فضيلة الشيخ  /فوزى دمحم أبو زيد ـ

تفسري سورة األنعام [ ]19-19فضل الورد القرآىن
1

الرِحي ِم:
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم هللا َّ
ٍ
﴿ وما قَ َدروا هللا ح َّق قَ ْد ِرهِ إِ ْذ قَالُوا ما أَنْـز َل هللا علَى ب َ ِ
ِ
اب الَّ ِذي
َ َ
ش ٍر م ْن َش ْيء قُ ْل َم ْن أَنْـ َز َل الْكتَ َ
َ َ
َ
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ورا َو ُه ًدى لِلن ِ
ريا َوعُلِ ْمتُ ْم َما ََلْ تَـ ْعلَ ُموا أَنْـتُ ْم َوال
َجاءَ بِه ُم َ
وسى نُ ً
يس تُـ ْب ُدونَـ َها َوُُتُْفو َن َكث ً
َّاس ََتْ َعلُونَهُ قَـ َراط َ
ض ِهم يـلْعبو َن ( )22وه َذا كِتَاب أَنْـزلْنَاهُ مبار ٌك م ِ ِ
ِ
ْي يَ َديْ ِه
ََ
صد ُق الَّذي بَـ ْ َ
ٌ َ َُ َ ُ َ
آ َََب ُؤُك ْم قُ ِل هللا ُُثَّ ذَ ْرُه ْم ِِف َخ ْو ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
صالِتِِ ْم ُُيَافِظُو َن ﴾ ()29
ين يُـ ْؤمنُو َن َِبآلخ َرة يُـ ْؤمنُو َن بِه َو ُه ْم َعلَى َ
َولتُـ ْنذ َر أ َُّم الْ ُق َرى َوَم ْن َح ْوَلَا َوالذ َ
(األنعام).
وهدى ورْحةً للمؤمنني.
احلمد هلل رب العاملني الذي أنزل القرآن تبياانً لكل شيئ،
ً
ِ
عمر احلياة الدنيا لالقرآن ،ويعمل
والصالة والسالم على سيدان دمحم الذي اان يعبد رب لالقرآن ،ويع ر
مجيع أفعال حىت األال والشرب والنوم لالقرآن ،واانت أخالق القرآن صلى هللا علي وعلى آل أهل
القرآن أهل هللا وخاصت  ،وال من تبعهم على هذا اهلدى إىل يوم الدين ،آمني اي رب العاملني.
ورد ،وورد يعين عمالً دائماً مستمراً يومياً من
يعوصي الصاحلني دوماً أن يكون للسالك يف طريق هللا ٌ
تالوة اتاب هللا ،ويعوصون السالكني املتقدمني يف مراحل السري إىل هللا ،أن يكون ل وردان للقرآن :ورٌد
ٍ
بصوت ويرتمن َبلقرآن ،كاملصحف املرتل
للتعبد ،يقرأ القرآن ِف موض ٍع حالْي ِف غُرفة وال أحد حوله
متاماً بتمام ،قال صلى هللا عليه وسلَّم:
َبلقرآن)[.البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر].

يتغَّن
(ليس منا من َل َّ
حىت لو يشعر اإلنسان أبن صوته غري جيد ،فإنه بصدقه وإخالصه سيُعطيه هللا حاالً من عنده
ُُيمل هللا به صوته ،ولكن يقرأ َّ
ويرتمن ،وهذه تالوة للتعبد.
ويكون ل ختمةٌ أعخرى للتدبر ،للتفهم يف معاين القرآن ،وهذه اما أشران إىل األحباب اثريا أن يقرأ
يف مصحف مفسر ،املصحف يف وسط الصفحة ،ومع تفسريٌ خفيف ،وهذا ليس تفسري ،ولكن تفسري
صعب علينا فهمها بدون الرجوع إىل مراجعها.
ملعاين بعض اآلايت القرآنية ،نزلت بلغة عربية ٌ
وتساعد على فهم االم هللا بذار أسباب نزول بعض اآليت ،هذه اآلية ملاذا نزلت؟ لكذا ،وحنن
حمتاجني هلذا.
واملكتبات مليئة أبنواع املصاحف املفسرة ،لكن تقريباً من انل القبول يسمون  :مصحف اجلاللني،
واجلاللني ملاذا؟
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ألن الذي إشرتك يف أتليف الشيخ جالل الدين السيوطي ،والشيخ جالل الدين احمللي ،وهذا من
أولياء رشيد ،واآلخر من أولياء أسيوط.
األول بدأ في مث جاء األجل فلم يكمل  ،فأامل الثاين وهو جالل الدين احمللي التفسري ،وهذا
تفسري عظيم مبسط على قدر املبتدئني يف طريق هللا تبارك وتعاىل.
أما الذين يتعرضوا للدروس املسجدية واخلطبة املنربية والسؤال من الناس ،فهذا حيتاج إىل تفسري
يكون أعلى يف القدر ،وأحسن تفسري يف هذا الباب وطعبع يف عصران حالياً إمس :
"البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد" البن عجيبة احلعسيين هنع هللا يضر وأرضاه ،ألن اان من األولياء
الكمل واان ملهماً ،فبعد ذار التفسري العادي لآلايت ،يعلهم هللا إبشارات يف اآلية حيتاجها السالكون
اجملدون ،واملخلصون من عباد هللا عز وجل يف سريهم وسلواهم إىل هللا تبارك وتعاىل.
وهذه نصيحة يف بداية حديثنا عن اآلايت اليت عندان.
مثال لذلك هذه اآلايت ،اليهود اانوا يف زمن النيب صلى هللا علي وسلَّم يريدون أن حيرجوه،
ٌ
فيتحرون لإلتيان أبسئلة يزعمون أن يعجز عن اإلجابة عنها ،ويسألون هلا أمام الكافرين ،وهم جلهلهم
نسوا أن هللا تبارك وتعاىل َّ
توىل أمره وشأن وعُيده مبدده العايل يف ال وقت وحني.
بل إن هللا اان يكشف يف بصريت النورانية ما خيبئنوه يف قلوهبم وما خيفون يف طواهتم ،فكان
يفاجئهم هبا صلوات ر ي وتسليمات علي .
وغريوها
حرفوها َّ
والتوراة اليت أعنزلت على موسى علي وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم ،هم َّ
َّ
وبدلوها ،ومل جيعلوا التوراة اتالاً االكتب املوجودة يف عصران اآلن ،بل جعلوها عوريقات ،ملاذا؟ اآلية
املوجودة يف الورقة الفالنية وال تعجبهم يرفعوا الورقة ،ويقول :هذه التوراة فاقرأها وهم قد رفعوا الورقة ،فمن
الذي اان يكشف هذا األمر؟
صاحب نور الوحي اإلهلي سيدان رسول هللا صلى هللا علي وسلَّم.
جاهل عن حضرة هللا سبحان وتعاىل ،وهم
واانوا من إفكهم يقولون على هللا ما ال ينبغي أن يقول
ٌ
اما ذار هللا أارمهم هللا لاملعجزات على يد نيب هللا موسى عند عبورهم خلليح السويس وجعل هلم يف
أرض البحر يف قاع إثىن عشر طريقاً وسلَّط الشمس عليها فجففتها :طريقاً يبساً يعين انشف مع أن قاع
البحر.
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وأوقف جدراانً من املياه بني ال طريق وطريق ،مجَّد املياه اليت بني ال طريق ،فقالوا :اي موسى
استوحشنا ونريد أن نطمئن على إخواننا ،فضرب هلم البحر مرًة أعخرى ،فصارت هناك نوافذ يف ال جدار
يرون منها بعض ويتحدثون مع بعض.
وأراهم هللا ايف أغرق فرعون وقوم  ،ومبجرد خروجهم من البحر ،وذهب موسى ليناجي رب على
جبل الطور ،فوجدوا قوماً يعبدون أصناماً على هيئة البقر ،فقالوا لسيدان هارون:
اج َع ْل لَنَا إِ َلًا َك َما َلُ ْم آ َِلَةٌ ﴾ (231األعراف).
﴿ ْ
ما هذا؟ هذه داللة على جهل هؤالء القوم وغباؤهم.
فكتبوا يف التوراة وزعموا ـ وهذا االم غري عمنزل من عند هللا ـ أن هللا تبارك وتعاىل إنتهى من خلق
اخللق يوم العروبة ،ويوم العروبة هذا اان يوم اجلمعة ،واان هذا إمس قبل اإلسالم اان إمس يوم العروبة ـ
أن هللا إنتهى من خلق اخللق يوم العروبة واسرتاح ـ اأن قد تعب ـ يوم السبت ،ولذلك عحمرم العمل يوم
السبت ،وانم على ظهره يوم األحد ،ووضع رجالً على األخرى وقال :أان امللك.
هل يوجد طفل أو صيب من أطفال املؤمنني يدعي هذا الكالم على أحكم احلاامني ،وأارم
األارمني سبحان وتعاىل؟ لكنهم قالوا هذا ،فرد عليهم هللا وقال:
﴿ َوَما قَ َد ُروا هللا َح َّق قَ ْد ِرهِ ﴾ (22األنعام).
وهذا سبب نزول اآلية ،فيعفهمنا ملاذا نزلت؟ هؤالء القوم مل يعرفوا قدر هللا ،وال حقيقة األلوهية ،وال
ما ينبغي ل عز وجل من الصفات القدسية واألزلية واألبدية ،فال يعرفوا شيئاً عن هللا سبحان وتعاىل أبداً،
وطبعاً هذه اآلية متتد إىل عصران احلديث على منكري األلوهية وعلى امللحدين ،وعلى اجلاحدين وعلى
البعيدين عن هللا وهم األاثرية:
ِ
ضي ِ
وك َع ْن َسبِ ِ
يل هللا ﴾ (221األنعام).
ضلُّ َ
االر ِ ُ
﴿ َوإِ ْن تُط ْع أَ ْكثَـ َر َم ْن ِِف ْ

وهؤالء الهم داخلني يف هذه اآلية ،واليرون آايت هللا اجللية يف ال املخلقوات الكونية ،فلو نظر
اإلنسان نظراً بتدبر إىل أي اائن خلق هللا ،جيد في دالئل ال تععد وال عُتد على قدرة هللا وعظمة هللا تبارك
وتعاىل.
واان أهل مكة يذهبون إىل اليهود ليأتوهنم حبجج يظنون أهنم يبطلون هبا نبوة سيدان رسول هللا صلى
هللا علي وسلَّم ،حىت وصل هبم األمر يف اللجج والعناد إىل أمر إىل أن قالوا لليهود :أيهما أفضل حنن أم
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دمحم ـ وهم يعرفون اما يعرفون أبناءهم ـ قالوا هلم :أنتم أفضل من دمحم.
وانظر إىل احلسد ماذا يصنع يف أهل ؟ اذبوا لاحلق وهم يعلمون.
واان أحبارهم يذهبون إلي ليعرضوا علي األسئلة املستشكلة ،سورة الكهف الها إجابة على أسئلة
ورد هللا فيهم ،وسألوه عن اخلضر وموسى ،فرد هللا عليهم،
اليهود ،يسألون عن فتية اانوا يف الزمن األولَّ ،
الها إجالات على أسئلة اليهود.
فذهب بعض أحبارهم واألحبار ابار العلماء عند اليهود ،وأرادوا إحراج الرسول صلى هللا علي
وسلَّم ،وهنا ظهرت املعجزة النبوية ،فقال ل النيب صلى هللا علي وسلَّم:
أليس يف التوراة :إن هللا يبغض ا َحلرب السمني؟ وا َحلرب السمني يعين العامل السمني ،ألن العامل قدوة،
وينبغي أن يتقلل من الطعام والشراب ليقتدي ب من خلف  ،ويف التوراة :إن هللا يبغض ا َحلرب السمني،
فماذا قال الرجل؟ قال:
ش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء ﴾ (22األنعام).
﴿ َما أَنْـ َز َل هللا َعلَى بَ َ

أنكر اآلية ،فقال ل  :هات التوراة ،فجاءوا لالتوراة فأخرج اآلية من ثنااي أوراق التوارة ،ألهنم اما
قلت اانوا قد قطعوها أوراقاً قراطيس لريفعوا ما يريدون رفع منها ،فاجلماعة الذين اانوا مع من اليهود ـ
واان عاملهم ـ قالوا ل  :أمل تنزل التوراة على موسى؟ قال :بلى ـ يعين نعم نزلت ـ قالوا :فلم اذبت على
دمحم؟ قال :أغضبين فقلت ذلك ،فقالوا :اأنك لو أغضبك إنسان تعكذب ما يف التوراة اتاب هللا؟ قال:
نعم ما أنزل هللا على بشر من شيئ.
فعزلوه من احلربية املنصب األعلى ،واان إمس فنحاص ،وجاءوا بواحد آخر إمس اعب األحبار وهو
احلرب األعظم هلم.
ش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء ـ وأامل هللا:
﴿ إِ ْذ قَالُوا َما أَنْـ َز َل هللا َعلَى بَ َ
ِ
ِ
ِ
ورا َو ُه ًدى لِلن ِ
َّاس " (22األنعام).
قُ ْل َم ْن أَنْـ َز َل الْكتَ َ
اب الَّذي َجاءَ بِه ُم َ
وسى نُ ً
ورا َو ُه ًدى لِلن ِ
َّاس ﴾ (22األنعام) ،ولكنكم ماذا تفعلون؟
فمن أنزل الكتاب على موسى؟ " نُ ً
﴿ ََتْعلُونَه قَـر ِ
يس ﴾ (22األنعام).
اط
َ ُ َ َ
وماذا تعين المة قراطيس؟ قراطيس يعين أوراق ،وقراطيس يف اللغة يعين أوراق ،وقد دخل منها
القرطاس الذي يصنع لائعي التسايل ،وهي أيضاً ورق وقراطيس يعين أوراق.
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ِ
ريا ﴾ (22األنعام).
﴿ تُـ ْب ُدونَـ َها َوُُتُْفو َن َكث ً
ما يريدون أن يظهروه يرتاوه ،وما يريدون أن ال يظهروه خيفوه ،ومن العجب أهنم أخفوا صفات
رسول هللا صلى هللا علي وسلَّم اليت اانت موجودة عندهم يف التوراة ،وذهبوا إىل رسول هللا صلى هللا علي
وسلَّم عندما هاجر إىل املدينة وأنكروا أن موجود يف التوراة ،فقال:
﴿ فَأْتُوا َِبلتـَّوراةِ فَاتْـلُوها إِ ْن ُك ْنـتُم ِ ِ
ْي ﴾ (23آل عمران).
َ
صادق َ
ْ َ
َْ

فجاءوا لالتوراة ووضع الكاهن يده على األوصاف اليت ذارت رسول هللا يف التوراة ،فقال :إرفع يدك
واقرأوا ما ُتت يده ،فوجدوا أوصاف حضرة النيب صلى هللا علي وسلَّم ،واليت قال فيها عبد هللا بن عمرو
وسئل اما جاء يف صحيح البخاري:
بن العاص هنع هللا يضر وأرضاه ،واان قارائً للكتب السابقة ،ع
مب وصف هللا نبي دمحم صلى هللا علي وسلَّم يف التوراة؟
قال مبا وصف يف القرآن ـ وما الوصف؟
[اي أيها النيب إان أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراِ ،
وحرزاً لألميني ،أنت عبدي ورسويل ،مسَّيتك
ظ وال غليظ وال صخاب يف األسواق ،وال جيزي لالسيئة السئية ،ولكن يعفوا ويصفح،
املتوال ،ليس بف ر
ولن يقبض هللا حىت يقيم ب امللة العوجاء أبن يقولوا ال إل إال هللا دمحم رسول هللا ،ويفتح ب أعيناً ععمياً
صما ،وقلولاً غعلفا].
وآذاانً ع
وهذه أصواف سيدان رسول هللا يف التوراة ،وهي جزء لكن أوصاف سيدان أبو بكر موجودة يف
التوراة ،وأوصاف سيدان عمر موجودة اذلك:

ول هللا ـ ومن؟ ـوالَّ ِذين معهُ أ ِ
ضال
﴿ ُُمَ َّم ٌد َر ُس ُ
اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَـ ْبـتَـغُو َن فَ ْ
َش َّداءُ َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر ََحَاءُ بَـ ْيـنَـ ُه ْم تَـ َر ُ
َ َ ََ
ِ ِ
السج ِ
ِمن هللا وِر ْ ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم ـ أين؟ ـ ِِف التـ َّْوَراةِ ﴾ (92الفتح).
ود َذلِ َ
يم ُ
اه ْم ِِف ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَ ِر ُّ ُ
ض َو ًاًن س َ
َ َ

قوم عهبت.
الهم مذاورين يف التوراة ،لكن هؤالء ٌ
ولذلك سيدان عبد بن سالم هنع هللا يضر وأرضاه ،واان عاملاً من ابار علماء اليهود ،ملا جاء ليععلن إسالم
وهبت يعين يعنكرون احلق مع
قوم عهبت ـ ع
عند رسول هللا صلى هللا علي وسلَّم قال :اي رسول هللا إن اليهود ٌ
شدة وضوح ـ فسأختفي خلفك وأرسل إليهم وسلهم عين.
فاختفى خلف رسول هللا صلى هللا علي وسلَّم ،وسأل حضرة النيب اليهود:
ماذا تعرفون عن عبد هللا بن سالم؟ قالوا :سيدان وابن سيدان ،وحربان وعاملنا ،فخرج عبد هللا وقال:
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أنتم تعلمون أن أوصاف رسول هللا موجودة يف التوراة ،وأان أشهد أن ال إل إال هللا ،وأن دمحماً رسول هللا،
فقالوا :شران وابن ِ
شران يف احلال.
ر
ألن يعرف ذلك وما حيدث منهم ،بعد أن قالوا :سيدان وابن سيدان ،عادوا فقالوا :شران وابن شران،
تتغري ولن تتبدَّل أبداً.
وهذه أصاف اليهود ولن َّ
ملاذا ربنا يعرفنا يف القرآن؟
لكي نعرف التعامل مع بين اإلنسان ،نعرف هؤالء ايف نتعامل معهم ،وهؤالء ما أخالقهم؟ وهؤالء
ما أوصافهم؟
ضرر قط يف حلظة من الزمان على طائفة من املسلمني ،ألن مل يرتك
ولذلك لو إتبعنا القرآن ما وقع ٌ
شيئاً إال ما وضح ووصف سبحان وتعاىل.
جتعلون قراطيس يعين أوراق ،واليت هي يبدوها وخيفوها ،أخفوا اما قلنا حالياً أوصاف حضرة النيب،
عندما اانوا يريدون أن يعملوا حاجة ختالف حضرة النيب يف التوراة خيفوها ،هل اليهود الذين اانوا يف
املدينة آمنوا حبضرة النيب؟ ال فلم يذهبوا حلضرة النيب ليحل هلم مشكلة بينهم؟
ألهنم يريدون عحكماً خبالف عحكم التوراة ،ويظنوا أن ال يعلم حبكم التوراة ،فامرأة من اليهود زنت،
وعندهم يف التوراة أن جزاء املرأة املتزوجة إذا زنت الرجم.
تعرجم اما يف اإلسالم ،فكان هلم ميل أن يعربئوها من هذا ،فجاءوا هبا إىل رسول هللا صلى هللا علي
وسلَّم وقالوا :هذه املرأة زنت ،ونريد أن عحنكمك فيها.
فلم ُتكموه هو؟ وانظر إىل الكالم ألغراضهم ،ألن عندهم أحبارهم؟
فقال :أحكم فيها مبا يف التوراة ،قالوا :وما يف التوراة؟ قال :الرجم ،فأنكروا آية الرجم ،قال:
إئتوين لالتوراة إن انتم صادقني ،وأخرج آية الرجم من التوراة ليعرفهم أهنم ال يريدون أبي عمل
يعملون وج هللا ،وإمنا حيكمون أهواءهم وظلمات نفوسهم.
فكانوا ماشيني يف التوراة هبذه الكيفية.
واحلمد هلل أن هللا عز وجل َّ
توىل بذات الشريفة حفظ اتاب هللا ،الذي أنزل على حبيب هللا
ومصطفاه:
﴿ إِ ًَّن ََْنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ًَّن لَهُ ََلَافِظُو َن ﴾ (2احلجر).
ُ
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وعندما تنظر حلفظ هللا للقرآن ،جتد العجب العجاب:
ط،
فالقرآن اان ينزل على رسول هللا صلى هللا علي وسلَّم ،واحلروف األجبدية العربية مل يكن فيها نَـ ْق ٌ
ليس فيها نقط يعين الباء االتاء االثاء ،فال يوجد نقط تفرق بني هذه وتلك ،واجليم ااحلاء ،والتائ االثاء
الها مثل بعضها يف شكل واحد ،واانوا يكتبون القرآن عند نزول على ما عوجد ،أحياانً يكتبون على فرع
من النخيل ،وأحياانً يكتبون على قطعة من احلجر ،واان مسجالً على ذلك ،فلم يكن هناك ورق ،ومل
حيدث أن تغريت المةً من الكلمات مع اختالف العصور واختالف الروح ،وهذا حفظ هللا الغريب.
األمر األعجب :أن القرآن اان يعنسخ خبط اليد ،فال يعوجد أح ٌد يطبع اتالاً إال ويوجد في أخطاء،
وال يوجد مصحف يعكتب خبط اليد وجتد في أخطاء ،ال ال سواسية مثل بعض طبق األصل.
وإذا عوجد من القوم املفسدين ،جتد فوراً رب العاملني هلم لاملرصاد ،الشيخ حممود خليل احلعصري رْحة
القراء اخلاشعني لكتاب هللا ،اان يف شيكاغوا يف أمريكا ،ألن سافر إىل بالد
هللا علي  ،اان من أئمة َّ
اثرية ،وعمل اتالاً مساه "رحاليت يف اإلسالم" ملن أراد أن يقرأه.
أثناء القراءة أسلم على يدي مائة ،ال يعرفون العربية ،وال يفهمون المات هللا ،لكن ال تعرف ايف
جذهبم اتاب هللا وأسلموا على يدي .
بعد أن إنتهى احلفل قدموا ل مصحفاً هدية ـ وهذا حفظ هللا ـ ففتح املصحف فوجد في ثالث
أخطاء بعيدة لالكلية عن اآلايت القرآنية ،حذفوا منها فقط حرف "ال" حىت ال يظهر ،وحذفوا من آية
أيضاً المة غري:
االس ِ
الم ِدينًا فَـلَ ْن يُـ ْقبَ َل ِم ْنهُ ﴾ (18آل عمران).
﴿ َوَم ْن يَـ ْبـتَ ِغ غَْيـ َر ْ
فحذفوا غري فأصبحت:
ومن يبتغي اإلسالم دينا فلن يعقبل من .
فااتشف هذه األخطاء يف احلال ويف التو ويف اللحظة ،وأمر جبمع هذه املصاحف الها وحرقها،
ملاذا؟
﴿ إِ ًَّن ََْنن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ ًَّن لَهُ ََلَافِظُو َن ﴾ (2احلجر).
ُ
فالكتاب الوحيد يف الوجود احملفوظ من التحريف والتبديل واألخطاء ،هو اتاب هللا سبحان وتعاىل.
اإلمام الشافعي هنع هللا يضر وأرضاه ألَّف اتالاً أمساه " األعم " يف فق الشافعي ،وراجع مثانني مرة ،وانظر
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ايف صرب العلماء ،والما يراجع جيد أخطاء ،وبعد املرة الثمانني ،نظر إىل تالميذه وقال هلم:
[أىب هللا أن جيعل اتالاً خالياً من اخلطأ إال اتاب ].
فال فائدة ـ فهذا الكتاب الوحيد؟ فبماذا نعلل ومباذا نفسره؟
فأهل هللا الروحانيني يقولون:
[ال من اان ينسخ اتاب رب العاملني ،اان يعقيد هللا ل ملكاً ُيسك بيده طوال اتابت ].
ولذلك ال يوجد خطأ أبداً ،فهو ال يرى امللك ،وحىت إذا تكلم مع هذا أو مع هذا ،فامللك ُيسك
بيده حىت ال عخيطئ أبداً ،فال يوجد أبداً خطأ يف اتاب هللا سبحان وتعاىل.
وهذا غري اجلماعة اآلخرين اما ترون اإلجنيل اان أربعمائة إجنيل ،وما يف هذا غري ما يف هذا،
فأحبَّت الكنائس أن توحد األانجيل فاجتمعوا يف بلد يف أيطاليا ،واالجتماع إستمر مثانية عشر عاماً،
وأخرياً إتفقوا على أربع أانجيل ـ وليس إجنيل واحد ـ وقالوا :هؤالء الذين تقرهم الكنيسة ونرتك الباقني،
ملاذا؟ حىت يعرفنا ربنا أن:
الد ِ
ِ
الم ﴾ (22آل عمران).
ين ع ْن َد هللا ْ
االس ُ
﴿ إِ َّن َ

فربنا قال ل قل هلم:
ِ
ِ
ِ
ورا َو ُه ًدى لِلن ِ
َّاس ـ أي الكتاب األصلي الذي أتى ب
﴿ َم ْن أَنْـ َز َل الْكتَ َ
اب الَّذي َجاءَ بِه ُم َ
وسى نُ ً
موسى اان نوراً ،واان في هداية للناس ،لكنكم حرفتوه وغريتوه وبدلتوه.
﴿ ََتْعلُونَه قَـر ِ
ِ
ريا ـ أيضاً عندما ال
اط
يس ـ أي أوراق مبعثرة ـ تعـْب عدونـَ َها ـ عندما تريدون ـ َوُُتُْفو َن َكث ً
َ ُ َ َ
تريدون ذلك ـ َوعُلِ ْمتُ ْم َما ََلْ تَـ ْعلَ ُموا ـ من رسول هللا صلى هللا علي وسلَّم ،ألن هللا علم ما مل يكن يعلم
واان فضل هللا علي عظيما.
﴿ َوعُلِ ْمتُ ْم َما ََلْ تَـ ْعلَ ُموا ـ من رسول هللا ـ أَنْـتُ ْم َوال آ َََب ُؤُك ْم ﴾ (22األنعام).
مث قال ل  :ال تسأل عنهم هنائياً ألهنم ليس فيهم فائدة:
﴿ قُ ِل هللا ُُثَّ ذَرُهم ِِف َخو ِ
ض ِه ْم يَـل َْعبُو َن ﴾ (22األنعام).
ْ
ْ ْ
أنت عليك أن تذار هللا إبسم هللا ،وتعتمد على هللا ،وهم خيوضوا يعلبوا هللا افيل لالرد عليهم
سبحان وتعاىل ،ألن هللا يقول يف القرآن:
َّ ِ
ِ
ين آ ََمنُوا ﴾ (31احلج).
﴿ إِ َّن هللاَ يُ َداف ُع َع ِن الذ َ
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وفي قراءة:
إن هللا يدفع عن الذين آمنوا.
يدافع عن الذين آمنوا إذا هامجهم أو أراد التشنيع عليهم أو تشوي صورهتم أح ٌد من خلق هللا ،يتوىل
هللا الرد على يد خلق هللا ،يعهيئ هلم لاألسباب من يدافع عنهم.
ولذلك الناس السالكني يف طريق هللا ال يتغريون وال يتبدلون ،ألن لو مسع أن فالانً يهامج  ،أو أن
فالانً يشنِرع علي  ،فهذا الكالم ِملَ يشغلك؟
ِ
رديت عن نفسك فلن تستطيع أن تسد يف ذلك ،ولكن دع هللا يرد عنك ويدافع عنك ،اما
فلو ر
حدث مع سيدان أ ي بكر واان مع سيدان رسول هللا ومل يكن وحده ،وأخذ أحد املنافقني يسب  ،يسب
سيدان ألا بكر وسيدان أبو بكر سااتاً ،فلما أاثر الرجل فأراد سيدان أبو بكر أن يرد علي  ،فقام النيب
صلى هللا علي وسلَّم من اجمللس ليعلمنا النا يف شخص أ ي بكر ،فقال :اي رسول هللا أمل تسمع ما قال؟
قال:
(نعم اانت املالئكة ترد عنك ،فلما مهمت أن ترد عن نفسك ذهبت املالئكة وجاءت الشياطني،
وال أجلس يف جملس في شيطان).
شيئ مكتوب وفي قضية أو ماشاب
فنحن النا نعاهد هللا أن ال ندافع عن أنفسنا أبداً ،إال إذا اان ٌ
ذلك ،فال ِيفل احلديد إال احلديد ،لكنين أتكلم لالنسبة للكالم:
[ألسنة األانم لن تسكت عن الكالم ،فتشغل لالك هبم فتلتفت عن امللك العالم].
وهو ال يريد ذلك ،إشغل لالك لاهلل وقل :هللا ،ويف نفس الوقت نستشف من اآلية أن الذار الذي
أعمر ب رسول هللا هو لفظ اجلاللة هللا ،قل هللا ومل ي عقل احلي وال القيوم وال اللطيف ولكن قال :هللا ،وحنن
أيضاً نفس احلكاية ،ما الذار الذي أمران ب أهل اإلُيان؟
َّ ِ
ِ ِ
ريا ﴾ (12األحزاب).
﴿ ََي أَيُّـ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا اذْ ُك ُروا هللاَ ذ ْك ًرا َكث ً
واثرياً هنا ليس هلا ح ٌد وال ع ٌد ،فلفظ الذار يبدأ لاهلل ،تقول هللا :هللا ماشي ،أو تقول :اي أهلل ،أتيت
هلا حبرف نداء أيضاً ماشي ،ألنك تناجي هللا سبحان وتعاىل ،وهي اللفظة الوحيدة ألنك لو حىت حذفت
حرفاً منها جتد الباقي يدل على حضرة هللا ،فلو رفعت األلف ،فتكون هلل:
﴿ وهلل ما ِِف َّ ِ
االر ِ
ض ﴾ (32النجم).
الس َم َاوات َوَما ِِف ْ
َ َ
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فإذا رفعت الالم يكون:
ِ
َّها ِر و ُهو َّ ِ
يم ﴾ (23األنعام).
السم ُ
﴿ َولَهُ َما َس َك َن ِِف اللَّْي ِل َوالنـ َ َ َ
يع ال َْعل ُ
فإذا رفعت الالم الثانية:
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ﴾ (3احلديد).
﴿ ُه َو َّ
االو ُل َواالخ ُر َوالظَّاه ُر َوالْبَاط ُن َو ُه َو ب ُك ِل َش ْيء َعل ٌ
فأي حرف فيها يدل على من؟ على حضرة هللا تبارك وتعاىل.
فهو اإلسم األامل للحضرة الرلانية الذي أمر أن يذار أبن يذار ب خري الربية ،وصادقني النية
النهاجني على عهده ،واحملافظني على إقتفاء أثره صلوات ر ي وتسليمات علي .
﴿ قُ ِل هللا ـ وبعد ذلك؟ ـ ُُثَّ ذَرُهم ـ أتراهم ـ ِِف َخو ِ
ض ِه ْم يَـل َْعبُو َن ﴾ (22األنعام).
ْ
ْ ْ

فالن خيوض فيك ،خيوض ،فالن ماذا يقول عليك؟ ال ت عقل يل شيئاً ،فكلنا ومن مشى يف طريق هللا
تعرض هلذه البالءات اليت ال تعد وال ُتد.
أيتوين ويقولون يل :فالن يقول فيك ،أقول هلم :ال تقولوا يل شيئاً ،وال تعكر صفوي أريد أن أظل يف
صفاء مع حضرة هللا ،فأي المة أمسعها فالبد أن تعغري خاطري ،فلم أعغري خاطري بني فالن وعالن ،أان
أريد:
امر وبيين وبني الع ـ ـ ـ ـ ـاملني خراب
فليت الذي بيين وبينك عـ ـ ـ ـ ٌ
هني وال الذي فوق الرتاب تراب
إذا َّ
صح منك الود فالكل ٌ
ضري فيضروين ،وال يستطيعوا نفع أنفسهم ،فكيف
فماذا يصنعون لالكالم الذي يقولون  ،لن يبلغوا ع
ينفعون غريهم ،لكن الضار النافع هو هللا ،فاإلنسان يظل مع الضار النافع ،ويرتك ما سواه ،وأظن أننا لو
وهنج قومي على هنج الرؤف
قلب سليم ،وحال مستقيمٌ ،
نفذان هذه القاعدة الذهبية فنكون النا مع بعضنا ٌ
الرحيم صلى هللا علي وسلَّم على الدوام.
مالذي يععكر الصفو؟ أن فالن قال عنك اذا ،وفالن اان جالساً يف جملس اذا ووصفك بكذا،
فمايل وما هلذه املوضواعات ،حنن مع هللا:
﴿ قُ ِل هللا ُُثَّ ذَرُهم ِِف َخو ِ
ض ِه ْم يَـل َْعبُو َن ﴾ (22األنعام).
ْ
ْ ْ
لعب ،ألن لن
واخلوض هو الكالم يف حق اآلخرين يف خوضهم يلعبون ،ووصف ربنا أبن اخلوض ٌ
يعؤثر ال بكثري وال بقليل ،وال أح ٌد أبداً يف األولني وال يف اآلخرين قيل في اما قيل يف سيد األولني
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واآلخرين.
مس ،وهو مل يكن يدافع عن نفس  ،من
مرة يقولون ساحر ومرة يقولون جمنون ،ومرة يقولون ب ٌّ
الذي يدافع عن ؟ هللا سبحان وتعاىل ،يقولون :ااهن ،فيقول:
ت بِنِعم ِة ربِ َ ِ ِ
اه ٍن وال ََْمنُ ٍ
ون ﴾ (92الطور).
ك ب َك َ
﴿ فَ َما أَنْ َ ْ َ َ
يقولون :ساحر ،يرد عليهم :وما هو بساحر.
وهذا األدب القرآين الذي علم ربنا للنيب ،ومن يعرد أن يكون واراثً من ورثة حضرة النيب صلى هللا
علي وسلَّم.
مث بدأ هللا عز وجل حيدثنا عن خري اتاب أنزل للمسلمني وغري املسلمني:
ِ
اب أَنْـ َزلْنَاهُ ﴾ (29األنعام).
﴿ َو َه َذا كتَ ٌ
شك بعد ذلك أبن هذا الكتاب من عند هللا ،ومن الذي أنزل ؟ هللا فلم ي عقل نزلناه ،بل
هل هناك ٌّ
قال :أنزلناه ،والما زادت األحرف يف النص يدل على زايدة املعىن.
وهذا الكتاب ما وصف اي رب؟
ار ٌك ـ يعين اتاب مبارك ال  ،ألفاظ مباراة ،ومعاني مباراة ،وما في من أحرف مباراة ،وما في
ُمبَ َ
من معاين مباراة ،ال براة ولكن ال نفعل اما يفعل املسلمون اآلن ،يععلق املصحف يف السيارة ،ملاذا؟
براة ،ال الرباة ليست اذلك ،يضع املصحف على ترابيزة السفرة ،ملاذا؟ براة ،أو يضع على الرتابيزة يف
حجرة الصالون ،ملاذا؟ براة.
برات يف تالوت والعمل ب لتكتسبوا النور الذي جعل هللا سبحان وتعاىل في .
براة األلفاظ :فيها ال العلوم التشريعية ،وبراة املعاين :فيها ال العلوم القلبية.
فمن يقف عند األلفاظ أيخذ العلوم الشرعية وبراتها.
فمن ينتقل شوية إىل املعاين اليت فيها أيخذ العلوم الباطنية القلبية ،وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص:
ولاطن ٌّ
وحد ومطلع).
ظاهر
ٌ
(لكل آية يف اتاب هللا ٌ
[اإلمام الطربي عن عبد هللا ابن مسعود هنع هللا يضر].

ال آية فيها هذا ،وقال بعض العارفني رضي هللا تبارك وتعاىل عنهم أمجعني:
[إن هللا سبحان وتعاىل يقذف يف قلوب العارفني سبعني ألف علم من اتاب هللا تبارك وتعاىل].
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فما يكون حدودها؟
اإلمام علي هنع هللا يضر وارم هللا وجه من الصحابة املباراني ،من منهم دخل جامعة؟ أو دخل مدرسة؟ أو
اان عنده مكتبة؟ أو اان عنده سديهات أو شرائط؟ هل اان عند أحدهم هذا؟ فمن أين أتتهم هذه
العلوم؟
َّ ِ
ِ
ْم ﴾ (12العنكبوت).
ت بَـيِنَ ٌ
﴿ بَ ْل ُه َو آ َََي ٌ
ات ِِف ُ
ص ُدوِر الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
أنت تقرأ األحرف املعدودات فيقذف يف صدرك بياانت هذه األحرف بال ع رد وال ح رد من هللا
سبحان وتعاىل.
ولذلك جتد مدد العارفني يف االم هللا اما يقول هللا:
ات ِ
﴿ ولَو أَََّّنَا ِِف األر ِ ِ
ٍ
هللا ﴾
الم َوالْبَ ْح ُر ََيُ ُّدهُ ِم ْن بَـ ْع ِدهِ َس ْبـ َعةُ أ َْْبُ ٍر َما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ض م ْن َش َج َرة أَقْ ٌ
ْ
َْ

(97لقمان).
هنا ما نفدت المات هللا فإن الكلمات موجودة هنا ،ستة آالف وشوية المة ،لكن ما نفت معاين
المات هللا سبحان وتعاىل.
فكان اإلمام علي هنع هللا يضر وارم هللا وجه على سبيل املثال يقول:
فسرت فاُتة الكتاب مبا أعرف ـ وأنتم تكتبون خلفي ـ لوقرمت ـ يعين ْحَّلتم ـ سبعني بعرياً].
[لو
ع
عحي ِرملوا سبعني مجالً اتب والها يف تفسري فاُتة الكتاب ،والقرآن ال يعكرر ،فلو أحدام الَّف خاطره
ورجع لإلمام القشريي هنع هللا يضر وأرضاه ،ل تفسري إشاري ـ إشارات فقط يف القرآن ومساه "لطائف اإلشارات"
فأول ال سورة فيها بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،فيقول :بسمميحرلا نمحرلا هللا  ليس معناها واحد يف ال
السور ،ففي أول ال سورة أتى هلا مبعىن.
فباسم هللا الرْحن الرحيم يف أول الفاُتة هلا معىن ،غري اليت يف البقرة غري اليت يف آل عمران ،وهكذا،
ملاذا؟ ألن معاين االم هللا ال عد هلا وال حدود هلا من لاب:
﴿ َواتَّـ ُقوا هللا َويُـ َعلِ ُم ُك ُم هللا ﴾ (919البقرة).
فالذي سيعلمك هو هللا سبحان وتعاىل.
ِ
ار ٌك ﴾ (29األنعام).
﴿ َو َه َذا كتَ ٌ
اب أَنْـ َزلْنَاهُ ُمبَ َ
ولذلك براة القرآن هي املستمرة مع الصاحلني الصادقني يف ال زمان ومكان.
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﴿م ِ ِ
ْي يَ َديْ ِه ﴾ (29األنعام).
صد ُق الَّذي بَـ ْ َ
ُ َ
ال ما يف الكتب السابقة من الذي يصدق عليها ،القرآن وماذا يعين هذا؟
ما ذاروه يف اتبهم مما وافق علي القرآن تعرف أن هذا الكالم حقيقي وانزل من عند الرْحن ،ما مل
ومغري ،وليس من أصل هذه الكتب املقدسة اليت أنزهلا هللا على موسى
ومبدل ع
يوافق القرآن فيكون عحمرف ع
وعيسى وداود وغريهم ،عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالم.
ما الواجب علينا حنو هذا الكتاب بعد استجالب براات ؟
وبراة القرآن أعظم من براة مجيع األاوان ،حىت تعرفون ذلك.
ُيكن أذار من حوايل مخسة عشر سنة يف إيطاليا عملوا جتارب على بعض النبااتت ،وأتوا
بتسجيالت للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وسجلوها وشغلوها على هذه النبااتت ،فالحظوا عجباً يف
حمصول هذه النبااتت ،ألهنا مسعت تسجيالً لعبد الباسط وهو يقرأ اتاب هللا سبحان وتعاىل.
براة القرآن أارب من براة مجيع األاوان يف ال شيئ ،ولكن ُتتاج للتقوى اليت حيبها الرْحن سبحان
وتعاىل.
﴿ َولِتُـ ْن ِذ َر أ َُّم الْ ُق َرى َوَم ْن َح ْوَلَا ﴾ (29األنعام).
ومسيت أم القرى ألهنا أم جلميع بلدان اجلزيرة العربية ،فكلهم اانوا حيجون يف
وأم القرى وهي مكة ،ع
مكة ويتاجرون يف مكة ،وال أحواهلم متجهة إىل مكة.
ومن العجيب الذي عمل قسم الفلك يف جامعة القاهرة من حوايل عشرين سنة ،وجدوا علمياً أن
مكة هي مراز الكون قدُياً وحديثاً ،يعين ملا اانت القارات املوجودة أفريقيا وآسيا وأورولا واسرتاليا فقط
اانت مكة هي مراز األرض.
ملا ظهرت األمريكتني وأوراسيا وغريهم أيضاً ظلت اما هي يف العصر احلديث هي مراز األرض،
هي النقطة املرازية اليت تدور حوهلا ال بقاع األرض.
ولذلك إختارها هللا سبحان وتعاىل لتكون قبلة للمسلمني أمجعني يف اافة مشارق ومغارهبا.
﴿ َولِتُـ ْن ِذ َر أ َُّم الْ ُق َرى َوَم ْن َح ْوَلَا ﴾ (29األنعام).
من الذي ُيشي يف رحاب القرآن،
َّ ِ
ين يُـ ْؤِمنُو َن َِبآل ِخ َرةِ يُـ ْؤِمنُو َن بِ ِه ﴾ (29األنعام).
﴿ ا لذ َ
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اجلماعة الذين يؤمنوا أبن في حياة آخرة ،وفي جنة وفي نعيم وفي حساب وفي عقاب ،وفي غريه
سيعؤمنوا ب  ،ومن أيضاً؟
ِ ِ ِ
﴿ والَّ ِذ ِ
ِ
صالِتِِ ْم ُُيَافِظُو َن ﴾ (29األنعام).
ين يُـ ْؤمنُو َن َِبآلخ َرة يُـ ْؤمنُو َن بِه َو ُه ْم َعلَى َ
َ َ

اخلميس 9292/7/92 :موافق 92ذي احلجة  2119هـ لقاء املقطم مسجد الفائزين

