حدثنا أبـو عاصـم عـن شـريك عـن رجـل عـن عكرمـة : حدثنا مـحمد بن سنان القزاز قال
فبعــث هللا . ال نفعــل: فقــالوا. اســجدوا آلدم: إن هللا خـــلق خـــلقا فقــال: عــن ابــن عبـــاس، قــال

ر  .  آلدماســجدوا.  مــن طــنياخــالق بــشر ى إنـــ:  آخــر فقــالامث خـــلق خـــلق.  تـــحرقهماعلـــيهم 
ر  . نعم: فقالوا. اسجدوا آلدم: مث خـلق هؤالء فقال: قال.  فأحرقتهمافأَبـَْوا، فبعث هللا علـيهم 

ــْوا أن يــسجدوا آلدم وهــذه علــٌل تنبــئ عــن : قــال أبــو جعفــر. وكــان إبلـــيس مــن أولئــك الــذين َأبـَ
ئكتـه ِمـْن وذلك أنه غري مستنكر أن يكون هللا جل ثناؤه خـلق أصناف مال. ضعف معرفة أهلها

ر، وبعضا من نور، وبعضافخـلق بعض: أصناف من خـلقه شتـى .  مـما شاء من غـري ذلـكا من 
ولـيس فـيما نزَّل هللا جل ثناؤه الـخُرب عما خـلق منه مالئكته، وإخبـاره عما خـلق منه إبلــيس مـا 

 مالئكتـه  مـنا أن يكـون خــلق صنفــا عـن معنـاهم، إذ كـان جـائز ايوجب أن يكون إبلــيس خارجـ
ـــسَُّموم دون ســـائر  ر ال ــــََلقه مـــن  ْن َخ ــــيَس  ـــَرَد إبل ــــيس، وأن يكـــون َأفْـ ر كـــان مـــنهم إبل مـــن 
ن كان له نسل وذرية لــَِما رُكِّـب فــيه  مالئكته، وكذلك غري خمرجه أن يكون كان من الـمالئكة 

وأمـا خـرب هللا .  بـه مـن الـمعـصيةنُزَِعْت من سائر الــمالئكة لــَِما أراد هللاى من الشهوة واللّذة التـ
كمـا " اِجنّـ: "عن أنه من الـجن فغري مـدفوع أن يـسمَّى مـا اجـّنت مـن األشـياء عـن األبـصار كلهـا

م عــن أبــصار بنـــى قــد ذكــر قبــُل فـــ ى شــعر األعــشى، فـــيكون إبلـــيس والـــمالئكة مــنهم الجتنــا
 ". آدم

لغيب ن من تنـاولوا احلـديث عـن إبلـيس والطريف أ. وهذا كله، كما نرى، خترُّص ورجم 
ا ومـا إىل ذلـك  ونسبه وما كان ىف أصل أمره وما قد صار إليه وعن قبائل اجلـن وأمسائهـا وصـفا
ر اجلـن وأحـاطوا بتضاريـسها ومواقعهـا، وتقـصَّْوا قبـائلهم قبيلـة  م قد رحلوا إىل د يتكلمون وكأ

لـسجود آل ريخ إبلـيس قبـل أمـر هللا لـه  دم وبعـد عـصيانه ومتـرده وكفرانـه، وهـو قبيلة، وعرفوا 
ما يذكر مبوظفى التعداد السكاىن، الذين ميسكون بدفاتر يقيدون فيها كل شىء عن كل أسـرة 

ثه وأجهزة احلضارة الىت ميلكهـا ا وكل فرد فيها ودينه وعمره ووظيفته ومرتبه وبيته وأ ... وعنوا
 إمنــا يقــابلون بــشرا مــثلهم يعيــشون ظــاهرين ال أن مــوظفى التعــداد: إخل، مــع الفــرق اهلــام التــاىل

ى شـىء، أمـا كـالم رواتنـا عـن  يتخفَّْون عن أحد كما يعيشون هم أنفـسهم غـري متميـزين عـنهم 
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اجلــن وعــاملهم فهــو مــن وحــى األوهــام، إذ اجلــن ال يظهــرون، ومــن مث فــأى كــالم عــنهم مل يــرد ىف 

ــه لــيس ســوى أســاطَري  ــا القــرآن وال ىف احلــديث املقطــوع ب ــو  ــَضيَّع الوقــت وحيل ــا وُي ــَسلَّى  يـَُت
وعلـى هـذا فلـيس أمامنـا سـوى أن نَـْضِرب َصـْفًحا عـن كـل مـا ورد ىف . السهر والسمر ليس إال

عتبــاره كالمــا طــائرا ىف اهلــواء ال دليــل عليــه وال قيمــة لــه ت الطــربى عــن اجلــن  والــصواب . روا
ألدلة الىت ال صلة بينها وب   .ني اخلياالت واألوهام واهللوساتهو ما قلناه مدعما 

وقـد سـألىن أحـد : "وقد سبق أن أوردت كالم الـشيخ الغـزاىل ىف هـذا املوضـوع حـني قـال
كيــف : فقــال. مــا رأيــت مــنهم أحــدا: أتعــرف أحــدا مــن اجلــن؟ فعرفــُت غرضــه، وقلــت: النــاس

كواكــب إن اجلــراثيم لــضآلتها ال تـُــَرى، وال. لــيس كــل موجــود يــرى: تــصدق مبــا مل تــره؟ فقلــت
إنـه يـراكم هـو وقبيلُـه مـن حيـث ال : "لبعدها ال ترى، والقرآن يقرر ذلك عن اجلـن عنـدما يقـول

م لسنني الضوئية ال يكـون بـه إال البـشر". تـََرْو وقـد . ويستحيل أن الكون الذى تقاس أبعاده 
إن الذى يبىن قـصرا مـن ألـف طـابق ال يـسكن الطـابق األرضـى وحـده ويـدع : قلت ىف كتاب ىل

ح ، الذى خلق اإلنـس واجلـن واملالئكـة، . الباقى َتْصِفر فيه الر ومـا "فِلَم خلقه؟ إنىن أومن 
 احلــال عقــول جــدا ومنطقــى جــدا، وهــو بطبيعــةوكــالم الــشيخ كــالم م". يعلــم جنــود ربــك إال هــو

ثريهـا علـى حيـاة  شىء آخر خمتلـف عمـا يـؤمن بـه العـوام وأشـباههم مـن خرافـات حـول اجلـن و
ـــة لـــه البـــشر ء واالنزعـــاج، وال عالق ـــر ـــدعو إىل ال ـــشغاهلم بتلـــك املـــسألة انـــشغاال َمَرِضـــيا ي  وان

  . إلسالم
وقــد بينــت الــسورة أن اجلــن ال َحــْول هلــم وال طَــْول، فهــم ال يعلمــون الغيــب وال ميلكــون 
 ألنفسهم، فضال عن غريهم، ضرا وال نفعا، وخيافون هللا سبحانه خوفا شـديدا، وليـست هلـم أيـة

م ال تعطى مثـارا مـن أى نـوع علـى عكـس مـا . حظوة عنده حتت أى اعتبار ومن مث فاالستعانة 
يعتقد العوام وأشباهم، فال يد هلم ىف احلمل واإلجناب أو الصحة واملرض أو احلياة واملـوت، بـل 
ما بكــل إخــالص ووفــاء  ال بــد مــن االلتجــاء إىل الطبيــب والعــالج والــدواء واتبــاع أوامــره بــشأ

أمــــا اللجــــوء إىل الــــدجالني . النتهــــاء عمــــا ينهــــى عنــــه مــــن طعــــام أو شــــراب أو ســــلوك معــــنيوا
واملــــشعبذين وضــــارىب الــــودع وقــــارئى الفنجــــان والــــسحرة الــــذين يــــدَّعون االتــــصال بعــــامل اجلــــن 
والشياطني فهذا جمرَّم وحمرَّم ىف دين دمحم عليه الصالة والسالم ويوقع ىف الكفر أ ما يكن معـىن 

لك أن اإلسالم دين العلم والـصحو الفكـرى، ويـبغض أشـد الـبغض كـل مـا جيـور علـى ذ. الكفر
العقــل أو ينــاطح القــوانني الكونيــة، ويريــد مــن أتباعــه أن يكونــوا علــى وعــى شــديد مبنطــق احليــاة 
ونظامها بدال من الَعْدو خلف األوهام مبا يرتتب عليـه مـن خمـاٍز ومـآٍس وخـسائَر ماديـٍة وعقيديـة 

وهـذا  . ة، وما من مـتعلم للـدرس أبـدا علـى قـساوته ومـا جيلبـه مـن فـضائح وأهـوالوأخالقية كثري 
كوم، واالعتقاد ىف ظهور اجلن والعفاريت وما ينشأ عن هذا االعتقـاد اخلـراىف مـن رعـب هـو ممـا 

ولألسف ال يقتصر األمر على العوام بل يشركهم ىف ذلك كثري من خرجيى . يعرفه كل واحد منا
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ضـيات الـصارمة الـىت ال تعـرف اهلـزل اجلامعات مبا ىف ذ لك املتخصصون ىف علـوم الطبيعـة والر

خلرافات واألوهام   .وال تتعلق 
جلــن وإعطــاءهم  خــذ الــشيخ الغــزاىل علــى مجــاهري املــسلمني هــذا االنــشغال املرضــى  و
ــم ميلكــون هلـــم الــضر والنفــع، فيقــول ىف التعليــق علــى اآليـــة  أكثــر ممــا يــستحقون وتــصورهم أ

احلديث عـن اجلـن ذو شـجون، فـإن اخلـرافيني "إن " األحقاف"اسعة والعشرين وما بعدها من الت
. من الناس يـُْهَرعون إىل خيمـة الغيبيـات ليطلقـوا الِعنَـان ألخيلـتهم وينطلقـوا مـع ِعـَوجهم العقلـى

م: "إن القرآن يتحدث عن الشيطان فيقـول ـَرْو ، فيجـىء "إنـه يـراكم هـو وقبيلـه مـن حيـث ال تـَ
... ء ليؤلفوا كتبا عن حياة اجلن، وعن التـزاوج بيـنهم وبـني البـشر، وعـن أسـلوب تـسخريهمهؤال
ــه الــسموات . إخل وبقــدر مــا ينطلقــون مــع هــذا اللغــو يقفــون ُخْرًســا أمــام احلــق الــذى ُخِلَقــْت ب

رة، فال يكتشفون له قـانو وال يفيـدون منـه شـيئا ـض الغـرب . واألرض، ومشل الذرة وا وهـل 
ـــسموات واألرض؟إال بد ـــه ال ـــذى قامـــت ب ـــتهم الكهـــان . أمـــا د". راســـة هـــذا احلـــق ال البهـــى في

لكــذب والــزعم بوجــود اجلــن، الــذين ال وجــود هلــم، وانفتــاح الطريــق بيــنهم وبــني ذلــك اجلــن 
وتوسـلهم بــذلك إىل االسـتيالء علــى أمـوال النــاس ومثــار زروعهـم والــسيطرة علـى عقــوهلم وتــزيني 

ء ألوالدهم   .  إىل آخر ما قاله ىف مقدمة تفسريه للسورة الىت ىف أيدينا...قتل اآل
أما إنكـار وجـود اجلـن، كمـا يفعـل الـدكتور دمحم البهـى والـشيخ بـو بكـر محـزة ودمحم أسـد، 

والطريف بل الغريب العجيب أن بـو بكـر محـزة يقـول مـا . فقد يوقعنا ىف تكذيب القرآن الكرمي
 وعقالنييــه وفالســفته ينكــرون وجــوده، وىف ذات قالــه عــن اجلــن مــن أن كبــار مفكــرى اإلســالم

جلـــن متجـــذر جتـــذرا راســـخا ىف الطبيعـــة البـــشرية علـــى اخـــتالف  الوقـــت نـــراه يؤكـــد أن اإلميـــان 
ن واحلـــضارات مبـــا فيهـــا احلـــضارة احلديثـــة، وأن العلـــم مل يـــستطع أن خيلـــع هـــذا  األزمـــان واألد

  . اإلميان من النفس البشرية
لفرن      :ىف اجلن لدن كبار مفكرى اإلسالمسية عن عدم االعتقاد وهذا نص ما قاله 

"Ce serait mal connaître l’Islam que d’ignorer que ses 
rationalistes et ses grands penseurs ont rejeté  après un examen 
approfondi l’existence des djinns. Les mu’tazilites les tiennent 
pour de simples  symboles n’ayant aucune réalité. Le plus célèbre 
des philosophes de l’Islâm, Avicenne, nie lui aussi leur  existence 
et donne à leur mention dans le texte sacré la valeur d’une simple 
abstraction. Un autre penseur et non des moindres, Ibn Khaldûn, 
en fait lui aussi des allégories (mutashâbihât),  dont Dieu connaît 
ce à quoi elles correspondent: "Les versets dans lesquels il est 
question de la  révélation, des anges, de l’Esprit saint, des djinns 
rentrent dans la classe des versets obscurs, à cause de  
l’incertitude dont leur signification est entourée, signification qui 
n’est pas de celles qui sont  généralement connues" (KHAM, t. III, 
pp. 68-69. Voir aussi, MACR, pp. 130 et suiv.; WESS, I;  WEBA, 



 

 

١٣٠ 
pp. 3 et suiv.; LAND; SMIR, pp. 9 et suiv.; CAND; DOUM, 
WILR, etc.).  Dieu: n a ni compagne ni enfant. Son mystère, il ne 
le dévoile à aucun sauf partiellement, selon Sa  volonté conforme à 
Sa sagesse, à quelques-uns de Ses envoyés, anges ou prophètes: 3, 
18, 22- 26".     
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ــا التــدخل ىف جمــرى "هــو ") املوســوعة العربيــة امليــسرة"ىف (الـسحر  طقـوس وتراتيــل يــراد 

. احلــوادث وإخــضاع األمــر والطبيعــة إلرادة الــساحر، الــذى يــزعم أنــه علــى اتــصال بقــوى خفيــة
ت البدائية واصطبغ بصبغة خاصـ. وهو من املعتقدات الشعبية القدمية لعقائد والد ة اختلط 

ب فـسيح. فيها شىء من البحث والتجربة ا فُـِتح للـسحر  ال للـروح وسـلطا . وكلما اتسع ا
وقـد ورد ذكـره ىف القـرآن الكـرمي . وىف تقدم العلم والثقافة ما يصرف الناس عنـه ويبطـل دعـاواه

نــه ختيــل خيــدع األعــني)٧٢ - ٦٢طــه (غــري مــرة، وخباصــة ىف قــصة موســى وفرعــون  : ، ويــصفه 
ـا تـسعىُخيَيَّ " ابـن النـدمي ىف : كتـب عنـه كثـريون ىف اإلسـالم). ٦٦/ طـه" (ل إليه مـن سـحرهم أ
، وقـالوا بـسحٍر حممـوٍد ال يـضر وآخـَر مـذموٍم يـسىء إىل "مقدمتـه"وابن خلدون ىف " الفهرست"

  ". ويدعو الفقهاُء بوجه عام إىل تركه. الناس
إىل ظهـــور مـــا خيـــالف ى يـــؤدى فـــن اخلـــداع الـــذ"هـــو ) الـــسورية" (املوســـوعة العربيـــة"وىف 

ــة رة واإلحيــاء . القواعــد والقــوانني الطبيعي فالــساحر أو املــشعوذ يلجــأ إىل أســاليب وآليــات لــإل
ســتخدام جمموعــة مــن املبــادئ النفــسية كاإلحيــاء والتقليــد والنفــاق ىف. واإليهــام  ويــرتبط جناحــه 

ليــات يوجــه اآلخــرون أنظــارهم حنــو مــا يبــدو هلــم مــن مظــاهر أكى الوقــت الــذ ثــر ممــا يفكــرون 
ريـخ البـشر، فقـد ظهـر الـسحر  وتعد ممارسة السحر من املمارسات القدميـة ىف. السلوك نفسه

الـسحر  ويستعني العـاملون ىف).  قبل امليالد٢٧٠٠عام  (امصر منذ مخسة آالف عام تقريب ىف
تاتـــساعد علـــى الــسيطرة علـــى اآلخـــرين تبعـــ  جبملـــة مـــن األدوات الـــىتاغالبــ  ثقـــافتهم  ملـــستو

  ...ومن تلك األدوات الرَُّقى والتعاويذ واحلُُجب. ومعارفهم
يــشهدها  الوقــت الــراهن، وعلــى الــرغم مــن التطــورات االقتــصادية واالجتماعيــة الــىت وىف

اإلنـسان، ومــع مــا توصـل إليــه مــن معــارف وعلـوم تــساعده علــى الكــشف عـن خفــا كثــرية كــان 
ا، يالحظ أن عدد معاجلـة  راد ما يـزال مييـل إىل االعتمـاد علـى الـسحر ىف من األفا كبري ايشعر 

ه االجتماعيـة، وخاصـة تلـك الـىت تهـا مشكالته وقضا كمـا أن اللجـوء . يـشعر بعجـزه عـن جما
رتفاع عـدد ى الوسط االجتماع  انتشار االعتقاد به ىفاإىل السحر يظهر أيض لفاعل، و احمليط 

ــذين جيــدون ىف ــه بــني جمموعــة األفــراد الــسحر ضــالتهم امل األفــراد ال ــزداد االعتقــاد ب نــشودة، في
لعوامل الشخصية الىت  تؤهلهم لـذلك مـن جهـة، ومـع صـعوبة املـشكالت الـىت الذين يتصفون 

نيـة لـسحر مبـىن. يعجزون عن معاجلتها من جهة  علـى ثالثـة اعتبـارات  وبـذلك فـإن االعتقـاد 
لسحر، والثـاىنمتيز األفراد وتؤهلهم ل أوهلا الصفات الىت: أساسية صـعوبة املـشكالت  العتقاد 

ت الـــىت هم، والثالـــث وجـــود جمموعـــة مــن األفـــراد الـــذين يعتقـــدون بقـــوة الـــسحر  والتحــد جتـــا
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جيعـل ممارسـة ى لَقـْدر الـذ املَْعـِىن  الوسـط الثقـاىف انتـشاره ىفى احليـاة االجتماعيـة، أ وفعاليته ىف

  ".السحر مشروعة ومقبولة اجتماعيا
تمعـــات البدائيـــة هـــو الوســـيلة الـــىت يعتمـــد النـــاس عليهـــا لتغيـــري لقـــد كـــان الـــ سحر ىف ا

ت الطبيعــة أو معرفــة الغيــب أو حتويــل  ــذاء أعــدائهم أو التــأثري علــى جمــر أحــواهلم الــسيئة أو إي
وينتــشر الــسحر حيثمــا ينتــشر اجلهــل، ويــنكمش كلمــا . جــوهر األشــياء مــن حــال إىل حــال مــثال

تمع ىف مضمار الع لوم، إذ يعـرف البـشر أن الكـون قـائم علـى نظـام معـني ال حييـد عنـه، تقدم ا
وأن من يريد احلصول على منفعة منه أو اجتناب ضر فيه ليس أمامه سوى معرفة القـوانني الـىت 

ن .جيـــرى عليهـــا واالجتهـــاد ىف تطويعهـــا واالســـتفادة منهـــا  واملـــشاَهد أن الـــشعوب الـــىت تـــؤمن 
ـا ومطاحمهــا للكـون نظامـا وقـوانني يـسري عليهــ ا وال خيـرج عنهـا، وتتخـذ العلــم سـبيال لبلـوغ غا

تــصل إىل مــا تريــد، فتكتــشف حقــائق العــامل وختــرتع اآلالت واألدوات الــىت تعينهــا علــى تيــسري 
أمورها وحتسن أحواهلا االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتضع األنظمة الىت تطبق من خالهلـا 

لـشعوب األخـرى الـىت ال تتخـذ العلـم والعمـل واإلتقـان سـبيال هذا كله وتكون هلا سيطرة علـى ا
لـسحر تكـون ضـعيفة متهافتـة،  هلا ىف احلياة وإحراز التقدم، بينما الـشعوب الـىت ال تـزال تـؤمن 
ـا، وعبثـا حتـاول اخلـروج مـن شـرنقة  وتنتشر فيها األمراض وأسـباب الفقـر، وتـضطرب أمـور حيا

ة، إذ ال مي كــن أن ينجــد اجلهــل أصــحابه بــل املنجــد بعــد هللا ســبحانه التخلــف والــضعف واملعــا
هـو العلـم والعمـل والتخطـيط والنظــام ومـا إىل هـذا، وهـو مــا يـدعو اإلسـالم إىل التمـسك بــه ىف 
م ال ميكن أن يفلحوا أبـدا، إذ لـيس ىف  الوقت الذى يذم فيه القرآُن السحَر والسحرة ويؤكد أ

ن لــه أثــر فعلــى وال ميكــن أن يرتتــب عليــه شــىء ىف الــسحر ســوى اخلــداع واإليهــام دون أن يكــو 
يا شديدا عن إتيان الساحر جمرد إتيان، ويكّفر مـن . الواقع بل إن الرسول عليه السالم لينهى 

فاإلســالم هــو ديــن العلــم والعمــل واحلقــائق ال ديــن األوهــام والــشعوذات . يعتقــد فيــه وىف عملــه
  . واخلزعبالت

 والعمل والتخطيط وتشغيل العقل وانكبـوا علـى األوهـام ويوم ترك املسلمون طريق العلم
واألفكار السخيفة املتهافتة واالعتقاد ىف أن اللجوء إىل اجلن والـشياطني هـو الـسبيل إىل قـضاء 
املــصاحل وإجنــاز املطــامح واحلاجــات وجتنــب األذى واملــشاكل والــتخلص مــن األمــراض واآلفــات 

لعلـــم والعمـــل تـــدهورت أحـــواهلم واحنطـــت أوضـــاعهم وصـــاروا هـــ دفا للقـــوى الكـــربى املتوثبـــة 
والتخطيط واالكتشافات واالخرتاعـات واْحتُـلَّـْت أراضـيهم وفقـدوا اسـتقالهلم، ومـن يومهـا وهـم 
م بلغوا غايتهم أو قاربوها تبـني هلـم بعـد  حياولون االنعتاق من هذا الوضع املزرى، وكلما ظنوا أ

مل أن األمـر أعقـد ممـا يتـصورون وأن خـروج جيـوش جتارب واختبارات مريرة قاسية مؤملـة أشـد األ
االحتالل من بالدهم وحصوهلم على االسـتقالل هـو جمـرد مظهـر ال حقيقـة لـه، وأن الطريـق إىل 
م  ــم مل يغــريوا عقليــا التحــرر احلقيقــى وحتــصيل أســباب القــوة مــا فتــئ طــويال طــوال شــديدا أل
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لصهم مما هم فيه بل يزدادون ابتعـادا عـن ويعتمدوا العلم والعمل والتخطيط سبيال لتقدمهم وخت

  .هذا الطريق الذى يضمن هلم اخلالص والفالح
واآلن كيف تناول كل من الدكتور دمحم البهى والشيخ دمحم الغزاىل موضوع السحر، الـذى 

البهـى فقـد تعـرض لتلـك املـسألة . تكرر احلديث عنه ىف عدة مواضع من القرآن الكرمي؟ فأما د
: فلمـا جـاءهم احلـق مـن عنـد قـالوا": "يـونس" مـن سـورة ٧٧ - ٧٦ه لآليتـني مثال عند تفـسري 

ــــٌني  ــــِسْحٌر ُمِب أتقولــــون للحــــق ملــــا جــــاءكم؟ أســــحٌر هــــذا، وال يفلــــح : قــــال موســــى* إن هــــذا َل
وما عرض موسـى علـى فرعـون وملئـه مـن األمـارات الدالـة علـى صـدقه ىف : "فقال" الساحرون؟

نـه حـق، الرسالة كان احلـقَّ مـن عنـد هللا،  تمـع معـه أن يعرتفـوا  ولكـن مل يـشأ فرعـون ورؤسـاء ا
نـه صـنعة "الـسحر املبـني"وإال أقاموا احلجة علـى أنفـسهم أمـام أمـتهم، بـل وصـفوه بــ ، وصـفوه 

وهنا اعرتض موسى على وصف ما أتى ... حيل وخداع على منط ما كانت تفعل السحرة مبصر
نــه ســحر، وأكــد  ايــة الــسحر هــى اإلخفــاق والكــشف عــن بــه مــن حــق مــن ِقَبــل هللا  هلــم أن 

ــم يعتمــدون علــى خفــة حركــة اليــد، . اخلــداع والــساحرون ال ينجحــون أبــدا ىف حقيقــة األمــر أل
نــه ســوف ال يــنجح ىف رســالته إطالقــا  . وســرعان مــا تظهــر حقيقتهــا وهــو لــو كــان ســاحرا آلمــن 

تــى إىل فرعــو  ن، وهــو ملــك عظــيم، وال إىل كمــا ال يــنجح الــسحرة اآلخــرون، ومــن مث كــان ال 
وحــني انتـصرت عــصا موســى علــى ثعــابني ســحرة فرعــون ". قومـه، وهــم أصــحاب حــضارة فارعــة

وفعال أبطل موسى سحرهم، واقتنع الساحرون بباطلهم، ولـذا سـجدوا  : البهى قائال. علق د
  ".مؤمنني به وبرسالة موسى

ت الىت تتناول نفس ا ، إذ قـال "طـه"ملوضوع من سـورة وهو نفسه ما كرره ىف تفسري اآل
مــا صــنعوه ال أثــر لــه ىف واقــع األمــر، فهــو مهــارُة يــٍد قُــِصد بــه "عــن ســحر ســحرة فرعــون إن 

طـل... التدليس وخداع الناس ومـن . والساحر حيث يكون ال ينجح إطالقا ألن عمله زيـف و
ــاع الــسحر واالعتقــاد فيــ ــه بعــدم اتب ــم أن اإلســالم ينــصح املــؤمنني ب ــا يـُْعَل ــه ال يعــرب عــن هن ه ألن

حقيقـــة كونيـــة إال إذا اقـــرتن مبـــشيئة هللا وإرادتـــه، أى إال إذا شـــاءت اإلرادة اإلهليـــة نفـــس األمـــر 
الذى استهدفه الساحر، وعندئذ تعـود حقيقـة مـا وقـع إىل تلـك اإلرادة، ولـيس لـصنعة الـساحر 

  ". وخداعه
وعنـــدما اجتمـــع ": "الـــشعراء"وهـــو مـــا جنـــده أيـــضا عنـــد تعرضـــه لـــنفس القـــصة ىف ســـورة 

يــديهم  ــم سـأهلم عــن أن ميارسـوا صـنعتهم، فــأَْلَقْوا مـا  الـسحرة الـذين ُحــِشدوا إىل لقـاء موسـى 
ة حلركـــات الثعـــابني  مـــن حبـــاٍل وِعـــِصىٍّ علـــى األرض ىف مهـــارة فائقـــة حـــىت تبـــدو حركتهـــا مـــشا

رض ولكــن مــا إن ألقــى موســى عــصاه الــىت بيــده علــى األ... واحليــات وهــى تزحــف علــى األرض
م، وتلقفت كل ما طرحوه من حبـال وعـصى وعندئـذ . حىت أظهرت خداع هؤالء السحرة وكذ



 

 

١٣٤ 
م هـى الــىت  لفعـل، وإمنــا كانـت مهـار اتـضح أنـه مل تتحـول حبـاهلم وعــصيهم إىل ثعـابني وحيـات 

ا كذلك   ". أودعت ىف أوهام املشاهدين أ
ق إىل البحـث ىف حقيقـة البهـى مـن الـسحر، أمـا الـشيخ الغـزاىل فلـم يتطـر . هذا موقف د

، وهـى الـسورة قبـل األخـرية مـن سـور القـرآن، "الفلـق"السحر طوال تفسريه كله إال عنـد سـورة 
مـن شـرِّ مـا َخلَـق، ومـن شـرِّ غاسـٍق إذا وقَـَب، "حني وقف إزاء أمره سبحانه لرسوله أن يـستعيذ 

ت ىف الُعَقـد، ومـن شـر حاسـد إذا حـسد ومـن شـر "تفـسري ، إذ قـال الـشيخ ىف "ومن شر النفـا
ت ىف العقد ت ىف الُعَقـد، قيـل": "النفا وللـسحر حقيقـة عنـد بعـض . النـساء الـسواحر: والنّفا

ويـرى ابـن حـزم وعلمـاء الظـاهر . العلماء، ولشياطني اإلنس واجلـن شـغل بـه، واالسـتعاذة تبطلـه
يــدان ينبغــى وللعامــة أوهــام كثــرية ىف هــذا امل. أن الــسحر ال حقيقــة لــه، وإمنــا هــو خــداع وختييــل

: لعلــه وقــف عنــد قولــه عــز شــأنه" البقــرة"وعبثــا تبحــث ىف تفــسري الــشيخ لــسورة ". احلــذر منهــا
واتـََّبعـــوا مـــا تتلـــو الـــشياطُني علـــى ُمْلـــك ســـليمان، ومـــا كفـــر ســـليماُن، ولكـــن الـــشياطني كفـــروا "

ث أمـام قـصة أو تريـَّ..." هـاروت ومـاروت: وما أُْنِزل على املَلكني ببابـل. يعلِّمون الناس السحر
نـه قفـز فـوق ذلـك  "الـشعراء"و" طـه"و" األعـراف"موسى والسحرة ىف كل مـن سـورة  ، فتفاجـأ 

إىل أن وصل إىل الـسورة قبـل األخـرية وإىل آيـة مل يُـْذَكر فيهـا الـسحر بلفظـه، وهنـا وهنـا ... كله
أيـه ىف فقط تنبه الشيخ إىل موضوع السحر، فقال كلمة شـديدة االختـصار، ودون أن يبـني لنـا ر 

نــه ال  ن للــسحر حقيقــة، وقائــل  يــراد الــرأيني املختلفــني حوهلــا مــا بــني قائــل  املــسألة مكتفيــا 
نفــسنا مــا يــصح ومــا ال يــصح ركــا إ نقــرر ألنفــسنا  أى أنــه أمــسك العــصا مــن . حقيقــة لــه، 

مـستقرا وال نـدرى الـسبب ىف هـذا، فرمبـا مل يكـن . املنتصف كما يقال ومل يـشأ أن يـصرح مبوقفـه
نكــار شــىء مــن الــدين؟ وإن  . علــى رأى ىف هــذا املوضــوع ــام  أم تــراه مل يــشأ تعــريض نفــسه لال

لتــصريح برأيــه حـني يكــون مقتنعــا  كنـت أســتبعد هـذه الفرضــية ألن الــشيخ كـان جريئــا ال يبـاىل 
بشىء، فضال عـن أنـه ىف هـذا الكتـاب قـد اختـار ىف بعـض القـضا التـشريعية آراء ختتلـف عمـا 

  .  شائع بني الفقهاءهو
وقــد رأيــت أن أجهــزة التبــشري ترقــب ": "البقــرة"ومــن ذلــك قولــه ىف أول تفــسريه لــسورة 

العامل اإلسـالمى مبكـر، وحتـاول اخرتاقـه مـن ثغـرات تتومههـا أو جتـدها، وقـد رأت أن أعـدادا مـن 
هــن الــشارع احلكــيم، فــسعت إىل تنــصري ا ــني النــساء، وتــستكثر علــيهن مــا آ ملــرأة املــسلمني 

وتوجــد اآلن مجهــرة مــن املثقفــات وقعــن ىف هــذا ! وإشــاعة أن املــراد إنقاذهــا مــن جــور اإلســالم
ـــشرك ـــافهني. ال ـــدين مـــن اجلـــاهلني والت ـــسبب األول بعـــض املتحـــدثني ىف ال كنـــت ىف أحـــد . وال

الس فقلـت وإذا ُوِجـَدت امـرأة ال تطيـق . إن حـق اخللـع للمـرأة يكـافئ حـق الطـالق للرجـل: ا
ضا ألسباب تبديها أو ختفيها، وعرضْت أن تعطيـه مـا سـاق إليهـا مـن مهـر، فمـا املـانع زوجها بغ

هـذا : قلـت! للقاضـى حـق التطليـق للـضرر: أن جييبها القضاء إىل ما تبغى؟ قـال أحـد الـسامعني



 

 

١٣٥ 
ـا تكـره البقـاء مـع رجلهـا ألمـر مـا، وتريـد تعويـضه . شىء آخر ا مل َتْشُك ضررا، وإمنـا تـذكر أ إ
! هذا ال جيوز ما دام الرجـل راغبـا عـن الطـالق: أنفق عليها، فلماذا نبقيها معه؟ قالعن كل ما 

خللـع: قلت لـصلح أو  وعلمـت بعـُد أن الرجـل يتهمـىن . بل هو جائز، وللقاضى أن يتـصرف 
  ".وويل للعامل من اجلهال! مبا أ منه براء ألنه غري فقيه ىف الكتاب والسنة

ــة أخــرى لفــت انت حي ــاهى أن الــشيخ، حــني أراد أن يبــني لنــا رأى العلــم ىف ولكــن مــن  ب
، وكأن املسألة حيسمها هذا الـصنف مـن  حقيقة السحر، مل يكن ىف ذهنه إال علماء الدين عند
ء والكيميـاء واالجتمـاع والـنفس واألنثروبولوجيـا  ا ىف رأىي حتتاج إىل علماء الفيز العلماء، مع أ

ــا مــن العلــوم . معهــم: قبــل علمــاء الــدين أو علــى األقــل ذلــك أن العلــوم الطبيعيــة ومــا يتــصل 
اإلنــسانية هــى الــىت تــستطيع أن حتــسم األمــر عــن طريــق املالحظــة والتجربــة، إذ املــسألة مــسألة 
فيزيقية ال ميتافيزيقية على عكس ما يظـن كثـري مـن املـسلمني ومـن علمـاء املـسلمني حـىت ليـتهم 

نه ينكر معل لسحر  لضرورة ظنا مـنهم أن الـسحر مـا دام بعضهم من ال يؤمن  وما من الدين 
لقــرآن، أســتغفر هللا ــه ىف القــرآن فهــو حقيقــى، ومــن ينكــره إمنــا يكــّذب  . قــد ورد احلــديث عن

والعجيب الغريب أن القرآن كلما ورد ذكر السحر أكد عـدم فاعليتـه وأن هللا مبطلـه دومـا وأن 
ت ال حقيقــة هلــا، ومــع هــذا ينــربى بعــض الــساحر ال يفلــح أبــدا، وأن ســحره لــيس ســوى ختيــيال

علــى أن إنكــار الــسحر لــيس معنــاه أنــه غــري موجــود، وإال . املــسلمني متهمــني مــن ينكــر الــسحر
فمــا معــىن حــديث القــرآن عــن ســحرة فرعــون، وعــن حبــاهلم وعــصيهم الــىت ُخيِّــل ملوســى بــسبب 

ا تتحرك ومتشى؟ إن إنكار السحر معنـاه إنكـار أن يكـون لـه  ثـري حقيقـى وأنـه يغـري سحرهم أ
  . طبيعة األشياء، فتتحول احلبال والعصى فعال ال إيهاما وختييال إىل ثعابني

وإىن ألســـتغرب أن يظـــل هنـــاك معتقـــدون ىف حقيقـــة الـــسحر ىف العـــصر احلـــديث، عـــصر 
ــا مــن حقيقــة الــشىء أو  التقــدم العلمــى واللجــوء ىف كــل األمــور إىل التجــارب العلميــة للتحقــق 

 من تضييع الوقت ىف اجلدال النظرى الذى ال يقـدم وال يـؤخر ىف مـسألة كـالىت حنـن بطالنه بدال
بري النخل، تلك الىت قـال فيهـا . بصددها اآلن واملسألة الىت حنن بصددها اآلن تذكرىن مبسألة 

م وحل موسم طرح البلح أن الثمـر   رسول هللا عليه السالم رأيه، ولكن اتضح عندما دارت األ
ا رسول هللا على أصـحابه، فمـا كـان منـه إال أن قـال بكـل كان رديئا  طبقا للمشورة الىت أشار 

ــاكم: بــساطة وتواضــع وعظمــة نفــس ــتم أعلــم بــشؤون دني واآلن علــى املــسلمني املتنطــسني، . أن
ثري السحر على البشر واألشياء، أن يفهموا أن الفيـصل ىف  ام ملن ينكر  عوضا عن توجيه اال

  . لم ال اجلدال النظرىهذا األمر هو الع
فقـد . ورأىي أن السحر، مبعىن تغيري حقيقة األشياء وما أشبه، ال ميكن أن يكون صحيحا

ــْل جــزاءه أذى  خلــق هللا كونــه علــى نظــام معــني وأجــراه علــى قــوانني صــارمة مــن خيــرْج عليهــا يـََن
ويتقــدم وحيــرز وفــشال وختلفــا وضــعفا، ومــن حيرتمهــا وجيتهــد ىف االســتفادة منهــا يــسعد ىف دنيــاه 



 

 

١٣٦ 
ــد لعلــم طريقــا . الغــىن وا خــذ  واألمــم املتقدمــة القويــة الــىت تــسود العــامل اآلن هــى األمــم الــىت 

فبالدهــا نظيفــة، واقتــصادها قــوى، ومــستوى معيــشتها مرتفــع، ومتوســط أعمــار أبنائهــا : ومنهجــا
لــة وال احلفــر واملطبــات ــا مجيــل، وال تعــرف أكــوام الز  وال الــضجيج طويــل، وكــل شــىء ىف حيا

املصم ىف الشوارع وال تـضييع الوقـت ىف التفاهـات والـسخافات، وأهلهـا جـادون منـصرفون إىل 
ـــا، وكلمـــة دوهلـــم خيـــضع هلـــا اآلخـــرون وترتعـــد منهـــا  أعمـــاهلم جمتهـــدين أعظـــم االجتهـــاد ىف إتقا

 ال ولكـن انظـر إىل األمـم الـىت يـشيع فيهـا االعتقـاد ىف الـسحر جتـدها متخلفـة ضـعيفة. الفرائص
بـــل حـــىت ىف ميـــدان الكـــرة، الـــىت يـــستعني فيهـــا . قيمـــة هلـــا ىف عـــامل الـــسياسة واالقتـــصاد والعلـــم

لـــسحر، جنـــد األوربيـــني عـــادة هـــم الـــذين حيـــرزون املراتـــب األوىل، وال تنفـــع األفارقـــة  األفارقـــة 
م الــسحرية ىف شــىء  مث ومــا أكثــر مــا رّشــوا املــاء أو متتمــوا عنــد مرمــا حــني نالعــبهم،. تعزميــا

  . خرجوا مهزومني منا
ذلــك أنــه ال يوجــد قــانون ىف كــون هللا ســبحانه يقــول إن مــن يتمــتم بــبعض الكلمــات أو 
تــــى بــــبعض احلركــــات اجلــــسدية الغريبــــة أو  يكتــــب بعــــض األحجبــــة أو يــــرش بعــــض املــــاء أو 
برٍة متثاال من الفاسوخة يصل إىل هدفه من اإلضرار بغرميه أو جلب اخلري لنفـسه أو  يشكشك 

ال . ال يوجـــد مثـــل هـــذا القـــانون أبـــدا ال ىف الـــسماء وال ىف األرض. اإلفـــالت مـــن أذى يتهـــدده
يوجد إال القـانون الـذى يقـول إن العمـل واالجتهـاد واإلتقـان وتـشغيل املـخ والتخطـيط واملثـابرة 
هى كلمة السر العظيمة ىف النجاح والفالح، وهو ما أثبته التاريخ ونشاهده حولنا ىف كل أرجـاء 

ولقـد كانـت أغلبيـة األمـم . العامل، وال يوجد أبدا ما يدل على أنه خطأ وأن عكسه هو الصواب
رخيهـا  ـا، وكانـت أور لفـرتة طويلـة مـن  لـسحر ومتارسـه ىف كـل أمـور حيا األفريقية مثال تؤمن 
موحولــة ىف مــستنقعات هــذه اخلرافــات واالعتقــادات، فظلــت أفريقيــا متخلفــة كمــا كانــت إىل مــا 

د ذلــك بــزمن طويــل، أمــا أور فحــني غــريت وتغــريت وانطلقــت ىف ســبيل العلــم انعتقــت مــن بعــ
لعلم السماوات العال وجعلهـا  مستنقع التخلف الذى كانت غائصة فيه، وبلَّغها العلم والعمل 

عــن " Encyclopaedia Britannica"وقــد رجعــُت إىل املــادة الــىت كتبْتهــا . ســيدة العــامل
املقالـة حالـة واحـدة حتقَّـق فيهـا الـسحر، بـل كـل مـا قالتـه املـادة املخصـصة السحر فلم أجـد ىف 

هو احلديث عن اعتقادات األمم املتخلفة ىف السحر، وشرح أنواعـه، ") Magic"مادة (لذلك 
ال واملواد الـىت  ووصف طقوسه وكيفية مزاولته، وِذْكر الشروط الىت يشرتطها السحرة ىف هذا ا

ا ىف أســحاره لــسر يــستعملو ــاء ممارســة دجلهــم، وكــان هللا  ــا أثن ــىت يتلو ــى ال م والتعــازمي والرَُّق
) Universalis(مـن موسـوعة اليونيفرسـاليس " Magie"وهو نفسه ما جنـده ىف مـادة . عليما

  .الفرنسية
م مبطلون وأن سـحرهم ال ينتهـى  مث لقد رأينا أن القرآن يدين السحر والسحرة ويؤكد أ

إلضــافة  إىل أن الرســول عليــه الــسالم حــذر مــن إتيــان الــسحرة واالعتقــاد فــيهم بــل  إىل شــىء، 



 

 

١٣٧ 
فهـــل هنـــاك شـــىء أشـــد مـــن هـــذا كـــى يقتنـــع . كّفـــر مـــن يلجـــأ إلـــيهم ليـــساعدوه ىف بلـــوغ مآربـــه

املــسلمون بــسخف الــسحر وعجــزه عــن أى إجنــاز حقيقــى؟ وأنكــى مــن ذلــك أن الــسحرة عــادة 
ـــافتهم وفكـــرهم، وإ ـــون منحطـــون ىف ثق ـــة أمي ن كـــانوا ىف ذات الوقـــت شـــياطني مـــردة س جهل

رعني ىف التعامل مع املتخلفني من البـشر املعتقـدين ىف حقيقـة الـسحر، ويعرفـون كيـف يلعبـون 
م البدائيــة م املرهقــة وعقــوهلم الــسطحية وخمــاوفهم وتطلعــا وىف املقابــل فــإن للعلــم ىف . عــصا

الــذين ال يعلمــون، وحــىت لريفــع هللا اإلســالم مكانــة عظيمــة حــىت إنــه ال يــستوى الــذين يعلمــون و 
الســتزادة مــن أى شــىء ســوى  مــر نبيــه  الــذين أوتــوا العلــم درجــات، وحــىت إنــه جــل وعــال مل 
العلم، وحىت إن مـن خـرج ىف طلـب العلـم فهـو ىف سـبيل هللا حـىت يرجـع، وحـىت إن العلمـاء هـم 

ئر الكواكـب، وحــىت إن ورثـة األنبيـاء، وحـىت إن فـضل العــامل علـى العابـد كفـضل البــدر علـى سـا
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وحىت إن املسلم مأمور بطلب العلم مـن املهـد إىل 
اللحــد، أى منــذ والدتــه حــىت مماتــه، وحــىت إن املالئكــة لتــضع أجنحتهــا لطالــب العلــم رضــا مبــا 

  . يصنع، وحىت إن مداد العلماء ليوَزن بدماء الشهداء
ت واألحاديث الىت حتـض علـى العلـم وترفـع مـن شـأنه ال وينبغى التنبه إىل أن مع ظم اآل

حتــصره ىف ميــدان العلــم الــديىن، بــل تطلــق القــول إطالقــا ممــا يــدل علــى أن العلــم ىف اإلســالم ال 
م كتــــــا بعنــــــوان ١٩٨٢وقــــــد قــــــرأت ىف لنــــــدن عــــــام . يقتــــــصر علــــــى العلــــــم الــــــديىن وحــــــده

"Muhammad and Learning "ســتيفن . للربوفــسري ن)Stephen. N. ofPr (
ســلوب مــشدوه عــن دور الرســول الكــرمي ىف جمــال التعلــيم، مــستغر أن يتنبــه رجــل  حتــدث فيــه 
ّيٍة تعيش ىف القرن السابع امليالدى إىل هذا اجلانب من جوانـب  ديٍة أُمِّ أمى مثله يعتزى إىل أمٍة 

ــــىت تعكــــ ــــة ال ــــة واملواقــــف املذهل ــــه تلــــك اآلراء التقدمي ــــاة وأن يكــــون ل ت القــــرآن احلي سها آ
ن األخرى كانت تضع التعلم حتت الرقابـة وجتعلـه حكـرا  واألحاديث الشريفة، وخباصة أن األد
على الكهنة والطبقة احلاكمـة لـيس إال، إن مل تعاقـب علـى إفـشاء العلـم بـني العاّمـة، فـضال عـن 

وكـذلك ىف إحراق الكتب، الذى يؤكد أنه سيظل إىل األبـد وصـمة عـار ىف جبـني مـن اجرتحـوه، 
جبــني الكنيــسة الرتــضائها ومباركتهــا هــذا العمــل املخــزى، علــى عكــس دمحم، الــذى دعــا البــشر 
م ومهــنهم وظــروفهم إىل الـسعى حثيثــا ىف طلــب العلـم رجــاال ونــساء  مجيعـا علــى اخــتالف طبقـا
خـذوه  من املهد إىل اللحد، بل أوجبه علـيهم غـري مكتـٍف جبعلـه حقـا مـن حقـوقهم ميكـنهم أن 

الستــــشهاد ىف ســــبيل هللا، بــــل فــــّضل أو ي هملــــوه، وَجَعلــــه  إىل اجلنــــة، وســــاواه ىف الفــــضل 
ــار احليــاة وميــادين اجلهــاد مبثــل مــا يـَْفــُضل بــه البــدُر ســائَر  ــاد املنعــزلني عــن تي العلمــاء علــى العّب

التفكـري فريـضة "وىف ضوء هذا ميكننا أن نقدر صنيع العقاد حق قدره حني أكـد أن . الكواكب
وإذا  . ، بل جعل هذه العبارة عنوا لواحد من أهم كتبه ىف جمـال الدراسـات اإلسـالمية"الميةإس

دمــا اآلن علــى شــىء فعلــى أىن مل أصــور كتــاب الربوفيــسور ســتيفن وأترمجــه ومــن يومهــا . كنــت 



 

 

١٣٨ 
ألصدقاء واملعارف ىف مـصر وىف أور وىف أفريقيـا  وأ أحبث عن الكتاب هنا وهناك، وأستعني 

  . نا نعثر على نسخة منه، ولكىن فشلت حىت اآلن ىف العثور على مثل تلك النسخةلعل
ليس ذلك فقط، بل إن اإلسالم كـان حريـصا متـام احلـرص ىف ذات الوقـت علـى القـضاء 
على منابع اخلرافة والدجل واألساطري، فقد حّرم الـسحر حترميـا قاطعـا ومل يتـساهل فيـه أى قـدر 

ر ومــا شــابه ذلــك مــن ضــروب اء علــى الكهانــة والعيافــة والزجــمــن التــساهل، وكــان حــر شــعو 
لكـــذب .  الفكـــرى والعقيـــدىاالحنـــراف ـــه  وىف القـــرآن نفـــٌى قـــاطٌع ملـــا كـــان املـــشركون يزعمون

ذلــك أن الكهانــة خرافــة واحنطــاط فكــرى . والباطــل عــن الرســول عليــه الــسالم مــن أنــه كــاهن
 إىل اليقظــة العقليــة واإلبــداعات العلميــة وحــضارى، أمــا نبــوة دمحم عليــه الــصالة والــسالم فــدعوة

فكـــارهم  ـــق العلـــم وإكـــرام العلمـــاء واالســـتعانة  ـــدنيا عـــن طري ـــد ىف ال ـــى إحـــراز ا والعمـــل عل
م ا هى التخلف ذاته، إذ هـى اجلهـل جمـسدا. واجتهادا يقـول املـوىل . وأين الكهانة من هذا؟ إ

* ِإنَّــُه َلَقــْوُل َرُســوٍل َكــِرٍمي "، )٢٩/ الطــور" (َك ِبَكــاِهٍن َوال َجمْنُــونٍ فَــذَكِّْر َفَمــا َأنْــَت بِِنْعَمــِة رَبِّــ: "هلالج لج
تـَْنزِيــٌل ِمــْن َربِّ *  َمــا تَــذَكَُّروَن َقِلــيال. َوال ِبَقــْوِل َكــاِهنٍ *  َمــا تـُْؤِمُنــوَن َقِلــيال. َوَمــا ُهــَو ِبَقــْوِل َشــاِعرٍ 

  ).   ٤٣ - ٤٠/ احلاقة" (اْلَعاَلِمنيَ 
ــة الــىت تناولــت هــذا املوضــوعوهــا هــى ذى بعــض ا ــه . ألحاديــث النبوي وقــد تــشددْت في

تشددا رمبا بدا غريبا عنـد مـن ال يتنبـه إىل املكانـة العاليـة البـارزة الـىت حيتلهـا العلـم ىف ديـن دمحم، 
العيافـــة والطَّـــْرق : "وأن اإلســـالم هـــو ديـــن العقـــل والعلـــم ويكـــره اخلرافـــة واجلهـــل كراهيـــة عنيفـــة

). الشيطان: واجلبت. األرض اخلط ُخيَّط ىف: والطرق. زجر الطري: والعيافة" (ْبتوالطَِّرية من اجلِ 
مــن أتــى عرافــا أو ســاحرا أو  ". "مــن أتــى عّرافــا فــسأله عــن شــيء مل تـُْقَبــل لــه صــالة أربعــني ليلــة"

أكـرب الكبـائر عنـد هللا يـوَم القيامـة ". "كاهنا فسأله فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أُنْـِزل علـى دمحم
ـــة بغـــري احلـــق، والفـــرار ىف ـــنفس املؤمن ـــل ال ، وقت ـــوم الزحـــف، وعقـــوق  اإلشـــراك  ســـبيل هللا ي

، وأكل مال اليتيمى الوالدين، وَرمْ    ".احملَصنة، وتعلُّم السحر، وأكل الر
علــى أن األمــر ال يقــف عنــد هــذه النقطــة، بــل إن اإلســالم لــريبط بــني الفــنت املُِبــرية وبــني 

مـا ينـزل فيهـا ى إن بـني يَـدَ : "ول عليه الـصالة والـسالم مـثالاجلهل حىت ليقول الرس الـساعة أل
كمــا ورد عنــه صــلى هللا عليــه ). القتــل: واهلــرج" (اجلهــل، ويـُْرفَــع فيهــا العلــم، ويكثــر فيهــا اهلـَـْرج

وسلم أن العمل مع اجلهل لـيس لـه جـدوى مهمـا كثـر، علـى العكـس ممـا لـو كـان العمـل قلـيال، 
: األعمــال أفــضل؟ قــالى  رســول هللا، أ: رجــل إىل رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقــالجــاء : "والعلــم كثــريا

 رسـول : قـال. العلـم : األعمال أفـضل؟ قـالى  رسول هللا، أ: قال. العلم  عز وجل
نفــع مــع إن قليــل العمــل ي: عــن العلــم؟ فقــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا، أســألك عــن العمــل، وختــربىن

  ".اجلهلالعلم، وإن كثري العمل ال ينفع مع 



 

 

١٣٩ 
بعــاد العلــم واجلهــل  مــة  ومــن أقوالــه ملسو هيلع هللا ىلص ذلــك احلــديث العجيــب الــذى يعكــس معرفــة 

إن هللا ال يقـبض العلـم انتزاعـا : "قـال عليـه الـسالم. والثمار اخلطرية الىت ترتتب على كـل منهمـا
حـىت إذا مل يـرتك عاملـا اختـذ النـاس رؤوسـا . لم بقـبض العلمـاءينتزعه من الناس، ولكن يقبض الع

ومـن املهـم جـدا أن ننبـه إىل أن العلـم هنـا ". ُجهَّـاال، فـُسِئلوا، فـَأفْـتَـْوا بغـري علـم، فـضلوا وأضـلوا
ليس مقصورا على الفقه والتوحيد وما شابه، بـل هـو مطلـق، فالرسـول الكـرمي مل حيـدده بـل تركـه 

لفتيـا ىف الـدين، " َأفْـتَـْوا"ن كلمة صحيح أ. مفتوح األبواب ترتبط ىف أذهان كثـري مـن املـسلمني 
فالفتيـا ىف األصـل هـى إصـدار حكـم أو رأى ىف مــسألة . إال أن هـذا بـدوره تـضييق دون أى داع

ولعل احلديث التـاىل يـصح أن يكـون شـاهدا علـى مـا أقـول، فـالعلم فيـه مـضاف إىل الـدنيا، . ما
ن :  مما يدل على أن العلم واجلهل مفتوحـان ىف اإلسـالمواجلهل منسوب إىل اآلخرة، فقـد يكـو

َيَّــٍة منهمــا ن لآلخــرة، وال ختــصص ألى منهمــا  إن هللا : "وهــذا هــو احلــديث. للــدنيا، وقــد يكــو
لــدنيا، جاهــل  جــواظ ســّخاب ىفى يــبغض كــل جعظــر  لنهــار عــامل  لليــل محــار  األســواق جيفــة 

  ".آلخرة
ً علــى َأْن لــيس الــسحر   وحمــذَّرًا منــه ىف اإلســالم وحــده، بــل هــو كــذلك ىف اليهوديــة ُمــَدا

نقرأ ما يلى ىف تعريف السحر وحتذير " دائرة املعارف الكتابية"ىف " ِسْحر"وىف مادة . والنصرانية
ــه الــسحر هــو حماولــة التــأثري ىف النــاس أو األحــداث إمــا بوســائل : "الكتــاب املقــدس بعهديــه من

بتسخري قوى شيطانية، وذلك جللب منفعة أو دفع مضرة، أو إيقـاع أذى اخلداع والشعوذة، أو 
لغيب والسحر ظاهرة عاملية تنتشر ىف كل بقـاع األرض . لغري، أو استطالع املستقبل والرجم 

ولـه صـور متنوعـة، فقـد يكـون بتوجيـه اللعنـات أو برتديـد . وبني كل الشعوب منذ أقدم العصور
ستخدام التما ئم واألحراز أو بتحطيم منوذج للعدو مصنوع من الشمع أو اخلـشب التعاويذ أو 

ـــورق أو الكـــؤوس أو الرمـــل أو احلـــصى أو رمـــ ل ى أو الطـــني أو غـــري ذلـــك أو بقـــراءة الطـــالع 
ت أو  ـــا أو حركـــات احليـــوا الـــسهام أو حركـــات الكواكـــب والنجـــوم أو اجتـــاه الطيـــور ىف طريا

  ...  ال طائل وراءها وال جدوى منهافحص أحشائها أو غري ذلك من األساليب الىت
ــ. عــن كــل صــور الــسحرى والعهــد القــدمي واضــح كــل الوضــوح ىف النهــ لــغ ى وهنــاك 

مــىت دخلــَت األرض الــىت يعطيــك الــربُّ إهلـُـك ال تــتعلم أن تفعــل مثــل : "القــوة ىف هــذا الــصدد
رف عرَّافـة وال عائفـا ال يوجد فيك من جييز ابنه أو ابنته ىف النار وال من يع. رجس أولئك األمم

بعــًة وال مــن يستــشري املــوتى ى وال متفــائال وال ســاحرا وال مــن يرقــ رقيــة وال مــن يــسأل جــا أو 
). ٢٦: ١٩ ال ا، انظــر أيــض١٤- ٩: ١٨تــث " (ألن كــل مــن يفعــل ذلــك مكــروه عنــد الــرب

نـب الكثـري يتعلم منذ صـباه أن يتجى وكان اإلسرائيل. وتكاد هذه العبارة تضم كل أنواع السحر
من املمارسات الدينية الىت تؤديها الشعوب حوله، واعتبارها خرافات خطرية ال ميكـن أن توجـد 

" ال تَــدَْع ســاحرة تعــيش: "اوكانــت عقوبــة الــسحر القتــل رمجــ". يْهــَوه" إىل جنــب مــع عبــادة اجنبــ
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بعـة فإنـه يـُْقتَـل"، )١٨: ٢٢خر( دمـه . يرمجونـهحلجـارة . وإذا كان ىف رجل أو امـرأة جـانٌّ أو 

اطلبـوا إىل : وإذا قـالوا لكـم: "فمـثال. وجند نفس هـذا املوقـف ىف األنبيـاء). ٢٧: ٢٠ال" (عليه
أصــحاب التوابــع والعــرافني املشقــشقني واهلامــسني، أال يــسأل شــعب إهلــه؟ أيــسأل املــوتى ألجــل 

م الــذين فــال تــسمعوا أنــتم ألنبيــائكم وعــرَّافيكم وحــامليكم وعــائفيك"، )١٩: ٨إش" (األحيــاء؟
لكذب. يكلمونكم م إمنا يتنبأون لكم  وأنت  ابـن آدم، فاجعـل "، )١٠ و٩: ٢٧إرميا" (أل

ن، وتنبأ عليهن وقلى وجهك ضد بنات شعبك اللوات هكذا قال الـسيد : يتنبأن من تلقاء ذوا
لكـل قامـة ) أو أقنعـة(خيطـن وسـائد لكـل أوصـال األيـدى، ويـصنعن خمـدات ى ويل للـوات: الرب

وبــذلك كــن يــذهنب إىل أبعــد ممــا جــاء ىف نبــوة ميخــا مــن ). ١٨: ١٣حــز" (ياد النفــوسالصــط
م وينـــادون" ســـنا ال جيعـــل ىف ى والـــذ. ســـالم: األنبيـــاء الـــذين يـــضلون شـــعىب الـــذين ينهـــشون 

لـــشر حـــسب ). ٥: ٣ميخـــا" ( يفتحـــون عليـــه حـــراأفـــواههم شـــيئ خلـــري أو  فكـــانوا يتنبـــأون 
العـددان (دو أن الوسـائد واملخـدات كـان يلبـسها الـسحرة أنفـسهم ويب. استعداد السائل للدفع

كانــت تــصنع هــذه املخــدات ) أو الــساحر(ولعــل الــساحرة ). ١٨عــدد (والعمــالء ) ٢١ و٢٠
ـــسها بعـــض الوقـــت وتقـــرأ عليهـــا بعـــض ) أو األقنعـــة( ـــى، مث تلب ـــل اخلَـــْصم علـــى شـــكل ُدًم لتمث

لنفــوس وربطتهــا ىف ويظــن بعــض العلمــاء أن الــساحرة كانــت تــزعم. التعاويــذ ــا قــد أمــسكت   أ
وكان ميكن أن يستعاض عـن هـذه الـدمى والوسـائد . عليهاى هذه الوسائد واملخدات حىت تقض

  . واملخدات بشئ مما خيص اخلصم، مثل دمه أو شعره أو أظافره أو شئ من متاعه
ــِصَلة، ْحر والــسََّحرة وكــل مــا ميــّت لــذلك ِب  فيــضع  ويواصــل العهــد اجلديــد َشــْجب الــسِّ

كمـا يـشبِّه األشـرار الـذين ). ١٩: ٥غـل(بـني أعمـال اجلـسد البغيـضة " السحر"الرسول بولس 
لــسحرة الــذين قــاوموا موســى قــائال كمــا قــاوم ينــيس وميــربيس موســى كــذلك : "يقــاومون احلــق 

م، ومـن جهـة اإلميـان مرفوضـون.  يقـاومون احلـقاهؤالء أيـض س فاسـدة أذهـا - ١: ٣يت٢" (أ
وملــا . إىل الـسحرة والعــرافني) ١٣ىف عــدد " (األشــرار واملـزوِّرين"قـد يــشري بكلمـة كمـا أنــه ). ٩

وكــان كثــريون مــن الــذين يــستعملون الــسحر : "جــاء الرســول بــولس إىل أفــسس آمــن عــدد كبــري
ا فوجدوها مخسني ألف ا أمام اجلميع، وحسبوا أمثا وهكذا  .  من الفضةاجيمعون الكتب وحيرقو

  )". ٢٠ و ١٩: ١٩أع" ( وتقوى بشدةكانت كلمة الرب تنمو
لــسحر وال يـُْعِملــون عقــوهلم فيــه ولــو أعملــوا . ومــع هــذا فــإن كثــريا مــن البــشر يؤمنــون 

افتـــه املوســـوعة العربيـــة "ىف " الـــسحر"ويوضـــح كاتـــب مـــادة . عقـــوهلم فيـــه لبـــان هلـــم بطالنـــه و
ن السحر خرافة ال جدوى منـه رغـم " العاملية اجتمـاع كـل الـشواهد كيف ال يقتنع مثل هؤالء 

طل ال حقيقة له، فيقول بنـا إىل أن  ى إن أدىن درجات اإلميان والعقل البد أن تفـض: "على أنه 
فاحملاصــيل تنمــو مــن . كــل الظــواهر مــن صــنع هللا ســبحانه وتعــاىل وال حتــدث عــن طريــق الــسحر
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لحــصول ولكــن إذا حبــث النــاس عــن مــساعدة الــسحر ل. واملرضــى يُــْشَفْون بدونــه. غــري الــسحر

م سيعتقدون أن السحر يقف وراء ذلك على حصاد جيد أو عالج مريض   .فإ
 ورمبـــا. مييــل النــاس أيـــًضا إىل نــسيان إخفاقــات الـــسحر مــع ســرورهم بنجاحاتـــه الظــاهرة

الناس غالًبا  وحىت إذا أخفق السحر فإن%. ١٠يعتربون السحر موفًقا إذا أدى مفعوله بنسبة 
ــه ك ىفمــا يعللــون هــذا الفــشل دون الــش ــون. قــوة الــسحر وقدرت الــساحر قــد  إن: ورمبــا يقول

وقـوة ضـد هـذا  تالوة التعويذة، أو إن ساحًرا آخر قد طـرح تعويـذة أكثـر قـدرة  ىفاارتكب خط
 .الساحر

ـم  ويعتقـد العديـد مـن علمـاء األنثروبولوجيـا أن بعـض النـاس يـصدقون الـسحر نظـًرا أل
حلاجة إىل االعتقاد فيه واإلميان  ورمبا يتجه بعض الناس إىل السحر لتقليل اخلوف . بهيشعرون 

شـعروا بُفْقــدان الــتحكم والــسيطرة علـى مــا ســتؤول إليــه  يكتـنفهم إذاى والـشك والغمــوض الــذ
م عنـد زراعـة حقـوهلم، ولكـنهم . األوضاع على سبيل املثال يستخدم املزارعون معرفتهم ومهارا

 لـذلك فـإن املـزارعني ىف.  رمبـا تـدمر حماصـيلهميدركون أن األحوال اجلوية واحلشرات واألمـراض
تمعات رمبا يقومون أيًضا بعمل التعويـذات أو ميارسـون طقـوس الـسحر لتـأمني حـصاد  بعض ا

لقضاء كل األحوال يـَُعّد اللجوء للسحر نقًصا ىف  وىف. جيد  ."والقدر الثقة  واإلميان 
ــ ــه وأنــه إمــا جمــرد واآلن إىل بعــض جتــارىب مــع الــسحر، وهــى تبــني أن ال سحر ال حقيقــة ل

، وخباصـة "ألف ليلة وليلة"وأ صغري أمسع حلقات  لقد كنت. خداع وأوهام أو خفة يد ومهارة
سـم وصـريته  ىف رمضان، وكان مما مسعتـه أن  الـساحرة الـشريرة العجـوز قـد سـحرت األمـري بـدر 

، فكان كلما ركبه راكب أخذ ىف  أن يقـول إنـه إنـسان !)  عليـه حبة عيىن(الصهيل يريد  حصا
حـصان؟ ذلـك أنـه مـن املـستحيل أن  ولكـن علـى مـن تتلـو صـهيلك  . بـل أمـري ولـيس حـصا

 وكـان عنـد ىف  .فـاألمراء ال يـُرَْكبـون. األمـري ذاتـه يركـب يفهم أى إنسان مـن ذلـك الـصهيل أنـه 
فوجــدت   أزال، لكتــاب ال ، فكنــت أقــرأ فيهــا وأ طفــل"ألــف ليلــة"البيــت نــسخة ممزقــة مــن 

، وصار يتـنطط ويلـدغ النـائمني لعلـه يـوقظهم ويفهمهـم أنـه لـيس برغـو  إنسا فد انقلب برغو
 وهـذا مـا أذكـره اآلن بعـد كـل تلـك األعـوام  .فائـدة، فقـد ظـل برغـو ولكـن مـا مـن. إنـسا بـل 

  .الكثار
ٍب مـن بيتنـا، وكـان وحضرت، وأ ولد صغري رمبا ىف السابعة، حفلة زار ليلية ىف بيٍت قري

ـــدرن حـــول شـــىء ال أذكـــر  ـــة وي طبيعتـــه اآلن وهـــن يتطـــوحن غـــري  النـــساء يلبـــسن مالبـــس غريب
ومل أكن سعيدا مبا شاهدته، . وكانت بينهن امرأة قريبة جدا منا. واعيات، فيما يبدو، مبا حوهلن

دة القريبة جدا وهذه السي . وخيرجىن عن مشاعرى االعتيادية إذ مل يقع شىء غريب يثري االنتباه 
 هلـا وأسـحارا، ورأيتهـا ذات مـرة متـسك بورقـة وإبـرة هناك مـن يعمـل أعمـاال  منا كانت تعتقد أن

ا متثل صـاحبة الـسحر  عتبار أ ـا. املعمـول هلـا وتشكشك الورقة  األمـر أن ألقـت  وقـد انتهـى 
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وجهـا وحترجـه، وطفليهـا لتـزعج ز  نفسها من ترسينة البيت الريفى الذى كانت تسكنه مع زوجها 

لـــذات ىف قـــدميها اللتـــني تلقتـــا االصـــطدام  وهـــو مـــا تـــسبب هلـــا ىف عـــدة رضـــوض جبـــسمها، و
يـة  وواضح أن الزار والشبة والفاسوخة والورقة الىت. ألرض  ت  إلبرة مل  كانت تشكشكها 

   .مثرة
عني، وكنا يوم السوق األسبوعى، وهو يوم األحد، نتحلق آخر اليوم، بعد انفـضاض البـائ

ء  حول الـساحر الـذى كـان يبهـر بـبعض زجـاجى يـضع فيـه  أعمـال الـسحر مـن مثـل إحـضار إ
لرتتيـب، : املـاء سـوف يتلـون أصـفر فـأمحر فـأزرق مـثال ماء مث يقول لنا إن هـذا مث يـضع  هكـذا 

وطبعا تفـسري األمـر سـهل . املاء خفية فال نراه وهو يصنع ذلك، فيكون األمر كما قال شيئا ىف
ــد  ــة أى شــخص عنــده إملــام عن ــبعض املــواد الكيمائي لكننــا كنــا نراهــا ســحرا عظيمــا ىف ذلــك . ب
   .احلني

وأذكــر أيــضا مــن أحــداث طفــولىت أنــىن شــاهدت ســاحرا ضــحى يــوم صــيفى عنــد اجلــامع 
وحتــت شــجرة ذقـن الباشــا هنــاك ميــسك بـشىء يــشبه حــصالة معدنيـة كبــرية ويــصب فيهــا  الكبـري 

مث يعـود فـيعلن أن املـاء سـوف ينـزل اآلن، . لـضبط كمـا قـال لنـا: املـاءفـال ينـزل  املاء مث مييلها 
لفعل مييل احلصالة فينزل  وال أدرى هل كنت أفهم سر اللعبة ىف ذلـك العمـر . هذه املرة املاء و

شـيئا عـن امليكانيكـا وأن ىف جانـب احلـصالة مـن اخلـارج زرا  بعـد حـني فهمـت  أم هل مخنته فيما
. الـسائل يضغط عليه مـرة أخـرى فينفـتح الطريـق وينـزل طريق على املاء مث يضغط عليه فيغلق ال

   .لكن الناس وقتذاك كانوا يرون هذا سحرا مبينا
م االحتفال مبولد السيد البدوى حيث جترى املوبقات الىت تتخيلها والـىت ال  وىف طنطا أ

 املَْلَقــى، أى املكــان ووســط الزحــام والقــاذورات ىف كــل مكــان، كنــت أشــاهد قريبــا مــن تتخليهــا، 
احملتفلــني وتــضرب فيــه الــصواريخ ىف الليلــة الكبــرية، كنــت أشــاهد مــع  الــذى يتجمــع فيــه معظــم 

الــواقفني أمامــه  املــشاهدين الرجــل الــذى يقــف علــى منــصة عاليــة ويطلــب مــن شــخص مــا مــن 
مسه وعنـوان ب متزامحني أن خيرج بطاقته الشخصية وينظر فيها، ومـا إىل  يتـه وبعد قليل خيربه هو 

وأتـصور أنـىن كنـت أمخـن أن هنـاك مـن يتلـصص علـى البطاقـة ىف . هذا مما هو مثبت ىف البطاقـة
ويوصل، بطريقة ما ال نعرفها، ما فيها من معلومات إىل رجـل املنـصة، أو قـد يكـون  يد صاحبها 

. هصاحب البطاقة من العاملني مع رجل املنصة، ومن مث فهو يعرف كل شىء مكتوب ىف بطاقتـ
 ومع هذا فقـد كـان النـاس يعجبـون أشـد العجـب مـن هـذا. غري ذلك أن يكون األمر  وال ميكن

   .الساحر املذهل
ألزهـر، كـانوا  ومما ينبغى ذكـره هنـا أيـضا أن بعـض زمالئـى مـن القريـة، وأ صـىب صـغري 

لكوتـشينة يلعبـون بعــض  الكوتـشينة أمامــك  ومنهــا أن ميـسك أحــدهم بـورق. اللعـب الــسحرية 
أمحـر شـكله كـذا وكـذا أو ورقـة  هـل تريـد ورقـة ولـد: األوىل، مث يـسألك حبيـث تـرى وجـه الورقـة 



 

 

١٤٣ 
الكوتـشينة خلـف ظهـره مث خيرجهـا لـك دون  فيأخـذ. مـاشٍ : لـه فتقـول . آس صفتها كيت وزيت

هـا أن ينظر فيها فرتى الورقة الىت قال لك إنـه  وظللـت أحتـرق شـوقا إىل معرفـة . سـوف يريـك إ
هلـــوس الـــسر ىف ذلـــ ، وهـــم )مـــنهم (فـــاجلنون، وجافـــاىن املنـــام  ك األمـــر حـــىت كـــدت أصـــاب 

وأخريا الن كبريهم، وهو زميلى األسـتاذ . وإصرارا على عدم إطالعى على األمر يزدادون قسوة
ت  لـسر اخلطـري والـسحر  الدكتور حممود حنلة أستاذ اللغو جبامعـة اإلسـكندرية حاليـا، وأخـربىن 

قـسما يواجـه الـشخص الـذى تريـد أن تربجـل  : تقـسم قـسمني َشـّدة الكوتـشينةالعظيم، وهو أن 
الكوتـشينة كنـت تـرى مـن جهتـك الورقـة  وكلما شـهرت ىف وجهـه . عقله، وقسما يواجهك أنت

هـا، وهـو مـن خيبتـه الثقيلـة ال  األوىل الـىت تقـرتح  يفكـر ىف أن يطلـب ورقـة مـن عليـه أن تريـه إ
علـى مـا تقـول  يوافـق اع عقله وانسحر متاما؟ املهم أنـه عنـدما وكيف يطلب وقد ض. اختياره هو

أول النـصف  تواجهـك ىف  خذ أنت شدة الكوتشينة إىل خلف ظهرك وتضع الورقة الـىت كانـت
   .فهذا لون آخر من ألوان السحر. املواجه للطرف الثاىن

 إن:  قال،١٩٧١ومث لون خمتلف أخربىن به أبو أحد أصدقائى ىف احللمية اجلديدة سنة 
لقهـوة، فتجيئـه  أحد مشايخ  ن ينـادى  الطرق الصوفية كان يبهر مريديه حـني يتحلقـون حولـه 

، فيمررهـا علـى احلاضـرين !)خيبـة هللا عليـه. ىف مـصر ينقـصها املـرار كـأن الـدنيا (ىف غاية املـرارة 
خـذها هـو عندئـذ فيجدها كل منهم مرة زاعقة املرارة، مث   الذين يكادون يعبدونه من دون هللا،

ــا  ويــضعها علــى فمــه القدســى، ويرشــف منهــا  رشــفة، مث يعيــد متريرهــا علــى احلاضــرين، فــإذا 
هللا أكـرب، والعـزة . ذلـك سـحرا بـل كرامـات لكنهم طبعا مل يكونوا يرون !  له من ساحر. عسل

به ربنـا  .للعرب، وحتيـا مـصر يـضع ىف فمـه  واحلكايـة ومـا فيهـا أن الثعلـب املكـار الـذى لـن ُيَكـسِّ
رشــفته، فتنــزل إىل الفنجــان، ومــىت مــا  بعــض قطــع الــسكرين الــىت يــدفعها بلــسانه حــني يرشــف

وشــىء   . أمثــاىل وجــدوها قــد اســتحالت عــسال دارت القهــوه علــى البلهــاء املتخلفــني مــن 
   !بدوى

متـارس  وذهبت إىل بريطانيا فكنت أشاهد ىف التلفاز هنـاك بعـض األعمـال الـسحرية الـىت
األعمـال منـرة  ومـن هـذه. مـسرح عـال بعيـدا عـن النظـارة بعـض الـشىء وىف ضـوء شـاحب لـى ع

ا ىف صــندوق وقــد أخرجــت رأســها ويــديها مــن جهــة وحركتهــا وحيتنــا، ومــن  البنــت الــىت  يــضعو
قــصة ترقيــًصا وَهــَبال، مث  اجلهــة األخــرى  أخرجــت قــدميها الفــاتنتني ورقــصتهما لنــا وكــأن قلوبنــا 

به الصندوق، وطبعا جـسم البنـت احللـوة األمـورة اللـى  منشار ينشرون حضار يقوم الساحرون 
ــذا، بــل  نــصفني  زى هلطــة القــشطة قــد انقــسم وراحــت ىف ســتني داهيــة، لكــنهم ال يكتفــون 

هكـذا . بـدون أن يـستخدموا أيـة مـادة لإللـصاق الـصندوق أحـدمها لـصق اآلخـر  يعيدون نصفى
تتقـافز مـن قلـب   يفتحون الصندوق فتقوم بنت الفرطـوس مث! ينبغى أن يكون السحر، وإال فال

   .الصندوق دون أن يكون قد سال منها نقطة دم واحدة
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بطبيعة احلال كنت أعرف أن ما أشاهده خداع ىف خداع، لكن مل أكـن أسـتطيع شـرح مـا 

ن . حيدث فهـذه تـربز رأسـها . فتـاة ىف كـل صـندوق: ولعلى مخنت بعد ذلك أن تكون هناك فتا
كـل منهمـا ىف صـندوقها  صـندوقها، وتلـك تـربز قـدميها املرتاقـصتني، وقـد قرفـصت يها مـن ويـد

تظنــون أن الــسحر، مبعــىن تغيــري  أفهمــتم أم ال تزالــون. مــن نــصف فتــاة حبيــث ال تكــون أطــول 
ابـن عمـه؟ وهللا لـو ظللـت أهـاتى مـن هنـا إىل يـوم  طبيعة األشياء، أمـر حقيقـى؟ تريـدون اجلـد أم

إال رمبـــا واحـــدا أو واحـــدا ونـــصفا، مث مـــا إن يغلـــق  وأكتـــب ملـــا اقتنعـــتم، اللهـــم القيامـــة وأشـــرح 
إنـه . دعوكم من هـذا الراجـل: القدمية قائال الكتاب حىت ينتكس على رأسه ويعود إىل اعتقاداته 

  .عقله فسافيسى: يعىن. رجل عقالىن
ملناســبة حــني كنــت أقــيم آخــر عــام ىل ىف بريطانيــا بلنــدن زرت وزوجــىت وا وابــىن  بنــىتو

حمال مشهورا ىف أكسفورد سرتيت متخصصا ىف بيـع األدوات الـسحرية، أى األدوات  الصغريان 
ـم يـشاهدون سـحرا، ومـع كـل لعبـة كتـالوج  الىت ميكنك أن  ا اآلخرين وتومههم أ  لـشرح ختدع 

يق وهـذا الـسحر غايتـه التـسلية ومتـضية الوقـت ىف تـشو . كيفية اسـتعمال اللعبـة خلـداع اآلخـرين
رة دهشة وسرور ليس إال كما أنىن قبل فرتة بسيطة نـشرت ىف صـفحىت الفيـسبوكية فيـديو . وإ

ـا تـشاهد سـحرا مبينـا  ـال وإيهامهـا أ ومعـىن هـذا أن ابـن . يشرح كيفيـة خـداع النـاس ىف هـذا ا
لكـم. الفيديو ينكر السحر وسوف يذهب إىل النار الفرطوس صاحب  هـو لـيس . لكـن خـذوا 

النــار، ذاهــب إىل النــار، لكفــره مبحمــد، وحنــن ذاهبــون معــه لعــدم  هــو إذن ذاهــب إىل مــسلما، ف
ولتفـضيلنا اخلرافـات ودهاليزهـا املظلمـة علـى نـور العلـم  اقتناعنا مبا يقوله تنظيفا ألخماخنـا الزخنـة 

   .وهوائه الطلق
طيـب، ومــاذا عــن أعمــال الـربط؟ واجلــواب عنــدى أن الــذين يعتقـدون فيــه ويــصدقون مــا 

 وأســرارها وال حيبــون العلــم فينــسبون كــل كــى عنــه مــن اخلرافــات متخلفــون ال يفقهــون احليــاة حي
وبــدون تــضييع الوقــت،  . يعملــون شــىء إىل غــري ســببه كمــا كــان اجلــاهليون العــرب وغــري العــرب 

لتجربــة والربهــان، وهــى مــا جتــنن  ــا ستــضع  وكمــا أحــب دائمــا أن أحــسم األمــور  املتخلفــني أل
وصــداعا أبــد  يريــدون راحــة بــل وجــع دمــاغ  الــسخيف وتــريح النــاس، بينمــا هــم الحــدا للجــدل 
كبـري منتـسب عنـدى  والربهـان عرضـت علـى طالـب من حـىب لالحتكـام للتجربـة : الدهر، أقول

لربط  إنـه ميارسـه، عرضـت عليـه أن يعمـل  ويقـول جلامعة ىف مثانينات القرن املاضى كان يؤمن 
ــذا وطلبــت منــه أن يفكــىنىل عمــال، فــإذا مــا جنــح أخرب  ــذا ميكــن أن أبــدأ ىف . تــه  التفكــري ىف  و

؟ واجلــواب أن "أغــري اعتقــادى علــى الفــور: "، ومل أقــل"أبــدأ: "ملــاذا قلــت. صــحة هــذا االعتقــاد
وال بعــشر مــرات بــل يكررهــا العــامل تكريــرا كثــريا حــىت تــزول مــن  التجربــة العلميــة ال تكتفــى مبــرة 

البدايـة   وىف. إجيـا وسـلبا:  التجارب ىف اجتـاه واحـد بـل ىف االجتـاهنيشبهة، وال تكون نفسه كل 
حيبىن وجيلىن وال يرضـى أن يـؤذيىن، وأ أصـر علـى أن يعمـل العمـل كمـا قـال،  كرر الطالب أنه 
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أمحــدك  . وأخــريا الن. ولــسنا ىف جمــال هلــس وكــالم ىف اهلجــايص فــنحن ىف مقــام جتربــة علميــة 

زاد فطلـب منـديلى، فأخرجـت املنـديل وسـلمته  مث. فذكرتـه لـه أمـى، لكنه سألىن عن اسـم ! رب
ه التاليـة، مث ظهـر بعـد أسـبوعني وأقبـل علـى العبـد هللا،  فأخذه ومضى، وغـاب عـن احملاضـرة . إ

لضرورة، وكأن الربط من  أركان اإلسـالم مـع  الذى هو ىف نظر األغبياء ينكر املعلوم من الدين 
فمـا كـان  احلج والشهادتني، فوجدىن أبتـسم وىف عيـىنَّ معـاىن التحـدى، الصالة والصوم والزكاة و 

عـن  بـل قـل إنـك عجـزت: فأجبتـه قـائال. مل أشأ أن أوذى أسـتاذى الـذى أحبـه: أن قال منه إال
وأنتظـره ىف تلمـظ فهـم أن  وتفسري األمر عنـدى أنـه ملـا رآىن أبتـسم. إيذاء أستاذك الذى ال حتبه

  .نه مل يعمل ىل عمال أصالحيدث ىل فتظاهر  شيئا مل 
وقبــل ذلــك، وأ مــدرس مــساعد ومل أكــن ذهبــت بعــد إىل بريطانيــا، كنــت ىف بيــت أخــىت 

لقرية، فأتت سرية  ا الساحر شخـصية  الكربى  الفنجان واملندل بوصفهما الطريقة الىت يعرف 
جــاء ذكــر فــالن املــرة  وىف هــذه. ىف هــذا املوضــوع ال أصــدقه وكنــت أمســع كالمــا كثــريا . الــسارق

ويفتحـون املنـدل، وكـان فـالن هـذا معنـا ىف الكتـاب،  الفالىن بوصفه من الـذين يقـرأون الفنجـان 
وقـال ىل زوج أخـىت إنـه . أىب بل كان بيـتهم القـدمي لـصق بيـت خـاىل علـى مبعـدة أمتـار مـن بيـت 

ة، فقـد أتـت اليـوم كرميـ وكانـت املـصادفة ىف ذلـك . اآلن يبيع امللح على عربة كارو يشدها محار
. مجيعـا يتمهـا امللح هناك، إذ كان يتنقل ىف شوارع القرية شارعا بعد شارع إىل أن  به رجاله يبيع

ه وأخـذت أسـأله عـن األمـر، وهـو يـشرح ىل، ولكـىن حـني قلـت لـه إنـىن مـىن  قـد ضـاع  فأحـضر
فـعْ " شـىء وأريـد أن أعـرف َمـْن سـرقه أحـذ يتهـرب ومل أسـتطع قـط أن آخـذ منـه كمـا " ُعَقـاْد 

لكـن علـى مـن تريـد أن . وعبثـا قلـت لـه إنـىن سـوف أعطيـه مـن املـال مـا يرضـيه. الريفيـون يقول 
   ! حقا" نصف ُكمّ "لرجٌل  ئِع ملٍح سّرِيح؟ أما إنك تضحك؟ على 

ــدجالني ممــن يــسمون  ــريا مــن النــساء الالتــى ال يلــدن يــذهنب إىل بعــض ال ومعــروف أن كث
 حتــدث مــآٍس، إذ حتمــل الواحــدة مــنهن فعــال، ولكــن ال عــن حــىت حيملــن، وكثــريا مــا" املــشائخ"بـــ

طريــق األحجبــة واألعمــال الــسحرية كمــا يظــن األزواج املغفلــون، بــل عــن طريــق معاشــرة الــذئب 
ا ىف غرفته الشيطانية املظلمة أو عن طريق قطنة  خرى للزوجة حني ينفرد  الدجال بطريقة أو 

ها لتستعمل ها فتحبل، وأحيا ما تسكت الزوجـة وتـرتك األمـر ميـر مبلولة مباء الدجال يعطيها إ
حــىت ال يطلقهــا زوجهــا إذا مل تنجــب لــه، ويظــن الــزوج أن بركــة الــشيخ وأعمالــه الــسحرية قــد 
حــصلت، وهــا هــو ذا الــدليل حاضــرا أمامــه وأمــام اجلميــع، وأحيــا مــا ينكــشف األمــر ويعــرف 

ال أحـد يـتعظ ويـتعلم الـدرس بـل الناس به وتتحدث الصحافة عنـه وتـصري فـضيحة، ومـع ذلـك 
م الغبية اإلجرامية وتتكرر املأساة من جديد أما إذا . يظل املغفلون سادرين ىف ختلفهم واعتقادا

ت النتيجــة املطلوبــة فــاجلواب حاضــر، وهــو أن املــواد الــىت طلبهــا الــسادة اجلــن علــى لــسان  مل 
اب وحيد أبويه أو رِْجل بومة بنـت املشعوذ الدجال من ُعْرف ديك صفته كذا وكذا أو مرارة غر 



 

 

١٤٦ 
أسبوعني أو ريشة هدهد أمه مرتملة منذ أربعـة أشـهر ال تزيـد وال تـنقص مل تتـوافر فيهـا الـشروط 
املطلوبـــة، أو مل تقـــدَّم ىف الوقـــت احملـــدد، أو أن التعزميـــة مل تـُْتـــَل علـــى النحـــو الـــصحيح، أو أن 

إىل ...  اجلـن مل يكونـوا راضـني لـسبب أو لغـريهاملكان املعني مل يـتم اختيـاره اختيـارا دقيقـا، أو أن
ب   . فهذا هو السحر، وهذه مثاره السامة. آخر األعذار الكاذبة الىت ال ينغلق هلا 

هــرى"أمــا العلــم فهنــاك مــا يــسمى بـــ تــى "احلقــن ا ، وكثــريا مــا يــنجح، وحتمــل الزوجــة و
دون دجــل أو شــعوذة أو األطفــال علــى النحــو الــشرعى احلــالل عــن طريقهــا هــى وزوجهــا فعــال 

مث  تـــرى مـــن الـــذين اكتـــشفوا هـــذا الطريـــق العلمـــى اآلمـــن . ارتكـــاب مـــا يـــسخط هللا ســـبحانه
م العلمـاء ىف الغـرب، واكتـشفوه بعـد جتـارب  املؤدى إىل حصول احلمل ىف كثري من احلاالت؟ إ

ألدويـــــة مـــــضنية واجتهـــــادات طويلـــــة خملـــــصة، والربكـــــة بعـــــد هللا ىف العقـــــل والعلـــــم واملعامـــــل وا
مـل ىف . واالختبارات وكنا حنن املسلمني أجدر أن نكون مكتـشىفى هـذا الطريـق، ولكـن كيـف 

عنـد ضـيقى األفـق، " العلـم الـشرعى"ذلك، وقد كرهنا العلم وكل ما يتعلق به سوى ما يسمى بــ
مع أن العلم الشرعى هـو كـل علـم تعرفـه البـشرية مـا دام يـؤدى إىل حـل املـشاكل وراحـة النـاس 

م، ومـا دام مراًعـى فيـه أوامـر وختل يصهم من متاعبهم وأمراضهم وحتقيق مطالبهم وإشباع حاجـا
  . الدين ونواهيه؟ إال أن املتخلفني يفضلون طريق الدجل والشعوذة تفضيال عظيما

" Magic "م عــن الــسحر بعنــوان١٩١٠مث أمــامى اآلن كتــاب صــدر ىف أمريكــا عــام 
كاتـــب كيـــف ميكـــن أى إنـــسان تعلـــم فنـــون اخلـــداع ، وفيـــه يـــشرح الEllis Stanyonملؤلفـــه 

لكف واملنديل والقبعة والكرة وعلى املـسرح وىف اجلـو املعـتم أى أن املـسالة . إخل... السحرى 
نيا، وليس فيها جن وال عفاريت وال تعازمي وال رُقًـى وال  تعتمد على التعلم أوال، وعلى اخلداع 

 كلـه منحـصر ىف خفـة اليـد والقـدرة علـى إيهـام َمـْن تغيري لطبيعة شىء على اإلطـالق، بـل األمـر
نك متارس الـسحر ومـع أنـه مـن الواضـح التـام الوضـوح أن مـن يـدَّعون عمـل الـسحر . أمامك 

ه النـاس مـن  خـذون مـا يعطـيهم إ ـم ميـدون أيـديهم و ليسوا أكثر مـن كـذابني دجـالني بـدليل أ
ا يريـدون مـن أمـوال مبـا ميارسـونه مـن فلوس، ولو كـانوا سـحرة حقـا السـتطاعوا احلـصول علـى مـ

ســحر دون أن حيتــاجوا إىل مــا عنــد اآلخــرين، فــإن التخلــف غــرام شــديد عنــد كثــري مــن البــشر 
م وبصائرهم الغشاوة ملاتوا أو ُمحـُّوا ىف احلـال وملـا أفلـح معهـم  م لو انكشفت عن عيو حبيث إ

  ! احلبوه: م ىف احلالثور، فيأتيك جوا: وعبثا تقول هلم. طب وال عالج وال دواء
يتناول تطور الفكـر " طب وسحر"وىف يدى أيضا اآلن كتاب للدكتور بول غليوجنى امسه 

مــن الــسحر إىل العلــم، ومنــه يتبــني لنــا أن الــسحر ىف : البــشرى مــن الــسحر إىل الطــب، أو قــل
ت األوىل كــان هــو العنــصر الــسائد ىف احليــاة البــشرية بــل هــو الكــل ىف الكــل، مث ك انــت البــدا

بعض ملعات ضئيلة حمدودة جدا من العلم تتـسلل إىل امليـدان علـى اسـتحياء وضـعف وشـحوب 
شديد، مث تتالت اللمعات شيئا فشيئا، وكلمـا زادت اتـسعت مـساحة العلـم قلـت رقعـة الـسحر 



 

 

١٤٧ 
وهكذا حىت صار الغرب اليوم يتنفس علمـا، اللهـم إال بعـض بقـا مـن التعلـق ... بنفس النسبة

عن ميدان احلياة العامـة مبـا ال يـؤثر علـى التفكـري العلمـى وال يعوقـه وال يفكـر ىف لسحر بعيدا 
وحىت هذه البقا القليلة يعمل الغرب دائمـا علـى أن يتناوهلـا ويتعامـل معهـا تنـاوال . احللول حمله

وتعــامال علميــا وال يــسلم نفــسه إســالما أعمــى غبيــا للجهــل واالعتقــاد ىف الــسحر واخلرافــة كمــا 
 الشعوب املتخلفة الىت ال تريد أن خترج من بني أطباق الظالم إىل النور والنظافـة والعلـم نرى ىف

ا على أساسها ال على  والنظام وممارسة احلياة على أساس من قوانني الطبيعة الىت أجرى هللا كو
  . أساس اخلزعبالت الىت ال حقيقة هلا

متيــاز حــسبما وضــحت وشــرحت وبي نــت، بــل هــو الــدين الوحيــد وديننــا هــو ديــن العلــم 
ــه علــى طلــب  الــذى يقــوم علــى العلــم ويــدعو إىل احــرتام العقــل وتــشغيله واالنتفــاع بعملــه وحيث

فماذا ينتظر املسلمون بعد هذا كله؟ أمـا إن أمـر كثـري مـن . الدليل وإبدائه ىف كل نقاش وجدال
م ! املــسلمني لعجيــب ــم ســوف ينجــون وينجحــون مبــا يعــشش ىف أذهــا مــن خرافــات أيظنــون أ

خلرافـــــات  وخــــزعبالت؟ إن التـــــاريخ يقــــول مبـــــلء فمـــــه وبــــصوته العـــــاىل إن كـــــل مــــن متـــــسك 
ـزل وال تلعـب بـل هـى ِجـدٌّ . والشعوذات كان مصريه اهلوان والضياع، ورمبا الفناء إن احليـاة ال 

ُمـــرٌّ، والعلـــم هـــو األداة الوحيـــدة لالنعتـــاق مـــن التخلـــف والـــضعف والـــضياع، مـــع العمـــل طبعـــا 
جتهاد فيه وإتقانه واحلرص على النظـام والتخطـيط، وقبـل ذلـك كلـه اإلميـان  واسـتمداد واال

ن العقــل الــذى وهبــه ســبحانه وتعــاىل لنــا إمنــا وهبــه لنــشغِّله ونــستعمله ال  العــون منــه واإلميــان 
لة، وإال فإن احلساب سيزداد عسرا وعناء  ال لنخلعه ونرمى به ىف غرفة الكرار أو ىف أكوام الز

خلرافـات . ىف الدنيا فقط كما نرى ونقاسى بل ىف اآلخرة كذلك إن املسلمني الذين يتمسكون 
واخلزعبالت إمنا يسريون عكـس تيـار احليـاة، فالتـاريخ خيـرب أن العلـم كـان ينـسخ الـسحر قلـيال 
قلــيال حــىت صــارت لــه الــسيادة اآلن، لكــن أولئــك املــسلمني يقلبــون األوضــاع رأســا علــى عقــب 

ـا . دينيـة: إن هـذه ردة حـضارية وثقافيـة وقبـل ذلـك. لهم على إحالل الـسحر حمـل العلـمبعم إ
  .ضد اإلسالم كما نعرفه من كتاب ربنا جل وعال وسنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص

ليــة لــه  !"نوربوتــشن املعــاجل ذو األصــابع املعجــزة"وحتــت عنــوان   وبــضعة عنــاوين أخــرى 
مـا " اإلنسان احلائر بني العلـم واخلرافـة: "لفصل األول من كتابهعبد احملسن صاحل ىف ا. كتب د

نتبني منه أن كل ما يقال عن السحر وجناعته ىف حتقيق املراد منه جمـرد كـالم فـارغ ال حقيقـة لـه، 
ومـــن املعـــاجلني الروحـــانيني الـــذين هلـــم شـهــــرة : "قـــال رمحـــه هللا. ودجـــل كـــاذب ال يعـــرف احليـــاء

تــشارلز ألكــسندر، لكنــه غــري امســـه إلـــى : األصــل يــدعىى رجـــل مكــسيكطـبـقـــت اآلفـــاق يـبـــرز 
ــة وغمــوض ــشـن ليــصبح االســم ذا جاذبي قــصر حتــيط بــه حديقــة تبلــغ   ويقطــن تــشن ىف.نـوربـوتـ

ت التحدة، ويبلغ دخلـه اليـوم مساحتها مثـانـيـة أفـدنـة، ويقع القصر ىف لوال أكثــر ى هيوستون 
 ويـتلخص عالجـه ىف. اليـوم الواحـد  حـد زعمـه، أربـع حـاالت ىفويعـاجل، علـى. دوالرى مـن ألفـ



 

 

١٤٨ 
ـــا كــان نوعــه وشــدته ملــريض وتـطـــرد املـــرض أي وســنتعرض . قــوة غامــضة ختــرج مــن يديــه لتحــل 

  . لطبيعة هذه القوة فيما بعد
رجـل ى ولقد كان نوربوتشن مغمورا لعدة سنوات، مث جاءت شهرته وذاع صـيته علـى يـد

كـان سـادس إنـسان ى  العلـوم والـذ ميتشل احلاصل علـى درجـة دكتـور ىفالفضاء الكابنت إدجار 
ى هـــذا العـــامل األســـطور  مـــشى علـــى ســـطح القمـــر، لكـــن ميتـــشيل هجـــر العلـــم وزج بنفـــسه ىف

ـــادا راســخا ىف ى العــالج الروحــ: يطلقــون عليهــا تلــك األوهــام الــىت الغــامض، فهــو يعتقــد اعتـق
 )التخاطــر أو التليبـاثي(ن شـخص إىل شـخص آخـر واجلراحة الروحية ونقـل األفكـار عن بعـد مـ

ويــؤمن مــثال بقــدرة . وحتريــك األشــياء أو إيقــاف اآلالت املتحركــة مبجـــرد تـركـيـــز الـنـظـــر عـلـيـهـــا
ملعجـزات ى يور : شاب يدعى جيللر، وسوف نتعـرض لقـدرات جيللـر فيمـا بعـد، علـى اإلتيـان 

إىل آخـر ... وإنـه شـاب معجـزة اء مـن الشـيءقال عنه إن جيللـر يـستطيع جتـسيد األشـيى والذ
 وهــو أيــضا دكتــور إدجــار ميتــشيل رجـــل الـفـــضـاء !حققهــا العلــم وأثبــت زيفهــا هــذه األمــور الــىت

نـصـح دكتور نولني الطبيب واجلراح بضرورة االتصال بنوربوتشـن لـالطـالع عـلـى ى الـسـابـق الـذ
ت التحـــدة  يني كثـــريين ينتـــشرون ىفصـــحيح أن هنـــاك معـــاجلني روحـــان. معجزاتـــه الـــشافية الـــوال

وذهــب نــولني إىل !وهــو هلــذا يــستحق التأمــل والدراســة. األمريكيــة، لكــن تــشن قــد بــزهم مجيعــا
ومـــن طـريـقـــة كـالمـــه وحـــواره . العقــد اخلــامس مــن عمـــره بيتــه املنعــزل، فوجــده رجــال ىف تــشن ىف

ـــه أحـــس نولـــني بـأنـــه شـخـــص بـــــذيء ومتعجـــرف وشـــديد ا ــ لغــرور وســـريع الغــضب عـنـدمـــا يـوجَّ
فكأمنــا هــو يعــرف كــل شــيء، وغــريه مــن العلمــاء واألطبــاء واملثقفـــني ال . إلـيـــــه ســـــؤال ال يعجبــه

وهلذا بدأ نولني يعامله مبنتهـى احلـرص . يعرفون شيئا رغم أنه يتكلم اللغة الدارجة أو لغة السوقة
من عدم طرده من البيت     .واحلذر حىت 

بيت تشن أحد علماء البيولوجيا، وهو دكتور هويل كوب مـن  ولقد وجد دكتور نولني ىف
ى ولقــد جــاءا لـيـدرســـا قــدرة تــشن علــى العــالج الروحــ. جامعــة تكــساس مــع إحــدى مــساعداته

كانت حتقن خبال سرطانية مث تتعرض لقـدرات تـشـن   ذلك عددا من الفئران الىت مستخدمني ىف
املؤسـسة العلميـة لدراسـات "هـذا، وتقـوم . الفئـران ـا توقـف نـشوب الـسرطان ىفالـغـامـضـة عـلـهـ

 ولقــــد أصـــــدرت هـــــذه الـمؤســـــسـة تقريــــرا ىف. بتمويــــل هــــذا البحــــث واإلشــــراف عليــــه" العقــــل
ن نتائج التجارب الىت١٩٧٤أبريل عام ٢٦ أجريت على الفئران ليست مقنعة متاما إلظهـار   

دارت بني نولني وتشن يتبني أن هذا املعـاجل  اقشات احلذرة الىت ومن املن.قدرات تشن العالجية
سـافر إليهـا مـن عــدة سـنــوات حـتــى  قد اكتسب هذه القدرات اخلارقة من التبت، الىتى الروح

ـــ ـــة فـ طريقــة معلمــه وشــيخه ى الطريقــة، وهــى أصـبـــح مـهـيـــأ لـلـعـــالج مـــن خـــالل الـقـــوى الـكـامـنـ
  . عند تلميذ ألحد أقطاب الصوفيةوابن الطريقة . الالما
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التبت حىت أصبح مهيأ هلذه الرسالة وليكون من أهل  ولقد قضى تشن ثالث سنوات ىف

كهــف معــزول عــن العــامل ودون أن   ســنة ىف حــواىلى يتهيــأ فــال بــد مــن أن يقــضى ولكــ. الطريقــة
لــرغم مـن أن درجــة احلـرارة ىف. يلـبس شــيئا إال مـا يــسرت عورتـه فقــط عــات التبـت قــد مرتف هـذا 

ن ال ى طبيع. تنخفض شتاء إىل ما يقرب من عشرين درجة مئوية حتت الصفر أن اإلنسان العـر
وكـان . كمـا أنـه مل يكلـم أحـدا ومل يـر أحـدا طـوال هـذه املـدة. ميكن أن يعيش عند هذه الدرجـة

م فقد تكفـل بـه أما املاء . فإذا جاءه جاء على هيئة وجبة خفيفة. ميتنع عن الطعام ملدة ثالثة أ
ذا االختبار القاس. اجلـهـة املـقـابـلـة مـن الكهفى ينبوع صـغـيـر فـ خيرج من كهفـه ى وبعد مروره 

ــا   ومــن االختبــارات القاســية واملفزعــة الــىت.أصــول الطريقــةى ويـكـــون مـهـيـــأ لتلقــ جيــب أن ميــر 
تــون جبــسد إنــسان مــضى"الــروالنج"تلميـــذ الـالمـــا اختبــار  وال ( علـــى مـوتـــه سـبـعـــة أيـــام ، وفيــه 

م الــسبعة أم ال يــزال علــى حالــهى نــدر  ، وعلــى !)إن كــان اجلــسد قــد حتلــل وتعفــن بعــد هــذه األ
وعندئــذ . ابــن الطريقــة أن يرقــد علــى هــذه اجلثــة العاريــة وحيتــضنها مث يــضع شــفتيه علــى شــفتيها

ـا  وعلـى .  منتـصبة لـرتقص وتقفـز وتـدور، وتقـوم!)هكـذا(تعود اجلثة إىل احلياة وتـُْبـَعـث بـعــد مو
ـــى . تلميــذ الالمــا أال يــدعها تفلــت مــن بــني ذراعيــه ــشـفـتـيـه عـل وعليــه أيــضا أن حيــتفظ دوامـــا بـ

ا داخل فم مـن يراقـصها. شفتيها وعندئـذ . وبعد فرتة قد تقصر أو تطول تدفع اجلثة احلية لسا
ا  علــى األرض وحيــتفظ ابــن الطريقــة وبعــد برهــة تــسقط اجلثــة جثــة هامــدة. البــد أن يقــضم لــسا

ا، فـهـو صـك مـروره إلـى ولكـن عليـه أن يتـعـلــم الـمزيــد . عامل املعجـزات وشـفاء األمـراض بلسا
   !مـن مـعـلـمـه ليصبح مهيأ لذلك

مسعهــا دكتــور نــولني مــن نوربوتـــشـن أو دكـتـــور تــشن كمــا حيلــو  هــذا ملخــص القــصة الــىت
ــذا خزعبالتــه وخياالتــه إىل أبعــد  ويــذهب ذلــك الرجــل ىف.  اللقــبلــبعض مــن حولــه أن ينــادوه 

فـا تـشبه خملوقـا بـشعا نـصـفـه آدمــ ى من ذلـك ويـشري إىل صـورة قميئـة مطـرزة علـى قمـاش الكا
ستطاعته أن يركز بصره علـى تلـك الـصورة املعلقـة، وعندئـذ يـربز ى،ونـصـفـه حـيـوانـ  ويذكر أنه 

. احلجــرة يـتـحـــرك أمــامهم ىفى ه اجلامــدة إىل كــائن حقـيـقـــمنهــا هــذا املخلــوق ويتحــول مــن صــورت
أسـتطيع  متأكـد مـن أنـىن إنـىن: وعندما رأى تشن الدهشة وعدم التصديق على وجـه نـولني قـال

  قطعتها من اجلثـث الـىت لـن أفـعـل ولن أطلعك كذلك على األلسنة الىت ولكنىن. أن أفعل ذلك
  . كنت أراقصها

ال يستقيم مع أبسط مبـادئ العقـل أو ى بة من هذا اهلراء الذلقد قدمنا مقتطفات مقتض
فكأمنــا هــذا الرجــل الــشاذ يريــد أن يــوهم النــاس أنــه يــستطيع أن . املنطــق لــتحكم عليــه بنفــسك

تـ يعطل الشرائع الطبيعية ويتحكم ىف ت بـه األنبيـاء والرسـلى القوانني الكونية و وهـو ! مبـا مل 
دراســة، وال ميكــن لــصاحب عقــل رزيــن أن يــستمع إليــه أو ــذه الــصفات املمقوتــة ال يــستحق 

ومع ذلك ترى واحدا مثل رجل فضاء صعد إىل القمر يعتقـد فيـه . خذ كالمه على حممل اجلد
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 ومع ذلك فقد صرب عليـه دكتـور نـولني .معجزاتـه ويـصـبـح أعظم األبواق دعاية له وملنجزاته وىف

فكل مهه أن يرى بعينيه كيف ميارس مقدرتـه . ةعلى مضض، فهو يريد أن يصل معه حىت النهاي
يـــزعم علـــى سبـيــــل املـثــــال أن نتيجـــة ى فهـــو الـــذ. شـــفاء النـــاس مـــن معظـــم األمـــراض اخلفيـــة ىف

أن نتـــائج ى فهـــو يـــدع. حيققهـــا أبـــرع األطبـــاء مرضـــاه أعلـــى بكثـــري مـــن النتـــائج الـــىت الـــشفاء ىف
 مـــع % ٩٠يعاجلهـــا، و  مـــن كـــل احلـــاالت الـــىت%٩٥الـــشفاء مـــن أمـــراض الكلـــى تـــصل إىل 

تيــبس املــخ أو تــصلبه فــإن أكثــر مــن ثلــث مرضــاه يُــْشَفـْون مـــن هـــذا الـــداء  وىف. مرضــى القلــب
حــاالت الــسرطان املبكــرة فــإن نتيجــة الــشفاء تــصل إىل ى وفـــ. حـــار فـيـــه كـــل األطـبـــاءى الـــذ
ولقـد .  األرقــام جزافـاهــذهى أن تـشـن كــان يـعـطــى لكن دكتور نولني كـان عـلـى ثـقـة فـ. %٨٧

مســاء ى  كــد مــن ذلــك بعــد أن اخــتلس نظــرة ســريعة إىل الـمفـكـــرة الـتـــ كــان تــشن حيــتفظ فيهــا 
مرضــاه وبعــض عنـــاوينهم دون أن يكلــف نفـــسه بتوضــيح مـــرض كــل مـــريض حــىت يـــستطيـع أن 

   .يـقـدر نـسـبـة الـشـفـاء مـن كـل مرض
لـيـكـــون كـــل شـــيء واضــحا منـــذ ى ج الـروحـــقــدمنا مــا قــدمناه عــن شخــصيـة هـــذا املـعـالـــ

يقـوم فيهـا  فـاحلجرة الـىت: الـعــالج أغــرب مــن ذلــك وأكـثــر سـخريةى لـكـن طـريـقـتـه فـ. الـبـدايـة
 وىف. بعالج مرضاه تـضـيـئـهـا بـعــض شـمــوع خافتـة حبيـث تبـدو أقـرب إىل الظـالم منهـا إىل النـور

وعلى جدران احلجرة تتعلـق سـتائر منقوشــة بـلــون أمحـر . ُخورروائح نفاذة من البَ  احلجرة تنطلق
ث تشبه مذبح الكنيسة، وفوقها متثال لبوذا وىف. داكن ا قطعة من األ وسطها  وىف. أحد أركا

وعندما يبـدأ العـالج يتوجـه إىل املـذبح ويقـف أمامـه . توجد منضدة ينام عليها واحد من مرضاه
دقيقـة، وبعدهــا يـلـتـقــط  الـذئب، ويـستمر علـى هـذا احلـال حـواىلالعواء ك مث ميد ذراعه ويبدأ ىف

ما فوق رأسـه ىف عـواء  حركـات تبادليـة مث يبـدأ ىف جـرسـني موضوعني أمامه على املذبح ويلوح 
خـمـس دقـائـق يـعـود إلـى املـريـض املمدد وميـد أصـبعه أو يـده أو كلتـا ى وبـعـد حـوالـ. أكثر شـدة

ريض مـن جـسمه مث يعـود إىل املـذبح ويرنـو إليـه ببـصره بـضع ثـوان مث يعـود إىل يديه إىل اجلزء املـ
ويـأمـــر املـريـــض بـــأن يـغـــادر الـمنـــضـدة، . كــل شــيء فجــأةى  وينتهــ... املــريض ويــشري إليــه بيديــه
  . فهذا هو عالجه املرتقب

غــامق ال ذا اللــون البــىنى وينطلــق تــشن بعــد ذلــك إىل حجــرة جمــاورة ليغــري رداءه الكهنــوت
 ويفـسر تـشن هـذا الـسلوك .رقبته، مث يعود وقد ارتـدى مالبـسه التقليديـة وخيلع قالدة معلقة ىف

ـا لتـنـطـلــق  الغريب بتفسري أغرب، فهو يزعم أنه يركز كـل طاقتـه الروحيـة أمـام املـذبح مث يعـود 
ـذا حيـل الـشفاء مـن خـالل أصـابـع يـديـه لتضرب املرض ىف ا اسـتـفــسـر وعندمــ. بقعـة حمـددة، و

دفقـــة قـويـــة واحــدة أجــاب تــشن  تــرتك جــسده ىف منــه دكتــور نــولني عــن طبيعــة هــذه الطاقــة الــىت
ن ذلـــك ال يعنيـــه مث إن هـــذا األمـــر ســـر مـــن أســـرار . إمنـــا تعنيـــه فقـــط النتـــائج. بلهجـــة الذعـــة 

كيـف يـراوغ  وأنـت تـستطيع أن تـشتمَّ مـن هـذه اإلجابـة  .الـتـبــتى تعلم أصـولـهــا فــ الطريقة الىت
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  وىف.الـصميم فإنـه يتهـرب مـن اإلجابـة بوسـائل شـىت فعـنـدمـا يوجـه إليـه سـؤال ىف. تشن ويداور

م األربعــة الــىت  مـنـــزل تـــشـن ليــدرس عــن قــرٍب وســائله ىفى قــضاهـا دكـتـــور نـــولني ضـيـفـــا فـــ األ
إنـــسان هـــذا ى ج أغـــري مـــستعد لعـــال إنـــىن: قـــائال العـــالج مل ميكِّـنــــه تــــشـن مــــن ذلــــك واعـتــــذر

 فـهــل أنــت .ىأثـنــاء عــالج مـرضــا أبغـض كـل مـن جـاء لرياقبـىن أضف إىل ذلـك أنـىن. األسبوع
  حتـب الناس وقد جاءوا لرياقبوك أثناء إجراء العمليات اجلراحية؟

ى  رأى فيهـا نـولني هـذا املـشعوذ وهـو يقــوم بـطـقــوس العـالج الروحـ إن املرة الوحيدة الىت
جيريهـا علـى  ال ختتلـف عـن الطقـوس الـىتى وهــ. سـبق أن أحملنـا إليـهــا ان والـىتكانت علـى الفئـر 

كالـــذئب مث يعـــود إىل املـــريض ى  أنـــه يلـــبس رداء كهنوتيـــا ويتوجـــه إىل املـــذبح ويعـــو ى أ. املرضـــى
الروحيــة الــشافية مــن خــالل أصــابعه، فتطــرد املــرض بعــد فــرتة قــد تـطـــول أو  ليفــرغ فيــه طـاقـتـــه

ن حيمـل معـه بعـض عـنـاويــن املرضـى الـذين مت  ومع ذلك فق.تقصر د مسح تشن للدكتور نولني 
ت الطبيــة. شــفاؤهم علــى يديــه وقــد حتــرى دكتــور نــولني حــاالت ســتة ". وهنــا يبــدأ دور التحــر

ـم قـد شـفوا علـى يديـه، واتـضح لـه أن كـل مـا قالـه هـذا الـدجال   مرضى من الذين زعم تـشن أ
  . كذب ىف كذب

 القارئ مستميتا ىف نفـى الـسحر؟ الواقـع أن هنـاك أسـبا متعـدة نقتـصر واآلن ملاذا يراىن
ــا علــى اآلتــى لــسحر إال ىف البيئــات املتخلفــة، أمــا الــشعوب : منهــا هن فــأوال ال يــشيع اإلميــان 

وهـذا دليـل . املتقدمة فال تشغل أنفسها وال تستعني به ىف أى أمر من أمورهـا حـسبما قلنـا آنفـا
. لكــن الــسحر موجــود ىف القــرآن: ســيقول معظــم املــسلمني. تقــادقــاطع علــى ســخف هــذا االع
نعــم، الــسحر موجــود ىف القــرآن، لكــن مبعــىن غــري املعــىن الــذى : وجــواىب هــو هــو مــا قلتــه قــبال

جللـخ الـذى أتـوا بـه مـن  ـرهم التعلـيم فظلـوا  يعتقده العوام وأشباههم من املتعلمني الـذين مل ينجِّ
م املتخلفــة مل يتــصنفروا الــشىء الثــاىن هــو أنــه لــو كــان . وســوف أوضــح هــذا بعــد قليــل. بيئــا

السحر، على النحو الذى تفهمه العامـة وأشـباه العامـة، صـحيحا لعـاش النـاس مجيعـا ىف بـَُلْهِنيَـٍة 
ا إنسان قط كيف؟ كلما أراد الواحد منا شيئا فما عليـه إال إخـراج . من العيش ونغنغٍة مل حيلم 

ويرددهــا مــستعينا بــشمهورش وأقاربــه وذريتــه، فيأتونــه ىف احلــال التعزميــة اخلاصــة بــذلك الــشىء 
طعامـا أو لباسـا أو مـسكنا أو شـفاء مـن مـرض أو : وحيققون له ما يريد أ كـان هـذا الـذى يريـد

لكننــا ننظــر فنجــد الــسحرة ال يعيــشون . إخل إن كــان لــذلك مــن آخــر... حــصوال علــى ســلطان
لضحك على ذقون املتخلفني،  وما أكثرهم حبمد هللا ىف بالد العـامل الثالـث، ومنهـا لتعازمي بل 

: وبطبيعـة احلـال ســوف يتقـدم ىل فلحـاس مــن الفالحـيس قـائال ىف حتــدٍّ ! بـالد العـرب واملــسلمني
لـسحر؟  طيب، وماذا يفعل املعزِّم، حني تصري احلياة سهلة إىل هذا احلـد، مـع مـن يريـد إيـذاءه 

ال أن يستخرج من ُعبِّه تعزمية إيقاف السحر وإبطـال أذاه والرد من أيسر ما ميكن، إذ ما عليه إ
وهــذا مثــل القبــة احلديديــة الــىت تتــصدى للــصواريخ . ويــستخدمها فــال يقــع بــه شــىء مــن الــضرر



 

 

١٥٢ 
وكمـا أن هنـاك ردعـا . املصوبة على بلد ما فتعرتضـها ىف اجلـو وتـسقطها قبـل وصـوهلا إىل هـدفها

كفـة اآلِذى وكفـة املـأذّى، فـال : تتعـادل الكفتـاننوو فبحمد  سيكون عنـد ردع سـحرى، و 
م وسالم ال عن حب بل عن ردع   . معتٍد وال معتًدى عليه، ويعيش الطرفان ىف و

لثا إذا فتشنا القرآن الكرمي من أوله إىل آخره، ومن آخره إىل أوله فلـن جنـد دعـوة إىل  و
لعلــم لــسحر بتــا بــل   العكــس، إمنــا حيقــر مــن شــأن وفــوق هــذا فــالقرآن، علــى. االســتعانة 

طل وأنه ال قيمة لـه وأنـه ال يـضر بـشىء، وأن القيمـة كلهـا للعلـم والعلمـاء . السحر ويؤكد أنه 
لـسحر، وحجـتهم أن  لكن كثـريا مـن املـسلمني قلبـوا اآليـة وصـاروا يكرهـون العلـم ويتمـسكون 

أن ينــزل إىل مــستواهم الــسحر قــد ورد ىف القــرآن، وال يريــدون أن يفهمــوا أن القــرآن ال ميكــن 
م اخلربـة أى . املتخلف، ومـن مث ال ميكـن أن يكـون معـىن الـسحر ىف القـرآن هـو معنـاه ىف أذهـا

م متمسكون بـدينهم يكونـون ىف الواقـع مهملـني لـه واقفـني منـه  م ىف الوقت الذى يتومهون أ أ
ــم حيــسنون صــنعا، وهيهــات مث هيهــات  املريــب ىف والعجيــب! موقفــا عــدائيا، وهــم حيــسبون أ

األمـــر أن مـــن يـــرددون دائمـــا أن الـــسحر مـــذكور ىف القـــرآن ال خيطئـــون قـــط فيقولـــوا إن العلـــم 
 . مذكور ىف القرآن مرارا وتكرارا وإن هللا قد رفع أهله فوق غريهم درجات

ورابعــا فــإن األمــم الــىت تقــدمت وصــارت تعــيش ىف رفاهيــة ونظافــة ومالبــس الئقــة مجيلــة 
ـــاد ونظـــام حيـــاتى مـــريح وتعلـــ ـــتج حاجـــات الـــبالد والعب ـــشَّْأو ومـــصانع وشـــركات تن يم متقـــدم ال

مـني صـحى  ومستًوى من املعيشة راٍق وحرية وشورية وعدل وتعـاون وتفـاهم واحـرتام للقـانون و
شــامل وارتفــاع ىف متوســط العمــر وشــوارع ممهــدة وأرصــفة ســليمة واســعة عريــضة وغــري ذلــك ممــا 

إىل ما صارت إليـه جـراء اعتمادهـا ىف كـل أمورهـا علـى نراه ونسمع عنه، هذه األمم إمنا صارت 
العلــم واختاذهــا لــه مــنهج حيــاة ال تعــرف غــريه مــن أمــور اهللــس والتخريــف الــىت تعــيش عليهــا 
ى أمـــل  شـــعوب العـــامل املتخلـــف فتـــشقى ىف كـــل أحواهلـــا وتعـــاىن األمـــرين علـــى حنـــو ال يبـــشر 

  . وتقاسى عذاب الدنيا قبل عذاب اآلخرة
 قــد أقــام كونــه علــى نظــام وقــوانني مطــردة، وال يــستطيع اكتــشاَف هــذه وخامــسا فــإن هللا

القوانني ومعرفَة طرق اسـتغالهلا خلدمـة البـشرية إال العلمـاء، وهـو مـا تفعلـه الـدول املتقدمـة كمـا 
لقفـز فـوق القـوانني الكونيـة، . أشر ووضحنا من قبل أمـا الـساحر فيـزعم أنـه يـصل إىل مبتغـاه 

 وإال لكانت البشرية تعيش ىف نغنغـة ال ميكـن ختيلهـا، وبـدون أدىن تعـب أو وهذا أمر مستحيل،
تـى الـساحر . جهد نعم ليس من املعقـول أن ُجيْـِرَى هللا سـبحانه َكْونَـه علـى قـوانني منـضبطة، مث 

مـر ربنـا تبـارك وتعـاىل  فيفسد كل هذا وينجح ىف نيل مبتغـاه علـى عكـس مـا يريـد هللا منـا، إذ 
لعمــ ل مث العمــل مث العمــل مــع مراعــاة امليــزان، أى القــانون، ونبــذ الــسحر، وإال كفــر بــه دائمــا 

وامره وقوانينه وموازينه فلنغلق إذن املدارس واجلامعـات واملعامـل ونـسرح العلمـاء ونـستبدل . و



 

 

١٥٣ 
م السحرة وجنعلهم مرشدينا وهداتنا ىف مجيع أمور حياتنا حىت نوغل أكثر ممـا قـد أوغلنـا حـىت 

  . ىف التخلف واجلهل الغليظ والفقر األكيد والغضب اإلهلى املبرياآلن
إن العوام يظنون جبهٍل أن السحر قادر على حتقيق العجائب مع أننا مل نـر وال رأى غـري 

ومــا يــشببها مــن القــصص عــن " ألــف ليلــة وليلــة"نعــم هنــاك كــالم ىف . ســاحرا يــصنع أيــة عجيبــة
وما إىل ذلك، لكـن هـذه جمـرد أوهـام وتطلعـات ليـست " بساط الريح"وعن " البلورة املسحورة"

َء، الـذى نـرى فيـه كـل مـا يقـع ىف العـامل ىف  هلا حقيقة ىف الواقع، أما اآلن فقـد اخـرتع العلـُم املـر
التــو واللحظــة علــى تنــائى املــسافات واألبعــاد حــىت لــو كــان احلــدث يقــع فــوق ســطح القمــر، 

لفــضاء، واخــرتع الغواصــات واملــشباك والكــاتوب وجعــل واخــرتع املُْنطَــاد مث الطــائرة مث ســفينة ا
األصـــم يـــسمع، وســـوف جيعـــل األعمـــى يبـــصر، وكلـــه بفـــضل هللا ســـبحانه خـــالق العقـــل، الـــذى 

أمـا الـسحرة فنـاس جهلـة أغبيـاء متخلفـون كـذابون ال . يستطيع ذلك كلـه وأكثـر مـن ذلـك كلـه
ــم ال يريــدون أن خيرجــوا خيــدعون إال األغــرار الــساذجني الــذين يــستحقون اخلــداع والتــضليل  أل

  .من الظالم واجلو العفن إىل النور واهلواء الطلق النقىّ 
لـسحر مبعنـاه عنـد العامـة يؤكـدون أن اإلميـان بـه جـزء  وأعجب من هذا كله أن املؤمنني 

لــضرورة تــرى َأَولَــْو أنكــرُت أن يكــون النــاس . مــن العقيــدة وأن إنكــاره إنكــار ملعلــوم مــن الــدين 
لــضرورة مــا دام القــرآن قــد ذكــر أن يــسكنون ىف  بيــوت أأكــون قــد أنكــرت معلومــا مــن الــدين 

ب الـصواب واخلطـإ املعـرىف لـيس  الناس تسكن ىف بيوت؟ إن مثـل تلـك األمـور إمنـا تـدخل ىف 
ذلـــك أن اإلميـــان هـــو أن نـــؤمن  ومالئكتـــه ورســـله وكتبـــه . إال، وال صـــلة بينهـــا وبـــني اإلميـــان

يدخل ىف ذلك السحر حـىت لـو كـان الـسحر يغـري طبيعـة األشـياء كمـا يتـوهم واليوم اآلخر، وال 
  . العامة وأشباه العامة

ن السحر يغري طبيعة األشياء وحيـول  ومع ذلك كله فال يزال هناك حىت اآلن من يؤمن 
الــضوئية بتــاريخ وحتــت عنــوان " ِإَرم"وقــد قــرأت لتــوى اخلــرب التــاىل ىف جريــدة ! الرجــل إىل امــرأة

خفـضت حمكمـة اسـتئناف ": "إلمارات حياول حرق جدته ملنعها مـن حتويلـه إىل أنثـىى جخلي"
شــعال النــار ىفى كــان قــد صــدر حبــق خليجــى  مــدة حكــم قــضائ أبــو ظــىب جدتــه  تــسبب عمــدا 

 ١٣٦٠٠( ألـف درهـم ٥٠ سـنوات وإلزامـه بـدفع ٣ سـنوات إىل ٥بقصد قتلها، من الـسجن 
وحبــسب تفاصــيل احملاكمــة فقــد اعــرتف   .رســوم القــضيةعليهــا، فــضال عــن دفــع  للمجــىن) دوالر

ديدها الـدائم لـه مبعاقبتـه  نه كان حياول االنتقام من جدته بسبب كثرة مشاكلها معه، و املتهم 
ت الغــاز  لــسحر لتحويلــه مــن رجــل إىل امــرأة، وهــو مــا دفعــه للقيــام بوضــع عــدد مــن أســطوا

ل   .ذهاب معه لشراء هدية هلاخمتلفة األحجام داخل سيارته، وأقنع جدته 
 الوثبـة، ووضـع ىف جبدتـه إىل منزلـه القـدمي ىف التحقيقـات توجـه اجلـاىن وحبسب ما جـاء ىف

املركبة والعة خبور، وغـادر املركبـة قبـل اشـتعاهلا بـدقائق، لكنـه عـاد سـريعا بعـد االشـتعال نتيجـة 



 

 

١٥٤ 
خـــراج جدتـــه مـــن ارتفـــاع صـــوت جهـــاز إنـــذار الـــسيارة، إذ خـــاف مـــن حـــضور اجلـــريان، فقـــام 

  إن اجلدة عانت مـن حـروق مـن الدرجـة الثانيـة والثالثـة ىف:ىوقال تقرير الطب الشرع. السيارة
املائـــة مـــن   ىف٢٥وكانـــت احلـــروق تغطـــى . وجههـــا وأذنيهـــا ورأســـها وعنقهـــا وظهرهـــا وأصـــابعها

  ". جسدها
ليل علـى أن اللتان يتخـذ منهمـا كثـري مـن املـسلمني متكـأ للتـد" البقرة" وتبقى آيتا سورة 

للسحر حقيقة ومل يتوقف إزاءمها الشيخ الغـزاىل لألسـف علـى رغـم أمهيتهمـا البالغـة، ومهـا قولـه 
ٌق ملا معهـم نبـذ فريـق مـن الـذين أوتـوا ) أى اليهود(وملا جاءهم : "تعاىل رسول من عند هللا ُمَصدِّ

م ال يعلمـــون  ـــاَب هللا وراء ظهـــورهم كـــأ ـــاَب كت ـــو * الكت ـــك واتـََّبعـــوا مـــا تتل ـــشياطُني علـــى ُمْل ال
ومــا أُنْــِزل علــى . ومــا َكَفــَر ســليمان، ولكــن الــشياطني كفــروا يعلِّمــون النــاَس الــسحر. ســليمان

. إمنــا حنــن فتنــة، فــال تكفــرْ : ومــا يعلِّمــان مــن أحــد حــىت يقــوال. هــاروت ومــاروت: املَلكــني ببابــل
ــه بــني املــرء وزوجــه ــ. فيتعلمــون منهمــا مــا يفّرقــون ب ذن هللاومــا هــم بــضارِّين ب . ه مــن أحــد إال 

ولَبِـْئَس . ولقـد علمـوا َلَمـِن اشـرتاه مـا لـه ىف اآلخـرة مـن َخـالق. ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم
  . وها هو ذا حتليلى هلما". ما َشَرْوا به أنفَسهم لو كانوا يعلمون

وأول شـــىء أحـــب أن أقولـــه هـــو أن الـــواو املـــشار إليهـــا ىف اآليـــة الثانيـــة منهمـــا هـــى واو 
اســتئناف، والكــالم بعــدها يؤكــد أن الــسحر الــذى كانــت الــشياطني تعلمــه النــاس لــيس ممــا أنــزل 
على هاروت وماروت، وأن هاروت وماروت مل يكو ملكني، فليست هذه وظيفة املالئكـة، بـل  
ا كلمة مدح مثلما نقول اآلن عن شخص كرمي األخالق حيب اخلـري  كما قال بعض املفسرين إ

ومهـا مل يكـو يعلمـان النـاس . إنـه مـالك:  ىف أذاهـم ويـسارع دائمـا إىل معـونتهمللناس وال يفكـر
الــسحر الــذى كانــت متارســه تلــك الــشياطني بــل كــا يــشرحان للنــاس حقيقــة ذلــك الــسحر ومــا 
جلـن والـشياطني،  ـا لغـة االتـصال  ينطوى عليه من خداع وأوهام ورًُقى وعـزائم تُـوِهم األغـراَر أ

م االفتتــ اوحيــذرا ــا ميارســو هــذا مــا أفهمــه مــن . ان مبعرفــة أالعيــب الــسحرة، وبــدال مــن اجتنا
طـــل وال حقيقـــة لـــه وأنـــه جمـــرد ختييـــل وإيهـــام  نـــه  اآليـــة ىف ضـــوء حكـــم القـــرآن علـــى الـــسحر 

وال ريــب أن اليهــود وصــحابة النــىب كــانوا يفهمــون هــاتني اآليتــني علــى وجههمــا الــدقيق . للعيــون
ن عن أمر  ما تتحد ليهـود وأنـشطتهم أل رَأْوه وعايـشوه، وكـانوا يعرفـون كثـريا جـدا ممـا يتـصل 

ملناسبة فلم نسمع أن اليهود ىف عصر النىب قد فرقوا بني مسلم وزوجته قـط. وأالعيبهم بـل . و
  .حىت ىف رواية سحر النىب مل يفعلوا ذلك

ثـريا ىف املـستهَدف بـه يعتمـدون علـ ى قولـه تعـاىل واملسلمون الذين يعتقدون أن للسحر 
أى مــن امللكــني اللــذين كــا " فيتعلمــون منهمــا مــا يفرقــون بــه بــني املــرء وزوجــه: "ىف هــذا الــنص

لكــن كيــف يعلِّـم امللكــان النــاس شــيئا شــريرا مث . يعلمـان النــاس مــا أُنْــِزل عليهمـا حــسب فهمهــم
؟ وهذا التفريق بـني حنن فتنة، فال تكفر؟ ترى ملاذا نزل عليهما ما يثري الفتنة أصال: يقوالن هلما



 

 

١٥٥ 
ر الـشك  املرء وزوجه ما طبيعته؟ هـل هـو التعـازمي والرُّقَـى؟ أم هـل هـو اإليقـاع بينهمـا وإشـعال 
ىف نفسيهما؟ وهل ميكن أن يكلَّف َمَلكـان مبثـل ذلـك األمـر؟ وملـاذا نـزل عليهمـا هـذا أصـال مـا 

  داما حيذِّران الناس ممارسَته؟ 
ـــ لنـــزول لـــيس ذلـــك فقـــط، إذ املالئكـــة ال يـَْن ِزل عليهـــا شـــىء بـــل يكلفهـــا هللا ســـبحانه 

": البقــرة"قــال تعــاىل ىف اآليــة الــسابعة والتــسعني مــن ســورة . لــشىء علــى مــن يــشاء مــن البــشر
ًقا ِلَمـا بـَـْنيَ َيَديْـِه َوُهـدً " َِّ ُمـَصدِّ ِِْذِن ا ى َوبُـْشَرى ُقْل َمْن َكاَن َعُدوا ِجلِْربِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلى قـَْلبِـَك 

لــرُّوح مــن أمــره علــى مــن ": "النحــل"وقــال ســبحانه ىف أول ســورة ". ِلْلُمــْؤِمِننيَ  ــزِّل املالئكــَة  يـُنَـ
ْلَنا َآيَـًة َمَكـاَن َآيَـٍة : " من ذات السورة١٠٢ - ١٠١وقال ىف اآليتني ". يشاء من عباده َوِإَذا َبدَّ

َا ُ َأْعَلُم ِمبَا يـُنَـزُِّل قَاُلوا ِإمنَّ َّ ُقْل نـَزَّلَـُه ُروُح اْلُقـُدِس ِمـْن رَبِّـَك *  َأْنَت ُمْفَرتٍ َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن َوا
ْحلَــقِّ ِليُـثـَبِّــَت الَّــِذيَن َآَمُنــوا َوُهــًدى َوبُــْشَرى ِلْلُمــْسِلِمنيَ  ": الــشعراء"وقــال هلالج لج ىف أواخــر ســورة ". ِ

وقـال ىف اآليـة ". بلـساٍن عـرىبٍّ ُمبِـنيٍ * مـن املنـِذرين علـى قلبـك لتكـوَن * نـََزل بـه الـروُح األمـني "
َلتْ "الثالثني من سـورة  ُ مثَُّ اْسـتَـَقاُموا تـَتَـنَــزَُّل َعلَـْيِهُم اْلَمَالِئَكـُة َأالَّ ": "فُـصِّ َّ ِإنَّ الـَِّذيَن قَـاُلوا رَبـُّنَـا ا

تُ  ْجلَنَِّة الَِّىت ُكنـْ ِ " الـنجم"وقـال تعـاىل َجـدُّه ىف مفتـتح سـورة ". ْم ُتوَعُدونَ َختَاُفوا َوَال َحتَْزنُوا َوَأْبِشُروا 
وائـل الـوحى َمـا َضـلَّ * َوالـنَّْجِم ِإَذا َهـَوى : "دفاعا عن رسوله عليه السالم ونزول جربيـل عليـه 

*  اْلُقـَوى َعلََّمـُه َشـِديدُ * ِإْن ُهـَو ِإالَّ َوْحـى يُـوَحى * َوَمـا يـَْنِطـُق َعـِن اْهلَـَوى * َصاِحُبُكْم َوَمـا غَـَوى 
ْألُُفِق اْألَْعَلى * ُذو ِمرٍَّة َفاْستـََوى  ِ َ فَـتَـَدىلَّ * َوُهَو  فَـَأْوَحى * َفَكـاَن قَـاَب قـَْوَسـْنيِ َأْو َأْدَىن * مثَُّ َد
ِِ : "عن ليلة القدر" القدر"وقال ىف سورة ". ِإَىل َعْبِدِه َما َأْوَحى ْذِن تـَنَـزَُّل اْلَمَالِئَكُة َوالـرُّوُح ِفيَهـا 

  ".َرِِّْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ 
أى أن الوضع قد انقلـب، وعوضـا عـن تنزيـل هللا املالئكـَة علـى البـشر بـشىء نـراهم هنـا 

لــيس ذلــك . وأى شــىء؟ الــسحر نفــسه وال شــىء غــري الــسحر. ينـزل علــيهم هــم أنفــسهم شــىء
ملعـىن العــامى فحـسب بـل إذا أخـذ الكــالم ىف اآليـة علـى ظــاهره كمـا يريـد معتقــدو الـسحر 

م،  بل كما يعيش البشر وخيالطـان النـاس هنـاك ويعلمـا فمعىن هذا أن امللكني كا يعيشان ىف 
وهــذا مــن . ولعلــه كانــت هلمــا مدرســة يقــصدمها البــابليون فيهــا ليتعلمــوا علــى أيــديهما الــسحر

م وبذلك يتحول اإلسالم من دين حضارى عظـيم يـدعو أتباعـه إىل طلـب العلـ! أعجب العجب
مـرهم أمـرا بنبـذ اخلرافـات وتـشغيل العقـل واحـرتام  بل يفـرض الـسعى لتحـصيله علـيهم فرضـا و
املنطــق العلمــى واالجتهــاد ىف اكتــشاف قــوانني الكــون واتباعهــا مــن أجــل إحــراز القــوة والتقــدم 
لـسحر والـساحرين إىل ديـن يـرى   والرخاء والتمتع بنعم هللا عز وجل وخرياتـه ويكّفـر مـن يـؤمن 

ــخ اإلميــان كثــري  مــن معتنقيــه مــن العــوام اجلهــال وأشــباههم مــن كــل الطبقــات والبيئــات أنــه يرسِّ
ثريا ىف النفوس   . لسحر ويؤكد أن له 



 

 

١٥٦ 
: جيــرى علــى النحــو التــاىل" صــحيح ابــن حبــان"وهنــاك حــديث عــن هــاروت ومــاروت ىف 

ــا ُأهــِبط إىل األرِض قالــِت املالئكــةُ " ، َأجتَْ : إنَّ آَدَم َلمَّ َعــُل ِفيَهــا َمــْن يـُْفــِسُد ِفيَهــا َويَــْسِفُك َأْى ربِّ
ُس َلــَك؟ َقــالَ  َماَء َوَحنْــُن نُــَسبُِّح ِحبَْمــِدَك َونـَُقــدِّ : قــالوا). ٣٠/البقــرة(ِإّىنِ َأْعَلــُم َمــا َال تـَْعَلُمــوَن : الــدِّ

ــوا مَلَكــْنيِ ِمــن املالئكــةِ : قــال هللاُ ملالئكِتــه. ربَّنــا، حنــُن أطــوُع لــك ِمــن بــىن آَدمَ  ، فننظُــَر كيــف هُلمُّ
فُمثِّلـْت هلـم الزَُّهـرُة امـرأًة : قـال. فاهِبطا إىل األرضِ : قال. وماروتُ  هاروتُ  ربَّنا،: قالوا. يعَمالنِ 

ــن : ِمــن أحــَسِن البــَشِر، فجاءاهــا فــسَأالها نفــَسها، فقالــت ــذه الكلمــِة ِم ال وِهللا حــىتَّ َتَكلَّمــا 
ِ أبـــ: قـــاال. اإلشـــراكِ  ـــه، فـــسَأالها . ًداوِهللا ال نُـــشِرُك  فـــذَهَبْت عنهمـــا مثَّ رَجَعـــْت بـــصىب حتِمُل

ـــًدا: فقـــاال. ال وِهللا حـــىتَّ تقـــُتال هـــذا الـــصىب: نفـــَسها، فقالـــت ـــه أب فـــذَهَبْت مثَّ . ال وِهللا ال نقتُـُل
فـشِر . ال وِهللا حـىتَّ تـشَر هـذا اخلمـرَ : رَجَعْت بَقَدٍح ِمن مخٍر حتِمُله، فـسَأالها نفـَسها، فقالـت

ـا أفاقـا قالـِت املـرأةُ . الـصَّىب ِكرا فوَقعـا عليهـا وقـَتالفـسَ  وِهللا مـا ترَْكُتمـا ِمـن شـيٍء أثيًمـا إالَّ : فلمَّ
ــارا عــذاَب . فَعْلُتمــاه حــَني ســِكْرُمتا نيا وعــذاِب اآلخــرِة، فاخت ــدُّ ــَد ذلــك بــْنيَ عــذاِب ال ا عن فُخــريِّ

نيا   ".الدُّ
كايتهمـا ىف الـنص القـرآىن املــذكور وواضـح أن حكايتهمـا ىف احلـديث ختتلـف متامـا عـن ح

لتفريــق بــني املــرء وزوجــه أ كــان معــىن هــذا التفريــق وأ   لــسحر وال  أعــاله، إذ ال عالقــة هلــا 
ت ســورة . كانــت وســائله ــا لتختلــف أيــضا عمــا تقولــه آ ىف موضــوع خلــق آدم " البقــرة"بــل إ

نــــه سيفــــسد ىف األرض ذلــــك أن انتقــــاد املالئكــــة ىف القــــرآن آل. ليكـــون خليفــــة ىف األرض دم 
ن  ـم ويقدسـون لـه، هـذا االنتقـاد قـد انتهـى  ويسفك الدماء بينما هـم يـسبِّحون دائمـا حبمـد ر
بني هللا هلم أن آدم مزود مبوهبة االستعداد للتعلم واخرتاع اللغة، الىت يـَْعَرْون هم عنها، مث أراهم 

ـم مل يكونـوا يعرفـون سبحانه وتعاىل تلك املوهبة، فرجعوا عن انتقادهم آلدم  ىف احلـال وأقـروا 
ـم بعـد ذلـك حـني  عن ذلك اجلانـب ىف شخـصيته شـيئا، وتغـريَّ مـوقفهم منـه تغـريا جـذر حـىت إ

لــسجود لــه ســارعوا إىل الــسجود دون إبطــاء ــم  وانتهــت املــسألة عنــد هــذا احلــد ىف . أمــرهم ر
بل وال امرأة تدعو إىل  املعـصية وال شـرك وال ز وال مخـر وال السماء فال نزول إىل األرض وال 

قتــل وال حيزنــون، عــالوة علــى أن قــصة املالئكــة وآدم ىف القــرآن كانــت ىف بدايــة خلــق اإلنــسان 
يوم مل يكن هناك سوى آدم أو آدم وحواء على أكثر تقـدير، أمـا ىف احلـديث فهنـاك بـشر علـى 

ـــ ـــون، وِش ـــْشَرب، وأطفـــال يـُْقَتل ـــل حـــديثا . ْرك يـُْرَتَكـــباألرض، وز ميـــاَرس، ومخـــر ُت فكيـــف نقب
يد هذا التناقض الذى ال متكن إزالته؟    يتناقض مع القرآن ا

ب التوبة، الـذى ال يغلقـه هللا أبـدا ىف وجـه عبـاده، وخباصـة أن هـاروت ومـاروت  مث أين 
 حاوال مرارا جتنب الوقوع ىف الـشرك والقتـل إىل أن شـر اخلمـر بعـد إحلـاح مـن الزهـرة، فاجرتحـا
الفاحشة والقتل ومها غائبان عن الوعى، فال ذنـب هلمـا ىف ذلـك، إذ مل تكـن اخلمـر قـد حرمـت 

وحــىت لــو حرمــت فكيــف كــان مبــستطاعهما . ىف ذلــك الوقــت املبكــر ىف فجــر التــاريخ اإلنــساىن



 

 

١٥٧ 
ما عند السُّْكر ميكن أن يرتكبـا مـا جتنبـا الوقـوع فيـه؟ كمـا يبـدو  ا تسكر وأ ا حرام وأ معرفة أ

ـَرك احملرِّضـة علـى الفحـش واإلجـرام فـال تـؤدَّب ولـو غري با أشد الغرابة أن يعاَقب املـسكينان وتـُتـْ
وقبل ذلك من  ترى اللذان عوقبا من هاروت وماروت؟ أمها املالكان؟ ال طبعـا . بكلمة تقريع

مـــا مل يعـــودا مالكـــني ن؟ فمـــا ذنـــب املالكـــني إذن حـــىت خيتفيـــا مـــن صـــفحة . أل أم مهـــا اإلنـــسا
ن علــى األرض ومل يرجعــا إىل الــسماء َمَلكــني مــع ا لوجــود حــني ظــل هــاروت ومــاروت اإلنــسا

  املالئكة من جديد؟
 ال بل كيف يعاَقب هـاروت ومـاروت، ومل ينزهلمـا هللا إىل األرض لكـى يـتحمال املـسؤولية 

ن اإلنـسان معـذور ىف ارتكابـه األخطـاء؟ وعلـى هـ ذا كـان ويعاقبا إن أخطآ، بـل أنزهلمـا ليقتنعـا 
لتجربـة اإلنـسانية، سـوف يعـودان  مـا، بعـدما يقتنعـان بـذلك نتيجـة ملرورمهـا  املتوقع واملفهوم أ

لكـن مـا حـدث ىف . من حيث أتيا وقد تعلما الدرس الذى كا جيهالنه ويبلغانـه لـسائر املالئكـة
مـا مل يقـررا مـن تلقائهمـا النـزول إ. الواقع أمر غري مفهـوم ىل األرض بـل إن ويزيـد األمـر غرابـة أ

زمالءمهــا مــن املالئكــة هــم الــذين اختارومهــا للقيــام بــه نيابــة عــنهم، فانــصاعا وأطاعــا، فكــان مــا  
الها عقوبة غريبة من كل الوجـوه. كان سـتمرار عقوبـة : كذلك فالعقوبة الىت  فـأوال مل نـسمع 

ى شــخص إىل أى شــخص مــن حلظــة ارتكابــه اجلرميــة حــىت يــوم القيامــة ألنــه ال يعقــل أن يعــيش أ
بل إن هناك حديثا آخر أورده ابن كثري ىف تفسريه ُمَفـاُده أن هـاروت ومـاروت قـد . قيام الساعة

لتعليق من قدميهما وتنكيس رأسـيهما ىف فوهـة بئـر مـن النـار حـىت يـوم البعـث، ممـا كـان  عوقبا 
ة وفرصـة ينبغى أن يكون حـديث النـاس مجيعـا ومثـارا للفـضول والدهـشة ومـزارا للفرجـة والتـسلي

ألن يكسب إخواننا ىف العراق املليارات من ورائه مبا ىف ذلك الصور الىت سوف حيـرص الـسياح 
مع ذينك املسكينني ىف وضـعهما العجيـب وحاهلمـا الـذى يـصعب علـى " سيلفى"على التقاطها 

بل إن بقاء الشخص املعاَقب على هذا الوضع ال ميكن . لكننا مل نسمع شيئا من ذلك. الكافر
إلضـافة إىل أنـه ال ميكـن أن يعـيش أن  يستمر أكثر من ساعات بعدها ميوت كما هو معروف، 

  .طويال بدون طعام وشراب
ُكْنـُت : "وهذا هـو احلـديث الـذى أورده ابـن كثـري، وهـو مـن روايـة جماهـد بـن جـرب املكـى

طََلَعت احلَْمَراُء؟ ال . اْنظُرْ : ىف سفٍر، فلمَّا كان ذاَت ليلٍة قال ِلُغالِمهِ  زِال على َعْبِد ِهللا بِن عمرَ 
ــا وال َأْهــال وال َحيَّاهــا هللاُ  ــا ِ ــدَُع : قالــِت املالئكــةُ . املَلَكــْنيِ  هــى صــاحَبةُ ! مرحًب ــَف َت ، َكْي  َربِّ

َتِهُكـوَن َحمارَِمـَك ويـُْفـِسُدوَن ىف األرِض؟ قـال َم احلَـَراَم ويـَنـْ  إّىنِ : ُعصاَة َبِىن آدَم وُهـْم يَـْسِفُكوَن الـدَّ
ــتُـُهمْ  تَـَليـْ َعْلــُتْم َكالــذى يفعلــونَ . َقــِد ابـْ ــتُـُهْم بــِه فـَ تَـَليـْ ــُتُكُم ِمبِْثــِل الــذى ابـْ تَـَليـْ . ال: قــالوا. فَـَلَعلِّــى ِإِن ابـْ

نَـــْنيِ : قــال إّىنِ ُمْهِبُطُكمــا إىل : فقــال هلُمــا ومــاُروَت، هــاُروتَ  فَاْخَتــاُروا. َفاْخَتــاُروا مــن ِخيــارُِكُم اثـْ
فَُأْهِبطَـا إىل األرِض، وألقـى عليهمـا الـشََّبَق، . ْيُكما أال ُتْشرَِكا وال تـَْزنِيا وال َختُواألرِض وَعاِهٌد ِإلَ 

إّىنِ : وُأْهِبَطْت هلُما الزُّهَرُة ىف َأْحَسِن ُصورَِة امرأةٍ، فـَتَـَعرََّضْت هلُما، فراوَداهـا عـن نفـِسِها، فقالـتْ 



 

 

١٥٨ 
تيـِىن إالَّ  على ِديٍن ال وِسـيَّةُ : قالـتِ  ومـا ِدينُـِك؟: قـاال.  َمـْن كـان علـى ِمْثِلـهيَـِصحُّ َألَحـٍد أْن  . ا

مـا شـاَء هللاُ مثَُّ تـََعرََّضـْت هلُمـا، فأراَداهـا عـن  َفَمَكثْـُت عنُهمـا. الـشرُك هـذا شـيٌء ال نُِقـرُّ بـهِ : قاال
تَـِضحَ غـَري أنَّ ِىل َزْوًجـا، وأ َأْكـَرُه أْن َيطَِّلـَع علـى هـذ. شـئُتما ما: نفِسِها، فقالتْ  فـإْن . ا ِمـىنِّ َفَأفـْ

 َفــَأقـَرَّا هلــا بِــِديِنها وَأتَياهــا فيمــا. ىب إىل الــسَّماِء فَـَعْلــتُ  َأقْـَرْرُمتــا ىل بِــِديِىن وَشــَرْطتما ىل أْن تَــْصَعَدا
ُهمــــا وُقِطَعــــتْ  ــــسَّماِء اْخُتِطَفــــْت ِمنـْ ــــا إىل ال ــــا ِ تَـَهي ــــا انـْ ــــسَّماِء، فلمَّ ــــا إىل ال ــــِعَدا ِ ِن مثَُّ َص ــــَر  يـَ
، فـإذا كـان يــوُم  ِدَمـْنيِ يَبكيـاِن، وىف األرِض نَــِىبٌّ يَـْدُعو بـني اجلُُمَعتَــْنيِ َأْجِنَحُتهمـا، فـََوقَـَعـا َخـائَِفْنيِ 

ــْو َأتـَْينــا: اجلمعــِة ُأِجيــَب، فَـَقــاال ! رَمحُكمــا هللاُ : َفأَتَيــاُه، فقــال. فُــالً َفــَسأَْلناُه َيْطُلــُب لَنــا التـَّْوبَــةَ  َل
ُتِلينــا: ُب أهــُل األرِض ألهــِل الــسَّماِء؟ قــاالَكْيــَف َيْطلُــ َّ قــد ابـْ . اْئِتيــاِىن ىف يــوِم اجلمعــةِ : قــال. إ

ــاُه، فقــال ــاُه، فقــال. اْئِتيــاِىن ىف اجلمعــِة الثانيــةِ . مــا ُأِجْبــُت فيُكمــا ِبــشيءٍ : فَأَتَي ــارَا، فقــد : فَأَتَي اْخَت
ُْمتــا ُتمــا فمعافــاة الــدنيا وَعــَذاب ا: ُخريِّ َعــَذاب الــدنيا، وأنـُْتمــا يــوَم . آلخــرةِ إْن َأْحبَـبـْ ُتمــا فـَ وإْن َأْحبَـبـْ

إّىنِ ! وْحيَـكَ : وقـال اآلَخـر. الدنيا ملْ َميْـِض ِمْنهـا إالَّ الَقِليـل:  فقال أحُدُمهاِ.القيامِة على ُحْكِم هللا
ً يـَْفَىن ليس َكَعَذاٍب . قد َأَطْعُتَك ىف األمِر األوِل، فََأِطْعِىن اآلنَ  َقـى، وِإنَّنـا يـوَم القيامـِة ِإنَّ َعَذا يـَبـْ

بَنا َّ َقِد اخـْرت َعـَذاَب الـدنيا . ال: قال. على ُحْكِم ِهللا، فََأَخاُف أْن يـَُعذِّ إّىنِ ألْرجو إْن َعِلَم هللاُ أ
ــَة عــذاِب اآلخــرِة أال َجيَْمَعُهمــا َعَلْينــا ــَذاَب الــدنيا، َفُجِعــال ىف َبَكــَراٍت : قــال. َخمَاَف ــارَا َع مــن َفاْخَت

ٍر، َعالِيِهما ساِفُلُهما   ".َحِديٍد ىف َقِليٍب َممْلوَءٍة من 
وحىت لو ضربنا صفحا عن هذا كله، وليس من السهل أبدا ضـرب الـصفح عنـه، أيـصح 
أن يكون اجلزاء الذى يتلقيانه على ما يعمالن هو العقاب فقط؟ أمل يكن هناك ثواب أيضا كمـا 

؟ أمل يعمـل االثنـان أيـة حـسنة قـط؟ أال يـستحق متنعهمـا ينبغى أن يكون األمر ىف موضـوع اجلـزاء
مرارا ولوقـت طويـل عـن الـتلفظ بكلمـة الـشرك وعـن قتـل الطفـل ىف البدايـة أن يثـا عليـه؟ كمـا 

لثغرات والثقوب وال تثبت علـى النقـد والتمحـيص مـن هنـا فـإىن ال أفهـم . نرى فالقصة مملوءة 
بــل شخــصان "املنــار"ىف تفــسري اآليــة هــذا الفهــم، ولعــل املــراد منهــا، كمــا  ، أنــه كــان هنــاك ىف 

ـــديهما ســـحرا ميكـــن تعلمـــه، وكـــا  مـــا ملكـــان وأن ل ـــاس املنقوعـــون ىف اخلرافـــات أ ـــصور الن يت
م الــسحر ولكــن  مــا ســوف يعلمــا حلــرص علــى مــصاحل قــصادهم، فيؤكــدان هلــم أ يتظــاهران 

، وهــى أن النــاس ستــستخدمه وىف والنتيجــة مفهومــة طبعــا. يريــدان مــنهم أال يــستعملوه ىف الــشر
واملالحـظ أن البـشر . نيتها اإليذاء تومها منهم أن هذا السحر ميكن التفريق به بـني املـرء وزوجـه

ه لفــضول وعمــل مــا حيــذِّرهم اآلخــرون إ وكلمــا كــان التحــذير شــديدا كــان الفــضول . مغرمــون 
ك ىف فــارس اعتقــاد ىف ملكــني أقــول هــذا ألنــه كــان هنــا. أشــد، والرغبــة ىف مزاولــة احملــذور أعنــف

ت"امسهمـــا  ـــِرَ ـــات وأِم ـــا نقـــرأ ىف مـــادة " هارَُفت " Hârut and Mârut"علـــى حـــسب م
، وهـذان االمسـان "Encyclopaedia Iranica"و" Encyclopaedia Britannica"بــ



 

 

١٥٩ 
ا ىف الغالب" هاروت وماروت"قريبان جدا من اْمسَْى  اورة لفارس واملتأثرة  ص وهذا نـ. ببابل ا

  : ما جاء ىف املوسوعتني املذكورتني على الرتتيب
"The names Hârut and Mârut appear to be etymologically 

related to those of Haruvatât and Ameretât, Zoroastrian 
archangels"," Muslim philologists recognized that Hārut and 
Mārut were not of Arabic origin (see Jeffery, p. 283 with 
references), but it was left to Paul Lagarde (pp. 15, 169) to 
discover that they represented the Avestan Haruvatāt 
(q.v.)/Ḵordād and Amərətāt/ Amurdād (q.v.), two of the Aməša 
Spəntas (q.v.) who were the guardians of waters and plants 
respectively". 
ويكون القرآن قد حكى لنا مـا كـان يعتقـده النـاس ىف بـالد الرافـدين املالصـقة لفـارس ال 

 .ما يقع فعال
وهناك حديث صحيح اإلسناد عن هاروت ومـاروت والزهـرة خيتلـف عـن احلـديث الـذى 

َُّ : "حنـــن بـــصدده جـــذر حبيـــث ال ميكـــن التوفيـــق بينهمـــا، وهـــذا نـــصه  عـــِن ابـــِن ُعمـــَر، رضـــى ا
إنَّ مَلَكـِني مـَن : ال َمرحًبـا، مثَّ قـالَ : َأطََلَعِت احلمراُء بَعُد؟ فإذا رَآهـا قـالَ : كاَن يقولُ  عنُهما، أنَّهُ 
ََّ َتعــــاىل أن يـَْهبطــــا إىل األرِض، فُأْهِبطــــا إىل األرِض، َفكــــا هــــاروَت ومــــاروَت املالِئَكــــِة  ســــأَال ا

مـرأٍة مـن يَقضياِن بَني النَّاِس، فإذا أمـَسيا َتكَ  ـا إىل الـسَّماِء، فقـّيَض َهلُمـا  لَّمـا ِبَكلمـاٍت وعَرجـا ِ
ا وأُْلقَيت ىف أنفِسِهما، فلم يـزاال يفعـالِن  راِ أحَسِن النَّاِس، وأُْلقَيت عليِهما الشَّهوُة، فجعال يؤخِّ

ما ميعـــاًدا فأتَتُهمـــا للميعـــاِد، فقاَلـــت ْ ـــاعلِّمـــاىن الَكِلمـــَة الَّـــىت تـَعْ : حـــىتَّ وعـــَد فعلَّماهـــا . ُرجـــاِن ِ
ــا أمــَسيا  ــَرْوَن، فلمَّ ــا إىل الــسَّماِء فُمــِسَخت، فُجِعلَــت كمــا تـَ ــا فعَرجــت ِ الكلمــَة، فَتَكلَّمــت ِ

ـا إىل الـسَّماِء، فلَـم يعُرجـا فُبِعـَث إليِهمـا لَكِلمـِة الـَّىت كـا يـَْعُرجـاِن ِ إن ِشـئُتما فَعـذاُب : َتَكلَّما 
ََّ اآلخرِة، وإن شئُتما فعَ  نيا إىل َأن تقـوَم الـسَّاعُة علَـى أن َتلَتِقيـا ا َبُكما، . ذاُب الـدُّ فـإن شـاَء عـذَّ

نيا : فنظــَر أحــُدُمها إىل صــاحِبِه، فقــاَل أحــُدُمها لِــصاحِبهِ . وإن شــاَء رِمحَُكمــا بــل َخنتــاُر عــذاَب الــدُّ
ِن إىل أن َتقوَم السَّاعةُ . ألَف ألف ِضعفٍ   ". فـَُهما يعذَّ

مث إن .  مـــا ىف املوضـــوع مـــن أســـاطري، إذ الزهـــرة هـــى الكوكـــب املعـــروفوواضـــح كـــذلك
الكــالم فيــه عــن الزهــرة ينــاقض مــا جــاء ىف حــديث ابــن حبــان تناقــضا أبلــق، فــالزهرة ىف ذلــك 

ــا ــا مث حتولــت امــرأة، أمــا هنــا فــامرأة ُمــِسَخْت كوكب فالكالمــان . احلــديث كانــت ىف األصــل كوكب
لتهــا، وهــى َمــْسُخها كوكبــا، ليــست ىف الواقــع بعقوبــة، إذ كمــا أن العقوبــة الــىت طا. متعاكــسان

ى أمل ا . اجلمادات ال تشعر  ـا عوضـا عـن تلقيهـا عقـا قـد اسـرتاحت منـه متامـا بـصريور أى إ
وهــذا كلــه عجيــب ). اإلنرتنــت(ولــدينا كــذلك هنــا كلمــة ســر، وكأننــا ىف عــامل املــشباك . مجــادا
  !غريب



 

 

١٦٠ 
قيقـة الـسحر ال يتوقفـون عنـد هـذا احلـد بـل يؤمنـون على أن من يؤمنون مـن املـسلمني حب

ن النــىب عليــه الــصالة والــسالم قــد ُســِحر دئ ذى بــدء أســوق احلــديث الــذى يتعلــق . أيـضا  و
كان رسوُل ِهللا صلَّى هللاُ عليه وسـلَّم ُسـِحَر حـىت كـان ": "صحيح البخارى"ذا األمر، وهو ىف 

تـيِهنَّ  النـساءَ تـى  يـََرى أنـه ْحِر إذا كـان كـذا:  سـفيانُ القـ. وال  . وهـذا أشـدُّ مـا يكـوُن مـن الـسِّ
ىن رجـالِن، فقَعـد أحـُدمها عنـد : فقال  عائشُة، أَعِلْمِت أن َهللا قد أفتاىن فيما استفَتيُته فيـه؟ أ

ُل الرجِل؟ قال: رأسى، واآلَخُر عند رِْجلى، فقال الذى عند رأسى لآلَخرِ  : قـال. َمْطبـوبٌ : ما 
وفــيَم؟ : قـال). رجـٌل مــن بـىن ُزرَيْــٍق َحِليـٌف ليَـُهــوَد كـان منافًقــا(َلِبيــُد بـن أْعــَصَم : ه؟ قـالوَمـْن طَبَّــ

. ىف ُجــفِّ طلعــٍة ذَكــٍر حتــت َرُعوفَــٍة ىف بئـــِر َذْروانَ : وأيــَن؟ قـــال: قــال. ىف ُمــْشٍط وُمــَشاَقةٍ : قــال
هــذه البئــُر الــىت ُأرِيُتهــا، : لفــأتى النــىب صــلَّى هللاُ عليــه وســلَّم البئــَر حــىت اســتخرجه، فقــا: قالــتْ 

أفَـال : فقلـتُ : قالـتْ . فاسـُتْخرِجَ : قـال. وكأن ماَءها نـَُقاَعـُة احلِنَّـاِء، وكـأن خنَلهـا ُرؤوُس الـشياطني
  ".  أَما وِهللا فقد شفاىن هللاُ، وأكَرُه أن أُِثَري على أحٍد من الناِس َشرا: ؟ فقال)تَنشََّرتْ (

 وقوع السحر للنىب ألنه ينـاقض رد القـرآن علـى متهميـه ومع هذا فمن العلماء من ينكر
وأ معهــم ىف هـــذا، وأرى أيـــضا أنــه ال يليـــق بنبوتـــه أن يكــون أعـــداؤه قـــد . نــه رجـــل مـــسحور

ء مــن جانــب حمبيــه،  لــسحر حــىت وصــل إىل تلــك احلالــة الــىت تثــري الــشفقة والــر تــسلطوا عليــه 
ها عاجزا ال ميكنه هو أو غريه أن يصنع إزاءهـا والشماتة واالبتهاج من جانب شانئيه، ويظهر في

ألمـر أصـال. شيئا وفـوق هـذا . وهـذه معـضلة أخـرى أنكـى وأشـد. بل إنه ليبدو وكأنه غري واع 
ملالحظـة فمـثال تقـول القـصة إنـه عليـه الـسالم، بعـد أن ُسـِحَر، كـان : ففى النص أشياء جديرة 

تيهن تى نساءه وال  ن لكنـه . كون ذلكوال أدرى كيف ي. يرى أنه  لو قيل إنه كان يريـد إتيـا
نــه  . ال يــستطيع لكــان الكــالم مفهومــا بغــض النظــر عــن موافقتنــا علــى صــحته أو ال أمــا القــول 

تـيهن فـأمر ال يقبـل التـصور أساسـا، إذ معـىن ذلـك أنـه أصـيب،  تـيهن لكنـه ال  كان يـرى أنـه 
، ىف إدراكه ومل تعد أحواله تسري على    . نظاموالعياذ 

ئـــم، فـــسأل أحـــدمها اآلخـــر ل : مث متـــضى القـــصة قائلـــة إن َمَلَكـــْني قـــد أتيـــاه وهـــو  مـــا 
الرجل؟ وكأن ملكني قد أرسلهما هللا ملعاجلة رسوله ميكن أن جيهاله إىل هـذا احلـد فـال يعرفـا أنـه 

نـا إن ذلـك ال ميكـن أن حيـدث إال إذا ختيل. رسول هللا بل جمرد رجل مـن ماليـني نكـرات الرجـال
ئما حتت شجرة، فقـاال  أن امللكني كا ُمْدِجلَْني ذات ليلة على غري هدى فصادفا رجال جمهوال 

كــذلك نفهــم مــن القــصة أن أحــدمها مل يكــن يعــرف مــاذا أصــاب الرســول، إذ يــسأل . مــا قــاال
ل الرجل؟ فلماذا إذن كان جميئهما إليه ملسو هيلع هللا ىلص؟ : زميله   ما 

ر ســحره ىف بئــر ومل يــضعه ىف بيتــه مــثال حــىت يطمــئن إىل أن أحــدا كــذلك مل وضــع الــساح
لن ميكنه الوصول إليـه، فـضال عـن أنـه سـوف يكـون أسـهل عليـه مـن تكلـف الـذهاب إىل البئـر 
املذكورة والنزول ىف املاء والطـني إلخفـاء العمـل الـسحرى الـذى جهـزه واحتمـال رؤيـة أحـد مـن 



 

 

١٦١ 
الـسماء النــىب مباشــرة بـدال مــن هـذا الــسبيل املعقــد النـاس لــه وهـو يفعــل ذلــك؟ وملـاذا مل تــشف 

ه؟ وتقــول القــصة إن النــىب، بعــد اســتخراجه الــسحر، مل يــشأ أن يثــري علــى أحــد مــن  الــذى قــرأ
لنـاس هنـا هـم املـسلمون؟ لكـن أى شـر ميكـن : وهى عبـارة غامـضة. الناس شرا فهـل املقـصود 

تنـة وقعـت وانتهـى األمـر، إذ علـم أن يصيبهم جراء ذلـك؟ هـل هـو اخلـوف مـن الفتنـة؟ لكـن الف
. املسلمون أنه ملسو هيلع هللا ىلص مسحور وعاجز عن فعل أى شىء ينقـذه مـن احلالـة الـسيئة الـىت كـان عليهـا

ت األخـــرى ىف البخـــارى ومـــسلم وابـــن حبـــان تقـــول إنـــه ملسو هيلع هللا ىلص، حـــني قـــصد البئـــر  بـــل إن الـــروا
ـم ال بـد أن يكـون قـد ليستخرج منها السحر، قصدها ىف مجاعـة مـن إلضـافة إىل أ  أصـحابه، 

م السؤال التاىل كيف ينفى القرآن عـن الرسـول الـسحر، وهـو ذا أمامنـا مـسحور : ر ىف أذها
ت ىف األحاديـث أن " أحد من الناس"بال أى جدال؟ أم هل املقصود بـ هو الـساحر؟ لكـن أمل 

كــم عليــه؟ مث مــن اســتخرج الــسحر مــن املــاء؟ الــساحر جيــب أن يـُْقَتــل؟ فلمــاذا مل يطبَّــق هــذا احل
أهــو الرســول؟ فهــل يليــق بــه ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو النــىب واحلــاكم والقائــد واملــشرع والقاضــى، أن ينــزل بئــرا 
ليبحث فيها عن عمل من أعمال السحر؟ مث إن نزوله البئر للبحث عن السحر معنـاه أنـه كـان 

أم إن من اسـتخرج العمـل مـن البئـر واحـد مـن . سحورايعى ما يفعل وما يرتك، أى أنه مل يكن م
ألمـر حبيـث كلـف أحـد أصـحابه أن  الصحابة؟ فمن هو  ترى؟ وهنا أيضا جند الرسـول واعيـا 

مث ملــاذا مل يقــدم لنــا ذلــك . ومعــىن هــذا أنــه مل يكــن يــشكو مــن شــىء. ينــزل البئــر وحيــضر العمــل
حر بسحره مرة واحدة فقط؟ وأين تفاصـيل الصحاىب تقريرا عن التجربة كلها؟ وهل اكتفى السا

ة الرسول عليه السالم؟   معا
ن يـذهبوا إىل " لبـاب النقـول"وىف الرواية املوجودة ىف  مـر الرسـول صـحابته  للـسيوطى 

. البئر املذكورة فينزحوا ماءها حىت تظهر الصخرة الىت ُوِضع السحر حتتها فيـستخرجوه وحيرقـوه
خذ وقتا وي لفت األنظار، وال يتسق مع قول الرسول إنه ال يريـد أن يثـري بـني وهو عمل مرهق 

وهـذا نـص روايـة . الناس فتنة، إذ ال بد أن يعلم به القاصى والداىن من أهل املدينـة علـى األقـل
ه مَلكـان، فقعـد أحـدمها عنـد رأسـه، ": "لباب النقـول" َمـِرض رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مرضـا شـديدا، فـأ

ومـا : قـال. طُـبَّ : مـا تـرى؟ قـال:  رجليه، فقـال الـذى عنـد رجليـه للـذى عنـد رأسـهواآلخر عند
؟ قال : أيـن هـو؟ قـال: قـال. األعـصم اليهـودى بـن لبيـد: وَمـْن سـحره؟ قـال: قـال. ُسِحرَ : ُطبَّ

ــْأُتوا الركيــة فــانزحوا ماءهــا وارفعــوا الــصخرة مث خــذوا . ىف بئــر آل فــالن حتــت صــخرة ىف كريــة َف
ســر ىف نفــر، فــأَتـَُوا الركيــة فــإذا  بــن فلمــا أصــبح رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعــث عمــار. االكريــة وأحرقوهــ

ماؤها مثل ماء احلناء، فنزحوا املاء مث رفعوا الصخرة، وأخرجوا الكرية وأحرقوها، فإذا فيهـا وتـر 
ن، فجعل كلما قرأ آية احنلت عقـدة. فيه إحدى عشرة عقدة ن السور :  قـل:وأنزلت عليه ها
ــا النــىب ىف ". أعــوذ بــرب النــاس: أعــوذ بــرب الفلــق، قــل ولــنالحظ أن أحــد الــرجلني اللــذين أتي

ما ملكان، ال يعرف معىن  ، واملفروض أ فهـل يعقـل هـذا؟ مث إن . كمـا هـو واضـح" ُطبَّ "الرؤ



 

 

١٦٢ 
هذه الرواية تتحدث عن إحراق السحر، بينما ىف رواية أخـرى للبخـارى غـري الروايـة الـسابقة ال 

حراق للسحر وال حىت استخراج له، عالوة على أن لبيـد بـن األعـصم فيهـا يهـودى ولـيس مـن إ
ــَم تكلُّــف كــل هــذا التعــب ىف " املعــوذتني"وإذا كانــت قــراءة . املوالــسني معهــم تفــك الــسحر فِل

  استخراج السحر وإحراقه؟
 بـــنِ  لبيـــدِ  فقالـــت أخـــت: "البـــن حجـــر نقـــرأ مـــا يلـــى" فـــتح البـــارى"وىف روايـــة أخـــرى ىف 

ْحُر حـىتَّ يُـْذِهَب عقلَـه: األعصمِ   وهـا هـو ذا ". إن يكن نبيـا فـسُيْخبَـُر، وإال فـسُيْذِهُلُه هـذا الـسِّ
لــسحر وشــفاه منــه وأبطــل كيــد ابــن األعــصم، فمــاذا فعلــت أختــه؟ وملــاذا مل  قــد أخــرب هللا نبيــه 

عتنـاق اإلسـالم؟  لكننـا ننظـر فنجـد حياّجها املسلمون بشفاء رسول هللا ويطالبوهـا هـى وأخاهـا 
بـل إن لبيـد بـن األعـصم، . أن األمر قد ُأْكِفَئ عليه ماجور وُأمهِْل متاما بعد ذلك، وكأنـه مل يكـن

تـى لـه ذكـر ىف غـري هـذا احلـديث أفلـم يكـن للرجـل أى دور ىف احليـاة غـري . فيما الحظُت، ال 
رون ىف املــسرحية أو ســحر النــىب عليــه الــسالم؟ لكأنــه ممثــل مــن ممثلــى املنظــر الواحــد ممــن يظهــ

اية القصة، وهـم مـع ذلـك  الفلم ىف لقطة خاطفة يقولون فيها مجلة سريعة مث خيتفون متاما حىت 
كذلك من الـصعب جـدا . سعداء أن ُقدِّر هلم الظهور ىف عمل فىن مجاهريى مع املمثلني الكبار

زحى البئر من الصحابة الكـرام وقـد سـكتوا متامـا بعـد احلادثـة  فلـم يتعرضـوا هـم وال أن نتصور 
    . غريهم من املسلمني للبيد بن األعصم هذا ولو بتقريع

إن أمرا كهذا ال ميكن أن يكـون قـد مـر مـرور الكـرام علـى النحـو الـذى رأينـا وكأننـا أمـام 
ة وحرية وأمل ومؤامرات وصراعات؟ أمل يكن  رد ال موضوع حياة يومية فيها معا موضوع نظرى 

 ما يـََرْونَـه ىف رسـوهلم الكـرمي؟ أيـن عمـر مـثال فلـم يهـتم بتمحـيص املـسألة للصحابة رد فعل على
حىت يضع يده على الفاعـل الـشرير ويعاقبـه العقـاب الـالزم؟ لقـد رأينـا ىف حادثـة اإلفـك وغريهـا 
امــات والــردود والتقــصى والتمحــيص، أمــا هنــا فكلمتــان  عاملــا مــوارا مــن الوقــائع واملــشاعر واال

هـل يعقـل أن حيـدث . عامل التنظري والتجريد البارد ال تـشفيان غليـل الباحـثسريعتان أقرب إىل 
هذا لزعيم دولة وحاكمها وقائدها العسكرى وقاضيها وموجهها، وقبـل ذلـك كلـه رسـوهلا، مث ال 
نسمع شيئا عن موقف أهل املدينة جتاه هذا األمر سـواء مـن املـسلمني املـؤمنني أو خـصومه مـن 

افرين؟ وقبــــل ذلــــك كلــــه كيــــف يعــــّرض هللا ســــبحانه وتعــــاىل نبيــــه هلــــذا اليهــــود واملنــــافقني والكــــ
االضطراب القبيح املُْذِهب للوعى ىف مثل هذا األمر احلساس على يد واحد من أعدائـه؟ مث إن 
الروايـــة تتحـــدث عـــن نـــسائه مجيعـــا رضـــوان هللا علـــيهن، فلمـــاذا مل نـــر ىف الـــصورة ونـــسمع غـــري 

عـل زينـب؟ أيـن رد فعـل أم سـلمة؟ أيـن رد فعـل ميمونـة؟ عائشة؟ أين رد فعل حفصة؟ أيـن رد ف
لذات رضى هللا عنهـا، وهـى يهوديـة  وأين رد فعل بقية أمهات املؤمنني؟ بل أين رد فعل صفية 
األصل، وكان ينبغى أن يكون هلا تعليق على ما صنعه الساحر املواِلس مـع قومهـا أو الـذى هـو 

  منهم؟



 

 

١٦٣ 
ت ىف العقــدومــن شــر ا: "وىف تفــسريه لقولــه تعــاىل كتــب الــشيخ " الفلــق"ىف ســورة " لنفــا

وقد َرَوْوا هـا هنـا أحاديـث ىف أن النـىب ملسو هيلع هللا ىلص سـحره لبيـد بـن األعـصم وأثـر : "دمحم عبده، رمحه هللا
تيـه، وأن هللا  تى شـيئا وهـو ال  سحره فيه حىت كان خييَّل له أنه يفعل الشىء وهو ال يفعله أو 

رَِجت مواّد السحر من بئر، وُعوِىفَ ملسو هيلع هللا ىلص مما كان نزل به مـن ذلـك، ونزلـت هـذه أنبأه بذلك، وُأخْ 
ثـري الـسحر ىف نفـسه عليـه الـسالم حـىت يـصل بـه األمـر إىل أن يظـن أنـه . السورة وال خيفـى أن 

ثـري األمـراض ىف البـدن وال مـن قبيـل ُعـُروض الـسهو  يفعل شـيئا وهـو ال يفعلـه لـيس مـن قبيـل 
لــروحو  لعقــل، آخــٌذ  وهــو ممــا يــصّدق قــول . النــسيان ىف بعــض األمــور العاديــة بــل هــو مــاسٌّ 

ولـيس املـسحور عنـدهم إال مـن ُخـوِلَط ىف عقلـه ". ِإْن تتَّبعـون إال رجـال مـسحورا: "املشركني فيه
  .وُخيِّل له أن شيئا يقع وهو ال يقع، فيخيل إليه أنه يوَحى إليه وهو ال يوَحى إليه

إن اخلرب بتأثري : ل كثري من املقلدين الذين ال يعقلون ما هى النبوة وال ما جيب هلاوقد قا
السحر ىف النفس الشريفة قد صـح، فيلـزم االعتقـاد بـه، وعـدم التـصديق بـه مـن بـدع املبتـدعني 

ــأثري الــسحر ــه ضــرب مــن إنكــار الــسحر، وقــد جــاء القــرآن بت ــدين . ألن فــانظر كيــف ينقلــب ال
لقــرآن علــى ثبــوت الــسحر، ! نعــوذ ! ح ىف نظــر املقلــد بدعــةالــصحيح واحلــق الــصري حيــتج 

ويعــرض عــن القــرآن ىف نفيــه الــسحر عنــه وعــّده مــن افــرتاء املــشركني عليــه، ويــؤول ىف هــذه وال 
ــم كــانوا يقولــون إن الــشيطان يالبــسه : يــؤول ىف تلــك مــع أن الــذى قــصده املــشركون ظــاهر أل

لـسحر عنـدهم، وضـرٌب مـن ضـروبهعليه الـسالم، ومالبـسة الـشيطان تُـ  وهـو بعينـه أثـر . ْعـَرف 
  .السحر الذى ُنِسب إىل وليد، فإنه قد خالط عقله وإدراكه ىف زعمهم

لتـواتر عـن املعـصوم صـلى هللا  والذى جيب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب هللا 
وقـد جـاء ينفـى الـسحر . نفيهعليه وسلم، فهو الذى جيب االعتقاد مبا يثبته وعدم االعتقاد مبا ي

ثبــات حــصول الــسحر لــه إىل املــشركني أعدائــه ووخبهــم  عنــه عليــه الــسالم حيــث نــسب القــول 
وأما احلديث، على فرض صحته، فهو آحاد، . فإذن هو ليس مبسحور قطعا. على زعمهم هذا

ثـــري الـــسحر ىف عقلـــه عقيـــدة ب العقائـــد، وعـــصمة النـــىب مـــن  ـــا ىف   مـــن واآلحـــاد ال يؤخـــذ 
لظــن واملظنــون ليقــني، وال جيــوز أن يؤخــذ فيهــا  علــى أن . العقائــد ال يؤَخــذ ىف نفيهــا عنــه إال 

أمـا مـن قامـت . احلديث الذى يصل إلينا من طريق اآلحاد إمنا حيّصل الظن عند من صح عنـده
وعلى أى حال فلنا بل علينا أن نفـوض . له األدلة على أنه غري صحيح فال تقوم به عليه حجة

خــذ بــنص الكتــاب وبــدليل العقــل، فإنــه إذا خــولط  األمــر ىف احلــديث وال حنّكمــه ىف عقيــدتنا و
النــىب ىف عقلــه كمــا زعمــوا جــاز عليــه أن يظــن أنــه بلَّــغ شــيئا وهــو مل يبلِّغــه أو أن شــيئا نــزل عليــه 

مث إن نفـــى الــسحر عنـــه ال يــستلزم نفـــى . واألمـــر ظــاهر ال حيتـــاج إىل بيــان. وهــو مل ينـــزل عليــه
جلنــون نفــسه، ولكــن مــن احملــال أن يــصيبه  الــسحر مطلقــا، فرمبــا جــاز أن يــصيب الــسحُر غــريَه 

  .ألن هللا عصمه منه



 

 

١٦٤ 
. نعـوذ  مـن اخلـذالن! وما أشـّد خطـره علـى مـن يظـن أنـه حيبـه! ما أضّر احملب اجلاهل

ملـرة ال جيـوز أن يعـد مبتـدعا ألن هللا تعـاىل ذكـر مـا يعتقـد  ىف الـسحر  بـه املؤمنـون ىف على أن 
ت، ووردت األوامر مبا جيـب علـى املـسلم أن يـؤمن ..." آمن الرسول: "قوله وىف غريها من اآل

ت ىف شىء من ذلك ذكر الـسحر علـى أنـه ممـا جيـب اإلميـان بثبوتـه  به حىت يكون مسلما، ومل 
هـو أّن " الـصحيح"بـل الـذى ورد ىف . أو وقوعه على الوجه الذى يعتقد به الوثنيون ىف كـل ملـة

مسـه لسحر وُيَسمَّى  ملرة فيما يـُْعَرف عند الناس  . تعلُّم السحر كفر، فقد طلب منا أال ننظر 
وجاء ذكر السحر ىف القرآن ىف مواضع خمتلفة، وليس من الواجب أن نفهم منه ما يفهم هـؤالء 

: لــه تعــاىلقــال القــراء ىف قو . العميــان، فــإن الــسحر ىف اللغــة معنــاه صــرف الــشىء عــن حقيقتــه
  .مبعىن واحد" َسَحَره وَأَفَكه"، أى أىن تـُْؤَفكون وُتْصَرفون؟ "فَأىنَّ ُتْسَحرون؟"

ومــاذا علينـــا لــو فهمنـــا مــن الـــسحر الــذى يفـــرق بــني املـــرء وزوجــه تلـــك الطــرق اخلبيثـــة 
الدقيقــة الــىت تــصرف الــزوج عــن زوجتــه، والزوجــة عــن زوجهــا؟ وهــل يبعــد أن يكــون مثــل هــذه 

َعلَّم وتطّب لـه األسـاتذة، وحنـن نـرى أن كتبـا أُلَِّفـْت، ودروسـا تـُْلَقـى لتعلـيم أسـاليب الطرق مما يـُتَـ 
التفريق بني الناس ملن يريد أن يكون من عمال السياسة ىف بعـض احلكومـات؟ وقـد يكـون ذكـر 

أى بلــغ مـن أمـر مــا يتعلمونـه مــن . املـرء وزوجـه مــن قبيـل التمثيــل وإظهـار األمـر ىف أقــبح صـورة
ه، . يل وطرق اإلفساد أن يتمكنوا به من التفرق بني املرء وزوجهضروب احل وسـياُق اآليـة ال 

: قـال". الـشياطني"وِذْكُر الشياطني ال مينعنا من ذلـك بعـد أن مسـى هللا خبثـاء اإلنـس املنـافقني بــ
 وِســْحرُ ". شــياطني اإلنــس واجلــن يُــوِحى بعــضهم إىل بعــض: "، وقــال"وإذا َخَلــْوا إىل شــياطينهم"

ـا تـسعى: "فرعون كان ضر من احليلة، ولـذلك قـال ـا : ، ومـا قـال"ُخيَيَّـل إليـه مـن سـحرهم أ إ
  ما سحرك عن وجه كذا؟ أى ما صرفك عنه؟: تقول العرب: قال يونس. تسعى بسحرهم

ولو كان هؤالء يقدرون الكتـاب قـدره، ويعرفـون مـن اللغـة مـا يكفـى لعاقـل أن يـتكلم مـا 
ذه الوصمةَهَذروا هذا اهلَْذر سـورة (وكيف يصح أن تكون هـذه الـسورة .  وال وصموا اإلسالم 

ــا مكيــة ىف قــول عطــاء واحلــسن وجــابر وىف روايــة ابــن  ") الفلــق" نزلــت ىف ســحر النــىب ملسو هيلع هللا ىلص مــع أ
كريــب عــن ابــن عبــاس، ومــا يزعمونــه مــن الــسحر إمنــا وقــع ىف املدينــة؟ لكــن مــن تعــوَّد القــول 

  !".نعوذ  من اخلبال. كن الكالم معه حبالحملال ال مي
شـوقى ضـيف ىف هـذه املـسألة . ولقد شعرت بربد الراحة حني طالعت ما كتبه أسـتاذى د

، إذ ينحو نفس النحو الـذى "سورة الرمحن وسور قصار: "من كتابه" الفلق"لدن تفسريه لسورة 
ذ بعـض املفـسرين بظـاهر هـذه اآليـة أخـ: "قال رمحـه هللا. انتحيته، وكان قد كتبه منذ عدة عقود

ت ىف ":الكرمية، فقال ُعَقد َخـْيٍط حـني  ينفثن أو ينفخن ىفى هن الساحرات الالئ" الُعَقدِ  النـَّفَّاَ
لتخاييل كمن يـرى الـسراب مـن بعيـد . يـَْرِقني عليها من يُِرْدن إيذاءه ومعروف أن السحر متويه 



 

 

١٦٥ 
ر مـن إحـدى نوافـذه وهـو جـالس فيـه ُخيِّـَل إليـه أن فيظنه ماء أو كراكـب القطـار الـسائر إذا نظـ

  . اجتاه خمالف لسريه األشجار تسري ىف
د: واختلـــف األســـالف مـــن ى ألـــه حقيقـــة أم ال؟ وذهـــب املعتزلـــة وأبـــو إســـحق اإلســـرتا

إىل أنه ال حقيقـة لـه، وإمنـا هـو متويـه وختييـل وإيهـام وضـرب مـن اخلفـة ى أصحاب اإلمام الشافع
وجـاءوا بِـِسحٍر  النَّـاِس واسـَرتهبوهم سـحروا َأعـني: " علـى ذلـك بقولـه تعـاىلواسـتدلوا والـسرعة،

ــمى أ". عِظــيمٍ   النــاس بتخيــيالت ال حقيقــة هلــا علــى حنــو مــا يــصنع املــشعوذون خبفــة  خــدعواأ
ــا تَــْسَعى": ســورة طــه واســتدلوا أيــضا بقــول هللا ىف. أيــديهم َّ  ، ومل يقــل"ُخيَيَّــُل ِإَلْيــِه ِمــن ِســْحرِِهم َأ

إىل أن الـــسحر ى وذهــب الــشافع. خييـــل إليــه: ، ولكــن قــال"تَــسعى علـــى احلقيقــة ":جــلَّ شــأنه
ى رأ وكأنـه ىف. جيلـس معـه ويتحـدث إليـه مقابلـه أو مـن متـريض ال ختييـل، كمـا يـؤثِّر املتثائـب ىف

وكأنــه يــرى أال . ثــريات نفــسية: اإلمــام الكبــري وسوســة وأمــراض، أو ِبلغــة علــم الــنفس احلــديث
ه ىف.  لهحقيقة آيـة سـورة  القـرآن، ولقولـه ىف أمـا أهـل الـسنة فـذهبوا إىل أنـه حقيقـة لـذكر هللا إ

، وقالوا لو مل تكن له حقيقـة ملـا أمكـن "النَّاَس السِّْحر َكَفروا يعلِّمون الشَّياِطنيَ  وَلِكنّ  ":"البقرة"
  . تعليمه وال قال هللا إن الشياطني يعلمونه الناس

ن هللا تعاىل إمنا حيكوقد رد الشيخ دمحم ع اعتقـادات املخـاطبني، ى بده على هذه احلجة 
لـــشياطني فيهـــا  ىف وذكـــر القـــرطىب. نفـــسها وإن مل تكـــن صـــحيحة ىف اآليـــة أنـــه قيـــل إن املـــراد 

ن الـسبب ىف. الضالل شياطني اإلنس املتمادون ىف نـزول اآليـة  وذكر بعـض احملتجـني للـسحر 
وا إىل رجل منهم هو وبناته أن يسحروا الرسول عنـد رجوعـه مـن ما قيل من أن يهود املدينة طلب

بئر ذروان وأثَّر فيه السحر كما زعـم بعـض الـرواة،  غزوة احلديبية، فأخذوا بعض أثره ودفنوه ىف
ألثر، وزعموا أنه كان به إحـدى  ه  فظهر له جربيل وأخربه حبقيقة األمر، فأرسل إىل البئر من أ

ت  ِت ِىف "وكـــأن ". ملعـــّوَذتـَْني ا"عـــشرة عقـــدة بعـــدد آ ـــا ى هـــن بنـــات هـــذا اليهـــود" ْالُعَقـــدِ  النـَّفَّ
نـه لـو صـح. الساحرات ذلـك ألفـضى إىل  وقد أنكر املعتزلة هذه القصة أشد اإلنكار حمتجـني 
نبوة الرسول بتصديق الكفار فيما رواه القرآن عنهم إذ كانوا يقولون عن الرسول كما  القدح ىف

، يريـدون بـذلك أنـه جمنـون " مـسحوراِإْن تـَتَِّبعـون ِإال رجـال: ""سراُء والفرقاناإل"ى سورت جاء ىف
ئـه ثـري الـسحر فيـه : وقـال املعتزلـة أيـضا. زايله عقله بسبب السحر فـرتك ديـن آ كيـف ميكـن 

 ، ويقــول للرســول ىف"وال يفلــح الــساِحر حيــُث َأَتــى": "طــه"ســورة  عليــه الــسالم، وهللا يقــول ىف
ّ يعـِصمك ِمـن الَّنـاسِ : " ال ميكـن نقـضهقوالسورة املائدة  ؟ ومـن اخلطـإ البـنيِّ أن نعـارض مـا "وا

ا واضحة الزيف والبطالن عصمته بقصة مروية غري وثيقة، يقوله القرآن ىف   . بل إ
الســـتعاذة مـــن النـــساء " النفـــث"علـــى ظـــاهر اآليـــة، وَأوََّل ى أن يـُْبِقـــى وحـــاول الزخمـــشر 

ت ىف إمـا أنـه يـستعاذ مـن عملهـن وإمثهـن فيـه، وإمـا أنـه يـستعاذ : حد وجوه ثالثةالُعَقد  النفا
مــن فتنــتهن النــاس بـــسحرهن وخــداعهن، وإمــا أنـــه يــستعاذ ممــا يــصيب هللا بـــه مــن الــشر عنـــد 



 

 

١٦٦ 
ويلــني لآليــة ينفيــان عنهــا فكــرة ى وجيــد الزخمــشر . نفــثهن علــى ضــوء آراء أصــحابه مــن املعتزلــة 

ــــ: لالـــسحر والـــسحرة والـــساحرات، فقـــا ت ىف"جيـــوز أن يكـــون املـــراد ب ـــد النفـــا النـــساء " الُعَق
مـــن أن كيـــدهن عظـــيم، تـــشبيها لكيـــدهن " يوســـف"ســـورة  الكيَّـــادات َأْخـــًذا ممـــا جـــاء عـــنهن ىف

ن النساء الالئ .العقد لسحر والنفث ىف يفـنتَّ الرجـال بتعرضـهن هلـم ى وجيوز أن يكون املراد 
ن يـسحر مـا ى هـذا الـرأ ىفى وكأمنـا يـستلهم الزخمـشر . م بـذلكوعرضهن حماسنهن عليهم، كـأ

نـه سـاحر، وكـأن القـرآن ى يرتدد على ألسنة الناس قدميا وحـديثًا مـن وصـف مجـال املـرأة املغـر 
ــا عــن الفاتنــات   الكــرمي اســتعار صــورة الــساحرات الــىت كانــت الصــقة بنفــوس العــرب للتعبــري 

: الكــالم ل عليــه الــسالم اجلمــال والبالغــة ىفالرســو ى وقــد مســ. الرجــال ينفــثن فتنــتهن ىفى الالئــ
  . "إن من البيان لسحرا: "سحرا، فقال

ت"اآليــة إىل أن  أمــا الــشيخ اجلليــل دمحم عبــده فــذهب ىف مــة "كـــ" نفَّاثــة"مجــع " النفَّــا عالَّ
، واملـــراد النمـــامون املقِطّعـــون لـــروابط األلفـــة احملرِّفـــون هلـــا مبـــا يلقـــون عليهـــا مـــن ِضـــرام "وفهَّامـــة

ولئــك  وإمنــا جــاءت العبــارة كمـا ىف: "يقــول. ائمهممنـ اآليــة ألن هللا جــلَّ شــأنه أراد أن يــشبههن 
 فيمـا يومهـون بـه السحرة املشعوذين الذين إذا أرادوا أن حيلوا عقدة احملبة بـني املـرء وزوجـه مـثال

، والنميمـة بـني الـزوجني  للعقـدة الـىتالعامة عقدوا عقدة مث نفثوا فيها وحّلوها ليكون ذلك حـال
ا حتوِّل ما بني الـصديقني مـن حمبـة إىل عـداوة بوسـيلة خفيـة   تشبه أن تكون ضر من السحر أل
كاذبة، والنميمة تضلِّل وجدان الصديقني كما يضلل الليل من يـسري فيـه بظلمتـه، وهلـذا ذكرهـا 

علـى  حـىت قـالوا إن منـه مـا يبـىن وقـد ظـن قـوم أن للـسحر أصـال. عقب ذكـر الغاسـق إذا وقـب
لــشياطني ووسوســتها أو علــى استحــضار  ثــري االتــصال  ثــري الكواكــب وخصائــصها أو علــى 

لعزائم والرَُّقى شديد عن السحر حىت ليجعل الساحر آبًقـا مـن ى ى احلديث النبو  وىف. اجلنِّ 
مــن عَقــد عقــدة مث نَفــث فيهــا فقــد ســحر، ومــن ســحر فقــد : "الــدين، إذ يقــول عليــه الــسالم

ا كان اإلسالم ليبقـى علـى خرافـة الـسحر، وقـد أعلـن حـر ال هـوادة فيهـا علـى كـل وم". أشرك
لعــرب إىل املــستوى العقلــ حبيــث أصــبحوا ال  الالئــق بكمــال النــوع اإلنــساىنى خرافــة، وارتقــى 

م الدينيـــة والدنيويـــة، وحبيـــث أصـــبحوا أمـــة مـــشغوفة  خيـــضعون لـــسوى العقـــل واملنطـــق ىف شـــؤو
خلرافةفوسها كلُّ ما كان متأصاللعلم قد اجُتثَّ من ن   "...". فيها من خرافة وإميان 

 ورغم كل مـا قلـت ممـا أ مقتنـع بـه، وأرجـو أن يكـون اقتنـاعى بـه صـحيحا، أسـوق رأى 
فـأ أضــع . سـيد قطـب ىف هـذه املـسألة، وهــو خيـالف هـذا الـذى كتبتـه هنــا، وذلـك إبـراء للذمـة

: قـال رمحـه هللا. ونرجو أال حيرمنا هللا من األجر ىف احلالتني. الرأيني أمام القراء ليوازنوا ويفاضلوا
اليهـود جيـرون  فال بد من كلمة هنا عن السحر وعما يفرق بني املرء وزوجه مما كـان أولئـك وبعد

كــل وقــت أن بعــض   مــا يــزال مـشاهدا ىف إنــه. خلفـه ويرتكــون كتــاب هللا وراء ظهــورهم مـن أجلــه
مســاء، ولكنــه مل . م عــن كنههــا بعــدالنــاس ميلكــون خــصائص مل يكــشف العلــ لقــد مســى بعــضها 



 

 

١٦٧ 
كيـف ميلـك ؟ وكيـف يـتم؟ ما هو) التخاطر عن بعد ("ىالتيليبياث"هذا . حيدد كنهها وال طرائقها

، العـادة وال بـصره إنسان أن يدعو إنسا على أبعاد وفواصل ال يصل إليها صـوت اإلنـسان ىف
مــا هــو؟ وكيــف ى وهــذا التنــومي املغنطيــس؟ بعــادفيتلقــى عنــه دون أن تقــف بينهمــا الفواصــل واأل

إىل ى فــإذا أحــدمها يــوح، يتــصل فكــر بفكــر وأن ،كيــف يقــع أن تــسيطر إرادة علــى إرادة؟ يــتم
   ؟كأمنا يقرأ من كتاب مفتوح وإذا أحدمها يتلقى عن اآلخر، اآلخر

ــه إىل اليــوم ىف إن ــه هــذه القــوى الــىت كــل مــا اســتطاع العلــم أن يقول ــا هــو أن  اعــرتف 
ى أمـور كثـرية أخـرى ميـار  ومثة ؟كيف تتم: ومل يقل قط؟ ما هي: أعطاها أمساء، ولكنه مل يقل قط

ـا وإمـا ألنـه مل يهتـد إىل وسـيلة  لالعـرتاف فيهـا العلـم إمـا ألنـه مل جيمـع منهـا مـشاهدات كافيـة
 مل حيـاول إنكـار كـل قـوة روحيـةى وفرويـد الـذ التنبئيـة، هـذه األحـالم. نطـاق جتاربـه تـدخلها ىف

 مث إذا هــذه النبــوءة تــصدق ىف، كيــف أرى رؤ عــن مــستقبل جمهــول. يــستطع إنكــار وجودهــا
كيــف أحــس أن أمــرا مــا : لــيس هلــا اســم بعــد اخلفيــة الــىت وهــذه األحاســيس؟ الواقــع بعــد حــني

 بعد قليل، مث حيدث ما توقعت على حنو من األحناء؟ قادم سيحدث بعد قليل أو أن شخصا ما
هولــة ىفى الواقــع أن يقــف إنــسان لينفــ ىفمــن املكــابرة  إنــه الكــائن  ببــساطة مثــل هــذه القــوى ا

ا هذه القوىى البشر     .رد أن العلم مل يهتد بعد إىل وسيلة جيرب 
 واألحوط إمنا األسلم.  وراء كل أسطورةى معىن هذا هو التسليم بكل خرافة واجلر  وليس

اهيـل موقفـ أن يقف العقل اإلنـساىن وال يثبـت علـى  اإلطـالق علـىى ال ينفـ: ا مـرأمـام هـذه ا
اإلطالق حىت يتمكن بوسائله املتاحة له بعد ارتقاء هـذه الوسـائل مـن إدراك مـا يعجـز اآلن عـن 

ن ىف هـــذا  األمـــر شـــيئا فـــوق طاقتـــه ويعـــرف حـــدوده وحيـــسب للمجهـــول ىف إدراكـــه أو يـــسلم 
 للنـاس مـن قبيـل هـذه األمـور، مـن قبيـل هـذه األمـور، وتعلـيم الـشياطني السحر. الكون حسابه

 احلــواس واألفكــار وإمــا ىف إمــا ىف: صــورة مــن صــوره القــدرة علــى اإلحيــاء والتــأثري تكــون وقــد
ذكــر القــرآن وقوعــه مــن ســحرة فرعــون كــان جمــرد ى األشــياء واألجــسام، وإن كــان الــسحر الــذ

ــا تــسعىخييَّــ: "ختييــل ال حقيقــة لــه مثــل هــذا التــأثري وال مــانع أن يكــون ". ل إليــه مــن ســحرهم أ
وإن  ، فاالنفعـاالت تنـشأ مـن التـأثرات. وبـني الـصديق وصـديقه، وسيلة للتفريق بني املـرء وزوجـه

ذن هللا علـــى النحـــو الـــذ ر واألســـباب واملـــسببات ال تقـــع كلهـــا إال  ى كانـــت الوســـائل واآل
بـني ة  متعارفهاروت وماروت، ومىت كا ببابل، فإن قصتهما كانت: أما من مها امللكان. أسلفنا

ــم مل يكــذبوا هــذه اإلشــارة ومل يعرتضــوا عليهــا الكــرمي  القــرآن وقــد وردت ىف. اليهــود بــدليل أ
ـا، وكـان ىف  إشارات جمملة لبعض األحداث الىت ذلـك اإلمجـال   كانـت معروفـة عنـد املخـاطبني 

هــو ومل يكــن هنالــك مــا يــدعو إىل تفــصيل أكثــر ألن هــذا التفــصيل لــيس ، كفايــة ألداء الغــرض
   .املقصود



 

 

١٦٨ 
وردت حــول  خلــف األســاطري الكثــرية الــىت" ظــالل القــرآن" حنــن ىفى أحــب أن جنــر  وال

ـا، قصة امللكني ريـخ البـشرية مـن  ولقـد مـضى ىف. فليست هنالـك روايـة واحـدة حمققـة يوثـق 
ت واالبتالءات ما يناسب حالتها وإدراكها ىف  كل طور من أطوارها، فـإذا جـاء االختيـار ىف  اآل

لقيـاس إىل شـىت  رة ملكني أو ىفصو  صورة رجلـني طيبـني كاملالئكـة فلـيس هـذا غريبـا وال شـاذا 
ا البشرية وه الىت اخلارقة الصور وشىت االبتالءات    ".وتقفى وه، ختطوى وه، حتبوى مرت 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

١٦٩ 

 
إذ مـن الطبيعـى متامـا أن يكـون لكـل منـا . احلسد شعور بشرى ال ختلو منه نفس إنـسانية

رد فعل حني يرى غريه وقد أجنز إجنـازا متميـزا تَـْشَرِئّب إليـه األعنـاق أو بلـغ مرتبـة عاليـة ىف هـذا 
ــال أو ذاك مــن جمــاالت احليــاة ورد الفعــل قــد يكــون رغبــة عنــد احلاســد ىف بلــوغ مثــل تلــك . ا

وقـد أشـار إليـه الرسـول عليـه الـصالة ". الِغْبطـة: "املرتبة، وهذا هو احلـسد احلَـَسن، وقـد يـسمَّى
ه هللاُ : ال َحَسد إال ىف اثنتني: "والسالم بقوله ، وآَخـُر  ىف  ماًال َفَسلََّطُه علَـى َهَلَكتِـهِ رجل آ احلَـقِّ

ُ ِحْكَمًة َفهو يـَْقضِ  َّ ُه ا وقد يكون رد الفعل حقدا ضار ورغبة شـريرة ىف أن ". ا ويـَُعلُِّمهاى آ
ا عليه، وهو احلسد الذى يـدور عليـه هـذا الفـصلتز  بـل  . ول عن احملسود النعمة الىت أنعم هللا 

كثريا ما يصل هذا الشعور الشرير إىل الدرجة الىت يعمـل احلاسـد جاهـدا علـى إزالـة النعمـة عـن 
ن أحـدمها ، فتقبـل هللا قـر  ومل صاحبها وإنزال األذى به كمـا وقـع بـني ابـىن آدم حـني قـرَّ قـر

نــه إال أن قتــل أخــاه حــسدا وحقــدا ن أخيــه، فمــا كــان مــن األخ الــذى رُِفــض قر . يتقبــل قــر
وهناك االعتقاد ىف العني املنتشر ىف بالد انتـشارا رهيبـا حـىت ليفـسر كثـري جـدا منـا مـا يـصيبهم 

لعـني وإن حاولـَت أن تـرجعهم عـن . من ضرر أو خسارة أو مرض أو فشل أو جنـون أو عجـز 
م ىف احلالذلك ا ك جوا وال مـشاحة ىف أن احلـسد . لكن احلسد مذكور ىف القـرآن: العتقاد أ

مــذكور ىف القــرآن ىف عــدة مواضــع، لكــن هــل احلــسد املــذكور ىف القــرآن هــو العــني؟ صــحيح أن 
ــا تفعــل  ــا حــق وأ هنــاك أحاديــث منــسوبة للنــىب عليــه الــصالة والــسالم تتحــدث عــن العــني وأ

الشخص املَْعُيون   ا وأ   لكن ما مدى َحقِّيَّة تلك األحاديث؟ . كذا وكذا، وأ
فمـثال ىف النـسخة الفرنـسية . لـيس مقـصورا علـى املـسلمني" العـني" على أن االعتقاد ىف 

جنــــد أن هــــذا االعتقــــاد اعتقــــاد قــــدمي، إذ كــــان معروفــــا مــــثال لــــدى " ويكيبيــــد"مــــن موســــوعة 
. لعــصور الوســطى، وعنــد كثــري مــن الــشعوب األخــرىالــسومريني والبــابليني، وبــني األوربيــني ىف ا

ــة أن منبــع هــذه اخلرافــة صــقلية وبــالد أمريكــا الوســطى" كولومبيــا"وىف موســوعة  وىف . اإلجنليزي
أن هــذا االعتقــاد كــان منتــشرا بــني اإلغريــق والرومــان وىف عــدد كبــري مــن " املوســوعة الربيطانيــة"

لعـني احلـّسادة، الثقافات الشعبية حـول العـامل، وأن األطفـال واحل ت هـم، ىف نظـر املـؤمنني  يـوا
أكثر من غريهم تعرضا لذلك األذى، وأنه هلذا السبب لو أن أحدهم أثـىن علـى مجـال األطفـال 

 . ىف أسرة ما فإن أهل األطفال املمدوحني يتوقعون حدوث شر هلم
لدوحـــة، إ ذ  وهـــذا يـــذكرىن مبـــا حـــدث معـــى حـــني كنـــت أزور دكتـــورا ىف مقـــام تالمـــذتى 

عتبــار أن  كعـادتى ىف مثــل تلــك األحـوال أثنيــت علــى مجـال أبنائــه إلدخــال الـسرور علــى قلبــه 
الكلمة الطيبة صدقة، ففوجئت ىف احلال بيده تنطلق مبـسوطة الراحـة حنـو وجهـى وفمـى، يتقـى 

بنائه جراء هـذا الثنـاء الـضار، وهـو يقـول مـا هـذا  دكتـور؟ : ا األذى الذى يعتقد أنه سيقع 



 

 

١٧٠ 
رد علىَّ، وصرت ىف ربـع هـدومى! ما شاء هللا! م هللاس وال . فشعرُت كأْن قد ُدِلق برميل ماء 

إن أوالدك قبـاح املنظـر تـشمئز : "أتراىن كـان ينبغـى أن أقـول لـه. أدرى ماذا كان ينبغى أن أفعل
  مثال حىت يفرح ويرحب مبا أقول؟ " الكالب منهم

قـد قرَّعـه " الكهف" مالك اجلنتني ىف سورة سيقول املتسرعون إن الرجل الصاحل ىف قصة
، ويتخذون ذلك دلـيال علـى "ال قوة إال ! ما شاء هللا: ولوال إذ دخلَت جنَتك قلتَ : "قائال

أنــه جيــب ىف مثــل تلــك الظــروف أن يقــول الــشخص هــذه العبــارة حــىت ال حتــدث مــصيبة بــسبب 
ال " الكهـف"َعطَـن أن األمـر ىف سـورة ولكن فات هؤالء املتعجلني ضيقى ال. الثناء على األوالد

صــلة بينـــه وبـــني العـــني مطلقـــا، بـــل املقـــصود أن مالـــك البـــستانني، بـــدال مـــن غـــروره مبالـــه وكـــربه 
لنعمة، كان ينبغى أن يذكر هللا سبحانه بوصفه املنعم املكرم ويـشكره علـى مـا  وغطرسته وكفره 

تهم عقيــدة العــني احلــسادة حــىت  ولكــن مــاذا نقــول ملــن تلبــس. أفــاء عليــه مــن أمــوال وممتلكــات
  اضطربت عقليتهم وفسدت فسادا ال يرجى بـُْرُؤه؟ 

القدمي واجلديد، وخصصْت هلا : وقد جاء ذكر العني احلسادة ىف الكتاب املقدس بعهديه
ــا ". حــسد"و" العــني الــشريرة: "مــادتني" دائــرة املعــارف الكتابيــة" ى هــ"وىف املــادة األوىل نقــرأ أ

لغـري، أو  مـا عنـد الغـري أو تتمـىن زوالـه، أو الـىتى تـشته لىتالعني احلسودة ا تريـد إيقـاع األذى 
: ٦؛ مـت ٢٢: ٢٨، ٦: ٢٣، أم ٥٦ و٥٤: ٢٨، ٩: ١٥انظر تث ( تبخل مبا عندها  الىت
العــصور   بعــض األوســاط ىفوكــان يــشيع ىف). ٣٤: ١١، لــو ٢٢: ٧، مــرقس ١٥: ٢٠، ٢٣

بعض بالد الشرق، أن للعني الشريرة قدرة علـى إيقـاع  ىف االقدمية، وال يزال هذا االعتقاد سائد
لغري، فكانوا يتخذون من التمـائم والُعـَوذ مـا يظنونـه يـدفع عـنهم أذى العـني  األذى بل واملوت 

جنيـل . الكتاب املقدس، ترادف احلسد والطمـع والعني الشريرة، ىف. الشريرة فبمقارنـة مـا جـاء 
لرســالة) ٢٢: ٧(مــرقس  ــة مــع مــا جــاء  تــرادف " العــني الــشريرة"جنــد أن ) ٢٩: ١( إىل رومي
لــد الثالــث مــن  ىف" حــسد"فالرجــاء الرجــوع إىل مــادة (احلــسد  دائــرة املعــارف "موضــعها مــن ا
  "). الكتابية

احلــسد هــو النظــرة احلقــودة إىل مــا "مــن نفــس دائــرة املعــارف نقــرأ أن " حــسد"وىف مــادة 
ـــم لـــدى اآلخـــرين، هـــو نظـــرة عـــدم الرضـــى، والـــشع ور اخلبيـــث مـــن الـــشخص حنـــو اآلخـــرين أل

 وتـستخدم ىف. ميتلكون ما ال ميتلكه، ويتمىن أن يتحول إليه ما لـديهم مـن نعمـة أو أن يُـْسَلبوها
للداللة علـى احلـسد مبعنـاه الـسيئ، أو للداللـة علـى الغـرية " كناه: "العهد القدمي الكلمة العربية

 عــن هللا أو عــن األفاضــل مــن النــاس، اسن مــرار فتــستخدم الكلمــة مبعناهــا احلــ. مبعناهــا احلــسن
ــذا املعــىن ا أقــل نــسبيا مبعناهــا الــسيئ مــرار اوتــستخدم أيــض  عــن النــاس، ولكنهــا ال تــستخدم 

فكـان لـه مـواٍش مـن الغـنم ومـواٍش مـن "  ىففنراهـا مبعناهـا الـسيئ مـثال...  عـن هللااالسيئ مطلقـ



 

 

١٧١ 
تـــــك " (فحـــــسده إخوتـــــه"، )١٤:٢٦تـــــك " (البقـــــر وعبيـــــد كثـــــريون، فحـــــسده الفلـــــسطينيون

ويـزول حـسد "، )١٦:١٠٦مـز " (احمللـة وهـرون قـدوس الـرب وحسدوا موسى ىف"، )١١:٣٧
كمـا أن الكلمـة نفـسها مبعناهــا ). إخل... ١٣:١١إش " (أفـرامي، وينقـرض املـضايقون مـن يهـوذا

، ١٤:٣٤، ٥:٢٠خــر " (إلــه غيــور" للــرب، فهــو االغــرية احملمــودة، وتـُْنــَسب كثــري  احلــسن تعــىن
ـــــث  ـــــش ١٣ و١١:٢٥، ١٥:٦، ٩:٥، ٢٤:٤ت ، حـــــز ١٤ و١٠:١٩مـــــل ١، ١٩:١٤، ي

  ). إخل... ٢:٨، ١٤:١، زك ١٨:٢، يوئيل ٢٥:٢٩

وهنـــاك الكثـــري مـــن التحـــذيرات مـــن حـــسد األشـــرار أو الغـــرية مـــنهم مهمـــا بلـــغ جنـــاحهم 
ويـــــذكر ســـــفر ). ٣٩ و١:٢٤، ١٧:٢٣، ٣١:٣، أمثـــــال ٣ و٢:٧٣، ١:٣٧مـــــز (الظـــــاهر 

مــاك ىفاجلامعــة أن اإلنــ العمــل وتنميــة مهاراتــه نتيجــة حــسده لنجــاح اآلخــرين،  سان ينــدفع لال
ى ويـرو ). ٤:٤جـا " (رأيت كل التعـب وكـل فـالح عمـل أنـه حـسد اإلنـسان مـن قريبـه: "فيقول

تـك (قـصة عيـسو ويعقـوب  حـدثت نتيجـة احلـسد، كمـا ىف الـىتى العهد القدمي الكثري من املآس
، وقـصة )١١:٣٧تـك (، وقـصة يوسـف وإخوتـه )١:٣٠تـك (، وقصة راحيـل وليئـة )٤١:٢٧

لقـول" األمثـال"ويـصور سـفر ). ١٤ و١٣:٥، ٦ و٥:٣أس (ى هامان ومردخا : قـوة احلـسد 
أن احلـــسد قـــوة جبـــارة تـــدفع إىل ارتكـــاب أفظـــع ى أ). ٤:٢٧أم " (مـــن يقـــف قـــدام احلـــسد؟"

 ،ألن الغــيظ يقتــل الغــىب"أليــوب  ويقــول أليفــاز التيمــاىن. ااألمثلــة املــذكورة آنفــ الــشرور كمــا ىف
قلــب احلاســد،  فمــا أشــد مــا يفعــل احلــسد ىف). ٢:٥أيــوب " (متيــت األمحــق) احلــسد(والغــرية 

  ). ٣٠:١٤أم " (خنر العظام احلسد: "لذلك يقول احلكيم

نيتــان للتعبــري عــن احلــسد والغــرية مهــا  وتــستخدم ىف " فثونــوس"العهــد اجلديــد كلمتــان يو
(phthonos)ـــسيئ ، وهلـــا علـــى الـــدوام ، ١٠:١٥، مـــرقس ١٨:٢٧انظـــر مـــت ( املـــدلول ال

" زيلـــــوس"، مث )إخل... ٣:٣ى ، تـــــ٤:٦ى تـــــ١، ١٥:١ ، ىف٢٦ و٢١:٥، غـــــل ٩:١روميـــــة 
(zelos)تــستخدم أحيـــاى العربيـــة مبــدلوليها احلـــسن والــسيئ، فهـــ" كنــاه"تقابــل كلمـــة  ، الــىت 

 الغـرية ىفى حـسنة هـ"، أو )١٧:٢يـو  ("غرية بيتك أكلتىن" للداللة على الغرية احملمودة كما ىف
، ٢:٩، ١١:٧كــــو ٢، ٢:١٠، روميــــة ٣:٢٢، ٢٠:٢١ انظــــر أع - ١٨:٤غــــل " (احلــــسىن
  ). ١٩:٣، رؤ ١٤:٢ى ، ت١٣:٤، كو ٦:٣ ، ىف١٤:١، غل ٢:١١

ملدلول السيئ للحـسد اكما تستخدم أيض ، ٣:٣كـو ١، ٣:١٣، رو ٩:٧انظـر أع ( 
ع الكهنـة ورؤسـاء الـشعب لتـسليم دفـى هـو الـذ" احلـسد"وقـد كـان ). ٢٠:١٢كو ٢، ٤:١٣

، روميـــة ٢٢:٧مـــرقس (، كمـــا أنـــه يُـــْدرَج بـــني أشـــنع اخلطـــا )١٨:٢٧مـــت (يـــسوع للـــصَّْلب 
ومـــن أهـــم ). ١:٢بـــط ١، ٢١:٥غـــل ( وحيـــذر الـــروح القـــدس املـــؤمنني مـــن احلـــسد ٠)٢٩:١

ـا ى صفات احملبـة هـ حـل ى الـروح الـذ: "ويقـول الرسـول يعقـوب). ٤:١٣كـو ١" (ال حتـسد"أ



 

 

١٧٢ 
حلــسد هنــا هــو الغــرية كمــا جــاءت ىف)٥:٤يــع " (نــا يــشتاق إىل احلــسدفي الرتمجــة  ، واملقــصود 

هــل الــروح : "بــصيغة االســتفهام" كتــاب احليــاة"ترمجــة  وقــد جــاءت ىف). بــريوت(الكاثوليكيــة 
. بعــض الرتمجــات اإلجنليزيـــة ، وهـــو نفــس مــا جــاء ىف"داخلنــا يغــار عــن حــسد؟ حــل ىفى الــذ

ى أن هللا يغـــار بـــشدة علـــى الـــروح الـــذ "(GNB)"  األخبـــار الطيبـــةكتـــاب"ترمجـــة  وجـــاءت ىف
وضـعه فينــا يغـار علينــا إىل ى الـروح الــذ: "(RSV)الرتمجــة اإلجنليزيـة املنقحــة  ، وىف"وضـعه فينـا

  )".٢٣ -  ١٩:٢انظر هوشع " (درجة احلسد
وهنــاك موضــعان ىف القــرآن يفــسر كثــري مــن املفــسرين األمــر فيهمــا علــى أن املقــصود بــه 

َبِىن : َوقَالَ ": "يوسف"وأوهلما اآلية السابعة والستون من سورة : لعني الشريرةا  َال تَـْدُخُلوْا ِمـن ،يـٰ
ـَواٍب مُّتَـَفّرِقَـةٍ  ٍب َواِحٍد َواْدُخلُـوْا ِمـْن َأبـْ َِّ ِمـن َشـْيءٍ  َوَمـا ُأْغـِىن . َ ـَن ٱ َِّ ِإِن اْحلُْكـمُ . َعـنُكْم مِّ .  ِإالَّ 

ـــِل ٱْلُمتَـوَكِّلُـــونَ  ْليَـتَـوَكَّ ْلـــُت، َوَعَلْيـــِه فـَ ، الـــىت تتبعـــت مـــا يقولـــه عـــدد مـــن كبـــار املفـــسرين "َعَلْيـــِه تـَوَكَّ
ن يعقــوب كــان  ــم يفــسرون األمــر  ا علــى اخــتالف مــذاهبهم وفــرقهم، فــإذا  ومــشاهريهم بــشأ

ملـأثوريقول الطربى، وهو من أهل ا. خياف العني على أوالده قـال يعقـوب لبنــيه لــما : "لتفسري 
 ال تدخـلوا مصر مـن طريـق واحـد، ى، بَنِـ : أرادوا الـخروج من عنده إلـى مصر لـيـمتاروا الطعام

م كانوا رجـاال. وادخـلوا من أبواب متفّرقة  هلـم مجـال وهيبـة، فخـاف وذُِكر أنه قال ذلك هلم أل
ى ق واحــد وهـم ولــد رجـل واحــد، فـأمرهم أن يفرتقــوا فـــعلــيهم العــني إذا دخــلوا مجاعــة مـن طريــ

  ".الدخول إلـيها
ـم كـانوا ذو : "ويقول الزخمشرى املعتزىل ب واحـد أل اهم أن يـدخلوا مـن  ـاء ى وإمنا 

لقربــة عنــد امللــك والتكرمــة اخلاصــة الــىت مل تكــن لغــريهم،  وشــارة حــسنة، اشــتهرهم أهــل مــصر 
ألصــابع ويقــالفكــانوا مظنــة لطمــوح األبــصار إلــيه هــؤالء : م مــن بــني الوفــود، وأن يــشار إلــيهم 

إلكــرام! انظــروا إلــيهم مــا أحــسنهم مــن فتيــان. أضــياف امللــك ألمــر ّمــا أكــرمهم ! ومــا أحقهــم 
م وفــضلهم علــى الوافــدين عليــه فخــاف لــذلك أن يــدخلوا كوكبــة واحــدة، فيُـَعــانوا ! امللــك وقــّر

لتفـرق ىف. هم مـا يـسوؤهمالـصدور، فيـصيب جلماهلم وجاللة أمرهم ىف الكـّرة  ولـذلك مل يوصـهم 
ــم كــانوا جمهــولني مغمــورين بــني النــاس لعــني وجــه تــصّح : فــإن قلــتَ . األوىل أل هــل لإلصــابة 

ــه؟ قلــت جيــوز أن ُحيْــِدث هللا عــز وجــل عنــد النظــر إىل الــشيء واإلعجــاب بــه نقــصا  فيــه علي
 لعبـاده ليتميـز احملققـون مـن أهـل  وامتحـاوخلال من بعض الوجوه، ويكون ذلـك ابـتالء مـن هللا

  "...".هو أثر العني ":ى، ويقول احلشو "هذا فعل هللا: "احلشو فيقول احملقق
. فيه سبع مسائل: "ويشرح القرطىب، وهو من املفسرين الفقهاء، اآلية على النحو التاىل

ب واحــد، علــيهم العــني فــأمرهم أال يــدخلوا مــصرى ملــا عزمــوا علــى اخلــروج خــش: األوىل  مــن 
م أحـد عـشر رجـال. وكانت مصر هلـا أربعـة أبـواب .  لَرُجـٍل واحـدوإمنـا خـاف علـيهم العـني لكـو



 

 

١٧٣ 
إذا كـان : الثانيـة. قالـه ابـن عبـاس والـّضحاك وقَـتَـادة وغـريهم. وكانوا أهـل َمجـال وكمـال وبَـْسطة

ل رسول هللا صلى وقد قا. هذا معىن اآلية فيكون فيها دليل على التحّرز من العني، والعني حق
: تعـــّوذه عليـــه الـــسالم وىف". إن العـــني لتُـــْدِخل الرجـــَل القـــَرب، واجلمـــَل الِقـــْدرَ : "هللا عليـــه وســـلم

ــة" . مــا يــدّل علــى ذلــك" أعــوذ بكلمــات هللا التاّمــة مــن كــل شــيطان وهاّمــة، ومــن كــل عــني المَّ
ه يقو  وروى مالك عن دمحم بن أىب سـهُل بـن  اغتـسل أىب: لأمامة بن سهل بن ُحنَـْيف أنه مسع أ

خلــّرار فنــزع ُجّبــة كانــت عليــه، وعــامر بــن ربيعــة ينظــر، قــال  أبــيض وكــان ســهل رجــال: ُحنَـْيــف 
فُوِعــك ســهل ! مــا رأيــُت كــاليوم وال جلــَد َعــْذراء: فقــال لــه عــامر بــن ربيعــة: قــال. حــسن اجللــد

 ُوِعك، وأنه غري رائح معك  رسول ن سهالرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فُأْخِرب أى مكانه، واشتّد َوْعكه، فأُت
لذ. هللا ه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأخربه سهل  َعـَالَم : "كان من شأن عامر، فقال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلصى  فأ

فتوضـأ عـامر، فـراح سـهل مـع رسـول ". َتوضـْأ لـه. يقتل أحدكم أخاه؟ َأَال بـَرَّْكَت؟ إّن العـني حـق
سهللا ملسو هيلع هللا ىلص فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطـراف ". اْغَتِسلْ "رواية  ىف.  ليس به 

س رجليه وداخل إزاره ىف وركـب . قدح مث صّب عليه، فراح سهل مـع رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لـيس بـه 
. يعلم أنـه أهـضم الَكـْشحنيإن أمريكم هـذا لـ:  فنظرت إليه امرأة فقالتاَوقّاص يوم سعد بن أىب

هذين احلديثني أن ى فف. فرجع إىل منزله فسقط، فبلغه ما قالت املرأة، فأرسل إليها فغسلت له
ا تقتل كما قـال النـىب وقـد . وهـذا قـول علمـاء األّمـة، ومـذهب أهـل الـسنة. ملسو هيلع هللا ىلص العني حق، وأ

لسنة و  إمجاع علمـاء هـذه األّمـة، ومبـا يـشاَهد مـن أنكرته طوائف من املبتدعة، وهم حمجوجون 
فكم مـن رجـل أدخلتـه العـني القـرب، وكـم مـن مجـل ظهـري أدخلتـه الِقـْدر، لكـن . الوجود ذلك ىف

َِّ : "ذلك مبشيئة هللا تعـاىل كمـا قـال ِِْذِن ا ). ١٠٢/ البقـرة" (َوَمـا ُهـم بِـَضارِّيَن بِـِه ِمـْن َأَحـٍد ِإالَّ 
: أيـتهّن هـذه؟ فقـالوا:  مسع بقرة ُحتْلَـب، فأعجبـه َشـْخبها فقـالُيو عَ  رأيت رجال:ىقال األصمع

ـا واملـورَّ البقرة أخرى، يـَُورُّون عنهـا، فهلكتـا مجيعـ" الفالنية"  ى،قـال األصـمع. عنهـاى ، املـورَّى 
   .وجدُت حرارة خترج من عيىن إذا رأيُت الشيء يعجبىن: ومسعته يقول

لربكـــة ُصـــِرف واجـــب علـــى كـــل مـــسلم أعجبـــه : الثالثـــة شـــيء أن يـُبَــــرِّك، فإنـــه إذا دعـــا 
علـى أن العـني ال تـضر  ؟ فـدلّ "أال بـَرَّْكـَت؟: "أال ترى قوله عليـه الـسالم لعـامر. احملذور ال حمالة

ــا إمنــا تعــدو إذا مل ــرَّك العــائن، وأ تبــارك هللا أحــسن : والتربيــك أن يقــول. يـُبَـــرِّك وال تعــدو إذا بـَ
رك فيه! اخلالقني الغتسال، وُجيَْرب : الرابعة. اللهم   العائن إذا أصاب بعينه ومل يـُبَـرِّك فإنه يـُْؤَمر 

ه ألن األمر علـى الوجـوب، ال سـيما هـذا، فإنـه قـد ُخيَـاف علـى املَِعـني اهلـالك،  على ذلك إْن أ
ألحد أن مينع أخـاه مـا ينتفـع بـه أخـوه وال يـضره هـو، وال سـيما إذا كـان بـسببه وكـان ى وال ينبغ

إلصابة: اخلامسة. عليه اىناجل وقـد قـال .  لـضررهالعني ُمِنع من مداخلة الناس دفع من ُعِرف 
.  رزقـه مـا يقـوم بـه ويكـّف أذاه عـن النـاساوإن كان فقري . بلزوم بيته مره اإلمام: بعض العلماء

َفى: قيل وقد ه يرّد هذه األقوال، فإنه عليه السالمى وحديث مالك الذ. إنه يـُنـْ مر ىفمل ذكر   



 

 

١٧٤ 
ومـن . يقـدح فيـه وال يفـسَّق بـه ، وأنه الا بل قد يكون الرجل الصاحل عائنى،عامر حببس وال بنف

روى مالـك : الـسادسة. ضـرر، وهللا أعلـم فـذلك احتيـاط ودفـع" حيبس ويؤمر بلـزوم بيتـه: "قال
بىن ":أنه قالى عن محيد بن قيس املكّ   طالب، فقال عفر بن أىبج ُدِخل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

تـسرع إليهمـا العـني، ومل  إنه!  رسول هللا: أرامها َضاِرَعني؟ فقالت حاضنتهما ما ىل: حلاضنتهما
فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه . يوافقــك مــن ذلــك مــاى هلمــا إال أ ال نــدر ى مينعنــا أن نَــْستَـْرق

احلـديث منقطـع، ولكنـه  وهـذا ".ْته العـنيلـو سـبق شـيٌء الَقـَدَر سـبق ٱْسـتَـْرُقوا هلمـا، فإنـه: وسـلم
بتــة متــصلة  صــلى حمفــوظ ألمســاء بنــت ُعَمــيس اخلَْثعميــة عــن النــىب هللا عليــه وســلم مــن وجــوه 

تـضعفه ى اإلنـسان وتُـْضرِعه، أ وفيه أن الرَُّقى مما ُيْسَتْدَفع به البالء، وأن العني تـؤثر ىف. ِصَحاح
 .إن العـني أسـرع إىل الـصغار منهـا إىل الكبـار: يقـالو . هللا تعـاىل وقـدره وتنحلـه، وذلـك بقـضاء

ــــني، وأمــــر هنــــا  حــــديث أىب َأَمــــر ملسو هيلع هللا ىلص ىف: الــــسابعة. وهللا أعلــــم الغتــــسال للَمِع أُمامــــة العــــائَن 
أصابه ى وأما إذا عرف الذ. من العني إذا مل يعرف العائنى إمنا يسرتق: قال علماؤ. السرتقاء

   ...".وهللا أعلم. أمامة على حديث أىب لوضوءبعينه فإنه يؤمر 
 ال ، بَـِىن : ملـا جتهَّـزوا للمـسري قـال يعقـوب": وىف تفسري الطربسى الشيعى االثنا عـشرى

ب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة ـم كـانوا ذو . تدخلوا مصر من  ى خـاف علـيهم العـني أل
بــن عبــاس واحلــسن وقتــادة والــضحاك عــن ا. مجــال وهيئــة وكمــال، وهــم إخــوة أوالد رجــل واحــد

م وبطـشهم : وقيل. مسلم وأىبى والسد هـم وأن يبلـغ امللـَك قـوُ خـاف علـيهم حـسَد النـاس إ
ــائ.  علــى ملكــهافيحبــسهم أو يقــتلهم خوفــ  وأنكــر العــني وذكــر أنــه مل يثبــت حبجــة، .ىعــن اجلب

، "أن العني حـق، والعـني تـستنزل احلـالق: "ملسو هيلع هللا ىلص وجوَّزه كثري من احملققني ورووا فيه اخلرب عن النىب
ــا حتــط ذروة اجلبــل مــن قــوة أخــذها  واحلــالق املكــان املرتفــع مــن اجلبــل وغــريه، فجعــل العــني كأ

اخلرب أنه عليه وآلـه الـسالم كـان يعـوِّذ احلـسن واحلـسني عليهمـا الـسالم  وورد ىف. وشدة بطشها
أن ى ورو ".  شيطان وهاّمة، ومن كل عني الّمةأعيذكما بكلمات هللا التامة، من كل: "ن يقول

ــراهيم ع عــوَّذ ابنيــه وأن موســى عــوَّذ ابــىن ــذه الُعــوذة إب  جعفــر بــن أىب أن بــىنى ورو . هــارون 
.  رســول هللا، إن العــني إلــيهم ســريعة: ، فقالــت أمســاء بنــت عمــيسا بيــضطالــب كــانوا غلمــا

أن جربائيــل ع رقــى رســول هللا وعلَّمــه الرقيــة، ى ورو . نعــم: هلــم مــن العــني؟ فقــال ملسو هيلع هللا ىلصى أفأســرتق
لــو  : "ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال عــن النــىبى ورو ". بــسم هللا أرقيــك، مــن كــل عــِني حاســٍد هللا يَــْشِفيك"ى وهــ

لعني مث اختلفوا ىف". كان شيٌء يسبق الَقَدر لسبقته العني عن عمـرو بـن ى فُروِ : وجه اإلصابة 
ال يـُْنَكر أن ينفصل من العني الصائبة إىل الشيء املستحسن أجزاء لطيفـة : نه قالحبر اجلاحظ أ

وقــد . األشــياء بعــض األعــني كــاخلواص ىف فتتــصل بــه وتــؤثر فيــه، فيكــون هــذا املعــىن خاصــية ىف
نه لو كان كذلك ملا اختص ذلك ببعض األشياء دون بعض، وألن األجـزاء  اعرتض على ذلك 

إنـــه فعـــل هللا : وقـــال أبـــو هاشـــم. بعـــض  متماثلـــة، وال يـــؤثر بعـــضها ىفتكـــون جـــواهر، واجلـــواهر



 

 

١٧٥ 
ى شـرح هـذا للـشريف األجـل الرضـ  ورأيـت ىف.ىوهو قول القاض. لعادة لضرب من املصلحة

إن هللا تعـاىل يفعـل املـصاحل : قـال. هذا املوضع  أحببت إيراده ىفاقدس هللا روحه كالمى املوسو 
فغري ممتنع أن يكون . يفعلها تلك األفعال الىت الح هلم ىفبعباده على حسب ما يعلمه من الص

 نعمته أقبل اوإذا كان يعلم من حال عمرو أنه لو مل يسلب زيد. تغيريُه نعمة زيد مصلحًة لعمرو
ى عــن اآلخــرة بِعْطفــه، وإذا ســلب نعمــة زيــد للعلــة الــىت هــا عوضــه  علــى الــدنيا بوجهــه و ذكر

ـــه ع.  آجــال أو منهــا عــاجالفيهــا وأعطــاه بــدال علــى هــذا " العــني حــق: "فــيمكن أن يتــأول قول
صـدور العبـاد وضـع هللا  عنـه ع مـا يـدل علـى أن الـشيء إذا عظـم ىفى على أنـه قـد رو . الوجه

وإذا كان األمر على هذا فال ينَكر تغيري حال بعض األشـياء عنـد نظـر بعـض . قدره وصغَّر أمره
قتـه ى كمـا رو . عينه ه وفخامته ىفصدر  الناظرين إليه واستحسانه له وِعَظمه ىف أنـه ملـا ُسـِبَقْت 
ا مل ُتْسَبق، وجيـوز . ما رفع العباُد مـن شـيء إال وضـع هللا منـه: قال العضباء، وكانت إذا ُسوِبق 

ــر بــه املستحــِسن للــشيء عنــد رؤيتــه مــن تعويــذه  والــصالة علــى رســول هللا  أن يكــون مــا أُِم
لـذلك ى ملصلحة مقام تغيري حالة الشيء املستحَسن فال يغري عند ذلك ألن الرائا  ىفاملسو هيلع هللا ىلص قائم

ــا انتهــى  . قــد أظهــر الرجــوع إىل هللا تعــاىل واإلعــاذة بــه، فكأنــه غــري راكــن إىل الــدنيا وال مغــرت 
  ". هللا عنهى كالمه رض

: قـــال بعـــضهم: "اخلـــوارجى، وهـــو مـــن أهـــل القـــرن الثالـــث اهلجـــرىى اهلـــوار وىف تفـــسري 
ـا قالـت. صـورة ومجـالى شى على بنيه العني، وكـانو ذو خ  : ذكـروا عـن أمسـاء بنـت عمـيس أ

لـو كـان . هلـمى اسـرتق: "جعفر أسرع شيء إليهم العـني، أفأسـرتقى هلـم؟ فقـال رسول هللا، إن بىن
بـن عبـد هللا بـن عبـاس ى ذكـروا عـن داود بـن حـصني عـن علـ". شيء يسبق القدر لسبقته العني

: فقـال. اشـتكت عينيهـا: فقـالوا. ملسو هيلع هللا ىلص، فـسأل عنهـا  عند ميمونة، فافتقدها النىبأن يتيمة كانت
ذكروا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه عان سهَل ". عيناها اسرتقوا هلا، فإنه أعجبتىن

  ".إذا أعجب أحدَكم أخوه فليربّك: "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بَن حنيف فقال

ت (، وهو من أهل التصوف "البحر املديد: "ويكتب ابن عجيبة ىف تفسريه
ٍب واحٍد، وادخلوا من أبواب ، َبِىن : وصاهم وقال هلم: "، ما يلى)هـ١٢٢٤  ال تدخلوا من 
ب الروم، : اذلك العهد مخس وكانت ىف. متفرقةٍ  ب اليمن، و ب املغرب، و ب الشام، و

ب طَْيلون ب: مفقال هل. و ة . ليدخل كل أخوين من  َّ م أهل مجال وُأ خاف عليهم العني أل
لقربة والكرامة مشتهرين ىف ولعله مل يوصهم . فإذا دخلوا كبكبة واحدة أصابتهم العني. مصر 

م كانوا جمهولني حينئذٍ  بذلك ىف ر من العني، وقد قال عليه الصالة . املرة األوىل أل وللنفس آ
وكان عليه الصالة والسالم يتعوذ ". ُني َحقٌّ ُتدِخل الرَُّجَل الَقَرب، واجلََمَل الِقْدرَ العَ : "والسالم



 

 

١٧٦ 
يؤخذ من اآلية واحلديث ". َأُعوذ بك ِمن َكلِّ نـَْفٍس َهامٍَّة، وَعٍني المَّةٍ  اللهم إّىنِ : "منها بقوله

  ". واألمر كله بيد هللا.  برسم احلكمةاالتحصن منها قيام
 وقال": "الوسيط"دمحم سيد طنطاوى ىف تفسري . عصر احلاضر يقول دومن مفسرى ال

 َبِىنَّ، إذا وصلتم إىل مصر فال تدخلوا كلكم من : يعقوب األب العطوف ألبنائه وهو يودعهم
ا املتفرقة حبيث يدخل كل اثنني أو ب واحد، وأنتم أحد عشر رجال ، بل ادخلوا من أبوا

ب وقد ذكر املفسرون . أبواب مصر ىف ذلك الوقت أربعة أبوابوكانت : قالوا. ثالثة من 
:  متعددة لوصية يعقوب هذه ألبنائه، وأحسن هذه األسباب ما ذكره اآللوسى ىف قولهأسبا

ب واحد حذر  م كانوا ذوى ااهم عن الدخول من   من إصابة العني، أى من احلسد، فإ
مث .  أى ألن ُحيَْسدوا، إذا ما دخلوا كوكبة واحدةفكانوا مظنًة ألن يـَُعانوا،. مجال وشارة حسنة

دة اوصح أيض. والعني حق كما صح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال ولو كان شئ يسبق القدر " بز
وقيل إن السبب ". إن العني لُتْدِخل الرجل القرب، واجلمل القدر "اوقد ورد أيض". سبقته العني

ذه  الوصية خوفه عليهم من أن يسرتعى عددهم حراس مدينة مصر ىف وصية يعقوب ألبنائه 
م جواسيس أو ما شابه ذلك، فرمبا  م أ ب واحد، فيرتامى ىف أذها إذا ما دخلوا من 

  ".سجنوهم أو حالوا بينهم وبني الوصول إىل يوسف عليه السالم
ىل أمـر يعقـوب وقد عدت إىل رواية العهد القدمي هلذه القصة فلم أجد فيها أدىن إشـارة إ

ب خمـالف، ومـن مث لـيس فيهـا أى   لتفرق على أبواب املدينة حبيث يدخل كل منهم من  لبنيه 
ال وشـــيجة بينـــه وبـــني اإلميـــان " التلمـــود"ولكـــن يوجـــد كـــالم عـــن احلكايـــة ىف . كـــالم عـــن العـــني

ل جمـد يوسـيف ودخـو "فَـْصل " (التلمود كتـاب اليهـود املقـدس: "ففى كتاب أمحد آيبش. لعني
نطـالع الفقـرات التاليـة الـىت ") ِسـَري األولـني ىف ِسـْفر التـوراة"املتفرع من قـسم " يعقوب إىل مصر

تتحــدث عــن هــذا املوضــوع وتــورد الــسبب ىف اقــرتاح دخــول العاصــمة املــصرية ىف ذلــك الوقــت 
  :من أبواب خمتلفة

اعــة تتفــاقم وتــزداد ىف أرض مــصر، وانتــشرت ىف كنعــان وأرض الفلــسط" ينيني وراحــت ا
ر األردن ن القمـح متـوفر ىف مـصر َأتـَـْوا . وىف اجلانب اآلخر من  فلما مسع أهـاىل هـذه الـبالد 

مجعهــم إليهــا ليمتــاروه، ممــا أجلــأ يوســيف إىل تعيــني العديــد مــن املقــدَّمني لبيــع القمــح للحــشد 
ـــل مـــن النـــاس ـــه سيـــضطر . اهلائ ـــه، وأدرك أن إخوت ون وراح تفكـــري يوســـيف يتجـــه إىل مـــوطن أبي

م اعــة كانــت شــديدة ىف ديــر ولــذا قــام بتوجيــه . للمجــىء إىل مــصر لــشراء الغــذاء حيــث إن ا
ـذا الغـرض، بـل علـى رب  األوامر أنه ال جيوز ألحد ممن يرغب بشراء القمح أن يرسـل خادمـه 



 

 

١٧٧ 
ئبـه يـنص علـى أنـه ال . األسرة احلضور شخصيا أو إرسـال أبنائـه نَّ أمـر امللـك و وأعلـن أيـضا 

  . ألى شاٍر ابتياع أكثر من محل دابة واحدة فقط من القمحجيوز
وقام بتعيني حراس على مداخل مصر كلهـا، وكـل مـن ميـر عـرب هـذه املـداخل كـان ينبغـى 
له تقييد امسه واسم أبيه ىف سجل خمصص، ويتعـني علـى احلـراس جلـب هـذا الـسجل ىف كـل ليـة 

بت من جمـىء إخوتـه لـشراء الغـذاء، وخطط يوسيف لذلك كله بغية أن يتث. ليوسيف كى يراجعه
ســرها متامــا حبــذافريها فلمــا علــم األب يعقــوب أن القــوت متــوفر . ومت تنفيــذ هــذه التعليمــات 

اعــة تتفــاقم  للبيــع ىف مــصر طلــب إىل أبنائــه الــسفر إليهــا والتــزود مبــؤن غذائيــة حيــث كانــت ا
خلطــر، وخــشى أن تعــاىن أســرته مــن عقابيلهــا عقــوب بنيــه أن يــدخلوا وأوصــى ي. بــشكل ينــذر 

ـا، ففعلـوا مـا أمـرهم  لـرفض بكميـة الـشراء الـىت يرومو املدينة من مداخل عدة حـىت ال يقـابَلوا 
  ". به

  ": The Talmud Selections"وهذا هو النص اإلجنليزى حسبما ورد ىف كتاب 
"And the famine grew sore in the land of Egypt and spread 

through Canaan and the land of the Philistines, and to the other 
side of the Jordan. And when the inhabitants of these countries 
heard that corn could be obtained in Egypt, they came all of them 
into that country to buy, so that Joseph was obliged to appoint 
many officers to sell corn to the large multitude of people. And 
Joseph's thoughts reverted to his father's home, and he knew that 
his brothers would be obliged to come to Egypt to purchase food, 
for the famine was very grievous in their neighbourhood. 
Therefore he gave orders that no man desiring corn should send 
his servant to purchase it, but the head of each family should 
personally appear as a purchaser; either the father of a family or 
his sons. He proclaimed also as the order of the king and his 
viceroy, that no man should be allowed to purchase corn in Egypt 
to sell it again in other countries, but only such as he required for 
the support of his immediate family; neither should any purchaser 
be allowed to buy more corn than one animal could carry. 

And he put guards at all the gates of Egypt, and every man 
who passed through the gates was obliged to record his name and 
the name of his father in a book, which was brought by the guards 
every night for Joseph's inspection. Thus did Joseph design to 
ascertain when his brothers came to buy food; and all the 
commands which he had given were faithfully executed. Now, 
when the patriarch Jacob learned that food could be purchased in 
Egypt, he bade his sons proceed thither and obtain a stock of 
provisions, for the famine was growing very severe, and he feared 
that his family would suffer from its pangs. Jacob instructed his 
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sons to enter the city by different gates, so that no objection 
should be made to the amount of their purchases, and as he 
commanded so they did". 

ول املوضعني القرآنيني اللذين يفـسر كثـري مـن املفـسرين األمـر فيهمـا علـى أن فهذا عن أ
وإن ": "القلـم"وأما املوضع اآلخر فهو اآليـة قبـل األخـرية مـن سـورة . املقصود به العني الشريرة

بصارهم ملا مسعوا الذِّْكر، ويقولـون إنـه َلمجنـون ، وهـى اآليـة الـىت  "يكاد الذين كفروا ليُـْزِلقونك 
داب القـاهرة عـام كنت لفرقة األوىل بقسم اللغة العربية  م ١٩٦٧ - ٦٦ قرأت، وأ طالب 

شــكرى عيــاد، ىف بعــض كتــب التفــسري القدميــة أن . أدرس مــع زمالئــى مقــرر التفــسري علــى يــد د
ا العني، فكان رد فعلـى هـو اإلنكـار واالسـتنكار، إذ لـيس ىف اآليـة مـا يـدل علـى أن  املقصود 

ني الشريرة، بل جمرد جماز يصور الكراهيـة لـيس إال مثلمـا نقـول عـن الغاضـب مـثال املراد هو الع
كــل حبيبتـه بعينيــه، مــع أنــه ال أكــل وال  إن عينـه تــصدر شــررا، أو عــن احملـب الوهلــان إنــه يكــاد 

كـل وال هـى تـصدر شـررا يكـاد الـذين   وإن: يقـول جـّل ثنـاؤه: "يقـول الطـربى. شرر،فال العـني 
م لك ويزيلونك فريموا بك عند نظرهم إليـك كفروا  دمحم يَـ  بصارهم من شدة عداو ُفذونك  نـْ

بـصارهم لريمـون بـك  وإن يكاد: بذلك وقد قيل إنه ُعِىن .  عليكاغيظ الذين كفـروا ممـا عـانُوك 
  ."بشّدة نظره إىل كاد فالن يصرعىن: العرب  دمحم ويصرعونك، كما تقول

ــم، يعــىن: "الزخمــشرى" كــشاف"وىف   مــن شــدة حتــديقهم ونظــرهم إليــك َشــْزرًا بعيــون أ
نظــــر إىلَّ نظــــرا يكــــاد : العــــداوة والبغــــضاء، يكــــادون يُزِلّــــون قــــدمك أو يهلكونــــك، مــــن قــــوهلم

كلىن،يصرعىن   :قال. بنظره الصرع أو األكل لفعله لو أمكنهى  أ. ويكاد 
ــــــــْوِطنٍ  يتقارضــــــــون إذا التقــــــــوا ىف   َم

ــــــــــدامِ     ــــــــــواطىَء األق م ُــــــــــِزل ُّ   نظــــــــــًرا ي

    
م، فـال ميـر بـه شـيء كانت العني ىف: وقيل  بىن أسد، فكان الرجل منهم يتجـوّع ثالثـة أ
فُأرِيـَد بعـُض العيـانني علـى أن يقـول ىف رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . إال عانـه" مل أر كـاليوم مثلـه: "فيقول فيه

لعـني أن تقـرأ دواء اإل: احلـسن وعـن. ، فعصمه هللا"مل أر كاليوم رجال: "مثل ذلك، فقال صـابة 
  ".هذه اآلية

م النـــىب: "للقـــرطىب" اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن"وىف  ملسو هيلع هللا ىلص، وأرادوا أن  أخـــرب بـــشّدة عـــداو
لعني، فنظر إليه قـوم مـن كانـت : وقيـل. مـا رأينـا مثلـه وال مثـل ُحَجِجـه: قـريش وقـالوا يصيبوه 

حـدهم فيعاينهـا مث يقـولحـىت إن البقـرة الـسمينة أو ا أسد بىن العني ىف  : "لناقـة الـسمينة متـّر 
 .للمــوت فتُـْنَحــر ، فمــا تــربح حــىت تقــع"اِملْكَتــل والــدرهم فأتينــا بلحــم هــذه الناقــةى جاريــة، خــذ
كـل شـيئ:وقال الكلىب  يـومني أو ثالثـة، مث يرفـع جانـب اخلِبـاء ا كان رجل من العرب ميكث ال 

 فما تذهب إال قليال!  أحسن من هذها وال غنم كاليوم إبالمل أر: فتمّر به اإلبل أو الغنم فيقول
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لعــني،  ملسو هيلع هللا ىلص فــسأل الكفــاُر هــذا الرجــَل أن يــصيب هلــم النــىب. حــىت تــسقط منهــا طائفــة هالكــة

م، فلما مّر النىب   :ملسو هيلع هللا ىلص أنشد فأجا
  اقــــــــد كــــــــان قومــــــــك حيــــــــسبونك ســــــــّيد

ـــــــــــــــونُ     ـــــــــــــــك ســـــــــــــــّيٌد َمْعُي   وإخـــــــــــــــال أن

     
ى وذكــر حنــوه املــاورد". َوِإن َيَكــاُد ٱلَّــِذيَن َكَفــُروْا َليُـْزِلُقونَــكَ : "فَعــَصم هللا نبّيــه ملسو هيلع هللا ىلص ونزلــت

م، مث  ىف ، يعــىناوأن العــرب كانــت إذا أراد أحــدهم أن يــصيب أحــد نفــسه ومالــه، جتــوّع ثالثــة أ
 ،"شــجع وال أكثــر منــه وال أحــسن مــا رأيــت أقــوى منــه وال أ: "يتعــرض لنفــسه ومالــه فيقــول

هـذا نظـر ألن   وىف:ىالُقـَشريِْ  قـال. فيصيبه بعينه، فيهلك هو وماله، فـأنزل هللا تعـاىل هـذه اآليـة
لعــني إمنــا تكــون مــع االستحــسان : وهلــذا قــال. واإلعجــاب ال مــع الكراهيــة والــبغض اإلصــابة 

املفـسرين  أقـوال: قلـت. ن إذا رأوك تقـرأ القـرآنينسبونك إىل اجلنو ى ، أ"َلَمْجُنونٌ  َويـَُقوُلوَن ِإنَّهُ "
لُــه ــه قَـتـْ لنظــر إلي ــدّل علــى مــا ذكــر وأن مــرادهم  ــِوّيني ت وال مينــع كراهــة الــشيء مــن أن . واللَُّغ

لعــني عــداوة حــىت يهلــك وقــرأ ابــن عبــاس وابــن مــسعود واألعمــش وأبــو وائــل وجماهــد . يــصاب 
وقـرأ أهـل ". زهقـت نفـسه وأزهقهـا"التفـسري مـن وهذه قراءة على . ليهلكونكى أ" ليُـْزِهقونك"

 زََلقـه يـَْزِلقـه وأزلقـه: "يقـال. ومهـا لغتـان مبعـًىن . وضـمها البـاقون. بفـتح اليـاء "لَيَـْزِلُقونَـكَ "املدينة 
ورجـل . ا وكـذلك أزْلَقـه وزَلَّقـه تزليقـ. إذا حلقـهاوزََلق رأَسه يـَْزِلقه زلق.  إذا َحنّاه وأبعدهايُزلقه إزالق

 حكـاه. يُنـِزل قبـل أن جيـامعى وَزَمالق وزُّمِلـق بتـشديد املـيم، وهـو الـذ زَُمِلق، مثال ُهَدِبد،زَِلق و 
صــلى هللا  النــىب حــقّ  وذلــك ال يكــون ىف.  التنحيــة واإلزالــةافمعــىن الكلمــة إذ. وغــريهى اجلــوهر 

الكه وموته م فيزيلونك ع"  أراد:ىقال اهلََروِ . عليه وسلم إال  ى ن مقامك الـذلَيَـْعَتانونك بعيو
بصارِهم: وقال ٱبن عباس". أقامك هللا فيه، عداوًة لك " زََلق الـسهُم وَزَهـق: "يقال. ينفذونك 

ُفذونك من شّدة نظرهمى أ. جماهد وهو قول. إذا نفذ  ." َيْصَرعونك:وقال الكلىب. يـَنـْ
 كمــا يتبــني مــن الــنص" الوســيط: "دمحم ســيد طنطــاوى ىف تفــسريه. وهــو نفــسه مــا يقولــه د

َبْـَصارِِهمْ : "ومنهم من فسر قولـه تعـاىل: "التاىل الذى يشرح فيه اآلية املذكورة ِ ، أى "َليُـْزِلُقونَـَك 
م ليحسدونك عن طريق النظر  َوِإن َيَكـاُد ٱلـَِّذينَ : "وقوله: "قال اِإلمام ابن كثري. الشديد بعيو
ــــَصارِِهمْ  َْب ِ ــــَك  ــــُروْا َليُـْزِلُقوَن ــــاس وجم": َكَف ــــال ابــــن عب ــــكَ  ":اهــــد وغريمهــــاق ُفــــذونك : لَيُـْزِلُقوَن لَيَـنـْ

بـــصارهم، مبعـــىن ك، لـــوال وقايـــة هللا لـــك  بـــصارهم، أى لََيِعينونـــك  لَيحـــسدونك لبغـــضهم إ
مر هللا عـز وجـل كمـا . ومحايتك منهم ثريها حق  وىف هذه اآلية دليل على أن العني إصابتها و

األحاديـث  مث سـاق رمحـه هللا مجلـة مـن". ثريةوردت بذلك األحاديث املروية من طرق متعددة ك
ال رقيـة إال مـن  ":ىف هذا املعىن منها ما رواه أبو داود ىف سننه عن أنـس أن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال

عــن ابــن عبــاس أن " صــحيحه"وروى اإلمــام مــسلم ىف ". عــني أو ُمحَــة، أى ســم، أو دم ال يرقــأ
وعــن ابــن عبــاس ". العــني حـق، ولــو كــان شــئ سـاِبَق القــدر َســبَـَقت العـني" :لرسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــا

بكلمـات هللا التاّمـة،  أعيـذكما: "كـان رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعـوِّذ احلـسن واحلـسني فيقـول" :أيـضا قـال
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وعـن جـابر بـن عبـد . "عـٍني المَّـة كل ذات سم يقتل، ومن كـل: من كل شيطان وهاّمة، واهلاّمة

العني حق حىت لتورد الرجل القـرب، واجلمـل الِقـْدر، وإّن أكثـر هـالك :  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالهللا
  ".أمىت ىف العني

فمــاذا قــال رمحــه هللا ىف تلــك املــسألة؟ جــاء ىف تفــسريه آليــة ســورة . البهــى. واألن مــع د
هم أن يـد... نصحهم حرصا على سالمتهم": "يوسف" خلوا علـى احلـاكم وتضمنت نصيحته إ

ــواب متفرقــة حــىت ال يكــون مجعهــم ملفتــا للنظــر ومثــريا للــشبهة  مبــصر ىف مكــان حكمــه مــن أب
لعني علـى اإلطـالق". ضدهم أمـا الـشيخ . وواضح أن األمر عند األستاذ الدكتور ال عالقة به 

هـاد منـه الغزاىل ففسر األمر على النحو التاىل، وساق الكالم حبيث يفهم منه أن ذلك جمرد اجت
ويظهـر أن يعقـوب خـاف علـيهم أن : "قال رمحـه هللا...". ويظهر أن: "ال دليل عليه، وهلذا قال

م، وفراهـة  م جواسيس دولة أجنبية ألن منظرهم، وكانوا فوق العشرة، وامتـداد قامـا يـُتـََّهموا 
ــب الظنــون ــم كــانوا ذوى قامــة طويلــة،". هيئــتهم، جيعلهــم   وهيئــة ولكــن كيــف عــرف الــشيخ أ

 مث هـل ميكـن أن .وهـى وال شـك جمازفـة ىف االسـتنتاج. فارهة، ومنظر أخاذ؟ ال دليل على ذلك
ـذه الطريقـة الـىت تفـضحهم حـىت يكـون هـذا هـو أول  حيمق اجلواسـيس فيـدخلوا بـالد األعـداء 

ه احتمال خيطر ببال املـصريني؟ املهـم أن الـشيخ أيـضا مل يـَْعـُز األمـَر إىل خـشية األب علـى أوالد
مل يتطرق من بعيد أو قريب ملوضوع العني بـل َعـَرب " القلم"كما أنه ىف تفسريه لسورة . من العني

ــا غــري موجــودة، تركيــزا منــه علــى اخلطــوط العامــة ىف  فــوق اآليــة املــذكورة دون أن يلمــسها وكأ
ــاب ــه كثــريا مــا يهمــل اإلشــارة إىل بعــض هــذه . الــسورة كمــا أشــر مــن قبــل ىف هــذا الكت ــل إن ب

خلطــوط العامــة ويقفــز قفــزات واســعة فــوق موضــوعات بعــض الــسور كمــا صــنع مــثال ىف تناولــه ا
، إذ مل يتعرض حلـد الـز وال اللعـان وال صـناعة البغـاء الـىت كـان يـديرها ىف املدينـة "النور"لسورة 

ــدواب مجيعهــا مــن مــاء وال اســتخالف هللا للمــؤمنني ىف ــق ال ــُلول وال َخْل ــن َس ــن ُأَىبّ ب  عبــد هللا ب
بل إنه لدن املواضع القرآنية األخرى الىت ورد فيها ذكر احلسد واحلاسدين مل يشر ولـو . األرض

جمرد إشارة إىل العني على أى حنو، ولكنه ىف السورة قبل االخـرية مـن سـور القـرآن، وهـى سـورة 
ـا هـذا نـصها"الفلق" ة وممـا يـستعاذ  منـه احلـسد، وهـو رذيلـ: "، قال كلمة مهمـة علـى وجاز

ا والَكْيد هلم   : واحلسد من أشيع اجلرائم بني الناس. تقوم على متىن زوال النعم وُكْره أصحا
ــــــــــْعَيهُ  ــــــــــالوا َس ــــــــــَىت ِإْذ مل ين   حــــــــــسدوا الَف

  فالُكـــــــــــــلُّ أعـــــــــــــداٌء لـــــــــــــه وخـــــــــــــصومُ    

     
وهـى نظـرة مـسمومة حنـو مـا يكـون مـن خـري ينـسج النـاس . وقد يطلق احلسد على العـني

طيل الستعاذة على كل حال تعصم من الواقع واملتوقع، وتقى املؤمن شرور وا. حوهلا حقائق وأ
  ".اآلخرين

لعــني، وإن مل يقبــل كــل مــا يقولــه النــاس فيهــا . ويبــدو مــن هــذا الكــالم أن الــشيخ يــؤمن 
لالفتة القرآنية الىت حتتوى علـى سـورة  مبـا فيهـا مـن االسـتعاذة  مـن " الفلـق"وهو ما يذّكر 



 

 

١٨١ 
حــسد ويعلقهــا كثــري مــن النــاس ىف مــدخل البيــت أو الــشقة حبيــث تكــون أول شــر احلاســد إذا 

م مؤذية يستعاذ  منهـا ن عيو ام املبطَّن هلم  ال ومسعـت . شىء يراها الداخلون، مما يشى 
مرة من ابن أحـد املـشائخ الكبـار املـشهورين علـى مـستوى العـامل اإلسـالمى بتفـتح أفقـه وفتـاواه 

 العـــصر ومـــصاحل اإلســـالم واملـــسلمني ىف ذات الوقـــت، وكـــان طالبـــا بكليـــة الـــىت تراعـــى أوضـــاع
اهلندسة، كيف أنه كان يـشرتى ألمـه ىف اليـوم الـسابق عـصري املـاجنو، وتـصادف أن كانـت واقفـة 
بباب الَعصَّارة امرأة فقـرية تنظـر إىل الزجاجـة الـىت اشـرتى فيهـا العـصري، فظهـرت مثـرة النظـرة ىف 

ا، فأخــذوها إىل الطبيــب ليكتــشف أن اليــوم التــاىل، إذ اشــت كت أختــه الــصغرى آالمــا ىف أســنا
وكـان ذلـك الـشاب يـستطيع، علـى . و ىف عقـول بعـض خلقـه شـؤون. أحـد أضراسـها مـسوَّس

جتنبــا لتلــك النظــرة الــسامة حــسب فهمــه واعتقــاده، أن يــشرتى للمــرأة الفقــرية كــو مــن : األقــل
ـــدنيا مل دميتهـــا وأن ال ـــشعرها  لعـــني العـــصري لي ـــة املهووســـة   ختـــل بعـــد مـــن اخلـــري، لكـــن العقلي

ــذه الطريقــة اإلجيابيــة بــل تنظــر إىل اجلانــب الــسلىب املوهــوم الــذى لــيس لــه  احلــسادة ال تفكــر 
  .وجود، وتشغل نفسها به طول عمرها وتعيش ىف قلق من الشىء

لقريـة إذا  مبـا كـان أحـد يقولـه لِلَداتـه ىف طف" النظـرة املـسمومة"كما تذكرىن عبارة  ولتنـا 
كمـا  ! الـسَّّم َهارِيهـا. ِعيـِىن فيهـا: كان معهم طعام دونه وال َيْدُعونـه ليأكـل معهـم، إذ كـان يقـول

كــان األطفــال والــصبيان ىف مجعيــة احملافظــة علــى القــرآن الكــرمي إذا اجتمــع بعــضهم علــى طعــام 
فــــه ذاك مــــشرتك، ووقــــف طفــــل أو صــــىب آخــــر ينظــــر إلــــيهم ولــــيس معــــه أكــــل، يــــضيقون بوقو 

كلون ستسمم الطعام   .ويتصورون أن نظراته هلم وهم 
خذ إىل ما قاله اجلاحظ ىف  كـل أكـال "حيوانه"وهذا  ، إذ ذكر أن بعض الكرباء كـان 

فخما شهيا وعلى حنٍو َشرٍِه، وكان اخلادم يقف على رأسه ليقضى له ما يريد وهو جائع يـتلمظ، 
جلانـــب اإلنـــساىن فركـــز أبـــو عثمـــان لألســـف علـــى حكايـــة العـــني  والنظـــرة املؤذيـــة، ومل يهـــتم 

اإلســالمى احلقيقــى، وهــو إطعــام اخلــادم مــن نفــس الطعــام كمــا أمــر رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعــدم تركــه 
وىف كــالم أىب عثمــان أشــياء خرافيــة تــدابر املنطــق وتتحــدى العقــل . يقاســى قــرص اجلــوع لبطنــه

قــال أبــو . كــن يبــدو أن لكــل جــواد كبــوة، ولكــل عــامل هفــوةواحلكمــة رغــم عقالنيتــه الكبــرية، ول
زِلــة : "عثمــان نيَِّني وُدهــاُة العــرب وأهــُل التَّجربــة مــن  فأمَّــا علمــاُء الفــرِس واهلِنــد وأطبَّــاء اليــو

م يكرهـون األكـَل بـني أيْـدِ  باع، خيـافون نفوَسـها وأعينهـا، ى األمصار وُحـّذاق املتكّلمـني فـإ الـسِّ
ــا يتحلَّــُل عنــد ذلــك مــن أجوافهــا مــن فيهــا مــى ِللَّــذ ن الــشََّره واِحلــرص والطََّلــب والَكَلــب، وِلَم

ـــا مـــن األُمـــور املفـــِسدة الـــىت إذا خالطـــْت طبـــاَع اإلنـــسان  البخـــار الـــرِديء، وينفـــصل ِمـــن عيو
عن ِمساك بن َحْرب عـن ابـن عبّـاس أنّـه قـال علـى ِمنـرب ى مثُل ذلك عن الثَّور ى وقد ُرو . نقَضْته
فـإذا غَـِشَيكم منهـا شـيٌء فـألقوا إليـه . إّن الكالب من اِحلّن، وإّن اِحلنَّ من َضَعَفِة اجلِـنّ : ةالَبصر 

ملـَذابِّ واألشـربِة علـى .  واطردوها، فإّن هلا أنفَس سوءاشيئ ولـذلك كـانوا يكَرهـون ِقيَـاَم اخلـدِم 



 

 

١٨٢ 
ــ شــباعهم قب مــرون  ــني، وكــانوا  كلــون خمافــة الــنفس والَع ُكلــوا، وكــانوا ُرُؤوســهْم وهــم  َل أْن 

نَّور والكلـــب يقولـــون ىف كلـــه ولـــو : الـــسِّ كـــَل وإمَّـــا أن تـــشَغَلُه بـــشيء  إمَّـــا أْن تطـــرَده قبـــل أن 
ورأيُت بعَض احلكماء وقد سقطت مـن يـده لقمـٌة فـََرفَـَع رأسـه، فـإذا عـُني غـالٍم لـه حتـّدق . بعظم

ن الــشَّهوة، وكــان ذلــك احلكــيُم جيِّــَد اللَّْقــم، حنــو لقمتــه، وإذا الغــالُم يــزَدرُِد ريقــه لتحلُّــب فِمــه مــ
باع وأعيَنهــا ىف ــوَس الــسِّ ــه، فيزعمــون أّن نُف هــذا البــاب أردأ  طيِّــب الطعــام، ويــضيِّق علــى غلمان

  ".وأخَبث
ــأثري العــني املــؤذى، أو  النظــرة "ومــا دام الــشيخ الغــزاىل، فيمــا يبــدو مــن كالمــه، يــؤمن بت

 أحاديــث العـني املنــسوبة للنـىب عليــه الــصالة فيــد مناقـشةحــسب تعبـريه، أجــد مـن امل" املـسمومة
ألَنـُْفـسِ  َأْكثـَُر َمْن َميُوُت ِمْن أُمَِّىت : "والسالم، ومنها ِ َِّ َوقَـَدرِِه  لعـني"بـَْعـَد قَـَضاِء ا ووجـه . ، أى 

ت  لعــني، وكــأن اإلصــا ــه يــشرتط قــضاء هللا وقــدره ىف اإلصــابة  ــة ىف هــذا الكــالم هــو أن الغراب
لعـــني ىف فئـــة أخـــرى مـــن . خـــرى ال تـــستلزم ذلـــكاأل أمـــا إذا كـــان املقـــصود هـــو وضـــع املـــوت 

َيــات خــارج قــضاء هللا وقــدره فمعــىن ذلــك أن هنــاك مــن ألــوان املــوت مــا ميكــن أال خيــضع  الَوفـَ
وفوق ذلك فاحلديث يقرر أن أكثر املوت ىف أمة املسلمني راجع إىل العني مـع . للقضاء والقدر
خ ال تساعد على هذا االقتناع أبدا، ودعك من أنه جيعل منـا أمـة مـن احلـسادين أن وقائع التاري

  . الذين يقتل بعضهم بعضا بنظرات العيون
ولــو  . حــق العــني: "ال أجهــل أن هنــاك حــديثا منــسو للنــىب عليــه الــصالة والــسالم يقــول

ت أن رسـول هللا صـلى ولـو ثبـ". العني، وإذا اْستُـْغِسْلُتم فاغتسلوا كان شيء سابق الَقَدر سبقته
لعـني، ملـا   ملعـىن الـذى يقـصده مـن يؤمنـون  هللا عليه وسلم قـد قـال ذلـك وحيـا مـن الـسماء، و

هـل قـال النـىب ذلـك : لكن ىل عـدة مالحظـات. كان ىل إال أن أصدق ما قاله سيد رسول هللا
: إذن فمــن حيــث الروايــة. فعــال؟ اجلــواب هــو أن كتــب احلــديث تقــول إن هــذا حــديث صــحيح

حيـة اإلسـناد . احلديث صحيح لكن هل إذا كـان احلـديث صـحيحا ىف نظـر أهـل احلـديث مـن 
لتفكـري املنطقـى  لـضرورة؟ هـل األحاديـث جمـرد روايـة ال دخـل هلـا  أفال بد أن يكون صـحيحا 
ا ومعناهـا؟ مث هــل قالـه ملسو هيلع هللا ىلص علـى ســبيل الـوحى؟ أم هــل كـان ذلـك جمــرد اجتهـاد منــه   ىف مـضمو
بــري النخــل، الــذى اتــضح أن مــا أشــار بــه ىف هــذا اخلــصوص كــان ىف غــري  كاجتهــاده ىف مــسألة 
ــة التلقــيح؟ لكــن هــل يــرتك هللا األمــر ىف هــذه  موضــعه ومل يكــن هــو األســلوب الــسليم ىف عملي
بري النخـل؟ معـىن هـذا  احلالة دون أن يتم تصحيح اخلطإ على حنو أو على آخر كما حدث ىف 

 قــد قــال ذلــك أوال حــىت ميكــن أن يــصحَّح مــا يكــون قــد وقــع منــه مــن ســهو أو أن يكــون النــىب
 نسيان أو خطإ، فهل قاله فعال؟ 

كذلك هل ميكن أن يسبق شىٌء الَقـَدر؟ إن القـدر هـو مـشيئة هللا عـز شـأنه، فهـل ميكـن 
ل رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وينطـق بـه ىف حـديث يظـل يـردده املـ سلمون طـوال أن خيطر هذا املعىن على 



 

 

١٨٣ 
احلياة؟ ترى هل هناك شىء يقع على األرض أو ىف السماء ميكن أن يكـون مبـشيئة غـري مـشيئته 
ســبحانه، بلــه أن تــسبق تلــك املــشيئة مــشيئته تعــاىل، بلــه أن يكــون هــذا الــشىء هــو العــني، الــىت 

لقضية اهلامة على اإلطـ ا ليست  ا قد تصيب، وقد ختيب، فضال عن أ الق، يرى ابن القيم أ
: بــــل هــــى ال ىف العــــري وال ىف النفــــري، وخباصــــة أن معظمنــــا ال يــــرى أثــــرا هلــــا ىف الواقــــع؟ أقــــول

فكيـــف ميكـــن أن نـــصدق أن . ـــاراة الطـــرف اآلخـــر َســـدا لبـــاب اللجـــاج لـــيس إال" معظمنـــا"
الرســول عليــه الــسالم يلجــأ، ىف الكــالم عنهــا، إىل هــذا التعبــري املتجــاوز؟ الواقــع أنــىن ىف أشــد 

  . ةاحلري 
انطلــق عــامُر بــُن : "ومــن األحاديــث الــىت قــررت ذلــك املوضــوع أيــضا األحاديــث التاليــة

فوضـع سـهل ُجبَّـًة  : قـال. فانطَلقا يلتِمـساِن اخلََمـرَ : قال. ربيعَة وسهُل بُن ُحَنيٍف يريدان الُغْسلَ 
 لـه ىففـسمعُت : قـال.  فنـزل املـاَء يغتـسلُ ،كانت عليـه مـن صـوٍف، فنظـرُت إليـه فأصـبُته بعيـىن

، فلـم جيُِْبـىن صـلَّى هللاُ عليـِه وسـلََّم، فأخربْتُـه فجـاء   فأتيـُت النـىب.املاِء قرقعًة، فأتيُته فناديُته ثـالً
اللهــمَّ : فــضرب صــَدره بيــِده، مث قــال: قــال. أنظــُر إىل بيــاِض ســاقـَْيه فخــاض املــاَء كــأىنى ميــش

إذا رأى : وُل ِهللا صـلَّى هللاُ عليـِه وسـلَّمَ فقـال رسـ. فقـام: قـال. أذِهْب عنه حرَّها وبرَدها وَوَصَبها
  ". حقٌّ  العنيَ أحدُكم من أخيه ومن نفِسه ومن مالِه ما يـُْعِجُبه فْلُيربَّْكُه، فإنَّ 

خلَـرَّاِر، فنـزع ُجبَّـًة كانـت عليـه، وعـامُر بـُن ربيعـَة ينظـُر، وكـان " ْيـٍف  اغتسَل سهُل بُن ُحنـَ
. ما رأيُت كاليوِم وال جلـَد عـذراءَ : فقال له عامُر بُن ربيعةَ :  أبيَض حسَن اجللِد، قالسهٌل رجال

 فُوِعَك سهٌل مكانَه، واشتدَّ َوْعُكه، فأتى رسوَل ِهللا صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم فأخربه أنَّ سـهال: قال
ه رسـوُل ِهللا صـلَّى هللاُ عليـِه وسـلََّم، فـأخرب. ُوِعَك، وأنـه غـُري رائـٍح معـك  رسـوَل هللاِ   سـهٌل فـأ

عـالَم يقتـُل أحـدُكم أخـاُه؟ أال : كان من أمِر عامٍر، فقال رسوُل ِهللا صلَّى هللاُ عليـِه وسـلَّمَ ى  لذ
ــأ لــه. بـَرَّْكــَت؟ إن العــني حــقٌّ  ــأ لــه عــامٌر، فــراح ســهٌل مــع رســوِل ِهللا صــلَّى هللاُ عليــِه . تـََوضَّ فتوضَّ

سٌ    ". وسلََّم ليس به 
خلــرار دخــل مــاًء يغتــسل، مــع رســول ) ســهل بــن حنيــف(خــرج " هللا ملسو هيلع هللا ىلص حــىت إذا كــان 

فمـا . مل أر كـاليوم ُحـْسَن شـيٍء وال ِجْلـد خمبَّـأة: وكان رجال وضاء، فمر به عـامر بـن ربيعـة فقـال
عالم يقتل أحـدكم أخـاه؟ مـن تتهمونـه بـه؟ : هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال لبث سهل أن لُِبَط به، فُدِعَى له نىب

ء فيـــه مـــاء فـــأمر عـــامرا، فغـــسل وجهـــه ىف. عـــامر بـــن ربيعـــة: قـــالوا املـــاء  فـــدعا عـــامرا ودعـــا 
عَ  وأطراف يديه وركبتيـه وأطـراف قدميـه، مث أخـذ النـىب  إزار عـامر وداِخَلتَـه فغمرهـا ىفى ملسو هيلع هللا ىلص َضـبـْ

ء من دبره، فُأْطِلَق سهل ء على رأس سهل وأكفأ اإل س بهاملاء مث أفرغ اإل   ". ال 
واآلن أى هذه األحاديث هو الصحيح؟ هـل ذهـب احلاسـد إىل الرسـول فـأخربه مبـا وقـع 
ـام إىل عـامر  منه من حسد كاد أن يقتل صاحبه؟ أم هل سـأل رسـول هللا َمـْن حولـه فوجهـوا اال
بــن ربيعــة؟ مث هــل كــان احملــسود، أ كــان، حيتــاج إىل أن خيلــع مالبــسه حــىت يــرى احلاســد لــون 



 

 

١٨٤ 
ه؟ أليــست بـــشرة الواحــد منــا تظهـــر حــىت وهــو مرتـــٍد مالبــسه مــن خـــالل صــدره ووجهـــه بــشرت

وذراعيه مثال؟ أم كان الرجال ىف ذلك الوقت يغطون كل بقعة مـن أجـسادهم؟ كـذلك مـىت كـان 
ن جلــودهم تــشبه جلــود العــذارى، كــى حيــسد  رجــال العــرب، فــضال عــن املــسلمني، يتفــاخرون 

نفـى وجـود احلـسد ىف النـاس، فاحلـسد شـعور بـشرى يكـاد ال بعضهم بعضا علـى هـذا؟ إنـىن ال أ
وعلــى هــذا فلــيس ملــن حيــاول إثبــات أثــر العــني دليــل علــى وجــود ذلــك األثــر . يفلــت منــه أحــد

ن احلسد مذكور ىف القرآن، إذ احلسد موجود كما قلنا، وحنن نؤمن به سواء ورد ذكره  لقول 
  . القرآن أو ال

احلـسد ىف احملـسودين عـن طريـق نظـرات عـني احلـسود؟ هـل يـؤثر هـذا : لكن الـسؤال هـو
أما أ فال أعتقد ذلك، بل أرى أن احلسد إمنا يؤثر ىف عن طريق ما ميكن أن حيبكه احلاسد مـن 
مؤامرات على من يتفوق عليه ويثـري الغـيظ واحلقـد ىف نفـسه، أو مـن خـالل مـا يـضعه ىف طريقـه 

 ضــده مــن شــائعات مــثال، إن مل يفكــر ىف مــن عقبــات أو يثــريه ىف وجهــه مــن مــشاكل أو يــشنه
بيد أن بعض املفسرين يقرأون قوله تعاىل خماطبا الرسـول . أما العني فقصة أخرى. ضربه أو قتله

بــصارهم ملــا مسعــوا الــذِّكر ": "القلــم"عليــه الــسالم ىف ســورة  وإْن يكــاد الــذين كفــروا لَيُـْزِلُقونــَك 
نـون: ويقولون لـضر علـى أنـه إشـارة إىل ع" إنه  ا علـى أن تـصيب الرسـول  يـون الكفـار وقـدر

فالكفــار مل يكونــوا . وهــو تفـسري غريــب. فتـسقطه علــى األرض بقــوة الــشعاع الـصادر منهــا حنــوه
ديــدا عنيفــا لتقاليــدهم  ـا كانــت  حيـسدون الرســول علــى النبــوة بـل كــان ضــيقهم بــه وبدعوتــه أل

م وعقائدهم الىت درجوا هم وأسالفهم عليها م مث على أى شىء كان ميكن أن . نذ أزمانوعادا
سـة  حيسدوا الرسول؟ لقد كان ضـعيفا مـضطهدا آنـذاك ال ميلـك حـوال وال طَـْوال وال مـاال وال ر

أمــا احلــسد علــى النبــوة فقــد ظهــر ىف املدينــة، . وال زعامــة ممــا ميكــن أن يثــري األحقــاد ىف النفــوس
ــم عــانُوا . وكــان اليهــود أصــحابه ــم كــانوا ومل يــذكر القــرآن أ الرســول عليــه الــسالم، بــل ذكــر أ

وكـان مبعـث حـسدهم لـه أن . يؤلبون املشركني ضده ويزعمون هلـم أن وثنيـتهم خـري مـن توحيـده
النبوة قد فارقت بىن إسرائيل وانتقلـت إىل العـرب واختـري هلـا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، بينمـا هـم ال يطيقـون أن 

  . تكون النبوة ىف أى قوم غريهم
ت وجنــد ــَر ِإَىل : "قــال تعــاىل". النــساء" مــن ســورة ٥٥ - ٥١ ذلــك املوضــوع ىف اآل َأَملْ تـَ

ْجلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويـَُقولُـوَن ِللَّـِذيَن َكَفـُروا ِ َهـُؤَالِء َأْهـَدى : الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يـُْؤِمُنوَن 
َُّ ُأولَئِـَك * ِمَن الـَِّذيَن َآَمنُـوا َسـِبيًال  َلـْن جتَِـَد لَـُه نَـِصريًا . الـَِّذيَن َلَعـنَـُهُم ا ُ فـَ َّ َأْم َهلُـْم * َوَمـْن يـَْلَعـِن ا

ــريًا  ــوَن النَّــاَس نَِق ــِإًذا َال يـُْؤُت ــِك؟ َف ــَن اْلُمْل ــِصيٌب ِم ــْن * َن ُ ِم َّ ــُم ا ُه َ ــا َآ ــى َم ــُسُدوَن النَّــاَس َعَل َأْم َحيْ
َنا َآَل ِإبْـ  َنـاُهْم ُمْلًكـا َعِظيًمـا َفْضِلِه؟ فـََقْد َآتـَيـْ ُهْم َمـْن َآَمـَن بِـِه، * َراِهيَم اْلِكتَـاَب َواحلِْْكَمـَة َوَآتـَيـْ َفِمـنـْ

ُهْم َمــْن َصــدَّ َعْنــهُ  جنــد احلــسد مــستعمال ىف نفــس " الفــتح"وىف ســورة ". وََكَفــى ِجبََهــنََّم َســِعريًا. َوِمــنـْ
غزو مع رسول هللا، وكانوا مـع هـذا املعىن، وذلك حني قال األعراب الذين كانوا يتخلفون عن ال



 

 

١٨٥ 
يريدون أن ينالوا من الغنائم واملغامن رأسهم برأس الذين غَـَزْوا سـواء بـسواء، فنـزل قولـه تعـاىل ىف 

َذُروَ : َســيَـُقوُل اْلُمَخلَُّفــوَن ِإَذا اْنطََلْقــُتْم ِإَىل َمَغــاِمنَ لَِتْأُخــُذوَها": اآليــة اخلامــسة عــشرة مــن ســورتنا
َِّ . نـَتَِّبْعُكمْ  ُلوا َكـَالَم ا ُ ِمـْن قَـْبـلُ . لَـْن تـَتَِّبُعـوَ : قُـلْ . يُرِيُدوَن َأْن يـُبَـدِّ َّ : فَـَسيَـُقوُلونَ . َكـَذِلُكْم قَـاَل ا

ــيًال . بَــْل َحتْــُسُدونـََنا وواضــح أن احلــسد ىف فهمهــم هــو الغــرية الــىت ". بَــْل َكــانُوا َال يـَْفَقُهــوَن ِإالَّ َقِل
ولــو كــان األمــر أمــر عــني شــريرة لقــالوا هــذا، لكــنهم مل . م مــن املغــامنتــدفع احلاســدين إىل حرمــا

يقولـــوه بـــل قـــصدوا املعـــىن الـــذى أقولـــه دائمـــا، وهـــو أن العـــني ال تـــضر، بـــل الـــذى يـــضر هـــو 
ــه أو الوشــاية بــه عنــد  املــؤامرات الــىت يــدبرها احلاســد للمحــسود كالعمــل علــى رفتــه مــن وظيفت

إىل آخــر مــا ... ع عليــه أو الوقيعــة بينــه وبــني مــن حولــهالــسلطات أو ضــربه أو شــتمه أو التــشني
  .  ميكن أن يؤدى إليه احلسد

حلديـد " القرقعة"وقد ورد ذكر  ىف احلـديث األول، وهـى صـوت احلديـد عنـد اصـطدامه 
للــدكتور أمحــد خمتــار " معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة"ومــا أشــبه مــن األصــوات علــى مــا جــاء ىف 

ـا؟ مث كيـف يـرتك الرجـل زميلـه ىف ما : وإىن ألتساءل. عمر لعـني واإلصـابة  دخـل القرقعـة هنـا 
هذا الوضع املفزع ويذهب لرسول هللا كى خيربه مبـا حـصل دون أن حيـاول مـساعدته مـع أن كـل 
داه ثـالث مـرات ال مــرة  الـشواهد تـدل علـى أنـه ىف خطـر عظـيم إذ مل يـستطع الـرد عليـه حـني 

ــدا، وخباصــة أن واحــدة، ومســع بــدال مــن ذلــك صــوت قر  ــدا يــصدم حدي ــاك حدي قعــة، وكــأن هن
الذهاب إىل رسول هللا والعودة معه ال بد أن يستغرق وقتا طويال يكون املعيون فيه قـد صـار ىف 
خــرب كــان؟ مث مــاذا كــان ميكــن أن يقــع لــو مل يكــن هنــاك رســول هللا؟ لقــد كــان الرجــل ىف كــرب 

أإىل هـذا احلـد يكـون خطـر العيـون، . ايـةعظيم، وكانت حياته ىف حرج كما يفهـم مـن سـياق الرو 
ملصادفات الىت ال جترى على قانون؟    وتكون حياة الشخص الـَمِعني رهنا 

أ ال أكذِّب كالما ثبت أن رسول هللا قاله فعـال، بـل كـل مـا أبغيـه هـو حماولـة إقامـة مثـل 
ه مـــن هـــذا األمـــر علـــى أســـس علميـــة صـــلبة بـــدال مـــن االعتقـــاد ىف شـــىء ال نـــدرى مـــدى مبلغـــ

وال أظن الرسول عليه السالم يضريه أو يغضبه أن حناول التحقـق مـن أمـر يـُْنـَسب إليـه . الصحة
إننـا حنبــه ملسو هيلع هللا ىلص حبـا مجــا، وحنـب أن نتأكــد ممـا يـُـْرَوى عنــه ومـن صــحته كـى نــصدق أنـه قالــه . قولـه
.  العلــم للتحقــق مــن صــحة أى شــىءذلــك أن حبنــا احلقيقــى لــه ملسو هيلع هللا ىلص يقتــضينا أن نلجــأ إىل. حقــا

دى بفضل العلم والعلماء؟ ألـيس القـرآن هـو الـذى يـدعو الكفـار إىل اإلتيـان  أليس هو الذى 
رة مــن علــم إن كــانوا صــادقني؟ ومــن الــسهل التحقــق مــن هــذه املــسألة، فهــى ليــست مــسألة 

أليــست العــني شــيئا . غيبيــة ال ختــضع للتجربــة كمــا يهــرف بعــض النــاس، بــل مــن املــسائل املاديــة
ـا تـصدر عنهـا وتـضر  ؟ أليـست األشـعة الـىت يقـال إ ا شيئا ماد ؟ أليس اجلسد املصاب  ماد
آلالت املاديــة مثلهــا مثــل األشــعة الــضوئية والتيــارات الكهربيــة  مــن تقــع عليــه ممــا ميكــن قياســه 

بــني النــاس مــثال؟ فهــذا أفــضل مليــون مــرة مــن بقائنــا أســرى العتقــاد عجيــب يفــسد العالقــات 



 

 

١٨٦ 
ويرتتب عليه تشاؤم بعضهم من بعـض ونفـور بعـضهم مـن بعـض وجتنـب بعـضهم لـبعض دون أن 

  . يكون هلذا االعتقاد أساس سليم
، أن أمــر العــني صــحيح لتــواتر األخبــار بــه وملعاينــة "احليــوان"ويــرى اجلــاحظ، ىف كتــاب 

ه وتعضيد التجربة له، وأن هناك شيئا ينفصل من عني العائن  ويصل إىل جـسم املعيـون الناس إ
فهـو يؤكـد أن األذى مـادى وميكـن : هذا كالم اجلـاحظ، وحنـن ال نريـد شـيئا سـوى هـذا. فيضره

أى أننــا، طبقــا لكالمــه هــذا، نــدرك األمــر حبواســنا، ونــستطيع أن خنــضعه للتجربــة . التحقــق منــه
ـرد  ومن مث أرى أننا ال بد لنا من اللجوء للتجربة وال نقبـل هـذه. لنتحقق من صحته  الـدعوى 

لنـسبة ىل ال أذكـر أىن . فالعلم ال يعرف الكالم يقال بل يعرف التجربة والتحقـق. كالم يقال و
ت . شــاهدت أحــدا يــؤذى أحــدا بعينــه أو بكالمــه وأ طــول عمــرى مــن املتفــوقني ىف االمتحــا

كنـــت مـــن كمـــا أنـــىن  . الدراســـية، وال أســـتطيع أن أتـــذكر أن أًذى قـــد أصـــابىن َجـــرَّاَء هـــذا َقـــطّ 
الـــصبيان والـــشبان البـــارعني ىف كـــرة القـــدم ىف قـــريىت وقـــرى املركـــز الـــذى تتبعـــه قريتنـــا، وكـــان 
املشجعون من أهل القرية يهتفون ىل كما يهتفـون ألمثـاىل، ومل أنكـسر حبمـد هللا ىف املالعـب إىل 

ر أقـول هـذا ال علـى سـبيل التفـاخر بـل لتوضـيح األمـ. أن كربت وتركت الكرة مـن تلقـاء نفـسى
ليس غري، وإال فهناك من هو أحسن مىن ىف الدراسة والذكاء والكرة كثـريا جـدا، ومل حيـدث هلـم 

والواقع أنه لو كانت العـني صـحيحة ملـا كـان هنـاك تفـوق ىف الـدنيا وال متفوقـون، إذ . شىء قط
م  إن أصـــحاب العيـــون الـــشريرة لـــن يرتكـــوا متفوقـــا ىف حالـــه بـــل سيـــصوبون لـــه صـــواريخ نظـــرا

ــذا ختلــو الــدنيا لألغبيــاء . أو تطــري عقــوهلم وجتنــنهم، وهــذا إن مل تقــتلهم قــتًال َوِحيــافتــشلهم  و
واحلمقــى وذوى القــدرات املتدنيــة، فتــضمحل احلــضارة وتبقــى عنــد حــدها األدىن الــذى ال يثــري 

رسال العني عليه حية أخرى سوف حيرص املتفوقون . حسدا وال يشعل حقدا وال يغرى  ومن 
ال يعملــوا شــيئا يــدل علــى هــذا التفــوق خــشية علــى أنفــسهم مــن النظــرات أن خيفــوا  تفــوقهم 

احلاسدة وما تستتبعه من أًذى ُهْم ىف غىن عنه، ويعيـشوا ىف كـسل وبـالدة وال يعملـوا عقـوهلم ىف 
وبتلـك الطريقـة نـضمن بكـل يقـني أن نظـل متخلفـني . شىء مـا دام إعمـال العقـل جيلـب الـضرر

  . لغربيون يضعون مثل تلك االعتبارات ىف الذهن ما أفلحواولو كان ا. إىل األبد
ــرى هــل يغــضب الرســول أو جيــد ىف األمــر ِمــَساًسا برســالته إذا مــا أراد أحــد الــصحابة  ت
بــري النخــل ال مينعــه مــن اإلمثــار؟ بــل لقــد حــدث هــذا فعــال، وقــام  التحقــق مــثال مــن أن عــدم 

رتتب عليـه أن النخيـل مل يثمـر ذلـك العـام إال الصحابة بتجربة ما قاله الرسول ىف هذا الشأن، ف
يص، فراجعوه عليه السالم، فما كان منـه سـوى أن قـال بكـل بـساطة وتواضـع ونـزول علـى  الشِّ

مــر دنيــاكم: "مقتــضى احلــق والواقــع كيــف تراجعــونىن ىف : ، ومل يقــل هلــم ىف غــضب"أنــتم أعلــم 
: هللاُ عليه وسـلََّم مـرَّ بقـوٍم يـَُلقِّحـون، فقـالصلَّى  أنَّ النىب"أمر أخربتكم فيه برأىي؟ ففى احلديث 



 

 

١٨٧ 
ـم فقـال. فخـرج ِشيـًصا: قـال. لو مل تفعلوا َلَصَلح . قلـَت كـذا وكـذا: مـا لِـَنْخِلكم؟ قـالوا: فمـرَّ 

  ". مِر دنياكم أعلمُ  أنتم :قال
ُن َرَوى ابْـ: "يقـول" املنتقـى"اإلمام مالك املسمى بـ" موطإ"والغريب أن مثََّ حديثا ىف شرح 

ًئا ِبَعْينِـِه : "َعْن َسِعيِد ْبِن َحِكيٍم َقالَ  السُّىنِّ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِإَذا َخـاَف َأْن يُـِصيَب َشـيـْ َّ َكـاَن َصـلَّى ا
ِرْك ِفيِه، َوال َتُضرَّهُ : قَالَ  َ ، وهو ما يعىن أن عينه عليه الـصالة والـسالم كانـت هـى أيـضا "اللَُّهمَّ 

مل ! هللا أكرب. تعني على أذاها بتربيك الشىء أو الشخص الذى ينظر إليهمؤذية لوال أنه كان يس
بل إن اجلاحظ املعتـزىل املكـرب ! أال إن هذا هلو اهلوس بعينه. يبق إال أن يقال هذا عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص

قـــال ىف . وهأنـــذا أعيـــده كـــرة أخـــرى. للعقـــل ينـــسب إىل الوحـــوش احلـــسد والعـــني كمـــا مـــر بنـــا
زِلـة "": اناحليو " نيَِّني وُدهـاُة العـرب، وأهـُل التَّجربـة مـن  فأمَّا علماُء الفرِس واهلِند، وأطبَّاء اليو

م يكرهون األكـَل بـني أيْـدِ  باع، خيـافون نفوَسـها وأعينهـا، ى األمصار وُحّذاق املتكّلمني، فإ الـسِّ
حلَّــُل عنــد ذلــك مــن أجوافهــا مــن فيهــا مــن الــشََّره واحلِــرص، والطََّلــب والَكَلــب، وِلَمــا يتى ِللَّــذ

ـــا مـــن األُمـــور املفـــِسدة، الـــىت إذا خالطـــْت طبـــاَع اإلنـــسان  البخـــار الـــرِديء، وينفـــصل ِمـــن عيو
ومـــن يـــدرى؟ فرمبـــا أ ىف املـــستقبل مـــن يـــزعم أن .  وهـــذا هـــوس قـــد جتـــاوز كـــل حـــد".نقـــَضْته

ت   . حقا مل يبق إال هذا. اجلمادات هى أيضا حتسد كما حتسد احليوا
أما كيف حنصل على ماء اغتسال العائن لـصبه علـى املعيـون فقـد قـرأت ىف آخـر إحـدى 

ت احلــديث الــذى حنــن بــصدده مــا يلــى لَقــَدِح، فُيــدِخَل الغاســُل كفَّْيــِه ": روا ــْؤَتى  الغُــْسُل أْن يـُ
َقَدِح مثَّ يُـدِخَل يـَده ال الَقَدِح مثَّ يُدِخَل يَده الُيمىن فيغِسَل صدرَه ىف مجيًعا فيه مثَّ يغِسَل وجَهه ىف

ُخَذ بيِده الُيسرى يفَعُل ِمثَل ذلك، مثَّ يغِسَل رُكبتَـْيِه وأطراَف أصابِعه ِمن َظهـِر  فيغِسَل ظهَره مثَّ 
لّرِْجِل الُيسرى مثَّ يـُْعطِ  ألرِض، الـَّذى القَدِم ويفَعَل ذلك  َء، قْبـَل أْن يـَضَعه  أصـابه ى ذلـك اإل

يــه ويتمــضمَض ويـُْهرِيــَق علــى وجِهــه ويــُصبَّ علــى رأِســه وُيْكِفــَئ الَقــَدَح ِمــن وراِء العــُني مثَّ ميُــجَّ ف
عمــال الــسحر". َظهــرِه ــه . وهــذا، كمــا نــرى، أشــبه  ــه إن ن يقــال عن ــَرى يرضــى  مث مــن ذا  تـُ

ا قتال، ويوافق على االغتسال ويعرض نفـسه لـذلك  حّساد حقود يؤذى الناس بعينه، ويقتلهم 
  .ضح املهني؟ إن هذه دعوة إىل إفساد العالقات بني الناس أكثر مما هى فاسدة أصالاألمر الفا

 ليس ذلك فقط، بل ميضى اهلوس بذلك املوضوع حىت لنقـرأ، ىف ذات الكتـاب املـذكور 
َتــَل فَـ َ"آنفــا، كالمــا عجيبــا منــسو للقــرطىب ُمَفــاده أنــه  ًئا َضــِمَنُه، َولَــْو قـَ َعَلْيــِه لَــْو أَتْـَلــَف اْلَعــاِئُن َشــيـْ

يَُة ِإَذا َتَكرََّر َذِلَك ِمْنُه ِحبَْيُث َيِصُري َعاَدةً  َذِلَك َكالسَّاِحِر اْلَقاِتِل بِـِسْحرِِه  َوُهَو ِىف . اْلِقَصاُص َأِو الدِّ
يُـْقتَـُل، قـَتَـَل بِـِسْحرِِه َأْم ال ِألَنـَُّه َكالّزِنْـدِ  َ فـَ ومعـىن هـذا أن ". يقِ ِعْنَد َمـْن ال يـَْقتُـلُـُه ُكْفـًرا، َوَأمَّـا ِعْنـَد

القرطىب ال مانع عنده أن يقتل العائُن كم قتيال للتجربة، ولكن حني نتأكد مـن خـالل التجـارب 
ـذا ). الــَمْعُيون(أنه يَِعـني فعـال فعندئـذ ال بـد مـن قتلـه إذا مـات الــَمِعني  والواقـع أننـا لـو أخـذ 

هلـــة، ومـــا أكثـــرهم وأشـــد احلكـــم العجيـــب الـــذى ســـوف جيعلنـــا مهزلـــة األمـــم لـــسوف يقـــوم اجل



 

 

١٨٨ 
لقتــل عــن طريــق العــني، وســوف ينتهــى األمــر  ــام بعــضهم بعــضا  محــاقتهم واخــتالل عقــوهلم، 

علــى الــدين، فهكــذا ينبغــى أن " القاتلــة"وشــكرا لإلمــام القــرطىب علــى غريتــه . بتفــاىن املــسلمني
  . تكون الغرية، وإال فال

": املنتَقـى"ول األول نقـال عـن صـاحب وعلى خالفه ابن عبد الرب واإلمام النووى، إذ يقـ
لــشَّْيِء اْحلَــَسِن َواْحلَــَسَد َعَلْيــِه، َوَهــَذا ال َميِْلُكــُه اْلَمــْرُء ِمــْن ى ِإنَّ ِمــَن الطَّْبــِع اْلبَــَشرِ " ِ اِإلْعَجــاَب 

ْسـِعِه، َوَأنَّ اْلَعـْنيَ قَـْد تـَْقتُـُل، وُ  ِىف ى َفِلَذا َملْ يـَُعاَتْب َعاِمٌر َعَلْيِه، َبْل َعلَـى تـَـْرِك التـَّْربِيـِك الـَّذِ . نـَْفِسهِ 
َوتـَْوبِيُخ َمْن َكـاَن ِمْنـُه َأْو بِـَسَبِبِه ُسـوٌء، َوِإْن َكـاَن النَّـاُس ُكلُُّهـْم َحتْـَت اْلَقـَدِر الـسَّاِبِق بِـَذِلَك َكاْلَقاتِـِل 

َـ ََِجِلـِه، َوَأنَّ اْلَعـْنيَ ِإمنَّ ا تـَْعـُدو ِإَذا َملْ يـُبَــرِّْك، فـََيِجـُب َعلَـى ُكـلِّ َمـْن يـَْقُتُل، َوِإْن َكـاَن اْلَمْقتُـوُل َميُـوُت 
  . وهذا كالم معقول رغم أىن ال أطمئن إىل أن العني تؤذى". َأْعَجَبُه َشْيٌء َأْن يـَُباِركَ 

ــارََة، وَأنَّ اْحلُْكــَم "كــذلك نقــرأ للنــووى أنّــه " املنتَقــى"وىف  ال يـُْقَتــُل اْلَعــاِئُن، َوال ِديَــَة َوال َكفَّ
َا يـَتَـَرتَُّب َعَلى منضبٍط َعـامٍّ ُدوَن َمـا َخيْـَتصُّ بِـبَـْعِض النَّـاِس َوبـَْعـِض اَألْحـَواِل ِممـَّا ال انْـِضَباَط لَـهُ إِ  . منَّ

َـا َغايـَتُـُه َحـَسٌد َوَمتَـنٍّ لِـَزَواِل النِّْعَمـِة؟ َوأَيْـًضا فَالـَّذِ َكْيَف، َوَملْ يـََقْع ِمْنُه ِفْعٌل َأْصال أُ َعـِن يـَْنـشَ ى ، َوِإمنَّ
ُ َذلِـَك اْلَمْكـُروُه ِىف  ْلَعْنيِ ُحُصوُل َمْكُروٍه ِلَذِلَك الـشَّْخِص، َوال يـَتَـَعـنيَّ ِ َقـْد  اِإلَصابَِة  ِإزَالَـِة اْحلَيَـاِة، فـَ

ـــُر َعَلْيـــِه ِإال احلُْ : َقـــاَل اْحلَـــاِفظُ . َحيْـــُصُل َلـــُه َمْكـــُروٌه ِبَغـــْريِ َذِلـــَك ِمـــْن َأثَـــِر اْلَعـــْنيِ  ـــِل َوال يـَُعكِّ ْكـــُم ِبَقْت
نَـُهَما َعِسرٌ  السَّاِحِر، فَِإنَُّه ِىف  نـََقَل ابْـُن َبطـَّاٍل َعـْن َ"أيضا أنه قد " املنتقى"وىف ". َمْعَناُه، َواْلَفْرُق بـَيـْ

َبِغـ َُْمـُرُه ِبلُـُزوِم ِلِإلَمـاِم َمْنـُع اْلَعـاِئِن ِإَذا ُعـِرَف بِـَذِلَك ِمـْن ُمَداَخلَـِة النَّـاِس، وَ ى بـَْعِض اْلُعَلَماِء َأنَُّه يـَنـْ
بـَْيِتــِه، َوِإْن َكــاَن َفِقــريًا َرزََقــُه َمــا َيْكِفيــِه َوَيُكــفُّ َأَذاُه َعــِن النَّــاِس، َفــِإنَّ َضــَررَُه َأَشــدُّ ِمــْن َضــَرِر آِكــِل 

ُ َعَلْيــــِه َوَســــلََّم ِمــــْن ُدُخــــوِل اْلَمــــْسِجدِ  َمنَـَعــــُه النَّــــِىب ى الثــــوِم َواْلَبــــَصِل الَّــــذِ  َّ ى  لِــــَئال يـُــــْؤذِ َصــــلَّى ا
لنَّـاِس، َوِمـْن َضـَرِر ى اْلُمْسِلِمَني، َوِمْن َضَرِر اْلَمْجُذوِم الَّذِ  ِ َمنَـَعُه ُعَمـُر َواْلُعَلَمـاُء بـَْعـَدُه االْخـِتالَط 

ِت ِمَن اْلَمَواشِ  َ َـا َأَحـدٌ  الىتى اْلُمْؤِذ َعاِدَها ِإَىل َحْيـُث ال يـَتَـَأذَّى ِ ِِبـْ  لـست مـن ورغـم أىن". يـُْؤَمُر 
ألحرى من يظن الناس أنه عائن، فال شك أن هذا أخف كثريا : أنصار حتديد إقامة العائن، أو 

 !جدا من قتله
نـه مـا يلجـأ إليـه احلاسـد بـسعيه ىف  وقد فـسر الـشيخ دمحم عبـده، رمحـه هللا، شـر احلاسـد 

حملــسود ال بعينــه بــل مبؤامراتــه وكيــده، فقــال ى يتمــىن زوال نعمــة الــذ: احلاســد: "إيقــاع اإلضــرار 
ــه نعمــة لــسعى . حمــسوده، وال يرضــى أن تتجــدد ل وهــو، إذا حــسد، أى أنفــذ حــسده وحققــه 

. واجلد ىف إزالة نعمـة مـن حيـسده، مـن أشـد خلـق هللا أذى، ومـن أخفـاهم حيلـة، وأدقهـم وسـيلة
ال وليس ىف طاقة حمسوده إرضاؤه بوجه وال ىف استطاعته الوقوف على مـا يـدبره مـن املكايـد، فـ

وقا هللا شـر احلاسـدين، . ملجأ منه إال إىل هللا وحده، فهو القادر على كف أذاه وإحباط سعيه
  ".وهللا أعلم. وكف عنا كيد الكائدين



 

 

١٨٩ 
ايــة املطــاف أوجــه األبــصار إىل موضــوع شــديد األمهيــة ىف موضــوع العــني احلــسادة  وىف 

فهى حترق حمرك السيارة، : لتخصصجيعلىن أزداد اعرتاضا عليها، وهو أن هذه العني ال تعرف ا
ا  وتفجــر جنفــة الردهــة، وتقتــل اجلمــل، وتــسقط البيــوت الــشاهقة، وختــرج القطــارات عــن قــضبا
ــا، وتــصيب املهــاجم الكــروى ىف رجلــه وتربجــل عقلــه فــال يــستطيع أن حيــرز  فتنقلــب علــى جنو

الزوجني الـسعيدين أهدافا، وتفشل الطالب املتفوق فريسب رسو مهينا، وتشعل اخلالفات بني 
م  م وىف أكبــادهم وىف قلــو م وىف بطــو فيــصريان عــدوين متباغــضني، وتــصيب البــشر ىف عيــو

ــم وىف شــعورهم م وىف آذا للبــان الــذكر الــذى كــان يبيعــه الباعــة ... وىف أســنا وهــو مــا يــذكِّرىن 
م زمـان زاعمـني أنـه يعـاجل كـل شـىء دون ختـصص، إذ كـان وا يقفـزون إىل السرحية ىف احلافالت أ

احلافلة حني تتوقف مث يصيحون وهم يقفون خلف السائق قائلني إن ذلك اللبان يـربم الكعـوب 
فـانظر كيـف وصـلت ... وحيّمر اخلدود وجيلو الصدور ويطرد الـبلغم ويطهـر الـبطن مـن الديـدان

  .أحوال املسلمني االعتقادية
": قَلــالفَ "ة مـن سـورة ومـع كـل مـا قلــت سـوف أورد هنـا تفــسري سـيد قطـب لآليـة األخــري 

 نعمـة إزاءى واحلسد انفعال نفس: "، فهو خيالف ما كتبُت، إذ يقول"ومن شر حاسد إذا حسد"
منـه إلزالـة النعمـة ى وسواء َأتْـَبَع احلاسُد هذا االنفعـال بـسع. زواهلا هللا على بعض عباده مع متىن

ثــري احلقــد والغــيظ أو وقــف عنــد حــد االنفعــال النفــس را ميكــن أن يعقــب هــذا فــإن شــى حتــت 
ملـــا ال نعـــرف مـــن أســـرار هـــذا الوجـــود، ى وحنـــن مـــضطرون أن نطـــامن مـــن حـــدة النفـــ. االنفعـــال

 فهنالــك وقــائع كثــرية تــصدر عــن هــذه .وأســرار الــنفس البــشرية، وأســرار هــذا اجلهــاز اإلنــساىن
ــوم تعلــيال ــه. األســرار، وال منلــك هلــا حــىت الي ــتم هنالــك مــثال ذلــك التخــاطر علــى البعــد، وفي  ت

وقوعهـا بعـد تـواتر األخبـار  اتصاالت بني أشخاص متباعدين، اتصاالت ال سـبيل إىل الـشك ىف
. ــا وقيــام التجــارب الكثــرية املثبتــة هلــا، وال ســبيل كــذلك لتعليلهــا مبــا بــني أيــدينا مــن معلومــات

 الـسر  وقد أصبح اآلن موضعا للتجربة املتكررة املثبتة، وهـو جمهـولى،وكذلك التنومي املغناطيس
وغــري التخــاطر والتنــومي كثــري مــن أســرار الوجــود وأســرار الــنفس وأســرار هــذا اجلهــاز . والكيفيــة
أثــر هــذا ى  فــإذا حــسد احلاســد ووجــه انفعــاال نفــسيا معينــا إىل احملــسود فــال ســبيل لنفــ.اإلنــساىن

رد أن ما لدينا من العلم وأدوات االختبار ال تصل إىل سر هذا األثـر وكيفيتـ فـنحن . هالتوجيه 
الغالب، مث يستقر   هذا امليدان، وهذا القليل ُيْكَشف لنا عنه مصادفًة ىف إال القليل ىفى ال ندر 

، ويـستجار منـه حبمـاه. كحقيقة واقعة بعد ذلك وهللا برمحتـه وفـضله . فهنا شر يـستعاذ منـه 
ومـن املقطـوع بـه . ن هـذه الـشروريوجه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وأمته من ورائه إىل االسـتعاذة بـه مـى هو الذ

م مىت استعاذوا به وفق توجيهه أعاذهم ومحاهم من هـذه الـشرور إمجـاال وتفـصيال وقـد روى . أ
ملسو هيلع هللا ىلص كـان إذا أوى إىل فراشـه كـل ليلـة مجـع   هللا عنها أن النىبى سناده عن عائشة رضى البخار 

أعوذ برب : قل"و" أعوذ برب الفلق: قل"و" أحدهو هللا : قل"كفيه مث نفث فيهما وقرأ فيهما 



 

 

١٩٠ 
ما ما استطاع من جسده" الناس ما على رأسه ووجهه وما أقبـل مـن جـسده، : مث ميسح  يبدأ 

وقــد وضــعت كــالم ســيد قطــب هنــا ". وهكــذا رواه أصــحاب الــسنن. يفعــل ذلــك ثــالث مــرات
ن كالمهـا، فقـد أكـون أ رغـم كـل شـىء  خطـئ، ويكـون الـرأى املليكون حتت عـني القـارئ الـرأ

  .وهللا أعلى وأعلم.  الصحيح، وإن كنت أستبعد هذااآلخر هو الرأى
 مـا دار حـول موضـوع العـني بيـىن وبـني أسـتاذة جامعيـة ىف ولعل من املناسب هنا أن أورد

خذه مأخذ اجلد وتسجل كل ما يقولـه  الطب منذ عدة أعوام، وهى أستاذة خملصة ىف عملها و
لعــني صــحيحة ال جــدال فيهــا، املــريض جــوا علــى  أســئلتها لــه، فقــد كــان رأيهــا أن اإلصــابة 

فــسألتها عــن أدلتهــا علــى ذلــك بوصــفها متخصــصة ىف أحــد العلــوم الطبيعيــة، وهــى علــوم تقــوم 
علــى التجربــة والربهــان املعملــى، فكــان ردهــا أننــا كثــريا مــا نكــون جالــسني وحــد مــستغرقني ىف 

حيـة البــاب فنجـد مـن ينظـر إلينـاالعمـل مبكتبنـا، وفجـأة نلتفـت خل وكـان تعليقـى أن هــذا . فنـا 
لعــني حــسدا، ومــن مث ال يعــد دلــيال علــى صــحتها مث مــررت . شــىء خمتلــف متامــا عــن اإلصــابة 

فقلـت إنــه، علــى العكــس مــن ذلــك، كثــريا مــا يقــف أحــد لــدى البــاب دون أن يلحــظ اجلــالُس 
ب . لـداخل وقوفَـه الغرفـة الـىت تكـون فيهـا زوجـىت أو أحـد مــن وكثـريا مـا وقفـت طـويال علــى 

حيىت، اللهم إال إذا تنحنحت أو أصدر شبشىب صو أو أتيـت  أبنائى دون أن يلتفت أحدهم 
لـصمت يـسود . حركة لفتت نظره مثال كما أنىن كثريا ما أكون ىف غرفة مكتـىب مث فجـأة أشـعر 

حيــة البــاب متــصورا أن أحــدهم واقــف هنــاك  ويتكــرر بطريقــة . فــال أجــد شــيئااملكــان، فألتفــت 
لـدخول  ـم  حية الباب متصورا أن ابنىت الصغرية قد أتت مـن اخلـارج و شبه منتظمة أن أنظر 

ملرة وهو ما يفنِّد املوضوع برمته من الناحيـة العلميـة، إذ التجربـة املعمليـة . علىَّ فال أجد شيئا 
ــد مــن األمــر ســلبا وإجيــا بطــرق شــىتتقتــضى أن يــتم ذلــك دائمــا ال مــرة وال مــرتني وأن يـُتَ  . َأكَّ

لعـني أمـا وليـست لـه تلـك الـصلة . وهذا لو كان لذلك التلفت الفجائى صلة مبوضـوع احلـسد 
  . فاألمر إذن ِعَراٌك ىف غري ُمْعتَـَرك

لقريـة بيـت   اية الفـصل أود أن أشـري إىل أنـه ىف جريتنـا  ن عيونـه كـان وىف  يـُـتـََّهم كبـريُه 
ــه إىل البقــرة أو اجلاموســة الــىت متــر أمامــه معناهــا شطــيحــسادة وال ت  ســهامها أبــدا وأن نظــرة من

ا احملتوم على الفور مظاليم وهللا العظيم، فال أذكر أىن رأيـت ِمْن ىف احلبس أكثر َمْن و ما . مو
هــذه واحــدة، أمــا الثانيــة فــأمر . إمنــا هــو كــالم وشــائعات لــيس إال. ماشــية تقــع جــراء نظرتــه أبــدا

م، وتركُت القرية وصرت من أهل القاهرة حبكم عملى، مض حك ومفارقة عجيبة، إذ دارت األ
ئـى أن يـشرتوا ىل جبنـا قريـشا مـن بيـت ذلـك الرجـل جـاءىن  فكلما زرت القرية وطلبت من أقر
ـم كـانوا يرسـلون  ـم ال يبيعـون جبنـا، فأسـتغرب ملعـرفىت أن عنـدهم بقـرا وجاموسـا وأ اجلواب 

فولىت وصـباى اجلـنب القـريش، بـل إىل وقـت قريـب كـان أقـارىب يـشرتون ىل مـنهم ذلـك إلينا ىف ط
م مل يعودوا يبيعون اجلنب للناس من حوهلم بل يبيعون اللنب مبكرا لتاجر  اجلنب، فيوضح أقارىب أ



 

 

١٩١ 
ن !هللا أكـرب... من خارج القرية خوفا على ماشـيتهم مـن العـني واحلـسد  حـىت هـؤالء املتهمـون 

م ا ـــون اآلخـــرين؟ نعـــم وهللا العظـــيمعيـــو ـــدّب فيهـــا رصاصـــة خيـــافون مـــن عي ـــىت تن ـــالعقول . ل ف
: وال أملـك إال أن أٌقـول. مضطربة، واألفكار متخلفـة، واألذهـان مطلـسمة، والبـصائر مطموسـة

 !شعوب بزرميط
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

١٩٢ 

 
، وهـى الـسورة الـىت "النـساء" إال تفـسري سـورة البهى من تفسري الـسور املدنيـة. مل يرتك د

ســـأجعل تناوهلـــا لـــبعض قـــضا النـــساء حمـــل مقارنـــة بينـــه وبـــني الـــشيخ الغـــزاىل رمحهمـــا هللا رمحـــة 
ــة مــن الــسورة بــل ىف أول مجلــة مــن تلــك . واســعة ول قــضية، وهــى موجــودة ىف أول آي ونبــدأ 

ـــه تعـــاىل موجهـــا الكـــالم للبـــشر علـــى اخـــتالف  ـــة، وهـــى قول م وأشـــكاهلم اآلي ـــوا أجناســـهم وأل
م م وحضارا  أيها الناس، اتقوا ربكم، الذى خلقكـم مـن نفـس واحـدة، وخلـق منهـا : "وبلدا

فما معىن أن هللا خلقنا حنن البشر من نفس واحـدة ...". زوجها، وبث منهما رجاال كثريا ونساء
  وخلق من هذه النفس زوجها؟ 

عـة البـشرية الواحـدة الـىت هلـا خـصائص اإلنـسان فمن الطبي: "البهى ذلك قائال. يشرح د
ائيـة للرجـال والنـساء: خلق هللا زوجني . الذكر واألثىن، مث خلق مـن هـذين الـزوجني الكثـرة الال

لـذكورة واألنوثـة ال توجـب التفرقـة  فاألنثى مساوية ىف االعتبار البشرى للذكر، والتفرقة بينهما 
عــن هــذه املــساواة بعبــارة واضــحة " فــاطر"أخــرى ىف ســورة وتعــّرب آيــٌة . ىف االعتبــار لكــل منهمــا

، فاآليــة تــذكر أن ..."وهللا خلقكــم مــن تــراب مث مــن نطفــة مث جعلكــم أزواجــا: "بقــول هللا تعــاىل
األصــل األول ىف خلــق اإلنــسان، ذكــرا وأنثــى، هــو الــرتاب مث النطفــة بعــده، ومــن هــذه النطفــة  

ل أو الطبيعـة األوىل للـذكر واألنثـى مـن اإلنـسان وبذلك كان األصـ. كانت الذكورة واألنوثة معا
والنطفة ليـست نطفـة الرجـل وحـده، وإمنـا هـى نطفـة خمتلطـة سـاهم فيهـا الـذكر واألنثـى . واحدة

  ...على السواء
حيكـون قـصة التـوراة ىف خلـق " مـن نفـس واحـدة: "وأكثر املفسرين املسلمني لقولـه تعـاىل

 يكــون آدم وبــذلك. مث ُخِلَقــت مــن ضــلعه حــواء اإلنــسان، فــريوون أن شــخص آدم ُخِلــق أوال
ـذا التفـسري رمبـا . متميزا عن حـواء، وتكـون حـواء غـري مـساوية ىف االعتبـار آلدم ولكـن األخـذ 

دف السورة كله، فالسورة جاءت ىف املقام األول لتوضح أن املـرأة ينبغـى أال ُتْسَتـْضَعف،  خيل 
ــَدى عليهــا بــسلب حق لتــاىل ينبغــى أال يـُْعَت ــا مــساوية للــذكر، وهــو الــذى يعتــدى و وقهــا، إذ إ

فالقاعـدة األساسـية الـىت تقـيم عليهـا الـسورة مـا يُْطلَـب . عليها ويستضعفها ىف االعتبار البشرى
ألخــص فيمــا يتعلــق بوضــع املــرأة ىف األســرة واحليــاة االجتماعيــة، هــى  ــى، و فيهــا مــن أمــر و

لتـوراة ىف خلـق األنثـى مـن ضـلع آدم كمـا حتكـى وهذه القاعـدة تـستبعد روايـة ا. قاعدة املساواة
  ".التوراة

وأول ما أعلق به على هذا النص هو أىن ال أحب أن نسمى األسفار اخلمسة األوىل مـن 
ألن التوراة هى الكتاب الذى نزل علـى موسـى عليـه الـسالم، وال ميكـن " التوراة"العهد القدمي بـ

ملـذكور ملـا فيهـا مـن عقائـد وقـصص منـسوبة أن تكون تلك األسفار اخلمسة هى ذلك الكتاب ا



 

 

١٩٣ 
ن هللا كـان يتمـشى ىف اجلنـة عنـدما هبـت ريـح النهـار،   ولبعض الرسل ال تصح بتا كـالقول 

دى آدم حينئــذ يــسأله أيــن أنــت؟ إذ كــان آدم قــد اختبــأ هــو وحــواء عنــدما مســع صــوت : وأنــه 
ن هللا قد ندم على خلقه البشر، وكا ن نوحـا قـد سـكر وانطـرح ىف الرب آتيا، وكالقول  لقول 

خيمته عر متاما ودخل عليه ابنه األكرب فرآه على هذه احلالة املزرية، وحني أفاق نوح وعرف 
أن ابنه قد رآه عر قام بلعنه ولعن ذريته دون أن يكـون االبـن قـد ارتكـب ىف حـق أبيـه شـيئا، 

ـا مل تكـن قـد بل اخلطأ خطأ األب نفسه، ودون أن يكون لذرية االبن  أى دخل فيما حـدث أل
متــا معــه وهــو  ن ابنــىت لــوط عليــه الــسالم قــد ســقتاه مخــرا مث  أتــت إىل الوجــود بعــد، وكــالقول 
ن موسـى قـد قتـل املـصرى عـن عمـد وسـبق  سكران ال يعى شيئا وحبلتا وأجنبتـا منـه، وكـالقول 

 لـه كمـا جـاء ىف القـرآن، وأن إصرار ال على سبيل اخلطإ مث اسـتغفر ربـه ىف احلـال نـدما فغفـر هللا
هــارون هــو الــذى صــنع العجــل لإلســرائيليني كــى يعبــدوه أثنــاء غيــاب موســى ىف لقــاء ربــه فــوق 

مــن العهــد القــدمي " التكــوين"كمــا جــاء ىف ســفر : "ومــن هنــا أفــّضل أن نقــول هنــا. إخل... اجلبــل
  ". كما جاء ىف التوراة"ال )" اإلصحاح الثاىن(

َوَأَخـَذ الـرَّبُّ ١٥": "التكـوين"البهى كما جـاء ىف سـفر . ار إليه دوهذا هو النص الذى أش
يـِع «: َوَأْوَصى الرَّبُّ اِإللـُه آَدَم قَـاِئال١٦. َجنَِّة َعْدٍن ِليَـْعَمَلَها َوَحيَْفَظَها اِإللُه آَدَم َوَوَضَعُه ِىف  ِمـْن مجَِ

َها َوَأمَّا َشَجَرُة َمْعرِ ١٧، َشَجِر اْجلَنَِّة َُْكُل َأْكال َُْكُل ِمنـْ َها، ألَنََّك يـَْوَم  ْريِ َوالشَّرِّ َفَال َُْكْل ِمنـْ َفِة اخلَْ
. »لَْيَس َجيًِّدا َأْن َيُكـوَن آَدُم َوْحـَدُه، َفَأْصـَنَع لَـُه ُمِعينًـا َنِظـريَهُ «: َوَقاَل الرَّبُّ اِإللهُ ١٨. »َمْوً َمتُوتُ 

ــ١٩ ــَن اَألْرِض ُك ــُه ِم ــَل الــرَّبُّ اِإلل ــوِر الــسََّماِء، فََأْحــَضَرَها ِإَىل آَدَم َوَجَب ــلَّ طُُي ِت اْلبَـّرِيَّــِة وَُك َ ــَوا لَّ َحيـَ
يـَع ٢٠. لِيَـَرى َماَذا َيْدُعوَها، وَُكلُّ َما َدَعا ِبِه آَدُم َذاَت نـَْفٍس َحيَّـٍة فَـُهـَو اْمسَُهـا َِْمسَـاٍء مجَِ فَـَدَعا آَدُم 

ــ ي ــوَر الــسََّماِء َومجَِ ــاِئِم َوطُُي ِت اْلبَـّرِيَّــةِ اْلبَـَه َ ــَوا ــا َنِظــريَهُ . َع َحيَـ ــْد ُمِعيًن ــْم جيَِ َل ــِسِه فـَ ــا ِلنَـْف ــَأْوَقَع ٢١. َوَأمَّ َف
ً َعَلى آَدَم فـََناَم، فََأَخـَذ َواِحـَدًة ِمـْن َأْضـَالِعِه َوَمـَأل َمَكانـََهـا حلًَْمـا َوبـَـَىن الـرَّبُّ ٢٢. الرَّبُّ اِإللُه ُسَبا

ْلَع الَِّىت  هـِذِه اآلَن َعظْـٌم ِمـْن «: فَـَقـاَل آَدمُ ٢٣. َخَذَها ِمْن آَدَم اْمَرَأًة َوَأْحـَضَرَها ِإَىل آَدمَ أَ  اِإللُه الضِّ
ُه ٢٤. » هِذِه ُتْدَعى اْمـَرَأًة ألَنـََّهـا ِمـِن اْمـرٍِء ُأِخـَذتْ .ىَوَحلٌْم ِمْن حلَْمِ ى ِعظَامِ  َ ـُرُك الرَُّجـُل َأ لِـذِلَك يـَتـْ

ْمَرأَ  ِ ــِصُق  ــُه َويـَْلَت ِن َجــَسًدا َواِحــًداَوُأمَّ ُــُه، َوُمهَــا َال ٢٥. تِــِه َوَيُكــوَ ، آَدُم َواْمَرأَت نـَْنيِ َ ِكَالُمهَــا ُعــْرَ ــا وََك
  ".َخيَْجَالنِ 

علــى أن تــنقُّص العهــد القــدمي للمــرأة ال يقــف عنــد هــذا احلــد بــل ميــضى فيتهمهــا وحــدها 
 مثر الشجرة احملرمة مث أغوت ا سبب اخلروج من اجلنة، إذ استجابت لغواية احلية وأكلت من

أمــا القــرآن فيــسند اخلطــأ . زوجهــا حــىت أكــل منهــا هــو أيــضا، فطُــِردا مــن النعــيم الــذى كــا فيــه
" طـه"لالثنني كليهما، وإن كان قد نسب العصيان والنسيان آلدم وحده نصا كما جاء ىف سورة 

جــاء ىف اإلصــحاح ". ه فغَــَوىوَعــَصى آدُم ربـَّـ"، "فنَــِسَى ومل جنــد لــه عزمــا: "ىف قولــه جــل شــأنه
ِت اْلبَـّرِيـَِّة الـَِّىت ١: "عن هذا املوضوع" سفر التكوين"الثالث من  َ يـِع َحيَــَوا  وََكاَنِت اْحلَيَُّة َأْحَيَل مجَِ



 

 

١٩٤ 
َُْكــَال ِمــْن ُكــلِّ َشــَجِر اْجلَنَّــ«: َعِمَلَهــا الــرَّبُّ اِإللــُه، فَـَقاَلــْت ِلْلَمــْرَأةِ  َقاَلــِت ٢» ِة؟َأَحقــا َقــاَل هللاُ َال  فـَ

َُْكـُل، «: اْلَمْرَأُة ِلْلَحيَّةِ  َقـاَل هللاُ  ِىف  َوَأمَّـا َمثَـُر الـشََّجَرِة الـَِّىت ٣ِمْن َمثَِر َشَجِر اْجلَنَِّة  َال : َوَسـِط اْجلَنَّـِة فـَ
 َ َ َلنْ «: فَـَقاَلِت اْحلَيَُّة ِلْلَمْرَأةِ ٤. »َُْكَال ِمْنُه َوَال متََسَّاُه لَِئالَّ َمتُو َُْكـَالِن ٥!  َمتُو َبِل هللاُ َعـاِملٌ َأنـَُّه يـَـْوَم 

ــَر َوالــشَّرَّ  ِ َعــارِفـَْنيِ اْخلَيـْ ِن َكــا ــِتُح َأْعيُـُنُكَمــا َوَتُكــوَ َف ــُه تـَنـْ ــَدٌة ٦. »ِمْن ــْرَأُة َأنَّ الــشََّجَرَة َجيِّ ــَرَأِت اْلَم فـَ
ََِجــٌة ِلْلُعيُــوِن، َوَأنَّ الــشََّجرَ  فََأَخــَذْت ِمــْن َمثَرَِهــا َوَأَكَلــْت، َوَأْعطَــْت . َة َشــِهيٌَّة ِللنَّظَــرِ ِلَألْكــِل، َوَأنـََّهــا 

نِ ٧. رَُجَلَها َأْيًضا َمَعَها فََأَكلَ  َ َفَتَحـْت َأْعيُـنُـُهَمـا َوَعِلَمـا أَنـَُّهَمـا ُعـْرَ َفَخاطَـا َأْورَاَق تِـٍني َوَصـنَـَعا . فَانـْ
  .ألَنـُْفِسِهَما َمآِزرَ 

َعا َصْوَت الرَّ ٨ اْجلَنَِّة ِعْنَد ُهُبوِب رِيِح النـََّهاِر، َفاْختَـَبَأ آَدُم َواْمَرَأتُُه ِمْن  بِّ اِإللِه َماِشًيا ِىف َومسَِ
. »َأيْـــَن َأنْـــَت؟«: فَـَنـــاَدى الـــرَّبُّ اِإللـــُه آَدَم َوقَـــاَل لَـــهُ ٩. َوَســـِط َشـــَجِر اْجلَنَّـــةِ  َوْجـــِه الـــرَّبِّ اِإللـــِه ِىف 

ْعـُت َصـْوَتَك «: فـََقالَ ١٠ َبـْأتُ  اْجلَنَّـِة َفَخـِشيُت، َألّىنِ  ِىف مسَِ ٌن َفاْختـَ َقـالَ ١١. »ُعـْرَ َمـْن َأْعَلَمـَك «: فـَ
ٌن؟ َهْل َأَكْلَت ِمَن الشََّجَرِة الـَِّىت  َهـا؟ َأنََّك ُعْرَ َُْكـَل ِمنـْ ُتَك َأْن َال  اْلَمـْرَأُة «: فَـَقـاَل آَدمُ ١٢» َأْوَصـيـْ

َقــاَل الــرَّبُّ اِإللــُه ِلْلَمــْرَأةِ ١٣. »ِمــَن الــشََّجَرِة فََأَكْلــتُ  َأْعطَْتــِىن ى ِهــى َجَعْلتَـَهــا َمِعــ الَّــِىت  َمــا هــَذا «: فـَ
َعْلــِت؟ى الَّــذِ  ألَنَّــِك «: فَـَقــاَل الــرَّبُّ اِإللــُه ِلْلَحيَّــةِ ١٤. »فََأَكْلــتُ  اْحلَيَّــُة َغــرَّْتِىن «: فَـَقاَلــِت اْلَمــْرَأةُ » فـَ

ي ّرِيـَّةِ فـََعْلِت هَذا، َمْلُعونٌَة أَْنِت ِمْن مجَِ يِع ُوُحوِش اْلبـَ ً . ِع اْلبَـَهاِئِم َوِمْن مجَِ َعلَـى َبْطنِـِك تَـْسَعْنيَ َوتـُـَرا
ِم َحَياِتكِ  َّ َنِك َوبـَْنيَ اْلَمـْرَأِة، َوبـَـْنيَ نَـْسِلِك َونَـْسِلَها١٥. َُْكِلَني ُكلَّ َأ ُهـَو يَـْسَحُق . َوَأَضُع َعَداَوًة بـَيـْ

ْلَوَجــِع َتِلــِديَن «: َوقَــاَل ِلْلَمــْرَأةِ ١٦. » َعِقَبــهُ رَْأَســِك، َوَأنْــِت تَــْسَحِقنيَ  ِ َتْكِثــريًا ُأَكثِّــُر َأتْـَعــاَب َحَبِلــِك، 
ْعــَت ِلَقــْوِل «: َوقَــاَل آلَدمَ ١٧. »َوِإَىل رَُجِلــِك َيُكــوُن اْشــِتَياُقِك َوُهــَو يَــُسوُد َعَلْيــكِ . َأْوَالًدا ألَنَّــَك مسَِ

ُتَك َقـــاِئال َرِة الَّـــِىت اْمَرَأتِـــَك َوَأَكْلـــَت ِمـــَن الـــشَّجَ  َهـــا، َمْلُعونَـــٌة اَألْرُض بِـــَسَبِبكَ : َأْوَصـــيـْ َُْكـــْل ِمنـْ . َال 
ِم َحَياتِــكَ  َّ َهــا ُكـــلَّ َأ َُْكـــُل ِمنـْ َعــِب  لتـَّ َُْكـــُل ُعــْشَب اْحلَْقـــلِ ١٨. ِ . َوَشـــوًْكا َوَحــَسًكا تـُْنِبـــُت لَــَك، َو

ًزا َحـىتَّ ١٩ َهـا تـَُعـوَد ِإَىل اَألْرِض الـَِّىت ِبَعَرِق َوْجِهَك َُْكُل ُخبـْ ألَنـََّك تـُـَراٌب، َوِإَىل تـُـَراٍب . ُأِخـْذَت ِمنـْ
  ".»تـَُعودُ 

وقد رجعُت إىل عدد من أشهر كتب التفسري كتفسري الطربى وتفسري الزخمـشرى وتفـسري 
القــــرطىب وتفــــسري الطربســــى وتفــــسري البيــــضاوى وتفــــسري اجلاللــــني وتفــــسري الــــشوكاىن وتفــــسري 

دمحم سـيد طنطـاوى، فـألفيُتهم يقولـون إن حـواء خلقـت . تفسري ابن عاشـور وتفـسري داأللوسى و 
ــذا بــل تعــديت إىل كتــب التــاريخ . البهــى. مــن ضــلع آدم حــسبما أشــار إىل ذلــك د ومل أكتــف 

لوكيــع أن لبطلــة اخلــرب ىف " أخبــار القــضاة"ففــى خــرب مــن . واألدب، فكانــت احلــصيلة هــى هــى
وىف اآلخـر اثـىن عـشر ضـلعا، مثلمـا أن الرجـل لـه ىف أحـد جنبيـه أحد جنبيها أحد عشر ضلعا، 

. أحد عـشر ضـلعا، وىف اآلخـر اثنـا عـشر، إذ ُأِخـذ مـن أحـد جنـىب آدم ضـلع ُخِلَقـت منـه املـرأة
والغريب ما تقوله احلكاية مـن أن أضـالع بطلـة اخلـرب قـد ُعـدَّْت، فكانـت فعـال كـذلك، ومـن مث 

نه ال يصح أن يتزوج الرجل رجال مثلـه، وخباصـة أن تلـك املـرأة  فرَّق اخلليفة بينها وبني زوجها أل



 

 

١٩٥ 
ومعروف ىف الطـب أنـه . كان هلا عضوا ذكورة وأنوثة معا وعاشرت إحدى النساء فحملت منها
ـا عنـد النـساء وواضـح أن الكـالم عـن . ال يوجد أى فرق بني عدد أضالع الرجال وعـدد نظري

ــا تزيــد عــن مثيلتهــا  ــق مــن عــدد أضــالع املــرأة وأ ىف أجــساد الرجــال هــو كــالم عميــاىن مل يـَُتَحقَّ
  . صحته على عكس ما تقول احلكاية

ه فقـــالأن يهـــود"هللا عنـــه ى عـــن ابـــن عبـــاس رضـــ" األمـــاىل الـــشجرية"وىف  ـــن :  أ  اب
ومــا : قــال. بتأويلهــا فأنــت ابــن عبــاس أريــد أن أســألك عــن أشــياء إن أنــت أخربتــىن عبــاس، إىن

فقـال ... حـواء؟:  آدم؟ وعـن حـواء مل مسيـت:ىدم عليـه الـسالم ومل مسـعـن آ أخـربىن:  قالى؟ه
ــه مســى، يهــود: ابــن عبــاس ــا :ى أمــا آدم فإن ــق مــن أدمي األرض، وأمــا حــواء فإ ــه ُخِل  آدم ألن

ا خلقت من حيوان من ضلع آدم الـصغرى، ويقـال لـه: مسيت وأمـا املـرأة ... القـصري: حواء أل
ا خلقت : فإمنا مسيت   ...".من املرءامرأة أل
س مــن الــصحابة " البدايــة والنهايــة"وىف  ــم قــالوا"البــن كثــري عــن  ُأْخــرِج إبلــيس مــن : أ

فيهـا وحـشيا لـيس لـه فيهـا زوج يـسكن إليهـا، فنـام نومـة ى اجلنة، وُأْسِكن آدم اجلنة، فكان ميش
:  قـال.مـرأةا: من أنِت؟ قالـت: فاستيقظ، وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها هللا من ضلعه، فسأهلا

ـا ُخِلَقـت مـن ضـلعه .. .لتسكن إىل: ومل ُخِلْقِت؟ قالت وذكر دمحم بن إسحاق عن ابـن عبـاس أ
ئم، وَألََم مكانه حلم أَيـَُّهـا النَّـاُس اتـَُّقـوا : "قوله تعاىل ومصداق هذا ىف. ااألقصر األيسر، وهو  َ

ُهَمـا رَِجـاالَخَلَقُكْم ِمـْن نـَْفـٍس َواِحـَدٍة َوَخلَـقَ ى رَبَُّكُم الَّذِ  َهـا َزْوَجَهـا َوبَـثَّ ِمنـْ  وىف"  َونِـَساءً ا َكثِـري  ِمنـْ
ـا تـَغَـشَّاَها ى ُهَو الَّذِ : "قوله تعاىل َهـا فـََلمَّ َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيـْ َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ

عـن ى حـديث زائـدة عـن ميـسرة األشـجعالـصحيحني مـن  وىف"...  َفَمرَّْت بِـهِ ا َخِفيفَمحََلْت َمحْال
لنـساء خـري : "ملسو هيلع هللا ىلص أنه قـال هريرة عن النىب حازم عن أىب أىب ، فـإن املـرأة خلقـت مـن ااستوصـوا 

الــضلع أعــاله، فــإن َذَهْبــَت تقيمــه كــسرَته، وإن تركَتــه مل يــزل أعــوج،  ضــلع، وإن أعــوج شــيء ىف
لنساء خري    "...".افاستوصوا 
ريـخ البـشر"جنـده ىف وهو نفس ما  البـن " الفتوحـات املكيـة"ألىب الفـداء، وىف " خمتـصر 

ُخِلَقـت املـرأة : "حـديثا منـسو للنـىب عليـه الـسالم يقـول" املخصص"عرىب، وأورد ابن سيده ىف 
املنتظم ىف "و" ريخ الطربى"وىف كل من ". من ضلع عوجاء نُزَِعْت من جنب آدم عليه السالم

وىف . البن اجلوزى عن قتادة أن هللا خلق حواء من ضلع مـن أضـالع آدم" وكريخ األمم واملل
خلــق هللا آدم، مث وضــعه : يقــال: "للزخمــشرى عــن ابــن إســحق" ربيــع األبــرار ونــصوص األخبــار"

ر قبل أن ينفخ فيه الـروح، حـىت عـاد صلـصاالاينظر إليه أربعني عام وعـن .  كالفخـار ومل متـسه 
ئم مل يهّب من نومته حىت اضلعمث أخذ : ابن عباس وغريه  من أضالعه من شقه األيسر، وآدم 

وىف . "، فـسكن إليهـا"ىوزوجـى ودمـى حلمـ: "خلق منه حواء، فلمـا هـبَّ رآهـا إىل جانبـه فقـال
ء وحمــاورات الــشعراء" خلــق هللا آدم مــن تــراب، : قيــل: "للراغــب األصــفهاىن" حماضــرات األد



 

 

١٩٦ 
ايـة األرب "وىف ". الرجـل  املـرأة مـن ضـلع الرجـل، فِهمَُّتهـا ىفحفر الـرتاب، وُخِلَقـت فِهمَُّته ىف

م آدم خلــق هللا تعــاىل حــواء مــن جنبــه األيــسر مــن ضــلعه ممــا : "للنــويرى" ىف فنــون األدب وملــا 
خلقكـم مـن ى  أيها النـاس اتقـوا ربكـم الـذ: "الشرسوف، وهو ضلع أعوج، قال هللا تعاىلى يل

ـا أرق جلـد ،"نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا  افكانـت علـى طـول آدم وحـسنه ومجالـه، إال أ
ملـسك تـسمع لـذوائبها خشخـشة، فجلـست منه، وأحسن صـو ، وهلـا ضـفائر مرصـعة حمـشوة 

 .حــواء َأَمــىت:   رب، مــن هــذه؟ قــال:عنــد رأســه، فانتبــه فرآهــا، فــتمكن حبهــا مــن قلبــه، فقــال
ألمانة:  رب ملن خلقَتها؟ قال: فقال   ".، وأصدَقها الشكرملن أخذها 

 . َخَلَقُكْم من نـَْفٍس واِحَدةٍ : "أما كيف فسر املفسرون اآلية على هذا املعىن فعن مـجاهد
   :الشاعر به رجل، قولى ، والـمعنـ"ِمْن نـَْفٍس واِحَدةٍ : "ونظري قوله. آدم: قال

ـــــــــــُه ُأْخـــــــــــَرى ـــــــــــٌة َوَلدْت ـــــــــــوَك خليَف   أب

   ذاَك الَكمــــــــــــالُ .وأنــــــــــــَت خليفــــــــــــةٌ    

     
 :وقــال تعالـــى ِذْكــُره". الـخـلـــيفة"، وهــو يريــد الرجــل، فأنَّــث للفــظ "لدْتــه أخــرىو : "فقــال

، "من نـَْفـٍس واحـدٍ : "قـيـل ولو". من رجل واحد"، والـمعىن "النفس"لتأنـيث " ِمْن نـَْفٍس واِحَدةٍ "
َهــا َوَخَلــَق مِ : "ويـــل قولــه تعالـــىى القــول فـــ. اوأخــرج اللفــظ علـــى التــذكري للـــمعىن كــان صوابـــ نـْ

ُهَمـا رَِجـاال َهـا َزْوَجَهـا: "بقولـه جـّل ثنـاؤهى يعنــ".  َونِـَساءا َكثِـري َزْوَجَها َوبَـثَّ ِمنـْ وخــلق ": َوَخلَـَق ِمنـْ
ــا : هلــا، وهــو فـيـــما قــال أهــل التأويـــلى الثانـــ" الــزوج"بـــى مــن الــنفس الواحــدة زوجهــا، يعنـــ امرأ

ثنـا عيـسى عـن : ثنـا أبـو عاصـم قـال: المـحمد بـن عمـرو قـى حدثنـ: قال ذلك ذكر من. حّواء
َهـا َزْوَجَهـا: "قولـهى نـجيح عن مـجاهد فـى أبـ ابن َرى آدم وهـو : قـال" َوَخلَـَق ِمنـْ حـّواء مـن قُـَصيـْ

ثنـا شـبل : ثنـا أبـو حذيفـة قـال: حدثنا الـمثىن قـال ."امرأة"بـالنبطية " أ: "ئم، فـاستـيقظ فقال
ثنـا سـعيد عـن : ثنـا يزيـد قـال:  حـدثنا بـشر بـن معـاذ قـال.مـجاهد مثلـه نـجيح عنى عن ابن أبـ

َها َزْوَجَها: "قتادة   ". أضالعه حّواء خـلقت من آدم من ضلع منى يعنـ" َوَخَلَق ِمنـْ
وهذا التفسري ليس مما يتبادر إىل األذهان لو خلت األذهان من قصة العهـد القـدمي الـىت 

اة أن حواء كانـت تـتكلم النبطيـة، وأن مث كيف عرف الرو . تقول إن حواء خلقت من ضلع آدم
آدم ســأهلا كــذا، فــردت عليــه بكــذا؟ هــل كــانوا حاضــرين معهمــا آنــذاك وســجلوا هلمــا مــا قــااله؟ 
وهــل كانــت هنــاك لغــات أصــال بلــه أن تكــون هنــاك لغــة نبطيــة؟ بــل هــل ميكــن أن تكــون هنــاك 

الف الـسنني نبطية دون أنباط؟ ذلك أنه ال ميكن أن يكون هناك أنباط قبـل وجـودهم ا لفعلـى 
رخيــه وجغرافيتــه وتطوراتــه ونظامــه وقوانينــه  إن مل يكــن مباليينهــا، وإال فقــل علــى أوضــاع العــامل و
السالم ما دامت حوادث التـاريخ وأممـه تـسبق زمنهـا املقـدور هلـا ىف قـضاء هللا وقـدره وتقـع قبـل 

صور أن اإلنـــسان األول كـــان إنـــىن دائمـــا مـــا أتـــ. وقوعهـــا الفعلـــى بتلـــك اآلمـــاد التارخييـــة اهلائلـــة
إلشارة واألصـوات اجلـرداء الـىت ال تعـىن شـيئا مفـصال واضـحا دقيقـا كمـا هـو احلـال ىف  يتفاهم 

مث هل هذا هو كـل مـا قالـه ذانـك الزوجـان فقـط ال غـري؟ أمل يـشعر . لغاتنا الىت نستخدمها اآلن



 

 

١٩٧ 
جلوع يقرص بطنه فطلب من حـواء أن جتهـز لـه طعامـا، فـردت  عليـه بغلظـة وخـشونة آدم مثال 

جــراء مــا كانــت تــشعر بــه مــن تعــب وإرهــاق شــديد إذ كانــت قائمــة لتوهــا مــن العمليــة اجلراحيــة 
ــا مــن ضــلعه، فعــز عليهــا أال يقــّدر ظروفهــا ويكــون مهــه كلــه علــى بطنــه،  اخلطــرية الــىت خرجــت 

كلـه، فـأ مرهقـة: "فزعقت فيه  راع !حـرام عليـك. املطبخ أمامك، فقم واحبـث عـن أى شـىء 
؟ أال إن األمـر كلـه علـى تلـك الطريقـة الـىت يتخيلهـا بعـض مفـسرى القـرآن ألمـر "حالىت  أخى

  !مضحك
ــذ عــدة أعــوام  ــة لطــالب املاجــستري من وكانــت بــني طلبــىت ىف مرحلــة الدراســات التمهيدي
لعكـس مـن هـذا، أن أضـالع املـرأة  طالبٌة متفوقة أمهـا أسـتاذة ىف كليـة الطـب، وكانـت تعتقـد، 

ا عن هذا األمـر بوصـفها اضرةاحملفطلبت منها أثناء .  عن أضالع الرجلتنقص  أن تسأل والد
طبيبــة، فطلبتهــا ىف اهلــاتف اجلــوال لوقتهــا وذكــرت هلــا رأيهــا، فأمسعتهــا أمهــا كالمــا قارصــا علــى 

والغريـــب أن الطالبـــة كانـــت قبـــل ذلـــك تؤكـــد مـــا تقـــول وال تنـــصت . ســـبيل الدعابـــة، وضـــحكنا
د لـــصور اهليكـــل العظمـــى لكـــل مـــن الرجـــل واملـــرأة ىف أى مرجـــع طـــىب وتعـــد القرتاحـــى أن تعـــو 

وأعجب . أضالع كل منهما لتتحقق هل فعال أضالع املرأة أقل عددا من أضالع الرجل أو ال
ا مل خيطر هلا بتـا أن تـسأل أمهـا األسـتاذة اجل وأغلـب الظـن .  الطـبامعيـة املتخصـصة ىفمنه أ

ا كانت حتسب أن األمر ىف  وهـذا ديـدن كثـري . هذه املسألة إمنا يرجـع إىل املـشائخ ال األطبـاءأ
  . من املتدينني ىف عصر لألسف

البهــى . هــذا علــى تفــسري املفــسرين الــذين رجعــت إلــيهم علــى األقــل، أمــا علــى تفــسري د
فالنفس الواحدة، حسبما فهمت من كالمه وحسبما كنت أفهم األمـر بنفـسى أيـضا قبـل قـراءة  

نفس اإلنــسانية قبــل تقــسيمها إىل ذكــر وأنثــى، والــزوج الــذى خلقــه هللا منهــا هــو كالمــه، هــى الــ
كمــا تطلــق علــى الواحــد مــن أى اثنــني مــرتبطني بــشكل تكــاملى " زوج"آدم وحــواء، ألن كلمــة 

ومثلهـا . ، أى ذكـر محـام وأنثـاه"زوُج محـامٍ : "فكذلك تطلـق علـى االثنـني معـا كمـا ىف قولنـا مـثال
. زوجـا أيـضا: وكل واحد منهما يسمى. الزَّْوُج ضد الفرد": "تار الصحاحخم"وىف ". زوج أرانب"

زوجـا ى عنـد: وتقـول. مهـا ِسـيَّان، ومهـا سـواء: زوج، كمـا يقـال مهـا زوجـان، ومهـا: يقـال لالثنـني
 a: "وىف اإلجنليزية يقولون عن الزوج والزوجـة معـا". زوجا نعلى ذكرا وأنثى، وعند محام، يعىن
couple" وكنت ىف طفولىت أمسع الكبار من أهل قريىت يقولـون"). الفرد"ىف مقابل (، أى زوج :

هـى نفـسها " جـوز اجلزمـة"و. لـيس إال" جزمـة: "، أما حنن اجليل اجلديد فكنا نقول"ُجوز جزمة"
 a pair of trousers, a pair of: "وعلــى نفــس الــشاكلة يقــول اإلجنليــز". اجلزمــة"

shoes, a pair of scissors, a pair of socks, a pair of gloves, a pair of 
tongs, a pair of bellows…  ."  



 

 

١٩٨ 
عنـد " األعـراف"البهى هنا، وهو ما كـان قـد قالـه قـبال ىف تفـسريه لـسورة . هذا ما قاله د

، "هــو الــذى خلقكــم مــن نفــس واحــدة مث خلــق منهــا زوجهــا ليــسكن إليهــا: "١٨٨اآليــة رقــم 
، أمــا الــشيخ دمحم لكــالم العــام الــذى ال وهــذا مــا قلتــه أ  الغــزاىل فلــم يوضــح رأيــه بــل اكتفــى 

املطلقـة " الـنفس اإلنـسانية"أم بـ" آدم"بـ" النفس الواحدة"تستطيع أن تستخلص منه أهو يفسر 
فالرجـــل واملـــرأة مهـــا زوج هـــذه . الـــىت ال هـــى ذكـــر وال أنثـــى، ولكنهـــا انقـــسمت إىل ذكـــر وأنثـــى

وهـذا نـص . ذان انقـسمت إليهمـا هـذه الـنفس اإلنـسانيةالنفس اإلنسانية، أى مهـا الزوجـان اللـ
وبـدأ . حمـور الـسورة كلهـا العالقـات االجتماعيـة وضـرورة إحكامهـا وتـسديدها": ما كتبـه الـشيخ

خلقكـم مـن نفـس واحـدة، ى  أيها الناس، اتقوا ربكم الذ: "التنبيه إىل ذلك من مطلع السورة
إن النــاس، وإن بــدا بعــضهم غريبــا عــن ". اءوخلــق منهــا زوجهــا، وبــث منهمــا رجــاال كثــريا ونــس

ً واحـًدا ينمـيهم، ورمحًـا مـشرتكًة حتملهـم. بعض، هـم أقـارب ىف احلقيقـة وعلـى كـل إنـسان . إن أ
ــة، ويــصل الــرحم البعيــدة وصــلة األرحــام مــن شــعائر . أن يــذكر هــذه القرابــة فيــصل الــرحم املاسَّ

وجيـب أن . ىن إال األقربني مـن ديـن وأخـّوةاإلسالم، وإن كان املأنوس بني الناس أن الرحم ال تع
ا   ".تكون دائرة اإلنسانية أوسع، وأن يتم التعاون بني أجناسها وألوا

، لكنــه ىف  "حنــو تفــسري موضــوعى لــسور القــرآن الكــرمي ": الــذى بــني أيــديناههــذا ىف كتابــ
إن حـواء  ":قـال مـا نـصه " حقـوق اإلنـسان بـني تعـاليم اإلسـالم وإعـالن األمـم املتحـدة: "كتابه

 أيهـا النـاس، اتقـوا ربكـم، الـذى خلقكـم مـن نفـس : "ت من آدم كما نبأ القـرآن الكـرميقَ لِ خُ 
واألوالد بعــد ذلــك ذكــورا وإ جــاؤوا مثــرة واحــدة ). ١/ النــساء" (واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا

 تــصور فمــن اجلنــون). ١/ النــساء" (وبــث منهمــا رجــاال كثــريا ونــساء: "لتواصــل األبــوين األولــني
. ")١٩٥/ آل عمــران" (بعــضكم مــن بعــض" :أحــد اجلنــسني  غريبــا عــن اآلخــر أو دونــه مكانــة

  .مكانًة وإنسانيةً فاملرأة عنده خملوقة من ضلع آدم، لكنها تساويه 
ن ىف أصـل اخللقـة  وعلى كل حال فسواء صح هذا الرأى أو ذاك فالرجل واملرأة متـساو

 واملواهـب مـع اخـتالف ىف الدرجـة هنـا وهنـاك، فـضال ألن كليهما إنسان يتمتع بنفس القدرات
كـل رجـل أقـوى عن أن هللا سبحانه جعل الرجال قوامني على النساء، وإن كان هذا ال يعـىن أن  

علــى صــوت إن هنــاك . فهــذا شــىء، وذاك شــىء آخــر. شخــصية مــن كــل امــرأة والواقــع يقــول 
ن، ومجيعنــا يــرى هــذا  نــساء أقــوى شخــصية وأقــدر علــى تــصريف األمــور مــن أزواجهــن أو  إخــو

وىف هذه احلالة تفرض قـوة شخـصية املـرأة نفـسها، ويرتاجـع الرجـل حبكـم األمـر . كثريا ىف احلياة
ومعــروف أنــه مــا مــن . إال أن هــذا جيــرى علــى خــالف القاعــدة العامــة. الواقــع إىل املركــز الثــاىن

  .قاعدة إال وهلا شواذّ 
البهــى عنــد . وفيهــا يقــول د.  الزوجــاتفهــذه واحــدة، والقــضية الثانيــة هــى قــضية تعــدد

وإن خفـتم أال تـُْقـِسطوا ىف اليتـامى فـانِكحوا مـا طـاب لكـم مـن : "تناوله اآلية الثالثة مـن الـسورة



 

 

١٩٩ 
ع: النـساء تعـدد الزوجــات إىل أربـع لـيس إذن قاعـدة وال مبـدأ عامــا وال "إن " َمثْــَىن وثُـالَث وُرَ

 يــستطيع االكتفــاء بواحــدة وخيــشى علــى نفــسه فريـضة ملزمــة األداء، وإمنــا هــو حــل فقــط ملـن ال
واملــسلم الــذى ميــارس هــذه الرخــصة ميكــن أن يوضــع أمــام غــري املــسلم الــذى . الوقــوع ىف الــز

يقف بزواجه عند واحدة ويتخذ بعدها عددا من اخلدينات والصديقات ويعاشرهن سرا معاشـرة 
ى التزام حيفظ حقوقهن ويساعده   ". ن على حياة كرمية واضحةجنسية دون أن يلتزم حنوهن 

وهذا كالم منطقى جـدا، وال حيتـاج األمـر إىل أن نـذهب بعيـدا لفهـم قـوة املنطـق ىف هـذا 
الكالم، إذ ال يوجد جمتمع ىف العادة يبلغ فيه عدد النساء أربعـة أضـعاف عـدد الرجـال أو حـىت 

دد الزوجـات وعلـى هـذا فنـسبة تعـ. وإمنا يزيد عددهن عن عددهم بنـسبة جـد حمـدودة. ضعفني
وهلــذا كنــت . إىل التوحيــد ىف أى جمتمــع إســالمى هــى حبكــم الواقــع والطبيعــة نــسبة ضــئيلة متامــا

م كـانوا  أسخر من بعض اخلليجيني الذين كانوا يؤكدون أن األصل ىف الزواج التعدد، وخباصة أ
اد وقوتنـا ينظرون إىل تعدد الزوجات وكأنه مفخرة العرب واملسلمني، والسبيل إىل اسـتعادة أجمـ

ــا ــه لــو كــان التعــدد هــو األصــل مــا اشــرتط القــرآن الكــرمي علــى مــن يرغــب ىف . وعزتن الواقــع أن
إن هـذا . مزاولته من املسلمني أن يكون عادال مع زوجاته، وإال فاألفضل له أن يكتفى بواحـدة

ألصـل  االشرتاط معناه أن األفضل لكل من ال يعـدل أن يكتفـى بواحـدة، فكيـف يـصل األمـر 
إىل هذه احلال؟ كما أن هللا سبحانه لو كان قد جعل التعـدد هـو األصـل لكـان خلـق آلدم أكثـر 

  . من زوجة، لكننا ننظر فال جند له إال أمنا حواء
تمعات الغربية فهى مقارنـة بـني  أما املقارنة بني تعدد الزوجات وبني تعدد اخلليالت ىف ا

والعجيب أن هؤالء الغربيني الذين يعيشون . نةالسماء العطرة وبالعات تصريف الفضالت املنت
ىف هذا الدنس املقزز الباعث على القىء يظنون أن ما يصنعونه أفـضل ممـا نفعلـه حنـن املـسلمني 

م يفعلون مثلنا ىف الظاهر، مع تفوقنا عليهم ىف احلقيقة تفوقـا عظيمـا هـائال، ومـع . حني نعدد إ
م يستديرون من الناحية األخرى وي وأذكـر . هامجون نظامنا األسرى بكـل جباحـة وجباسـةهذا فإ

ــة مــسز َأَداِمــك، الــىت   ــِتح بيــىن وبــني الــسيدة األمريكي ــسياق أن ذلــك املوضــوع قــد ُف ىف هــذا ال
كانت تعطيىن دروسا خاصة ىف اللغة اإلجنليزية أول وصوىل ألكسفورد، إذ كانت لغىت األجنبيـة 

أليس تعدد الزوجات أفـضل مـن تعـدد اخلالئـل : ىف مصر هى الفرنسية، فُفوِجَئْت حني قلت هلا
كأنــك تريــد أن تقــول إنكــم واضــحون فيمــا تفعلــون بينمــا حنــن : عنــدكم؟ فقالــت بــسرعة وذكــاء

مل تـستطع مواصـلة االخـتالف معـى : فـوافقتىن أو علـى األقـل. شـىء كهـذا: منافقون؟ فقلت هلا
..." كحوا ما طاب لكم من النـساءوان"على أن األمر ىف . واالنتقاد لنظام تعدد الزوجات لدينا

إنـك ال ". تفضل ُكلْ : "ليس للوجوب بل هو كما تقول لضيفك مثال وأنت تقدم له طبق فواكه
ه وسـرورك  تفرض عليه األكل بـل تعـرض عرضـا علـى سـبيل التكرمـة لـه والتعبـري عـن مودتـك إ



 

 

٢٠٠ 
ــرو . بــه ن أنــه يــسهِّل أى أن تعــدد الزوجــات حــل مــن احللــول، وإن شــئتم أخــذمت بــه مــا دمــتم ت

  .   وهذا كل ما هنالك. عليكم أمور حياتكم
وىف أثنـــاء الكـــالم عـــن اليتـــامى عـــرض حـــديث ": واآلن إىل مـــا قالـــه الـــشيخ دمحم الغـــزاىل

ن الــىت ســبقت، فــال . الــزواج، فــأبيح مفــردا ومتعــددا واإلســالم ىف هــذا ال يــشذ عــن َســَنن األد
مــر مــن هللا أنظــر إىل واقــع النــاس ىف عــصر أرى األوروبيــني وعنــدما . يوجــد ديــن حــرَّم التعــدد 

لنـــساء، فالتعـــدد احلـــرام شـــائع بيـــنهم، ويـــستطيع أى وغـــد أن  واألمـــريكيني أســـوأ النـــاس صـــلة 
لـصيام . يتصل بعـشرات النـساء واملبـاح عنـد لـه دائرتـه املرسـومة، فـإن اإلسـالم أمـر األعـزب 

تزوج بواحدة أن يطلب أخـرى ال يـستطيع إذا كان ال يقدر على تكاليف الزواج، فكيف يبيح مل
إلكـراه، وتـستطيع  إعاشتها، وإن استطاع مل يستطع العدل معها؟ على أن الزواج عنـد ال يـتم 

ذلـك، وَمـْن َخـِشَيْت مـن زوجهـا التعـدد تـستطيع ىف صـلب العقـد . أى كارهة للتعدد أن ترفـضه
ـــال أمحـــ لـــشرط وإال أن تـــشرتط أال تكـــون هلـــا َضـــرَّة، وعلـــى الـــزوج كمـــا ق ـــزم ويـــوىف  د أن يلت

  ".!طُلَِّقتْ 
وأول مـــا نالحظــــه ىف كــــالم الــــشيخ ذلــــك االنفعـــال األســــلوىب إن صــــح القــــول، فبينمــــا 

دوء نرى الغزاىل يستخدم مثال صفة  للغرىب الذى ال يعدد ىف احلـالل، " الوغد"يتحدث البهى 
د ىف وجهه اجلامد الغليظ اجلراءة ولكنه يزىن كما حيلو له، فيعدد ولكن ىف احلرام والدنس، مث جي

ومـا فيهـا مـن " يتـصل بعـشرات النـساء" أرجـو التنبـه إىل عبـارة كمـا. تقاد شريعة اإلسالمعلى ان
افــت  م وســفاهة عقــوهلم و ٍة بالغيــة غايتهــا التنفــري مــن نفــاق الغــربيني وطــول لــسا مبالغــٍة وِحــدَّ

تبيــني حكــم اإلســالم ىف بعــض القــضا  كمــا أن الــشيخ قــد انتهــز الــساحنة فاهتبلهــا ىف . مــوقفهم
ورَْأى الـشيخ أن مـن حقهـا تـضمني عقـد . كقضية موافقة الزوجة األوىل على زواج رجلها عليها

ورأيــه أيــضا أن مــن حقهــا اخللــع إذا رفــضت تــزوج رجلهــا عليهــا وأرادت . زواجهــا هــذا الــشرط
يــرى ىف هــذا أى تــضييق وهــو ال . ورأيــه أيــضا أن مــن ال يــستطيع العــدل يكتفــى بواحــدة. اخللــع

عليه بل يقيسه على العازب الذى ال جيد الباءة، أى ال يـستطيع حتمـل تكـاليف الـزواج، فيـأمره 
لـصرب والـصوم لـصيام . الرسول  مـر العـازب الـذى حيتـاج إىل جمـرد الـزواج  فـإذا كـان الرسـول 

يريـد الـزواج بثانيـة وعدم اإلقدام على زواج ال ميكنه النهوض مبسؤوليته فكيف يوافق علـى مـن 
لثة مث هو ال ميكنه القيام بتبعات هذا الزواج اإلضاىف؟ مث إن الشيخ يؤكد أنه ال يوجد دين  أو 
ن فلنعرف أنه ليس كالم هللا بل   حيرم التعدد حقا، بل مىت وجد التعدد حمرما ىف دين من األد

جلـة الغـزاىل وبـني طريقـة معاجلـة البهـى فانظر اآلن الفرق بـني طريقـة معا. كالما زُِعم أنه كالم هللا
  .لنفس املسألة

ثنتـني،   وىف الكتاب املقدس نقرأ مثال أن المك، وهو من نسل قايني بن آدم، قد تزوج 
أنــه " دائــرة املعــارف الكتابيــة"وتــذكر . كمــا عــدَّد إبــراهيم ويعقــوب وجــدعون وداود وســليمان



 

 

٢٠١ 
 فأمالــت نــساؤه قلبــه ى،ائــة مــن الــسرار كــان لــسليمان ســبعمائة مــن النــساء الــسيدات وثالمث"
 ىف ذلــك العــصر، والكثــري مــن هــذه الزجيــات  القــد كــان تعــدد الزوجــات شــائع). ٣: ١١مــل ١(

وقد مسح سليمان للكثريات من أولئـك النـسوة أن يعبـدن آهلـتهن ... كان يتم ألغراض سياسية
حلََرى بىن هلن معابدهن، فلـم يعـد سـليمان يبـاىل ، بينمـا كانـت نـساؤه أكثـر لـشهادة إلهلـه بل 

نه امنه اهتمام لثة ووخبه وأنذره  هلتها، فغضب الرب عليه حىت إنه ظهر له مرة  ، كل واحدة 
وظلـــت هـــذه املعابـــد الوثنيـــة الـــىت بناهـــا ). ١٣- ٩: ١١مـــل ١(ىف زمـــن ابنـــه ســـيمزق اململكـــة 

). ١٤و١٣: ٢٣مــل ٢(ســليمان لنــسائه الغريبــات فخــا إلســرائيل إىل أن هــدمها يوشــيا امللــك 
م اإلصـالح الـذى قـام بـه عـزرا وظلت خطية سليمان مثاال ى وُمسـ). ٢٦: ١٣نـح ( للـشر ىف أ

  )".١٣: ٢٣مل ٢(جبل اهلالك : املكان الذى أقيمت فيه تلك املعابد
جـــاء اإلســـالم، وكـــان ": "املوســـوعة العربيـــة العامليـــة"بــــ" املـــرأة ىف اإلســـالم"وتقـــول مـــادة 

ن السابقة، فقد عّدد إبراهيم ويعقوب وداود  ا بني العرب وىفالتعّدد أمًرا قائمً  تمعات واألد ا
نتان حـت الـد والنـصرانية  اليهوديـة: وسليمان عليهم السالم وغـريهم مـن أنبيـاء هللا الكـرام، وأ

  كمـا جـاء ىفى  حـىت القـرن الـسادس عـشر املـيالد العامل النـصراىن التعدد مباًحا ىفى التعدد، وبق
دة .تــاريخ األوروبيــةكتــب ال  جــاء اإلســالم والتعــدد موجــود، ولــيس لــه حــدود، فــأقّره ومنــع الــز

فإن علم الرجل أنـه لـن يعـدل حيـرم عليـه التعـدد، . واشرتط له العدل بني الزوجات على األربع،
مـن كانـت  :عن رسـول هللا أنـه قـالى وقد رو . أال يعدل فعليه االقتصار على واحدة وإن خاف

ن ف ســناد (مــال إىل إحــدامها جــاء يــوم القيامــة وِشــقُّه مائــل لــه امــرأ رواه اإلمــام أمحــد وغــريه 
النـساء مثـىن  اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مـن وإن خفتم أال تـُْقِسطوا ىف:  قال تعاىل.)صحيح

ع ولــن تــستطيعوا أن : تعــاىل وقــال ،)٣: النــساء(فــإن خفــتم أال تعــدلوا فواحــدة . وثــالث ور
وامليـل ). ١٢٩: النـساء(نساء ولو حرصتم، فال متيلـوا ُكـلَّ املْيـل فتـَذروها كاملعلَّقـة تعدلوا بني ال

فيمـا أملـك، ى اللهـم إن هـذا قـسم: فالرسول يقـول. ال يستطيع اإلنسان أن يتحكم فيه القلىب
: التفـسري عـن أمحـد وأصـحاب الـسَُّنن وقـال رواه ابـن كثـري ىف (فيمـا متلـك وال أملـك فال تلمىن
ح اإلسـالم التعـدد، واشـرتط لـه العـدل، عالًجـا لتفـاوت النـاس ىف. )اد صـحيحهذا إسن  وقـد أ
م م النفـسية واجلـسمية، وسـبيال قدرا ب احلـالل، وإغـالق وحاجا  لإلحـصان والعفـاف بفـتح 

فاح واملخادنــة ب وقــد عــدَّد رســول هللا وصــحابته رضــوان هللا علــيهم والتــابعون وعامــة . الــسِّ
ى ومل نــسمع هجوًمــا علــى التعــدد إال منــذ عهــد قريــب بعــد الغــزو الفكــر . دهماملــسلمني مــن بعــ

البيئـات   ونظام التعدد، كما مضى، مل ُحيِْدثه اإلسالم، فقد كان موجوًدا حـىت ىف.لبالد املسلمني
لــيس هـــذا فحـــسب، بــل وجـــدت جمتمعــات يتعـــدد فيهـــا األزواج . "تـــرفض التعــدد نفـــسه الــىت

ىف مقابـــل " polyandrie: "اللـــون مـــن الـــزواج ىف الفرنـــسيةللمـــرأة الواحـــدة، ويـــسمى هـــذا 
تمعــات مجــع . أمــا اإلســالم فتجنَّــَب هــذا الــنََّجس". polygamie"الـــ بــل لقــد عرفــت بعــض ا



 

 

٢٠٢ 
لفرنــسية ، وقــد حرمــه اإلســالم حترميــا "sororale: "الــزوج بــني األختــني، وهــو مــا يطلــق عليــه 

  .  دون أى حترج، وكان بعض العرب ىف اجلاهلية يزاولونه
ــــني  ــــسورة١٦ - ١٥وىف تفــــسري اآليت ــــسائكم : " مــــن ال ــــني الفاحــــشَة مــــن ن ت ــــى  والالت

فــإن شــهدوا فأمــسكوهّن ىف البيــوت حــىت يتوفــاهن املــوُت أو . فاستــشهدوا علــيهن أربعــًة مــنكم
ا منكم فآُذومها* جيعَل هللاُ هلنَّ سبيال  تيا إن هللا  . فإن  وأصلحا فأعِرضـوا عنهمـا. واللذان 

البهـى إن أوالمهـا تـشري إىل مـا يقـع بـني بعـض الـسيدات مـن شـذوذ . يقـول د" كان توا رحيمـا
قـال ىف . جنسى، وهو السحاق، بينما تشري الثانية إىل ما يقـع بـني أى رجلـني شـاذين مـن لـواط

ا   تـشري إىل عـادة الـسحاق بـني النـساء، وهـى عـادة تتفـشى عنـدما يـسود الـرتف"اآلية األوىل إ
ـا تتحـدث : "، وىف الثانيـة"أو متعن املرأة ىف البحث عن املتعـة اجلنـسية وال جتـدها عنـد الرجـل إ

. عــن الفاحــشة بــني الــذكرين وحــدمها، وليــست بــني ذكــر وأنثــى حــىت تكــون الفاحــشة هــى الــز
والفاحــشة الــىت تقــع بــني الــذكرين هــى اللــواط علــى حنــو مــا يقــع بــني النــساء خاصــة ممــا يــسمى 

ن عن عالقة جنسية شاذة، ولكنها تقع بـني أفـراد النـوع الواحـد مـن .لسحاق  واآليتان تتحد
ث   ". الذكور أو اإل

ونلحـظ أنـه، قبـل احلـديث عـن حـسن : "وهو نفسه التفسري الذى قال به الشيخ الغـزاىل
. األوىل الــسحاق، واألخــرى اللــواط: العــشرة، ذُِكــَرْت جرميتــان مــن اجلــرائم االجتماعيــة الــسيئة

ــة لألســرة، وحراســة جلوهــا الطــاهر ــة حقيقي ــة اجلــرميتني محاي فمــن اخلطــإ حــسبان الكــالم . وحمارب
تــــني الفاحــــشة مــــن نــــسائكم ى والالتــــ: "ىف األوىل يقــــول هللا ســــبحانه. مقحمـــا علــــى الــــسياق

البيــوت حــىت يتوفــاهن املــوُت أو  فــإن شــهدوا فأمــسكوهن ىف. فاستــشهدوا علــيهن أربعــة مــنكم
ــا مــنكم فآذومهــا: "وىف اللــواطيني يقــول تعــاىل". ســبيالجيعــَل هللا هلــن  تيا ومــن ...". واللــذان 

شــدَّ منهــا،  ــذه اجلــرائم كمــا اســتهان  ه، أنــه اســتهان  نــسيان الغــرب  ولقائــه، وللــدين ووصــا
والواقـع أن حـضارة الغـرب . واألمـراض التناسـلية األخـرى" اإليدز"فكان ما نسمع به من ُفُشّو 

َقـى إال لغيـاب الـوارث الـذى حيـل حملهـامنخورة ال أعـىن غيـاب املـسلمني، الـذين . كيـان، ومـا تـَبـْ
  ". نسوا دينهم

أن هــذا الــرأى لــيس جبديــد بــل مــن القــدماء مــن كــانوا يفــسرون " املنــار"وقــد ذكــر تفــسري 
تني الفاحشة: "قال ىف تفسري اآلية األوىل. اآليتني به ، معناها يفعلن الفعلـة الـشديدة القـبح: و

وقـال ". اجلمهـور، والـسحاق علـى مـا اختـاره أبـو مـسلم، ونقلـه عـن جماهـدى الز على رأى وه
َا ِمنُكمْ : "ىف تفسري الثانية َْتَِياِ قـول اجلمهـور،  هنـا الـز ىفى تيان الفاحشة، وهى أ: َوٱللََّذاِن 

  ".قول اجلاللني  ىفاقول بعضهم، وعليه أبو مسلم، واألمران مع واللواط ىف
ن املــراد ىف اآليتــني هــو الــز كاآللوســى ىف  ومــا زال مــن املفــسرين احملــدثني مــن يقولــون 

دمحم سـيد طنطـاوى، . بـل إن تفـسري د". تفـسري التحريـر والتنـوير"وابـن عاشـور ىف " روح املعاىن"



 

 

٢٠٣ 
ــذا الــراى وال يتطــرق لغــريه لــصدور نــسبيا، يقــول  فعنــده أن . وهــو مــن التفاســري القريبــة عهــد 

لنـساء فيقـولهللا" ن الالتـى :  تعاىل يبني لعباده بعض األحكـام املتعلقـة  ُأْخـِربكم أيهـا املؤمنـون 
ن فعلـن هـذه الفاحـشة املنكـرة وهـن متزوجـات أو سـبق هلـن  تني فاحـشة الـز مـن نـسائكم، 

ـــن أتـــني هـــذه الفاحـــشة املنكـــرة أربعـــٌة مـــنكم، أى مـــن ... الـــزواج فـــاطلبوا أن يـــشهد علـــيهن 
ــه يتفــق ورأى د" وأمــا الــشيخ الــشعراوى ىف ".الرجــال املــسلمني األحــرار البهــى . خــواطره، فرأي

ملـرأة: "والشيخ الغزاىل، إذ يقول عن اآلية األوىل كتفاء املـرأة  ، أمـا "وأ أرى أن ذلك خاص 
. يـوانىف اآلية الثانية فقد أفـاض القـول ىف اللـواط وتبـشيعه مؤكـدا أن هـذا الـشذوذ ال يعرفـه احل

لنـــسخة  ت  لـــشذوذ اجلنـــسى عنـــد احليـــوا ومـــع هـــذا فـــأذكر أىن قـــرأت، ىف املـــادة اخلاصـــة 
منــذ فــرتة، أن العلمــاء الحظــوا أن هــذه الفاحــشة معروفــة ىف " ويكبيــد"اإلجنليزيــة مــن موســوعة 

ــم مــن . عــامل احليــوان، ومنــه طيــور البطريــق مــثال ولــست أدرى أهــم صــادقون فيمــا يقولــون أم إ
حتليل الشذوذ، فهم يريدون أن يثبتوا أنه أمر طبيعى حىت خارج عـامل اإلنـسان كـيال يـشعر دعاة 

حلرج أو يستنكر غري الشواذ ذلك االحنراف ويعرتضوا عليه   . شواذ البشر 
. واللواط والسحاق جمرَّمان ومؤمثَّان ىف اإلسالم، ويعاقب مرتكبومها مـن الرجـال والنـساء

ومعروفــة قــصة أوســكار وايلــد، وكــان . ف مــن هــذين الــشذوذينوكــان الغــرب يقــف ذات املوقــ
ر بـه وأهـني أفظـع إهانـة علـى شـذوذه هـذا وقـد ألـف كتـا حـول . شاذا سلبيا، وقد ُسـِجن وُشـهِّ

وقـرأت رسـائله إىل أصــدقائه ". مـن األعمـاق: Du Profondis"تلـك احملنـة الـصاعقة عنوانـه 
م عواّم الذوق ومعارفه، وألفيته يصف من ينكرون عليه سلوكه ا كمـا ). philistine(لشاذ 

رهــا املــدمرة علــى  ــة ووصــف فيــه آ ــه عــن هــذه الفــضيحة املخزي ــاب الــذى ألفــه ابن قــرأت الكت
حـت   ملا شديدا، مث جرت مياه كثـرية ىف النهـر وانتهـى األمـر إىل أن أ ملُت ألوالده  األسرة، و

ــــــسميه ــــــد ت ــــــواط، ومل تع ــــــت الل ــــــل قنن ــــــن دول الغــــــرب ب ــــــري م أو " homosexuality: "كث
"sodomy "وهـــى كلمـــة خمففـــة ال حتمـــل اإلحيـــاءات القدميـــة الـــىت تثـــري "املثليـــة: "بـــل تـــسميه ،

رجـل وامـرأة أو رجلـني أو : بل لقد صار ممكنا وقانونيا أن تتكون األسرة من أى اثنني. االمشئزاز
ـر. امرأتني ومـن يتعـرض . هكـذاو ... بل لقد مسعنا أن فتاة قد تزوجت من شجرة، وأخرى من 

وقـرأت منـذ مـدة غـري بعيـدة أن . ألحد الشواذ ولو بكلمـة ميكـن أن ميثـل أمـام القـانون ويعاقـب
ت حــة ممارســة اجلــنس مــع احليــوا وكثــري مــن الغــربيني . بعــض األصــوات ىف أملانيــا تــدعو إىل إ

ــنهم وبــني أنفــسهم  بــل ميــارس هــذا الــضرب مــن الــشذوذ، لكــنهم ال يكتفــون مبمارســته فيمــا بي
تمـع وعالنيـة ـذا . يريدون تقنينه حبيـث ميارسـونه بعلـم الدولـة وا وأتوقـع أن تـسمح قريبـا أور 

  . ويعلنوا أن األسرة ميكن أن تتكون أيضا من رجل وكلبة مثال أو امرأة ونسناس
وإذا كان كثري من الغربيني يبيحون أن تتكون األسرة من رجلني أو امرأتني فقـد قـرأت ىف 

أنه ىف داهومى بغرب أفريقيا ميكـن أن تتـزوج " Marriage"وملبيا اإلجنليزية ىف مادة موسوعة ك



 

 

٢٠٤ 
املــرأة امــرأة مثلهــا، وتــصبح األوىل هــى الــزوج، وينــسب إليهــا األطفــال، الــذين تنجــبهم األخــرى 

حـــد الرجـــال مـــن خـــارج تلـــك األســـرة العجيبـــة) الزوجـــة( : وهـــذا هـــو الـــنص. مـــن عالقتهـــا 
"Among the Dahomey of West Africa, one woman could marry 

another; the first woman would be the legal “father” of the 
children (by other men) of the second ." فالغرب إذن حـني يقـنن قيـام أسـرة مـن

تمعـــات البدائيـــة املتخلفـــة تـــى جبديـــد بـــل ســـبقه إىل ذلـــك بعـــض ا بـــل لقـــد . امـــرأتني فإنـــه ال 
معـا علـى هـذا " تعيشان"دت ىف التلفاز الربيطاىن ىف أواخر سبعينات القرن املنصرم امرأتني شاه

ن تلــك ــن ســعيدات حبيــا ومل أمســع أن . النحــو ومعهمــا ابنــة إحــدامها، وأمجعــت الــثالث علــى أ
  .الرأى العام قد هاج أو استنكر هذا الوضع

لدين فليس ه لدين، وما دامت كفرت  ناك ما مينعها من ذلك، إذ ىف لقد كفرت أور 
ــم يــستلذون ذلــك الــشذوذ املقيــئ فمــن . هــذه احلالــة يكــون النــاس هــم مقيــاس أنفــسهم ومبــا أ

الذى يستطيع أن مينعهم منه؟ وعلى أى أساس؟ لقد كان الناس يزدجرون عـن املعاصـى بـسبب 
روســى األشــهر الــدين، لكــن مل يعــد مث ديــن، فمــا الــذى ميكــن أن يزجــرهم؟ وىف روايــة الكاتــب ال

عبارة قاهلـا إيفـان امللحـد تلخـص املوقـف كلـه، أال " اإلخوة كارامازوف: "فيودور ديستويفسكى
وحــــىت الــــذين ســــوف يعارضــــون هــــذا ".  فكــــل شــــيٍء إذن مبــــاحاإذا مل يكــــن هللا موجــــود"وهــــى

ت ورغبــة كــل مرشــح ىف   ــاك شــيئا امســه االنتخــا االحنــراف اجلنــسى لــن يــستطيعوا منعــه ألن هن
وهؤالء الشاذون حريـصون علـى تنظـيم أنفـسهم ىف كتلـة واحـدة تـستطيع أن . صواتكسب األ

ح هـــذا املرشـــح وتُـــْسِقط ذاك حـــىت يفرضـــوا رأيهـــم ومـــوقفهم وجناســـتهم، واملرشـــحون علـــى  تـــنجِّ
الناحية األخرى يريدون أن ينجحوا بكل الوسائل، ولكى ينجحوا ال بد هلم من كسب أصـوات 

حـــة الـــشذوذ كـــى تلـــك الكتلـــة املتماســـكة الـــصلب ة الـــىت تغـــري املعادلـــة، ومـــن مث يـــدعون إىل إ
ا وىف األنظمــة الدميقراطيــة كثــريا مــا تــتحكم األقليــة ىف األكثريــة مــن . يـُْرُضــوها ويكــِسبوا أصــوا

  .هذا السبيل
فالرأى الشائع هـو أن . ومث قضية نسائية أخرى هامة أود التعرض هلا هنا، وهى حد الز

ـــزاىن احملـــصن، أى ا ء ال ـــرجم خبـــالف األعـــزب والعـــز ـــذى كـــان متزوجـــا، حكمـــه ال ـــزوج أو ال ملت
لكـن القـرآن الكـرمي ىف سـورتنا هـذه يقـول عـن اَألَمـة إن حـدها ىف . فحكمهما اجللد مائة جلـدة

لتــاىل فهنــاك مــن يقــول إن حــد . وبطبيعــة احلــال فــاملوت ال ينــصَّف. الــز نــصف حــد احملــصنة و
طـــالق ســـواء   ن . كـــان الـــزاىن حمـــصنا أو الالـــز هـــو اجلَْلـــد  ويستـــشهد أصـــحاب هـــذا الـــرأى 

هو اجللد قوال واحدا دون متييز بـني " النور"القرآن مل يذكر الرجم قط، وأن حكم الز ىف سورة 
البـن قتيبـة " ويـل خمتلـف احلـديث"جـاء ىف . ويعـزى هـذا الـرأى إىل اخلـوارج. حمصن وال حمصن

الــرجم يدفعــه  ُحْكــٌم ىف: قــالوا": وإن مل حيــدد أمســاء معينــةعمــا قالــه اخلــوارج ىف هــذه القــضية، 



 

 

٢٠٥ 
  رويــتم أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجــم، ورمجــت األئمــة مــن بعــده، وهللا تعــاىل يقــول ىف:قــالوا. الكتــاب
ــْيِهنَّ نِــْصُف َمــا َعَلــى احملــصنات ِمــَن العــذاب: "اإلمــاء َعَل ــْنيَ ِبَفاِحــَشٍة فـَ ــِإْن أَتـَ ، )٢٥/ النــساء" (َف

: احملـصنات والرجم إتالف للـنفس ال يتـبّعض، فكيـف يكـون علـى اإلمـاء نـصفه؟ وذهبـوا إىل أن
ـــالوا. ذوات األزواج ـــد وىف: ق ـــى أن احملـــصنة حـــدها اجلَْل ـــل عل وهـــذان مهـــا النـــصان ". هـــذا دلي

فعلــيهن ) أى تــزوجن(فــإذا ُأْحــِصنَّ ": "النــساء"قــال جــل شــأنه عــن اإلمــاء ىف ســورة : الكرميــان
، وقـال عـن حـد الـز ىف )"أى مـن العقوبـة(مـن العـذاب ) أى احلرائـر(على احملصنات نصف ما 

الزانيـة : "ومل يقـل عـز شـأنه". الزانيُة والزاىن فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائَة جلدة": "النور"سورة 
" والزاىن إذا كا غري حمصنني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، وإذا كـا حمـصنني فارمجومهـا

وات من العذاب"أو    ". فإذا ُأْحِصنَّ فعليهن نصف ما على العز
مل يفـتح هـذه القـضية للنقـاش " النـساء"والالفت للنظر أن الدكتور البهى عند آيـة سـورة 

لرجـال األحـرار لقول عن تزوج اإلمـاء  ـن أن يـوفر : "بل اكتفى  فـإذا مل يكفـل زواج األحـرار 
ن معهـ ـن، وهـى علـى النـصف مـن عقوبـة هلن العفة ىف واقـع حيـا م فيجـب إنـزال عقوبـة الـز 
شــرت الــز . ، مث مــضى ومل يتلبــث، وكــأن لــيس ىف القــضية إال هــذا الــرأى"احلــرة املتزوجــة إذا 

ن احملـصنة " نـصف مـا علـى احملـصنات مـن العـذاب: "ومن الواضح اجلَِلّى أنـه فـسر قولـه تعـاىل
عقوبــة املـرأة احلــرة املتزوجـة هــو اجللـد، وإال فــال ميكــن أن هـى احلــرة املتزوجـة، وهــو مـا يعــىن أن 

وإذا  . وهو ما يفهم منه بكل وضوح أنه ال يقول برجم الزاىن أو الزانية املتـزوجني. ننّصف الرجم
لشىء يذكر فقد كان الشيخ دمحم أبـو زهـرة ممـن يـردون الـرجم . كمـا قـرأت أن د. كان الشىء 

  . هذا الرأى على حنو من األحناءالقرضاوى هو أيضا ممن يتبنـَّْون
ضى، وهو من أهـل القـرن الثالـث اهلجـرى، يقـول بـرجم  ملناسبة فاهلوارى اخلارجى اإل و

، الـىت "النـور"احملصنة، واحملصن أيضا بطبيعة احلال، كما جـاء ىف تفـسريه لآليـة الثانيـة مـن سـورة 
ُهَما ِمائَة َجْلَدةٍ  اِىن الزَّانَِيُة َوالزَّ : "قوله: "تتناول حكم الزانية والزاىن نـْ وهـذا ": فَاْجُلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

فيجلــدان مخــسني  وأمــا اململوكــان. األحــرار إذا مل يكــو حمــصنني، فــإن كــا حمــصنني ُرِمجــا ىف
ضـى ". مخسني إذا أحصنا، وليس عليهما رجـم وهـو نفـسه مـا يقـول بـه إطفـيِّش، وهـو مفـسر إ

وذلـك : " اهلجـرى، إذ علـق علـى اجللـد ىف اآليـة املـذكورة قـائالآخر من أهل القرن الرابع عـشر
ســورة  غــري احملــصن، وأمــا احملــصن فحكمــه الــرجم كمــا ُعِلــم مــن الــسنة وغريهــا كمــا تــراه ىف ىف
: ؟ قيـل"االحـزاب"كـم تقـرأون سـورة : بـن كعـب أنـه قـال وعـن ُأىب". املائـدة"وسـورة " النـساء"

نُـِسخ . ، وكانـت فيهـا آيـة الـرجم"البقـرة"انت تقارب سـورة وهللا لقد ك: قال. اثنتني وسبعني آية
وهــذا أمــر غريــب، إذ "...". الــشيخ والــشيخة إذا زنيــا فارمجومهــا البتــة: "حكمهــاى لفظهــا، وبقــ

يسري كالمه هنا عكس ما هو شائع عن رأى اخلوارج ىف الرجم كمـا وضـحنا، اللهـم إال إذا كـان 
ــذا حــسبما قــرأاألزارقــة وحــدهم مــن اخلــوارج هــم مــن يقولــو  أمــا الــشيخ الغــزاىل فلــم يفــتح . ن 



 

 

٢٠٦ 
ــا التــستحق "النــور"وال ىف تفــسريه لــسورة " النــساء"املوضــوع أصــال ال ىف تفــسريه لــسورة  ، وكأ

ا ال تثري جدال وخالفا طويال بني العلماء   .وقفة أو كأ
ن بـني لعبـد الـرمح" وجـوب تطبيـق احلـدود الـشرعية"وقد قرأت الفقـرات التاليـة ىف كتـاب 

الـرجم "م، وجـاءت فيـه حتـت عنـوان ١٩٨٤عبد اخلالق اليوسف، الصادر ىف طبعته الثانية عام 
لكتــاب والــسنة واإلمجــاع بتــة  زعــم الــدكتور ســعاد جــالل أن حكــم الــرجم  ":"عقوبــة شــرعية 

ـا الـسنة إال ىف  ىفاالقـرآن، ولـيس موجـود  ىفابتـ لـيس حجـة، ومل  أحاديـث أحاديـة ال تثبـت 
زعمــه  خالفيــة جيــوز ىف نظــره مــسألة ومــسألة الــرجم ىف. ســلف األمــة إمجــاع عليهــا ىفحيــصل 

ا أو أخذ بعض اآلراء القدميةى استحداث رأ ال ترى الرجم، وإمنـا تـرى  الشاذة الىت جديد بشأ
رآه الـدكتور سـعاد جـالل ى الـذى وهـذا هـو الـرأ. اِبْكـر   كـان أواحمـصن  للـزاىنااجللد فقط حكم

ارتقـاء املـشاعر اإلنـسانية "عجيـب جـدا، وهـو علـى حـد تعبـريه  هذا شيء نده ىفومست. ورجَّحه
ى هذا العصر وشـفافيتها وعمـق فكـرة التـسامح والرمحـة احلاصـل بتقـدم املدنيـة والفهـم العلمـ ىف

 ال يـسمح اجمتمعـ لقهر الدوافع الطبيعية وما قد خيالطها من األمراض النفسية، كـل ذلـك يـصنع
خروجــه علــى  ســعاد جــالل ىف هــذا هــو مــستند". هــذا العــصر القاســية ىفبتطبيــق هــذه العقوبــة 

لقول إن حكم اجلَْلد أوىل من حكم الرجم  فإنـه ا إسـالميايلبس رأيـه الـشاذ لباسـ وحىت. الناس 
بتـ أن يكــون حكـمى َعَمـد، كمــا أسـلفنا، إىل نفــ لقــرآن أو بـسنة متــواترة قطعيــة، وأن االــرجم   

 حاديــة ال يفيــد ذلــك القطــع والعلــم، وأنــه ال إمجــاع علــى ذلــك ىفأ ســنة مــشهورة أو وروده ىف
 وقـد بـىن علـى ذلـك زعمـه أنـه مـا دام قـد وقـع .األمة بل زعم أن األمة خمتلفة حول هذا احلكـم

أن كـل   ورجـح!فإنـه جيـوز االجتهـاد، وزعـم لنفـسه هـذه املنزلـةى خـالف ولـيس هنـاك نـص قطعـ
ــيس احلــق حمــصور املــسألة الواحــدة جمتهــد مــصيب وأن احلــق ىف ى رأ كمــا زعــم ىف ا يتعــدد، ول

لتاىل  وحنـن نـرد علـى كـل ذلـك حبـول .خيطِّئـه  ال جيـوز ألحـد أنرآه صـواى فرأيـه الـذ واحد، و
  ".هللا فقرة فقرة، ومسألة مسألة، مبينني زيف ما ذهب إليه

بــت ىف القـــرآن ىف عـــدة  مث ميــضى عبـــد الــرمحن اليوســـف قــائال إن رجـــم الــزاىن احملـــصن 
ت  قـد جعـل هللا هلـن . خـذوا عـىن.خـذوا عـىن: "ودليله علـى هـذا هـو احلـديث الـذى يقـول. آ
لثيــب جلــد مائــٍة والــرجم: ســبيال لِبْكــر َجْلــُد مائــٍة وتغريــُب عــاٍم، والثيــب  فهــل هــذا ". الِبْكــر 

احلــديث قــرآن؟ طبعــا ال وألــف ال، وإال مل يعــد للكــالم ىف حيــاة البــشر أى معــىن وال ضــابط وال 
لبكـــر، فلـــم يتحـــدث عـــن . ابـــطر  لثيـــب وز احملـــصن  كمـــا أن احلـــديث قـــد أغفـــل ز الِبْكـــر 

لرجم ىف حالة احملصن، وإمنا يضيف إليه . حكمه ليس هذا فحسب، بل إن احلديث ال يكتفى 
وأصـــرح مـــن هـــذا : "مث إن الكاتـــب ال يكتفـــى بـــذلك بـــل يقـــول. وهـــذا عجيـــب. اجللـــد أيـــضا
لــرجم احلــديُث الــذالداللــة علــى  احلــديِث ىف  ومــسلم ىفى البخــار  رواهى أن القــرآن قــد نــزل 

أَنْـُشُدك : ملسو هيلع هللا ىلص فقـال إىل النـىب جـاء رجـل:  قـاال.هريرة وزيد بن خالد اجلهىن صحيحيهما عن أىب



 

 

٢٠٧ 
اقـــض بيننـــا . صـــدق: فقـــام خـــصمه، وكـــان أفقـــه منـــه، فقـــال. َهللا ِإالَّ قـــضيَت بيننـــا بكتـــاب هللا

إن : فقـال. قـل: ملسو هيلع هللا ىلص فقـال النـىب. أن ابـدأ بعـرض القـضيةى هللا، أ  رسول وْأَذْن ىلبكتاب هللا 
مرأتــه ىف) ا أو خادمــاأجــري ى أ (اكــان عــسيف  ابــىن فافتــديت منــه مبائــة شــاة K أهــل هــذا فــزىن 

 مائــةً  أن علــى ابــىن العلــم، فــأخربوىن  مــن أهــلســألت رجــاال وإىن). عبــد أو جاريــةى أ(وخــادم 
بيـــده ألقـــضنيَّ بينكمـــا ى نفـــسى والـــذ: فقـــال ملسو هيلع هللا ىلص. وتغريـــَب عـــام، وأن علـــى امـــرأة هـــذا الـــرجم

و أُنـَـْيس، اْغـُد علـى . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. املائة واخلادم رّد عليك: بكتاب هللا
، ٤٢٣ص/ ناللؤلـــؤ واملرجــــا(فاعرتفـــت فرمجهــــا . امـــرأة هــــذا فـــَسْلها، فــــإن اعرتفـــت فارمجهــــا

لقــرآن ىفى وهــذا نــص صــريح قطعــ: "مث يعقــب قــائال)" ٤٢٤  الداللــة أن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص حكــم 
جللـد ى ثيب، وه بكر، وهو األجري، والثاىن أحدمها: زانيني املرأة املتزوجة، فحكم علـى األول 

لــرجم، وقــال النــىب بيــده ى نفــسى والــذ:هــذا احلكــم ىف مائــة وتغريــب عــام، وعلــى املــرأة الثيــب 
املنــزل علــى عبــده ورســوله دمحم  وكتــاب هللا هنــا القــرآن وال شــك. ألقــضني بينكمــا بكتــاب هللا

شــدوه هللا أن يقــض الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ىف وكــذلك فالــذين ختاصــموا إىل. ملسو هيلع هللا ىلص بيــنهم ى هــذه القــضية 
ن رأيـهفهل بعد ذلك يقول الـدكتور سـعاد جـالل! بكتاب هللا الـشاذ هـذا   ردا علـى مـن ذكـره 

الـصراح، فـإن نـصوص  هذا هـو الكـذب: تقول هلم إذا قالوا إنه خمالف للقرآن: "خمالف للقرآن
" القـرآن هـو حجتنـا الكـربى علـيكم  بـلالقرآن املتعلقة حبكم الز لـيس فيهـا ذكـر للـرجم أصـال

لكــذب، أكــ: وحنــن نقــول لــه. نــص كالمــه ان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يفهــم  مــن تــتهم الــصادقني 
ى  الـذاالقرآن؟ أم أنـك تكـذِّب رسـول هللا أيـض عندما حكم بذلك وحلف أن هذا حكم هللا ىف

ن هذا حكم هللا ىف   ".القرآن؟ أم أن هذا من عمى البصرية عالوة على عمى البصر؟ يقسم 
 أبــدا شــىء عــن الــرجم، جــالل ىف هــذه النقطــة، فلــيس ىف القــرآن. واحلــق أن احلــق مــع د

الىت تتحدث عن اجللد ال تفتح سرية التغريب بتا على عكـس " النور"فضال عن أن آية سورة 
نـه مل يفهـم القـرآن وال يكذبـه. ما جاء ىف احلديث . والشيخ دمحم سعاد جـالل ال يـتهم الرسـول 

 مبخالفـة الـنص القـرآىن، عـالوة فأوال ليس ىف القرآن كالم عن الرجم حىت يتهمـه ملسو هيلع هللا ىلص. حاشا 
على أن كالمه معناه أن احلديث عنده ال يصح أن خيالف القرآن هذه املخالفة البلقاء، ومـن مث 

  .وهذا كل ما هنالك. ال يرى صحة احلديث
الداللــة علــى أن القــرآن قــد  مــن هــذه األحاديــث ىف وأصــرح: "مث يــستمر الكاتــب قــائال

جلــس علــى : هللا عنــهى  عــن عمــر بــن اخلطــاب رضــاومــسلم أيــضى أثبــت الــرجم مــا رواه البخــار 
حلـق وأنـزل عليـه الكتـاب، فكـان: "طويلة خطبة املنرب فقال ىف ممـا أنـزل  إن هللا بعـث دمحما ملسو هيلع هللا ىلص 

هــا وعقلناهــا ووعيناهــا فأخــشى إن طــال . ورمجنــا بعــده رجــم رســول هللا. هللا آيــة الــرجم، فقرأ
فيـضّلوا بـرتك فريـضة " كتـاب هللا  الـرجم ىف وهللا ال جنـد آيـة: "قـول قائـل مـنهملنـاس زمـان أن ي

كتــاب هللا حــق علــى مــن زىن إذا ُأْحــِصن مــن الرجــال والنــساء إذا قامــت   والــرجم ىف. أنزهلــا هللا



 

 

٢٠٨ 
 علــى أن آيــة اهــذا األثــر دليــل أيــض وىف: "مث يعقــب بقولــه. "البينــة أو كــان احلَبــل أو االعــرتاف

ا، وبق القرآن الرجم كانت ىف نه ". حكمهاى نصا فُنِسخت تالو ام للقرآن  والواقع أن هذا ا
لـرجم، لكنـه يبقـى  رة البلبلة ىف نفوس املسلمني، فيمحـو اآليـة الـىت كانـت تقـول  يعمل على إ

قيا؟ مث أيـن نـص هـذه اآليـة . على حكمها فهل هذا معقول؟ ترى مل كان النسخ ما دام احلكم 
   رىب؟ 

إذا : "وللـــشيخ دمحم متـــوىل الـــشعراوى رأى ىف هـــذه اآليـــة يـــشبه رأى كاتبنـــا، إذ يقـــول
أمــا إن مل ُحتْــَصن فلــيس عليهــا . تزوجــت اإلمــاء وجــاءت الواحــدة مــنهن بفاحــشة فلهــا عقــاب

َة عــادًة مبتَذلــةٌ  ــ ديبهــا ألن اَألَم لكــن عنــدما تتــزوج تــصري . حكــم، ويقــوم ســيدها بتعزيرهــا و
 لـن نعاقبـك عقـاب احلـّرة .ىأنـت لـك عقابـك اخلـصوص: احشة نقـول هلـاحمصنة، فإن أتت بف

، لكن اَألَمـة قـد ال يـصعب عليهـا أن حيـدث منهـا ذلـك، فلـيس  ألن احلرة يصعب عليها الز
ا َعلَـ : "هلا أب وال أخ وال أسرة، فقال َعَليِهنَّ ِنْصُف َمـ َن ى َفِإْن َأَتَني ِبَفاِحَشٍة فـَ َصَناِت ِمـ اْلُمْحـ

 .احلرائر من العذابى نصف ما على ، أ"اْلَعَذابِ 
إن : مــن معانيهــا ليخــدم قــضيًة عنــدهم وقــالوا معــًىن  لكــن اخلــوارج أخــذوا الكلمــة ىف

َصَناتِ " خـــذوها مبعـــىن. هـــن املتزوجـــات" اْلُمْحـــ مـــا : يقولـــواى املتزوجـــات كـــ هـــم يريـــدون أن 
م ألن الــرجم ال املتزوجــة إذن فاملتزوجــة لــيس عليهــا رجــى دامــت األمــة عليهــا نــصف مــا علــ

إن القرآن ال يوجد فيه رجم، واكتَفْوا َجبْلد الزانيـة مائـة : واخلوارج أخذوا هذه وقالوا. يـَُنصَّف
ـِسيتم  معـىنى علـ" املُْحَصَنة"أنتم أخذمت : ونقول هلم. جلدة ـا املتزوجـة، وَن ـْسَتِطْع "أ َوَمـْن ملْ َي

هناك " احملصنات"حملصنات هن احلرائر، فلماذا أخذمت فا". ِمْنُكْم َطْوًال َأن يـَْنِكَح اْلُمْحَصَناتِ 
خـذوها مبعـىن هنـا مبعـىن" احملصنات"احلرائر، و مبعىن احلرائـر، وال  املتزوجـات؟ إن علـيكم أن 

فالــدليل إذا تــسرب إليــه االحتمــال . وبــذلك تــسقط احلجــة. مثــل هــذا الباطــل حجــة لكــم ىف
  .سقط به االستدالل

ـْصُف َمـا َعلَـ : "ول احلقيق: مث نبحث حبًثا آخر نقول َعَلـيِهنَّ ِن َصَناتِ ى فـَ لـو أن ". اْلُمْحـ
َن اْلَعـــَذابِ : "إطالقـــه ملـــا قـــال احلـــقى احلكـــم علـــ عليهـــا فيـــه النـــصف هـــو ى ، فكـــأن الـــذ"ِمـــ

العذاب، وما هو العذاب؟ العذاب هـو إيـالم مـن يتـأمل، والـرجم لـيس فيـه عـذاب ألنـه عمليـة 
ــاء حيــاة، واآليــة تبــني املناصــفة ف ً فهــو ال ينــصَّف، إ ، أمــا مــا ال يكــون عــذا ً يمــا يكــون عــذا

تـ. واحلكم غري متعلق به والـرجم ُمزِيـٌل للحيـاة، . ملـن يتـأمل، واألمل فـرع احليـاةى فالعذاب إمنـا 
أن العـذاب مقابـل للمـوت أن احلـق سـبحانه ى والـدليل علـ. إذن فالرجم ال يعترب من العذاب

َن ى َال َأرَ  َمـاِىل : "ان وتفقده الطري قـالعن سيد سليمى حينما حك وتعاىل اَن ِمـ َد َأْم َكـ اْهلُْدُهـ
ِديًدا َأْو َألْذَحبَنَّــهُ * اْلَغــآئِِبَني  ً َشــ بـَنَّــُه َعــَذا فالــذبح وإزهــاق احليــاة ). ٢١ - ٢٠/ النمــل" (ُألَعذِّ



 

 

٢٠٩ 
ــه. مقابــل للعــذاب ا َعلـَـ : "فقول ـْصُف َمــ َصَناتِ ى نِـ اُب، ولــيس فــاملتكلَّم فيــه اآلَن العــذ" اْلُمْحــ

ذا يسقط االستدالل. الرجم، وليس إزهاق احلياة   .و
ت القرآن ال تدل عل قـال لكـم إن ى ومـن الـذ: رجم نقول هلـمى والذين يقولون إن آ

اإلسـالم وإنـه َفـصَّل كـل شـيء؟ القـرآن مل جيـئ كتـاب  القرآن جامع لكـل أحكـام مـنهج هللا ىف
 أن يبـني للنـاس مـا ل، مث تـرك للرسـول ملسو هيلع هللا ىلصمنهج فقط، وإمنا جاء معجزة وكتاب منهج لألصو 

وتلـك .  بـنص القـرآن عنـده تفـويض مـن هللا أن يـشرّعأن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلصى نزل إليهم، فضال عل
ا ملسو هيلع هللا ىلص أن يشرع بدليل أنه سبحانه  فا قد أعطاه احلق ىف.  خامت األنبياء واملرسلنيميزة متيز 

ـــذ  ىفقـــال ـــشتمل علـــى صـــلب القـــرآن ال ُم الرَُّســـوُل : "أصـــول مـــنهج اإلســـالمى ي ُكـــ َ َوَمـــا آ
تَـُهوا إذن فللرسول عمل مـع القـرآن، وإال فليقـل ). ٧/ احلشر" (َفُخُذوُه، َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْ

مـــن أيـــن أخـــذ تفـــصيل حكـــم : القـــرآن كـــل حكـــم مـــن أحكـــام ديـــن هللا أّن ىفى مـــن يـــّدع ىل
آيــة أخــذ أن الــصبح ركعتــان، وأخــذ الظهــر أربًعــا وأخــذ العــصر ى مــس؟ ومــن أالــصلوات اخل

، والعشاء أربًعا؟ من أين أخذها؟ إذن ال يوجد شيء من ذلك، فما معىن  أربًعا، واملغرب ثالً
ألصـول ذلك؟ معىن ومـا دام املـنهج . ذلك أن القرآن جاء كتاب معجزة، وفيه منهج يتعلق 

صـــول األشـــياى الـــذ ـــ يتعلـــق   أن يـــشرِّع إذن فتـــشريعه مـــأمور بـــه لرســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلصى ء قـــد َأْعَط
: ولذلك إذا جـاء لـك حكـم مـن األحكـام وقـال لـك املتعنـت. ومأذون فيه من صلب القرآن

 دليـل احلكـم ىف: كتـاب هللا فلـم جتـد، فقـل لـه  ، ونظـرَت ىف"هـذا احلكـم مـن القـرآن هات ىل"
اُكْم َعْنـُه َفـانتَـُهواَوَمآ: "القرآن هو قول هللا ُذوُه، َوَمـا نـََهـ ُكُم الرَُّسوُل َفُخـ َ حكـم مـن ى وأ".  آ

تـــ ُم : "مـــا ســـنده؟ قـــل: وال جتـــد لـــه ســـنًدا مـــن كتـــاب هللا، ويقـــال لـــكى األحكـــام  ُكـــ َ َوَمـــآ آ
تَـُهوا   "...الرَُّسوُل َفُخُذوُه، َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْ

كالصالة والزكاة واحلج إذن فتطيـع هللا ى  أمر تفصيل وللرسول ،وإذا كان  أمر إمجاىل
طـن التفـويض ىف. وتطيع الرسول َوَمـآ : "قولـه سـبحانه وإذا مل يكـن  أمـر فيـه بـل جـاء مـن 

ـانتَـُهوا ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه، َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َف َ  فهـذا األمـر أطيـع فيـه الرسـول ألنـه جـاء ىف" آ
ََّ َمنْ : "قولهى آية أخر  َقْد َأطَاَع ا لتفويض الذ".  ُيِطِع الرَُّسوَل فـَ ى ملاذا؟ ألن الرسول عمل 

ــانتَـُهوا: "أعطـاه هللا لـه حـسب قـول احلـق اُكْم َعْنـُه َف ا نـََهـ ُذوُه، َوَمـ ُم الرَُّسـوُل َفُخـ ُكــ َ "... َوَمـا آ
 إّن الفعـل لـيس .ىأرجم رسول هللا أم مل يرجم؟ قد فعل رسول هللا ذلك، وِفْعُله هو نـصٌّ عملـ

واليهوديـة، وكـا قـد ى لقد رجم الرسول ماعًزا والغامدية ورجـم اليهـود. َنصا قوليا يـَُتَأوَّل فيه
لزواج واحلرية فدليل اخلوارج إذن قد سقط به . احلكم وِفْعل الرسول هو األصل ىف. ُأْحِصنا 

أن يشرع قوًال أو فعًال أو  ىفما فعله املشرع، وهو الرسول املفوض من هللا ى االستدالل، وبق
لعقـل. أحًدا يفعـل فعـًال فيقـّره عليـهى ير ى تقريًرا، أ  إذا كنـت تريـد أال يوجـد ىف: مث نبحثهـا 

بـني مـن مل يتـزوج ومـن تـزوج؟ إن املتزوجـة هلـا ِعـْرض وهلـا زوج وهلـا ى الز حد إال اجللد أتـسو 



 

 

٢١٠ 
لعقــل، إذن فحكــم ى تــأتمل تتــزوج؟ إن هـذا ال ي هـل هــذه مثـل تلــك الـىت. نـسب ونــسل أبـدا 

ــه اخلــوارج هــو دليــل تــسرب إليــه ى الــرجم موجــود مــن فعــل الرســول، والــدليل الــذ اســتدل ب
 ".والدليل إذا تسرب إليه االحتمال سقط به االستدالل. االحتمال

مــن  " احملــصنات" ويبــدو أنــه قــد أخــذ كالمــه ىف معــىن ى،هــذا مــا قالــه الــشيخ الــشعراو 
تعاَقـب اَألَمــة ى ولكـن إذا كانـت احملـصنات الالتـ". ل خمتلـف احلـديثويـ: "كتـاب ابـن قتيبـة

ن هــّن احلرائــر ال املتزوجــات فالــسؤال هــو وكيــف جعــل القــرآن عقــاب احلرائــر : بنــصف عقــا
 نـساء النـىب وىف. آخـر شيئا واحدا، وهو اجللد؟ لقد أراد الشيخ أن خيـرج مـن مـأزق فوقـع ىف

ِْت ِمنُكّن ِبَفاِحَشٍة ّمَبيَنٍة يَضاَعْف َهلَا اْلَعَذاُب ،َء الّنِىب َ ِنَسا ":عليه السالم يقول تعاىل  َمن 
ْعَفنيِ  ـــا جلـــدةى ، أ"ِضـــ ـــة املتزوجـــة هـــ. مائت ن عقوب كيـــف : الـــرجم فنـــسأهلمى أمـــا القـــائلون 

هــل يـُْقَتــل الــشخص مــرتني؟ مث إن تــشريعات القــرآن تعامــل الرجــل ى نــضاعف الــرجم هنــا؟ تــر 
ما يظالن حيني بعد معاقبتهما، إذ القرآن الكـرمي حيـّرم تـزويج الـزاىنى واملرأة الزانيني عل أو  أ

تزويج الزانية من الشرفاء، فال يصح ملؤمن طاهر أن يتزوج زانيـة، وال يـصح ملؤمنـة طـاهرة أن 
، َال يــنِكُح ِإّال زَانِيــًة َأْو ُمـــْشرَِكةً  الــّزاِىن ": "النـــور"تتــزوج زانيــا حــسب اآليـــة الثالثــة مــن ســورة 

فهل ميكن أن حيدث هذا ". اْلُمْؤِمِننيَ ى َوُحّرَم َذِلَك َعلَ . َوالّزانِيُة َال ينِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِركٌ 
" فإذا ُأْحِصنَّ : "الرجم؟ ولقد فسر فضيلته قوله عز شأنه عن اإلماءى لو كانت عقوبة الز ه

جــواب شــرط تلــك العبــارة   هلالج لج ىفقولــه ىف" احملــصنات"فلمــاذا ال يفــسر " فــإذا تــزوجن" مبعــىن
ــن املتزوجــات؟ أيفــسر الكلمــة " احملــصنات مــن العــذابى فعلــيهن نــصف مــا علــ: "نفــسها

  استند إليها؟  نفس اجلملة تفسريين خمتلفني؟ فلماذا؟ وما احلجة الىت الواحدة ىف
ن الــرجم ال عــذاب فيــه ى ذأويظــن الــشيخ أن الرعــب الــ! ســبحان هللا. مث إنــه يقــول 

فرتة انتظار الرجم أمر هني ال عذاب فيه؟ هل العذاب عنده هـو العـذاب  ىف يعيش فيه الزاىن
فهـل تـساُقط األحجـار كالرصـاص ! هـت والتقيناهـا! فقط من ضـرب وجلـد؟ بـسيطةى املاد
ته نبـأ ى رأس املرجوم ووجهه أمر هني ال عذاب فيه، وهو عذاب مادى عل متام املادية؟ َأَوَملْ 

يرمجــوه وفــر ى وضــعوه فيهــا كــ كــان يـُــْرَجم واســتطاع أن خيــرج مــن احلفــرة الــىتى  الــذ الــصحاىب
هــار مــن شــدة آالم الــرجم؟ أكــان  يفــر مــن العــذاب أم مــن التــدليل والعتــاب؟ أمــا رجــم 
ن احلكـم أوال كـان الـرجم، مث تغـري وصـار اجلَْلـد،  ماعز والغامدية فمـن املمكـن توجيـه األمـر 

ـذا نوفـق بـني املتناقـضات ىف. ص عليه القـرآن، بينمـا خيلـو متامـا مـن الـرجمواجللد هو ما ن  و
َعـن " فــ:ولعل األحاديث التالية أن يكون موضـعها هنـا، وأن تكـون ذات مغـزى. هذه القضية

ـــاٍس ىف ـــِن عب ـــه اب ـــ: "قوِل ِت ـــَشةَ ى َوالالَّ ـــَني اْلَفاِح ـــَسْت ىف: قـــالَ " َِْت ـــِت اْلمـــرأُة إَذا َفَجـــَرْت ُحِب  كان
 َوالـزَّاِىن  الزَّانِيَـةُ  ":النور سورةِ  فإْن ماتْت ماتْت، وإْن عاشْت عاشْت حىتَّ نزلْت اآليُة ىف: البيوتِ 

َباِىن "و". فَمن عمَل شيًئا ُجِلَد وُأْرِسـلَ . ، فجعَل هللاُ هلنَّ سبيًال "فَاْجِلُدوا   َسـأَْلُت َعْبـدَ :َعـِن الـشَّيـْ
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َِّ بَن أِىب  َِّ َصلَّى هللاُ عليههْل رََجَم رَ : أْوَىف  ا ْبـلَ : نـََعْم، قُلـتُ : وسلََّم؟ قالَ  سوُل ا  النُّـورِ  ُسـورَةِ  قـَ

قيــل لــبعِض الــصحابِة رضــوان هللا "البــن حــزم " مــصدر األحكــام" وىف ."ىال أْدرِ : أْم بـَْعــُد؟ قــالَ 
 سـورةِ  أكـان ذلـك قبـل نـزولِ : رجِم رسوِل ِهللا صلى ِهللا عليه وسـلم احملـصَن واحملـصنةَ  عليهم ىف

 ."ىال أدر : أم بعد نزوِهلا؟ فقال النورِ 
ن هذا يصح إذا مل يكن هناك  ن السنة مثل القرآن فيمكن الرد  أما إن قال الشيخ 

موضـوع مل  حني تكون شرحا أو تفصيال ملا جـاء ىف القـرآن أو نـصا ىفى تعارض بينها وبينه، أ
مــل مــا قالــه اســتنادا إىلأمــا إذا قــال القــرآن شــيئا فهــل . يتناولــه القــرآن أصــال أن  يــصح أن 

هناك حـديثا يقـول بعكـسه؟ كيـف ذلـك؟ أخنـضع القـرآن للـسنة، ونـستنكف أن خنـضع الـسنة 
ادرأوا احلـدود : "للقرآن؟ مـا لكـم؟ كيـف حتكمـون؟ مث أمل يقـل الرسـول عليـه الـصالة والـسالم

لـرجم والقـائلني حنن فيها اآلن ما بـني القـائ شبهة أشد من الشبهة الىتى ؟ فأ"لشبهات لني 
جللــد، بــل يــْشرَُكهم فقهــاء غــري خــوارجيني  جللــد؟ كــذلك فــاخلوارج ليــسوا وحــدهم القــائلني 
، ومــنهم ىف العــصر احلــديث مــثال الــشيخ دمحم عبــده  مــنهم ىف القــدمي بعــض املعتزلــة كمــا قــرأ

اد جالل والشيخ دمحم سعى والشيخ رشيد رضا والشيخ شلتوت والشيخ عبد املتعال الصعيد
  ...والشيخ دمحم أبو زهرة والدكتور دمحم البهى

ى أم املؤمنني عائشة رض الرواية التالية املنسوبة إىلى الرجم عل وهناك من يستندون ىف
 .ىصـحيفٍة حتـَت سـرير  لقد نزلت آيُة الرَّْجِم ورضاعُة الكبـِري َعـْشًرا، ولقـد كـان ىف: "هللا عنها

ـِه دخـلَ هللاى فلمَّا ماَت رسوُل ِهللا صلَّ   ولـن أدخـل ."فَأَكَلهـا داجـنٌ   عليِه وسلََّم وتـشاغلنا مبوِت
لنظــر إىل ىف ــرد و ملنطــق ا ــل ســوف أتناوهلــا  األوضــاع  مــسألة اإلســناد واجلــرح والتعــديل ب

أحاطت بتلك احلادثة إن كانت قد وقعت فعال ومل تكـن مـن صـنع  التارخيية واالجتماعية الىت
  . خيال بعض الناس

. يء أن الروايــة تقــول إن الــداجن قــد أكلــت الورقــة بعــد وفــاة رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوأول شــ
النقــيض ممــا تعهــد بــه هللا ســبحانه كمــا رأينــا ى علــى ذلــك أن القــرآن مل حيفــظ كمــا ينبغــ ومعــىن

فكيف مل َيِهِج املسلمون للواقعة وتركوها متر وكأن أمرا جلال مل يقع ينسف هـذا التعهـد . آنفا
ى لكننــا ننظــر فــال نــر . ــم أن تتزلــزل األرض حتــت أقــدامهمى  األســاس؟ لقــد كــان األحــر مــن

وأيـن عمـر . األبـد بطـن الـداجن إىل انفعاال وال ضجة وال غـضبا وكـأن نـصا قرآنيـا مل يـضع ىف
لــصمت، وهــو  ــا؟ أتــراه كــان ســيلوذ  مــثال مــن تلــك املــصيبة وقــت حــدوثها أو وقــت علمــه 

كـــان هنـــاك خطـــأ أو   حـــد مـــىت هللا لومـــة الئـــم وال يبـــاىل خـــذه ىفال ى الغيـــور العنيـــف الـــذ
  تقصري؟ فهل هذا مما يعقله العاقلون؟
هــو اخلالفــة بعــده مث يوشــك أن  ميــوت أبــو بكــر ويتــوىل الغريــب أن يــسكت عمــر حــىت

ملـا : "ميوت، وهنا وهنا فقط يتذكر عمر قصة اختفاء نص الرجم حسبما تقول احلكاية التالية
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ــ ًىن صــدر عمــر ب ألبطــح، مث كــوَّم كومــة بطحــاء مث طــرح عليهــا رداءه  ن اخلطــاب مــن ِمــ خ  أ

 ، وانتشرْت رعيىتى، وضعفْت قوت،اللهم كربْت سىن: السماء فقال  مث مد يديه إىلى،واستلق
أيهـا النـاس، قـد : مث َقـِدم املدينـَة فخطـب النـاس فقـال. إليك غـري مـضيِّع وال مفـرِّط فاقبضىن

نَّْت لكـــم الــسن ـرِْكُتْم علـــُســ لنـــاس ميينـــا ى ن، وُفِرَضـــت الفـــرائض، وتُـ الواضـــحة إال أن تــضّلوا 
حد. ومشاال لكـوا عـن آيـة الـرجم أن يقـول : مث قالى األخر ى يديه على وضرب  كم أن  إ
دَّين ىف: قائل بيـده ى نفـسى والـذ. ، وقـد رمجنـافقـد رجـم رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. كتـاب هللا  ال جند َحـ
الــــشيخ والــــشيخة : "لكتبُتهــــا" كتــــاب هللا  ىف اخلطــــاب بــــن عمــــر زاد: " أن يقــــول النــــاسلــــوال

ها"فارمجومها البتة  : املـسيب بـن قـال سـعيد: سـعيد بـن قـال حيـىي: قال مالـك. ، فإ قد قرأ
  ". رمحه هللا عمر قُِتل فما انسلخ ذو احلجة حىت

كتـاب   أن يعيـدها إىلى فهل نصدق أن عمر كان يعلم أن هذه آيـة مـن القـرآن مث خيـش
 زاد ىف: لقد خـاف أن يقـول املـسلمون عنـه: منعه من ذلك؟ تقول احلكايةى ما الذى هللا؟ تر 
القــرآن؟ بطبيعــة ى املــصحف ســيكون قــد زاد شــيئا علــ فهــل صــحيح أنــه لــو كتبهــا ىف. القــرآن

ا فعال من القـرآن حـسب الروايـة الـىت ـا لمني مث لقـد صـرح أمـام املـس. يـدينا احلال ال أل
اخلطـوة التاليـة  فلـم اخلـوف إذن مـن االنتقـال إىل.  فهل أنكر عليه أحد ذلك؟ المن القرآن،

ورق؟ فهل هناك فـرق  وكتابتها، وحنن نعرف أن الكتابة ليست شيئا آخر غري القول ُمثْـبَـًتا ىف
يعــرف أن هنــاك نــصا قرآنيــا بــرجم الــشيخ ى بــني هــذا وذاك؟ وهــل كــان عمــر وحــده هــو الــذ

فلمــاذا مل يستــشهد مبــن يــشاطرونه هــذه املعرفــة ليحــسم األمــر . لــشيخة الــزانيني؟ طبعــا الوا
  موضعها؟  ويعيد كتابة اآلية ىف

طـوال هاتيـك الـسنني دون أن َحيْـَرج  هل ميكـن أن يهمـل عمـر اختفـاء نـص قـرآىنى تر 
ألمـر بغتـة فجعله يتذكر اى جد  تر ى البال وكأن شيئا مل يكن؟ فما الذ ضمريُه فيعيش خاىل

هــذا أن عمــر قـد مــات وهـو يعــرف أن هنــاك نـصا قرآنيــا ضــاع، وال  توابعــه؟ إن معـىنى وخيـش
فهـل هـذا ممـا يتقبلـه عقـل عاقـل؟ . تـصحيحهى هذا ما ينبغـ مقره، ومل ير ىف سبيل إلعادته إىل

 لقــد كــان عمــر أشــجع مــن هــذا وأحــزم وأعــزم، ومل يكــن ممــن يعملــون للمعرتضــني حــسا مــىت
م بعد قوة اإلسالم دون أن يرتدد حلظة. اقتنع بشيء ومن .  لقد أوقف مثال سهم املؤلفة قلو

الكعبــة حيــث كانــت قــريش تعقــد جمالــسها  قبــُل حــني أراد اهلجــرة مــن مكــة رأينــاه يــذهب إىل
هــم بقولــه مــن أراد أن تثكلــه أمــه أو ترتمــل زوجتــه أو ييــتم ولــده : فيــصارحهم بنيتــه متحــد إ

نـصوص معاهـدة احلديبيـة رغـم موافقـة ى البداية علـ  كما اعرتض ىف.ىادوراء هذا الو  فليلقىن
  . الرسول عليها

ر له ىفى هل ميكن عمر، الذى تر  الرواية التالية على قلـة شـأن املـسألة  يثور ملثل ما 
ـذا ،موضوعنا احلاىل لقياس إىل ـذا اهلـدوء بـل   أن يكون موقفـه مـن هـذا املوضـوع اخلطـري 
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حيــاة  ىف" الفرقــانِ "مسعــُت هــشاَم بــَن حكــيٍم يقــرأ ســورَة : "لــسانهى لروايــة علــالــربود؟ تقــول ا
حـــــروٍف  ى عليـــــِه وســــلََّم، فاســـــتمعُت لقراءتـــــه، فـــــإذا هــــو يقرؤهـــــا علـــــ هللاُ ى رســــول هللا صـــــلَّ 

الــــصالة،  عليــــِه وســــلََّم كــــذلك، فكــــدُت أســــاورُه ىف هللاُ ى ِهللا صــــلَّ  رســــولُ  يـُْقرِْئنيهــــا مل كثــــريةٍ 
ــه حـــىت ـــ فانتظرتُـ ــه أو بردائ تُـــه بردائِـ بـْ : مـــن أقـــرأك هـــذه الـــسورَة؟ قـــال:  فقلـــتُ ى،ســـلَّم، مث َلبـَّ

  أقــرأىنفــوِهللا إن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. كــذبتَ : لــه قلــتُ . عليــِه وســلَّمَ  هللاُ ى ِهللا صــلَّ  رســولُ  أقرأنيهــا
:  عليِه وسلََّم فقلـتُ هللاُ ى صلَّ  هللاِ  رسول فانطلقُت أقوده إىل. مسعُتك تقرؤها هذه السورَة الىت

 تـُْقرِْئنيهــا، وأنــت أقــرأتىن حــروٍف ملى علــ" الفرقــانِ "مسعــُت هــذا يقــرأ بــسورة  إىن رســوَل ِهللا، 
ْله  عمـرُ : هللا عليـِه وسـلَّمَ ى فقال رسـول هللا صـل". الفرقانِ "سورَة  فقـرأ . اقـرْأ  هـشامُ . أرِسـ

مث قـال . هكـذا أُْنزَِلـتْ : عليِه وسلَّمَ  هللاُ ى صلَّ   هللاِ رسولُ  مسعُته يقرؤها، فقال عليه القراءَة الىت
ى إنَّ هذا القرآَن أُْنِزل عل: مث قال. هكذا أُْنزَِلتْ : فقرأُت، فقال. اقرْأ  عمرُ : رسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ".سبعِة أحرٍف، فاقرأوا ما تيسَّر منه
بـت نفـسه خبـصوص رجـم الـش مث ملاذا مل يفصح عمر عما ىف يخني حـني جتـرد زيـد بـن 

يق بناء عل جلمع القرآن ىف دِّ اقرتاحه هو نفسه خوفا من ضياع شيء مـن الكتـاب ى عهد الصِّ
يــد بــسبب اســتحرار القتــل ىف حــروب الــردة؟ ملــاذا مل يقــل، بعــدما  صــفوف قـُــّراء القــرآن ىف ا

ان عمـر، كمـا املـصحف؟ لقـد كـ زيد من مهمته، إن هناك نـصا فـات زيـدا أن يـضعه ىفى انته
َأَوبعـدما . قلت آنفا، رجل حزم وعزم، فلم يكن ليضيع تلك الفرصة ويضيع معها تلـك اآليـة

تـى كانت معه من عملها، ومرت عل  زيد واللجنة الىتى انته  عمـر ىفى ذلك أعوام وأعـوام، 
 ذا بـل يعلـنى الوقت الضائع ويتذكر أن هناك آية قرآنية سقطت من كتاب هللا، مث ال يكتف

ــا إىل ن جيعــاله يــسلك  عــن خــشيته مــن إعاد موضــعها؟ لقــد كــان إميانــه وحــصافته جــديرين 
أن يتكــتم ى هــذا احلــد لقــد كــان ينبغــ العــوامَّ إىلى ســبيال أقــوم مــن هــذا رشــدا، أو مــا دام خيــش

الواقـع . ال يثري فتنة بني املسلمني بتذكريهم أن هللا مل حيفظ قرآنه خالفا ملا وعد به األمر حىت
شعاهلاأ شخـصية ى فهـل ميكـن أن تكـون هـذه هـ. ن تصرف عمر معناه أنه أراد جتنب الفتنة 

  عمر؟
بكر، وموقف عمر من ذلك اجلمع، وهو  عهد أىب رواية مجع زيد للقرآن ىفى وهذه ه

أال ى حنـن بـصدده متـام التنـاقض، إذ كيـف يكـون حريـصا علـى موقف يتناقض مع موقفـه الـذ
بــذلك هنــا؟ لقــد أقــر زيــد وجلنتــه آخــر ســورة  هنــاك، وال يبــاىل يــضيع شــيء مــن الــنص القــرآىن

ـم مل جيـدوه إال عنـد أىب" التوبة" ـة رغم أ وأ أيـضا : مل ينـرب عمـر ويقـولى فلمـاذا  تـر . ُخَزَمي
وهذا . خزمية كتاب هللا؟ وال أظن شهادة عمر أقل من شهادة أىب  ضمها إىلى آية ينبغى عند

بــت ىف.  ســواه، وهــو أمــر مــستبعدأحــدى لــو مل تكــن هــذه اآليــة لــد الروايــة  يقــول زيــد بــن 
قـال أبـو بكـٍر . أبو بكٍر َمْقَتَل أهِل اليمامِة، فإذا عمُر بُن اخلطاِب ِعنـَده أرَسل إىل: "املذكورة
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ىن: هللاُ عنــهى رضــ َر أ ــوَم اليمامــِة بُقــرَّاِء القــرآِن، وإىن: فقــال إنَّ ُعَمــ َتَحرَّ ي ــَل قــِد اْســ  إنَّ القت

ملواطِن، فيذَهب كثٌري مـَن القـرآنِ  ىأخش لُقرَّاِء  ُمـَر جبمـِع ى أر  وإىن. أن يسَتِحرَّ القتُل  َ أن 
رُ ى ِهللا صـلَّ  رسـولُ  كيـف تفَعـُل شـيًئا مل يفعْلـه: قلُت لُعَمرَ . القرآنِ  : ُهللا عليـه وسـلَّم؟ قـال ُعَمـ

ُر يـراِجُعىن. هذا وِهللا خريٌ  ى ذلـك الـذ لـذلك، ورأيـُت ىفى ر شـَرح هللاُ صـد حـىت فلم يـَزْل ُعَمـ
رُ ى رأ ــُب : قــال أبــو بكــرٍ : قــال زيــدٌ . ُعَمــ إنــك رجــٌل شــابٌّ عاقــٌل ال نـَتَِّهُمــك، وقــد كنــَت َتكُت

نقَل جبٍل من  فوِهللا لو كلَّفوىن. هللاُ عليه وسلَّم، فتتبَِّع القرآَن فاَمجْعهى لرسوِل ِهللا صلَّ ى الوح
ـــه مـــن مجـــِع القـــرآنِ  ممـــا أَمـــرىنى اجلبـــاِل مـــا كـــان أثقـــَل علـــ كيـــف تفعلـــوَن شـــيًئا مل : قلـــتُ . ب

ى للـذى شَرح هللاُ صدر  حىت فلم يَزْل أبو بكٍر يراِجُعىن. هو وِهللا خريٌ : رسولُ ِهللا؟ قال يفَعْله
ُهللا عنهما، فتتبَّعُت القرآَن َأْمجَُعـه مـَن الُعـُسِب واللِّخـاِف ى بكٍر وُعَمَر رض شَرح له صدَر أىب

أِجْدها مَع أحـٍد  مل ى،ُخَزميََة األنصار  مَع أىب" التوبةِ "وَجدُت آِخَر سورِة   حىتوصدوِر الرجالِ 
دْ : "غــريِه اءَُكمْ  َلَقــ ا َعِنــتُّمْ  َرُســولٌ  َجــ ُفــِسُكْم َعزِيــٌز َعَليــِه َمــ ْن َأنـْ ــراَءة حــىت"... ِمــ ِة َب ــِت . خاِمتــ فكاَن

َر حي بكر حـىت الصُُّحف ِعنَد أىب َر رضـتوفَّـاه ُهللا، مث عنـَد ُعَمـ ـه، مث ِعنـَد حفـصَة بنـِت ُعَمـ ى اَت
  ".هللاُ عنه

لقد كان املسلمون يهيجون ملا هو أقل مـن هـذا مبراحـل كـاختالفهم حـول طريقـة نطـق 
 بعض األلفاظ طبقا الختالف القراءات وخـوف عمـر مـن افتتـان املـسلمني بـذلك وتفكـريه ىف

ر املسلمون عل. مصحف واحدى مجعهم عل عدد  ىفى قرآن مرة أخر عثمان جلمعه الى كما 
م من املصاحف والتخلص مما عداها رغبة منه ىف . أال خيتلف املـسلمون اختالفـا يهـدد وحـد
ردة إىل عـصاب  َلقَّْوا تلك الواقعة  هـذا احلـد؟ مث كيـف عرفـت عائـشة أن الـداجن  فكيف تـَ

 يـث ىفقد أكل الورقة؟ إذا كانت قـد رأت مـا حـدث فكيـف مل تتـدخل ومتنـع الـداجن مـن الع
ل  القرآن فسادا؟ وإذا مل تكن قد شاهدت شيئا فكيف عرفت مبا حدث؟ مث إن النىب قد ُغسِّ

ــن ىف فكيــف . كانــت الورقــة املــذكورة مدسوســة حتــت الفــراش فيهــا  حجــرة عائــشة، الــىت وُكفِّ
وبنتـه وقريباتـه  دخلت الـداجن تلـك الغرفـة الـصغرية وأكلـت الورقـة املقدسـة، وزوجـات النـىب

 الفراش، دون أن تنهـر إحـداهن الـداجن عـن فـراش النـىبى ممدد عل هناك، والنىباألقل ى عل
  . والَعْيث حتته؟ يستحيل أن حيدث هذا، فهن أكرب من أن تصيبهن هذه البالدة

مل يكن لـه سـريٌر كـُسُرِر اآلن مرتفـٌع عـن األرض بـل جمـّرد حـشيَّة  وحنن نعرف أن النىب
أو عائـشة  احلـصري؟ بـل كيـف ميكـن أن يـضع النـىبأو حصري، فكيـف ميـد الـداجن فمـه حتـت 

ذلك املوضـع الغريـب؟ وهـل كـان مـن عـادة العـرب أن يـضعوا أوراقهـم، إن   الورقة القرآنية ىف
مل أمسـع مبثـل تلـك الواقعـة  األرض حتـت الفـراش؟ احلـق أىنى كان عند أحدهم شيء منها، عل

مـن النـدرة حبيـث أتـصور أنـه كـان عـصر اجلاهليـة والنبـوة  لقد كان الورق ىف. تلك العصور ىف
ذه الالمبـاالة؟  فكيف تـَُعاَمل ورقٌة فيها نص قرآىن. يعامل معاملة الذهب واجلواهر النفيسة



 

 

٢١٥ 
ن مــا ضــاع مــن القــرآن هــو هــذان النــصان فقــط؟ ســيقال إن املــسلمني  ى مث مــن أدر  عائــشة 

ــم قــد تنبهــوا إىل  مل يعيــدوا النــصني فكيــف. ضــياع هــذين النــصني كــانوا حيفظــون القــرآن، وإ
ما؟ هل َغلَّ أحٌد يَدهم عن ذلك؟ وهـذا إن كانـت  الضائعني إىل القرآن إذن ما داموا حيفظو

  . هناك نسخة واحدة فقط من ذينك النصني
مــا حــدث فــال يقيمــوا الــدنيا ى كــانوا ليــسكتوا علــى  مث هــل تظنــون أن اليهــود والنــصار 

لعبـث ىفيهـدد دى الـدين اجلديـد الـذ ويقعدوها مشاتة ىف نـصوصهما؟  ينـيهم ويزيـد فيـتهمهم 
أعمـــاقهم لإلســـالم، فكيـــف ســـكتوا فلـــم يهتبلـــوا تلـــك  وهنـــاك أيـــضا املنـــافقون الكـــارهون ىف

م ىف خبــث وخمافتــة علــى القــرآن؟ ولــدينا   م علــى الطبطابــة ويــشنعوا كعــاد الفرصــة الــىت جــاء
مى ونكــصوا علــ كــذلك املرتــدون، الــذين انتهــزوا وفــاة النــىب  وخرجــوا مــن دينــه خروجــا  أعقــا

أتــراهم كــانوا يهملــون تلــك الواقعــة فــال . كــامال أو جزئيــا، واتبــع بعــضهم أنبيــاء مــن قبــائلهم
عتبــار أن هللا مل حيفــظ قرآنــه كمــا  يــستغلوها ىف حماربــة الــدين اجلديــد وتــسويغ خــروجهم منــه 

  الريبة والتشكك؟ ى وعد، ومن مث فإن األمر يبعث عل
ت األخ لـشيخ والـشيخة،  تقول إن الرجم ىفى ر كذلك فالروا الـنص املفقـود خـاص 

ى علـى ذلـك أن الـرجم ال يـسر  ومعـىن". الشيخ والـشيخة إذا زنيـا فارمجومهـا البتـة: "إذ يقول
ْن عنــف الــشهوة مبــا . الــشيوخ فقــطى الــشبان والرجــال والكهــول بــل علــ لكــن هــل الــشيوخ ِمــ

ذا احلكـم  ة  يـردعهم؟ مث كيـف حنـدد العمـر ى الـشديد كـجيعل القرآن خيصهم دون سائر الز
مل ختمـــد فيـــه ى الـــذى تبـــدأ بـــه الـــشيخوخة؟ وهـــل كـــل الـــشيوخ ســـواء؟ إن مـــنهم القـــو ى الـــذ

منع ى فماذا نفعل؟ وقبل ذلك ما الذ. من حيمله األركان احملتاج إىلى الشهوة، ومنهم املتداع
هـذا النحـو؟ وفـوق ى لـاملصحف ما دامـوا حيفظونـه ع من رد ذلك النص إىلى املسلمني  تر 

أال إن . هذا فتلك أول رواية وآخرها تتحدث عن حفظ رسول هللا قـرآ مكتـو حتـت فراشـه
  ! هذا كله لغريب

ى هللا بـضياع نــص مـن كتابـه رغــم تعهـده حبفظـه مـع اإلبقــاء مـع هـذا علــى مث ملـاذا يقـض
ا احلــديث يبــدو أن مــن اخــرتع هــذ! يتــضمنه ذلــك الــنص؟  لــه مــن أمــر مربــكى احلكــم الــذ

. القــرآن مل يــرد رغــم خطورتــه ىفى  الــذ،ونــسبه للرســول إمنــا أراد أن يــسّوِغ حكــم رجــم الــزاىن
أبـدا، تلـك " البتـة"القرآن كلمة  ليس ىف" البتة"ذكر ى وعل. لكن اخرتاعه مل يكن حمبوكا البتة

: ن اجلذرالقرآن أية كلمة مشتقة م بل ليس ىف.  انفرد النص املذكور بورودها فيهالكلمة الىت
ملثـل . أن يكون ذلك النص آية حمذوفة من كتاب هللاى وهو ما يعضد إنكار ". ب ت ت" و

ٌد آخـر. أبـدا" الشيخة"القرآن كلمة  ليس ىف اآليتـني  القـرآن ىف كـذلك لـيس ىف. وهـذا ُمَعـضِّ
ن". إذا زنيــا"الرتكيــب أداة شــرط مثــل  اللتــني تــشبهان هــذه ىف ن مهــا اآليتــان املـــراد : وهــا

". فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية والزاىن"، "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"



 

 

٢١٦ 
ة يقــول مث إن ىف لــز فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مائــة  الزانيــُة والــزاىن: "القــرآن نــصا خاصــا 

القرآن حبكم آخر؟ إن هـذا إمـا أن يربـك املـسلمني  فكيف يكون هناك نص آخر ىف". جلدة
إن حكــــم الــــرجم خــــاص : احلكمــــني هــــو احلكــــم الــــصحيح؟ وإمــــا أن يقولــــواى أ: فيتــــساءلوا

ما ت تربـك  ى فكمـا يـر . لشيوخ والشيخات، وحكم اجللد ملن دو القـارئ فـإن هـذه الـروا
ك  .كل شيء أميا إر

واآلن، وبعـــدما انتهينـــا مـــن مناقـــشة الـــشيخ الـــشعراوى، نعـــود إىل مـــا قالـــه عبـــد الـــرمحن 
ــدل أيــضوممــا : "قــال. اليوســف ــه تعــاىلاي لقــرآن قول بــت   وكيــف ": علــى أن حكــم الــرجم 

" ملــؤمنني حيكِّمونــك، وعنــدهم التــوراة فيهــا حكــم هللا مث يتولــون مــن بعــد ذلــك؟ ومــا أولئــك
ى البخـار : االـشيخان أيـض سبب معروف، وهو مـا رواه ، وقد نزلت هذه اآلية ىف)٤٣/ املائدة(

 إىل رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فـذكروا لـه أن رجـال  اليهـود جـاؤواهللا عنهمـا أنى ومسلم عن ابـن عمـر رضـ
ـــا، فقـــال هلـــم رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ـــوراة ىف مـــا جتـــدون ىف: مـــنهم وامـــرأة زني ـــرجم؟ فقـــالوا الت : شـــأن ال

لتــوراة فنــشروها،  .فيهــا الــرجم. كــذبتم: فقــال عبــد هللا بــن ســالم. نفــضحهم وجيلــدون فــأَتـَْوا 
ارفـع : بعـدها، فقـال لـه عبـد هللا بـن سـالم دهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلهـا ومـافوضع أح

مـا رسـول . فيها آيـة الـرجم. صدق  دمحم: فقالوا فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم،. يدك فـأمر 
 .فرأيـت الرجـل جينـأ علـى املـرأة يقيهـا احلجـارة: قـال عبـد هللا. وسـلم، فُرِمجـا هللا صـلى هللا عليـه

: أنفــسهم شــأن هــؤالء القــرآن وأن هللا قــال لرســوله ىف وهــذا دليــل واضــح صــريح أن الــرجم ىف
 وإن حكمـَت اشـيئ وإن تـُْعِرْض عنهم فلـن يـضروك. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو َأْعِرْض عنهم"

لقــسط وهــا قــد حكــم الرســول بيــنهم . )٤٢/ املائــدة" (إن هللا حيــب املقــسطني. فــاحكم بيــنهم 
وواضح أن الكاتب يقـول أى كـالم، فلـيس ". التوراة والقرآن و حكم هللا املنزل ىفلقسط، وه

ىف القرآن بتا كالم عن الـرجم، وإمنـا حكـم الرسـول عليـه الـسالم بـرجم الـزانيني اليهـوديني بنـاء 
ما   . والرواية واضحة متام الوضوح ىف هذا، لكن الكاتب يقّوهلا ما ليس فيها. على ما ىف كتا

ــــرجم يقــــولوبعــــد أ ــــث ىف ال ــــورد عــــدة أحادي ــــة: "ن ي ــــضافر هــــذه األدل ورود هــــذه : وبت
ى أصـح الكتـب بعـد كتـاب هللا، وهـ دواويـن الـسنة، وخاصـة ىف األحاديث الـصحيحة الثابتـة ىف

كل آفـاق الـدنيا،   الكافة من املسلمني هلا عن الكافة، واشتهار ذلك ىف ومسلم، ونقلى البخار 
نفـذها رسـول  القرآن والتوراة وشريعته إىل يوم القيامة الىت  ىفهذه أدلة على أن الرجم حكم هللا

ذلـك إال   بعـد جيـل مل خيـالف ىفعليهـا جـيال هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونفـذها اخللفـاء مـن بعـده، وأمجعـت األمـة
 ومـن هـؤالء املخـالفني اخلـوارجُ . بقـوهلم وال يـُْلتَـَفـت إىل خالفهـم يـُْؤبَـه أفـراد مـن املنـافقني ممـن ال

ول بِـَدعهم، فقـد نـََفـْوا سـورة  املارقون، وهذه  مـنهم امجيعهـا مـن القـرآن زعمـ" يوسـف"ليـست 
ا  فلـم يـرتك أصـال املعتـزىل وأمـا النظـَّام! تتكلم عن احلب والعشق وأن هذا ال يليـق بكـالم هللا أ

واخلـوارج  منـوال النظـَّام املعتـزىل من أصول اإلسالم إال حاول النيل منه، مث جاء من ينسج على



 

 

٢١٧ 
ســبحانه وتعــاىل املبــني، وســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص األمــني،  املــارقني، ويريــد أن يعــارض بــذلك كتــاب هللا

: املهتديــة مــن اخللفــاء الراشــدين املهــديني، واألئمــة األربعــة، ويــسمى فعلــه هــذا وإمجــاع األمــة
الــسنة  ألن هــذه" حيحةالــسنة الــص"ال يزعجنــا خمالفــة مــا يــسمى عنــدكم بـــ: "ويقــول" ااجتهــاد"

انتهـى بلفظـه ". ، وكـذلك سـائر الـسنن الـصحيحةاحيتمـل الكـذب مرجوحـ الصحيحة دليل ظىن
ال يزعجـه أن خيـالف الـسنة الـصحيحة ى  وهـذا الـذ.١٩٨٢- ٨- ٢٧" الوطن" من املنشور ىف

لقبـول جـ املوافقة للقرآن الىت  بعـد جيـل، وعمـل يالأمجعت عليها أمـة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وتلقتهـا األمـة 
ـا أئمـة الـدين املؤمتنـون   ـا خلفـاء الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم الراشـدون الـصادقون، وأفـىت 

تهدين؟ كيف   يكون من مجلة ا
بتـاريخ ) ٣٠٢١عـدد " (املـصور"  ىف مقـاالاوالدكتور سـعاد جـالل نفـسه قـد نـشر مـؤخر 

لنص١٩٨٢/ ٩/ ٣ اد مجلـًة خطـأٌ بعيـد عـن التحقيـق القوُل برفض أخبار اآلحـ: "م يقول فيه 
ومـسلم، ى مقـدمتها البخـار  إلغاء مجيع أحاديث الكتب الصحيحة الستة، وىفى ألن هذا يقتض

لقبـول ". وانعقـد اإلمجـاع علـى صـحتهما: "قـال ابـن خلـدون. وقد تلقت األمة هذين الكتابني 
لقبول جيالى الذ فَرْفُض هذا الرتاث الضخم  يتفـق مـع حكـم العقـل،  بعد جيـل التلقته األمة 

نـه جيـوز النظـر ىف لكن ميكـن حـديٍث بعينـه تقـوم ضـد صـحته قـرائن وأدلـة فنـرفض هـذا  القـول 
علـى ذلـك،  وقـد انعقـد اإلمجـاع. وإذن فـاخلرب املتـواتر ال جيـوز رفـضه أصـال. احلـديث خبـصوصه

ل القــرين أمــا رفــض حــديث بعينــه أو مجلــة أحاديــث بعينهــا لقيــام الــدلي. إمجــاع الــسلف واخللــف
هنا نتفق مع الشيخ الدكتور فيما قاله ونقول إن  وحنن. "ضد صحتها فهذا أمر ميكن القول به

ـا،  أحاديث الرجم قد قامت كل ـا، وذلـك لتعـدد مواردهـا، وكثـرة روا األدلة والقرائن علـى ثبو
 عهمالــصحابة أو التــابعني وأتبــا  بعــد جيــل، وعــدم وجــود خمــالف قــط ىفونقــل الكافــة هلــا جــيال

خلــري، وشــهادة القــرآن للــرجم ىف ت كثــرية كمــا بينــا ذلــك ىف املــشهود هلــم  املقــال الــسابق،  آ
ويستحيل أن جيتمـع كـل أولئـك علـى خطـإ، وال ميكـن أن . وعمل املسلمني بذلك ومجيع األئمة

ـا  أحاديـث متـواترة ال شـك ىفى نقول بعد ذلك إن أحاديث الـرجم أحاديـث آحـاد بـل هـ إفاد
ا  وال جمال للتشكيك ىف،يقيىنالعلم ال    ".واحلمد  رب العاملني. وصحتها ثبو

كلمة واحدة قبل مغادرة هذه القضية، فقـد قـال الكاتـب إن اخلـوارج ينكـرون أن تكـون 
وهذا تعمـيم خـاطئ، والـصواب هـو أن فرقـة مـنهم فقـط، هـى فرقـة . من القرآن" يوسف"سورة 

. يمونيـة منهـا، هـى الـىت ينـسب إليهـا ذلـك، ال كلهـمشـعبة امل: العجاردة أو علـى وجـه التحديـد
ضــيـَّْني  اهلــوارى، وهــو مــن أهــل القــرن : ومــن يرجــع مــن تفاســري اخلــوارج إىل تفــسري املفــسَرْين اإل

، وهــو مــن مفــسرى العــصر احلــديث، وقــد "مهيــان الــزاد"الثالــث اهلجــرى، أو إطفــيَّش صــاحب 
دمحم حـسني الـذهىب عنـد .  مجيعـا كمـا يؤكـد دوصَلنا عنهما وحدمها تفسري للقـرآن دون اخلـوارج

، فلــسوف جيــدمها يفــسران ســورة "التفــسري واملفــسرون: "الكــالم عــن تفاســري اخلــوارج ىف كتابــه



 

 

٢١٨ 
ت الـىت تتحـدث عـن مـراودة امـرأة العزيـز " يوسف" دون أى إنكار لشىء منها مبا ىف ذلـك اآل

ا دون أى حتـ ا، إذ يفسرا يـة كلمـة تـدل علـى ليوسف عليه السالم بكل تفصيال رٍج أو نـَـْبٍس 
طـالق ىف هـذا الـصدد وعلـى أيـة حـال فـإن إنكـار قرآنيـة . شىء مما قاله الكاتـب عـن اخلـوارج 

هلــو أمـــر غريــب، إذ ال تــشكل قـــصة امــرأة العزيــز مـــع فتاهــا ســوى جـــزء ضــئيل مـــن " يوســف"
 مــاذا يقــول هــؤالء مث. الــسورة، عــالوة علــى أنــه ال يوجــد مــا يثــري الــشهوة بتــا ىف هــذا اجلــزء

ــا مــثال وتــورد  املنكــرون ىف األحاديــث الــىت تتحــدث عــن الــز وتــصف الطريقــة الــىت يــتم إثباتــه 
ة والزانيات وكيف وقعوا ىف الفاحشة وما إىل ذلك؟   قصص الز

وبعـــد هـــذه الرحلـــة الطويلـــة نوعـــا نعـــود إىل موضـــوعنا األصـــلى، وهـــو قـــضا املـــرأة ىف 
مسهــن الطريقــة : نقــولتفــسريى البهــى والغــزاىل، ف ومــن قــضا النــساء أيــضا ىف الــسورة املــسماة 

والالتــى ختــافون نــشوزهن فعظــوهن : "الــىت وضــعها القــرآن الكــرمي لعــالج نــشوز بعــض الزوجــات
إن هللا كــان عليــا  . واهجــروهن ىف املــضاجع واضــربوهن، فــإن أطعــنكم فــال تبغــوا علــيهن ســبيال

إذا مل يـتم االنـسجام بـني الـزوجني، وكـان : "هذا املوضـوعالبهى ىف تفسريه عن . وقال د". كبريا
ذلك بسبب نـشوز الزوجـة حبيـث إذا دعاهـا زوجهـا ال جتيبـه، وإذا خاطبهـا ال ختـضع لـه، وترفـع 
ا عليــه، فللــزوج عندئــذ أن يــذكِّرها حبقــوق كــل مــن الطــرفني مــع اســتعداده أن يــوفر هلــا مــا  صــو

ــا مل تتــأثر مبــا فــإذا اســتمرت ىف. جيــب عليــه مــن حقــوٍق حنوهــا  نــشوزها دل ذلــك منهــا علــى أ
حـىت إذا . دون أن يـسىء إليهـا بقـول أو فعـل... وعندئـذ يتجنبهـا ىف الفـراش كزوجـة. ذكَّرها به

ا تعبـريا عـن غـضبه منهـا،  استمرت فيما هى فيه من عـدم طاعـة لـه ونفـرة منـه جـاز لـه أن يـضر
ا مبـ. وليس وسيلة إليذائها وكثـري مـن الفقهـاء . اح، ولكـن تركـه أفـضلوالشافعى يقول إن ضـر

لــسواك أو املنــديل دون : جيعــل الــضرب غــري مــربِّح، وبعبــارة أخــرى جيعلــه رمــزا فقــط كالــضرب 
لفعــل يــشري إىل إهانتهــا . الــسوط أو العــصا ــُع اليــد عليهــا ىف حــد ذاتــه دون وقــوع ضــرب  فَرْف

  ...".وعدم وضعها ىف مستوى اإلنسان الكرمي على نفسه
توأرجو فـإذا قـال :  أن أوضح ما أفهمه من نشوز الزوجة، فبعض الزوجات يكنَّ نكد

، وال ترحيــه وال تــسرتيح "مشــال: "قالــت" ميــني: "وإذا قــال". غــرب: "قالــت هــى" شــرق: "الــزوج
وبعـض . وأتصور أن هذا الصنف من النساء هو املقصود هنـا. هى، بل تفضل الشقاق املستمر

للـني لـضرببنات حواء ال ينزجـرن  وهـذا ُمـَشاَهٌد .  واحلـسىن، وال يـصلح معهـن إال التأديـب 
لـــضرب، بـَْلـــَه الـــضرَب العنيـــَف . وُجمَـــرَّبٌ  ولكـــن لـــيس معـــىن هـــذا أن يبـــادر الـــزوج ألول وهلـــة 

ومع هذا فمن حق الزوجة رفض الضرب، ولكْن من واجبها . واملهَني، اعتمادا على هذا الواقع
د على زوجها وبيتها، أو فلتطلـب اخلُْلـع مـا دامـت ال تريـد ىف نفس الوقت أن تكف عن التنكي

أن تريح وتسرتيح، وليذهب كل من الطرفني حلال سـبيله، فلعـل هللا سـبحانه يهيـئ لـه األسـباب 
وقـد كـان الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص يـبغض ضـرب النـساء بوجـه عـام . إىل حياة أفـضل ىف حـضن طـرف آخـر



 

 

٢١٩ 
وعلى كـل حـال فقـد قـدم . على إهانة املرأة كلما ارتكبت خطأوحيذر من املسارعة إليه والعمل 

  . القرآن حلني قبل حل الضرب، ومها الوعظ واهلجر ىف املضجع
ختيــار اإليرانيــة األمريكيــة املنتميــة إىل أصــل نــصراىن وآخــر شــيعى،  أمــا مــا تقولــه الال 

م، وبتــشجيع مــن بعــض ومرتمجــة القــرآن إىل اإلجنليزيــة علــى غــري إتقــان للعربيــة وال فهــم لإلســال
ــا تــستبله وتقــول إن الــضرب هنــا لــيس هــو الــضرب   اجلهــات األمريكيــة للكيــد لــديننا الكــرمي فإ
ا بــل  كمــا نفهمــه بــل الــذهاب بعيــدا ىف األرض حبيــث كلمــا نكــدْت عليــك زوجتــك فــال تــضر

وهــو تفــسري حلمنتيــشى كمــا . املقــصود أن تــرتك البيــت وتنطلــق هائمــا علــى وجهــك ىف الــبالد
لقــد . وحجتهــا أن هــذا أحــد معــاىن الــضرب، وأنــه املعــىن الــذى وجدتــه مناســبا للــسياق. رىنــ

" ضـرب: "، وأخـذت تـستعرض معـاىن الفعـل"مّد القـاموس: "فتحْت معجم لني العرىب اإلجنليزى
هلــا ــا فقالــت ىف عقــل  : فوجــدت مــن بــني معانيــه املتعــددة هــذا املعــىن الــذى وافــق هواهــا ونزوا

  . على هذا األساسفلنرتجم اآلية 
ختيــار لقـــد طُِلــَب إليهـــا أن تتــصدى لرتمجـــة . وهــذا ىف الواقــع غـــشم ســخيف مـــن الال 

ــا ال حتــسن اللغــة العربيــة،  ا هــا قــد اعرتضــوا عليهــا  القــرآن الكــرمي رغــم أن مــن يعرفــون قــدرا
ـــا مـــن مث تـــستطيع أن تفـــسر القـــرآن، وذكـــ ـــا تـــتقن العربيـــة القدميـــة، وأ ـــا أ رت أن فكـــان جوا

للمستـشرق الربيطــاىن " َمـّد القــاموس"منهجهـا ىف ترمجــة كتـاب هللا يــتلخص ىف االسـتعانة مبعجــم 
ت ىف ذلك املعجـم كلمـة بعـد كلمـة بغيـة ) E. W. Lane(إدوارد وليم لني  حبثا عن معاىن اآل

ــا أن الرتمجــة ليــست نقــل أل. تقريــب الــنص القــرآىن إىل القــارئ اإلجنليــزى املعاصــر فــاظ لكــْن فا
فــالنص لــيس كلمــات مفــردة، بــل . ســائبة مــن لغــة إىل لغــة، بــل هــى نقــل الــنص كلــه متماســكا

. إنه كلٌّ متكامـل شـديد التعقيـد. عبارات وتراكيب وصورا وظالال وِشَيات وإيقاعات وتناغمات
فكيــف  يكفــى أن تــضع أمامهــا معجــم لــني، مهمــا كانــت عبقريــة مؤلفــه، وتنظــر فيــه معــاىن 

ا قد قامت برتمجة النص القرآىن؟ الكلمات الق  رآنية كلمة كلمة على انفراد، مث تقول إ
ــه إغــراء للقــارئ املعاصــر لكــى ميــضى ىف  ــل مــا يكتب ــني ذو أســلوب قــدمي، وال ميث مث إن ِل

لعيـــوب ونـــواحى الـــنقص الـــىت ال بـــد مـــن . القـــراءة وفـــوق هـــذا فمـــا مـــن معجـــم إال وهـــو يَِعـــّج 
كرب قدر من كما جيب أيضا الرجوع إىل كتب اللغة من حنو .  املعاجم األخرىاالستعانة عليها 

وصرف، وإىل األشعار اجلاهليـة واإلسـالمية، وإىل كتـب احلـديث والتفـسري والبالغـة، وإىل كتـب 
ء والكيميــاء  أســباب النــزول، وإىل كتــب الــسرية والتــاريخ واجلغرافيــا واجليولوجيــا والطــب والفيــز

ضــيات لــرتاجم القرآنيــة الــسابقة حــىت نعــرف مــاذا قــال وال ينبغــى أن... والر  ننــسى االســتعانة 
  .اآلخرون ىف هذه اآلية أو تلك فال نبدأ من نقطة الصفر

َوالالَّتِـــى َختَـــاُفوَن نُـــُشوَزُهنَّ َفِعظُـــوُهنَّ َواْهُجـــُروُهنَّ ِىف : "وىف تعليقهـــا علـــى قولـــه ســـبحانه
ــا ال تتــ" اْلَمــَضاِجِع َواْضــرِبُوُهنَّ  صور أن هللا، الــذى حتبــه، ميكــن أن يوافــق علــى ضــرب تقــول إ



 

 

٢٢٠ 
ــا هلــذا أخــذت تبحــث وتتقــصى معــاىن تلــك الكلمــة حــىت اســتطاعت، مــن خــالل  الزوجــات، وإ
معجم لني، أن تضع يدها أخريا على املعىن الصحيح الذى فات مجيع املفسرين واللغويني علـى 

عـىن أنـه إذا مل يفلـح الـوعظ وال اهلجـر ، مب"الذهاب بعيدا"مدار األربعة عشر قر املاضية، وهو 
ىف املــضجع مــع الزوجــة الناشــز فليــذهب الــزوج بعيــدا عنهــا، وإن مل حتــدد خبتيــار لألســف مــدى 

  .ذلك البعد
لعصا مـثال: إننا نقول لكف أو  ، ونقصد أنه قرعه  ضـربت : ونقـول. ضرب فالن فال

. حتـري واضـطرب: ا ألسـداس، واملعـىنضرب أمخاسـ: ونقول. مصلحة العملة النقود، أى َسكَّْتها
ضــرب هللا علــى أذنيــه، : ونقــول. حــدد وقتــا للقائــه: ضــرب فــالن لفــالن موعــدا، يعــىن: ونقــول

مه نوما عميقا فلم حيس بشىء . ضرب له طريقا، مبعـىن َشـقَّه لـه: ونقول. فيكون املقصود أنه أ
وُضــرَِبْت . ولــيس شــيئا مكتــسباُضــِرب فــالٌن علــى الَكــَرم، ومعنــاه أن الكــرم طبيعــة فيــه : ونقــول

. أحاطــت الذلــة بــه مــن كــل جانــب فــال يقــدر علــى الــتخلص منهــا: علــى فــالٍن الذلــة، واملعــىن
ضـرب : ونقـول. لّقحهـا: ضرب الفحل الناقة: ونقول. ُضرَِبْت عليه اجلزية، أى ُفِرَضتْ : ونقول

انـصرف عنـه أو : عـىنضـرب فـالن عـن فـالن َصـْفًحا، وامل: ونقـول. نـصبها: فالن اخليمة، مبعـىن
ضـرب : ونقـول. ضرب فالن لفالن سـهما ىف ثروتـه، أى خـصص لـه نـصيبا منهـا: ونقول. أمهله

: وكــذلك نقــول. فرَّقهمــا: ضــرب الــدهر بــني فــالن وفــالن: ونقــول. جاهــد: فــالن ىف ســبيل هللا
ه وهذا هو املعىن الذى أخذت بـ. إخل... َضَرب فالن ىف األرض، واملقصود ارحتل وذهب بعيدا

فهـــل هـــذه ترمجـــة ". واضـــربوهن: "خبتيـــار مـــن بـــني كـــل تلـــك املعـــاىن وغريهـــا لرتمجـــة قولـــه تعـــاىل
اتركــه واذهــب بعيــدا عنــه؟ احلــق أن ذلــك : معنــاه" اضــرب فــال  فــالن: "صــحيحة؟ هــل قولنــا

تى من كلمة  ضـرب "أمـا . كلهـا" ضـرب ىف األرض"وحـدها، بـل مـن عبـارة " ضرب"املعىن ال 
وقـد تـرجم لـني ىف .  ميكـن أن يكـون لـه معـىن غـري أنـه قرعـه بيـده أو بعـصا مـثالفـال" فالن فال

مث  . ، وهـو نفـس مـا قلنـاه"strike, beat, smite, hit"معجمـه املـذكور هـذا الفعـل جمـردا بــ
علـــى الـــذهاب بعيـــدا؟ إن لـــدينا ىف اآليـــة الكرميـــة فعـــال متعـــد " اضـــربوهن: "كيـــف يـــدل قولـــه

  . ومعىن هذا أن الضرب يقع على الزوجات.  العائد على الزوجات"ُهنَّ "ومفعوال هو الضمري 
كـــذلك فـــسبب نـــزول اآليـــة يـــدل علـــى أن املعـــىن الـــذى رفـــضته اللـــة خبتيـــار هـــو املعـــىن 

َوقَـْد ُرِوى َعـْن ُمَقاتِــٍل ِىف َسـَبِب نـُـُزوِل اآليَــِة ِىف : "للواحـدى" أسـباب النــزول"جـاء ىف . الـصحيح
َقَبــاِء، َوِىف اْمَرَأتِــِه َحِبيَبــَة بِْنــِت زَيْــِد بْــِن َأِىب زَُهــْريٍ َســْعِد بْــِن الرَّبِيــِع بْــنِ  َوَذلِــَك .  َعْمــٍرو، وََكــاَن ِمــَن النـُّ

َقـالَ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّم فـَ َّ َلَطَمَها، فَـاْنطََلَق أَبُوَهـا َمَعَهـا ِإَىل النَّـِىب َصـلَّى ا َأفْـَرْشـُتُه  : َأنـََّها َنَشَزْت َعَلْيِه، فـَ
ُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ . ِىت، فـََلَطَمَهــاَكــِرميَ  َّ فَانْــَصَرَفْت َمــَع أَبِيَهــا . لِتَـْقــَتصَّ ِمــْن َزْوِجَهــا: فَـَقــاَل النَّــِىب َصــلَّى ا

ــِه َوَســلَّمَ  ُ َعَلْي َّ َقــاَل النَّــِىب َصــلَّى ا ــُه، فـَ ــَزَل هللاُ َهــ. اْرِجُعــوا: لِتَـْقــَتصَّ ِمْن ِىن، َوَأنـْ َ ــُل َأ َرائِي ِذِه َهــَذا ِجبـْ
ُ َعَلْيـــِه َوَســلََّم َوقَـــالَ . اآليَــةَ  َّ َ َأْمــًرا، َوَأرَاَد هللاُ َأْمـــًرا: فـََتالَهـــا النَّــِىب َصـــلَّى ا َوالَّـــِذى َأرَاَدُه هللاُ . َأَرْد



 

 

٢٢١ 
ــرٌ  َعــاَىل َخيـْ جــاءت : أخــرج ابــن أىب حــامت عــن احلــسن قــال: "للــسيوطى" أســباب النــزول"وىف ". تـَ

فـأنزل هللا . الِقـَصاص:  تستعدى على زوجها أنه لطمها، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاملرأة إىل النىب ملسو هيلع هللا ىلص
وأخرج ابن جرير ِمْن طُُرٍق عن احلـسن، وىف بعـضها أن ". اآلية... الرجال قوامون على النساء"

 بينهمـا القـصاص، رجال من األنـصار لطـم امرأتـه، فجـاءت تلـتمس الِقـَصاص، فجعـل النـىب ملسو هيلع هللا ىلص
ــَضى إليــك َوْحيُــه"فنزلــت  ــل أن يـُْق لقــرآن مــن قب ــْل  الرجــال قّوامــون علــى  "، ونزلــت "وال تـَْعَج
أتـى النـىب : وأخـرج ابـن مردويـه عـن علـى قـال. وأخـرج حنـوه عـن ابـن جـريج والـسُّدِّى". النساء

مرأة له، فقالت فقـال رسـول . ، إنه ضربىن فـأثر ىف وجهـى رسول هللا: ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل من األنصار 
ــه ذلــك: هللا فهــذه شــواهد يقــّوى ". اآليــة... الرجــال قوامــون علــى النــساء"فــأنزل هللا . لــيس ل

  ". بعضها بعضا
وأيضا مـن األدلـة علـى أن هـذا املعـىن هـو وحـده التفـسري الـصحيح مـا ورد عـن النـىب ىف 

حدكم أن يـضرب امرأتـه ضـرب اَألَمـة؟ أال أال عسى أ: "هذا املوضوع، إذ نصح املسلمني بقوله
رُكم ألهله رُكم َخيـْ يَـْضرِبـَُها َأوََّل : َأَما َيْسَتِحى َأَحـدُُكْم َأْن يَـْضِرَب اْمَرأَتَـُه َكَمـا يَـْضِرُب اْلَعْبـدَ "، "َخيـْ

 الـضرب فالقرآن إمنا جـّوز: وليس هناك تناقض بني القرآن واحلديث". النـََّهاِر مثَُّ ُجيَاِمُعَها آِخَره؟
نيـا إن القـرآن حـني . هـذا أوال: وفرٌق بني جتويز الشىء وبني جعلـه واجبـا مفروضـا. ومل يوجبه و

. شرع الضرب إمنا شرعه بعد استنفاد كل األساليب األخـرى مـن وعـظ وخماصـمة ومـا إىل ذلـك
ــذه الطريقــة ف ــل  هــذا فمــاذا يفعــل الرجــل بعــد هــذا كلــه؟ أمــا إذا كانــت املــرأة ال تريــد أن تعاَم

حيته هو فإمـا أن يقبـل . حقها، ولكن عليها أال تنشز على زوجها أو أن ختلع نفسها منه ومن 
. التعايش معها علـى نـشوزها وعـدم رجوعهـا عـن العـصيان الـذى ال مـسوغ لـه، وإمـا أن يطلقهـا

ا زوجها ىف حالة نشوزها فهـى ومـا اختـارت أمـا . وإذا آثرت هى اخللع أو الطالق على أن يؤد
ديث فيوضــح للمــسلمني أن جتــويز الــضرب لــيس معنــاه أنــه هــو احلــل األمثــل، بــل علــيهم أن احلـ

لقـد  . بغـيض رغـم مـشروعيته: يعرفوا أنه ال يـُْلَجـأ إليـه إال عنـد الـضرورة القـصوى وأنـه كـالطالق
ا غري مقتنعة بضرب الزوجة حىت لو كانت مـن النـوع النكـد  ختيار أن تقول إ كان مبكنة الال 

ل إال إذا حول حياة عشريها جحيما، أما أن تعيث ىف الـنص القـرآىن فـسادا الذى ال  يهدأ له 
  .على هذا النحو فكال وألف كال

اتـــصلت ىب إحـــدى الزوجـــات : "وىف تعليقـــه علـــى اآليـــة الـــىت معنـــا يقـــول الـــشيخ الغـــزاىل
ـــْؤثِر فراقـــه لـــوال ظـــروف  ـــا تـُ ـــا موَجعـــة حقـــا وأ قـــاهرة، تـــشكو رجلهـــا، وشـــعرُت مـــن هلجتهـــا أ

ــوِّه، وَقِبَلــْت علــى مــضض لــصرب كمــا صــربت امــرأة فرعــون علــى ُعتُـ عنــدما : قلــت. فأوصــيتها 
ـا  إن " فرعونــة"، أو "قيـصرة"تكـون هلـذا الرجـل أخـت متزوجــة مـن رجـل عـادى فعاملتــه علـى أ

إن جـو األسـرة سـيكون . صح التعبري، فما العمل؟ الداهية األكـرب أن تكـون ذات بـرود جنـسى
ح اإلســـالم العقوبـــة ىف هـــذه احلـــال، وتتـــدرج مـــن الـــوعظ إىل املقاطعـــة إىل الـــضرب، أ. نكـــدا



 

 

٢٢٢ 
ومل أر ىف الـسنة سـببا للعقوبـة األخـرية إال . واشرتط أال يكون الـضرب مربحـا وأن يتجنـب الوجـه

ذن ىف البيـت لغريـب مريـب ىب اإلجابـة إىل الفـراش أو  األمـرين خطـري   وكـال. أن تنشز املرأة و
   ".كما ترى

لكن هل يصلح أو يصح أن ُجتَّر املرأة الباردة جنـسيا إىل الفـراش جـرا علـى هـذا النحـو؟ 
ترى هل ميكن أن تغري العقوبة طبيعتها؟ لعل احلل النـاجع أن يتـزوج الرجـل عليهـا، والـراجح أال 

أمـا إن اعرتضـت وأرادت . تعرتض على هذا احلـل مـا دامـت ال جتـد ىف نفـسها رغبـة ىف معاشـرته
ر العمـــر، أو فليتحمـــل الـــزوج االنفـــصا ل فلينفـــصال بـــدال مـــن مقاســـاة تلـــك العـــشرة الـــىت تقـــصِّ

الوضع إذا كان ال يريد فراقها لسبب أو آلخر كأن يكون عنده أطفال ال يريد أن ينـشأوا بعيـدا 
مهاهلـا ىف الفـراش؟ ألـن . عن حضن أمهم مث أليس غريبا أن يعاقب الزوج زوجته الباردة جنسيا 
ملناسبة ففى الغرب ضرب للزوجات: اهلا حينئذيكون لسان ح لكن أحـدا ال . هذا ما نـَْبِغى؟ و

ء ال يكاَيدون ذا ألن األقو   . يكايدهم 
م بـــل هنــاك زوجـــات يـــضربن  كــذلك لـــيس الرجــال وحـــدهم هــم الـــذين يـــضربون زوجــا

 وكثــريا مــا يكــون الرجــل. أزواجهــم أو يــسيطرن علــى أمــور البيــت ويلغــني شخــصيات أزواجهــن
أســدا غــضنفرا بــني الرجــال خــارج البيــت، ولكنــه مــا إن يتخطــى عتبــة البيــت إىل الــداخل حــىت 

وكثريا ما يستنيم هذا الصنف مـن الرجـال إىل قـضائه وقـدره . يصري األسد الغضنفر فأرا مذعورا
لكـن هـذا كلـه ال يغـري شـيئا مـن . داخل البيت، بل وقد يتقبل ما تفعله بـه زوجتـه أمـام اآلخـرين

ن الرجال قوامون علـى النـساء، فـاملعروف أن لكـل قاعـدة شـواذ، احلكم  اإلهلى العام القاضى 
  . والشذوذ ال يلغى القاعدة بل يـُثـَبِّتها

لنـــساء عاجلهـــا املفـــسران اجللـــيالن أال هـــى قـــضية العـــدل ىف  . ومث قـــضية أخـــرى تتعلـــق 
سى مــضاف ملــا تقــدم مــن وهــذا شــأن نفــ: "البهــى. يقــول د. املعاملــة مــن ِقَبــل الــزوج مــع زوجاتــه

شــؤون النــساء، وهــو أن يتــزوج الرجــل أكثــر مــن واحــدة ويرغــب نفــسيا عــن بعــضهن ويهمــل ىف 
العالقـــة بينـــه وبـــني مـــن يرغـــب عـــنهن حبيـــث تتحـــول هـــذه العالقـــة إىل مـــصدر للتعـــب النفـــسى 

ــا مطــرودة مــن حميطــه: للزوجــة ــا بــني ذراعيــه وال  م وهللا ســبحانه يعلــم متــا. فــال هــى حتــس 
العلــم أن الرجــل ال يــستطيع أن يعــدل ىف ميولــه وعواطفــه متــام العــدل بــني اثنتــني فــأكثر مهمــا 

ولــذا هــو ينهــى الــزوج فقــط عــن أن يكــون ىف ميلــه عــن واحــدة خارجــا عــن . حــرص علــى ذلــك
إلصـالح بـني : املألوف حبيث هى ترى نفسها معلقة ال هى زوجـة وال هـى غـري زوجـة، وينـصح 

ملراجعــة ــذه املراجعــةاالثنــني و .  للعالقــة بينهمــا لعــل مــا يــصد الرجــل نفــسيا عــن زوجتــه يــزول 
وعند املراجعة جيب أن يبتعد الزوج عما يسىء إىل إحساس زوجته ويتجنـب كـل مـا يثـري عنـدها 

فـــا نفـــسه غفـــور رحـــيم، والـــزوج جيـــب أن يتأســـى بـــصفات املـــوىل هلالج لج ىف . صـــور الكراهيـــة هلـــا
ا هذه اآلية من العوامـل املهمـة الـىت جتـدد واإل. الغفران والرمحة صالح أو املراجعة الىت تنصح 



 

 

٢٢٣ 
لنـسبة لزوجتـه  عالقة الزوجية بني الرجل واملرأة، وتزيل أسباب الكراهية الىت تكون عند الـزوج 

فهـة، وقـد تكـون عـادات ميكـن تغيريهـا ىف يـسر، . أو العكس فقد تكون هذه األسباب هينـة و
  ". التوجيه من السهل التغلب عليه ىف فرتة قصريةوقد تكون اختالفا ىف

ولعل أول ما يلفت النظر ىف كالم األستاذ الدكتور هو قوله إنه ال ينبغى أن يكون الزوج 
ال هـى زوجـة وال هـى : ىف ميله عن إحدى زوجاته خارجا عن املـألوف حبيـث تـرى نفـسها معلقـة

العــدل املطلــق بــني الــزوجتني أو الزوجــات فالــدكتور البهــى إذن ال يــرى أن اســتحالة . غـري زوجــة
حيـة زوجـة معينـة علـى حـساب غريهـا، وأن  متنع من التعدد، بل يرى أنه قـد يكـون هنـاك ميـل 
هذا ال يعىن أن التعدد ممنوع، بل املهم أال يكون امليل حادا وظاملا ويؤدى إىل إمهـال الزوجـة أو 

ن ال يزلن ن مطلقات رغم أ ت وكأ أمـا الـشيخ الغـزاىل فقـد قفـز .  على ذمتـهالزوجات األخر
وأذكــر أن هنــاك مــن . فــوق هــذه القــضية ومل يلمــسها جمــرد ملــس ككثــري مــن القــضا األخــرى

فــانكحوا مــا طــاب لكــم مــن النــساء مثــىن : "املنتــسبني إىل اإلســالم مــن يتخــذ مــن قولــه تعــاىل
ع، فــإن خفــتم أال تعــدلوا فواحــدة أو مــا ملكــت أميــاُنكم قولــه ســبحانه ىف نفــس و " وثــالث ور

دلـيال علـى أن التعـدد مرفـوض ىف " ولن تستطيعوا أن تعـدلوا بـني النـساء ولـو حرصـتم: "السورة
  .اإلسالم ما دام العدل غري ممكن التحقق، وهو شرط ىف اآلية األوىل

هــذا املوضــوع لــدن تفــسريه لآليــة األخــرية وبـَــنيَّ أن هــذا فهــم " املنــار"وقــد تنــاول تفــسري 
يظن بعض امليالني إىل منع تعدد الزوجات أنـه ميكـن أن يـستنبط مـن هـذه اآليـة : "خاطئ، فقال

ِحــَدًة  "وآيــة ــِدُلوْا فَـوَٰ ْع ــُتْم َأالَّ تـَ ــِإْن ِخْف أن التعــدد غــري جــائز ألن مــن خــاف عــدم ) ٣/ النــساء(َف
 الواحـدة، وقـد أخـرب هللا تعـاىل أن العـدل غـري مـستطاع، وخـربه العـدل ال جيـوز لـه أن يزيـد علـى

 يقينيـا، افعـدم العـدل صـار أمـر . حق ال ميكن ألحد بعده أن يعتقد أنه ميكنـه العـدل بـني النـساء
ن يظنه ظنا، فكيف إذا اعتقده ىفى ويكف   ؟ايقين حترمي التعدد أن خياف عدم العدل 

ْعـِدُلوا بـَـْنيَ ٱلنِّـَسآءِ  َولَـن تَـْسَتِطيُعوا َأن: " لـو قـال تعـاىلايكـون هـذا الـدليل صـحيح كـان  تـَ
إخل ُعِلـم أن املـراد "... فَـَال َمتِيلُـوْا ُكـلَّ ٱْلَمْيـلِ : "ملـا قـال ومل يـزد علـى ذلـك، ولكنـه" َوَلْو َحَرْصـُتمْ 

 بـَيـَّنَّـاه ىف حيرص عليـه أهـل الـدين والـورع كمـاى املستطاع من العدل هو العدل الكامل الذ بغري
يـشتبه  الدقيقـة الـىت العـدل مـن املعـاىنفـإن  ".َولَـْو َحَرْصـُتمْ : "تفسري اآليـة، وهـو ظـاهر مـن قولـه

وال يـــسهل الوقـــوف علـــى حـــده  اإلفـــراط والتفـــريط احلـــد األوســـط منهـــا مبـــا يقاربـــه مـــن طـــرىف
ت الــنفس كاحلــب والكــره ومــا يرتتــب  واإلحاطــة جبزئياتــه، وال ســيما اجلزئيــات املتعلقــة بوجــدا

الق أن يفكـر أهـل الـدين اشرتاط العدل اقتضى ذلك اإلطـ فلما أطلق ىف. عليهما من األعمال
ماهيــة هــذا العــدل وجزئياتــه ويتبينوهــا كمــا  حــدود هللا وأحكامــه ىف والــورع واحلــرص علــى إقامــة

الكامـل  هذه اآلية ما هو املراد من العـدل وأنـه لـيس هـو العـدل فبنيَّ هلم سبحانه ىف ،اتقدم آنف
 . إال وسعهاانفس يعّم أعمال القلوب واجلوارح ألن هذا غري مستطاع وال يكلف هللاى الذ



 

 

٢٢٤ 
اآلية موعظة وعـربة ملـن يتأملهـا مـن غـري أولئـك الـورعني احلريـصني علـى إقامـة  نعم إن ىف

ـا مـن ُعبَّـاد الـشهوات واألهـواء الـذين ال  حدود هللا وأحكامه بقدر الطاقة، ملن يتأملهـا ويعتـرب 
للــذة  مراعــاة أركــان احليــاة احليوانيــة املؤقتــة مــن غــري يقــصدون مــن الزوجيــة إال متتيــع الــنفس 

ــْن َأنُفــِسُكْم َأْزَواجــ: "قولــه تعــاىل ىف بينهــا هللا الزوجيــة الــىت تِــِه َأْن َخَلــَق َلُكــم مِّ َ  لَِّتــْسُكُنوا اَوِمــْن آ
ـَنُكْم َمـَودًَّة َوَرْمحَـةً  َها َوَجَعـَل بـَيـْ وال مراعـاة أمـر النـسل وصـالح الذريـة، أولئـك ) ٢١/ الـروم" (ِإَليـْ

يتزوجـون الثانيـة حملـض امللـل . الـزواج مـا اسـتطاعوا إىل ذلـك سـبيال ُيْكثِـرون مـنالـسفهاء الـذين 
ل الواحـــد مـــنهم أمـــر  مـــن األوىل وحـــب التنقـــل، مث الثالثـــة والرابعـــة ألجـــل ذلـــك، ال خيطـــر ىف

األوىل ويهــضم  مــن أول األمــر أن يظلــمى وقــد ينــو . العــدل وال أنــه جيــب إلحــداهن عليــه شــيء
ــه  ن حكامــه  وال أغــضب هللااذلــك إمثــ ارتكــب ىفحقهــا، وال يــشعر  وبــني هــؤالء . واســتهان 

ـم علـى شـيء مـن الـدين ومراعـاة أحكامـه يظنـون أن العـدل بـني املـرأتني  وأولئك قوم يزعمون أ
ــة والرابعــة قبــل أن يتفكــروا ىف ــة والثالث لثاني ــِدمون علــى التــزوج  حقيقــة العــدل  أمــر ســهل، فيُـْق

 .الواجب وماهّيته
 الزوجيـة الغلـيظ ميثـاق أال فليتفكـروا ىف! أال فليتـق هللا املرتفـون! ق هللا الذّواقونفليت أال

حـال  أال فليتفكـروا ىف! ذريـتهم عاقبـة نـسلهم ومـستقبل أال فليتفكـروا ىف! حقوقهـا املؤكـدة وىف
ــة علــى دعــائم الــشهوات واألهــواء وفــساد األخــالق  أمــتهم الــىت ــألف مــن هــذه البيــوت املبني تت

ت وزوج شهواىن تنشأ بني أمهات لىتوالذرية ا  َوِإن": قوله تعـاىل أال فليتفكروا ىف! ظامل متعاد
ََّ َكــــاَن َغُفــــور  ُقــــوا فَــــِإنَّ ا هــــل هــــم مــــن :  وليحاســــبوا أنفــــسهم ليعلمــــوا"!ا رِحيمــــاتُــــْصِلُحوا َوتـَتـَّ

م أم مـن املفـسدين؟ وهـل هـم مـن املتقـني هللا ىف ذا األمـر هـ املصلحني ألمر نسائهم ونظـام بيـو
  ."الفاسقني؟ أم من املتساهلني أو

فهـل . وميكن أن نضيف إىل ما قاله الشيخ رشيد رضا أن الرسـول والـصحابة قـد عـدَّدوا
تـه؟ أال إن هـذا  م قد أخطأوا فهم مرامـى آ م قد خالفوا أمر القرآن أو أ من املمكن الزعم 

ف أنــه ىف عــامل البــشر ال توجــد كــذلك مــن املعــرو . ألمــر مــضحك ال يقــول بــه مــسلم وال عاقــل
إن الّديَن يُـْسٌر، ولـن يُـشاّد : "وقد قال الرسول عليه السالم ىف ذلك. ُمْطَلَقاٌت بل أموٌر تقريبية
ــَرك كلــه". فــسدِّدوا وقــارِبواالــديَن أحــٌد إال غلبــه،  : وكمــا قــال الــشاعر. ومــا ال يُــْدَرك كلــه ال يـُتـْ

ولو اعتمد مقياس املُْطَلقات مقياسـا لقبـول أى ". احوعلىَّ أن أسعى، وليس علىَّ إدراك النج"
عمــل بــشرى أو رفــضه لــتم رفــض كــل منجــزات البــشر، إذ عــامل البــشر هــو عــامل النقــصان، وال 
ت من أفكـار وعواطـف  لذات ىف عامل املعنو حيصل أحد فيه على الدرجة النهائية حبذافريها، و

.  أمـر العـدل بـني الزوجـات ىف احلـديث التـاىلوعلى كل حال فقد حسم الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص. وما أشبه
صـــلَّى هللاُ عليـــه وســـلَّم كـــان يـَْقـــِسُم بـــني نـــسائِه فيَـْعـــِدل  أنَّ النَّـــىب"فعـــن عائـــشة رضـــى هللا عنهـــا 

فـإذا كـان هـذا هـو ". َأْمِلـكُ  متِلـُك وال فيمـا فـال تلْمـىن أمِلـُك، فيمـاى قَـْسماللَّهـمَّ هـذا : ويقـول
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 ملسو هيلع هللا ىلص فهـــل يظـــن ظـــان أن غـــريه ميكـــن أن حيقـــق بـــني زوجتيـــه أو زوجاتـــه العـــدل جهـــد رســـول هللا

كثـر مـن واحـدة إىل أربـع ىف آيـة مث يعـود  املطلق؟ كذلك ال يعقـل أن يبـيح هللا سـبحانه الـزواج 
فيحّرِمه ىف آية أخـرى مـن ذات الـسورة دون أن يكـون قـد حـدث شـىء اسـتدعى هـذا التطـور، 

لطبيعة البشرية، والطبيعة البشرية ال تتطوروخباصة أن ا إن هذا أشبه مبن يعطيك . ألمر متعلق 
مال دون أن يكـون قـد وقـع منـك مـا يـستدعى هـذا  لشِّ ليمني مث يستدير فيسرتده منك  شيئا 

ــة األوىل هــو العــدل . االنقــالب، إمنــا هــى نــزوة، والــسالم وعلــى هــذا فالعــدل املطلــوب ىف اآلي
فقة واملبيت واملعاملة وما إىل ذلك، وهو عدل ممكن التحقق، أما العدل املقصود ىف الن: املادى

. ىف اآلية الثانية، العدل الصعب التحقق، فهـو العـدل ىف العواطـف املـستكّنة ىف أطـواء القلـوب
. فقلب املؤمن، وكذلك قلب غري املؤمن، بـني إصـبعني مـن أصـابع الـرمحن. وهذا أمر َمْعُفوٌّ عنه

إْن شـاء  :الـرَّمحنِ  أصابعِ  ِمن إْصبَـَعْنيِ  بـَْنيَ  قلٍب إال ِمن ما: "هللا عليه الصالة والسالمقال رسول 
  ".أقامه، وإْن شاء أزاغه
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ئق مل تنشر من قبل - مجال الدين األفغاىن  )مرتجم عن الفرنسية( مراسالت وو
 فصول من النقد القصصى

  دراسة لغوية وأسلوبية مقارنة- سورة طه 
 )مرتجم عن اإلجنليزية مع تعليقات ودراسة(أصول الشعر العرىب 

دراسة نقدية  - ة نسرين على اإلسالم واملسلمنيءات الكاتبة البنجالديشية تسليمافرتا
 "العار"لرواية 



 

 

٢٢٧ 
  دراسة لشبهات املستشرقني واملبشرين حول الوحى احملمدى- مصدر القرآن

ته حىت  م١٩٨٠نقد القصة ىف مصر من بدا
قدا ومفكرا إسالميا. د   دمحم حسني هيكل أديبا و

جرا  أستاذ - ثورة اإلسالم   )ترمجة وتفنيد(جامعى يزعم أن دمحما مل يكن إال 
  "الرد على النصارى"مع اجلاحظ ىف رسالة 

   قراءة ىف فكره اإلسالمى–دمحم لطفى مجعة: كاتب من جيل العمالقة
 خطاب مفتوح إىل الدكتور حممود - وية امللقاة على السرية النبويةإبطال القنبلة النو 

   ابن إسحاقعلى مراد ىف الدفاع عن سرية
  دراسة أسلوبية فنية مقارنة - سورة يوسف
  دراسة أسلوبية فقهية مقارنة - سورة املائدة

   دراسة حول الشعر العرىب ىف ضوء االجتاهات النقدية اجلديدة- املرا املشوِّهة
   حياته وفنه-القصاص حممود طاهر الشني

   حتليل وتذوق- ىف الشعر اجلاهلى
   حتليل وتذوق- ىف الشعر اإلسالمى واألموى

   حتليل وتذوق- ىف الشعر العباسى
   حتليل وتذوق- ىف الشعر العرىب احلديث

  موقف القرآن الكرمي والكتاب املقدس من العلم
ا من القرآن الكرميسورة النورين الىت يزعم فريق من   دراسة حتليلية - الشيعة أ

از ىف القرآن واألسس الفكرية الىت يستندون إليها   منكرو ا
  ء سعوديونأد

   دراسة فنية حتليلية-شعر عبد هللا الفيصل
  دراسات ىف املسرح

  دراسات دينية مرتمجة عن اإلجنليزية
  دمحم مندور بني أوهام االدعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة. د

طيل-دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية    أضاليل وأ
  شعراء عباسيون

  سات ىف مناهج التفسري ومذاهبه درا- من الطربى إىل سيد قطب



 

 

٢٢٨ 
   مقارنة أسلوبية- القرآن واحلديث

  اليسار اإلسالمى وتطاوالته املفضوحة على هللا والرسول والصحابة
  دمحم لطفى مجعة وجيمس جويس

   قراءة نقدية-بني قيم اإلسالم وحرية اإلبداع " وليمة ألعشاب البحر"
ئمون الرسول يهان ىف مصر وحن- لكن دمحما ال بواكى له   ن 

  مناهج النقد العرىب احلديث
   الدعوة إىل العامية تطل برأسها من جديد-دفاع عن النحو والفصحى

  عصمة القرآن الكرمي وجهاالت املبشرين
   فضيحة العصر-الفرقان احلق

  لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه
  التذوق األدىب

  "المية اخلليج"الروض البهيج ىف دراسة 
  نية ىف املسألة القرآنيةاملهزلة األركو 

   فصول مرتمجة ومؤلفة-هل بن هارون وقصة النمر والثعلبس
مع النص (عرض وحتليل ومناقشة : للدكتور خورشيد أمحد فارق“ ريخ األدب العرىب"
  )اإلجنليزى

   شخصية زكى مبارك من خالل أسلوبه- األسلوب هو الرجل
  فنون األدب ىف لغة العرب
  )نصوص ودراسات(ت إجنليزية اإلسالم ىف مخس موسوعا

  مباحث واجتهادات -ىف األدب املقارن
  خمتارات إجنليزية استشراقية عن اإلسالم

  )مرتجم عن الفرنسية(نظرة على فن الكتابة عند العرب ىف القرن الثالث اهلجرى 
  فصول ىف ثقافة العرب قبل اإلسالم

  )نصوص وردود (؟ ماذا يقولون عن اإلسالم٢٠٠١بعد احلادى عشر من سبتمرب 
  دراسات ىف النثر العرىب احلديث

  )مع النص اإلجنليزى( قراءة نقدية - هلاملتون جب" مدخل إىل األدب العرىب"
   الضوابط واملناهج واالجتاهات- مسري التفسري



 

 

٢٢٩ 
  )مع النص اإلجنليزى(عرض ومناقشة : لبيري كاكيا"  نظرة عامة- األدب العرىب"

   الشخصية والفن- بشار بن بـُْرد
  نصوص من القرآن واحلديث وحملات من التاريخ- حلضارة اإلسالميةا

  ىف التصوف واألدب الصوىف
ركى للقرآن - النساء ىف اإلسالم النص اإلجنليزى مع دراسة ( َنْسخ التفسري البطر

  )موازية
ترمجة تقرير مؤسسة ( الشركاء واملوارد واإلسرتاتيجيات -اإلسالم الدميقراطى املدىن

  ) واملسلمني ىف أرجاء العاملم عن اإلسالم٢٠٠٣كية لعام األمريراند 
  حماضرات ىف األدب املقارن

  من قضا الدراسة األدبية املقارنة
ت مصرية مثرية للجدل   ست روا

  لفيليب حىت" ريخ العرب"هوامش على 
ت بعض العلمانيني العرب- أفكار مارقة    قراءة ىف كتا

تيس "ليوسف القعيد و" قسمة الغرماء" مع - نيموسم اهلجوم على اإلسالم واملسلم
  ليو" عزازيل ىف مكة

 النص اإلجنليزى مع ست دراسات عن النسوية - ألمينة ودود" القرآن واملرأة"
  اإلسالمية

   صوىف من زماننا- عبد احلليم حممود
   إطاللة على عامله الفكرى- ثروت عكاشة. د

  ثروت عكاشة بني العلم والفن
النضال من أجل : " قراءة ىف كتابه-التداعيات والدالالت: نججيفرى ال. إسالم د

  "االستسالم
  دراسات ىف اللغة واألدب والدين

   عرض وتقومي-  لروجر ألن"مدخل إىل األدب العرىب"
  "احلضارة العربية: "على هامش كتاب جوزيف هل

   نظرة مغايرة- ابن رشد
اية الع   صر األموىريخ األدب العرىب من العصر اجلاهلى إىل 



 

 

٢٣٠ 
  من ينابيع الثقافة اإلسالمية ىف العصرين اإلسالمى واألموى

هر" مقدمة ىف فقه اللغة العربية: "كتاب لويس عوض   حتت ا
   دراسة ىف األدب املقارن- "روبنسون كروسو"

   دراسة فنية نفسية اجتماعية أخالقية- أبو نواس احلسن بن هانئ
ور للصحفية األمريكي" لو كان البحر مدادا"  - )حوار مع الشيخ أكرم ندوى(ة كارال 

  إبراهيم عوض. عرض وحتليل د
  اإلسالم والتنافس احلضارى

   العصر العباسى- ريخ األدب العرىب
  مباحث ىف التشريع اإلسالمى

  دراستان ىف األدب املقارن
ت أخذت أكثر من حقها ت عربية - روا   )رؤية جديدة( مثاىن روا

اية العامل"    عرض ومناقشة وتفنيد- بول كازانوفال" دمحم و
   دراسة أسلوبية أدبية- سورة الرعد

  )دفاعا عن الكتاب الكرمي(ىف حتليل النص القرآىن 
ت طه حسني    نصوص وحتليالت-من األدب املقارن ىف كتا

  )مع الشعراوى ىف تفسريه(خواطر على اخلواطر 
تى ال"ألمحد شوقى و" عذراء اهلند"مَع روايَىتْ    )نقد قصصى(للسعيد جنم " قمررمبا 

  " حماولة لفهم عصرى- القرآن: "لة ىف كتاب مصطفى حممودجو 
  القرآن ونظرية القراءة ىف نسختها العربية اإلسالمية

ت ابن حزم وابن رشد وابن مضاء حول النحو والنحاة مع حماولة تيسري  قراءة ىف كتا
  بعض املسائل النحوية

   قراءة تكاملية- ود روائياحلمى القاع: ىف النقد التطبيقى
 عالوة على الدراسات املنشورة ىف املواقع املشباكية املختلفة

  
  
  
 



 

 

٢٣١ 
  
  

 
 
 

 
  ٥ تقدمي

  ٧دمحم البهى والشيخ دمحم الغزاىل . د
  ١٢مناهج التفسري وموقع التفسري املوضوعى منها 

  ٤٣أسلو البهى والغزاىل ىف تفسرييهما 
  ٧٢عند البهى وعند الغزاىل " األنعام "مقارنة تطبيقية بني تفسري سورة

  ١٠٤اجلن ىف تفسريى البهى والغزاىل 
  ١٣١السحر ىف تفسريى البهى والغزاىل 
  ١٦٩احلسد ىف تفسريى البهى والغزاىل 
  ١٩٢املرأة ىف تفسريى البهى والغزاىل 

  ٢٢٦بذة عن املؤلف ن
  

  
  
  

  

  رقم اإليداع
٢٠٢٠/ ٥١٧٩  
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