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 Nآليا
 هذ�   2�  :Iلقو
 فخالصة 
شر¶ +تفصيل لقوله تعا� ﴿�نا ¿ن 
له حلافظو2﴾..  
لذكَر +�نا  نـّزلنا 
حيث فّصل 
هللا فيها كيف �نه يقو7 
¼ماية كل +حي يستحق �2 يسمَّى 
 � +باطنًة،  ظاهرً�  ايًة  
لذكر" "
تعا�  +�نه  +فاته،  +بعد   áلن
 حيا� 
ֲדذ�  
لكرمي   2Ôلقر
 Ìفظ   Àسو
 Nآليا
 هذ�  +كأ2  كلها.  
لوسائل 
 � تعا�  قوله  مع   ãملع
  � تشتر� 
سو�� 
حلج: ﴿+ما ��َسْلنا ِمن قبِلك 

 متنَّى �لَقى D� ال� ٍّáال ن+ Iمن �سو

لشيطا2ُ � ُ�ْمِنّيِته فَينَسُخ 
هللا ما ُيلِقي 

لشيطاÑ 2ُ ُيحِكُم 
هللا Ôياِته +
هللا عليٌم 
حكيٌم﴾ (
آلية: ٥٣).. �� �نه ما من 

 قر� على مسامع D� ال� Iسو�+ áن

لشيطا2  Âّ0 هللا تعا�

لناÂ +حَي 
عند�،  من  شيًئا  
لوحي   
هذ  �

ملدسوسة  
ملفاهيم  هذ�  بنشر  +بد� 
تعا�  
هللا  
لقو7، +لكن  
خلاطئة بني 
يقو7 مبحو ما يضيفه 
لشيطا2 ايًة 
لكالمه 
خلالص 
لنقي.. �� ال شك 

لطبائع 
لشيطانية من 
لبشر  �+D 2�
بتحريف   Âلنا
 تضليل  Ìا+لو2 
+حي 
هللا 
لناI¹ على �سوله، +لكن 

لوحي �  gهللا تعا� يكشف صد


ملاكرين  Äليجعل هؤال ،Àملطا
Ôخر 

خائبني خاسرين.
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 NياÔ بني 

علم �2 هنا� َشَبًها كبً&+
سو�� 
حلجر 
ل£ ¿ن بصد0 تفس&ها 
+بني هذ� 
آلية 
ملذكو�� �عال� من 
سو�� 
حلج. فقد Dُكر هنا �يًضا �2 

لر+حانية،   Äلسما
 Ìفظ  تعا�  
هللا 
متاًما كما Dُكر � سو�� 
حلج �2 
هللا 
تعا� يقو7 ¼ماية +حيه. +قد �خ; 

هللا هنا �2 
لشياطني يسعو2 للتدخل 

لسماÄ، متاًما كما �خ; هنا� �µم  �
Ìا+لو2 
لتدخل � كال7 
هللا تعا�. 

لذين  يهلك   � �نه  �يًضا  +�كد 
كذلك   ،Äبالسما 
لعبث  يريد+2 
�كد هنا� �نه تعا� ميحو كل �ثر قد 

يتركه 
ملتالعبو2 بكالمه �. 
 2� للشك  يد± Ùاًال  مبا ال  فاتضح 

ملوضو± � 
آليتني +
حد. +حينما 
 Äلسما
 تزيني  موضو±   2� جند 

حلديث  عقَب  0+ًما  Dُكر  +حفظها 
من  يبقى  فال  
إلRي  
لوحي  عن 
 Äلسما
شك �2 
ملقصو0 هنا �منا هو 
 Äلسما
 ال  +حفظها،  
لر+حانية 

ملا0ية، +�2 
ألخ&� قد DُكرN على 

سبيل 
لتمثيل +
ملجا¹ فقط.
عالمة   2�  Nآليا
 هذ�  +توضح 
يتم  
لذ�   �� 
لذِّكر".. " 
لوحي 
�حد   I+كلما حا �نه  هي  حفظه.. 

لشها§" "  Iنـز به  
لتالعب 
حلفظه من 
لتحريف. فالوحي 
لذ� 


لشها§" حلفظه Ð يعد " Iال ينـز
 Ð لذكر" +بالتا�

آل2 على �0جة "

يبق كالًما "فوًظا.
+لنتذكر �2 (
لشها§) معنا�: (١) 
كل   (٢) ساطعة،  نا�  من  "شعلٌة 
ُير�  +ما  
لنا�  من  متولد   Äمضي
+قد   (٣) منقّض،  كوكب  كأنه 
 0�+ +قد  
لكوكب.  على  يطلق 

لكوكب،  ãلشها§" هنا مبع
لفظ "
 � بذلك  صّر¶  قد  تعا�  
هللا  أل2 
 Äَلسما
موضع Ôخر بقوله ﴿�نا ¹َيَّنَّا 

لدنيا بزينٍة 
لَكَو
ِكِب* +ِحْفًظا من 
 ٧  :Nلصافا
) ما0�ِ﴾  شيطا2ٍ  كلِّ 
﴿+لقد  تعا�  بقوله  +�يًضا  +٨)؛ 

لدنيا مبصابيَح +جَعْلناها  Äَلسما
¹َّيّنا 

ملُلك: ) للشياطِني…﴾  ُ�ُجوًما 
٦).. �� �نه تعا� جعل "
ملصابيح"، 

لقريبة،   Äلسما
  � 
لنجو7َ   ��
 2� فثبت  
لشياطني.  لرجم  +سيلًة 

من   0
فاملر 
لنجو7.   îيع 
لشها§ 
هو  
لشياطني   Ä
�+ 
لنجو7   gطال�
باحليا�  متمتًعا  
لوحي  بقي  �نه طاملا 
+موصوفا بصفة (
لذِّكر) حفظه 
هللا 

لشهب �� 
لنجو7..  Iتعا� بإ�سا

ملأمو�ين.  ببعث  Ôخر..  بتعب&   +�
تفس&ها  بصد0  ¿ن  
ل£  
آلية   �+
قد قطع 
هللا � +عًد
 خاًصا ¼ماية 
� ֲדذ� 
لوسيلة. +
حلق Ôلقر

لوحي 
حلفظ  +سيلة  من  هنا�  ليس  �نه 

لوحي �قو� منها، أل2 
ملأمو�ين ال 
يذ+0+2 عن بيضة 
لشريعة 
حلقة +ال 
 Nباآليا 
لشياطني   Nهجما ير2+0ّ 
 Iخال من  بل  فحسب،   Nلبينا


ملؤمنو2  ُيد��  للشريعة  شرحهم 
تعا�،  
هللا  لكال7  
حلقيقي  
ملفهو7َ 
أل2 شرحهم يكو2 صحيًحا +سليًما 
¼يث ال Ìو7 حوله 
لشك لكوµم 
مؤيَّدين باإلRا7 
إلRي، +هكذ
 ينجو 

إن انقطـاع بعـث األنبيـاء O األديان األخـرى دليل 
علـى أن كتبها m تعـد (ِذكًرا)، ولكن القـرآن الكرمي 
كـر)، وسـيظل هكـذا إn يـوم القيامـة،  هـو (الذِّ
الوسـيلة. بهـذه  حفظـه  يتـم  سـوف   tوبالتـا
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ملؤمنو2 من +حل 
لتفاس& 
ملتضا�بة 
�فكا�   ïتشو  I
تز ال  
ل£  
خلاطئة 


أل+لني.
لقد 
تضح جليًّا مما �سلفنا� �� 
آل2 

ملأمو�ين  Äألنبيا
�نه ال بد من بعث 

لسابق..  
لوحي  على  للمحافظة 

لشياطني   Â+سا+ من  لتطه&�   ��
حيًّا  +حًيا  كونه  على  +للتدليل 
+Dلك بآياN ³ا+ية جديد�. +لكن 

ليو7  ينكر+2  
ملسلمني   2� 
ملؤسف 

لكرمي   2Ôلقر
  � 
مليز�  هذ�  +جو0 
حيث يظنو2 بأنه ال ميكن �2 ُيبعث 

لكرمي  Iلو تابع للرسو+ áآل2 �� ن


لكرمي يعلن هنا  2Ôلقر
�، مع �2 
فإ2   (
(Dِكًر 
لوحي  يبقى  طاملا  �نه 

لشهب + 
لنجو7   Iينـز تعا�  
هللا 
من  حلمايته  
لر+حانية   Äلسما
 من 

نقطا± بعث  2� .Ä

ألعد Nهجما

أل0يا2 
ألخر� 0ليل على  � Äألنبيا

 2Ôلقر
�2 كتبها Ð تعد (Dِكًر
)، +لكن 
 

لكرمي هو (
لذِّكر)، +سيظل هكذ
�� يو7 
لقيامة، +بالتا� سوÀ يتم 
حفظه ֲדذ� 
لوسيلة. +هذ
 ال ينقص 
هو  
لعكس  +�منا   ،
�بد عظمته  من 

لصحيح، أل2 هذ
 يؤكد �2 
لوحي 
ينفك متسما مبيز� كونه  � ال Ôلقر

 Äإلنشا +سيلة  �نه   ãمبع 
لذِّكر).. )
+لذلك  
خلالق، + 
لعبد  بني  
لصلة 

فإ2 
هللا تعا� كما حافظ على نصه 
 Iكذلك يقو7 ¼ماية مفاهيمه بإ�سا
 Nلذين ير0+2 عنه هجما

ملأمو�ين 
 .òخلا�
+ 
لد
خل  من  
لشياطني 
فالذ� يقوI بأ2 
هللا تعا� قد توقف 

ملبني"  
لشها§ "  Iسا�� عن  
آل2 
حلماية  
لر+حانية   Äلسما
 جنم   ��

 باهللا- �2 Dًعيا -I2 فكأنه يقوÔلقر

يتمتع  +ال  
لذِّكَر)، ) يعد   Ð  2Ôلقر

 Nهجما من  
إلRية  باحلماية  
آل2 


لشياطني.
�نه  
ملعاصرين  
ملفسرين  �حد   Iقا

هللا  فإ2   �Ôلقر
 بالوحي  يتعلق  فيما 
�ما  حفظه،  يتو�  
لذ�  هو  تعا� 
ما نزI قبله من 
لوحي فكا2 
لبشر 
على   Iستد
 +قد  ¼مايته.  يقومو2 
﴿�نا  تعا�  
هللا   Iبقو ¹عمه  صحة 
¿ن نّزلنا 
لذِّكَر +�نا له حلافظو2﴾، 
 �َ

لتو� �نَزْلَنا  
هللا تعا�: ﴿�نا  Iِقو+

لنبّيو2  ֲדا  Ìُكُم  +ُنوٌ�  ُهًد�  فيها 

لرّبانّيو2 + 

لذين �سَلمو
 للذين ها0ُ+
كتاِ§  ِمن   

ْسُتحِفُظو مبا  
ألحباُ� +

ملائد�: )  ﴾Äَ
شهد عليه   
+كانو 
ِهللا 
قوله   2� 
ملفسر   
هذ  Iيقو+ ٤٥)؛ 
كتاِ§  ِمن   

ْسُتْحِفُظو ﴿ِبَما  تعا�: 

ِهللا﴾ يعµ� îم ُجعلو
 مسؤ+لني عن 
 ٢ ò 2Ôلقر
حفظ كتا§ 
هللا (بيا2 

.(١٠٤٨ ó

 Iالستدال
  
هذ كا2   :Iقو�  îلك+
صحيًحا لو Ð ير0 هنا Dكر 
لنبيني، 

لنبيني هم   2�  ;Ï تعا� 
هللا  +لكن 
حفظ  عن  مسئولني   
كانو 
لذين 

لكتا§؛ +
لو
ضح �2 
لنá ال يعمل 
بقوته هو +�منا بقد�� 
هللا �، فكيف 

لقوI �2 حفظ 
لتو�
� كا2  
Dً� ميكن
 
موكوًال �� 
لبشر. لنفتر¡ �2 �حًد
 ،�

لتو� مفاهيم  من  مفهوًما  غّير 

لعيب  
+عهد 
هللا مبهمة �صال¶ هذ
 
هذ كا2  فكيف   ،Äألنبيا
 �حد   ��
هل  
لصحيح؟  
ملفهو7   Àيعر  áلن

كانت لديه �ية +سيلة ملعرفة 
حلقيقة 

هللا   7
0 +ما  �؟  
هللا  +حي  سو� 

خلطأ  على  بوحيه  ُيطلعه  
لذ�  هو 

لصو
§ فثبت �نه تعا� هو 
لذ� +

لبشر. �+  
لكتا§ +ليس  قا7 ¼فظ 
 
حا+لو 
لقو7  شياطني   2� لنفتر¡ 
 ،Âلنا

لتو�
� +تضليل  �حتريف معا
 N
باملعجز  áلن
  
هذ Rم  فتصد� 
فهل  
لسما+ية؛  
ل;
هني +  Nآليا
+

لنá؟ كال، بل ُينَسب  �� 
ُيعز� هذ


هللا �.  �� 
هذ
تعا�  
هللا  بأ2   2D�  Iلقو
 يصح  فال 
 �Ôلقر
قد تو� بنفسه حفظ 
لوحي 

لوحي  قبله من   Iنز ما  +�ما  فقط، 
فكا2 
لبشر يقومو2 ¼فظه؛ بل 
حلق 
�نه تعا� هو 
لذ� تو� حفظ كل 



٧

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ م

 ،"

لوحي "Dِكًر +حي ما 0
D 7لك 

 كا2 D� .لك قبل قليلD ُّقد �ثبت+

لعبا0  طريق  عن  ما   
�مًر ينجز  
هللا 
يستخدمها   �
0� كمثل  مثلهم  فإمنا 
 ،Iملثا
 سبيل  +على  �ال.  ليس  �حد 

لعاÐ +ِحفَظه  � 2Ôلقر
فإ2 
نتشاَ� 
�صحا§  ِقبل  من  قلب  ظهر  عن 

لذ
كر� 
لقوية قد مت على يد 
لبشر 
 2� 0+منا شك، +مع Dلك ال ميكن 
 I2 موكوÔلقر
يدعي �حد �2 حفظ 
للبشر. Dلك أل2 هذ
 كله �يًضا قد 
مت بتدب& +توفيق من عند 
هللا تعا�.


علْم �2 فضل 
لقر2Ô على 
لكتب +

ألخر� ال يكمن � كونه "ميًّا بيد 
ما  مباشر، +كو2  بشكل  تعا�  
هللا 
سبقه من 
لوحي "مًيا ِمن قبل 
لبشر، 

+�منا 0+
عي فضله هي كاآل÷: 
متصًفا  سيظل   2Ôلقر
 كو2  �ًال: �

لقيامة،  يو7   �� 
لذِّكر) ) بصفة 
 Äلسما
 من  
هللا  يرسل   Àسو+
"ُشهًبا".. �� عبا0ً
 له يتولو2 اية 

لذين  
لشياطني  عبث  من   2Ôلقر


ألسفا�  +�ما  
لفسا0.  له  يريد+2 

ألخر� فبقيت على �0جة (
لذِّكر) 

مليز�  لفتر� "د+0�Ñ ، فقدN هذ� 
 Ëحد +قد  ايته،  عنها  
هللا  فرفع 
يرسل  فال  بعيد،  ¹من  منذ   
هذ

ملهلكة  
لشهب  
آل2  حلفظها   �

للشياطني. 
كال7  كله  
لكرمي   2Ôلقر
  2� ثانًيا: 
�.. �� �2 كل حرÀ +كل  
هللا 
حركة +سكو2 فيه كا2 من 
لوحي 
كذلك  
ألمر  ليس  +لكن  
إلRي، 
بالنسبة للكتب 
لسابقة، فإµا خليط 

لذ�  
لبشر  +كال7  
هللا  كال7  من 
بّيٌن   
+هذ له..  �ليه كشر¶  �ضيف 

ألناجيل. + 
لقدمي  
لعهد   � +جلّي 
فكا2 
هللا تعا� يكتفي ¼ماية مفاهيم 

ألسفا� 
لقدمية 0+2 نصوصها، أل2 

لذِّكر) كا2 يعî حينئذ 
ملفهو7َ ال )
�تباعهم   +�  Äألنبيا
 كا2   D�  ، 
لنصَّ

إلRي  
لوحي  
لناÂَ فحو�  يبّلغو2 
 Ð+ ،بكلماִדم عموًما من 0+2 نصه
ير+
 � Dلك �� حرò. +لكن مبا �2 
�بدية،  صبغة   
D كا2   2Ôلقر
 +حي 
لذلك غّير 
هللا عند تنـزيله �سلو§ 

حلماية، ففر¡ على �هله �Ì 2فظو� 
بنّصه +فّصه. فُدّ+2 كل لفظ منه مع 
قلب،  ظهر  عن  +ُحفظ  حركاته، 

حلفظ   
+هذ "ميًّا.  "فوًظا  +ظل 
قبل،  يتيسر أل� +حي Ôخر من   Ð
ال بيد 
لبشر +ال بيد 
هللا تعا�. �ما 

لكتب  
ملعنو� فال جر7 �2  
حلفظ 
معني  لزمن  به  متتعت  �يًضا  
لسابقة 

لكرمي �� يو7  2Ôلقر
كما سيتمع به 


لقيامة. 


لر0  يستوجب  Ôخر   I
سؤ +هنا� 
من  
لشهب   Ûلسقو هل  +هو: 
ببعث  عالقة  �ية  
ملا0ية   Äلسما

 
ُشّبهو قد   Äألنبيا
  7
0 فما  
ألنبياÄ؟ 
ֲדا فال بد �2 يكو2 � سقوطها من 
�مي  مبثابة  
عتبا��  ميكن  ما  
ملنافع 


لشياطني؟

ملستمر�  
هللا  سنة  من  �نه   §

جلو+
ُير� من �جل �سله  �نه  
لقدمي  منذ 
نوعني من 
آلياÔ :NياN ��ضية �� 
ما يقع على 
أل�¡ قريًبا من 
لبشر، 
مما ميكن �2 يظن بعض 
ملرتابني �2 
هذ
 ليس من فعل 
هللا تعا�، بل هو 
من عمل 
ملدعي نفسه قا7 به ¼يلة 
 NياÔ با�عة خفية علينا. +لكن هنا�
 7
باألجر  ��  Äبالسما تتعلق  �خر� 
للبشر  سلطة  ال  
ل£  
لسما+ية، 

لسما+ية   Nآليا
 هذ�  +من  عليها؛ 
 Nآليا
 
لشهب. +تقع هذ�   Ûُسقو
�ما حتقيًقا لنبأ ��0 به 
لنá نفسه �+ 

لذين  Äأل+ليا

لرسل �+  Äفًقا ألنبا+ِ
تا�يخ  من  
لثابت + قبله.  من   
خلو
بكثر�  سقطت  
لشهب   2�  Äألنبيا

+نبينا  
لناصر�  
ملسيح  بعث  لد� 

لكرمي عليهما 
لسال7. +قد سقطت 
ظن  ح¯  بكثر�   �  áلن
 ¹من   �
 2�+ 

لكفا� �2 �هل 
لسماÄ قد هلكو
�هل  قد حلت +حا2 هال�  
لقيامة 
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التقوى

بعث  "فلما  Dُكر:  حيث  
أل�¡.. 

هللا "مًد
 � نبيًّا �سوًال k�ُو
 ليلًة 
من 
لليا�. ففز± لذلك �هل 
لطائف 
 
فقالو
: هلك �هل 
لسماÄ، ِلما ��+
 Àختال
+ Äلسما
من شد� 
لنا� � 
َ�ِ�ّقاÄَهم  ُيعِتقو2   
فجعلو 
لشهب. 
عبُد  Rم   Iفقا ِمو
شَيهم.  +ُيسيبو2 
ياليل بن عمر+ بن عم&: +Ìكم يا 
عن   
�مِسكو 
لطائف،  �هل  معشر 

لنجو7،  Ðمعا �� 
�مو
لكم +
نظر+
�مكنتها   � مستقر�  ��يتموها  فإ2 
فلم يهلك �هل 
لسماÄ، �منا هذ
 من 
 ،� 
�جل 
بن �ø كبشة يعî "مًد
+�2 نظرمت فلم تر+ها فقد هلك �هل 

لسماÄ. فنظر+
 فر�+ها، فكّفو
 عن 

جلن،  سو��  كث&،  
بن ) �مو
Rم." 

(…Äلسما
قوله: +�ّنا ملسنا 
 Äنبا� ¼سب   Nظهر 
آلية  هذ� 

ألسفا� 
لسابقة حيث يذكر 
لتا�يخ 
 Ë+د¼ 
نّبأ+ �سر
ئيل   îب  Äنبيا�  2�
 áلن
 تقلباN ³ا+ية � ¹من ظهو� 
�. فقد +�0 � 
حلديث: "�2 ِهَرْقَل 
خبيَث  يوًما  �صَبَح   Äَِيِليا� َقِد7َ  حني 
قد  َبطاِ�َقِته:  بعُض   Iفقا 
لنَّْفس، 

بن 
لناُظو�:  Iسَتْنَكْرنا هيئَتك - قا


لنجو7ِ  ينُظر �   Äً
َحزَّ ِهَرْقُل  +كا2 
- فقاR Iم حني سَألو�: �� ��َيُت 
َمِلَك  
لنجو7ِ   �  Nُنَظر 
لليلَة حني 

 Äبد 
لبخا��: ) ظَهر."  قد  
ِخلتا2ِ 

لوحي)

علًما �2 
ملر
0 من "َمِلِك 
خلتا2" هو 
ملك 
لعر§ �� نبينا 
لكرمي �.

 � مرمي  
بن  عيسى  
ملسيح  �ما 

لشهب  Ûفثمة �حا0يث تؤكد سقو
بكثر� � ¹منه �يًضا (شر¶ 
ملو
هب 
 .(١٢٢ó  ١  ò  �للز�قا 
للدنية 
كما +�0 � 
إلجنيل �يًضا عن 
لبعثة 
 Nلثانية للمسيح �نه: "تكو2 عالما


لشمس +
لقمر +
لنجو7." (لوقا  �

(٢١: ٢٥

لشهب  Ûيؤكد �2 سقو 
فكل هذ
 Äألنبيا
 من   áن بعث  على  كعالمة 

لقد7.  منذ  مستمر�  �Rية  سنة  هو 

لظاهر من سقوطها فقد  ÀدR
�ما 
ֲדذ�  يريد  
هللا   2� +هو  بيانه  سبق 
من   Âلنا
 Öليص  
لسما+ية   Nآليا

 

لشكو� +
لوسا+Â، كْي ال يظنو

لنá هي من قبيل خد±  N
�2 معجز

ملشعوDين. غ& �نه ليس من 
ملستبعد 

لشهب لد� بعثة  Û2 يكو2 لسقو�
نá هدÔ Àٌخر +تأث& �+حا� خفي 
ال يعرفه 
لناÂ، +لكنه يساعد على 
0فع 
ملكائد 
لشيطانية 
ل£ يلجأ �ليها 

.Äألنبيا
 Ä
�عد

ملختلفة   Nآليا
 
آل2   I+تنا�+
 Äَ
�Ô+ 
ملوضو±   
هذ  �  �0�

لو

 2Ôلقر
 Dكر  لقد  حوRا.  
ملفسرين 

لشهب   Ûسقو موضو±  
لكرمي 
 � Äمًيا للشياطني �+ حفًظا للسما�


لتالية: Nآليا


حلجر سو��  من   Nآليا
 هذ�   -١ 


ل£ ¿ن بصد0 تفس&ها.

لدنيا   Äَلسما
 ¹َيَّنَّا  ﴿+لقد   -٢
ُ�جوًما  +جَعْلناها  مبصابيَح 

للشياطِني﴾ (
ملُلك: ٦).
بزينٍة  
لدنيا   Äَلسما
 ¹َيَّنَّا  ﴿�نا   -٣

لكو
ِكِب* +حفًظا ِمن كل شيطا2 

ألعلى  
َملِإل   �� مَّعو2  َيسَّ ما0�ِ* ال 
 
0ُُحوً� جانٍب*  كل  ِمن  +ُيقَذفو2 

ِصٌب* �ال َمن َخِطَف +َ §ٌ
+Rم عذ
ثاِقٌب﴾  شهاٌ§  فَأتَبَعه  
َخلْطفَة 

(٧-١١ :Nلصافا
)
٤- ﴿+�نا َلَمْسنا 
لسماÄَ فوَجْدناها 
+�نا  +ُشُهًبا*   
شديًد َحَرًسا  ُمِلَئْت 
فَمن  للسمِع  َمقاعَد  منها  نقُعد  كنا 
 ﴾
يستِمِع 
آل2َ َيِجْد له ِشهاًبا َ�َصًد


جلن: ٩ +١٠) )
َمبصابيَح  
لدنيا   Äلسما
 ٥- ﴿+¹َيَّنَّا 

لعليِم﴾  
لعزيِز  تقديُر  Dلك  +ِحفًظا 

لت:١٣) (فصِّ
هذ� هي 
ألماكن 
خلمسة 
ل£ +�0 

ملوضو± تفصيًال �+ �kاًال.  
فيها هذ
 Iُينـز 
هللا  بأ2  
ملفسر+2   Iيقو

لوحي  يصل  +حني  تد�ûًيا،  +حيه 
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لشياطني  تصعد  
لدنيا   Äلسما
  ��
 Äلسما
  �� بعض  على  بعضهم 
Öطف  +حينما  شيًئا،  منه   gلتستر
منه بعَض 
ألخبا� +ترتد فإµا ُترمى 

بالشهب. 

 كانت D� ملفسر+2 فيما
+قد 
ختلف 
 Iجلنَّ �7 ال، فهنا� قو

لشهب تقتل 
ُينسب �� 
بن عباÂ بأ2 
لشهب ال 
تكسر   +� +�منا جترحهم  
جلنَّ  تقتل 

حلسن   Iقا بينما  �عضائهم،  بعض 
تقتل  �µا  �خر�:  +طائفة  
لبصر� 
ُيقَتلو2  
جلن. Ñ قاI بعضهم: �µم 
بعد �لقاÄ هذ� 
ألخبا� �� 
لسحر� 
 2� 
ملا+��0   Iقا بينما  
لكهنة، +

لشهب تسقط عليهم +تقتلهم قبل 

(áلقرط
�2 ُيلُقو
 ما 
ختطفو�. (

لرمي  كا2   
D� فيما   

ختلفو  Ñ
بالشهب قائًما قبل 
لنá � �7 ال؟ 
 Iكثرهم: نعم، +قيل: ال. +قا� Iفقا
 NياÔ لرمي بالشهب من
 :òلزجا


لنá � مما حدË بعد مولد�، أل2 


لشعر
Ä قبله Ð يذكر+� � �شعا�هم. 
+قاI صاحب "فتح 
لبيا2": +طريق 

لرمي   2� هو  
لقولني  بني  
جلمع 
 ،� áلن
 كا2 موجو0
 قبل مبعث 
فلما ُبعث ُشّدD 0لك. (فتح 
لبيا2، 

سو�� 
حلجر)

بن  "عن  �يًضا:  
لتفاس&   �  Äجا+
Rم  
لشياطني  كا2   :Iقا  Âعبا
فيها  يستمعو2   Äلسما
  � مقاعُد 
 
+0
¹ 
لكلمة   
³عو  
Dفإ 
لوحَي، 
فيها تسًعا، فأما 
لكلمة فتكو2 حقًّا 
فلما  باطًال.  فيكو2   
+0
¹ ما  +�ما 

هللا � ُمنعو
 مقاعدهم.  Iُبعث �سو
تكن   Ð+ إلبليس،  Dلك   
فذكر+
 Iفقا Dلك.  قبل  ֲדا  ُيرمى  
لنجو7 
ألمر  �ال  
ألمر   
هذ ما  �بليس:  Rم 
جنو�0،  فبعث  
أل�¡!   �  Ëحد

هللا � قائًما يصلي  Iسو� 
فوجد+
فأخ;+�.  فأتو�  ýلة.  جبَلي  بني 
 � Ëلذ� حد
 Ëحلد
 
فقاI: هذ

أل�¡. +� �+
ية �2 �بليس ُ�َ÷ من 

ها. فقاI لتربة  كل ��¡ بتربة فشمَّ

لد� )  ."Ëحلد
  Ëحد هنا  ִדامة: 


ملنثو�، سو�� 
جلن)

ملفسرين  Äملؤسف �2 هؤال
�نه ملن 
شك   ��  2+0  
بذلو 
لذين  
لكبا� 
تفس&   � مشكو��  جبا��   
جهو0ً
تفريًطا   
فّرطو قد  
لكرمي..   2Ôلقر

خطً&
 � هذ� 
لقضية مرتعبني من 

ل£ ال �صل Rا بتاًتا +
ل£  Nيا

لر+
ملخص   2�  .2Ôلقر
 صريح  Öالف 
(�+ًال)  هو:  تفاس&هم   �  0�+ ما 
على  قا�0ين   
كانو 
لشياطني   2�
³ع �خبا� 
لسماÄ، +(ثانًيا) �2 هذ� 

لغيب  على  حتتو�  كانت  
ألخبا� 
يعلم   Ð �بليس   2� +(ثالًثا)  �يًضا، 
مببعث 
لنá � �ال عندما ��� �مي 


لشهب.
تد+�  
ل£  
لثالثة  
ملحا+�  هذ� هي 
من  طرحناها  +لو  
لتفاس&،  حوRا 
ُيذكر.   Äفيها شي يبق   Ð Nيا

لر+
+لكن 
ألمو� 
لثالثة باطلة متاًما.   

�ير�نه صغ%� !! �
* �ملتك7 كالو�قف على �جلبل ير- �لنا+ صغا


