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 اإلسالم بلدان حكام وإىل األعالم العلامء إىل

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

 سالم اهللا ورمحته عليهم أمجعني.

 عد:أما ب

بوارق اهلد يف تفسري فإن مما جيب التنبيه إليه، أنه خرج يف هذه األيام كتاب سامه صاحبه 

من -ويستحق أن يسمى بوارق الضالل والظالم مؤلفه / حممد عزت نرص اهللا  الساموات العىل

وهذا املؤلف قد أبشع وشنع يف كتابه عىل مجيع علامء املسلمني املفرسين من  -أهل طرابلس

قدمني واملتأخرين، حتى الصحابة والتابعني وحتى رسول رب العاملني، ونسبهم إىل اجلهل املت

بتفسري آيات القرآن احلكيم استدعاء منه إىل اإلقبال والقبول عىل تفسريه، املبنية قواعده عىل 

الكفر باآليات والتكذيب بالنبوات والتعلق باملحاالت واملجهوالت، وعىل قلب احلقائق يف 

ول واملنقول وأنه للخرافات والرتهات أشبه منه بتفسري اآليات، العتقاده يف خمالفته جلميع املعق

ا للناس بعقله، فهو خيالف احلقائق خمالفة غري خافية ألحد عىل  علامء املسلمني أنه قد وضع ناموسً

 حد ما قيل: خالف تذكر.

يانة ألسامعهم وأبصارهم عام هلذا جيب التنبه هلذا الكتاب بمنعه من دخول بلدان املسلمني ص

 وضع فيه من فنون األباطيل وركوب التعاسيف يف التأويل والتبديل والزيغ عن سواء السبيل.

ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئًا، واهللا خليفتي عليكم وأستودع اهللا دينكم 

 وأمانتكم وخواتيم عملكم.

 الشيخ

 عبد اهللا بن زيد آل حممود

 حاكم الرشعية والشؤون الدينيةرئيس امل





 
 

 اهلدى بوارق صاحب األقوى عىل باحلق الرد

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ

احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، وأشهد أن ال إله إال اهللا، 

ا عبده ورسوله الذي شهادة مربأة من كل قول واعتقاد ال حيبه اهللا وال يرضاه. وأشه د أن حممدً

اصطفاه من بني خلقه واجتباه واختاره ألعباء نبوته وتبليغ رسالته، فأوحى إليه ما أوحاه... 

اللهم صل عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وأصحابه الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل 

 وعملوا بمقتضاه.

 أما بعد:

صب عىل أعامل الناس عالمات يعرف هبا صالحهم فإن اهللا سبحانه بحكمته وعدله قد ن

من فسادهم، وحسن قصدهم من سوء اعتقادهم. فمن أرسّ رسيرة ألبسه اهللا رداءها عالنية إن 

ا فرش، قال تعاىل: ا فخري وإن رشًّ ُ ﴿ خريً ن لَّن ُ�ِۡرَج ٱ�َّ
َ
َرٌض أ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ ۡم َحِسَب ٱ�َّ

َ
أ

ۡضَ�َٰنُهۡم 
َ
ُ َ�ۡعلَُم  َولَوۡ  ٢٩أ َرۡ�َ�َٰكُهۡم فَلََعَرۡ�َتُهم �ِِسيَ�ُٰهۡمۚ َوَ�َۡعرَِ�نَُّهۡم ِ� َ�ِۡن ٱۡلَقۡوِل� َوٱ�َّ

َ
�ََشآُء َ�

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم 
َ
  .]٣٠-٢٩حممد: [ ﴾٣٠أ

 ]الدين يف متفاوتون الناس[
ويرشحه إن الناس متفاوتون يف هذا الدين ويف كتاب اهللا املبني؛ ما بني حمب له يدافع عنه 

ويبرش به وحيمله عىل املعنى املراد منه بدون حتريف وال تبديل وال ميل عن سواء السبيل، وبني 

كاره له حياول أن حيرفه عن املعنى املراد منه ليبدل كالم اهللا، فهو ينقصه ويشينه بكل سبيل. وقد 

كتور حممد عزت نرص العىل ملؤلفه الد بوارق اهلد يف تفسري السامواترأيت كتابًا سامه صاحبه 
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شنع فيه عىل مجيع علامء املسلمني املفرسين من املتقدمني واملتأخرين،  -من أهل طرابلس-اهللا 

وأن تفاسريهم كلها تعتمد عىل اإلرسائيليات يف تفسري اآليات، ويزعم أن تفاسري ابن عباس 

 بالكلية.وأهنم يعرفون معاين القرآن  -أهنا كلها باطلة-ومجيع الصحابة والتابعني 

 ]كثري البن "اهللا نرص" مهامجة[
وقال: إنه أقل التفاسري احتواء لإلرسائيليات، لكنه رغم ذلك نراه  تفسري ابن كثريثم ذكر 

ك اإلرسائيليات وخلفياهتا الفكرية فينكر أي رواية تنص عىل ما خيالفها أو ينقضها، كام  َ يقع يف رشَ

ٞ ِ� فَلَٖك ﴿ ن زيد بن أسلم يف تفسري قوله تعاىل:أنكر القول الصحيح الذي قاله عبد الرمحن ب َوُ�ّ
ا. قال: الواقع  .]٤٠يس: [ ﴾٤٠�َۡسَبُحوَن  أي بني السامء واألرض فعده ابن كثري من الغريب جدًّ

أن ابن كثري يعتمد يف تفسريه عىل الروايات واألقوال أكثر من اعتامده عىل اللغة واالجتهاد 

ري يقول هبا غريه وليس بمفرس جمتهد إال فيام ندر من ترجيح أو اخلاص فهو ناقل جلملة تفاس

 اجتهاد... انتهى.
إنه لو اقترص يف لومه عىل ابن كثري فحسب لكان أسهل، لكنه تعد فبغى وطغى  :وأقول

عىل مجيع علامء املسلمني من املفرسين املتقدمني واملتأخرين، فسجل عجزهم عن فهم القرآن 

العربية، وأنه مل يكن هلم دور يف الفهم املستقل لآليات الكونية... وأشار إىل  املبني وعن فهم اللغة

ا يف التفسري يعتمد عىل التحليل وفهم القرآن عن طريق دراسة اللغة  ا جديدً أنه سيصنع منهجً

 العربية.

ا خيرج القرآن عن معانيه الصحيحة املتبادرة إىل األذهان وإىل ما يسبق إليه ا يريد بذلك تفسريً

فهم كل إنسان، وال عالقة هلا بالدين؛ باألحكام وال أمور احلالل واحلرام... وإنام يتمحض يف 

العلوم املادية والكشوف الكونية والنجوم اخلفية وسائر علوم الفلك والطبيعة كتفسريه بوارق 

 الضالل.

ع من هذا وإننا مل نر يف سائر كتب املؤلفني املخالفني للمسلمني يف الدين أبشع وال أشن
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الكتاب الذي استخرجه حممد عزت نرص اهللا وانتهك فيه حرمات مجيع املسلمني ومجيع املفرسين 

 من املتقدمني واملتأخرين حتى الصحابة والتابعني.

... وإنه ال حيل حلكام املسلمني وعلامئهم أن يسمحوا بدخول هذا الكتاب إىل بالدهم اتقاء 

 الفتنة به واتقاء تأويله وحتريفه.

 يـــا فرقـــة جهلـــت نصـــوص نبيهـــا
 

 وقصـــــوده وحقـــــائق القـــــرآن 
 

ــــوده ــــه وجن ــــىل أتباع ــــطوا ع  فس
 

 بـــــالبغي والتكفـــــري والطغيـــــان 
 

 ]املفرسين عىل محلته من نامذج[
فكالمه يف ابن كثري واحلط من قدره وتفسريه إنام هو بمثابة التمهيد منه هلدم سائر التفاسري 

كيم، فهو يريد حتطيمها لقطع صلة الناس هبا، ويستدعي إىل اإلسالمية املتضمنة ملعاين القرآن احل

اإلقبال والقبول لتفسريه الذي هو كرساب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه مل جيده شيئًا... 

فتفسريه ال يمت للتفسري الرشعي بصلة وال للغة العربية، بل هو أجنبي وغريب عن معرفة معاين 

 عربية.اآليات القرآنية واللغة ال

ــــــــبه جلينًــــــــا ــــــــبكناه ونحس  س
 

 فأبــد الكــري عــن خبــث احلديــد 
 

فدونك نص لفظه الدال عىل شدة ضغنه وبغضه جلميع علامء املسلمني املفرسين من 

 املتقدمني واملتأخرين وكأنه قد أخرج نفسه برغبته واختياره عن املسلمني.

ين يف زماننا شأهنم كشأن (إن املسلمني املفكر :قال يف الصفحة الثالثة من مقدمة كتابه

ا رغم التقدم امللحوظ يف علوم الفلك والطبيعة عن  املسلمني املفكرين القدامى قد عجزوا متامً

ا، وعجزوا بالتايل عن املسامهة يف تقدم هذه  فهم اآليات الكونية يف القرآن الكريم فهامً صحيحً

 متعلق بتقدم هذا العلم أو ذلك).العلوم مما يدل عىل أن هذا العجز اإلسالمي يف التفكري غري 

(كذلك عجز العلامء واملفكرون من املسلمني قديامً وحديثًا، ألنه مل يكن هلم  ثم عاد يقول:

دور يف الفهم املستقل غري املرتبط باإلرسائيليات والنظرات الضيقة والروايات املنسوبة لكبار 
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 فلم يفرقوا بني الغث والسمني). املفرسين والعلامء واملفكرين كابن عباس والسدي وغريمها

(إن التصور القديم واحلديث لد علامء الدين واملفكرين املسلمني للسموات  ثم عاد يقول:

واألرض هو تصور خاطئ ويقوم يف جممله عىل أسس واهية من الفكر السطحي، وها هي كتبهم 

 القديمة وسجالهتم تبث حريهتم البالغة يف تفسري السموات واألرض.

ا ومغلوالً وغري قادر وإن ه بسبب هذا العجز البالغ وتلك احلرية ظل الفكر اإلسالمي مقيدً

 عىل حسم املوقف الفكري احلديث لصالح اهلد واإليامن باهللا).

ا ال بد من حترك فكري رسيع يأخذ زمام املبادرة الفكرية من أيدي  ثم عاد يقول: (فإذً

 احليار والعاجزين).. انتهى.

ذا الكاتب قد كشف للناس لباسه وأبد هلم سوأة التباسه، سقط من قمة إن ه وأقول:

اهلد فهو، ثم امتطى غارب الغي فغو. فدونكه يسري هائامً يف مهامه اجلهالة والضاللة مل 

وٓءِ إِ�َّ مَ ﴿ يلجم نفسه بلجام التقو فنزعت به إىل رش غاية وأبعد أمد. ۢ بِٱلسُّ اَرةُ مَّ
َ
ا إِنَّ ٱ�َّۡفَس َ�

 ٓ ا شنعاء عىل الدين وعىل القرآن احلكيم وعىل كافة  .]٥٣يوسف: [ ﴾رَِحَم َرّ�ِ وأنه قد أثارها حربً

علامء املسلمني املتقدمني واملتأخرين حتى الصحابة والتابعني وحتى رسول رب العاملني بعبارات 

ثًا واحلق باطالً تقتيض اجلنف واجلفاء، وتنايف اإلنصاف واحلفاء، قد جعل اجلد عبثًا والترب خب

ا.  والباطل حقًّ
ومن املعلوم أن قبح اجلفاء ينايف احلفاء، وأن نجوم الظاهر يدل عىل خبث الباطن، وأنه مل 

جيرتم أحد جريمة يعم هبا مجيع علامء املسلمني املفرسين من املتقدمني واملتأخرين كجريمة هذا 

لامء املسلمني املفرسين، حيث سجل الكاتب الذي ينبض قلبه بالضغن وقلمه بالطعن عىل كافة ع

ا خيرج القرآن عن معانيه  عجزهم وحريهتم عن فهم القرآن الكريم، يريد بذلك فهامً وتفسريً

الصحيحة إىل العلوم الطبيعية الكونية والنجوم اخلفية وسائر العلوم والفنون املادية.. فكالمه 

ا يف البطال ن ومن أنه مل يبق من لدن نزول القرآن يعد من الباطل املكشوف الذي يؤكد بعضه بعضً

إىل هذا الزمان من يعرف معاين القرآن حتى وال النبي عليه أفضل الصالة والسالم، فإن هذا من 
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ۡفَ�ٰهِِهۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذٗبا ﴿ لوازم قوله.
َ
  .]٥الكهف: [ ﴾٥َكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج ِمۡن أ

 نعــوذ بــرب النــاس مــن كــل طــاعن
 

 علينــــا بســــوء أو ملــــح بباطــــل 
 

 ومـــن كاشـــح يســـعى لنـــا بمعيبـــة
 

 ومن ملحق يف الدين ما مل نحـاول 
 

 ]العلامء املفرسين عن الدفاع واجب[
إن الناس كلهم يعرفون العلامء وفضلهم وعلو قدرهم وعموم نفعهم، وأهنم محلة احلجة 

ل املبطلني وتأويل اجلاهلني، والبيان والسنة والقرآن، ينفون عن الدين حتريف الغالني وانتحا

 فسعادة العباد والبالد بوجودهم، فلحومهم مسمومة، وعادة اهللا يف عقاب منتقصهم معلومة.

هلذا وجب علينا أن نذب عن عرضهم وأن نحمي كرامتهم من هذا األفاك األثيم، وأن نبني 

 لدفع رضر املعتدين بطالن ما اقرتفه عليهم من الكذب والبهتان املبني، إذ لوال من يقيمه اهللا

من ح� مؤمًنا من « قال:  ملسو هيلع هللا ىلصودحض املبطلني لفسد الدين. وقد ثبت يف احلديث أن النبي 

فام بالك بحامية كرامة مجيع علامء املسلمني  !*"»منافق ير�د شينه ح� اهللا حلمه من نار جهنم

 الذين من عاداهم فقد بارز اهللا تعاىل باحلرب.

(وإين وقد حالفني التوفيق يف وضع هذه الدراسة واحلمد هللا ـ ال  ثم قال الكاتب يف تفسريه:

أدعي لنفيس الكشف يف الوصول إىل ما مل يصل إليه أحد قبيل من العلامء واملفكرين وحتى من 

مدعي الكشف والوالية، ولكن أقوهلا رصاحة: إن مجيع البوارق وهي األفكار التي تضمنها هذا 

 ارت بصرييت فسجلتها يف فقرات عىل قدر استطاعتي).الكتاب قد ملعت يف خاطري فأن

إن هذا التفسري الذي رفع عقريته بمدحه هو ليس بتفسري لآليات القرآنية وال  :وأقول

لألحاديث النبوية وال اللغة العربية وال يمت للتفسري بصلة... وإنام هو خطرات من وساوس 

كتب يدعي يف تفسريه بأنه قد وصل إىل فكرية يتقلب فيها مع األهواء وخيبط خبط العشواء.. 

معرفة أرسار السموات بام ال يعرفه الرسول وال الصحابة والتابعون وال سائر علامء املسلمني 

 .أنس بن معاذ حديث من وأمحد اودد أبو أخرجه  )١(
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املفرسين، فهو تفسري منكور يشتمل عىل بدع من القول والزور. هو للخرافات أقرب منه لتفسري 

 اآليات.

ــــــه ــــــا رويت ــــــل أيامً ــــــام يعم  أق
 

 جلهـــد باملـــاءر املـــاء بعـــد اـففســـ 
 

ألن التفسري الذي ال يعرفه الرسول وال الصحابة وال التابعون وال سائر علامء املسلمني من 

املتقدمني واملتأخرين وخيرج القرآن عن معانيه املتبادرة إىل األذهان وإىل ما يسبق إليه فهم كل 

ا وإنام هو من وساوس الشياطني، كهذا التف سري الذي محل رايته إنسان، فإنه ليس بتفسري أبدً

وبادر بفكرته فإنه مبنية قواعده عىل الكفر باآليات والتكذيب بالنبوات والتصديق باملحاالت 

 واملجهوالت، وعىل قلب احلقائق يف املعقول واملنقول.

وكل من له أدنى مسكة من عقل متى تأمل كالمه يتبني له بطريق الوضوح أنه اختار تكذيب 

 ، وأنه اختار العمى عىل اهلد، والقبيح عىل احلسن، والباطل عىل احلق.القرآن عىل اإليامن به

ا ليس بالتلويح بأن مجيع علامء املسلمني من لدن نزول القرآن حتى اآلن  وقد رصح ترصحيً

أن تصورهم للسموات واألرض تصور خاطئ ويقوم يف جممله عىل أسس واهية من الفكر 

 السطحي.

ثم سائر أصحابه ومجيع علامء املسلمني املتقدمني  أوالً  ملسو هيلع هللا ىلصيعني بذلك رسول اهللا 

 واملتأخرين، فإن هذا رصيح من قوله، واجلنون فنون.

ألن من كان يف أصل عقيدته التي ينتحلها أن اهللا سبحانه مل خيرب يف كتابه بحقيقة السموات 

 وتكذيب واألرض... وإنام أخرب الناس بام ال يعرفون وبام ظاهره باطل... فإن هذا كفر باهللا

بالكتاب وبام أرسل اهللا به رسله، فإن من لوازم هذا القول أن اهللا سبحانه مل يوح هذا القرآن إىل 

 نبيه لإليامن به والعمل بموجبه.

وإنام أراد من خلقه أن يطلقوا أذهاهنم وأفكارهم يف حتريف كالمه عن مواضعه، وتأويله 

ملنكرة والتأويالت املستكرهة التي هي باألحاجي عىل غري معناه، وينتحلوا له وجوه االحتامالت ا

 واهلذيان أشبه منها باحلقيقة والربهان.



)١٠عىل صاحب بوراق اهلد ١١  ) الرد باحلق األقو 

من لوازم قوله أن اهللا مل يبني احلق باللفظ الرصيح الذي حيفظ عن [

 ]الوقوع بالباطل
فإن من لوازم هذا القول أن اهللا سبحانه مل يبني احلق باللفظ الرصيح الذي حيفظ عن الوقوع 

، حتى جاء هذا الكاتب فعرب عن احلق برصحيه دون اهللا ورسوله وأصحابه ودون سائر يف الباطل

علامء املسلمني املفرسين من املتقدمني واملتأخرين... وهذا التفسري للسموات العىل يظهر بطالنه 

ۡمرِهِۦٓ ﴿ يف تفسري قوله تعاىل:
َ
َ�ُٰتۢ بِأ  .]١٢النحل: [ ﴾َوٱ�ُُّجوُم ُمَسخَّ

كوين وتشكيل حجارة جهنم وحرها وعذاهبا، فهي مسخرة لتوليد (مسخرات لت قال:

ا للنار). فيقال  الطاقة اهلائلة التي تتجمع يف السامء وتنصب يوم القيامة داخل جهنم وتكون وقودً

�ِض ﴿ هلذا األفاك األثيم: من أنبأك هبذا واهللا يقول:
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُهۡم َخۡلَق ٱلسَّ ۡشَهد�ُّ

َ
ٓ أ ا  ﴾۞مَّ

ُٰصوَن ﴿ فهذا كله من التخرصات الكاذبة. واهللا يقول: .]٥١ الكهف:[ ِيَن ُهۡم ِ�  ١٠قُتَِل ٱۡ�َ�َّ ٱ�َّ
 أي من اجلهل ساهون. .]١١-١٠الذاريات: [ ﴾١١َ�ۡمَر�ٖ َساُهوَن 

فهو من جهله ببالغة معاين القرآن وجهله باللغة العربية يعيب الفصحاء البلغاء املتبحرين 

 رآن املبني. فهو كام قيل: أنف يف السامء واست يف الثر.يف العلم بمعاين الق

وير أن اهلد واحلق يف كالمه وعباراته دون كالم اهللا ورسوله، وهذا ظاهر كالم 

� َشَ�ِٰطَ� ﴿ امللحدين واحليار املكذبني كهذا وأمثاله. قال تعاىل: ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ
َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا لُِ�ّ

�ِس َوٱ�ِۡ  ۖ فََذرُۡهۡم ٱۡ�ِ ّنِ يُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض زُۡخُرَف ٱۡلَقۡوِل ُغُروٗرۚ� َولَۡو َشآَء َر�َُّك َما َ�َعلُوهُ
وَن  ۡ�  ١١٢َوَما َ�ۡفَ�ُ

َ
ْ َما ُهم  َِٔوِ�َۡصَ�ٰٓ إَِ�ۡهِ أ ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ َولَِ�َۡضۡوهُ َوِ�َۡقَ�ِفُوا َدةُ ٱ�َّ

قۡ   . ]١١٣-١١٢األنعام: [ ﴾١١٣َ�ِفُوَن مُّ
فيالــك مــن آيــات حــق لــو اهتــد 

 

ـــا  ـــن هوادي ـــق ك ـــدُ احل ـــن مري  هب
 

 ولكـــن عـــىل تلـــك القلـــوب أكنـــة
 

 فليست وإن أصغت جتيب املناديا 
 

فإن القرآن نزل بلسان عريب مبني، يعرف العوام عىل سذاجتهم وبدهيتهم أكثر معانيه وما 
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ر احلالل فضالً عن العلامء األعالم. وكان الصحابة يسألون يشتمل عليه من األحكام وأمو

كنا إذا تعلمنا عرش آيات مل عام أشكل عليهم من القرآن، يقول ابن مسعود:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

وقد وصف اهللا كتابه بالبيان أي: اجلالء  .!*"نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل هبن

 أي: البني الواضح. .]٢القصص: [ ﴾٢ۡلِكَ�ِٰب ٱلُۡمبِِ� تِۡلَك َءاَ�ُٰت ٱ﴿ والظهور. فقال سبحانه:

 ]القرآن أكثره آيات حمكامت جليات[

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ِۡهمۡ ﴿ وقال تعاىل: نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱّ�ِۡكَر ِ�ُبَّ�ِ
َ
فالقرآن أكثره  .]٤٤النحل: [ ﴾َوأ

ألحد تبديلها وال تغيريها وال النظر  آيات حمكامت ظاهرات جليات يدل لفظها عىل معناها، ليس

يف أمر خيالفها. وقد اشتمل القرآن عىل العلوم اإلهلية، وأصول العقائد الدينية، وتوحيد األسامء 

والصفات، وأحكام العبادات، وحل املشكالت، ودحض الشبهات، وحتقيق البعث بعد الوفاة 

اجلنة والنار، وقوانني الفضائل للجزاء عىل األعامل، واإليامن بوجوب الرب واملالئكة و

 واآلداب، وقواعد الترشيع السيايس واملدين واالجتامعي، وكونه هداية عامة للبرش كلهم.
فهو رمحة للعاملني، وهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة، ودستور العدالة، 

يه املسلمون السابقون من وقانون الفضيلة، والواقي من الوقوع يف الرذيلة. يوازن بني ما كان عل

ْ ِمن دَِ�ٰرِهِم بَِغۡ�ِ ﴿ السيادة والعزة والقوة ملا كانوا مؤمنني به متبعني ألمره وهنيه ۡخرُِجوا
ُ
ِيَن أ ٱ�َّ

َمۡت َصَ�ِٰمُع وَ  َُّهّدِ ِ ٱ�َّاَس َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل ۗ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ٱ�َّ ُ ْ َر�َُّنا ٱ�َّ ن َ�ُقولُوا
َ
ٓ أ �َِيٞع َحّقٍ إِ�َّ

َ لََقوِيٌّ  ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ ُه ُ َمن يَنُ�ُ نَّ ٱ�َّ ِ َكثِٗ��ۗ َوَ�َنُ�َ  َعزِ�ٌز َوَصلََ�ٰٞت َوَمَ�ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها ٱۡسُم ٱ�َّ
ْ بِٱلۡمَ  ٤٠ َمُروا

َ
َكٰوةَ َوأ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا

َ
�ِض أ

َ
ُٰهۡم ِ� ٱۡ� َّ� كَّ ِيَن إِن مَّ ْ َعِن ٱ�َّ ۡعُروِف َوَ�َهۡوا

ُمورِ 
ُ
ِ َ�ٰقَِبُة ٱۡ�   .]٤١-٤٠احلج: [ ﴾٤١ٱلُۡمنَكرِ� َوِ�َّ

وبني ما حل بخلفهم يف هذا العرص من الضعف والعجز والشقاق ملا ضعف عملهم به 

وساء اعتقادهم فيه. وبيان موافقته لصالح البرش كلهم يف عالج عللهم وإصالح جمتمعهم 

 .مسعود ابن حديث من الكرب يف البيهقي أخرجه  )١(
                                                            



)١٠عىل صاحب بوراق اهلد ١٣  ) الرد باحلق األقو 

ائعه عىل العقل والفطرة، وجلب املصلحة ودرء املفسدة. وهذه هي احلكمة بانطباق عقائده ورش

� ﴿ التي أنزل اهللا هبا كتبه وأرسل هبا رسله ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ٱ�َّ بَّ�ِ مُّ
  .]١٦٥النساء: [ ﴾َ�ۡعَد ٱلرُُّسلِ 

لناس أحسن نظام باحلكمة واملصلحة فهو صالح لكل زمان ومكان، قد نظم أحوال ا

والعدل واإلحسان... فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه وانقادوا حلكمه وتنظيمه ووقفوا عند حدوده 

 ومراسيمه لصاروا به سعداء.

وليس من شأن القرآن الكريم وال من شأن علامء املسلمني املفرسين بأن يبينوا للناس ما 

ارهبم من كشوفهم واخرتاعاهتم وصنائعهم وسائر ما يصلون إليه بكسبهم وأفكارهم وجت

 يدركونه من األشياء الغامضة والنجوم اخلفية وغريها.

ألن هذه من شأن الباحثني يف علوم الطبيعة والفلك وسائر األمور الكونية، وال تعلق هلا 

مون أفكارهم بأمور الدين وال القرآن املبني. والناس منذ خلق اهللا آدم إىل يومنا هذا وهم يستخد

 وجتارهبم يف تطوير املخرتعات من الصناعات وكشف غوامض اآليات واخلفيات.

ا من ورق  وقد أخرب اهللا سبحانه عن مبدأ آدم وحواء وأهنام بداعي احلاجة عمال هلام لباسً

ا من اخلوص تسرت عوراهتام-الشجر يسرت سوأهتام  وهذه هي مبدأ الصنائع يف الدنيا  -أي ثيابً

لبوسات التي تسرت هبا العورات، كام أن األواين التي يطبخون فيها ويأكلون ويرشبون وخاصة امل

فيها هي من الطني، فهذه من أمور احلياة التي تدعو إليها احلاجات إذ احلاجة هي أم االخرتاع. 

ُ ﴿ ويف عموم قوله تعاىل: .!*"»أنتم أعلم بأمور دنيا�م«: ملسو هيلع هللا ىلصوتدخل يف عموم قوله  َوٱ�َّ
ۡ�َيا ﴿ وقوله سبحانه: .]٩٦الصافات: [ ﴾٩٦ُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَن َخلَقَ  َ�ۡعلَُموَن َ�ِٰهٗر� ّمَِن ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

  .]٧الروم: [ ﴾٧وَُهۡم َعِن ٱ�ِخَرةِ ُهۡم َ�ٰفِلُوَن 
ونحن ال نكابر يف إنكار ما أدركه هؤالء من علم الكون وما اكتشفوه من األرسار واآليات، 

 .وعائشة أنس حديث من مسلم أخرجه  )١(
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يكتشفوا فيام هو آت من كل ما يعد من خوارق العادات، ومن كل ما يؤهلهم  وما عسى أن

للوصول إىل الغايات الداخلة يف حدود مقدرهتم، فقد رأ الناس عجائب ما صنعوه من 

الطائرات اهلوائية جتارية وحربية حيث حتلق يف األجواء حتى تتجاوز املحيط اهلوائي، 

ىص قعر البحار بحيث يعلوها بمن فيها املاء واألمواج، والغواصات البحرية التي تغوص يف أق

 ويتخاطبون من أقىص البقاع بحيث يتحدث أهل املرشق مع أهل املغرب.

ويف بلدان أوربا وأمريكا يتكلم مع من يف نجد واخلليج واحلجاز، بحيث يكلم أحدمها 

لبحار املضطربة صاحبه بكالم جيل غري خفي وبينهام الوديان الساحقة واجلبال الشاهقة وا

والسحب املتقصفة واألهوية املزعجة، كل هذه مل تكن حائلة دون سامع أحدمها خلطاب اآلخر. 

فلو حتدث متحدث بذلك قبل وقوعه وقبل وقوف مجيع الناس عىل حقيقته ألنكروه أشد اإلنكار 

 الستبعادهم إمكانيته وعدم اتساع عقوهلم لقبوله.

ر وعموم املنافع الكبار، وكل من هذه من احلقائق التي ال وحسبك ما يف الكهرباء من األرسا

يسمو إىل جوها غبار، فال جمال للشك فيها، وهي من مكمالت الكرامة والراحة والرفاهية 

للناس، توجب الشكر والعبادة هللا رب العاملني الذي خلق موادها يوم خلق السموات واألرض 

، واملكتشفون يعرتفون بأن ما خفي عليهم من أرسار وأودعها يف مظاهنا إىل وقت حاجة الناس هلا

الكون أكثر مما يعرفون، وأهنم كلام أوغلوا يف كشف يشء تبني هلم من جهلهم ما مل يكونوا 

 حيتسبون.. ومن طبيعة النفوس التطلع إىل كل مستور عنها من كل ما تظنه يف متناوهلا.

 ]دهاالكتشافات العلمية احلديثة من نعم اهللا عىل عبا[
هذه كلها من النعم التي أكرم اهللا هبا عباده والتي توجب عليهم الشكر والطاعة هللا رب 

ِ َوٱۡ�َۡحِر ﴿ العاملني لدخوهلا يف عموم قوله سبحانه: ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدَم وََ�َۡلَ�ُٰهۡم ِ� ٱۡلَ�ّ ۞َولََقۡد َكرَّ
 ٰ ۡلَ�ُٰهۡم َ�َ ّيَِ�ِٰت َوفَضَّ ۡن َخلَۡقَنا َ�ۡفِضيٗ� َوَرزَۡقَ�ُٰهم ّمَِن ٱلطَّ   .]٧٠اإلرساء: [ ﴾٧٠ َكثِ�ٖ ّمِمَّ

غري أنه بمقتىض االختبار وعلم اليقني نجد الناس وخاصة هؤالء املكتشفني يرجعون 



)١٠عىل صاحب بوراق اهلد ١٥  ) الرد باحلق األقو 

القهقر يف األخالق والفضائل والدين عىل نسبة عكسية مطردة يف ارتقائهم يف االخرتاعات 

ا يف الرذائل، وجرأة عىل ارتكاب والصنائع والكشوف وسائر العلوم املادية ، فهم يزدادون إرسافً

فنون اجلرائم، فضالً عن ترك الفرائض والفضائل، حتى كاد الكثري منهم يفضل اإلباحية املطلقة 

عىل كل ما يقيد الشهوة من عقل وخلق وآداب ودين، وحيبون أن يعيشوا عيش البهائم، ليس 

ْ َ�َتَمتَُّعوَن ﴿  صالة وال صيامعليهم أمر وال هني وال حالل وال حرام وال ِيَن َ�َفُروا َوٱ�َّ
َُّهۡم  نَۡ�ُٰم َوٱ�َّاُر َمۡثٗوى ل

َ
ُ�ُل ٱۡ�

ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
  .]١٢حممد: [ ﴾١٢َوَ�أ

وقد دعا اهللا عباده إىل النظر واالعتبار يف خملوقاته ليزدادوا بذلك إيامنًا ويقينًا وعبادة، يقول 

ۡلَ�ِٰب إِنَّ ِ� ﴿ اهللا سبحانه:
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ �َ�ٰٖت ّ�ِ �ِض َوٱۡختَِ�ِٰف ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  ١٩٠ َخۡلِق ٱلسَّ

�ِض 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُروَن ِ� َخۡلِق ٱلسَّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم َوَ�َتَفكَّ َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱ�َّ َر�ََّنا َما ٱ�َّ

 .]١٩١-١٩٠آل عمران: [ ﴾١٩١َذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ َخلَۡقَت َ�ٰ 
�ِض� َوَما ُ�ۡغِ� ٱ�َ�ُٰت َوٱ�ُُّذُر َعن قَۡوٖ� ﴿ وقال سبحانه:

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ْ َماَذا ِ� ٱلسَّ قُِل ٱنُظُروا

والعرب والتفكر املعترب إنام تستفيد وصدق اهللا ورسوله فإن اآليات  .]١٠١يونس: [ ﴾١٠١�َّ يُۡؤِمُنوَن 

 به النفوس اخلرية النرية املستعدة لقبول احلق والتوجه إىل طلبه واتباعه.
ا، فهي حتيل كل يشء إىل  ا ونفورً ا وعتوًّ أما النفوس الرشيرة فإهنا تزداد به طغيانًا وكفرً

بمعنى أهنا املوجدة هلا دون  الطبيعة وينسبون آيات اهللا وخملوقاته يف أرضه وسامواته إىل الطبيعة،

ا  ا واستكبارً اهللا عز وجل، ويسميهم العلامء بالطبعيني فهؤالء ال تزيدهم اآليات والعرب إال نفورً

ا ا وعنادً ۚ� فَٱنُظۡر َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة ﴿ وجحودً نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
ٓ أ ْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَها وََجَحُدوا

ۡت َعلَۡيِهۡم َ�َِمُت َرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن ﴿ .]١٤النمل: [ ﴾١٤ٱلُۡمۡفِسِديَن  ِيَن َحقَّ َولَۡو َجآَءۡ�ُهۡم  ٩٦إِنَّ ٱ�َّ
ِ�َم 

َ
ٰ يََرُواْ ٱۡلَعَذاَب ٱۡ�   .]٩٧-٩٦يونس: [ ﴾٩٧ُ�ُّ َءايٍَة َح�َّ

 أقلقـــــــــتم الســـــــــابح يف جلـــــــــة
 

 أطـــــرتم يف اجلـــــو ذات اجلنـــــاح 
 

ــــــا ــــــتم عرضــــــة للفن  هــــــذا وأن
 

ـــ  ـــاحفكي ـــا وق ـــرتم ي ـــو عم  ف ل
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مع العلم أن القرآن يشتمل عىل بيان كثري من آيات اهللا سبحانه يف اآلفاق ويف األنفس كام 

ۗ ﴿ قال سبحانه: نَُّه ٱۡ�َقُّ
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ نُفِسِهۡم َح�َّ

َ
  .]٥٣فصلت: [ ﴾َسُ�ِ�ِهۡم َءاَ�ٰتَِنا ِ� ٱ�فَاِق َوِ�ٓ أ

اع املخلوقات من اجلبال واجلامد والنباتات واحليوانات والناس، فيذكر سبحانه مجيع أنو

ويصف سبحانه خلق الساموات وشمسها وقمرها ونجومها واألرض واهلواء والسحاب وخلق 

املاء فيه والبحار واألهنار، وقد عجزت هذه القرون التي ارتقت فيها مجيع العلوم والفنون عن أن 

 ينقضوا حكامً من أحكامه. يغريوا بناء آية من آيات اهللا أو

واحلاصل أنه ال جيوز حتريف القرآن الكريم ورصفه عن معانيه املتبادرة إىل األذهان ألجل 

تطبيقه عىل العلوم والفنون والكشوف والصنائع وسائر ما يتجدد بتجدد الزمان، فقد اتفق 

حلني، وعدم وهدي سلف اإلسالم الصا ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون عىل االعتصام بكتاب اهللا وسنة رسوله 

االعتداد بإسالم من ال هيتدي بالكتاب والسنة وال بمن حيرف القرآن بتفسري خيالف قواعد اللغة 

 ورضوريات الدين.

وقد عمل بعض املفرسين من املسلمني املتأخرين عمله يف تطبيق اآليات القرآنية عىل 

 كتفسري اجلواهرة بعيدة. الكشوفات واملخرتعات العرصية وسائر ما يتجدد من أمور احلياة ملناسب

ا. وهو كتاب حاوٍ لسائر العلوم والفنون  للشيخ طنطاوي جوهري ويقع يف ثالثة عرش جملدً

العرصية، وقد أدرك العلامء عليه تكلفه يف رصف اآليات القرآنية عن املعنى املراد منها ويغفر اهللا 

لشيخ طنطاوي فيه كل يشء إال ل تفسري اجلواهرله، وقد سئل عنه صاحب املنار.. فأجاب قائالً: 

 التفسري.

دل عليه القرآن مما يعضد اهليئة ورأيت رسالة خمترصة للشيخ حممود شكري عنواهنا ما 

 اجلديدة.

ا من البحوث  الرد عىل املنطقينيولشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كتاب يف  ضمنه كثريً

ها عرش الرمحن تكلم فيها عن األفالك والكشوف والعلوم الكونية ويقع يف جملد. وله رسالة سام

وقوهلم: إهنا تسعة. وقال: إنه ليس هلم دليل ال عقيل وال نقيل يف حرص هذا العدد، بل جيوز أن 
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 تكون أكثر من ذلك، وقد يتفرع عن الفلك الواحد عدة أفالك.

ٞ ِ� فَلَٖك �َۡسَبُحوَن ﴿ وقوله تعاىل: مستدير كام قال يقتىض أهنا يف فلك  .]٤٠يس: [ ﴾٤٠َوُ�ّ

 ابن عباس: يف فلكة كفلكة املغزل.
قال: والفلكيون يستدلون بام يشاهدونه من احلسيات وال يعلمون ما وراء ذلك مثل علمهم 

ا وأن السحاب إذا اصطك بعضه ببعض حدث عن  أن البخار املتصاعد من البحار ينعقد سحابً

 ا ما يعللون به صوت الرعد.اصطكاكه صوت الرعد وسنا الربق. وهو قول باطل مل جيدو

ثم تناول كالمه وجه األرض التي وضعها اهللا لألنام وأرساها باجلبال وهو الذي عليه 

الناس والبهائم والشجر والنبات واجلبال واألهنار اجلارية، قال: فأما الناحية األخر من 

التي عليها األرض فالبحر حميط هبا وليس هناك يشء من اآلدميني فكام أن جوانب األرض 

الناس فليس بعضها فوق بعض وال حتته. فكذلك من يكون عىل األرض من الناس والنبات ال 

يقال: إهنم حتت أولئك وال أن أولئك حتتهم. وإنام هذا خيال يتخيله اإلنسان وهو حتت إضايف كام 

نسان لو كانت نملة متيش حتت سقف فنحن نر السقف فوقها وهي تراه حتتها وكذلك يتوهم اإل

 إذا كان يف إحد جانبي األرض أن اجلانب اآلخر حتته، انتهى.

وكل ما قاله شيخ اإلسالم يف األرض فهو مبني عىل كوهنا كرة كام جزم به علامء اهليئة 

ا من قوله سبحانه: َۡل َ�َ ٱ�ََّهارِ ﴿ وبعض املفرسين أخذً يُولُِج ﴿ وقوله: .]٥الزمر: [ ﴾يَُ�ّوُِر ٱ�َّ
َۡل ِ�  ۡلِ  ٱ�َّ   .]١٣فاطر: [ ﴾ٱ�ََّهارِ َوُ�ولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ

إن علامء الكون يف هذا الزمان قد خالفوا الفلكيني األوليني، فأثبتوا كون الرعد  وأقول:

والربق حيدث من اشتعال الكهربائية باحتكاك اإلجيايب منها بالسلبي فيحدث صوت الرعد عند 

 اهللا أعلم.ذلك كصوت املدفع عند انطالقه. و

ا وهو باطل يف نفس  ا صحيحً ا وكشفً وقد ينتحل املرء يف نفسه ما يقلده عن غريه فيظنه حقًّ

 األمر والواقع.

يتعلق بالبحوث والكشوف  مفتاح دار السعادةوللعالمة ابن القيم رمحه اهللا كالم طويل يف 
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لسحاب وخلق املاء وعلم الكون من خلق السامء والشمس والقمر والنجوم واجلبال والبحار وا

 فيه وسائر ما يتعلق بعلم اآلفاق واألنفس ال يوجد له نظري.

وبام أن الكاتب قد أنحى باملالم وتوجيه املذام عىل ابن كثري ونسبه يف تفسريه إىل التقصري 

وأنه كغريه من املفرسين يفرس اآليات باإلرسائيليات وهذا كذب مفرت. فإن مجيع العلامء 

ن كثري يف التفسري وأنه يفرس اآليات باآليات ويفرسها باألحاديث وبأقوال يعرفون طريقة اب

الصحابة والتابعني، وال نعلم له آية تتعلق بالعقائد والعبادات واألحكام وأمور احلالل واحلرام 

قد بنى قواعد تفسريها عىل اإلرسائيليات، وإنام يذكر حديث بني إرسائيل إذا ذكره يف سبيل 

ا وعنده االعتضاد ال ا ا للقرآن. أما إذا خالف القرآن فإنه ال يذكره قطعً العتامد عندما يراه موافقً

 .!*"»حدثوا عن ب� إرسائيل وال حرج«: ملسو هيلع هللا ىلصرخصة يف ذلك وهو قول النبي 

 ]لآليات الكونية "نرص اهللا"نامذج من تفسري [
وله يف تفسريه اجتهادات يف علم الكون والكشوف والسموات ال بد من اإلشارة إىل ذكر 

 بعضها.

 من ذلك قوله يف تفسري قوله سبحانه:

﴿ ۖ �َض َ�َ�َتا َرتٗۡقا َ�َفَتۡقَ�ُٰهَما
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� نَّ ٱلسَّ

َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ َو لَۡم يََر ٱ�َّ

َ
 .]٣٠األنبياء: [ ﴾أ

ا مرتاكبًا بعضه فوق بعض يف ابتداء قال: أي كان اجلم يع متصالً بعضه ببعض ومتالصقً

ا وفصل بني السامء الدنيا  ا واألرض سبعً االمر ففتق اهللا هذه من هذه، فجعل السموات سبعً

ۖ ﴿ واألرض باهلواء، فأمطرت السامء وأنبتت األرض فذلك قوله وكانت  .﴾َ�َ�َتا َرتٗۡقا َ�َفَتۡقَ�ُٰهَما

 واألرض ال تنبت. السامء ال متطر

ففتق اهللا السامء باملطر واألرض بالنبات، ثم ساق عن ابن عباس وعن سعيد ابن جبري معنى 

 ذلك.

 .هريرة أيب حديث من وأمحد داود أبو أخرجه  )١(
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َر ﴿ وقال يف تفسري قوله: ِۡل َوَسخَّ َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوُ�ولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ َ يُولُِج ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم تََر أ

َ
�

 ٞ ۡمَس َوٱۡلَقَمَرۖ ُ�ّ َسّ�ٗ ٱلشَّ َجٖل مُّ
َ
  .]٢٩لقامن: [ ﴾َ�ۡرِٓي إَِ�ٰٓ أ

قال: رو ابن أيب حاتم حدثنا أيب حدثنا أبو صالح حدثنا حييى بن أيوب عن ابن جريج عن 

عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس، أنه قال: الشمس بمنزلة الساقية جتري بالنهار يف فلكها فإذا 

تطلع من مرشقها. قال: وكذلك القمر، إسناده غربت جرت بالليل يف فلكها حتت األرض حتى 

 صحيح. انتهى.

ٞ ِ� ﴿ فتفسري ابن كثري هبذا يوافق ما ذكره عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل: َوُ�ّ
أي: بني السامء واألرض، وإنام استغربه ابن كثري من أجل نكارة  .]٤٠يس: [ ﴾٤٠فَلَٖك �َۡسَبُحوَن 

 اه صحيح كام مر وصححه يف هذه اآلية.سنده، وإال فإن معن
ُ َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت ِطَباٗ�ا ﴿ ثم ذكر عىل قوله سبحانه: لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق ٱ�َّ

َ
وََجَعَل ٱۡلَقَمَر  ١٥�
اٗجا  ۡمَس ِ�َ   .]١٦-١٥النوح: [ ﴾١٦�ِيِهنَّ نُوٗر� وََجَعَل ٱلشَّ

ا. أي: واحدة فوق واحدة، وهل هذا يت لقى من جهة السمع فقط أو هو من األمور قال: طباقً

ا.  املدركة باحلس مما علم من التسيري والكشوفات فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضً

فأدناها القمر يف السامء الدنيا وهو يكسف ما فوقه وعطارد يف الثانية والزهرة يف الثالثة. والشمس يف 

يف السادسة وزحل يف السابعة، وأما بقية الكواكب وهي  الرابعة واملريخ يف اخلامسة واملشرتي

الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت، واملترشعون منهم يقولون هو الكريس، والفلك 

 التاسع وهو األطلس األثري عندهم الذي حركته عىل خالف حركة سائر األفالك.

وسائر األفالك عكسه من وذلك أن حركته مبدأ احلركات وهي من املغرب إىل املرشق، 

ا، ولكن للسيارة حركة معاكسة حلركة أفالكها  املرشق إىل املغرب ومعها تدور سائر الكواكب تبعً

فإهنا تسري من الغرب إىل الرشق، وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه يف كل شهر مرة، 

ع أفالكها، وإن والشمس يف كل سنة مرة، وزحل يف كل ثالثني سنة مرة، ذلك بحسب اتسا

 كانت حركة اجلميع يف الرسعة متناسبة.
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هذا ملخص ما يقولونه يف هذا املقام عىل اختالف بينهم يف مواضع كثرية لسنا بصدد بياهنا، 

ُ َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت ِطَباٗ�ا ﴿ وإنام املقصود أن اهللا سبحانه ْ َكۡيَف َخلََق ٱ�َّ لَۡم تََرۡوا
َ
وََجَعَل ٱۡلَقَمَر  ١٥�

اٗجا �ِيهِ  ۡمَس ِ�َ  انتهى كالم ابن كثري. .]١٦-١٥النوح: [ ﴾١٦نَّ نُوٗر� وََجَعَل ٱلشَّ
ملؤلفه حممد رشيد رضا اليشء الكثري مما يتعلق بعلم الكون والكشوف  تفسري املنارويف 

 سلك فيه مسلك االعتدال يف التعبري وحسن التفسري.

رَۡسۡلَنا ٱلرِّ ﴿ ثم تكلم يف تفسري قوله تعاىل:
َ
 . ]٢٢احلجر: [ ﴾َ�َٰح لََ�ٰقِحَ َوأ

فقال: املراد هبا الرياح التي تنقل مادة اللقاح من الذكر إىل األنثى كل يشء بحسبه، كام أهنا تثري 

السحاب وتلحقه باملاء، ومل يكن هذا معروفًا قبل نزول القرآن حتى قال رجل مسترشق اسمه 

ا للغة العربية يف القرن  التاسع عرش امليالدي قال: إن رعاة اإلبل يعني (مسرت اجيزي) وكان أستاذً

 العرب قد عرفوا أن الرياح تلقح األشجار والثامر قبل أن يعرفها علامء أوروبا بثالثة عرش قرنًا.

وهذا من حكمة إنشاء النشء أن يكن بني زوجني وهو يشء يعرفه أهل احلرث حيث 

ٍء ﴿ لقيح، يقول اهللا تعاىل:يضعون بنات الذكر يف األنثى فيام يسمونه التنبيت والت ۡ�َ ِ
َوِمن ُ�ّ

ُروَن    .]٤٩الذاريات: [ ﴾٤٩َخلَۡقَنا َزوَۡجۡ�ِ لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
ا َ� ﴿ وقال تعاىل: نُفِسِهۡم َوِممَّ

َ
�ُض َوِمۡن أ

َ
ا تُ�بُِت ٱۡ� ۡزَ�َٰج ُ�ََّها ِممَّ

َ
ِي َخلََق ٱۡ� ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

  .]٣٦يس: [ ﴾٣٦َ�ۡعلَُموَن 
ِۡل� ﴿ م تكلم عىل قوله سبحانه:ث َۡل َ�َ ٱ�ََّهارِ َوُ�َ�ّوُِر ٱ�ََّهاَر َ�َ ٱ�َّ  ﴾...يَُ�ّوُِر ٱ�َّ

قال: فتكوير الليل عىل النهار نص يف إثبات كروية األرض مأخوذ من تكوير العاممة  .]٥الزمر:[

َۡل ﴿ عىل الرأس إذا غطته ومثله َ يُولُِج ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
َ  َ�ٰلَِك بِأ نَّ ٱ�َّ

َ
ِۡل َوأ ِ� ٱ�ََّهارِ َوُ�ولُِج ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ

بمعناه مع العلم أن القرآن يشتمل عىل بيان اليشء الكثري من آيات  .]٦١احلج: [ ﴾٦١َسِميُعۢ بَِص�ٞ 

نُفِسِهۡم َسُ�ِ�ِهۡم َءاَ�ٰتَِنا ِ� ٱ�فَاِق وَ ﴿ اهللا سبحانه يف اآلفاق ويف األنفس، يقول اهللا سبحانه:
َ
ِ�ٓ أ

نَُّه ٱۡ�َقُّ 
َ
َ لَُهۡم � ٰ يَتََب�َّ  انتهى. .]٥٣فصلت: [ ﴾َح�َّ
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وحسبك أهنم بذلوا جهودهم الضائعة يف الصعود إىل القمر حتى وصلوا بزعمهم إىل سطحه 

ا سو ما خلق ألجله يف قوله  ولكنهم مل يغريوا شيئًا من حكمه. بل قرروا بأنه غري صالح ليشء أبدً

نَِ� ﴿: سبحانه ْ َعَدَد ٱلّسِ َرهُۥ َمَنازَِل ِ�َۡعلَُموا ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱۡلَقَمَر نُوٗر� َوقَدَّ ِي َجَعَل ٱلشَّ ُهَو ٱ�َّ
ُل ٱ�َ�ِٰت لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  � ُ�َفّصِ ُ َ�ٰلَِك إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ  . ]٥[يونس:  ﴾٥َوٱۡ�َِساَبۚ َما َخلََق ٱ�َّ

سالمية وغريها مملوءة من كتب املسلمني التي تبحث عن األفالك وباجلملة فإن املكاتب اإل

وعلم الكون والطبيعة بام ال يستطيع هذا الكاتب أن يأيت بمثله، ولو أنصف لعرف ولكنه جنف 

 فحرف.

 ]الرد عىل ما جاء يف تفسريه من مغالطات[
ا من مهامت تفسريه ليقابلوا بينها و بني تفسري علامء ولنعرض اآلن عىل القراء الكرام نبذً

املسلمني حتى يعلموا بطريق اليقني بأنه ليس عىل يشء، وأن تفسريه باخلرافات والرتهات أشبه 

 منه بتفسري اآليات، ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئًا.

 ).١٧، ١٨، ١٩، ٢١( قال الكاتب يف صفحة

�َض َقَراٗر� وَ ﴿ عىل قوله سبحانه:
َ
ن َجَعَل ٱۡ� مَّ

َ
نَۡ�ٰٗر�أ

َ
  .]٦١النمل: [ ﴾َجَعَل ِخَ�ٰلََهآ �

نَۡ�ٰٗر�﴿ وقوله:
َ
�َض وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ َو�

َ
ِي َمدَّ ٱۡ�   .]٣الرعد: [ ﴾ٱ�َّ

ن تَِميَد بِِهمۡ ﴿ وقوله:
َ
�ِض َرَ�ِٰ�َ أ

َ
  .]٣١األنبياء: [ ﴾وََجَعۡلَنا ِ� ٱۡ�

ألرض نفسها. قال: والشمس أكرب قال: فالروايس التي جعلت يف األرض هي جاذبية ا

 روايس األرض عىل اإلطالق فهي بجاذبيتها راسية لألرض أي مثبتة هلا.

 قال: فالشمس والقمر والكواكب تعترب روايس لألرض كيال متيد.

 :)٢٣يف صفحة ( وقال

وليست اجلبال من الروايس املجعولة يف األرض أو امللقاة فيها فهي جزء من األرض نفسها. 

 .انتهى
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إن هذا من فنون تفسريه الدال عىل جهله وعدم نصيبه من العلم واملعرفة وخمالفته  وأقول:

ا للناس بتفسريه.  للحق واحلقيقة خمالفة غري خافية عىل أحد العتقاده أنه قد وضع ناموسً

ألن هذا الكاتب ملا حتم نفسه بأن يأيت بتفسري مل يسبقه إىل القول به أحد من املفرسين وال 

لامء املسلمني، اضطر أن يتقلب مع األهواء وأن خيبط خبط العشواء، فريكب التعاسيف يف من ع

ا يف  ا عن الدليل، غارقً التأويل ويورد من األقوال ما يشهد العقل والنقل ببطالنه لكونه عاريً

 التبديل. ومن ديدن احلائر املبهوت أن يتمسك يف استدالله بام هو أوهى من سلك العنكبوت.

 الروايس باجلبال هو من األمر املستقر يف نفوس العلامء والعوام واخلاص والعام؛ فتفسري

ألنه من التفسري الذي يعرفه العرب بلغتهم وال يعذر أحد بجهله، وقد كرر اهللا سبحانه ذكر 

 روايس األرض يف عدد من آيات القرآن احلكيم.

ۡلَقۡيَنا ﴿ فقال سبحانه:
َ
�َض َمَدۡدَ�َٰها َو�

َ
ِ َزۡو� بَِهيٖج َوٱۡ�

�َبۡتَنا �ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
�ِيَها َرَ�ِٰ�َ َوأ

  .]٧ق: [ ﴾٧
فتفسري الروايس يظهر رصحيًا من تالوة اآليات إذ هو من التفسري الذي ال يقبل التغيري، 

ا. فإن قوله سبحانه: �ِض ﴿ لكون القرآن نزل بلسان عريب مبني يفسري بعضه بعضً
َ
وََجَعۡلَنا ِ� ٱۡ�

ن تَِميَد بِِهمۡ َرَ�ٰ 
َ
أي: لئال تضطرب. ألن امليد هو احلركة واالضطراب،  .]٣١األنبياء: [ ﴾ِ�َ أ

 فاجلبال راسية بنفسها ومرسية لألرض لئال تتكفأ وتضطرب.
وال تسمى السفينة راسية إال إذا وقفت بمرساها يف امليناء وأمسكت بأشطان احلبال لتقف 

 وال تتحرك.

ٓۚ �﴿ يقول اهللا سبحانه: ِ َ�ۡ�ٮَٰها َوُمۡرَسٮَٰها ا  .]٤١هود: [ ﴾ ٱ�َّ وقد سمى اهللا اجلبال أوتادً

ا من أوتاد اخليمة التي تثبتها يف قوله سبحانه: �َض ِمَ�ٰٗدا  ﴿ أخذً
َ
لَۡم َ�َۡعِل ٱۡ�

َ
ۡوتَاٗدا  ٦�

َ
َباَل أ َوٱۡ�ِ

 .]٧-٦النبأ: [ ﴾٧
طرب بالناس، ومن املعلوم باملشاهدة لكون اجلبال هي التي تثبت األرض وترسيها لئال تض

واحلس أهنا متى أصيبت األرض برجة أو زلزال فإن الناس يفزعون ويضطربون ويفرون عن 
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ا من سقوطها عليهم، فمن رمحته أن ثبتها باجلبال كام تثبت اخليمة باألوتاد واحلبال.  منازهلم خوفً

 قال الشاعر:

ــــد ــــه عم ــــى إال ل ــــت ال يبتن  والبي
 

ـــــامد إذا  ـــــاد وال ع ـــــرس أوت  مل ت
 

ملا خلق اهللا «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوغريه من حديث أنس بن مالك عن النبي  جامع الرتمذيويف 

 .»األرض جعلت تميد فخلق اهللا اجلبال عليها فاستقرت

وقد رأينا أرباب السفن متى كانت سفينة أحدهم خالية عن احلمالن محل عليها شيئًا من 

يد، وكذلك اجلبال يف األرض، وال عالقة للشمس احلىص أو الرمل ليثبتها عن االضطراب وامل

 وال للقمر يف مرساها بل هو من التبديل وركوب التعاسيف يف التأويل الزائغ عن سواء السبيل.

ومتى انقىض عامر الدنيا وأراد اهللا سبحانه فناءها وانتقال أهلها عنها إىل دار اآلخرة يوم 

 الواحد القهار.تبدل األرض غري األرض والسموات وبرزوا هللا 

فعند ذلك يأمر اهللا سبحانه بقلع اجلبال عن أماكنها كام يقلع املسافر أوتاد خيمته حني يريد 

 االنتقال عن مكانه.

َباِل َ�ُقۡل يَنِسُفَها َرّ�ِ �َۡسٗفا  َٔ َو�َۡ� ﴿ يقول اهللا سبحانه: َ�َيَذرَُها قَاٗ�ا  ١٠٥لُونََك َعِن ٱۡ�ِ
ۡمٗتا �َّ تََرٰى �ِ  ١٠٦َصۡفَصٗفا 

َ
 . ]١٠٧-١٠٥طه: [ ﴾١٠٧يَها ِعوَٗجا َوَ�ٓ أ

ا ﴿ وقال سبحانه: �ُض رَّجٗ
َ
ِت ٱۡ� ا  ٤إَِذا رُجَّ َباُل �َّسٗ ِت ٱۡ�ِ ا  ٥َو�ُسَّ �َبّثٗ  ﴾٦فََ�نَۡت َهَباٗٓء مُّ

 . ]٦-٤الواقعة: [
ۡدَرٮَٰك َما ٱۡلَقارِ  ٢َما ٱۡلَقارَِعُة  ١ٱۡلَقارَِعُة ﴿ وقال سبحانه:

َ
يَۡوَم يَُ�وُن ٱ�َّاُس  ٣َعُة َوَمآ أ

َباُل َكٱۡلعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش  ٤َكٱۡلَفَراِش ٱلَۡمۡبُثوِث   . ]٥-١القارعة: [ ﴾٥َوتَُ�وُن ٱۡ�ِ
َمآُء فُرَِجۡت  ٨فَإَِذا ٱ�ُُّجوُم ُطِمَسۡت  ٧إِ�ََّما تُوَعُدوَن لََ�ٰقِٞع ﴿ وقال سبحانه:  ٩�َذا ٱلسَّ

َباُل �ُِسفَ   . ]١٠-٧املرسالت: [ ﴾١٠ۡت �َذا ٱۡ�ِ
ا ويدل بمنطوقه ومفهومه عىل أنه متى انتهى عامر الدنيا وأراد اهللا  فالقرآن يفرس بعضه بعضً
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عليها وعىل من فيها الفناء فعند ذلك يزيل اجلبال من أماكنها فتضطرب األرض وتتزلزل لتلقي 

َها ٱ�َّاُس ٱ�َُّقواْ َر�َُّ�مۚۡ ﴿ الناس عىل ظهارها. ُّ�
َ
� ٌء َعِظيٞم  َ�ٰٓ اَعِة َ�ۡ يَۡوَم تََرۡوَ�َها  ١إِنَّ َزلَۡزلََة ٱلسَّ

�َضَعۡت َوتََضُع ُ�ُّ َذاِت َ�ٍۡل َ�ۡلََها َوتََرى ٱ�َّاَس ُسَ�َٰرٰى َوَما ُهم 
َ
ٓ أ ا تَۡذَهُل ُ�ُّ ُمۡرِضَعٍة َ�مَّ

ِ َشِديٞد    .]٢-١احلج: [ ﴾٢�ُِسَ�َٰرٰى َوَ�ِٰ�نَّ َعَذاَب ٱ�َّ
صف اهللا القيامة بأسامء وأوصاف متعددة متنوعة تدل بمعانيها عىل أهنا يشء عظيم. وقد و

إَِذا َوَ�َعِت ﴿ فوصفها بالطامة الكرب وبالصاخة وبالزلزلة والقارعة والواقعة.. فقال تعاىل:
افَِعٌة  ٢لَۡيَس لَِوۡ�َعتَِها َ�ذِبٌَة  ١ٱلَۡواقَِعُة  َما  ١ٱۡلَقارَِعُة ﴿ ل:وقا .]٣-١الواقعة: [ ﴾٣َخافَِضةٞ رَّ

ا  .]٣-١القارعة: [ ﴾٢ٱۡلَقارَِعُة  تعظيامً لشأهنا وكون ذلك حيصل بقارعة تقرع األرض فرتجها رجًّ

ا ويكون هباءً منبثًا وكالفراش املبثوث فيكور بالشمس وخيسف بالقمر وتتناثر النجوم  وتبسها بسًّ

وقد بطل ذلك عند القضاء بفناء الدنيا لبطالن ما ركبه اهللا من سنة إمساكها املقتيض إثباهتا 

 وخراب العامل وعدم االحتياج إىل يشء من ذلك.
ۡت ﴿ وقال سبحانه: َمآُء ٱ�َشقَّ ۡت  ١إَِذا ٱلسَّ ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ

َ
ۡت  ٢َوأ �ُض ُمدَّ

َ
 ٣�َذا ٱۡ�

ۡلَقۡت َما �ِيَها َوَ�َلَّۡت 
َ
ىل ظهرها من جبال وأناس أي ألقت مجيع ما ع. ]٤-١اإلنشقاق: [ ﴾٤َو�

 وختلت عنهم لكون الناس حيرشون عىل أرض بيضاء مل يعص اهللا عليها.

 ]احلكمة من ختريب الدنيا يوم القيامة[

واحلكمة يف هدم األبنية وتسيري اجلبال ودك األرض وشق السامء ونثر النجوم وتكوير 

ملا بنى للناس دار الدنيا  الشمس وخسوف القمر وختريب هذا العامل بأمجعه أن اهللا سبحانه

للسكنى هبا والتمتع بخرياهتا وجعلها وما فيها زينة لألبصار وعظة لالعتبار واالستدالل هبا عىل 

وحدانيته ومجيل صنعه بام يقتىض اإليامن به وإخالص العبادة له. فلام انقضت مدة السكنى هبا 

ُل ﴿ تقاهلم منها إىل غريها.وحقت كلمة ربك عىل فنائها أجالهم سبحانه منها وخرهبا الن يَۡوَم ُ�َبدَّ
ارِ  ِ ٱۡلَ�ِٰحِد ٱۡلَقهَّ َ�َٰ�ُٰتۖ َوَ�َرُزواْ ِ�َّ �ِض َوٱلسَّ

َ
�ُض َ�ۡ�َ ٱۡ�

َ
وأراد أن يعلمهم  .]٤٨إبراهيم: [ ﴾٤٨ٱۡ�
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بأن يف إحالة األحوال وإظهار تلك األهوال وتعريض ذلك الصنع العجيب للزوال كله بيان 

دوام بقائه، وأن كل يشء هالك إال وجهه، وكل ملك زائل إال ملكه، وأن عنده لكامل قدرته و

ا هي أسمى وأرقى وأجل وأمجل من دار الدنيا.  سبحانه لعباده دارً
ۡ�َيا َمَ�ٰٞع �نَّ ٱ�ِخَرةَ ِ�َ َداُر ٱۡلَقَرارِ ﴿  .]٣٩املؤمن: [ ﴾٣٩َ�َٰقۡوِم إِ�ََّما َ�ِٰذهِ ٱۡ�ََيٰوةُ ٱ�ُّ

ا من متاع املسافر،فسمى اهللا ا مأخوذً ِ� َ�َما ﴿  الدنيا متاعً ۡ�َيا ِمَن ٱ�ِخَرة رَِضيُتم بِٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
أ

ۡ�َيا ِ� ٱ�ِخَرةِ إِ�َّ قَلِيٌل    .]٣٨التوبة: [ ﴾٣٨َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
 آلخرته ويقول: فال جيزع من املوت وهيوله الفزع من لقاء ربه إال الذي مل يقدم عمالً صاحلًا

﴿ ۚ ۡهُر ۡ�َيا َ�ُموُت َوَ�َۡيا َوَما ُ�ۡهلُِكَنآ إِ�َّ ٱ�َّ فهذا ينتقل  .]٢٤اجلاثية: [ ﴾َوقَالُواْ َما ِ�َ إِ�َّ َحَياُ�َنا ٱ�ُّ

 من خراب الدنيا إىل عذاب اآلخرة.
َمآءِ رِۡزقُُ�ۡم َوَما تُوعَ ﴿ ) عىل قوله سبحانه:٣٩يف صفحة ( ثم قال  ﴾٢٢ُدوَن َوِ� ٱلسَّ

  .]٢٢الذاريات: [
 قال: وما توعدون أي يوم القيامة.. بالعذاب يف السامء الدنيا.

قال: من الواضح أن النجوم مسخرات اآلن لتوليد الطاقة الكونية الكرب اهلائلة التي 

تتجمع اآلن يف السامء لتلقى يوم القيامة يف جهنم مع أجرام النجوم والكواكب التي ترمى 

ا للنار فيها. وتنصب يف  جهنم وتكون وقودً

ۡمرِهِۦٓۚ ﴿ ) عىل قوله سبحان:٥٧يف صفحة ( وقال
َ
َ�ُٰتۢ بِأ   .]١٢النحل: [ ﴾َوٱ�ُُّجوُم ُمَسخَّ
 قال: والنجوم وتوابعها ممسوكة ومسخرة لتكوين حجارة جهنم.

 له:قال: والنجوم كام هو معلوم كثرة هائلة من النار املوقدة املسخرة بأمر اهللا وكذا قو

ۡمرِهِۦٓۚ ﴿
َ
َ�ُٰتۢ بِأ أي: لتوليد الطاقة الكرب التي تتجمع يف السامء  .]١٢النحل: [ ﴾َوٱ�ُُّجوُم ُمَسخَّ

 لتلقى يوم القيامة يف جهنم.

 ):١١يف صفحة: ( ويقول

(وها نحن نوضح بام ال لبس فيه من أن النجوم مسخرات لتكوين حجارة جهنم وحرها 
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قة الكرب اهلائلة التي تتجمع وتنصب يوم القيامة داخل وعذاهبا وهي مسخرة لتوليد الطا

 جهنم). انتهى كالمه.

سبحان اهللا ما أجرأ هذا الكاتب عىل القول عىل اهللا وعىل حتريف كالم اهللا بال علم  وأقول:

بمجرد الرأي الذي ليس له مستند ال من القرآن وال من السنة وال من اللغة العربية وال من قول 

 ، وإنام يتكلم بفنون من اجلنون يف التفسري.أحد العلامء

َ�َٰ�ِٰت ﴿ لكون ما يتكلم به هو من عامل الغيب الذي ال يعلمه إال هو: قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ
 ۚ ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ

َ
إذ ليس عندنا ما يدل عىل أن هذه النجوم مرصدة  .]٦٥النمل: [ ﴾َوٱۡ�

 لعذاب يوم القيامة يف نار جهنم.ومسخرة لتكوين طاقات ا
وال يعني القرآن هبذا التفسري يف التسخري، بل هي من اجلامدات التي يقول اهللا هلا: كوين 

ا وعند ذلك يقول الكافر: ا. فتكون ترابً نَذۡرَ�ُٰ�ۡم َعَذاٗبا قَرِ�ٗبا يَۡوَم يَنُظُر ٱلَۡمۡرُء َما ﴿ ترابً
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

َمۡت يََداهُ َوَ�ُقوُل  ومل يثبت ما يدل عىل أهنا مسخرة  .]٤٠النبأ: [ ﴾٤٠ٱۡلَ�فُِر َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ�  قَدَّ

ا يف نار جهنم.  كالصناع لتوليد طاقة العذاب لتكون وقودً
وقد أخرب اهللا سبحانه عن تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم يف عدة آيات من 

ۡمُس ُكّوَِرۡت إَِذا ﴿ القرآن احلكيم.. كقوله سبحانه: �َذا  ٢�َذا ٱ�ُُّجوُم ٱنَ�َدَرۡت  ١ٱلشَّ
َۡت  َباُل ُسّ�ِ لَۡت  ٣ٱۡ�ِ َرۡت  ٥�َذا ٱلۡوُُحوُش ُحِ�َۡت  ٤�َذا ٱۡلعَِشاُر ُ�ّطِ  ٦�َذا ٱۡ�َِحاُر ُسّجِ

ّيِ َذ�بٖ  ٨�َذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُس�ِلَۡت  ٧�َذا ٱ�ُُّفوُس ُزوَِّجۡت 
َ
ُحُف �ُِ�َۡت  ٩قُتِلَۡت  بِأ  ١٠�َذا ٱلصُّ

َمآُء ُكِشَطۡت  ۡزلَِفۡت  ١٢�َذا ٱۡ�َِحيُم ُسّعَِرۡت  ١١�َذا ٱلسَّ
ُ
آ  ١٣�َذا ٱۡ�َنَُّة أ َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

ۡحَ�َۡت 
َ
َمآُء ٱنَفَطَرۡت ﴿ وكذا قوله.. ]١٤-١التكوير: [ ﴾١٤أ ٱنتََ�َۡت  �َذا ٱۡلَكَواكُِب  ١إَِذا ٱلسَّ

َرۡت  ٢ َرۡت  ٤�َذا ٱۡلُقُبوُر ُ�ۡعِ�َۡت  ٣�َذا ٱۡ�َِحاُر فُّجِ خَّ
َ
َمۡت َوأ ا قَدَّ  ﴾٥َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

َمآُء فُرَِجۡت  ٨فَإَِذا ٱ�ُُّجوُم ُطِمَسۡت ﴿ ويف املرسالت. .]٥-١اإلنفطار: [ َباُل  ٩�َذا ٱلسَّ �َذا ٱۡ�ِ
ّ�َِتۡت �َذا ٱ ١٠�ُِسَفۡت 

ُ
لَۡت  ١١لرُُّسُل أ ّجِ

ُ
ّيِ يَۡوٍ� أ

َ
ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم  ١٣ِ�َۡوِم ٱۡلَفۡصِل  ١٢ِ�

َ
ٓ أ َوَما

�َِ�  ١٤ٱۡلَفۡصِل    .]١٥-٨املرسالت: [ ﴾١٥َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ ّلِۡلُمَكّذِ
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ومل يذكر سبحانه بأن هذه الكواكب من الشمس والقمر والنجوم بأهنا مسخرة لتوليد 

 عذاب يف نار جهنم.. وما كان ربك نسيًّا.أدوات ال

َها ﴿ قل فأتوا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقني.. وقد قال سبحانه: ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها ٱ�َّاُس َوٱۡ�َِجاَرةُ 
َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ   .]٦التحريم: [ ﴾ٱ�َّ

إِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ الناس من وقود النار كاحلجارة وقال:فأخرب سبحانه أن 
نُتۡم لََها َ�ٰرُِدوَن 

َ
ِ َحَصُب َجَهنََّم أ واحلصب بفتحتني ما حتصب به النار أي: . ]٩٨األنبياء: [ ﴾٩٨ٱ�َّ

 ترمى به وكل ما ألقيته يف النار فقد حصبتها به قاله يف الصحاح.
ۡمَس َوٱۡلَقَمَر ﴿ الشمس والقمر والكواكب، الذي عناه القرآن بقولهواحلق أن تسخري  َوٱلشَّ

ۡمرِهِۦٓۗ 
َ
َ�ٰتِۢ بِأ هو أن الشمس مسخرة بأمر اهللا وخملوقة ملصالح  .]٥٤األعراف: [ ﴾َوٱ�ُُّجوَم ُمَسخَّ

غارهبا العباد يف الدنيا يف حكمة اهللا وتسخريه هلا، أهنا تطلع عىل مجيع الناس يف مشارق األرض وم

فتوزع ضوءها بينهم بنظام واعتدال ال حيول وال يزول وال يتبدل، فتطلع وترشق عىل ما قابلها 

 من األفق الغريب ليصيب نصيبه من مصلحة ضوئها.
ا بعد قطر حتى تنتهي إىل املغرب فترشق عىل  ثم ال تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة وقطرً

 يل والنهار.ما استرت عنها من املرشق فيختلف بذلك الل

فلو كانت الشمس واقفة ال تتعد مكاهنا ملا وصل ضوؤها إىل كثري من اجلهات وبذلك 

ا دائامً  ا عىل من تطلع عليهم الشمس ويكون النهار رسمدً يسوء الزمن ويكون الليل دائامً رسمدً

 عىل من طلعت عليهم الشمس فيفسد بذلك نظام الدنيا.

رََءۡ�ُتۡم إِن َجَعَل ﴿ ن به عىل عباده فقال سبحانه:ولذا ساقه سبحانه يف معرض االمتنا
َ
قُۡل أ

 َ فََ� �
َ
� أ �ِيُ�م بِِضَيآٍء

ۡ
ِ يَأ َمًدا إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمِة َمۡن إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ ٱ�َّ َۡل َ�ۡ ُ َعلَۡيُ�ُم ٱ�َّ  ٧١ۡسَمُعوَن ٱ�َّ

ُ َعلَۡيُ�ُم ٱ�ََّهاَر  رََءۡ�ُتۡم إِن َجَعَل ٱ�َّ
َ
�ِيُ�م قُۡل أ

ۡ
ِ يَأ َمًدا إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمِة َمۡن إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ ٱ�َّ ۡ�َ

وَن  فََ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
ْ �ِيهِ  ٧٢بِلَۡيٖل �َۡسُكُنوَن �ِيهِ� أ َۡل َوٱ�ََّهاَر لِتَۡسُكُنوا َوِمن رَّۡ�َتِهِۦ َجَعَل لَُ�ُم ٱ�َّ

 . ]٧٣-٧١القصص: [ ﴾٧٣ َوِ�َۡبَتُغواْ ِمن َفۡضلِهِۦ َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ 
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ْ ِمن فَۡضلِهِۦ﴿ أي يف الليل فلوال  .﴾٧٣َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن ﴿ أي: يف النهار ﴾َوِ�َۡبَتُغوا

غروب الشمس لكانت األرض حتمي بداوم رشوق الشمس عليها حتى حيرتق كل ما عليها من 

 حيوان ونبات.

ۡمُس َ�ِۡري لُِمۡسَتَقّرٖ ﴿ حانه:وكذلك حكمته سبحانه يف تسخري سري القمر كام قال سب َوٱلشَّ
ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر ٱۡلَعزِ�ِز ٱۡلَعلِيِم  ََّها ٰ َ�َد َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديِم  ٣٨ل ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل َح�َّ  ﴾٣٩َوٱۡلَقَمَر قَدَّ

 . ]٣٩-٣٨يس: [
ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱۡلَقَمَر نُوٗر�﴿ وقال سبحانه: ِي َجَعَل ٱلشَّ ْ َعَدَد  ُهَو ٱ�َّ َرهُۥ َمَنازَِل ِ�َۡعلَُموا َوقَدَّ

 � ُ َ�ٰلَِك إِ�َّ بِٱۡ�َّقِ نَِ� َوٱۡ�َِساَبۚ َما َخلََق ٱ�َّ فسخر القمر يف أن ينزل يف الشهر . ]٥يونس: [ ﴾ٱلّسِ

ثامين وعرشين منزلة ينزل كل ليلة منها منزلة مرسومة ال يتخطاها وال يقرص دوهنا ليعلم الناس 

 الشهر، وقالوا: إن القمر يقطع الفلك يف كل شهر مرة. بذلك حساب
ومثله يف خلق النجوم وأن منها السيارات التي تطلع وتغيب عىل حسب سنة اهللا يف 

تسخريها، ومنها الثوابت التي ال تربح مكاهنا مثل بنات نعش، والفرقدين وتسمى احلوجيزين، 

ز خط االستواء فصارت بمثابة األعالم واجلدي التي ال تغيب عن أعني الناس لقرهبا من مرك

التي هيتدي هبا الناس يف الظلامت ويف الطرق املجهولة يف الرب والبحر فيهتدون هبا حيث شاءوا، 

 وهذا كله من حكمة خلق اهللا هلذه األفالك وتسخريها بأمره، حكمة بالغة فام تغنى النذر.

 منازهلا فيهتدون هبا كام قال سبحانه:وقد أعطاها سبحانه هذا النور كي يراها الناس مع بعد 

وقد اتفق علامء اهليئة املتقدمون واملتأخرون  .]١٦النحل: [ ﴾١٦وََعَ�َٰ�ٰٖت� َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهَتُدوَن ﴿

ا يف مناظرهم كام قيل:  أن النجم أكرب من الدنيا، وحيسبه أكثر الناس صغريً
ــه ــنجم تستصــغر األبصــار رؤيت  وال

 

 للــنجم يف الصــغر الــذنب للطــرف ال 
 

وََعَ�َٰ�ٰٖت� َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهَتُدوَن ﴿ ) عند تفسريه لقوله سبحانه:٤٣يف صفحة ( وقال الكاتب
  .]١٦النحل: [ ﴾١٦

حقالً نجميًّا بواسطة (معهد التكنولوجيا) يف كاليفورنيا يبعد عن  ١٩٧٥(وقد اكتشفوا عام 
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 الشمس مائة ألف سنة ضوئية.

لك أنجامً مع املجرات تنضم إىل جتمعات أكرب منها فيحتوي التجمع الواحد وقد اكتشفوا كذ

عىل عرشات التجمعات.. وقد احتسبوا عدد الشموس الفراد التي متاثل شمسنا يف نظام املجرة 

فوجدوها حوايل مخسة عرش ألف مليون شمس. وكانت الشموس التي تدور حول مركز املجرة 

 .تقدر بحوايل مائة مليون شمسٍ 

والشموس الفراد يف نظام التتابع تبلغ عرشين مليون شمس. ومن النجوم املزدوجة يف 

املجرة نجم (الشعر) اليامنية وهو يبعد عن األرض تسع سنوات ضوئية ويفوق الشمس بسبع 

وعرشين مرة يف ملعانه، وقالوا: إن درجة حرارة الشعر تبلغ عرشة آالف كام تبلغ رسعته مخسة 

 كتلته بحوايل مائتني ومخسني ألف مرة قدر وزن األرض. كيلو، وقدرت

ا بألف ومخسامئة شمس ويبعد عنا مائة سنة  وهناك نجم (القرينة) الذي يفوق الشمس ملعانً

 ضوئية.

والنجم (زحل) اجلبار ـ يفوق ضوؤه ضوء الشمس بأربعني ألف شمس ويبعد عنا بثامن 

 مائة سنة ضوئية). انتهى كالم الكاتب.

 ذج من أوضح تفسريه ويسري يف بقيته عىل هذا النمط:هلذه نام

ــــــــا ملفقــــــــة ــــــــا وأحاديثً  خترصً
 

 ليست بنبـع إذا عـدت وال غـرب 
 

ويظهر من كالمه أنه مقلد للبحاثني وعلامء الفلك ينقل عنهم كل ما يقولون، يلقط لفظهم 

البحث يف نظرياهتم  كل ما لفظوا، ويتبع ظلهم أينام انبعثوا، واملقلد ال يعد من أهل الفن، وعلامء

حيققون اليشء ويؤكدونه ثم يعودون فينقضونه ويكذبونه دائامً لكون نظرياهتم بعيدة عن التثبت 

ا َوَما َ�ُۡن بُِمۡستَۡيِقنَِ� ﴿ واليقني وإنام يبنوهنا عىل اخلرص والتخمني  ﴾٣٢إِن �َُّظنُّ إِ�َّ َظّنٗ
ا وهو ال حقيقة له فقد حيقق اإلنسان فيام يقلده عن غ .]٣٢اجلاثية:[ ا صحيحً ا وكشفً ريه فيظنه حقًّ

 يف نفس األمر والواقع.
ثم يقال: من حدثك عن هذه الشموس التي تبعد بخمسة عرش ألف مليون شمس والتي 
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الواحدة منها متاثل شمسنا التي نشاهدها بأعيننا؟ ومن الذي حسبها وحرصها يف هذا العدد؟ 

ل مركز املجرة، والتي تقدر بحوايل مائة ألف مليون ومن الذي حدثك بالشموس التي تدور حو

؟ وهل هي نظريات خطؤها أكثر من صواهبا؟.  شمسٍ

 ]ما الفائدة من علم الفلك وغريه إذا مل يكن للناس فيه منفعة؟[
ثم يقال: ما الفائدة يف العلم هبذه النجوم والشموس واملجرات اخلفية التي ال نراها وليست 

وََعَ�َٰ�ٰٖت� َو�ِٱ�َّۡجِم ُهۡم َ�ۡهَتُدوَن ﴿ مات هيتد هبا وأنت تفرس قوله تعاىل:بزينة للسامء وال عال
فاكتشاف هذه اخلفيات والغيبيات من النجوم والشموس واملجرات التي ال  .]١٦النحل: [ ﴾١٦

تر إال باملناظري املكربة، فإن تكلف العلم هبا لن يعود عىل الناس بمنفعة، وقد خلق اهللا النجوم 

ا للشياطني وعالمات هيتد هبا. فحسبنا منها ما نشاهد بأعيننا، وما عرفناه  زينة للسامء ورجومً

ملواقيت زماننا من نجوم الشتاء والصيف والربيع واخلريف، وما يصلح للزراعة وغرس 

 األشجار، وما يستدعينا إىل التفكر واالعتبار يف صنع اهللا اخلالق اجلبار.

ْوِ� إِ ﴿ يقول اهللا سبحانه:
ُ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ �َ�ٰٖت ّ�ِ �ِض َوٱۡختَِ�ِٰف ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� نَّ ِ� َخۡلِق ٱلسَّ

ۡلَ�ِٰب 
َ
َ�َٰ�ِٰت  ١٩٠ٱۡ� ُروَن ِ� َخۡلِق ٱلسَّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم َوَ�َتَفكَّ َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱ�َّ ٱ�َّ

�ِض َر�ََّنا َما َخلَ 
َ
 . ]١٩١-١٩٠آل عمران: [ ﴾١٩١ۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ َوٱۡ�

نِٗ�� ﴿وقوله:  َمآءِ بُُروٗجا وََجَعَل �ِيَها ِسَ�ٰٗجا َوَ�َمٗر� مُّ ِي َجَعَل ِ� ٱلسَّ  ﴾٦١َ�َباَرَك ٱ�َّ
 . ]٦١[الفرقان: 

ِي َخلََق ٱ﴿ وقوله: ُ ٱ�َّ يَّاٖ� ُ�مَّ ٱۡسَتَوٰى َ�َ إِنَّ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ
َ
�َض ِ� ِستَِّة �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� لسَّ

ۡمرِهِۦٓۗ 
َ
َ�ٰتِۢ بِأ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َوٱ�ُُّجوَم ُمَسخَّ َۡل ٱ�ََّهاَر َ�ۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثا َوٱلشَّ َ� َ�ُ ٱۡلَعۡرِش� ُ�ۡغِ� ٱ�َّ

َ
�

ُ َربُّ ٱۡلَ�ٰ  ۡمُرۗ َ�َباَرَك ٱ�َّ
َ
  .]٥٤األعراف: [ ﴾٥٤لَِمَ� ٱۡ�َۡلُق َوٱۡ�

 ومن شعر أيب العالء املعري:

 عجبـــي للطبيــــب يلحـــد يف اخلــــا
 

 رشحياـلـــق مـــن بعـــد درســـه التـــ 
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ـــــو ـــــنجم مـــــا ي ـــــم امل  ولقـــــد عل
 

ا   جــب للــدين أن يكــون صــحيحً
 

ــــــة ونجــــــوم  مــــــن نجــــــوم ناري
 

 ناســـــبت تربـــــة ومـــــاء ورحيـــــا 
 

من الشموس والنجوم واملجرات  وإن تفسري هذا الكاتب هلذه اآلية باالكتشافات اخلفية

ا عن معاين القرآن وحتريف له عن املعنى املراد منه.  الغيبية التي ال تدركها األبصار هو بعيد جدًّ

فإن ما ال يدركه كل الناس بأبصارهم ليس بعالمات هلم وال زينة للسامء وال بالنجوم التي 

لف عباده يف البحث عام خفي عليهم من هيتدون هبا يف ظلامت الرب والبحر.. واهللا سبحانه ال يك

ا  أرسار النجوم واملجرات التي ال يشاهدوهنا إذ هذا من تكليف ما ال يستطاع واهللا ال يكلف نفسً

 إال وسعها.

فاالستقصاء يف اكتشافها غري نافع للناس، وعدم اكتشافها غري ضار إذ هي من األشياء التي 

 العلم هبا ال ينفع واجلهل هبا ال يرض.

اخلري كل اخلري يف اكتشاف األرض التي خلقها اهللا لعباده وأودع فيها مجيع ما حيتاجون إليه ف

وََجَعَل ﴿ من الكنوز والنفائس، ومن كل زوج هبيج ومن كل يشء موزون. يقول اهللا سبحانه:
ۡقَ�َٰ�َها

َ
َر �ِيَهآ أ   .]١٠فصلت: [ ﴾�ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها َوقَدَّ

فهذه الربكة التي أودعها سبحانه يف أرضه وال يزال الناس يتطلبوهنا بالكشف والتفتيش من 

لدن خلق اهللا آدم إىل يومنا هذا وإىل يوم القيامة. فتحصلوا عىل ما توصلوا إليه من خزائن األرض 

ة الناس وبركاهتا التي خلقها اهللا يوم خلق السموات واألرض وأودعها يف مظاهنا إىل وقت حاج

إليها، واملكتشفون يعرتفون بأن ما خفي عليهم من أرسار الكون وخزائن األرض أكثر وأكرب مما 

 اكتشفوه، وأهنم كلام أوغلوا يف كشف يشء تبني هلم مما خفي عليهم أكثر مما حيتسبون.

 وما أحسن ما قال الشافعي يف هذا املعنى:

 كلـــــــــــام أدبنـــــــــــي الدهــــــــــــ
 

 ـــــــــر أراين نقــــــــص عقــــــــيل 
 

ـــــــــــــــام ـــــــــــــــامً  وكل  ازددت عل
 

ــــــــــــــيل  ــــــــــــــامً بجه  زادين عل
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فهذا هو الكشف الذي تعم منفعته وحتسن عاقبته ويتمتعون بام خلق هلم رهبم من أزواج 

 ومن كل يشء موزون.

�ِض َ�ِيٗعا﴿ يقول اهللا سبحانه:
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي َخلََق لَُ�م مَّ   .]٢٩البقرة: [ ﴾ُهَو ٱ�َّ

 ﴿ وقال:
َ
ِي َجَعَل َلُ�ُم ٱۡ� ْ ِمن ّرِۡزقِهۦِۖ �َ�ۡهِ ُهَو ٱ�َّ ْ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُوا �َض َذلُوٗ� فَٱۡمُشوا

  .]١٥امللك: [ ﴾١٥ٱلنُُّشوُر 
فكل ما يتمتع به الناس من الذهب والفضة واحلديد والنحاس واخلشب والرصاص واملعادن 

نات وسائر أنواع اخلريات، اجلامدة والسائلة والبرتول واألدوية واحلبوب والثامر والفواكه واحليوا

 كل هذه أوجدها اهللا يف أرضه ليتنعم هبا عباده ويتمتعوا هبا إىل ما هو خري منها يف آخرهتم.

ۥٓۖ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن ﴿ ِ ٱلّرِۡزَق َوٱۡ�ُبُدوهُ َوٱۡشُكُرواْ َ�ُ  .]١٧العنكبوت: [ ﴾١٧فَٱۡ�َتُغواْ ِعنَد ٱ�َّ
ۡقَ�ُٰ�ۡم َوَ� َ�ۡطَغۡواْ �ِيهِ َ�َيِحلَّ َعلَۡيُ�ۡم َغَضِ�� َوَمن َ�ۡلِۡل َعلَۡيهِ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَ ﴿

 .]٨١طه: [ ﴾٨١َغَضِ� َ�َقۡد َهَوٰى 
 هذا... ولعل ما بقي من خزائن األرض أكثر مما اكتشفوا بأضعاف مضاعفة.

تي ال يشاهدها أما اكتشاف النجوم والشموس واملجرات اخلفية وسائر األفالك الغيبية ال

الناس بأبصارهم وال يصل إليهم يشء من نفعها فإهنا من األشياء التي العلم هبا ال ينفع واجلهل 

 هبا ال يرض.. واهللا أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

 الشيخ

 عبداهللا بن زيد آل حممود

 رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية


	(10) الرد بالحق الأقوى على صاحب بوارق الهدى
	الفهرس
	إلى العلماء الأعلام وإلى حكام بلدان الإسلام
	الرد بالحق الأقوى على صاحب بوارق الهدى
	]الناس متفاوتون في الدين[
	]مهاجمة "نصر الله" لابن كثير[
	]نماذج من حملته على المفسرين[
	[واجب الدفاع عن المفسرين العلماء]
	]من لوازم قوله أن الله لم يبين الحق باللفظ الصريح الذي يحفظ عن الوقوع بالباطل[
	]القرآن أكثره آيات محكمات جليات[
	]الاكتشافات العلمية الحديثة من نعم الله على عباده[
	]نماذج من تفسير "نصر الله" للآيات الكونية[
	]الرد على ما جاء في تفسيره من مغالطات[
	]الحكمة من تخريب الدنيا يوم القيامة[
	]ما الفائدة من علم الفلك وغيره إذا لم يكن للناس فيه منفعة؟[



