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تتـمة:

لشياطني  بأ2  
لتفاس&  تقو=  �+ًال: 

لسما�،   Fخبا� Ûا�  على   2+F0قا
 
هذ Üالف  
لكرمي   2Úلقر
 +لكن 


لزعم صر
حًة ¯ 
آليا� 
لتالية:
١. ﴿�K 7م ُسـلٌّم يسـتمعو2 فيه 
مبني﴾  بسـلطا2  مستِمعهم  فليأِ� 

لطوF:٣٩). فاآلية صر»ة̄  �عال®ا )
 Ùين حF0م غ& قا®

لكفاF +�عو 2�
على 
لوصو= �� 
لسـما� ناهيك �2 
يسـتمعو
 منها �خباFها. +لو سّلمنا 
جـدًال بصعـو0 
جلن �� 
لسـما� 
 Fلكفا
فسؤ
لنا هو: �² يكن بإمكا2 
�2 يعترضو
 على 
لنº � لد¥ نز+= 

لوحـي قائلني: �نت تقو=، من  
هذ
جهة، �2 
جلن تصعد �� 
لسـما�، 

لوقت نفسـه:  لنا ¯  فكيف تقو= 

﴿�K 7م ُسّلٌم يستمعو2 فيه﴾؟
٢-﴿+ما َتنـزَّلْت ِبِه 
لشياِطُني* +ما 
ينبِغي Kم +ما يسـتطيعو2* �®م عِن 
 ٢١١  :�

لشعر) ملَعز+لو2﴾  ْمِع  
لسَّ
-٢١٣).. �E �نـه ال حقيقة الִדا7 

لكفاF بأ2 
لشيطا2 هو نـز= على 
 Õلكال7، +�لك لألسـبا
 
"مد ֲדذ

لتالية: 
أل+=: �نه من 
ملسـتحيل �2 
تكو2 للشـيطا2 عالقة مع شخص 
طاهر 
لذيل نزيه 
لسـ&� كمحمد. 

لثا�: �2 ما �تى به "مد من تعليم +
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مقدÍ سـا7ٍ يسـتحيل �2 ُينـزله 

لشـيطا2، �� كيف ميكن للشيطا2 
�2 يأمـر 
لناÍَ مبا فيـه هالكه هو. 

لثالث: �2 ما نــز= على "مد +
يتضمن علوًما Ûا+يًة، +
لشيطا2 غ& 
قاF0 على �2 يسمعها، أل2 
هللا تعا� 

قد حظر عليه Ûاعها.
فكيف ميكن ألحد - بعد قر
�� هذ� 
 Fيتصو  2�  - 
لقوية  
لقرÚنية  
أل0لة 
 Fخبا� Ûا�  يستطيع  
لشيطا2   2�


لسما�؟
 2� 
ملفسرين  من  كث&  يزعم  ثانًيا: 
Üتطفو2   
كانو 
جلن   +� 
لشياطني 

لزعم  

لغيبية، +لكن هذ Fألخبا
هذ� 
�يًضا باطل على ضو� 
آليا� 
لقرÚنية 


لتالية:
 
فانتِظر+ هللا  
لغيب  �منا  ﴿فُقْل   .١
(يونس:  
ملنتظرين﴾  من  معكم   ��

.(٢١
٢. ﴿�7 عندهم 
لغيب فهم يكتبو2﴾ 
فكيف   .(٤٨ 
لقلم: +  ٤٢:Fلطو
)
يقا=- بعد هذ� 
آليا� 
لصر»ة- �2 

جلن كانو
 Üتطفو2 علم 
لغيب من 


لسما�؟
قبُل  ِمـن  به   
كَفر+ ﴿+قد   .٣
بعيد*  مكا2ٍ  ِمن  بالغيب  +َيقِذفو2 
كما  يشتهو2  ما  +بني  بينهم  +ِحيَل 
 ¯ 
ُفِعَل بأشياِعهم ِمن قبُل �®م كانو

 ..(٥٥+  ٥٤ (سبأ:  ُمِريٍب﴾  َشكٍّ 
 
لذ مريب،  شك   ¯ هؤال�   2�  E�

لغيب،  +بني  بينهم  حائل  هنا� 
�ال على قلب يكو2  َينـِز=  ألنه ال 
+يكو2  +Fيبة،  شك  كل  من  �Ûى 
على F0جة عالية من 
إلميا2 +
ليقني. 
ما  �®م  تؤكد  �يًضا  
آلية  فهذ�   2��
 
كانو
 يصعد+2 �� 
لسما�، بل كانو

يقولو2 ما يقولو2 خرًصا +êميًنا.
 
 ٤. ﴿+كذلك جَعْلنا لكل نºٍّ عد+ًّ
شياطَني 
إلنس +
جلنِّ يوحي بعُضهم 

 +لو Fً+لقوِ= ُغر
�� بعـضٍ Âُْخُرَ¤ 
شـا� Fبُّك ما فَعلـو� َفَذFْهم +ما 
�كد  لقد  
ألنعا7:١١٣). ) َيفَتر+2﴾ 

ألنبيا�  �

هللا تعا� هنـا �يًضا �2 �عد
من 
جلن +
إلنـس ما كانو
 يتبا0لو2 

لغيب، +�منـا كانو
 يتناقلو2  Fخبا�

لغر+F؛ +لذلك جند� � ال + Õلكذ

 Fيقو= لرسوله � بأ®م يسمعو2 �خبا

بل  منهم،   Fباحلذ فعليك  
لسـما�، 
يقو=: �®م يفتر+2، فَدْعهم +شأ®م، 
فإ2 
هللا تعا� هو 
لذE سـو¤ ير0 

على 
فتر
ئهم. 
ُم 
لغيِب فـال ُيظِهُر على  ٥. ﴿عالـِ
غيبه �حًد
* �ال َمِن 
Fتَضى ِمن Fسوٍ= 
فإنه يسـُلك ِمن بني يديه +ِمن َخْلِفه 
�بلغو
 Fِساالِ�  �2ْ قد  لِيعَلَم   *
Fََصًد
Fبِّهم +�حاÓَ مبا لديهم +�حَصى كلَّ 


جلن: ٢٧-٢٩) ) ﴾
شيٍ� َعَد0ً
فانظر كيـف تبطل هذ� 
آلية مز
عم 
هؤال� 
ملفسرين بكل +ضوñ +جال�. 
فـاهللا � ال يعلن فيها �نه هو +حد� 

لغيب فحسـب، بل  »تكر علـم 
يصرñ كذلك �نه ال ُيطلع على غيبه 
�ال Fسـلَه 
لذين ÜتاFهم هو بنفسه 
 =
+ليـس 
لناÍُ. كما �نه تعا� ال يز

لغيـب �� �2 يصل ��  
»رÍ هذ
Fسله E� 2+0 تدخل من �حد، بل ال 

فثبت من هذه اآلية أن اختطاف الوحي من ِقبل الشيطان 
يبدأ بعد أن يكون األنبياء قد نشروه بني الناس. ونظًرا 
إs هذا املفهوم فإن "السـماء الدنيا" سـتعo pلس 
النـw، وليس اجلو أو الفضاء الذي نراه فوق رؤوسـنا. 



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثامن -محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر ٢٠١٢ م

٦

التقوى


هللا تعا� »مي Fسالته حÙ بعد  ñ;ي
 .Íَلنا
+صوKا �ليهم �� �2 يبلِّغوها 
+كأ2 
لشـياطني ال يعلمو2 من �مر 

لوحي شـيًئا قبل �2 يوصله 
لرسل 

لبشر. �ما بعد 
نتشا�F بني 
لقو7  ��
فكما هو ظاهر من Úيا� �خر¥ فإ2 

لشـياطني تبد� ¯ 
لكيد +
ملكر ضد 
 ¯ 

لوحي، لكن من 0+2 �2 يفلحو
مكائدهم 
خلبيثة. فثبت من هذ� 
آلية 

ختطا¤ 
لوحي من ِقبل 
لشيطا2  2�
يبد� بعد �2 يكو2 
ألنبيا� قد نشر+� 

ملفهو7 فإ2  
بني 
لناÍ. +نظًر
 �� هذ
 ،ºلن

لسـما� 
لدنيا" ستعó Áلس "
+ليس 
جلو �+ 
لفضا� 
لذE نر
� فو_ 

ôF+سنا. 

ل�  
آل2 
آليا�  Ù٦. �كرُ� حـ
فيها 0اللة عمومية، +سـأ�كر 
آل2 
Úية تتحدÇ عن 
جلن خاصة، +تبني 
متاًما �®م ما 
ّطلعو
 على 
لغيب قط، 
 � ºلن
قليًال �+ كثـ&÷، ال ¯ Âمن 
+ال بعد�، +هذ� 
آلية هي قوله تعا�: 
﴿فلّما قَضينا عليه 
ملوَ� ما 0َلَّهم على 
موِته �ال 0
ّبُة 
ألÀِF تأُكُل ِمْنَسـأََته 
 
فلّمـا َخرَّ َتبيَّنِت 
جلـنُّ �2ْ لو كانو
 Õِ

لعذ ¯ 
يعَلمو2 
لغيَب مـا لبثو


ملُهِني﴾ (سبأ:١٥).
 تتحدÇ هذ� 
آلية عن مو� سليما2 
�، +تد= صر
حة على �2 
جلن ² 


لغيب حÙ قبل Âمن 
لرسو=  
يعلمو
� �يًضا. لو كا2 
جلن يسـتمعو2 
 

لغيـب من 
لسـما� فلما�  Fخبا�
² يطلعـو
 على +فا� سـليما2؟ �2 

لظاهر �2 خ; + ،ºسـليما2 � ن
+فاته ال بد �2 يكو2 قد نز= بالوحي 
 ºمع مالئكة خصوصيني أل2 مبعث ن

�+ +فاته حاÇ0 بالغ 
ألÉية.
ثالًثـا: Âعم 
ملفسـر+2 �2 
جلن بل 
�بليس �منا َعِلـَم مببعث 
لنº � بعد 
ظاهر� Fمي 
لشهب حني +جد �عو
ُنه 
 .Íلرسـوَ= � قائًما يصلـي بالنا


لثابت تاÜFيًّا �2 
لرسو= �  +لكن 
بد� 
لصـال� باجلماعة علًنا بعد مبعثه 

لنبوية البن  
لسـ&� )  �
بعد� سنو
هشـا7: �سـال7 عمر). +لو سّلمنا 

ملفسرين لكا2 معنا� �2 �بليس  Eبر�
² يعلم مببعث 
لنº � �ال بعد مضي 
عد� سنو
�، +هو �مر Üالف 
لو
قع 
+صريـح 
لقر2Ú؛ �لك �نه مبجر0 �2 
يعلن 
لنº 0عو
� ينقلب بيت 
لشيطا2 
مأمتًا، +تبد� 
لشياطني، سو
� شياطني 

إلنس �+ شـياطني 
جلن، ¯ 
لكيد 

ملكر ùماعة 
لنº. فإ�
 كا2 �بليس +
+غ&� من 
لشياطني غافلني عن بعثة 

لفتر� فمن  � طيلة هذ�  
لرسـو= 

� موجة 
ملعاFضة F+ 2كا Eلـذ
 
�

الضطها0 ¯ مكة. فليفسر+
 كلمة +

�بليـس بأE معú يشـا�+2، �ال �2 
 � ºلن

لزعم بأنه ظل جاهًال مببعث 
طيلة هذ� 
لفتـر� لزعٌم منا¤ للعقل 

هللا  ñية؛ �� يصرKإل

لسنة + 2Úلقر
+

لكرمي قائال ﴿+كذلك  2Úلقر
 ¯ �
جَعْلنا ِلكل نºٍّ عد+ًّ
 شياطَني 
إلنِس 

جلنِّ يوحـي بعُضهـم �� بعٍض +

ألنعا7: )  ﴾
Fً+ُغـر 
لقوِ=  Âُْخُرَ¤ 

هللا تعا� نفسه  2� Áيع 
١١٣). +هذ

لشياطني من 
جلن +
إلنس مببعث  ;Ü

لنº، +�لـك بطريق ير
� هو مالئًما 

لعد
� مبجر0  َّºلن
+مناسًبا، فيناصبو2 
 2� 
�2 يعلـن 0عو
�. فكيف ميكن �ً�
يبقى �بليس +�عو
نه غافلني عن مبعث 


لرسو= � طو
= هذ� 
لفتر�.
�نÁ قـد 
سـتخدمُت هنا  علًمـا 

لشيطا2 + +�بليس  
جلن  مسـميا� 
عليه   ¤Fملتعـا
+  =+

ملتـد مبعناها 
 ÏFللقا تسـهيًال  +�لك  عموًمـا، 
+�لز
ًما للخصـم؛ فال ينخدعن �حد 
بذلك فيظن �نÁ �قبل تلك 
ملعا� مائة 
باملائة؛ كال، بل سـو¤ �بني موقفي 


خلاû بصد0ها ¯ مكا®ا. 
هذ
، +بقي سـؤ
= Ëـب 
لر0 عليه 
+هـو: ��
 كا2 
جلن غـ& قاF0ين 
على سـرقة علم 
لغيب من 
لسما� 
 0

ملر 
سـتما� �خباFها فما هو  +�
مما ُ�كر ¯ 
حلديث بأ®م يِصلو2 �� 
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لسما� صاعدين بعضهم على بعض 
Üتطفو2 �خباFها؟


ملر
0 من سرقة 
جلن علَم  2� Õ

جلو+

لغيب هو 
ستماعهم حلديث 
ألنبيا� 
بسو� 
لنية. +�ما صعو0 بعضهم فو_ 
بعض فيعـÁ �2 �ئمة 
لكفر منهم ال 

ألنبيا�  óالس  بأنفسـهم  »ضر+2 
لتـز+= شـكوكهم بسما� موقف 
�فو
ههم مباشـر�، +�منا  
ألنبيا� من 
يطلعو2 على تعاليمهم 0
ئًما بوسائط 
عديـد� �خر¥ ظانـني �2 هذ
 هو 

لطريق 
ألكثر 0هاً� +�كاً�. +مبا �2 
نيتهم غ& سـليمة، +�®م يعاFضو2 
 ،�
�+ 
بناً� على ما يسمعونه من هذ
فلذلك Üتلط 
لكذȬ  حديثهم عن 

لرسـل كثً&
 ´يث لو يصُدقو2 فيه 

مر� فإ®م يكذبو2 فيه مائة مر�.

لر+
يا� �2 
جلن  ¯ 0F+ ما مـا�+
ُيرَمو2 بالشـهب �حياًنا قبل �لقائهم 

لنـاÍ، +�حياًنا بعد   �� Fألخبـا


حلق  �

إللقا�.. فمعنا� �2 بعض �عد

 على �سـا�ִדم للرسل، Fًيعاَقبو2 فو
+بعضهـم ُيمَهلو2 طويـًال حلكمة 
 �Fهللا تعا�، فال ي;حو2̄  �ثا
يعلمها 

لقو7 ضد 
لرسـل �� �2 يفاجئهم 


لشهاÕُ" ¯ يو7 من 
أليا7."
+�+0 �2 �نقل هنا 
ثنتني من 
لر+
يا� 
حÙ يستحضر 
لقاÏF نص 
حلديث. 

تقو= 
لر+
ية 
أل+�: "عن �Ä هرير� 
يبلغ به 
لنºَّ � قا=: ��
 قضى 
هللا 
ألمَر 

لسما� ضربت 
ملالئكة بأجنحتها  ¯
كالسلسلة   - لقوله  ُخْضعاًنا   -
غ&�:  +قا=  علي  قا=   .2ٍ
على صفو
صفو
2 َينُفذهم �لك. فإ�
 فزِّ� عن 
 
قالو Fبكم؟  قا=   
ما�  :
قالو قلوֲדم 

لكب&.  
لعلي  
حلقَّ +هو  قا=:   Eللذ
+مسترقو  
لسمع.  مسترقو  فيسمعها 
Úخر،  فو_  
حد +  :
هكذ 
لسمع 
++صَف سفيا2 بيد� +فّر¬ بني �صابع 
يد� 
ليمú َنَصَبها بعضها فو_ بعض. 

ملستمَع قبل �2   Õُلشها
  �F0� فرمبا
يرمي ֲדا �� صاحبه فيحرقه، +Fمبا ² 
 �� يليه   Eلذ
 ֲדا  يرمي   Ùكه حFيد

لذE هو �سفل منه حÙ يلقوها �� 

ألF+ .ÀFمبا قا= سفيا2: حÙ تنتهي 


لساحر،  فم  على  فُتلقى   ÀFأل
  ��
فيصدَّ_،  كذبة  مائة  معها   Õفيكذ
 
+كذ  
كذ يو7  Ü;نا   ²� فيقولو2: 
حقًّا  فوجدنا�   ،
+كذ  
كذ يكو2 

لسما�".  من  ُسمعت  
ل�  للكلمة 


ِحلجر) �Fلتفس&، سو
 :EFلبخا
)
 Ä� 
بن  "قا=  هي:  
لثانية  
لر+
ية +
 � Ûعا2  بن   Í

لنو عن  حامت.. 

هللا  0
F� 
قا= قا= Fسو= 
هللا �: ��
تكلم  بأمر�  يوحي   2� +تعا�   �Fتبا
 �ِ
بالوحي، فإ�
 تكلم �خذ� 
لسما+
من  Fعدٌ� شديد�  قا=   +� منه Fجفٌة 
خو¤ 
هللا تعا�. فإ�
 Ûع بذلك �هُل 
 .

لسما+
� ُصعقو
 +خّر+
 هللا سّجًد
ج;يل  �Fسه  يرفع  من   =+� فيكو2 
عليه 
لصال� +
لسال7. فيكلمه 
هللا من 

0. فيمضي به ج;يل عليه F� حيه مبا+

املراد من سـرقة اجلن علَم الغيب هو اسـتماعهم 
حلديث األنبياء بسـوء النية. وأمـا صعود بعضهم 
فـوق بعض فيعp أن أئمة الكفر منهم ال }ضرون 
بأنفسـهم oالس األنبياء لتـزول شكوكهم بسماع 
موقف األنبياء من أفواههم مباشـرة، وإمنا يطلعون 
علـى تعاليمهـم دائًما بوسـائط عديـدة أخرى 
ظانـني أن هذا هـو الطريق األكثر دهـاًء وذكاًء.
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٨

التقوى

كلها  
ملالئكة  على  
لسال7 + 
لصال� 
مالئكتها:  يسأله  Ûا�   �� Ûا�  من 
ما�
 قا= Fبنا يا ج;يل؟ فيقو= �: 
قا= 
حلقَّ +هو 
لعلي 
لكب&. فيقولو2 
فينتهي  ج;يل.  قا=  ما  مثل  كلهم 

هللا  �مر�  حيث   �� بالوحي  ج;يل 

لسما� +
ألÀF". (تفس&  تعا� من 


حلجر) �Fبن كث&، سو

  لقد �كد� هذ� 
لر+
ية �2 
لوحي 
يصل حتت حر
سة ج;يل �� حيث 
 ��  E� �ليه..  +صوله   � 
هللا  يريد 
تقو=  
ل�  فالر
+يا�   
�ً� 
لرسو=. 
 Áلوحي ال تع
بأ2 
جلن Üتطفو2 من 
�ال �®م Üتطفو2 منه بعد +صوله �� 
عليه  نز=  عما  �عالنه  +بعد  
لرسو= 
بني 
لناÍ، فينشر 
جلنُّ بني �عو
®م ما 

ختطفو� من 
لوحي بعد خلطهم �يا� 
من  
فتَر+ها  
ل�  
ألباطيل  من  بكث& 
عند �نفسهم. +مما ال شك فيه �2 عامة 
 ،ºلن

لناÍ يستغربو2 0
ئًما مما يعلنه 
 ºلن
 �تبا�  من  يسمعو2  +�®م حني 
 Íلنا
�نفسهم ما نقل �ليهم شياطُني 

لصحيحة  صوFته  على  
لوحي  من 
فإ®م �E عامة 
لناÍ يصّدقو2 بسبب 
هؤال�  يعز+�  ما  كل  سذ
جتهم 

لشياطني �� 
لنº من Fطب +يابس، 
فيما   -  Íلنا
 عامُة   E�  - فيقولو2 
بينهم üد+عني مبكر هؤال� 
لشياطني: 

 Fلكبا
�² تر+
 �2 فالًنا من 
لصاحلني 
 

ملدعي كذ
 +كذ 
كا2 قا= عن هذ
�تباعه   2� فها  صدقه،  ثبت  قد  +ها 
يصّد_   
+هكذ يؤكد+نه.  �نفسهم 
هؤال� 
لسذ¬ كلَّ ما يبلغهم من قبل 
من  
لرسو=  ضد  
لكا�بني  ك;
ئهم 
ُيخفو2  �تباعه   2� منهم  �باطيل؛ ظنًّا 

لكث& من �مر�، +�2 
لصحيح هو ما 

بلغهم عن طريق Âعمائهم. 
 ¯ 
لغريبة  
لظاهر�  هذ�   Çحتد+
فريسًة  
آلال¤  فيقع   ،ºن كل  عصر 
Kا؛ أل®م ال يتكبد+2 بأنفسهم عنا� 

لبحث عن 
حلق، +�منا يعتمد+2 على 
بيانا� Âعمائهم 
لدينيني 
عتما0ً
 كليًّا 
+�عمى، +بالتا� يظلو2 "ر+مني من 

قبو= 
حلق. 
هنا  �كرها  �Fيد  �خر¥   Fمو� ýة    
معا2  من   7

لعو بني  ما شا�  بصد0 
خاطئة حو= هذ� 
آليا�، �+ �َكرها 
 2Úلقر
  0
ملر خالًفا  
ملفسرين،  بعض 
فهم   ¯ خطئهم  بسبب  
لكرمي، 
العتما0هم   +� 
لصحيحة  
ألحا0يث 

على 
لر+
يا� 
لضعيفة.
 2� 
  لقد �خطأ 
ملفسر+2 
لذين ظنو
ما يسقط من 
لسما� ¯ صوF� ضو� 
 .Õساطع هو جنم. كال، بل هو شها
بأ2   
�بًد يقل   ² 
لكرمي   2Úلقر
  2�

لنجو7 
حلقيقية هي 
ل� تسقط، كما 

 ²+ 
لو
قع،  
ألمر  هو  ليس   
هذ  2�
 Ùح ֲדم،  
ملوثو_  
ملفسر+2  به  يقل 
يدFكو2   
كانو �نفسهم   Fلكفا
  2�
 Óهي سقو � ºلن
�2 عالمة بعث 
كما  
لنجو7..   Óسقو ال  
لشهب 
 Çل� تتحد
تؤكد على �لك 
لر+
يُة 
عن �هل 
لطائف +
ل� سجلناها قبل 

بضع صفحا�.  
 2Úلقر

هللا تعا� يؤكد ¯  2�+ ،
هذ

 �نه يقو7 ´ماية Fً

 +تكرFً

لكرمي مر
يستطيع  ُتر¥،  يا  فكيف،  
لسما�، 

لشيطاÜ 2� 2تطف شيًئا من 
لسما� 


ملحمية بيد 
هللا �. 
  يقو= 
لبعض �2 
لشياطني êتطف 

ملالئكة  به   þتأ 
لوحي حينما  بعض 
نسأ=  +هنا  
لدنيا!  
لسما�   ��

لفريقني   ُّE�  :Eلر�
  
هذ  Õصحا�

لغيب   =
�نز  ¯ 
آلخر  من  �سبق 

لشياطني؟   7� 
ملالئكة  �+ليائه..  على 

لشياطني  تسبق  
ملالئكة  كانت   
فإ�
 2� 
لد
عي  فما  
لرسو=   �� بالوحي 
قد   Íلنا
  7
0 ما  
لشياطني  Üتطفه 
نفسه؟ +لو   ºلن
 فم  Ûعو
 خ;� من 

لشياطني هم 
لذين يسبقو2  2� 
قالو
بني  
لسما�  خ;  نشر   ¯ 
ملالئكة 

إلKي  
لنظا7َ   Àيعّر  
فهذ �+ليائهم 
كله لسها7 
لطعن +
الFتياÕ! �� لو 
يتمكنو2   F

ألشر 
ملََر0�  هؤال�  كا2 
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من 
ختطا¤ 
لوحي قبل +صوله �� 

لبشر - Fغم 
حلماية 
إلKية 
لصاFمة 
يثق �حد بوحي  - فكيف ميكن �2 
Fمبا  قائل:  يقو=  قد   �� 
ألنبيا�؟ 

لوحي   �� 
لشياطني  هؤال�  يضيف 
شيًئا من عندهم قبل �2 ينـز= على 

ختطافه  من  يتمكنو2  مثلما  
ألنبيا� 
+هو ¯ 
لسما�؟! +بالفعل يوجد بني 

ملفسرين من يزعم �2 
لشيطا2 �لقى 

لعيا� باهللا- بعض 
لكلما� من + -
�ثنا�   � 
لرسو=  لسا2  على  عند� 
 �Fبن كث&: سو
نز+= 
لوحي عليه (
كا2  لو  
لشيطا2   2� 
حلق + 
حلج). 

 على 
ختطا¤ بعض +حي 
هللا Fً0قا
 - 
هللا  معا�   - 
إلKية  
حلماية  Fغم 
 ºلن
 �هال�  على  �يًضا   
Fً0قا لكا2 
فكما  
إلKية.  
لعصمة  من  بالرغم 

ختطا¤  كذلك   0F
+ غ&   
هذ  2�
من  ينـز=  +هو  للوحي  
لشيطا2 


لسما� �مر "ا=. 
  +هنا� من »تج بقو= 
هللا تعا� ﴿�ال 
َمِن 
ستَر_ 
لسمَع﴾ +قوِله ﴿�ال َمن 
َخِطَف 
َخلْطفَة﴾.. +يقو= بأنه تعا� 
 F0لشيطا2 قا
نفسه قد �علن هنا �2 
خ;  
ختطا¤   +� غيب  Ûا�  على 

من 
لوحي.

الستثنا� 
ملذكوF هنا  2� Õ

جلو+  
ال  
لشيطا2  بفعل  متعلق  "�ال"  بـ 

بفعل 
هللا تعا�. لو �نه � قا=: �ننا 
ÿفظ +حينا �ال قليال مما نسمح بأخذ� 

الستدال=، ألنه   
هذ  Âللشيطا2 جلا
+Fغبة،  Fضى  عن   
هذ مينحه  تعا� 
ÿفظ  �ننا  يقو=:  تعا�  
هللا  +لكن 
كالمنا، +لكن 
لشيطاÜ 2تطف منه 
 úباملع 
ألخُذ  
ملحا=  من   
فإً� شيًئا. 
هؤال�  به  يتمسك   Eلذ
  Eلظاهر


لوحي، بل + ºلن
ألنه مناٍ¤ لعظمة 
يشكل 0ليًال - +
لعيا� باهللا - على 
عجز� � بدًال من �2 يؤكد قدFته 
 Eلظاهر
 úملع
 
�. ¾ لو كا2 هذ

لشهب كلما  تساُقط  للز7  صحيًحا 
قا7 �حد من 
ملنجمني بعمل حسابه 
Üالف  
لو
قع  +لكن  
لنجو7.  عن 

ملنجمني  من  Úالًفا  هنا�  �لك، أل2 

لكّها2 +علما� 
لرمل +
جلفر +
لفلك +

جلو 
لذين »ا+لو2 ليَل ®اFَ معرفَة +

لشياطني  فإ�
 كانت  
لغيب،   Fخبا�

ل�   Fباألخبا هؤال�  تزّ+0  
ل�  هي 


لسما�.. فيجب  êتطفها من +حي 
كاملطر  
لشهب   Óُسقو يستمر   2�

ليل ®اF 0+منا 
نقطا�! 
  +لو قيل بأ2 
لشهب �منا تسقط لد¥ 

لسما�، لكا2  Fَلشياطني �خبا
Ûا� 
 Fختطافها لألخبا
معنا� �Û 2اعها +
 ¯ منه  �كثَر  يكو2   ºن مبعث  عند 
فيه  يكثر  Âمن  ألنه  Úخر،  +قت   E�

لشهب عا0�؛ مع �2 مبعث  Óسقو
نº من 
ألنبيا� هو فتر� تكو2 
حلماية 
 2� +Ëب  �شدها،  على  فيها  
إلKية 

تكو2 كذلك.
به  
لذE نعر¤   Íملقيا
   ¾ ما هو 
�نه فيما يتعلق بزمن نº فإ2 
ملنجمني 

ملستقبل   Ç
�حد عن  يتنبؤ+2 
مبساعد� 
لشياطني، +�ما ¯ 
أل+قا� 

ألخر¥ فيتنبؤ+2 بناً� على حساباִדم 
بني  
لتمييز  من  بد  ال   �� فحسب، 
هذين 
لنوعني من 
ألخباF. فإ2 قيل 
�2 �نبا� 
ملنجمني ¯ Âمن نº تكو2 

وحتدث هذه الظاهرة الغريبة T عصر كل نw، فيقع اآلالف 
فريسًة �ا؛ ألنهم ال يتكبدون بأنفسهم عناء البحث عن 
احلق، وإمنا يعتمدون على بيانات زعمائهم الدينيني اعتماًدا 
كليًّا وأعمى، وبالتا� يظلون (رومني من قبول احلق. 


