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 .نعم
 أحسن هللا إلیك. طالب:

 أما �عد،، الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا 
ــ "المســألة التاســعة: :-رحمــه هللا تعــالى-�قــول المؤلــف   ي �ــون الظــاهر هــو المفهــوم العر�

 یٍن}ِ�ــيٍّ ُمِبــ{ِبِلَســاٍن َعرَ مجــرًدا ال إشــكال فیــه، ألن الموالــف والمخــالف اتفقــوا علــى أنــه منــزل 
 .]"١٩٥[الشعراء: 

ین ن، حتى الباطنیـة والقرامطـة الـذال أحد �خالف وال �ماري في أن القرآن منزل بلسان عر�ي مبی
ا مــا �ختلفــون فــي هــذا؛ ألنــه ال �خــالف فــي هــذا إال �ــافر، والكــافر ال یتظــاهر �مثــل هــذ ،لــون یؤوّ 

 . إنه لیس بلسان عر�ي مبین :الخالف ولو نازع فیه؛ ألنه �عرف المآل معه إذا قال
ــوَن إِ "وقــال ســبحانه:  طالــب: ــُم َأنَُّهــْم َ�ُقوُل ــْد َنْعَل ، ثــم رد ]١٠٣[النحــل:  }ُه َ�َشــرٌ نََّمــا ُ�َعلُِّمــ{َوَلَق

[النحـل:  یٌن}َعَرِ�ـيٌّ ُمِبـ ا ِلَسـانٌ {ِلَسـاُن الَّـِذي ُیْلِحـُدوَن ِإَلْیـِه َأْعَجِمـيٌّ َوَهـذَ الحكا�ة علیهم �قوله: 
ي هو ]. وهذا الرد على شرط الجواب في الجدل؛ ألنه أجابهم �ما �عرفون من القرآن الذ١٠٣

رهما م، أو غیشر هنا َحبر و�ان نصرانی�ا فأسلم، أو سلمان وقد �ان فارسی�ا فأسلبلسانهم، والب
ْوَال ا َلَقـاُلوا َلـْعَجِمی�ـأَ {َوَلـْو َجَعْلَنـاُه ُقْرآًنـا ممن �ان لسانه غیر عر�ي �اتفاق منهم. وقال تعـالى: 

َلْت آَ�اُتُه}  .]"٤٤[فصلت:  ُفصِّ
ـــذي یلحـــدون إ ـــیهم مـــن جهـــة أن هـــذا ال ـــرد عل ـــون ال ـــه  :لیـــه و�قول ـــم هـــذا القـــرآن من إن محمـــًدا تعل

یتآلف األعجمـي مـع العر�ـي أو �فهـم هـذا عـن هـذا إال �ـأن �كـون أحـدهما  أن أعجمي، وال �مكن
�عــرف لغــة اآلخــر، فإمــا أن �كــون هــذا األعجمــي �عــرف العر�یــة فیلقــي إلیــه �العر�یــة، أو �كــون 

 فٍ ى العر�یـة، وهـذا منتـى بها ثم یترجم إلـ�عرف األعجمیة فیتلق -علیه الصالة والسالم-الرسول 
 . في الطرفین

ــا َلَقــاُلوا َلــْوَال "وقــال تعــالى:  طالــب: ــَلْت {َوَلــْو َجَعْلَنــاُه ُقْرآًنــا َأْعَجِمی� } آَ�اُتــُه َأأَ  ُفصِّ  ْعَجِمــيٌّ َوَعَرِ�ــيٌّ
 .]"٤٤[فصلت: 

 . ومنه العر�ي ،�عني ُجعل منه هذا ومنه هذا، منه األعجمي
هـذا فقـد  ُعلم أنهم لم �قولوا شیًئا من ذلك، فدل على أنه عندهم عر�ي، و�ذا ثبت"وقد  طالب:

فـال  كانوا فهموا معنى ألفاظه من حیث هو عر�ـي فقـط، و�ن لـم یتفقـوا علـى فهـم المـراد منـه،
لقـرآن اُ�شترط في ظاهره ز�ادة على الجر�ان على اللسان العر�ي. فإًذا �ل معنى مسـتنبط مـن 

 ممـا لسان العر�ي، فلیس من علوم القرآن في شيء، ال مما �ستفاد منه، والعلى ال غیر جارٍ 
ذا عى فیه ذلك فهو في دعواه مبطل، وقـد مـر فـي �تـاب المقاصـد بیـان هـ�ستفاد �ه، ومن ادّ 
 .المعنى، والحمد هلل"
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غـة ، األصـل فـي االسـتنباط أن �كـون علـى لعلى اللسان العر�ي" "مستنبط من القرآن غیر جارٍ 
ت أخــرى. هــذا غیــر مــا �قصــده ُتنبط منــه، لكــن قــد ُ�ســتنبط بلغــة العــرب ثــم ُیتــرجم إلــى لغــامــا اســ
 . المؤلف
یـان بـن عاه من ال خالق له من أنه مسم�ى في القرآن �ب"ومن أمثلة هذا الفصل ما ادّ  طالب:

�ة، وهـو ] اآل١٣٨[آل عمران:  {َهَذا َبَیاٌن ِللنَّاِس}سمعان، حیث زعم أنه المراد �قوله تعالى: 
 .من الترهات �مكان مكین، والسكوت على الجهل �ان أولى �ه من هذا"

ال نبـي «محمـد: ي �شر بـأنا  :مثل هذا الذي ادعى النبوة وسمى نفسه: ال، سمى نفسه: ال. قال
[الــرحمن:  {َال َتْنُفــُذوَن ِإالَّ ِ�ُســْلَطاٍن}: -جــل وعــال-نعــم. وقر�ــب منــه مــن زعــم فــي قولــه ! »�عــدي

٣٣ .[ 
للسـان "والسكوت على الجهل �ان أولى �ه من هذا االفتراء البارد، ولو جرى له علـى ا لب:طا

فـظ ه الحمقى مـن جملـتهم، ولكنـه �شـف عـوار نفسـه مـن �ـل وجـه، عافانـا هللا وحالعر�ي لعدَّ 
اٌن َذا َبَیــ{َهــعلینــا العقــل والــدین �منــه. و�ذا �ــان بیــان فــي اآل�ــة َعلًمــا لــه، فــأي معًنــى لقولــه: 

ــ ]، �مــا �قــال: هــذا ز�ـــد للنــاس، ومثلــه فــي الفحــش مــن تســـمى ١٣٨[آل عمــران:  اِس}ِللنَّ
ـَماءِ �الكسف، ثم زعم أنه المراد �قوله تعالى:   ]٤٤[الطـور:  ا} َسـاِقطً {َوِ�ْن َیَرْوا ِ�ْسًفا ِمـَن السَّ

اء اآل�ــة، فــأي معًنــى �كــون لآل�ــة علــى زعمــه الفاســد؟ �مــا تقــول: و�ن یــروا رجــًال مــن الســم
 .ًطا �قولوا: سحاب مر�وم، تعالى هللا"ساق
 . هذاهذ�ان هذا 

 ."تعالى هللا عما �قول الظالمون علو�ا �بیًرا" طالب:
 . في حال هؤالء لوجدت عقولهم مختلةش كل هذا ضرب من الهلوسة، ولو ُفتِّ 

ابـن  "و�یان بن سمعان هذا هو الـذي تنسـبه إلیـه البیانیـة مـن الِفـرق، وهـو فیمـا زعـم طالب:
تیبــة أول مــن قــال �خلــق القــرآن، والكســف هــو أبــو منصــور الــذي ُتنســب إلیــه المنصــور�ة. ق

وحكــى �عــض العلمــاء أن عبیــد هللا الشــیعي المســمى �المهــدي حــین ملــك إفر�قیــة واســتولى 
 سـمى بنصـر هللاعلیها، و�ان له صاحبان من �تامة ینتصر بهما علـى أمـره، و�ـان أحـدهما �ُ 

ُر للااَِّ اَء َنْصـَجـ{ِإَذا لهما: أنتما اللذان ذ�ر�ما هللا فـي �تا�ـه فقـال:  واآلخر �الفتح، فكان �قول
 ].١[النصر:  َواْلَفْتُح}

ـ{ُكْنـُتْم خَ ل قولـه: قالوا: وقد �ان عمل ذلك في آ�ات من �تاب هللا تعالى، فبدَّ    ٍة ُأْخِرَجـْت ْیـَر ُأمَّ
ال  للنـاس. ومـن �ـان فـي عقلـه]، �قوله: �تامـة خیـر أمـة أخرجـت ١١٠[آل عمران:  ِللنَّاِس}

 ن السـنین�قول مثل هذا؛ ألن المتسمیین بنصر هللا والفتح المذ�ور�ن إنما ُوجَدا �عـد مئـین مـ
ــ-صــلى هللا علیــه وســلم-مــن وفــاة رســول هللا  ق ، فیصــیر المعنــى: إذا مــتَّ �ــا محمــد ثــم ُخل

ِ َأْفَواجً هذان،   .] اآل�ة"٣، ٢[النصر:  ْح}) َفَسبِّ ٢ا ({َوَرَأْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن للااَّ
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اتك د وف�عني سبح �عد موتك؛ ألن ما ُعلق علیه لم یوجد �عُد، إال �عد وفاتك، فلیكن التسبیح �ع
 . -علیه الصالة والسالم-

 ."اآل�ة، فأي تناقض وراء هذا اإلفك الذي افتراه الشیعي قاتله هللا" طالب:
َجَرةَ من الشیعة من قال:  {َ�ْخـُرُج ِمْنُهَمـا اللُّْؤُلـُؤ  ] عائشـة!٦٠[اإلسـراء:  اْلَمْلُعوَنَة ِفـي اْلُقـْرآِن} {َوالشَّ

 . ع: من علي وفاطمة! من هذا النو {ِمْنُهَما}]: الحسن والحسین! ٢٢[الرحمن:  َواْلَمْرَجاُن}
 لى ذلك"ومن أر�اب الكالم من ادعى جواز نكاح الرجل منا تسع نسوة حرائر مستدال� ع طالب:

ال �قـول و ]، ٣[النسـاء:  ُرَ�ـاَع}وَ {َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمـَن النَِّسـاِء َمْثَنـى َوُثـَالَث �قوله تعالى: 
مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثالث ور�ـاع. ومـنهم مـن یـرى شـحم الخنز�ـر وجلـده 

ُم وَ حالًال؛ ألن هللا قال:   .]"٣[المائدة:  }ِخْنِز�رِ َلْحُم الْ {ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَّ
 . أي ما ُذكر الشحم وال الجلد

 ."فلم �حرم شیًئا غیر لحمه، ولفظ اللحم یتناول الشحم وغیره �خالف العكس" طالب:
 �شـمله اللحـم و�هذا �ستدل على أن ما حواه جلد اإلبل أنه ینقض الوضوء وأنه �طلق علیـه لحـم،

 . كما في لحم الخنز�ر
ـَماَواِت َواْألَ ر الكرسي في قوله: نهم من َفسَّ "وم طالب: ] ٢٥٥البقـرة: [ ْرَض}{َوِسَع ُ�ْرِسـیُُّه السَّ

  ُ�عَلــم�ــالِعلم، مســتدلین ببیــت ال ُ�عــرف، وهــو: وال �كرســئ علــم هللا مخلــوق، �أنــه عنــدهم: وال
علمــه، و�كرســئ مهمــوز، والكرســي غیــر مهمــوز. ومــنهم مــن فســر (غــوى) فــي قولــه تعــالى: 

ــُه َفَغــَوى}{َوَعَصــ رب: غــوي ]، أنــه َتخــم مــن أكــل الشــجرة، مــن قــول العــ١٢١[طــه:  ى آَدُم َر�َّ
"  .الفصیل �غوى غًوى، إذا �شم من ُشرب اللبن وهو فاسد؛ ألن َغِويَّ

 "َغِوَي".
 ."ألن َغِوَي الفصیل َفِعَل، والذي في القرآن على وزن َفَعَل" طالب:

 . : َفَعلَ "َغَوى "
یهــا، فأي: ألقینــا  ]،١٧٩[األعــراف:  {َوَلَقــْد َذَرْأَنــا ِلَجَهــنََّم}فــي قولــه:  "ومــنهم مــن قــال طالــب:

 اتََّخـذَ {وَ كأنه عندهم من قول الناس: ذرته الر�ح، وذرأ مهموز، وذرا غیر مهموز. وفي قولـه: 
ُ ِإْبَراِهیَم َخِلیًال}  .]"١٢٥[النساء:  للااَّ

 ء. نعم. بث في الهوامهموز هو الخلق، والذَّري �الیاء: ال، �عني: خلقنا، الذرء "{َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم}"
ُ ِإْبــَراِهیَم َخِلــیًال}"وفــي قولــه:  طالــب: : فقیــًرا إلــى رحمتــه، مــن ]، أي١٢٥[النســاء:  {َواتََّخــَذ للااَّ

 بـن قتیبـة:و�ن أتاه خلیل یوم مسألة، قال ا الَخلَّة �فتح الخاء، محتجین على ذلك �قول زهیر:
لفـظ  راهیم فيراهیم في هذا القول؟ أَما �علمون أن الناس فقراء إلى هللا؟ وهل إبأيُّ فضیلة إلب

 .خلیل هللا إال �ما قیل: موسى �لیم هللا؟"
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�عني منقبة من المناقب، فكیـف یتحـول إلـى مـا �شـار�ه فـي �ثیـر أو أكثـر الخلـق؟ �لهـم، النـاس 
 ا �قابـــلإن االفتقــار مــ :جــة، و�ذا قلنــاإن االفتقـــار عمــوم الحا :كلهــم فقــراء إلــى هللا. هــذا إذا قلنــا
 . الغنى المادي فأكثر الناس فقراء

تخـًذا لـو �نـت م«"إال �ما قیل: موسى �لیم هللا، وعیسى روح هللا؟ و�شهد له الحـدیث:  طالب:
الم هـم ، وهـؤالء مـن أهـل الكـ»خلیًال غیر ر�ي التخـذت أ�ـا �كـر خلـیًال، إن صـاحبكم خلیـل هللا

 هد للفظــهالنابــذون للمنقــوالت اتباًعــا للــرأي، وقــد أداهــم ذلــك إلــى تحر�ــف �ــالم هللا �مــا ال �شــ
 .عر�ي وال لمعناه برهان �ما رأیت"

هــم الســبب فــي �ــون أهــل الكــالم نابــذون للمنقــوالت مغرمــون ومعجبــون �ــالرأي، هــم لمــا اعتمــدوا 
عب علیهم، فلما عجـزوا عـن حفظهـا عـدلوا عنهـا إلـى غیرهـا، على الرأي أعیاهم حفظ السنة، ص

 . وما �صرفون �ه وجوه الناس إلیهم ووجدوا ما �شتغلون �ه
لـة و�ن "�ما ال �شـهد للفظـه عر�ـي وال لمعنـاه برهـان �مـا رأیـت. و�نمـا أكثـرت مـن األمث طالب:

ءها اا على ما ور كانت من الخروج عن مقصود العر�یة، والمعنى على ما علمت؛ لتكون تنبیهً 
 مما هو مثلها أو قر�ب منها.

لكـن و فصل: و�ون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أ�ًضا مما تقدم في المسألة قبلهـا، 
 .ُ�شترط"

 نعــم. إذا �ــان �البــاطن المفهــوم فهــو معتبــر، المفهــوم �أنــه المقبولــة؛ ألن فیــه مفــاهیم صــحیحة،
 ضــعیفة. فالمقصــود بــذلك المفــاهیم المقبولــة عنــد أهــل وفیــه مفــاهیم �اطلــة مــردودة، وفیــه مفــاهیم

العلم، هذه ال شك أنها مـن �ـاطن الكـالم ال مـن ظـاهره؛ ألن ظـاهر الكـالم یـدل علـى المنطـوق، 
والمفهوم خالف محل النطق، �عني غیر ظاهر في محل النطـق، لكنـه داللـة اللفـظ ال فـي محـل 

 -یــة مــن أقــوال یــدعونها مقصــوًدا هلله الباطنالنطــق. فــالمفهوم مقبــول، �عنــي یر�ــد بــذلك مــا �فهمــ
 أو مقصوًدا لنبیه في الكتاب والسنة، فال شك ببطالنه.  -جل وعال

ینزعــون، وهــو تفســیر �ــاطني مــردود، لكــن مــع األســف أن  و�یــفالتفســیر اإلشــاري  انظــر إلــى
مفسر مـا ألنه نقشبندي، األلوسي ال ؛األلوسي �عتمده، واأللوسي ال �سلم من االتصال �التصوف

 هو �محمود شكري.
 .األول طالب:

، األول. یــذ�ر �ثیــًرا مــن �ــاب اإلشــارة قــولهم �ــذا و�ــذا، ثــم �ــأتي. هــذا مــن �ــاب اإلشــارة فــي نعــم
ــُرُهْم َجِمیًعــا}اآل�ــات:  ــْوَم َ�ْحُش ــائًال: {َوَ� }، فــي عــین الجمــع المطلــق ق ــَر اْلِجــنِّ أي القــوى  {َ�ــا َمْعَش

ــــَتْكَثْرُتمْ النفســــانیة  ــــِد اْس ــــِس}{َق ْن ــــَن اإلِْ أي مــــن الحــــواس واألعضــــاء الظــــاهرة، أو مــــن الصــــور   ِم
{َوَقــاَل َأْوِلَیــاُؤُهْم اإلنســانیة �ــأن جعلتمــوهم أتبــاعكم �ــإغوائكم إ�ــاهم وتــز�ین اللذائــذ الجســمانیة لهــم، 

ْنــِس َر�ََّنــا اْســَتْمَتَع َ�ْعُضــَنا ِبــَبْعٍض} یة �ــاآلخر، وانتفــع �ــل منــا فــي صــورة الجمعیــة اإلنســان ،ِمــَن اإلِْ
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ْلَت َلَنا}  {َقـاَل النَّـاُر}�ـالموت أو المعـاد علـى أقـبح الهیئـات وأسـوأ األحـوال،  {َوَ�َلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّ
وال �شــاء إال مــا �علــم،  {َمْثــَواُكْم َخاِلــِدیَن ِفیَهــا ِإالَّ َمــا َشــاَء للااَُّ}أي نــار الحرمــان ووجــدان اآلالم، و

ال �عـذ�كم إال بهیئـات  {ِإنَّ َر�َّـَك َحِكـیٌم}إال علـى مـا هـو علیـه فـي نفسـه،  وال �علم سبحانه الشيء
] بهاتیـك الهیئـات فیعـذب علـى حسـبها. ١٢٨[األنعـام:  {َعِلـیٌم}لبوسكم على ما تقتضیه الحكمة، 

ْنِس َأَلْم َ�ْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم}�قول:  عند �ثیر من أر�اب ]، وهي ١٣٠[األنعام:  {َ�ا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإلِْ
اإلشارة العقول، وهي رسل خاصة ذاتیة إلـى ذو�هـا مصـححة إلرسـال الرسـل اآلخـر، وهـي رسـل 
خارجیة... إلى غیر ذلك من الهذ�ان الذي لو نزه تفسیره عنه لكان هـو الالئـق �ـه؛ ألن التفسـیر 

ه طالـب العلـم. فیه فوائد وجمع قد ال یوجد له نظیر فـي �ثیـر مـن التفاسـیر، �عنـي مـا �سـتفید منـ
  لكن هذا أمر �یف قبله عقله؟! نعم. لكن في هذا شانه بهذا وشانه �أشیاء ثانیة، 

، "و�ــون البــاطن هــو المــراد مــن الخطــاب قــد ظهــر أ�ًضــا ممــا تقــدم فــي المســألة قبلهــا طالــب:
ولكن �شترط فیه شرطان؛ أحدهما: أن �صح على مقتضى الظـاهر المقـرر فـي لسـان العـرب، 

 لمقاصد العر�یة.و�جري على ا
ا أو ظاهًرا فـي محـل آخـر �شـهد لصـحته مـن غیـر معـارض.   والثاني: أن �كون له شاهد نص�

، م العـربفأما األول فظاهر من قاعدة �ون القرآن عر�ی�ا، فإنه لو �ان له فهم ال �قتضـیه �ـال
عانیـه ي ملم یوصف �كونه عر�ی�ا �إطالق، وألنه مفهوم ُیلصق �القرآن لـیس فـي ألفاظـه وال فـ

أن  ما یدل علیه، وما �ان �ذلك فـال �صـح أن ُینسـب إلیـه أصـًال؛ إذ لیسـت نسـبته إلیـه علـى
ـم و  ل مدلوله أولى من نسبة ضده إلیه، وال مرجح یدل علـى أحـدهما، فإثبـات أحـدهما تحكُّ تقـوُّ

 .على القرآن ظاهر"
نـك لـو رجع إلیه في شرعنا، أاعتماد مثل هذه الطرق الباطنیة لتفسیر القرآن، وأنها ال أصل لها یُ 

قارنــت بــین هــذا الكــالم و�ــالم تفســیر آخــر �ــاطني، مــا وجــدت بینهمــا أدنــى مشــابهة وال نســبة وال 
یلتقیــان فــي شــيء، هــذا ظــاهر مــن أقصــى الشــمال وهــذا أقصــى الجنــوب، لمــاذا؟ ألنــه مــا فیــه 

هم وتهیــئ لهــم أصــول ُیرجــع إلیهــا، وال فیــه قاعــدة ینطلــق منهــا، إنمــا هــو �مــا تســول لهــم نفوســ
 عقولهم. 

�ورة فـي "وعند ذلك یدخل قائله تحت إثم من قال في �تاب هللا �غیر علم، واألدلـة المـذ طالب:
ان لـه أن القرآن عر�ي جار�ة هنا. وأما الثاني فألنه إن لم �كن له شاهد فـي محـل آخـر أو �ـ

 ة غیـر مقبولـةمعارض، صار مـن جملـة الـدعاوى التـي ُتـدَّعى علـى القـرآن، والـدعوى المجـرد
ه، �اتفــاق العلمــاء. و�هــذین الشــرطین یتبــین صــحة مــا تقــدم أنــه البــاطن؛ ألنهمــا مــوفران فیــ
قـد ف�خالف ما فسر �ه الباطنیة، فإنه لیس من علم الباطن، �ما أنه لیس مـن علـم الظـاهر، 

ــَلْیَماُن َداُووَد}قــالوا فــي قولــه تعــالى:  نبــيُّ ِعلَمــه، رث ال] إنــه اإلمــام و ١٦[النمــل:  {َوَوِرَث ُس
 .وقالوا في الجنا�ة"
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"  ، نعم هو هذا �الم الرافضة."ورث النبيَّ
 .نعم طالب:
 . نص في سلیمان وداودعلم النبوة. نعم. وال "ورث"من االثني عشر  "اإلمام"
ء جیب �إفشـا"إنه اإلمام ورث النبيَّ علمه، وقالوا في الجنا�ة: إن معناها مبادرة المسـت طالب:

ك، أن ینــال رتبــة االســتحقاق، ومعنــى الُغســل: تجدیــد العهــد علــى مــن فعــل ذلــ الســر إلیــه قبــل
 ومعنــى الطهــور: هــو التبــري والتنظــف مــن اعتقــاد �ــل مــذهب ســوى متا�عــة اإلمــام، والتــیمم:

 .األخذ من المأذون إلى أن �شاهد الداعي أو اإلمام، والصیام: اإلمساك عن �شف السر"
 . هذه تفاسیر الباطنیة

إجا�ــة  كعبــة: النبــي، والبــاب: علــي، والصــفا: هــو النبــي، والمــروة: علــي، والتلبیــة:"وال طالــب:
ــد  ــداعي، والطــواف ســبًعا: هــو الطــواف �محم ــه الصــالة والســالم-ال ــة  -علی ــام األئم ــى تم إل

غضب  السبعة، والصلوات الخمس: أدلة على األصول األر�عة وعلى اإلمام، ونار إبراهیم: هو
 .، وذ�ح إسحاق: هو أخذ العهد علیه"نمرود ال النار الحقیقیة

 . لتحقیق من أهل العلم أنه إسماعیلهذا على القول �أن الذبیح إسحاق، لكن المرجح عند أهل ا
 -وانفالق البحـر: افتـراق علـم موسـى "وعصا موسى: حجته التي تلقفت شبه السحرة، طالب:

 ؟ِلم""العا أم "العاَلم"، فیهم، والبحر: هو العاَلم" -علیه السالم
 ."العاِلم"

لـم نـزل "والبحر: هو العاِلم، وتظلیل الغمام: نصب موسـى اإلمـام إلرشـادهم، والَمـن: ع طالب:
اتـه من السماء، والسلوى: داع مـن الـدعاة، والجـراد والقمـل والضـفادع: سـؤاالت موسـى و�لزم
 مان:التي تسلطت علیهم، وتسـبیح الجبـال: رجـال شـداد فـي الـدین، والجـن الـذین ملكهـم سـلی

ائر مـا سـ�اطنیة ذلك الزمان، والشـیاطین: هـم الظاهر�ـة الـذین ُ�لفـوا األعمـال الشـاقة... إلـى 
 .ُنقل من خباطهم"

ر�ـة الـذین ُ�لفـوا و�زعمون أن من �عمل �ظاهر النصوص هم مثل هـا الشـیاطین الـذین هـم الظاه
 . األعمال الشاقة

مـن  ال وضحكة السامع، نعـوذ �ـاهلل"إلى سائر ما ُنقل من خباطهم الذي هو عین الخب طالب:
 .الخذالن. قال الَقْتِبي"

 ."الُقَتِبي"
"قال الُقَتِبي: و�ان �عض أهل األدب �قول: ما ُأشبه تفسیر الروافض للقرآن إال بتأو�ـل  طالب:

عر، فإنه قال ذات یوم: ما سمعت �أكذب من بني تمیم، زعمـوا أن قـول  رجل من أهل مكة للشِّ
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محتب �فنائه ومجاشع وأبو الفـوارس نهشـل، إنـه فـي رجـل مـنهم. قیـل لـه:  بیت زرارة القائل:
 .فما تقول أنت فیه؟ قال: البیت بیت هللا"

 ، هذا بیت هللا عندهم! "بیٌت زرارُة محتب �فنائه"
قـال:  "وزرارة: الحجر. قیل: فمجاشع؟ قال: زمزم َجشعت �المـاء. قیـل: فـأبو الفـوراس؟ طالب:

قـال: نهشـل أشـده، وصـمت سـاعًة، ثـم قـال: نعـم، نهشـل مصـباح  أبو قبـیس. قیـل: فنهشـل؟
 .ألنه طو�ل أسود، فذلك نهشل، انتهى ما حكاه" ؛الكعبة

 �كفي �كفي، بر�ة.
 اللهم صل وسلم، الحمد هلل على السالمة، نعوذ �اهلل من الخذالن.

 . ا شدیًدا على تجمیع هذه األفكاریتعبون تعبً 
 .......  مضنیة طالب:

زرهـا و و�كـون علیـه  ،العافیة، یتعبون تعًبـا شـدیًدا، و�ثیـر مـنهم یبتكـر مثـل هـذه األمـور نسأل هللا
 ووزر من عمل بها، وهو في حقیقة األمر مضحكة...

 


