


اإلهداء

إىل مسلمي األمس، اعتذاًرا عن حرفنا رسالتكم عن مسارها. 

ــاة  إىل مســلمي الغــد، توّســا لرتبيــة عقــول حقيقيــة، تكــون الحي

معهــا ممكنــة. 

إىل مســلمي اليــوم، إراحــة لكــم مــن الضنــك الــذي يفرضــه عليكــم 

أصحــاب اللحــى والعامئــم. 

إىل اإلساميني، لعّل لكم ما مل يكن آلبائكم املعرفيني من نظر. 

إىل الباحثــني، لعــّل منكــم مــن ينجــز بحثا يــرّد فيه هــذه الخرافات، 

بتوّســع يف تبيــان أصلها. 



مقّدمة 

هــذا الكتيّــب كان يف األصــل سلســلة مقــاالت نــرت عــى املدّونــة، 

والقــت استحســانا كبــرا، ال ســيّام بــني املســلمني، وأخــص العقاء. 

الخرافــات أكــر عــدًدا مــام تناولنــاه هنــا، إال أننــا قصدنــا إىل 

ــع  ــل م ــج التعام ــح منه ــة، توّض ــات أمثل ــذه الخراف ــون ه أن تك

ــّص  ــا نخ ــا، وهن ــة م ــة فكري ــا يف منظوم ــي نلمحه ــات الت التناقض

املنظومــة العقديــة اللصيقــة بالديــن اإلســامّي. 

وقــد وّضحنــا مــن قبــل يف كتيّــب »الديــن العــريّب« كيف أن اإلســام 

ــة، إاّل أن  ــة عقدي ــة، أي منظوم ــّول إىل ديان ــّم تح ــا ث كان أوال ديًن

تطــّور هــذه املنظومــة يف مختلــف االتّجاهــات وعــر األزمــان، 

ألصــق فيهــا مــا ليــس منهــا. 

ــا  ــاس م ــنّي للن ــع، ألب ــد املتواض ــذا الجه ــت به ــد تطّوع ــذا فق وله

ــم.  ــلمني منه ــيّام املس ــم، الس ــكل عليه أش



ــن  ــّد مل ــب بلغــة مســتفزّة، والب ــد كت ــب ق ــإن هــذا الكتيّ أخــرا ف

اقتنــع مبــا جــاء فيــه أن يتلطّــف عنــد مخاطبــة عمــوم املســلمني، 

فقــد ال يتوفـّـر لديهــم الصــر الــكايف لاســتامع للحجــة كــام يجــب. 

»إن الرفق ال يكون يف يشٍء إال زانه، وال ينزع من يشٍء إال شانه«



نــرد يف هــذه السلســلة مجموعــة معتقــدات خرافيــة، التصقــت 

باإلســام زورا، نحــاول أن نفهــم ســبب وجودهــا، وننظــر األســباب 

ــرد دون ترتيــب محــدد، واعــذروا  ــا، وهــي ت ــا لرفضه ــي تدعون الت

قســوة لغتــي يف تناولهــا، ولكنهــا محــض حامقــات يجــب طردهــا 

مــن العقــول لــي تعــود عقــوال.
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“الرزق عى الله”

“يأيت املولود ويأيت رزقه معه”

ــن  ــي م ــدأ فقه ــو مب ــل، وه ــه عاق ــه، وال يقول ــه الل ــذب، مل يقل ك

ــه هــو  ــه الل ــذي خلق ــرزق ال ــريب، فال ــف الع ــة التخل عصــور بداي

املــوارد املوجــودة، مــن مــاء وشــمس وتربــة ونظــام حيــوي، وهــذا 

للجميــع، أمــا نصيبــك منــه، أي رزقــك، فمقــرون بعملــك وســعيك، 

ــي هــي خــارج  ــك، الت حــاال كان أم حرامــا، وبالظــروف مــن حول

إرادتــك، لكنهــا ليســت تحــت إدارة اللــه مبــارشة، بــل هــي تحــت 

إرادة الجامعــة البريــة التــي تنتمــي لهــا.



أمــا طلــب اللــه إىل األعــراب، أاّل يقتلــوا أبناءهــم خشــية أن ميوتــوا 

جوعــا، فهــو يحضهــم عــى العمــل، وعــى طلــب حقوقهــم، ومــا 

ــاء،  ــل األبن ــن قت ــا م ــل أمل ــرزق أق ــب ال ســيتحملونه يف ســبيل طل

وقــد ورد مــرة مبعنــى أن اللــه يــرزق أبناءهــم يف معيتهــم، ومــرة 

مبعنــى أن اللــه يرزقهــم يف معيــة أبنائهــم، فــاألوىل هــي كــّد اآلبــاء 

عــى قــوت عيالهــم، والثانيــة هــي إعالــة األبنــاء لآلبــاء إذا عجــزوا.

وهكــذا فاللــه خلــق الــرزق كلــه، لكنــك أنــت مــن يكســبه ضمــن 

رشط وجــودك يف هــذا العــامل، فــإن كنــت بدويــا ســرتعى أو تتاجــر، 

وإن كنــت فاحــا ســتزرع، وإن كنــت مضطهــدا مــن قبــل طغمــة 

غنيــة، يجــب عليــك الوقــوف ضدهــم يف ســبيل تحصيــل حقوقــك.

ــو  ــل ه ــف، ب ــي أو ضعي ــه غب ــر ألن ــر فق ــي أن الفق ــذا ال يعن ه

الظــرف الــذي وجــد فيــه، الــذي يقــع عليــه وعــى الجامعــة واجب 

ــرزق والحــظ وجــدت وبقيــت بســبب  ــل ال ــم مث تغيــره، ومفاهي

ــة،  ــكل الظــروف املوضوعي ــل البــري عــن اإلحاطــة ب عجــر العق

بســبب تعقيــد الواقــع.



ــه، فاملجاعــات  ــرزق عــى الل ــون بكــون ال فــإن كان حقــا مــا تقول

ــم  ــاال ليقتله ــا أطف ــق فيه ــده، يخل ــه وح ــل الل ــن فع ــب م مصائ

ــه! ــن الل ــورة ع ــذه الص ــدق به ــتقيم أن نص ــل يس ــا، فه جوع



2

“املوت بيد الله وحده” 

“ما أحد ميوت ناقص عمر”

كــذب، مل يقلــه اللــه، وال يقولــه عاقــل، نعــم مــوت اإلنســان هــو 

رضيبــة لحياتــه، فحتــى اليــوم مل يقــدر اإلنســان أن يقهــر املــوت، 

ــا فكــرة  ــود يف الدني ــدو فكــرة الخل ــًدا، وال تب ومل يعــش أحــد رسم

ــاس،  ــدو املــوت مقــدرا بالفعــل عــى الن ــذا يب ــة أصــا، وبه جميل

لكــن وقتــه ال.

أنــا وأنــت نســتطيع أن نقتــل بعضنــا، وقتــي لــك هــو فعــل بيــدي 

أنــا، وليــس بيــد اللــه، وإال فاللــه هــو املذنــب يف قتــل كل مظلــوم، 

وحينهــا فــا يــام املنتحــر، ألنــه مل يكــن لــه أن يعيــش ســاعة بعــد 

! أجله

ــه،  ــل الل ــس فع ــا ولي ــل فعلن ــا، وأن القت ــل بعضن ــى قت ــا ع قدرتن

أمــر محســوس مشــاهد، ال ينقضــه النــص، فــإن أشــكل عليــك فهــم 

النــص ورأيتــه ضــد الواقــع، فأمامــك خيــارات محــدودة:



ــوس  ــاهد املحس ــع املش ــق للواق ــر مطاب ــه غ ــص، ألن ــب الن تكذي

ــدرك. امل

إعــادة فهــم النــص بطريقــة تتناســب والواقــع، وألن القــرآن نــص 

باغــّي، فهــذا ممكــن بســهولة.

أمــا عــن كــون حياتــك ليســت بيــدك وحــدك، فهــذا صحيــح، ألن 

أيــا كان يســتطيع أن يقتلــك، ولهــذا فأجلــك مقــرون بظــروف 

وجــودك، وال نقــول إنــه بيــد اللــه وحــده فقــط ألنــه ليــس بيــدك، 

فثمــة املجتمــع الــذي حولــك، ورشط وجــودك مــن الكــوارث 

ــه، وإمنــا  الطبيعيــة وغرهــا، مــام قــد يقتلــك وهــو ليــس أمــر الل

نتيجــة الظــروف املوضوعيــة، التــي لتعقيدهــا، وعــدم قــدرة العقــل 

ــابها  ــن حس ــارص ع ــل املع ــور العق ــا، وقص ــى إحصائه ــدايئ ع الب

ــت. ــة وبقي ــا، وجــدت هــذه الخراف جميع

نجــد القــرآن يقــول إن الــذي يقتــل نفســا فهــو كمــن قتــل النــاس 

جميعــا، ألنــه يقتلــه ويقتــل ذريتــه التــي كانــت لتوجــد لــو مل ميت، 

فهــل مــن يقــول هــذا يجعــل املــوت بيــد اللــه وحــده!

إذا قــررت أن تقبــل فكــرة أن املــوت بيــد اللــه وحــده، فعليــك أال 

تغضــب ممــن يقتــل ابنــك، بــل يجــب أن تشــفق عليــه، ألن ابنــك 



كان ســيموت بــكل حــال، طبقــا لفكرتــك، لكــن الــذي يعــاين حينهــا 

فهــو القاتــل! أي غبــاء هــذا!
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“التصديق بالقضاء والقدر ركن من أركان الدين”

ــاب  ــه يف كت ــه وأثبت ــه قــرر حدوث “كل يشء يحــدث بســبب أن الل

قبــل خلــق الكــون”

ــل، نعــم اإلنســان ال يتحكــم  ــه عاق ــه، وال يقول ــه الل كــذب، مل يقل

بــكل ظروفــه كفــرد، وال يختــار مــكان ميــاده، وال قوميتــه وال أهله، 

ــق  ــي أن التصدي ــا، وال يعن ــه مســّر إطاق ــي أن ولكــن هــذا ال يعن

بالقــدر ركــن مــن أركان اإلميــان.

اآليــة التــي يتكــئ عليهــا مــن يقولــون بكونــه ركنــا، عــددت اإلميــان 

ــدر،  ــر الق ــر، ومل تذك ــوم اآلخ ــله والي ــه ورس ــه وكتب ــه ومائكت بالل

ــك  ــك، ناهي ــاه ذل ــه! حاش ــداد كلامت ــد م ــه أم نف ــيه الل ــل نس فه

عــن أن اإلميــان املطلــوب هــو أداء األمــن وليــس التصديــق، لكــن 

ــا  ــن وم ــرآن هــذه “األركان الخمســة” كســبب ألداء األم ــّدد الق ع

يقســم بــه العــرب عــى عهدهــم بــأداء األمــن، فيكفــي أن تؤمــن 

بكتــاب واحــد لتكــون مؤمنــا، ولهــذا عــّد الرســول اليهــود مؤمنــني 

ــة. ــة املدين يف صحيف



أمــا حكايــة القــدر، فهــي مشــكلة فلســفية ســببها فكــرة علــم اللــه 

ــايس،  ــر العب ــامية يف الع ــرق اإلس ــدال الف ــة ج ــل، ونتيج الكام

واتــكأت عــى آيــات مــن مثــل “..كــن فيكــون..”، فهــل مــا يحــدث 

بســببك وبســببي حــدث بأمــر “كــن” أم حــدث بوســيلة هــي نحن! 

فهــل اللــه محتــاج لنــا كوســائل؟

ــن  ــيء م ــّد ال ــدار، أي ق ــى مق ــرآن مبعن ــأيت يف الق ــدر ت وكلمــة ق

حجــم ووزن وقــدرة و و و … وليــس مبعنــى املصــر املســبق الوضع 

مــن قبــل اللــه، وليــس مــن الفصاحــة توظيفهــا يف غــر هــذا.

ــا، فــإذا  ــه الكامــل، فهــو حســب القــرآن خــارج وعين أمــا علــم الل

ــا :ليعلــم اللــه الذيــن…” وكأنــه ال  ــا قــال بلغتن تحــّدث اللــه معن

يعلــم، ألننــا يف نطاقنــا الزمــاين املــكاين ال يعلــم عندنــا هــذا، فاللــه 

ــام  ــه يف اإلس ــد، ألن الل ــل وبع ــه بقب ــدث، وال يعلم ــه إذ يح يعلم

غــر محــدود يف الزمــان واملــكان، ولذلــك فهــو _ولــه املثــل األعــى_ 

كمــن ينظــر لألحــداث مــن خــارج خــط الزمــن، فيعلمهــا جميعــا 

حــني حدوثهــا، وال يجــوز يف حقــه “قبــل” و”بعــد”.

مصــرك كإنســان بيــدك، وقــد رصح القــرآن بهــذا، فقــال “وهدينــاه 

النجديــن”، أي أنــك مخــّر متامــا يف مــا وقــع تحــت إرادتــك، ولهــذا 



فأنــت مســؤول عنــه، وعــزو فعلــك املشــني لعلــم اللــه املســبق، أي 

إرادتــه لــه، هــو افــرتاء عليــه.

أمــا الكتــاب الــذي أثبــت فيــه اللــه مــا شــاء، أو يشــاء، ألنــه خــارج 

ــه،  ــن منثل ــه ونح ــه الل ــس كتب ــيناريو« بائ ــس »س ــو لي ــن، فه الزم

ــه،  ــذي نعرف ــن ال ــاج للتدوي ــه غــر محت وإمنــا مجــاز لعلمــه، فالل

لــي يتذكــر شــيئا!

ــام هــو شــائع، واعتنقــت هــذه  ــدر، ك ــاد بالق ــت االعتق ــإذا قبل ف

الخرافــة ديانــة، ففيــم تلــوم املجــرم! وهــو قــد خلقــه اللــه وهيــأ 

ــا  ــه إن كان إله ــا أال يخلق ــك، فإم ــم ذل ــا، وعل ــه أن يكــون مجرم ل

ــذ  ــاء لينف ــه ج ــن أدوات ــبانه أداة م ــبه بحس ــا أال يحاس ــّرا، وإم خ

ــادال! ــه هــو، إذا كان ع ــدرا كتب ق

امللفقــون يقولــون: إن اللــه يعــرف مصــره ألنــه يتوقعه بعلــم كامل 

فيعرفــه وهــو مل يخــرته. وهــذا حــر للــه يف الزمــان! ويقولــون: إنه 

قــى كل يشء. فهــل يقــي ربكــم الــّر عــى النــاس!

وهكــذا نجــد أن فكــرة “القــدر” والتســير باطلــة كلهــا، فالقــرآن مل 

يقــل بهــا، وهــي تنســب الــر للــه )بقولهــم: خــره ورشه(، وهــي 



باطلــة باإلحســاس املجــرد، مبنيــة عــى مغالطــة الــدور املنطقــي*، 

لكــن النــاس ال يكتشــفونها ألنــه دور طويــل، وليــس مختــرا 

كأمثلــة املغالطــة املشــهورة.

* ابحــث عــن معنــى “الــدور املنطقــي” وهــو اســم ملغالطة شــهرة، 

لــي تتــّم فهــم القول.

** إذا أردت التوســع يف موضوعــة القــدر فدونــك رابــط مقــال: الم 

التعليــل.

https://nourreddin.net/2016/08/02/%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84/
https://nourreddin.net/2016/08/02/%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84/
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“الشيطان كائن مستقّل وذات منفصلة”

“إبليس هو الشيطان” 

“إبليس أصل الر وسببه”

هــذا كــذب، مل يقلــه اللــه، وال يقولــه عاقــل، فــإن كان الــر يــأيت 

مــن الشــيطان، والشــيطان هــو إبليــس، واللــه خلــق إبليــس، فاللــه 

هــو مرجــع الــر وأصلــه! تعــاىل اللــه عــن ذلــك!

الشــيطان لغــة هــو وزن فيعــال مــن الفعــل “شــطن” أي ابتعــد، 

شــطنت الــدار أي ابتعــدت، ورحلــة شــطون أي بعيــدة، فالشــيطان 

هــو املغــاالة، أي الشــطَحان، بلغــة أخــرى. ولذلــك قالــت العــرب 

عــن شــطحات الشــاعر إنهــا شــيطان شــعره.

نجــد القــرآن يقــّدم شــياطني اإلنس عــى شــياطني الجّن، فالشــيطان 

ــه،  ــا، أي أن ــة، أو كيان ــا منفصل ــس ذات ــوق، ولي ــب املخل حــال تصي

بلغــة الفاســفة واملتكلمــة، عــرض وليــس جوهــرا، والعــرض مــن 

ــأكل  ــّر وت ــام تحــزن وت ــه، ك ــن فعــل الل ــس م ــاس، ولي فعــل الن

وتشــبع بأمــرك ال بأمــر اللــه، ونقــول تأدبــا: بــإذن اللــه.



ــذا  ــرب: “ه ــول الع ــوأ، يق ــول األس ــل، كأن تق ــم تفضي ــّر اس وال

ــيئا  ــس ش ــّر، ولي ــو ال ــوأ ه ــه، واألس ــوأ من ــذا” أي أس ــن ه رّش م

منفصــا بذاتــه، ومثلــه بالضبــط “الخــر”، أمــا الثنائيــة الحقيقيــة 

فهــي العــدل والظلــم، والعــدل: وضــع الــيء موضعــه. أمــا الظلــم: 

فوضــع الــيء يف غــر موضعــه.

اللــه بخلقــه األشــياء ومواضعهــا، ومبنــح اإلنســان إرادًة مطلقــة، قــد 

أتــاح لــه أن يعــدل أو أن يظلــم، وهــذا بأمــر اإلنســان، وهــو معنــى 

االســتخاف، فــإن شــطن اإلنســان وشــطح وغــاىل فهــو شــيطان، يأيت 

ــس  ــر، فإبلي ــس باألم ــة إلبلي ــو رش، وال عاق ــذي ه ــم ال ــه الظل من

يحاســب عــن نفســه، وتحاســب أنــت عــن نفســك.

ــي  ــه الت ــر إىل ذات الل ــزو ال ــت تع ــة، فأن ــت الخراف ــا إذا قبل أم

ــذا! ــل به ــل تقب ــرًا! فه ــا رشي ــد كائن ــت تعب ــذا فأن ــا، وبه تعبده
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“الجن يتلبس اإلنسان” 

“فان ركبه الجن”

كــذب، مل يقلــه اللــه، وال يقبلــه عقــل، انتــرت قبــل وجــود آلــة 

التصويــر، وعــادت بعــد اخــرتاع برامــج تعديــل الصــور، ليــس لهــا 

أســاس يف القــرآن، إال الفهــم املريــض، ذو الجهــل املركــب.

اآليــة التــي يتكئــون عليهــا هــي ” يتخبطــه الشــيطان مــن املــس”، 

ــه  ــا، ألن َدين ــى مهموم ــذي يبق ــا، ال ــل بالرب ــى باملتعام وهــي تُعن

ــلفنا يف  ــام أس ــي ك ــه، وتعن ــى إيقاف ــه ع ــدرة من ــم دون ق يتفاق

ــطح  ــايل ويش ــه يغ ــس(، أن ــو إبلي ــيطان ه ــابقة )الش ــة الس الخراف

ــا. ــا أو مدين ــواء كان دائن ــطن، س ويش

ــا،  ــع عاملن ــل م ــم ال يتداخ ــأن عامله ــرآن ب ــال الق ــن ق ــّن الذي الج

وأخرجهــم مــن أي فعــل ممكــن لهــم، حتــى أن تصــدق نبــوءات 

الشــعراء والكهنــة بســببهم، وأنهــم يروننــا وال نراهــم، وأنــه 

ــه  ــذا كل ــون ه ــل أن يك ــل عاق ــف يقب ــا، كي ــم علين ــلطان له ال س

ــا! ــّن حق ــّس الج ــون م ــا، ويك صحيح



إذا قبلــت هــذه الخرافــة، فلنعــزو كل جرميــة للجــن، فــا نحاكــم 

ــة  ــة مريح ــده! خراف ــس بي ــه لي ــب ألن فعل ــا يرتك ــى م ــدا ع أح

لقبــول توبــة املذنــب، لكنهــا ال تتفــق مــع عــدل اللــه املفــرتض، أم 

أن اللــه ظــامل! حاشــاه. 
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“العني والحسد”

“إن العني لتلقي بالرجل إىل القر وتلقي بالجمل إىل القدر”

“الحسد طاقة تخرب األشياء”

كــذب، ال عاقــة لــه مــن قريــب أو بعيــد بالقــرآن، كل ذكــر القــرآن 

لــه هــو يف آيــة “ومــن رش حاســد إذا حســد” وســورة الفلــق 

ــة_ صــاة قدميــة، ســابقة عــى  هــي _حســب رأي بعــض الصحاب

اإلســام، ينفــي ابــن مســعود أن تكــون مــن القــرآن أصــا، ولكــن 

لــو عددناهــا مــن القــرآن، وكذبنــا روايــات آخــرى تقــول إنهــا هــي 

والفاتحــة مــن الوحــي الســابق عــى بعثــة محمــد، ملــا كان فيهــا 

مــا يدعــو للتصديــق بالحســد كــام هــو شــائع.

ــد إذا  ــد، فالحاس ــبه للحس ــد وال تنس ــر للحاس ــب ال ــة تنس اآلي

ــزل  ــى من ــدك ع ــدث رّشا؛ أن يحس ــى يح ــرك، حت ــدك ال يض حس

ــة بســّم أو  ــا عل ــه، أو صحــة فيبعــث فيه ــال فيتلف ــه، أو م فيحرق

ــورث الحاســد  ــه ي ــه أمــر يسء، ألن ــوث. والحســد يف ذات طعــام مل

ــة أو  ــود فاق ــده، أورث املحس ــبب حس ــا بس ــل فع ــاّم، وإذا فع غ

ــة. علّ



ــك،  ــا كذل ــا، وال نراه ــة “إن العــني لحــّق” حديث ــت مروي ــإن كان ف

فهــو يعنــي أن اإلنســان يحســد وتطلــب عينــه مــا عنــد غــره، لكنه 

ال يعنــي أن طاقــة خزعبليــة تنطلــق مــن عينــه لتصيــب املحســود 

ــي بالرجــل إىل  ــة “.. العــني لتلق ــا مروي ــه أو مترضــه! ومثله فتخرب

القــر…. إلــخ” ولكــن األخــرة فيهــا ســجع بــارد، بعيــدة عــن باغــة 

العــرب، ممجوجــة الســبك ضعيفتــه.

فلــامذا وجــدت هــذه الخرافــة وبقيــت إىل اآلن؟ أوال، هــي دعــوى 

للحــذر مــن التباهــي، والريــة يف إدارة العمــل، وهــذه كلهــا مــن 

ــا، هــي منفــذ ســهل لفهــم األمــراض التــي مل  األمــور الجيــدة. ثاني

ــاة  ــاب رزق للرق ــي ب ــا، ه ــابقة. ثالث ــان س ــة يف أزم ــن مفهوم تك

واملشــعوذين، وهــي مــن أعــامل العاطلــني املعلقــني عطلهــم عــن 

العمــل باســتنفاذ وقتهــم يف علــوم الديــن.

ــذاب  ــكل ك ــا ل ــح باب ــك تفت ــم أن ــذه، فاعل ــة كه ــت خراف إذا قبل

ومشــعوذ، وتشــكك يف عــدل اللــه، بــأن يعطــي أحــدا قــدرة فائقــة 

ــره  ــع غ ــوبرمان! ومين ــه س ــد وكأن ــن بع ــياء ع ــر األش ــى تكس ع

منهــا ويرتكهــم فريســة ملــن وهبــه هــذه القــدرة! ثــم إنــك تخطـّـئ 

صياغــة اآليــة، وتجعــل اللــع يقولهــا بطريقــة ال تعــّر عــن املعنــى 



ــه عــّي ال يبــني قــوال! حاشــاه.  ــد، فهــل الل الــذي يري

ثــم هــل بيــل غيتــس بــكل ثروتــه ســلم مــن الحســد، وابنــك الــذي 

يشــبه القــرد رضبتــه عــني! اتــق اللــه يف نفســك!
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“السحر والشعوذة” 

” فان عملوا له عمل”

” سحر أسود، سحر أحمر، سحر أبيض”

ورد ذكــر الســحر يف القــرآن، نعــم، ولكــن يجــب أن نفهــم معنــى 

ــه  ــل أن ــكل إدهــاش ســحر، ونقــول عــن املنظــر الجمي الكلمــة، ف

ســاحر، وهــذا ليــس املجــاز، املجــاز هــو فهمــه عــى أنــه أعــامل 

ــد ســوى طقــس  ــا النفــث يف العق ــد، وم شــعوذة، ونفــث يف العق

ــن رّش  ــول “وم ــه، فيق ــرآن عن ــى الق ــع، ينه ــراءة الطال ــم لق قدي

النفاثــات يف العقــد”، وســورة الفلــق كــام أســلفنا مل تحــظ باإلجــامع 

عــى أنهــا مــن القــرآن، ألنهــا مــن صــاة العــرب القدمــاء، وحتــى 

لــو عددناهــا مــن القــرآن، فاألمــر كــام يف الحســد، الــر مســند إىل 

النفاثــات يف العقــد، ال العمــل الســحري نفســه، وهــو مــرة أخــرى 

لقــراءة الطالــع وليــس للســحر.

ويف القــرآن أيضــا مجموعــة آيــات تتحــدث عــن ملكــني، وهــام كــام 

قــال عــدد مــن املفريــن ليســوا مــن املائكــة كــام يخيّــل للقــارئ، 

ــوا مــن  ــرة “ملِكــني”، وال يســتقيم ال أن يكون فهــم يف قــراءة متوات



املائكــة وال مــن امللــوك، وإمنــا كاهــام مجــاز لنفوذهــام، وألنهــام 

ــني  ــني ب ــا معلق ــا وليس ــا وانتهي ــاس، ومات ــني الن ــامن ب ــا يحك كان

الســامء واألرض يدخــل الدخــان يف أدبارهــم كــام تقــول األســطورة، 

ويخــرج مــن أفواههــم.

وهنــا ننبــه القــارئ إىل أن القــرآن عطــف “الســحر” عــى “مــا أنــزل 

عــى امللكــني”، فعلــم هذيــن الرجلــني “هــاروت ومــاروت” ليــس 

ــرآن  ــارق الق ــيء ال يعطــف عــى نفســه، إال أن يف ســحرا، ألن ال

الفصاحــة، وحينهــا فهــذا طعــن يف بيــان اللــه كلــه.

هــذا املكــر الــذي كان لهــام، وكانــا يقــوالن للنــاس إنــه فتنــة فــا 

تصدقــوا أن مثــة طاقــة غــر روح اللــه، يــرب القــرآن لــه مثــا يف 

الشــدة فيقــول إنــه “يفــرق بــني املــرء وزجــه”، وليــس بالــرورة أن 

يكــون قــادرا عــى الحقيقــة عــى فعــل ذلــك، ولــو أن مــن املكــر 

“مــا تــزول منــه الجبــال”.

ــة  ــواها، خراف ــد وس ــب والرص ــحرية والحج ــامل الس ــة األع خراف

وجــدت لــي يســرتزق بعــض املشــعوذين الذيــن وجــدوا يف الديــن 

مهربـًـا مــن الكــّد والعمــل املنتــج، ولــي تعــزى جرائــم القتــل التــي 

تــدور عنــد تقاســم اللقــى األثريــة والدفائــن الذهبيــة للجــن، فــا 



يحقــق أحــد فيهــا لينتقــم مــن القاتــل، وبقيــت كأمــل للمصالحــة 

ــة  ــاس واألزواج، كان مث ــني الن ــات ب ــد املناكف ــوب بع ــاء القل وصف

عمــل ســحري، وأبطلــه الشــيخ، وانتهــى األمــر.

أمــا الســحر فهــو االحتيــال عــى الوعــي، “ســحروا أعني النــاس” مام 

يقــوم بــه الســاحر يف عــروض الســرك، وقــد قيــل أن الرســول قــال 

فيــه “تعلمــوا الســحر وال تعملــوا بــه”، أي اكشــفوا حقيقــة أالعيــب 

الســحرة، وال تتخــذوا هــذا النــوع مــن العــروض بابــا للــرزق.

ــة الحجــب والرصــد واألعــامل الســحرية، يجعــل  ــق بخراف التصدي

اللــه غــر محكــم خلقــه، ويســلّم بوجــود قــوى خفيــة تديــر 

العــامل، إىل جانــب اللــه، وبالتــايل فهــي حســب األدبيــات اإلســامية 

رشك، وطعــن يف قــدرة اللــه. فــام هــذا األمــر الجلــل الــذي تبطلــه 

شــعوذات يطلقهــا فــان وفــان. كفــوا عــن الهبــل!
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“عّداد الحسنات وعّداد السيئات” 

“رقيــب هــو ملــك جالــس عــى كتفــك األميــن، وعتيــد هــو ملــك 

آخــر جالــس عــى كتفــك األيــر”

ــاء هــذه، يظــن املصــدق بهــا أنــه مثــة عــّداد  أي خرافــة حمق

للحســنات، وعــّداد للســيئات، وأن اللــه يــوم القيامــة ميســك بقبـّـان 

ــت الســيئات أم الحســنات،  ــني، لــرى إن رجح حقيقــي ذي كفت

ــر. ــل الخ ــه وعم ــن والل ــة للدي ــورة معيب ص

الحســنات هــي الصفــات الحســنة، والســيئات هــي الصفــات 

الســيئة، كأن أقــول: مــن حســنايت أننــي صــادق، ومــن ســيئايت أننــي 

وقــح. وأعاملــك الصالحــة مــن حســناتك أيضــا، وأعاملــك الســيئة، 

فالصفــة حقيقيــة مــا اقرتنــت بعمــل، وإال فهــي وهــم، وموازينــك 

التــي ترجــح عنــد اللــه أو تخــر، هــي صفاتــك الظاهــرة يف عملك، 

واللــه ال يقيســها بقبــان وعــّدادات بــل بعلمــه فيــك، هكــذا يقــول 

القــرآن، ويســتخدم املجــاز ليبــنّي لنــا.



ــد،  ــف يشء واح ــا لوص ــان وردت ــام كلمت ــد فه ــب والعتي ــا الرقي أم

ــع واوا أو  ــزم أن يض ــد، وإال ل ــب عتي ــو رقي ــه، فه ــم الل ــو عل وه

حــرف عطــف بــني االســمني ليقــول: »رقيــب وعتيــد«، فــإن بقيــت 

ــه، فلــامذا  مصدقــا بهــذه الخرافــة فأنــت تتهــم القــرآن يف فصاحت

ــا اســمني مللكــني اثنــني! ــا لرقيــب، إذا كان ــد نعت ــورد عتي ي

وكل مرويــات “ألــف حســنة” و”ألــف ألــف حســنة” هــي أحاديــث 

موضوعــة بعلــة يف متنهــا، وهــي عظيــم الجــزاء عــى حقــر العمــل، 

فاللــه ليــس مــارد املصبــاح، الــذي تقــول لــه كلــامت برتتيــب محدد 

ليجــزل لــك العطاء!

ــض النفــس  ــق لرتوي ــامت طري ــد الكل ــامذا نســبح إًذا؟ ألن تردي فل

ــّداد هــذه تشــكك يف عــدل  ــة الع ــات الحســنة. وخراف عــى الصف

ــه يضــع ســيئات املؤمنــني عــى النصــارى واليهــود،  ــه، إذ تجعل الل

ــه! حاشــاه. فــأي رّب ظــامل تزعمــون الل
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“عذاب القر، ونعيمه” 

“حياة الرزخ” 

“ناكر ونكر، أو أنكر ومنكر... أو أي تشكيلة من هذه األسامء”

املصــدق بهــذه الخرافــة، يف أكــر صورهــا عقانيــًة، يعتقــد بأنــه مثة 

حيــاة يف عــامل اســمه عــامل الــرزخ، وأن هــذه الحيــاة فيهــا عــذاب 

ــألرواح،  ــرة ل ــاد وم ــب لألجس ــرة تنس ــاة م ــذه الحي ــم، وه ونعي

ومــع أن األرواح فارقــت األجســاد، كــام يقــول التصــور عــن الــروح 

والجســد، إاّل أنهــا تكــون يف القــر معهــا! فياللعجــب!

الــرزخ لغــة ليــس شــيئا قامئــا بذاتــه، وقــد ورد أنــه بــني البحريــن، 

ــاء، ســنجد  ــاء امل ــة التق ــا يف منطق ــا فارغ ــا صندوق ــل إذا أدخلن فه

ــط،  ــام فق ــدم اختاطه ــو ع ــع ال، فه ــرزخ! بالطب ــميه ال ــيئا نس ش

ــه. وليــس شــيئا قامئــا بذات

ويف اإلســام ال حيــاة بعــد املــوت ســوى حيــاة اآلخــرة، وال عــذاب 

ســوى عذابهــا، وال نعيــم ســوى نعيمهــا، أمــا كلمــة عــذاب القــر، 

ــا  ــار، كله ــذاب الن ــم، وع ــذاب الجحي ــوت، وكع ــذاب امل ــي كع فه



ــه. أســامء متعــددة للــيء ذات

لكــن الوّعــاظ يرتزّقــون مــن كــرة الــكام، فهــم يريــدون موضوعــا 

ــار  ــى الن ــيزيدون ع ــف س ــأي وص ــه، ف ــادة في ــتطيعون الزي يس

والجحيــم، إال أن يخرتعــوا شــيئا مثــل هــذا تــدور حولــه القصــص 

ــون. ــي يتداول ــة الت الخرافي

واآليــة التــي يتكئــون عليهــا، “النــار يعرضــون عليهــا غــدوا وعشــيا 

ــذاب” تقصــد  ــد الع ــون أش ــوا آل فرع ــوم الســاعة أدخل ــوم تق وي

ــد  ــع، وتهدي ــر الواق ــذاب غ ــم بالع ــا له ــا، أي تلويح ــا مجازي عرض

ــوم  ــون العــذاب إال ي ــه، وهــذا يف حياتهــم، ألنهــم ال يدخل ــم ب له

ــا. ــة ذاته القيامــة حســب القــرآن، يف اآلي

ومــن املأثــور “امليــت قامــت قيامتــه” يعنــي أنــه يخــرج مــن الزمن 

كلــه إىل زمــن آخــر، فيتســاوى الشــهيد واملجــرم كلهــم يف أنهــم اآلن 

ــد يف  ــا مل منــت بع ــع أنن ــا م ــد أن متن ــا بع ــة يرونن ــن القيام يف زم

زمننــا هــذا، إطــار زمنــي مختلــف متامــا.

ــه  ــل ويف قدرت ــه، ب ــدل الل ــن يف ع ــة يطع ــذه الخراف ــدق به املص

عــى الحســاب، فـ”قابيــل” يعــذب منــذ مــات، والــذي ميــوت قبيــل 



الســاعة بقليــل، يختــر ســنوات مــن العــذاب، بــل قرونــا، وألــوف 

الســنني! فــأي رّب قليــل العــدل وال يتقــن الحســاب يزعمــون اللــه! 

ثــم كيــف يعــذب قبــل أن يحاســب! أليــس إلهــا متلهفــا للعــذاب! 

حاشــاه مــن ذلــك.
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“عامات الساعة” 

“ال تقوم الساعة حتى ….” 

“أحداث آخر الزمان” 

كــذب، مل يقلــه اللــه، وال يقولــه عاقــل، ال ســيام إذا قــال مــا ينفيــه 

ــة،  ــأيت بغت ــرآن_ ت ــع وجــوده، فالســاعة _حســب الق ــض م ويتناق

فكيــف يكــون لهــا عامــات قبــل أن تــأيت!

فكــرة أرشاط الســاعة وعاماتهــا، تتكــئ عــى آيــة لــو فهمهــا 

النــاس فلــن يصدقــوا بالعامــات املكذوبــة بعــد ذلــك أبــدا، وهــي 

“فهــل ينظــرون إال الســاعة أن تأتيهــم بغتــة فقــد جــاء أرشاطهــا”، 

ومعناهــا أن الســاعة قــد تكــون يف اليــوم التــايل لنــزول هــذه اآليــة 

ــا اكتملــت! ــا كله إذ أن أرشاطه

ثــم إن هــذه األحاديــث التــي تقــول بأحــداث قبيــل الســاعة، هــي 

عامــات لهــا، تتصــادم مــع القــرآن بصــورة رصيحــة، فالقــرآن ينفــي 

أن الســاعة يف علــم أحــد ســوى اللــه وحــده “علمهــا عنــد ريب، ال 

يجليهــا لوقتهــا إال هــو”، بــل ويســخر ممــن يســأل الرســول عــن 



ــا قــل إمنــا  ــك حفــي عنه الســاعة فيقــول للرســول “يســألونك كأن

علمهــا عنــد اللــه”، الحــظ معــي أن إمنــا هــذه مبعنــى الحــر، فــا 

أحــد يعلــم ميعادهــا.

فــإذا كانــت قــد تكــون يف أي يــوم، منــذ نــزول اآليــة التــي تلــوح 

ــش،  ــوم عــى مــريك قري ــا تق ــا رمب ــول إنه بالســاعة تلويحــا، وتق

وكانــت أرشاط الســاعة كلهــا جــاءت كــام يقــول القــرآن، وكان 

الرســول ال يعلــم عــن ميعادهــا شــيئا، وال تــأيت إال بغتــة، فمــن أيــن 

جــاءوا بــكل هــذا الهــذر حــول عاماتهــا؟

ــية،  ــداف سياس ــل أه ــن أج ــرت م ــدت وانت ــة وج ــذه الخراف ه

فــرى أنهــا انتــرت قبيــل كل انقــاب يف تاريــخ املســلمني، حتــى 

آخــر األحــداث املفصليــة التــي عاينهــا جيــل الثامنينيــات مــن مثــل 

أحاديــث الرتويــج لدخــول العــراق عســكريا عــى الكويــت، وكلهــا 

ليــس لهــا أي درجــة مــن الصحــة، ومــن صحــح الحديــث يســتطيع 

أن يعــود فيكذبــه إذا متخضــت األحــداث عــن يشء آخــر.

ــا  ــل، لكنه ــث يق ــذه األحادي ــق ه ــدأ تلفي ــة، ب ــورة التقني ــع الث م

مــا تــزال تســتغل، ألن األلفــاظ دامئــا غامضــة، كــام تنبــؤات 

ــاس أن يشــعروا أن مــا يحــدث  ــو للن نوســرتاداموس، ومــا زال يحل



ــه، وهــم ال يامــون عــى املصائــب التــي  لهــم كان قضــاء مــن الل

ــا. ــبب بقائه ــذا س ــم، وه ــت يف عره حدث

ــه جاهــا مبــا يعلمــه  ــك تعــّد الل تصديقــك بهــذه الخرافــة، يجعل

الرســول، مــن معلومــات عــن الســاعة مل يقلهــا لــه، ورصح إنــه ال 

يعرفهــا، وال تهمــه، ويجعــل دار النــر التــي أصــدرت نســخة مــن 

كتــاب الحديــث أعلــم مــن اللــه، ومصدقــة أكــر منــه، بــل ويجعــل 

الحيــاة كلهــا بائســة، فالنــاس مهــام فعلــوا ســتكون النتيجة نفســها، 

التــي تعلمهــا دور النــر واملحققــون لألحاديــث وحتــى الرســول!

ومــا دامــت النتيجــة هــي هي، حســب هــذه الخرافــة، ففيــم يأمرنا 

اللــه بالعمــل؟ نعمــل ونحــن نعــرف أال نتيجــة ترجــى! أليــس هــذا 

أمــرا بالعبــث! فهــل يأمــر ربكــم بالعبث!
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“امليت يسمع الدعاء له”

“تلقني امليت”

“دعاء امليت” 

كيــف يقــول اإلســام بهــا، والقــرآن يقــول “ومــا أنــت مبســمع مــن 

ــع،  ــات وال يرج ــت م ــه، املي ــة ل ــذب ال صح ــو ك ــور”؟ فه يف القب

ــه،  ــاء ل ــه، وال الدع ــاس، وال الصــاة علي وال يســمع ال خطــوات الن

وتلقينــه قــد يكــون بســبب تذكــر األحيــاء للمــوت، لكنــه ال معنــى 

لــه عنــد امليــت إطاقــا!

أمــا تنــاول بدايــة اآليــة لتجعــل اللــه مســمعا للمــوىت، وســاعَي بريد 

بيننــا وبينهــم، فهــو هــراء محــض، التــّف بــه الذيــن يتّخــذون مــن 

املقابــر بابــا للــرزق، عــى القــرآن، فهــم قالــوا إن أول اآليــة “واللــه 

ــا  ــكام هن ــة إســامعهم، وال ــدل عــى إمكاني يســمع مــن يشــاء” ي

رضب ملثــل، يقــول فيــه القــرآن : إن الذيــن يعملون عقولهــم أحياء، 

ــن أغلقــوا عقولهــم، فــا ســمع لهــم،  ــا الذي ــك إســامعهم، أم ميكن

ــكام يف  ــمع مــن يشــاء. وال ــه يُس وهــم كاملــوىت ال يســمعون، والل

إســامع اللــه مــن يشــاء متعلــق باألحيــاء بيولوجيــا، الذيــن يشــاؤون 



الســامع، واملثــل مــروب ألحيــاء عقولهــم جامــدة، بأنهــم كاملــوىت، 

وهــو يشء معــروف، ألن امليــت ال يســمع.

وهكــذا فتلقــني امليــت إن أراد املســلم أن يفعلــه، فهــو تذكــر 

ــرون  ــن يح ــاء مم ــائر األحي ــر لس ــن، وتذك ــذي يلّق ــلم ال للمس

املــوت، وليــس للميــت نفســه، وإال فنحــن نكــذب القــرآن رصاحــة، 

ــه! هــم  ــل أو يف فهم ــاق املث ــرآن يف انطب ــون الق ــم يكّذب ــا ليته وي

ــت  ــح يقــول بعــدم ســامع املي ــل رصي ــه، واملث ــل ذات ــون املث يكذب

يشء. ألي 

ولحــق هــذه الخرافــة، أن النــاس تقــف عنــد قــر امليــت، الســياّم 

ــم الســلفية  ــر عليه ــو وتشــكو، فأنك ــن الصالحــني، لتدع إن كان م

ــر  ــداء يذك ــل ن ــو كان يف األص ــرك، وه ــم بال ــم، واتهمومه فعلته

ــه اســم امليــت كــام يُنتخــى باســم الغائــب ليســتعيد الحــارض  في

مأثرتــه، فقــول الشــيعة “يــا حســني” وقــول املتصوفــة “يــا فــان” 

مــن الصالحــني، هــو اســتعادة ملأثرتــه لتحّضهــم عــى العمــل، وليس 

ــا. يف هــذا رشك، والــكام بالتأكيــد معلــق بالنواي

اعتقــادك بهــذه الخرافــة، يجعلــك تعــّد القــرآن كاذبــا، وغــر 

فصيــح؛ إذ يــرب مثــا هــو يف ذاتــه غــر صحيــح، ويجعــل اللــه 



ســاعَي بريــد، يوصــل رســائلك للميــت، ويجعــل نــداء أهــل القبــور 

ــه،  ــد الل واالســتغاثة بهــم، هــم أنفســهم، ال بحظــوة أســامئهم عن

ــب! ــام هــذا التناقــض العجي ــا! ف عمــا مــررا ومنطقي
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“األعامل بالنيات” 

” يؤاخذ اإلنسان بنيّته ال بعمله”

لــن أقــول إن هــذه خرافــة كاملــة، ولكــن الفهــم العــام لهــا مغلوط، 

ومناقــض للقــرآن رصاحــة، وبعيــد عــن العقــل والواقــع، ومــا يفهمه 

النــاس مــن املرويــة كــذب، ال يقتنــع بــه ســوى أحمق.

األثــر املــروي مــن طريــق واحــدة، رغــم أنــه كان يف خطــاب 

ــول  ــن، يق ــن املهاجري ــة م ــم، حــره مجموع موجــه ملشــهد عظي

“إمنــا األعــامل بالنيــات” ويكمــل بحــر األمثلــة بالعمــل الصالــح، 

ويفــر أن العمــل ال يُقبــل مــا دامــت النيــة وراءه ليســت بصاحــه 

ــه”. ــه إىل مــا هاجــر إلي ــه …. فهجرت “فمــن كانــت هجرت

اآلن، يكفــي لتكذيــب الخــر حســب منهــج املحدثــني، أن الخــر ورد 

مــن طريــق واحــد، مــع  كــون الحديــث حصــل يف مشــهد جامعــي، 

ــة  ــس رشطــا لدحــض التصــور الشــائع عــن عاق ــه لي لكــن تكذيب

العمــل بالنيــة، فثمــة أمــران مهــامن يف هــذا:



أوال، أنــه مل يتحــدث عــن العمــل الطالــح، يف الــرح، أي أنــه قصــد 

“إمنــا األعــامل الصالحــات، بالنيــة التــي وراءهــا” فــإن قمــت بعمــل 

صالــح، وهــو الصدقــة مثــا، مــع كــون نيّتــك مــن ورائــه التباهــي، 

فأنــت قــد أفســدته.

ــا مــن  ــا، أن القــرآن يقــول رصاحــة: إن املســألة ليســت بالنواي ثاني

أمنيــات مهــام كانــت ديانتــك، فمــن يعمــل ســوء يُجــَز بــه )ليــس 

بأمانيّكــم ….( واآليــة معروفــة.

ــه،  ــاد الشــائع أن اإلنســان يؤاخــذ حســب نيّت ــذا يبطــل االعتق فه

فهــو يجــب عليــه اســتبعاد األعــامل الطالحــة واملــرة، عقــا، حتــى 

لــو ظــن أن مــن ورائهــا خــرا، فمــن يقتــل النــاس ليدخــل ســواهم 

يف الديــن مجــرم، ألنــه قتــل، ومــن يدخــل داعــش وغرها، ولــو كان 

جاهــا غيــورا، مل يتحقــق مــن قواميــة خيــاره، وكان وراء انضاممــه 

نيــة صالحــة، فهــو مجــرم؛ ألنــه قــام بعمــل يسء بحــد ذاتــه، وهــو 

فــوق ذلــك مؤاخــذ بجهلــه.

ــة  ــدم رغب ــرر، وع ــي املتك ــبب البغ ــت بس ــأت وبقي ــة نش الخراف

املســلمني بالتحــدث يف مصــر النــاس، ولكــن هــذا يجــب أال مينــع 



التعلــم مــن دروس املــايض، فالصحــايب ريض اللــه عنــه الــذي قتــل 

ــه، أجرهــم عــى الهــرب مــن مواجهــة أن  ــه عن الصحــايب ريض الل

واحــدا منهــم عــى األقــل مخطــئ، ومــا دمنــا ال نتعلــم مــن خطــئ 

غرنــا، فهــذا هــو الحمــق بعينــه.

اعتناقــك لهــذه الخرافــة يعنــي أن تــرر للمغتصب فعلتــه، صدقني؛ 

ــرا  ــه خ ــد من ــل إال ويقص ــوم بعم ــى األرض يق ــان ع ــه ال إنس فإن

مــا. املشــكلة يف تحديــد الخــر، ويف تحديــد العمــل املوصــل إليــه، 

ــات والبدايــات، أمــا الــذي  واألعــامل بنتائجهــا وخواتيمهــا، ال بالنيّ

يفعــل خــرا وهــو ينــوي شــيئا غــره، فهــذا مــام يقــول الحديــث 

غــر الثابــت، إنــه غــر مأجــور.

ــب  ــدارك صاح ــامل؟ إًذا، فليت ــى األع ــه ع ــبنا الل ــاذا يحاس ــم مل ث

النيّــة الســيئة، وليلِقــه يف الجحيــم بنيّتــه، دون أن نعــاين نحــن مــن 

ــا  ــاكاة، أم أنن ــة املح ــه الســيئة، فاإلنســان وصــل لتقني ــّب أفعال غ

ــه! متطــورون أكــر مــن الل
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“رؤية الرسول يف املنام حق” 

“من رآين فقد رآين”

كــذب، مل يقلــه الرســول، وال يصــح أن يقولــه، وأصــل االعتقــاد بهذه 

ــه قــال: “مــن  ــات، تقــول إن رســول الل ــة مــن املري الخرافــة مروي

رآين يف املنــام فقــد رآين حقــا، فــإن الشــيطان ال يتمثــل يب”، ثــم زاد 

عليهــا النــاس أن مــا يخرهــم بــه حلمهــم عــى لســان الرســول يف 

املنــام حــق وصــدق.

هــذه الخرافــة فتحــت أبــواب الكــذب عــى مراعيهــا، فجعــل كل 

كــذاب يريــد تســويق فكــرة ما، يقــول رأيت الرســول يف املنــام وقال 

ــدة،  ــات جدي ــق مروي ــاب خل ــح ب ــا يشــاء، فانفت ــّم يضــع م يل... ث

مــن أكاذيــب عــن أحــام صاغتهــا أوهــام النــاس وأهواؤهــم.

واملرويــة تحمــل يف طياتهــا اعتقــادا خرافيّــا يقــول: إن األحــام إّمــا 

أن تكــون وحيّــا مــن اللــه، أو توهيــام مــن الشــيطان. وهــذا افــرتاء 

عجيــب.



مثــة عيــوب يف املرويــة، ويف الصــورة التــي يتعامــل بهــا النــاس معها، 

ــى يكــون هــذا  ــا؟ حت ــه حّق ــون صــورة الرســول وهيئت ــل يعرف فه

هــو الرســول! يعنــي لــو عرضنــا عليهــم صــورا لرجــال يشــرتكون يف 

الصفــات املشــهورة عــن الرســول، وأريناهــا لهــم، فلــم يكــن بينهــم 

رجــل طويــل أشــقر، وال رجــل صينــي، بــل كانــوا كلهــم مربوعــني 

ــد أي واحــد  ــخ، فهــل يســتطيع أحــد تحدي ــني بحمــرة… إل مرب

مــن هــؤالء هــو الرســول؟ ال!

ــج بــه  ــا يــرى اللــه يف حلمــه، وهــذا مــام يعال ثــم إن اإلنســان من

الوعــي مــدركات العقــل، فهــل يتجــرأ “الشــيطان” عــى اللــه، وال 

يتجــرأ عــى محمــد!

ثــم إننــا عالجنــا مــن قبــل فكــرة أن الشــيطان هــو حالــة وعــرض 

ــامذا  ــه وشــططه وشــطحه، فل ــى اإلنســان، وهــي مغاالت يطــرأ ع

ــا ليــا! ــه كائــن منفصــل يزورن يظهــره الحديــث عــى أن

ــراه بصــورة  ــّي، فكيــف ن ــأن الشــيطان جن ــم إذا ســلمنا جــدال ب ث

ــراه هــو  ــا ال ن ــول إنن ــرآن يق ــدا الرســول، والق ــا ع ــان م ــان وف ف

ــه! وقبيل



ــاب للكــذب  ــح الب ــة، يفت ــذه الخراف ــاد به ألجــل كل هــذا فاالعتق

الــذي تكــرر عــى النــاس كثــرا، مــن رؤيــا حامــل مفتــاح الكعبــة 

)الحظــوا إكســابه صفــة قدســية عجيبــة!(، ويفتــح البــاب لــكل مــن 

يتوّهــم أمــرا، ويطلبــه هــواه أن يــرى الرســول يف الحلــم يقــول لــه 

ــون  ــاء يتلق ــا أنبي ــح كلن ــذا نصب ــذا، وهك ــل ك ــذا وال تفع ــل ك افع

الوحــي! 

وفــوق هــذا كلــه، هــو اعتقــاد يتصــادم ضمنيــا مــع رصيــح القــرآن 

ويكذبــه. وال ننــى البديهيــة األساســية... وهــي أن الرســول، كــام 

تقــول املرويــة، كان يتحــدث مــع أشــخاص يعرفونــه! أمــا نحــن فــا 

نعرفــه وال نعــرف صورتــه. فكفــى غبــاًء!
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“القرآن نزل مرة واحدة إىل السامء الدنيا”

ــارض  ــام تع ــدوا بينه ــني يب ــق آيت ــات لتصدي ــن التلفيق ــذه م وه

لغــر املتقــن للعربيــة، إذ أشــكل عليهــم قولــه “إنــا أنزلنــاه يف ليلــة 

ــة  ــه القــرآن جمل ــزل علي ــوال ن ــه ”ل ــه لقول القــدر” وكيــف يضمون

واحــدة...” فاخــرتع امللفقــون مســألة نزولــه للســامء الدنيــا، قبيــل 

تنزيلــه منجــام عــى فــؤاد النبــي.

وكأن الســامء فيهــا مصحــف، كان يذهــب جريــل فيقــرأ منــه ثــم 

يعــود فيوحــي ملحمــد، فانظــر لهــذه الصــورة الســخيفة!

املســألة محلولــة، ولكنهــا تضعهــم أمــام أن القــرآن خطــاب باغــي 

ــظ  ــب اللف ــني”، حس ــه “عض ــم يريدون ــياق. وه ــن الس ــم م يفه

القــرآين، والعضــون هــي األعضــاء املتفرقــة، التــي يقــوم كل منهــا 

ــا. ــا، وال واقعي ــاج ســياقا ال لغوي ــاه، وال يحت ــه يف معن بذات

حلهــا أن بدايــة التنزيــل كانــت يف ليلة اســمها ليلــة القــدر، وانتهى، 

أمــا ملــاذا مل يــرح بذلــك اللفــظ القــرآين، فهــو ال يــرح بالتفصيل، 

ــا، أكــر مــن مــرة، ويف كل مــرة بصياغــة  ــورد قصــة مــوىس مث في



مختلفــة، فهــل يكــذب يف إحداهــا؟ الفكــرة أنــه يريــد أيصــال فكرة 

مختلفــة كل مــرة، فيســتعمل صياغــة مختلفــة! ولهــذا فهــو ككل 

قــول، يفهــم مــن ســياقه.

ــيط،  ــان البس ــني اإلنس ــرة لع ــر ظاه ــة غ ــذه الخراف ــورة ه وخط

ــه بصــورة  ــأن القــرآن قــد تقــرر مــا في فهــي تكمــن يف االعتقــاد ب

ســابقة عــى أحــداث الســرة، مــع أنــه يتطــرق لهــا، وبهــذا فهــي 

ــا منثــل  تكــرس للجريــة واالعتقــاد بالقــدر املســبق الصياغــة، وأنن

نصــا مرحيــا كتبــه اللــه، وقــد دحضنــا هــذه الخرافــة مــن قبــل.

االعتقــاد بهــذه الخرافــة، يضفــي صــورة مضحكــة عــى أمــر الســامء 

كلــه، فهــل أنزلــه للســامء الدنيــا لــي ال يتعــب جريــل وهــو يــأيت 

ويذهــب! مــا هــذا الهــراء! 
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“املعراج”

“صعد الرسول للسامء ودخل عند الله واقرتب منه” 

ــه  ــف الصــاة، وفاصــل الرســول الل ــوىس الرســول بتخفي “نصــح م

ــوات” ــت خمــس صل ــى وصل حت

ــق،  ــو بكــر الصدي ــى أب ــه حت ــه الرســول لكّذب ــو قال هــذا كــذب، ل

وهــي قصــة خرافيــة، مــن قصــص األعاجــم )وهــم أقــوام عربيــة ال 

يعربــون الــكام(، اســتملحها النــاس، فأضافــوا لهــا بعــض األحــداث، 

ــا  ــامل ميثولجي ــة، وتســتطيع ســؤال ع ــا بشــخوص مختلف وألصقوه

عنهــا.

ــاب  ــو العــاء املعــّري، يف كت ــر أب ــب الكب ــا األدي ــد حــاىك أصله وق

اإللهيــة،  الكوميديــا  يف  أليغــري  ودانتــي  والغايــات،  الفصــول 

والوهــراين يف املنامــات، وابــن شــهيد األندلــي، ووردت بنســخ 

مختلفــة، ومل تكــن تُحمــل محمــل العقيــدة، بــل هــي خرافــة يتندر 

ــع. ــب قصــّي ممت ــا املوعظــة يف قال ــب فيه ــا، وتطل به

ــل فســاد اللســان  ــب قب ــا مل تكت ــة أنه ــن العربي ــن يتق الواضــح مل

العــريب، فاملعــراج اســم آلــة، واألصــل أن نقــول اإلعــراج أو العــروج، 



ــم دىن  ــا “ث ــات به ــا ألصــق مــن اآلي وهــي مل تذكــر يف القــرآن، وم

فتــدىل” فهــي تتحــدث عــن رؤية محمــد لجريــل، والســياق واضح، 

ملــن يقــرأ اآليــة ومــا حولهــا.

ــه  ــر الل ــى ذك ــأيت ع ــوىس، وت ــأن م ــن ش ــي م ــة تُع ــم إن القص ث

ــر  ــؤونهم، ينتظ ــامل بش ــر ع ــاده، وغ ــم بعب ــر رحي ــا غ ــوء، إله بس

خمســة رّدات ملحمــد إليــه، لــي يصــل لتقريــر الصلــوات املطلوبــة، 

التــي كان الرســول يصليهــا أصــا، هــو ومجموعــة مــن املوحديــن يف 

وقتــه، وقيــل: بــل مــن ســبقه مــن املوحديــن العــرب!

ثــّم كيــف يقولــون اإلرساء واملعراج، كمــن يقول : الذهاب والســلّم! 

هــذا ليــس مــن الفصاحــة يف يشء، وكيــف يقــول القرآن عــن اإلرساء 

ــو  ــة ول ــذه الحادث ــر ه ــل ذك ــم يهم ــرى” ث ــه الك ــات رب ــن آي “م

بكلمــة! أليــس العــروج أكــر مــن الــروة! أم أن الــرّب _حاشــاه_ 

ال يعــرف القيــاس! أم خــاف أن يكــّذب فاقتصــد بالقــول! عــار عــى 

ــدون عــن  ــوا مــن تعب ــة كهــذه! عظّم ــوا بخراف عقولكــم أن تصدق

هــذه الخرافــات. 

أمــا اآليــات حــول »ثــّم دنــا فتــدىّل« فهــي _كــام هــو واضــح لكثــر 

مــن املفريــن_ تتحــّدث عــن لقــاء محمد بجريــل، ال عــن املعراج.
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“انشقاق القمر” 

” آيات الرسول غر القرآن” 

“معجزات الرسول”

ــك  ــى مح ــلم ع ــع املس ــي تض ــدا، فه ــرة ج ــة خط ــذه الخراف ه

صعــب، فإمــا أن يكــّذب العلــم، وإّمــا أن يكــذب معتقــده، فالقمــر 

ــار عــن  ــر مــن األخب ــة، وكث مل ينشــّق، وال مســألة انشــقاقه ممكن

ــن  ــة، ولك ــة وعلمي ــق تاريخي ــع حقائ ــدم م ــي تصط ــوارق النب خ

انشــقاق القمــر أخطرهــا، وهــذا بســبب أن امللّفقــني يتوّهمــون أنها 

ــا  ــات، كله ــك مجموعــة مــن املروي ذكــرت يف القــرآن، ويعضــد ذل

مــن طريــق واحــدة، مــع أنهــا تذكــر حضــور عــدد مــن األشــخاص 

ــراوي. غــر ال

ــكاذب، وهــو  ــه؛ يكــذب ال ــب الخــر ســهل كــام الكــذب في تكذي

ــذي  ــس بالــرورة الصحــايب ال ــك إياهــا، ولي ــذي روى ل ــراوي ال ال

ســمعها، وأنــت تقــول لــه: أنــت كاذب. لكــن الــذي أســقط النــاس 

يف هــذه الخرافــة، وجعلهــم ضعفــاء أمامهــام، أنهــم يظنونهــا وردت 

يف القــرآن.



ــذه  ــاس له ــاح الن ــر ملَ ال يرت ــة، ولننظ ــة للنهاي ــة القرآني ــرتك اآلي لن

ــري، أن  ــن الب ــذ الحس ــن من ــة املفري ــبب محاول ــة، وس الخراف

ــل  ــي، وقب ــدم العلم ــل التق ــذا قب ــة، وه ــر لآلي ــى آخ ــدوا معن يج

معرفــة القوانــني التــي متنــع حــدوث مثــل هــذا الحــدث الخــرايّف، 

ــن  ــق م ــذي يشــهده خل ــر ال ــم أن الخ ــون يف قواعده ــم يعرف فه

ــه ســوى رجــل واحــد  ــم ال يروي ــب، ث ــن الغرائ ــون م ــاس ويك الن

ــى  ــب، وهــذا مســتقر عندهــم، وال نن ــق بالتكذي ــو خــر خلي فه

ــة غــر  ــرآن، تنفــي أن يكــون للرســول آي ــرة يف الق ــات كث ورود آي

ـَـا  بِّــِه قـُـْل إمِنَّ ــن رَّ القــرآن، ومنهــا ” َوقَالـُـوا لـَـْواَل أُنــزَِل َعلَيْــِه آيـَـاٌت مِّ

ِبــنٌي * أََولَــْم يَْكِفِهــْم أَنَّــا أَنزَلَْنــا  َــا أَنَــا نَِذيــٌر مُّ اآْليَــاُت ِعنــَد اللَّــِه َوإمِنَّ

ــْوٍم  ــَرى لَِق ــًة َوِذكْ ــَك لَرَْحَم ــْم إِنَّ يِف َذلِ ــَى َعلَيِْه ــاَب يُتْ ــَك الِْكتَ َعلَيْ

ــوَن” يُْؤِمُن

ــا  ــدق أنه ــإذا ص ــر” ف ــق القم ــة “وانش ــا آي ــى أمامن ــذا تبق وهك

ــي أن  ــذا يعن ــع، فه ــم اجتم ــني ث ــم لفلقت ــر انقس ــي أن القم تعن

ــدوا النظــر يف قرآنهــم، والحــق أن إعــادة  املســلمني يجــب أن يعي

النظــر واجبــة، ولكــن ليــس يف القــرآن ولكــن يف فهــم لغــة العــرب، 

التــي بيننــا وبينهــا مئــات الســنني املليئــة باملتخلفــني علميــا وعقليــا 

ــن تصــدوا بالــرح للنصــوص اإلســامية. ــا، الذي وباغي



ــة فهــي تنفــي فكــرة انشــقاق القمــر، وتنفــي وجــود أي  ــا اآلي أم

آيــة أو خارقــة للرســول، وهــذا املعنــى حــارض يف الســورة كلهــا، إذ 

ــي  ــات الت ــُذر، أي اآلي ــر للنُّ تتحــدث الســورة عــن عــدم وجــود أث

ــه،  ــدرة الل ــن ق ــا ع ــون قصص ــم يتداول ــرب، فه ــاف الع ــا أس رآه

ــدة! وتســتطيع أن تقــرأ هــذا املعنــى  ــة جدي ــون بآي فلــامذا يطالب

ــاعة  ــت الس ــة األوىل “اقرتب ــى اآلي ــن تبق ــورة، لك ــول الس ــى ط ع

ــوا”  ــة يعرض ــروا كل آي ــا “وإن ي ــام أن بعده ــر” عل ــق القم وانش

عنهــا وينســبوها للســحر أو يجــدوا لهــا تريــرا، أي أنــه مــن العبــث 

ــم. ــوا عقوله ــا مل يعِمل ــم بالخــوارق م خطابه

ــر” ال  ــق القم ــاعة وانش ــت الس ــة “اقرتب ــر، إن جمل ــة األم خاص

ــول أن  ــا تق ــر، ولكنه ــقاق القم ــاعة وال انش ــرتاب الس ــي ال اق تعن

حــال املركــني التــي يــي رشحهــا، ال تتغــر وإن اقرتبــت الســاعة، 

وإن انشــق القمــر، وهــو أســلوب باغــي موجــود يف شــعر العــرب، 

وأمثالهــم، وهــو كان ســبب خــاف الحســن البــري مــع الجميــع 

ــّن، فيقــال : فــان  ــًة يف كل ف ــة، والرجــل كان غاي عــى معنــى اآلي

ــاس إال الحســن! أفصــح الن



لــذا فالقمــر مل ينشــق ولــن ينشــق، ودعكــم مــن الخرافــات، التــي 

بعــد نفيهــا للعقــل العلمــّي العــريّب، تنفــي العقــل البيــاين العــريب 

وتدّمــر اللغــة.
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“الراط حبل فوق جهنم” 

“سرك يوم القيامة”

كــذب، مل يقلــه اللــه، وال يقولــه عاقــل، فبعــد أن يحاســب اإلنســان، 

ملــاذا ســيمي فــوق النــار عــى حبــل باتجــاه الجنــة! ثــم أمل يقــل 

القــرآن “وأزلفــت الجنــة للمتقــني”، فــأي زلفــى هــذه، وبينهــا وبــني 

النــاس، حســب الخرافــة، جحيــم عرضهــا الســاموات واألرض!

هــي صــورة كاريكاتوريــة وفهم طفــويل، يحاول من خالــه امللفقون 

التوفيــق بــني فهمهــم املريــض لعّدة آيــات قرآنيــة؛ فعندمــا تعرضوا 

ــراط املســتقيم”،  ــا ال ــة “اهدن ــا”، وآي ــم إال وارده ــة “إن منك آلي

ورضبوهــام يف خــاط الفهــم املعيــب، نتــج عنهــا صــورة ال أســاس 

ــم،  ــوق الجحي ــل ف ــى حب ــاس ع ــه الن ــي في ــرك مي ــن س ــا، ع له

باتجــاه الجنــة، فمنهــم مــن يقــع، ألن اللــه يصّعــب العــرض عليــه، 

ومنهــم مــن يصــل، ألن اللــه يســّهل عليــه!

مــع أن الــكام واضــح يف القــرآن بــأن الــراط هــو تجنــب الخطايــا 

ــا  ــل م ــوا أت ــل تعال ــه، “ق ــا قوم ــوىس عنه ــى م ــي نه ــر، الت الع



حــرم ربكــم عليكــم ….” إىل آخــر اآليــات، عنــد قولــه “وأن هــذا 

رصاطــي مســتقيام”، فالــراط هــو االســتقامة يف الحيــاة، وتجنــب 

ــه وجــود يف اآلخــره. املحرمــات، وليــس ل

ــة “إن منكــم إال واردهــا” فهــي تختــص باملذنبــني، فمنهــم  أمــا آي

مــن اســتحق الرحمــة، ومنهــم مــن اســتحق العــذاب، ولكــن اجتزاء 

القــرآن وتعضيتــه املنهــّي عنهــا رصاحــة يف القــرآن، جعلــت النــاس 

تفــرتض أن الخطــاب للجميــع، وهــذا ليــس صحيحــا، فهــل يردهــا 

الشــهداء والصّديقــون الذيــن يدخلــون الجنــة بغــر حســاب، 

حســب االعتقــاد اإلســامي!

هــذه الخرافــة تجعــل اللــه يبــدو وكأنــه طفــل نــزق، يلعــب بخلقه، 

ــرك  ــاب الس ــا كألع ــن ألعاب ــة، تتضم ــات عجيب ــم امتحان ويدخله

وبرامــج التحديــات، فــأي رّب تزعمــون اللــه! حاشــاه.
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ــا  ــا وابنه ــا وأخوه ــا أبوه ــل معه ــار إال ودخ ــرآة الن ــل ام “ال تدخ

ــا”  وزوجه

“الذكور مسئولون عن إناث عائاتهم”

ــزر وازرة وزر  ــول “وال ت ــرآن يق ــل، فالق ــه إال جاه ــذب، ال يقول ك

أخــرى”، فــإن قالــوا: بــل هــو وزر الذكــر، وهــو مكلــف بالوصايــة 

عــى نســاء عائلتــه. فمــن أيــن أتــوا بهــذه الفريــة!

ــاطة  ــات، دون وس ــول للمؤمن ــول ليق ــب الرس ــرآن يخاط ــا الق رأين

ــوا لنســائهم يفعلــن كــذا  الذكــور، فلــم يقــل: قــل للمؤمنــني يقول

وكــذا!

وســبب وجــود هــذه الخرافــة وبقائهــا، أنهــا توافــق الطبيعــة 

الجاهليــة التــي اســتمرت إىل يومنــا هــذا عنــد كثــر مــن العــرب، 

ــن  ــن م ــه”، وتجعله ــن “حرمي ــئوال ع ــل مس ــل الرج ــي تجع والت

ــا  ــن كان ذلي ــه! فم ــن أغنام ــئول ع ــو مس ــام ه ــا ك ــه، متام أماك

ــره. ــب لغ ــه نه فأماك



ومــن يقبــل هــذه الخرافــة، فإنــه يقبــل معهــا أن املــرأة غــر 

ــا، فكيــف تحاســب املــرأة إًذا  مكلفــة، وغــر مســئولة عــن أفعاله

ــل! ــن األص م

لحــق هــذه الخرافــة أن ذكــور الكهنــة يــرون األمــر مــن منظورهــم، 

فــإن كانــوا يعانــون مــن الكبــت الجنــي، منعــوا كل مــا يثرهــم، 

وهــم، بكبتهــم ومحوريــة الجنــس يف عقولهــم، يســتثارون جنســيا 

مــن أقــل يشء!

وهــذا جعــل األنثــى املســلمة بــدون شــخصية، لدرجــة أنهــا تتعرض 

ــة  ــرب إلزاح ــا، وته ــة أبنائه ــل يف تربي ــكت، وتفش ــرش وتس للتح

الضغــوط عــى بناتهــا وأبنائهــا، وهــذا أنتــج مجتمعــا مريضــا.

كــام يقــول املثــل: كل شــاة معلقــة بعرقوبهــا. وكــام يقــول القــرآن: 

ال يحمــل أحــد ذنــب أحــد )وهــو رشح اآليــة التــي وردت يف الفقرة 

األوىل(. يجــب عليــك االنتبــاه لســلوكك وكــف لســانك عــن غــرك 

إال باملعــروف!
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“الفرقة الناجية” 

“تفرتق أمتي عى بضع وسبعني شعبة”

كــذب ال يقولــه عاقــل، فــإن قالــه الرســول فأيــن احتياطــه لهــذا؟ أم 

إنــه ال يخــاف عــى أمتــه مــن الضــال! ثــم إذا كان يقــّر أن الِفــرَق 

كلهــا مــن أمتــه، فكيــف يدعــي أن جلّهــا يذهــب للنــار!

ــان، وليســوا  ــه، األمــة هــي أهــل الزم ــام رســول الل ــة، أي يف العربي

أهــل الديانــة، وال كــام نســتخدمها اليــوم مبعنــى القوميــة، فمرويــة 

“تفــرتق أمتــي” ال تصلــح أن يقولهــا الرســول ويعنــي باألمــة أهــل 

ــه، انقســمت إىل هــذا العــدد  ــه، أمت ــرد أن أهــل زمان ــة! ومل ي املل

مــن الفــرق.

ــع تســقط، هــذا حســب مــن  ــا الواق ــي يكذبه ــة الت ــم إن املروي ث

أســس ملنهــج قبــول املرويــات ورّدهــا حســب متنهــا، وهــذه املروية 

ــم  ــرق اإلســامية تعــّدت الرق ــع، فالف ــق الواق ــا ال تواف ــة ألنه كاذب

املذكــور، أم أن الرســول أخطــأ بالحســاب! إال أن تتكلفــوا ضــّم 

بعــض الفــرق إىل بعضهــا لتصلــوا للرقــم، وهــذا تكلّــف واصطنــاع 



ال مــرر لــه، وال واقــع لــه.

ــة يف تعدادهــا لفــرق اليهــود والنصــارى فضــا  ــة كاذب بــل واملروي

عــن أتبــاع النبــي محمــد!

ُوِجــدت هــذه الخرافــة، وبقيــت بســبب أنهــا توافق هــوى الجميع، 

فــكل منهــم يزعــم أنــه الفرقــة الناجيــة، ويضــع رأســه يف الرمــل، 

ويرتــاح! ويبــدأ يســّمي كل مــن خــرج عليــه سياســيا، أو اختلــف 

معــه معتقديــا بأنــه مــن “الخــوارج” والفــرق “الضالــة”.

ــه  ــاط الل ــن احتي ــا، فأي ــت احتياطــات الرســول مل تصلن ــم إذا كان ث

لذلــك، فــإن كان املحســن وفاعــل الخــر مــن أي اعتقــاد كان يعــده 

اللــه بالجنــة، فكيــف يرمــي يف النــار مــن صــّدق نبيه ألنــه مل يوافق 

“الفرقــة الناجيــة”! أي رّب غافــل تزعمــون اللــه! حاشــاه عــن ذلــك. 

ــه  ــط هــذا البحــث : تنبي ــك راب ــة إلي للتوســع حــول هــذه الخراف

ــرتاق ــث االف ــان حي ــذاق إىل بط الح

https://nourreddin.net/2016/08/08/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82/
https://nourreddin.net/2016/08/08/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82/
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“املهدي واملسيح الدجال ونزول املسيح”

هــذه الخرافــة ســاقطة حكــام، بإســقاطنا لخرافــة عامــات الســاعة، 

الكــرى والصغــرى، وكل مــا يســمى “أرشاطــا للســاعة” أخــر عنهــا 

ــيئا،  ــا ش ــن أخباره ــم ع ــه ال يعل ــرآن إن ــول الق ــذي يق ــول، ال الرس

وعلمهــا عنــد اللــه وحــده، وقــد تــأيت بغتــة.

ــا  ــا خرافــة مســترية، خصــص له ــا نخصــص لهــا حلقــة ألنه لكنن

حســن الســّقاف، وهــو مــن أمئة مــا يســّمى أهــل الســنة والجامعة، 

بحثــا كامــا، يظهــر تناقــُض الروايــات وتكذيبهــا بعضهــا بعضــا.

أصــل الخرافــة هــي بشــارات بعثــة النبــي، فهــو املهــدّي إذ إن اللــه 

أوحــى لــه، كــام يقــول املعتقــد اإلســامي، وهــو املســيح، املحمدان، 

محمــد، وكلهــا أســامء لرجــل واحــد، فاملســيح ليــس اســام لشــخص، 

وإمنــا هــو اســم ملنزلــة، كــام النبــي، فكــام أن عيــى نبــي ومســيح، 

فمحمــد نبــي ومســيح، أو هــذا عــى األقــل مــا كانــت البشــارات 

تــدور حولــه.



لكــن اليهــود أرادوا هــذا امللــك املوحــى إليــه، الــذي مــن طقــوس 

تنصيبــه ملــكا أن ميســح بالزيــت ليكــون مســيحا، أن يكــون رجــا 

ذا نفــوذ أصــا بينهــم، لكنــه مل يكــن مــن شــيوخ عشــرتهم، فرفضوا 

عيــى مســيحا، ورفضــوا محمــدا مســيحا، ومــا زالــوا ينتظــرون ملكا 

آخــر الزمــان. ومثلــه حــدث بــني بعــض النصــارى ومحمــد، فجعلــوا 

ينتظــرون عــودة املســيح عيــى بشــخصه، ثــم لحقهــم أهــل ملــة 

محمــد بــأن جعلــوا هــذه البشــارة مختصــة باملهــدّي، وهــو رجــل 

ــوا يخلطــون  ــا ســام! وجعل ــه! ي ــد الل ــن عب آخــر اســمه محمــد ب

ــات  ــذه الخزعب ــوا به ــبقتهم وخرج ــي س ــل الت ــل املل كل كام أه

كملحمــة نهايــة العــامل!

وكأننــا كلَّنــا أهــُل ضــال حتــى يقتــر األمــر عــى مهــدّي واحــد، 

أال يعتقــدون أن اللــه قــّدم لهــم الهــدى! فكيــف يقــُرون الهدايــة 

عــى رجــل واحــد!

ــل،  ــن العم ــاس ع ــد الن ــا تُقِع ــأيت بأنه ــة ت ــذه الخراف ــورة ه خط

ــا دام  ــث، م ــه عب ــأي عمــل نقــوم ب ــل األمــل، ف وتقطــع بهــم حب

املهــدي ليــس حــارضا، ثــم إن الخرافــة تقــول إن املســيح الدجــال 

يحيــي وميييــت، ولــه خــوارق ومعجــزات، فلــو ســلّمنا جــدال بأنــه 

ــوم يقــع عــى مــن يتبعــه! قــادم، فــأّي ل



ــا  ــب نّص ــيناريو كت ــب س ــه! كات ــون الل ــذي تزعم ــذا ال أي رب ه

بائًســا، يجرنــا عــى متثيــل مــا كتــب، ثــم يعذبنــا عــى أننــا اتّبعنــا 

رجــا مبواصفــات إلــه، ألنــه مل يقــّدر لنــا أن نــرى عــى جبينــه عامة 

ــا ومل نبرهــا! ثــم أال  “دجــال”! فــام ذنبنــا نحــن إن أبرهــا غرُن

يناقــض قولــه بــأن محمــد خاتــم األنبيــاء، فــإن كان املهــدّي مهديًّــا 

بهــًدى غــرِ ُهدانــا، أليــس هــذا نبيــا جديــدا بعــد محّمــد!

ودعــك مــن هــذا كلــه، أال يجــدر بنــا، إن صّدقنــا بهــذه الخرافــة، أن 

نــرّد قــول القــرآن بــأّن الســاعة قــد تكــون غــدا أو يف يــوم قريــب، 

فنقــول لــه: ال، لــن تكــون قبــل نــزول الطقــم الســاموي العجيــب! 

املهــدي واملســيح والدجــال!

للتوّســع حــول هــذه الخرافــة إليــك رابــط هــذا البحــث : مثلــث 

ــة. الخراف

https://nourreddin.net/2016/08/08/%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%91%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%91%D8%A7%D9%81/
https://nourreddin.net/2016/08/08/%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%91%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%91%D8%A7%D9%81/
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“اإلعجاز العلمي” 

“اإلعجاز العددي” 

“اإلعجاز من أصله”

خرافــة خطــرة، كأنهــا مــرض يصيــب األدمغــة، أو فايــروس رقمــي 

يصيــب برمجــة العقــول، وال يخــرج إال بعمليــة إعــادة ضبــط 

ــم  ــة، وقدراته ــلمني العلمي ــة املس ــى عقلي ــر ع ــي تؤث ــع. ه املصن

ــم. ــع، وللعل ــخ، وللواق ــم للتاري ــة، وفهمه اللغوي

خرافــة مل يقــل بهــا القــرآن، وال وردت إال يف عصــور متأخــرة عــن 

ــمة العــر، ووافقــت هــوى  عــر الرســول، اقرتنــت كلَّ مــرّة ِبِس

ــة فصّدقوهــا. الجهل

نبــدأ مــن األســاس، بكــون القــرآن مل يذكــر أنّــه معجــزة، ومل يقــل 

ســوى إنـّـه آيــة، كــام أّن الســامء والشــمس والقمــر والنبات وجســم 

اإلنســان آيــات، والفــرق بــني املعجــزة واآليــة كبــر، فهــذا مفهــوم 

يتحــدث عــن خــرق للطبيعــة، وذاك مفهــوم طبيعــّي جــدا.



األكــر وضوحــا أن كلمــة معجــزة تســتخدم اســتخداما غــر فصيــح، 

فهــي نشــأت كمفهــوم يف عصــور متأخــرة، بعيــدا عــن صحــة لســان 

ــرآن  ــبب الق ــل تس ــز، فه ــبب بالعج ــو املتس ــز ه ــرب، فاملعج الع

بعجــز املســلمني! يف الحقيقــة مفهــوم املعجــزة بذاتــه هــو املعجــز، 

الــذي يــورث العجــز املعــريف والعقــي عنــد أغلــب املســلمني.

التحــّدي القــرآيّن، باإلتيــان مبثلــه، هو مطالبــة بخلق نظــام بكفاءته، 

بــل وإنــه يشــمل كتبــا أخــرى، انظــر لآليــة “قــل فأتــوا بكتــاب مــن 

عنــد اللــه هــو أهــدى منهــام أتبعــه إن كنتــم صادقــني” وانتبــه إىل 

ــي  ــني يف مــرة مــن املــرات! يعن )منهــام(، فهــو يتحــدث عــن كتاب

التــوراة والقــرآن، ويعــد باتبــاع الكتــاب الــذي يطالــب رافضيــه بــه، 

فهــل ســّمى املســلمون التــوراَة معجــزة!

ثــم جــاءت نظريــات اإلعجــاز مــن نظــم، وإعجــاز تريعــي، 

وإعجــاز علمــي، وإعجــاز رقمــّي، وكــرّت ســبحُة الكــذب حتــى إننــا 

ــة”! ــا يف “الســنة النبوي ــرى إعجــازا علمي ــا ن بتن

وعنــد مــن لــه عقــل، يكفــي لــرّد هــذه الفكــرة أن يفّكــر بــاآليت: أمل 

يخاطــب القــرآن العــرب ليفهمــوه، وتباهــى بكونــه فصيحــا عربيــا 

ــه  ــا؟ و»مبــني« هــذه ضّدهــا »ملغــز«، فيجــب أن ينتفــَي عن مبين



أّي إلغــاز ليتحّقــق كونـَـه مبينــا، فــإذا كان األمــر أنـّـه احتــوى مــا ال 

ــد مل  ــك فهــو بالتأكي ــح. ولذل يفهمــوه، فهــو غــر مبــني وغــر فصي

يتجــاوز إدراك العــرب يف يشء، ســوى انتظــام املــدركات، وإال فهــو 

ســيكون غــر مفهــوم!

أمــا آيــة “ال يعلــم تأويلــه إال اللــه” فهــي خاصــة باملتشــابه، وهــو 

ــس  ــل لي ــتقبا. والتأوي ــا ومس ــب، ماضي ــار الغي ــن أخب ــّرر م املتك

املعنــى، وإمنــا هــو بلــوغ القــول مآلَــه، أي مــا يــؤول إليــه، و”يــوم 

يــأيت تأويلــه” نعــرف حقيقــة الوصــف، الــذي مل ندركــه إال تشــبيها 

وتقريبــا، وهــذا هــو املعنــى الحقيقــي، بــل وهــو املعنــى الوحيــد 

املمكــن؛ ألنّــه إن مل يكــن يعلــم معنــاه إال اللــه، فهــو طاســم.

ــا،  ــي قامئ ــج علم ــن أي منه ــد ع ــم البعي ــوار العقي ــزال الح ــا ي وم

ــة، وســواها  بــني مــن يقــول باإلعجــاز العلمــي، واإلشــارات العلمي

ــا، ويســتحيل ملــن يســبّق هــواه  ــات، وبــني مــن يرفضه مــن الرتّه

عــى بحثــه عــن الحقيقــة أن يصــل لــيء ســوى الــراب، ومــرض 

ــوب والعقــول. القل

ــر  ــد قه ــه ال يري ــّرح أنّ ــرآن ي ــات، فالق ــذه الرته ــن ه ــوا ع كّف

ــكا،  ــو أرســل مل ــه ل ــه أّن الل ــه، فــرُِد في العقــول عــى التصديــق ب



ألرســله بهيئــة رجــل، حتــى يكــون كل مــن التصديــق والتكذيــب 

خياريـّـا ال قهــَر فيــه للعقــول، وإاّل فإنـّـه ينفــي عــن الرســالة معناها، 

بــل ويظهــر عجــزه عــن إعجــاز النــاس أو تعجيزهــم، فهــم بعــد أن 

رأوا كل تفاهاتكــم ضحكــوا مــن جهلكــم! أي رّب فاشــل تزعمــون 

اللــه! حاشــاه مــن ذلــك. 

للمزيــد حــول هــذه الخرافــة اتبــع رابــط هــذا املقــال املطــّول: هــل 

ألقــى القــرآن قّفازه؟

https://nourreddin.net/2016/08/11/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%82%D9%81%D9%91%D8%A7%D8%B2%D9%87/
https://nourreddin.net/2016/08/11/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%82%D9%81%D9%91%D8%A7%D8%B2%D9%87/
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“العاج بالقرآن”

“الطب النبوي” 

“الرقية الرعية”

هــذه الخرافــة هــي مفهــوم ال وجــود لــه عــى الحقيقــة، وكل مــا 

وجــد مــن أصدائــه داخــٌل يف الشــعوذة والدجــل، وقــد أســقطنا من 

ــا  ــة تســقط تلقائي ــّي الحســد والســحر، وهــذه الخراف ــل خرافت قب

معهــام، لكــن رأينــا التوّســَع فيهــا، ألن الدجــل امتــّد لحقــول طبيّــة 

عضويّــة.

ــد أي  ــق بقشــة، ويري ــق يتعل ــة وجــدت وبقيــت ألن الغري الخراف

أمــل ولــو كان كاذبــا، وال يحــارض أحــٌد مريًضــا يف كــون مــا يلجــأ لــه 

مــن أمــور تؤّملــه يف شــفاٍء وهــاًم، وإذا كان الــداء مجهــوال، فابــّد 

أن الــدواء مجهــول، وهــذه حــال اإلنســان قبــل التطــّور العلمــّي، 

ــده اقتــى عاجــا  ــّي” للمــرض عن ــاورايّئ “امليتافيزيق ــوم امل فاملفه

ماورائيّــا، فكانــت هــذه الرقــى مــن قبــل اإلســام واســتمرت بعــده، 

بــل وإنهــا قــد حّولتــه إىل مضيــف وســكنت فيــه.



ــال، وهــذا  ــل يســِمعونه للجّه ــون بدلي ــون الكاذب ق يستشــهد امللفِّ

ــة  ــو آي ــق، وه ــغ يف الحم ــل مبال ــى جاه ــي إال ع ــل ال ينط الدلي

ــُدوِر”،  ــاَم يِف الصُّ ــَفاٌء لِ ــْم َوِش ــْن َربُِّك ــٌة ِم ــْم َمْوِعظَ ــول ”َجاَءتُْك تق

وآيــة أخــرى “َونَُنــزُِّل ِمــَن الُقــرْآَِن َمــا ُهــَو ِشــَفاٌء َورَْحَمــٌة لِلُْمْؤِمِنــنَي” 

ــه دون  ــه وتقدمي ــد تعضيت ــى بع ــل حت وغرهــام، فانظــر إىل الدلي

ســياقه، أليــس واضحــا أنــه معنــّي بشــفاء آخــر غــر شــفاء املــرىض!

ــا دون اســتثناء  ــه شــفاًء، كلّه ــأن في ــات التــي تصــف القــرآن ب اآلي

ــل  ــرب، مث ــه الع ــام يقول ــو م ــفاء، وه ــر للش ــى آخ ــة مبعن معني

“شــفيت نفــي” أي أذهبــت غيظَها، و”شــفيت غليــي” أي أطفأته، 

ولذلــك فهــو شــفاء ملا يف صــدور القــوم من أســئلٍة، أو حاجــٍة لنظام 

يدبـّـرون بــه شــئونهم، وغرهــا مــن معــاين الشــفاء، ولكنــه للمؤمنني 

أي املتعاهديــن عــى األمــن، وليــس شــفاًء للمــرىض، فــإن قيــل: إن 

القــرآن وصــف غــر املؤمنــني مبــرىض القلــوب. فهــذا تشــبيه مجازي 

ال يعنــي أنهــم إذا دخلــوا عمليــة قســطرة ســيصدقون القــرآن.

ثــم لحــق هــذا املعنــى املغلــوط للشــفاء، اخــرتاع مرويــات عجيبــة، 

ــا جــاءت مــن بــاب التســويق ملنتجــات محــددة، مثــل “كلــوا  كلّه

الباذنجــان وأكــروا منــه فإنــه أول شــجرة آمنــت باللــه” وأحاديــث 

عجيبــة عــن التمــر، وأنــه يحمــي مــن الســّم، ال أحــد يصدقهــا مهام 



تشــدق بهــا، فهــل مثــة مــن هــو مســتعد ألكل ســبع متــرات صباحــا 

ثــم رشب الســّم!

ــام،  ــل اإلس ــعوذة داخ ــل والش ــتمرار الدج ــاس اس ــظ الن ــا الح ومل

ــذه  ــّوقت ه ــرزق، فس ــا لل ــا بابً ــم إىل كونه ــة منه ــت طائف انتبه

الطائفــة لنفســها عــن طريــق مــا أســموه “رقيــة رشعيــة”، ولتاحــظ 

ــة،  ــَر رشعي ــت غ ــٌة كان ــّد وأن ســبقته رقي ــا أن هــذا االســم الب هن

ــة  ــم الدجلي ــويق لصناعته ــرض التس ــم، بغ ــة غره ــّروا صناع فدم

ــة. ــاليب شــعوذة قدمي ــل أس ــى والهتام ــدة، فالرّق الجدي

ــي عــى باطــل فهــو باطــل مثلــه،  وال نريــد التوســع أكــر، فــام بُن

ــل  ــزم، وفض ــاء زم ــل م ــه، وفض ــروء علي ــاء املق ــمل امل ــذا يش وه

التمــر، والحبــة الســوداء، والعــاج بالكفتــة، وعــاج الزنــداين لإليدز، 

وســواها مــن الرتهــات، القامئــة أصــا عــى هــذه املفاهيــم.

الطــب منجــز إنســاين غــر كامــل، ولكــن إذا مل تجــد دواءك فيــه، 

فالحــل أن يتّســع الطــّب ويتطــّور ليشــمل دواءك، وليــس أن تهجره 

طامعــا يف شــفاء يف الشــعوذة والدجــل!



ــع  ــن نف ــاس ع ــن الن ــر م ــا كث ــي يردده ــا ســبب الشــواهد الت أم

ــح بتعرضــك  هــذه الشــعوذات، فهــو أنــك ستســتحي مــن التري

للخــداع، عــى يــد مشــعوذ، فتســكت إذا مل تشــف، فــإن شــفيت 

ــدرة  ــاس بق ــت رأس الن ــت” صدع ــيبو إيّفك ــل “باس ــر الغف بتأث

ــه. ــان، وبركت الشــيخ ف

وال لــزوم لتخيــل مســرة الطــب لــو كان هــذا العــاج نافعــا 

ــا، يشــفي أناســا،  بالفعــل! عيــب عليكــم أن تجعلــوا ربّكــم مزاجي

ويــرتك أناســا مــرىض مــع أنهــم مل يّدخــروا رُقيــة وعســا! بــل هــو 

رشط موضوعــي للوجــود، الــكل مشــرتك فيــه، وهكــذا فقــط يتطور 

الطــب.
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ــكان،  ــكل م ــان، وال ل ــدى الزم ــه م ــرآن بصاحيت ــل الق ــم، مل يق نع

ــه  ــا واج ــام عندم ــى اإلس ــدت ع ــرتاة، زي ــرة مف ــذه فك ــل إن ه ب

املســلمون العــرُب فلســفاٍت عميقــًة عنــد األعاجــم والعجــم، 

مــن أهــل الحــوارض املتمرّســة بالفلســفة، فكانــت كأنهــا اســتنتاج 

ــس عــى مقــوالت أخــرى يف اإلســام، ثــم باتــت النتيجــة بحــّد  مؤسَّ

ــة. ــا مســلمة وهــي ليســت إال خراف ذاته

الخرافــة وجــدت عندمــا وّجــه الفاســفة أســئلتهم للمســلمني 

ــم  ــراض أخــرى، ومنه ــا ألغ ــئلة أفخاًخ ــت األس ــرآن، وكان حــول الق

ــى  ــاظ ع ــذي أراد الحف ــقي، ال ــا الدمش ــّس يوحّن ــوف الق الفيلس

املســيحية كديانــة، داخــل الديــن اإلســامي أو النظــام العــريب 

“اإلســام”، وكان مســيحيّا شــاميّا معتقــًدا بكــون املســيح صــورًة لله، 

عــى عكــس مســيحيي الجزيــرة العربيــة، الذيــن يرونــه نبيــا بريــا 

حســُب، فانتبــه لوصــف القــرآن لعيــى بأنــه كلمــة اللــه، فســأل 

ــام يف صالحــه. ــني كّل منه ــذي يفــي إىل إحــدى إجابت الســؤال ال



ــم  ــوق. أحرجه ــوا: نعــم هــو مخل ــإن قال ــوق؟ ف ــرآن مخل هــل الق

بأنــه ال كــامل ملخلــوق، وهــذا يعنــي أن القــرآن غــر كامــل، وميكــن 

ــط  ــل خلي ــة يف األص ــة القرآني ــه، والريع ــى رشيعت ــني ع التحس

ــا  ــة عليه ــرآن، وميكــن اإلضاف ــا الق ــي أقرّه ــع العــرب الت مــن رشائ

والزيــادة عــى نهجهــا، وهــذا كان رأي املعتزلــة، القائلــني بالتحســني 

ــة. والتقبيــح العقــي، هــم وســائر العدليّ

أمــا إن قالــوا: ال، هــو ليــس مخلوقــا. فهــم مضطــرون للقــول بــكام 

ــوا:  ــا”، فقال ــرآن “أزليّ ــون الق ــرا لك ــوه، تري ــم قال ــه، وه ــر مع آخ

الــكام صفــة املتكلــم، ولذلــك فالقــرآن صفــة اللــه، وهــو أزيّل مثله. 

ــة  ــيح كلم ــال: واملس ــه، فق ــّذ مطلب ــوف الف ــق للفيلس ــا تحق وهن

ــه، وهــو صفتــه، وهــو أزيّل! وإن هــذه هــذه هــي عقيدتــه يف  الل

عيــى اليســوع.

بيــد أن الحــّق أن معنــى كلمــة “كلمتــه” أي صنيعتــه، أو مــا 

اجرتحــه، فيســوع املســيح عيــى هــو مــن اجــرتاح اللــه يف الخلــق، 

وهــو مخلــوق، وهــو غــر كامــل العلــم والقــدرة والكينونــة، وبذلك 

ــا  ــا وإن صّدقن ــّر أنن ــب أن نق ــى، يج ــه عي ــة الل ــام كلم ــا أم فإنن

ــه  ــذي يفرتض ــامل ال ــه الك ــرتض ب ــا نف ــه، ف ــرآن كام الل ــأن الق ب

مــن عــّدوه صفــًة للّــه. نعــم، القــرآن يف أكمــل صــوره هــو، ولكنــه  



ــه. ــاج لحفــظ الل مخلــوق محت

ــان  ــكل زم ــا ل ــرآن صالح ــون الق ــوا بك ــن قال ــة أن م ــن الغراب وم

ومــكان، هــم أنفســهم قالــوا بالناســخ واملنســوخ، فــإن كان بعــض 

القــرآن نســخ يف حيــاة الرســول لفظــا وحكــام كــام يقولــون، ونــزل 

ــا عــى هــذا  ــي يحملونه ــة الت ــول اآلي ــام تق ــه ك غــره أحســن من

املعنــى، خــال ســنوات قليلــة، فكيــف بربّكــم ميــّر عــى الزمــن كلّه 

ــكل زمــان ومــكان! تذكــروا أن بعضــه _حســب  ويكــون صالحــا ل

قولهــم_ احتــاج للتعديــل خــال ســنوات، فــأىت مــا ينســخه حســب 

زعمهــم، بــل وهــم يقولــون: إن الســنة تنســخ القــرآن حكــام!

ــرآن  ــه الق ــام يكــون في ــى ع ــّر مبعن ــا أن نق ــه، فلن ــم هــذا كل ورغ

صالحــا لــكل زمــان ومــكان، ولكنــه مــروط بقــدرة قارئيــه عــى أن 

يســتنبطوا منهجــه يف تحكيــم العــادات واألعــراف، ولـِـَم أقــّر بعــض 

القبائــل عــى أمــور وخالفهــا يف بعضهــا؟ ولـِـَم أقــّر قبائــل أخــرى يف 

أمــور أخــرى وخالفهــا يف بعضهــا؟ أي أن منهــج القــرآن صالــح لــكل 

زمــان ومــكان، إذا أحســن قارئــه قراءتــه.

ودعكــم مــن التعّنــت يف اإلعــراض عــن كــون هــذه خرافــة، انظــروا 

ــي  ــراث، فه ــود” يف امل ــول” و”الع ــألة “الع ــام وملس ــخ اإلس لتاري



مــام اســتحدثه وطــّوره عــّي بــن أيب طالــب، ليحــّل املــأزق الفقهــي 

الــذي وقعــوا فيــه عندمــا جــاءت حــاالت مــن حســاب املواريــث، 

تجعــل الريعــة القرآنيــة تبــدو قــارصة عــن إجابــة ســؤال تقســيم 

الرتكــة، وهــذا أثنــاء حكــم عمــر بــن الخطّــاب.

فــا تحّملــوا القــرآن مــا ال يحتمــل، وأرجعــوه لســياقه، لنقــرأه قراءة 

ــاج  ــرآن محت ــُم الق ــلمني، ففه ــة املس ــرّه كهن ــام أق ــة، فب تاريخاني

ملعرفــة أســباب النــزول، فباللــه أّي كــامل يف نــص محتــاج لنصــوص 

غــره حتــى يفهــم! نعــم مثّــة كــامل، وهــو كــامل املنهــج، وليــس 

كــامال بجعلــه “صفــة اللــه األزليــة”! ومــا بــال الكتــب األخــرى أمل 

تكــن كام اللــه، لتصبــح صفتــه! فمطالبــة اللــه لنــا أن نلتــزم بكتاب 

محــدد نــزل قبــل مئــات الســنني، وتغــّر الواقــع البــرّي كثــرا منــذ 

نزولــه، كجعــل اللــه متعّنتــا، واللــه هــو الحــق، فــأي رّب متصلّــب 

تزعمــون اللــه! حاشــاه عــن ذلــك.

ــذة  ــة: ناف ــذه املقال ــط ه ــع راب ــة تاب ــذه الخراف ــول ه ــد ح للمزي

ــر. التم
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https://nourreddin.net/2016/08/02/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1/
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“عصمة الرسول من الخطأ”

“عصمة آل البيت من الخطأ” 

يعتقــد النــاس أن النبــي معصــوم عــن الخطــأ، ويستشــهدون بآيــة 

)واللــه يعصمــك مــن النــاس(، وهــذا خطــأ، فاآليــة ال ميكــن حملهــا 

عــى أن النبــي معصــوم عــن الخطــأ، بــل هــي تقــول رصاحــة إن 

اللــه يعصمــه مــن النــاس، أن يقــدروا عــى قتلــه أو يتمكنــوا منــه، 

ــون  ــهم يؤمن ــم أنفس ــة ه ــذه اآلي ــهدين به ــف أن املستش والطري

أن الرســول ُســِحَر، ومــات عــى أثــر الســّم بعــد عــام، يف مخالفــة 

رصيحــة لنــّص اآليــة.

فهــم يناقضــون العصمــة التــي قــال بهــا اللــه، ثــم يخرتعــون عصمة 

ــة  ــى األم ــة ع ــذه العصم ــحبون ه ــم يس ــم! ث ــن عنده ــرى م أخ

كلهــا، بحديــث محمــول عــى غــر محملــه “ال تجتمــع أمتــي عــى 

ــت، وكل  ــة، أو عــى أمئــة آهــل البي ــة الصحاب باطــل”، أو عــى أم

ــا، كــام قّدمنــا. قصــة »العصمــة مــن الخطــأ« مرفوضــة كليّ



لكــن هــذه الخرافــة نشــأت لســبب وهــو الحاجــة لتريع مســتمر، 

ألن الواقــع املتجــدد يتطلــب تريعــا متجــددا، فاضطــروا للقــول 

ــا  ــة م ــى مرجعي ــاء ع ــن اإلبق ــوا م ــى يتمكن ــكار، حت ــذه األف به

تربطهــم بريعــة فارقوهــا حكــام، ولإلضفــاء هالــة قدســية حــول 

هــذه الريعــة املتجــددة التــي يضطرهــم لهــا الواقــع املتجــدد.

للمزيــد حــول ســياق هــذه الخرافــة راجــع الكتيّــب يف هــذا الرابط: 

ــن العريب الدي

https://nourreddin.net/2016/08/22/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%91/
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“ال يدخل الجنة إال مسلم” 

“الذي ينطق الشهادتني يدخل الجنة حكام”

يعتقــد الكثــر مــن املســلمني أن مــن نطــق بالشــهادتني فهــو داخل 

إىل الجّنــة ولــو بعــد عــذاب، وهــذا بســبب حديــث يــروى عــن أيب 

هريــرة، يســمى بحديــث “النعــل”، هكــذا ســّمي! إذ أنــه عــدا عــن 

العيــوب القاتلــة التــي يشــكو منهــا ســنده، فمتنــه مضحــك جــدا، 

ــه  ــمجة، إذ أن ــة س ــيكون طرف ــة، وس ــون طرف ــح إال أن يك ال يصل

مســتحيل تاريخيــا، فالروايــة تقــول: إن الرســول أقــر مبــا أمــر عمــر 

ــذا  ــه، وهك ــاس ب ــار الن ــدم إخب ــن ع ــرة م ــا هري ــاب أب ــن الخط ب

فيكــون مــن رواه إمــا كاذب يقــول الرســول مــا مل يقــل، أو كاذب 

ــأال يقــول، اقــرأ الحديــث كامــا لتفهــم  يكــذب وعــده للرســول ب

ملــاذا “أتطــاول” عليــه، عــى الرابــط اآليت: حديــث النعــل.

ومرتكــب الكبــرة، ممــن يقولــون ال إلــه إال اللــه، الســيّام مــن قتــل 

نفســا ظلــام، مخلــٌد يف النــار مبنطــوق القــرآن، ولذلــك فهــذا حديث 

ــار ال  ــد يف الن ــه مخل ــه، لكن ــه إال الل ــا هــو يشــهد أال إل باطــل؛ فه

يــرى الجّنــة!

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=620&pid=317933&hid=119


ــات األخــرى  ــّم إن القــرآن يقــول بدخــول كثــر مــن أهــل الديان ث

الجنــة، بــرط أن يؤمــن، أي يــؤدي األمــن للنــاس، ويكــون هــذا للّه 

ولليــوم اآلخــر، ال مكرهــا أو خائفــا مــن أحــد، وأن يعمــل صالحــا: 

)إن الذيــن آمنــوا والذيــن هــادوا والنصــارى والصابئــني مــن آمــن 

باللــه واليــوم اآلخــر وعمــل صالحــا فلهــم أجرهــم عنــد ربهــم وال 

خــوف عليهــم وال هــم يحزنــون(.

وهــذه هــي الديانــات “العقائــد” املعروفــة ملــن يخاطبهــم القــرآن، 

ولــو عرفــوا غرهــا ألورده القــرآن، فالــرط هــو كــف األذى والعمل 

الصالــح، وأن يكــون هــذا عمــا خالصــا مــن دافــع ذايت.

خامتة 

تــّم الكتيّــب بخمــس وعريــن خرافــة إســامية، من أحاط بأســباب 

وجودهــا، والدفــوع لدحضهــا، ووقــف عــى منهــج التفكــر الــذي 

اتبعنــاه فيهــا، فقــد قبــض عــى معــوٍل يســتطيع أن يهــدم بــه أّي 

خرافــة إســاميّة أخــرى، ليعــود اإلســام نقيّــا.


