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 الخاطرة األولى 
 

هاب للجن المسترق للسمع دعنا لتتبع الش يرسم القرآن صورة
 نتأملها

 
  { ٨{ ملئت حرسا شديدا وشهبا  وأنا لمسنا السماء فوجدناها

يجد له  وأنا آنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن
  الجن } ٩{ شهابا رصدا 

 
  و نفس المعني يتكرر

 
  { ٦{ الدنيا بزينة الكواآب  إنا زينا السماء

  { ٧{ د وحفظا من آل شيطان مار
  { ٨{ المأل األعلى ويقذفون من آل جانب  ال يسمعون إلى

  { ٩{ دحورا ولهم عذاب واصب 
  الصافات }١٠{ خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب  إال من

 
 

  اآلن الصورة 
واضح من االية ان الجن آانت تصل الي السماء و  آما هو

 المستقبلالبشر لتخبرهم ب تلمسها و تسمع االخبار ثم تعود الي
 

 و عند بعثة الرسول تحول الموضوع بان الجني لن يستطيع
  النه يتبعه شهاب ثاقب



 
 هنا اتجاه الحرآة تتبع اي خلف بدقة ))يتبعه ((وتأمل اللفظ 

  الجنى 
  
 

نستنتج من هذا ان الجني أبطأ من الشهاب سرعة و اال آان 
  الشهاب

  لن يصل اليه ليحرقه او يخبله
 

و مجرات  ي من نجوم و مجموعات شمسيةسعة الكون الماد
و سدم التي تم رصدها بأجهزة حوالي مليار سنة ضوئية من 

  بكاليفورنيا مرصد بالومار
   مليار سنة ضوئية٣٥اينشتين جعل نصف القطر 

   مليار سنة حسب المعادالت٣٥تبعد عنا  اي ان السماء الدنيا
  و بالنظر اليقيني مليار سنة

 
  نشتين آالمه نظري ال قيمة لهنعتبر ان اي دعنا

 مليون ١٠٠بنسبة خطأ  ودعنا نعتبر اننا خدعنا في االجهزة
  مرة وهذا طبعا احتمال ال معني له

 سنوات ١٠مليار سنة تصبح  اذا الكون ابعاده بدال من
 وهذا افتراض سخيف جدا ضوئية فقط 

  الشهاب يتحرك بسرعة معروفة قصوي و دعنا نعتبر ان
  ة الضوء من سرع١٠/ا

  الثانية وهذه سرعة خيالية للشهاب  الف آيلومتر في٣٠اي 
سرعة  و دعنا نعتبر ان الجن المضروب سرعته تساوي

  الشهاب
  آما بينا فال يمكن ان تكون اآبر واال آان تتبع الشهاب له ال



 له  معنى
 

 ١٠٠ليسترق السمع يحتاج الي  اذا ليصل الجن الي السماء 
   سنة

 
 سنة يكون الخبر ٢٠٠ج الي مئة سنة اخري اي يحتا و ليعود
  قديم جدا

 االحتماالت الموضوعة بها الكثير من التساهل و آما راينا ان
 

  فكيف آان يسترق الجن السمع
  ان القران خطأ اما
  واما

  السماء قريبة جدا لكي تكون رحلة الذهاب و االياب مقبولة
موضوع و دعنا نجعل شهر ذهاب و شهر اياب ليكون ال

  جدا مقبوال مع انه خبر سيكون قديم
 ايام ضوئية علي ٣و لكن دعنا نحسب اين تكون السماء 

  سرعة الضوء وهي مبالغ بها  من١/١٠اساس ان السرعة 
ضوئية لم  اذا هل توجد سماء قابلة للطي علي بعد ثالثة ايام

  يستطع العلماء رؤيتها
  اترآكم لضميرآم

 
 .....يتبع 

-------------------------------------------------  
 :هامش

 
  طلبنا خبرها آما جرت به عادتنا: أي) وأنا لمسنا السماء)
  من المالئكة يحرسونها عن استراق ) فوجدناها ملئت حرسا)



  قويا) شديدا(السمع 
  هي نار الكواآب آما تقدم بيانه في تفسير قوله) وشهبا)

  . ن سورة تباركم)) للشياطين وجعلناها رجوما))
  خلق، فصارت في أحسن) ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح)

   وأآمل صورة،
وأبهج شكل، وسميت الكواآب مصابيح ألنها تضئ آإضاءة 

  وجعلناها رجوما) السراج
وجعلنا المصابيح رجوما يرجم بها الشياطين، : أي) للشياطين

:  قال قتادة.فائدة أخرى غير آونها زينة للسماء الدنيا وهذه
  :خلق اهللا النجوم لثالث

زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعالمات يهتدى بها في 
وأعددنا : أي) عذاب السعير وأعتدنا لهم(البر والبحر 

 للشياطين في اآلخرة، بعد اإلحراق في الدنيا بالشهب، عذاب
  .النار

} بمصابيح {القربى إلى األرض } ولقد زينا السماء الدنيا }
  نجومب
إذا استرقوا السمع } للشياطين {مراجم } وجعلناها رجوما }

  بأن بنفصل
الكواآب آالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجني أو  شهاب عن

  يخبله
} وأعتدنا لهم عذاب السعير {مكانه  ال أن الكواآب يزول عن

  النار الموقدة
 
بار ليسمعوا من المالئكة أخ) للسمع وأنا آنا نقعد منها مقاعد)

  السماء فيلقونها إلى الكهنة، 
  



عند بعثه رسوله صلى اهللا عليه وسلم  فحرسها اهللا سبحانه
  )رصدا اآلن يجد له شهابا فمن يستمع(بالشهب المحرقة 

 .أرصد له ليرمى به:  أي
 
 

  
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 الخاطرة الثانية
 
  
 
 
  هل اهللا موجود في آل مكان؟ 
 
  ازي و ال يوجد له مكان حقيقي ؟العرش مج هل
 

  اذا دعنا تستعرض هذه االيات
 
 

من  }٢{ للكافرين ليس له دافع  }١{ سأل سائل بعذاب واقع 
تعرج المالئكة والروح إليه في يوم آان  }٣{ المعارج اهللا ذي

  المعارج { ٤{ مقداره خمسين ألف سنة 
 

  رةنقطتان نتوقف عندهما في هذه االيات لنستعرض الصو
 

  :االولي النقطة
 

  ان المالئكة تحتاج الي وقت آي تصل الى اهللا
 

  المالئكة الي المكان الذي يوجد فيه اهللا الي اين تعرج
 

  و اال لما احتاجت الى معارج



 
 

  اذا اهللا موجود في مكان يمكن العروج اليه
 وليس موجودا في آل مكان

 اي صورة هى الصحيحة ؟  
 

  :النقطة الثانية
 

  الف سنة ان اهللا موجود علي بعد خمسين
 

  هذا الوصف من القرآن
 

سنة رقم يفتح له  طبعا بالنسبة للعرب مسيرة خمسين الف
  االعرابي فاه

 
  المسافة النه ال يتصور مداه او يتسع عقله لهذه

 
   آيلو متر في الساعة٦االنسان يمشي بسرعة 

 
نة من المشى التي سيقطعها في خمسين الف س ما هي المسافة

  المتصل
 

  آم2548800000=50000*354*24* 6
 

آم 300000 نحولها لمقاييس السنين الضوئية سرعة الضوء
  ثانية/



 
 

  ثانية ضوئية 8496=2548800000/300000
 

  ضوئيتان ونصف الساعة يساوي ساعتان
 

   مليار سنة ضوئية٣٥الكون نصف قطره حوالي 
 
  رصده بالمنظار؟ان اهللا موجود في مكان يمكن  اي
 

اقوال المفسرين ثم نرجع  قبل ان اتهم بالجنون سأستعرض
  الى هذه

 
  الحسابات غير المعقدة

 
  : القول االول

 
ان الخمسين الف سنة هي المسافة بين سابع ارض الى 

  العرش العظيم
 

منتهى "ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس في تفسير االية 
  امره من

 
 منتهى امره من فوق السماوات خمسين االرضين الى اسفل

  رواه ابن ابي حاتم" الف سنة 
 
 



 : القول الثاني
 

العالم الى قيام  ان المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق اهللا هذا
  الساعة

 
 ان عمر الدنيا خمسين الف سنة ال يدري احدآم آم"قال 

  مضى و آم
 

  " بقي اال اهللا عز وجل
 

  : القول الثالث
 

  الفاصل بين الدنيا و االخرة انه اليوم
 

  : القول الرابع
 

  القيامة المراد بذلك يوم
 

  اي ان العذاب يقع في خمسين الف سنة
 

  المفروض ان تكون و اخرت هذه الجملة وآان
 

  في يوم آان مقداره خمسين الف سنة تعرج المالئكة اليه
 

فاترآه  ق االية اما لماذا لجأوا الى هذا التفسير الذي يلوي عن
 االية لقارئ



 
 
 

  االحاديث آثيرة و التفسيرات ال تخرج عن هذه االربعة
 

  التقسيرات المقبولة هي اما االول و اما الرابع
 

  االول هو المقبول من الناحية اللفظية واري ان التفسير
 

  و لكنني ساضع تصورا خامسا
 
  يتكلم عنه المفسرون لم
 

الروح  هنا في االية هو جبريل و ليساذا اعتبرنا ان الروح 
  البشرية

 
 فلماذا اعتبرنا ان العروج من االرض للسماء ؟؟

 
 !! يكون من السماء الدنيا الي اهللا او العرش فقد

 االنطالق فاالية لم تحدد نقطة
 

  و بذلك المسافة بين االرض ال تدخل في الحسابات
 

ل من اين يبدأ تعرج اليه المالئكة و لكن ال تقو فاالية تقول
  العروج

 
  آل هذا الكون في هذه المسافات  و السؤال هل خلق اهللا



  الكبيرة التي
 

لكي تنشرح عيون البشر  تصل الي مليارات السنين الضوئية
  بزينة

 
  السماء الدنيا

 
في ساعتين ونصف الساعة وضع  ثم ضيقها على المالئكة

  بقية
 

  السماوات الستة و العرش
 

  الولي ان يكون العكسا مع انه من
 

آانوا  مالئكة ال حصر لها و عرش وخلق ال يعلم بهم اال هو
  اولى

 
  بالمسافات الشاسعة في الكون

 
تعد شيئا بالنسبة لبقية الكون  اما البشر الذين احجامهم ال

  ليسوا
 

  و ربما اآثر  مليارسنة ضوئية٣٥محتاجين لزينة بقطر 
 
 كونصورة يرسمها القرآن البعاد ال 

  اشارآها مع الجميع
  



  
  
  
  
  
  

 الخاطرة الثالثة
 
حكي لك احد اصدقائك قصة رآها بعينه تقول انه آان في  لو

يلتهم منزل اسرة و ان  احد البالد و راي حريقا هائال
اصوات صرخاتهم آانت تسمع عن بعد و انه عندما اقترب 

المنزل راي اولئك البشر الذين يصرخون من االلم و من ذلك
  ويملؤون بطونهم  الحريق يتناولون الطعاماالم

  بالرغم من انهم يحترقون
  ماذا سيكون رد فعلك

 تعتبره آان يمازحك او ترميه بالجنون او الكذب ستضحك و
 

علمت ان هذه القصة في القران  لكن ماذا يكون رد فعلك لو
 و ان من يحكيها هو الحكيم بنفسه

 
 تلك الصورة القرآنية دعنا نستعرض 

 تخيل معي يوم القيامة يوم يفر المرء من ابيه و امه و اخيه و
  صاحبته و بنيه و من في االرض جميعا لينجيه

 
هل هناك اشد الما من ذلك في  ثم قذف به في النار ليعذبه اهللا

او على  ماذا سوف تفكر سوف تفكر ان تموت او تهرب 
 لو استطعت الى الموت سبيال لفعلت االقل



ليستمتع اهللا   ال هروب بل انظر سيتغير جلدكلكن ال موت و
  بالمك اآثر و اآثر

آلما نضجت  إن الذين آفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اهللا آان 

  النساء{ ٥٦{ عزيزا حكيما 
  نعم تتبين هنا الحكمة الواضحة في التعذيب

  االنسان لكن ماذا يفعل
إنا جعلناها فتنة  }٦٢{ ك خير نزال أم شجرة الزقومذل

 ٦٤{ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم { ٦٣{ للظالمين 
منها  فإنهم آلآلون }٦٥{ طلعها آأنه رؤوس الشياطين }

  فمالئون منها البطون
  الصافات }٦٧{ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم { 66 }

 آل حتي يمتلئ بطنهان هذا االنسان الذي يتبدل جلده سوف يأ
  البسمة علي شفتيك ؟؟ نعم هل ارتسمت

 اغمض عينيك تخيل ذلك الموقف انسان يتعذب و يتغير 
 جلده واقف امام شجرة ياآل منها حتي تمتلئ بطنه ثم يشرب

  افتح عينيك االن
   و قل لي ما رايك في ذلك الموقف الكوميدي

  يستمر في الحياة يأآل االنسان ليعيش و
  بطنه ترفا و استمتاعاويمأل

 حياته ويشرب حرصا على 
 فلماذا يأآل و يشرب اهل النار ؟؟

 صورة اضعها في البومى
 

  
  



 الخاطرة الرابعة
 

نصفه أو انقص  }٢{ قم الليل إال قليال{ ١{ يا أيها المزمل 
  منه قليال

إنا سنلقي عليك  }٤{ ترتيال  أو زد عليه ورتل القرآن{ 3 }
 { 6 } إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيال} ٥{ قوال ثقيال 

 
  المزمل } ٧{ إن لك في النهار سبحا طويال 

 
  القرآن آان هذا ثالث ما نزل من

  بداية سورة العلق نزل قبله
تستغرق قراتها علي اآثر   ثمانية ايات٨ الي االية ١من االية 

  تقدير خمس دقائق
  ١٦ة االي  الي١بداية سورة القلم من االية 

ثم  عشر اية تستغرق قراءتها علي االآثر عشر دقائق 16
  المزمل ايضا خمس دقائق ايات

الليل او يزد عليه و  آيف آان يلتزم المسلم القديم بقيام نصف
  يرتل القرآن ترتيال

هل هناك شئ ال  اآثر اي قرآن هذا آان يرتل لنصف الليل او
من  لينا آانام انه آان هناك قرآن اخر لم يصل ا  افهمه

الكثرة بحيث يمكن ان يرتل الآثر من ثلثي الليل او نصفه او 
و  ان المزمل و المدثر من اول ما نزل  ال خالف على ثلثه

اآثر قلن نغطى  ايات ان اختلف الترتيب وحتى و لو أخذنا
 نصف الليل ابدا

  اشارك الجميع في حل هذه االحجية الغريب



 الخاطرة الخامسة
  نالماعو في سورة

  نجد في اخر السورة
هم  فويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون و الذين

  يراؤون و يمنعون الماعون
 

الدعوة و   اي نزلت في بداية١٧ترتيب نزول هذه السورة 
  االسالم آان ضعيفا

  فما معني المرائي هنا ؟
له نظرة خاصة يكتسب بها فخرا  هل آان الذي يصلي ينظر

  امام الناس؟
عبد اهللا بن مسعود   انه آان يضرب بالنعال آما فعلوا معام

  عندما قرأ القران علنا ؟
فقير ويقول له ال تأآل  ان هذا يشبه في نظرى من يات الى

 آثيرا حتى ال تصاب بالتخمة
 

ايات مكية و االربعة االخيرة  3 لقد قال بعض الناس ان اول
  مدنية

   سنة١٥اي بينهما علي االقل 
  سلوب واضح جدا ان الكل مكياال طبعا

  آما ان سياق االيات و اضح جدا و متكامل
  اعتقد ان هذا تفسير مقنع و ال

 
أحد  واما الماعون فهى آلمة غريبة جدا لم يفهم معناها
 بالضبط لكن اضافت الى اآلية مزيدا من الغموض

يمتنع عن المساعدة اال  فكيف يكون مرائيا وفى نقس الوقت
 ع ابسط معانى المراءاة ؟ هل هناك تفسير مفهوميتنافى هذا م



 الخاطرة السادسة
 

الغريبة في القرآن التى تنم على ان  هناك بعض اآليات
  القرآن من اصل مالئكى و ليس من اصل ربانى

 
  دعنا نرى ماذا تعنى هذه اآليات

 
  في سورة التكوير

 
  ١٩َآِريٍم  َرُسوٍل َلَقْوُل ِإنَُّه

  ٢٠َد ِذي اْلَعْرِش َمِكيٍنِذي ُقوٍَّة ِعْن
  ٢١َأِميٍن ُمَطاٍع َثمَّ

  ٢٢َوَما َصاِحُبُكْم ِبَمْجُنوٍن
  ٢٣اْلُمِبيِن َوَلَقْد َرآُه ِباْلُأُفِق

  ٢٤َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنيٍن
  ٢٥َشْيَطاٍن َرِجيٍم َوَما ُهَو ِبَقْوِل

 
 

 لوق نم السورة تتكلم عن جبريل ومكانته و ان القرآن هو
  جبريل

بالطبع ليست آبلغ و لم اسمع ان أحدا يجعل قال بدال" قال "و
  من بلغ سابقا
  ان القرآن اآثر الكالم بالغة والمفترض

مع  و الطريف ان االيات ترجع الى استخدام قول مرة أخرى
  الشيطان

 اذا اخذنا ان و من الطبيعى ان اهللا ال يبلغ اياته عبر الشيطان 
  االبالغالقول نتيجة 



 العقل اقرب الى هنا بين قولين و ليس بين تبليغين  فالمقارنة 
 
 

اما اذا اراد احد اقناعنا بمعنى آخر لالية فليفهمنا االعجاز 
  الرائع لهذه اآلية البالغى

 
 استعرض تفاسير المفسرين لهذه الكلمات التى ال تحتاج الى

م خارج تفسير اساسا و لكن حتى ال يقال اننا نستخرج الكال
  معانيه االصلية

 
 

  ابن آثير
 

َآِريم َأْي َمَلك َشِريف َحَسن  َيْعِني َأنَّ َهَذا اْلُقْرآن َلَتْبِليغ َرُسول
َعَلْيِه الصََّلاة َوالسََّلام َقاَلُه ِاْبن  اْلَخْلق َبِهّي اْلَمْنَظر َوُهَو ِجْبِريل

َسن َوَقَتاَدة َوالرَِّبيع ْبن ِمْهَران َواْلَح َعبَّاس َوالشَّْعِبّي َوَمْيُمون
  . ْبن َأَنس َوالضَّحَّاك َوَغْيرهْم

 
 

  هل هذا تفسير مفهوم ؟؟
 
 

  الجاللين
َعَلى اللَّه َتَعاَلى َوُهَو " َلَقْول َرُسول َآِريم " اْلُقْرآن  َأْي" ِإنَُّه 

  ُأِضيَف ِإَلْيِه ِلُنُزوِلِه ِبِه ِجْبِريل
 

  الماءالحظ ان الجاللين يفسر الماء ب



 
 

  الطبرى
 

ِإنَّ َهَذا : َتَعاَلى ِذْآره  َيُقول} ِإنَُّه َلَقْول َرُسول َآِريم { : َوَقْوله 
َنزََّلُه َعَلى ُمَحمَّد , ِجْبِريل  َيْعِني, اْلُقْرآن َلَتْنِزيل َرُسول َآِريم 

ِذْآر . ِويل ُقْلَنا ِفي َذِلَك َقاَل َأْهل التَّْأ َوِبَنْحِو الَِّذي. ْبن َعْبد اللَّه 
: َقاَل , َثَنا َيِزيد : َقاَل , َحدََّثَنا ِبْشر  - ٢٨٣٠١: َمْن َقاَل َذِلَك 

ِإنَُّه َلَقْول َرُسول َآِريم { : َأنَُّه َآاَن َيُقول  , َعْن َقَتاَدة, َثَنا َسِعيد 
ْبن َثَنا ِا: َقاَل , َحدََّثَنا ِاْبن َعْبد اْلَأْعَلى  - * . ِجْبِريل: َيْعِني } 

ِإنَُّه َلَقْول { َأنَُّه َآاَن َيُقول , َعْن َقَتاَدة  , َعْن َمْعَمر, َثْور 
  . ُهَو ِجْبِريل : َقاَل} َرُسول َآِريم 

 
 

  اذا هو قول جبريل
 
 
 

  القرطبى
 

اْلَحَسن  َقاَلُه; َوالرَُّسول اْلَكِريم ِجْبِريل . َهَذا َجَواب اْلَقَسم 
" اللَّه  َعْن" ِإنَُّه َلَقْول َرُسول "  َواْلَمْعَنى .َوَقَتاَدة َوالضَّحَّاك 

ُثمَّ , السََّلام  َوَأَضاَف اْلَكَلام ِإَلى ِجْبِريل َعَلْيِه. َعَلى اللَّه " َآِريم 
 ] ٨٠: اْلَواِقَعة  ] " َتْنِزيل ِمْن َرّب اْلَعاَلِميَن" َعدَّاُه َعْنُه ِبَقْوِلِه 

َوِقيَل . اْلَكَلام ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ  ي التَّْصِديق َأنَِّلَيْعَلم َأْهل التَّْحِقيق ِف
  َوالسََّلام ُهَو ُمَحمَّد َعَلْيِه الصََّلاة: 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ارأيتم آيف البالغة

   االولى عن اهللا و التانية على اهللا
ال اريد نقاشا في هل الكالم آالم اهللا ام آالم جبريل فذلك امر 

 فيه ال ابحث
ساؤل هل استخدام قول هنا اآثر بالغة من لكن ما أطرحه للت

 " نقل-تبليغ " استخدام آلمات مثل
 واال ما معنى ان يكون القرآن ابلغ الكالم و افصحه

  افادآم اهللا اجيبونى



 الخاطرة السابعة
 

اختار بني اسرائيل ليكونوا شعب اهللا  يقول القران ان اهللا
  المختار

 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم  ا نعمتيا بني إسرائيل اذآرو

  البقرة }٤٧{ على العالمين 
نعمتي التي أنعمت عليكم وأني  يا بني إسرائيل اذآروا
  البقرة } ١٢٢{ فضلتكم على العالمين

 
  اهللا اختياره الفاشل بعد ذلك ثم يلعن

يحرفون الكلم  فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية
  ونسوا حظا مما ذآروا به وال تزال تطلع على عن مواضعه 
قليال منهم فاعف عنهم واصفح إن اهللا يحب  خائنة منهم إال

  المحسنين
  المائدة{ 13 }

 
 
 

اال يدل ذلك علي عدم علمه المسبق فهو اختار قوما دون 
  العالم آله

  ثم اآتشف انهم ياتون بالموبقات فلعنهم
  بذلك فلماذا اختارهم ؟ اذا آان يعلم مسبقا انهم سيقومون

ليس  و الداعي ان تقول انهم اخطأوا فاستحقو ا اللعن الن هذا
موضوعي بل لماذا اختارهم بالذات و هو يعلم انهم قوم 

  ملعونون



 
 

 فضلهم عن العالمين ؟؟ وبماذا فضلهم ؟؟ لماذا
بالرغم انهم بنص  ال يعطى القرآن سببا لتفضيل بنى اسرائيل

 !! عة من الكذبة و القتلةالقرآن آانو مجمو
وفي سورة يوسف نرى  ابناؤه االسباط  اسرائيل يعقوب و

 آذبهم
حزنا على  بل و نرى ان يعقوب يبكى حتى ذهبت عيناه

 يوسف
 ونراه يامر يوسف بعدم عرض حلمه على اخوته

ابنائه للدرجة التى تجعلهم يفكرون في  بل ونراه يفرق بين
 القتل

 
آانوا يستحقون ان يكونوا شعب   متىفهاهو اسرائيل و ابناؤه

  اهللا ؟؟
 

جاهم نبى  وباى عمل صالح جاؤوا وهم بنص القرآن آلما
 قتلوه او آذبوه ؟

 
 اهللا والطريف ان االية تقول ان من جعل قلوبهم قاسية هو

و االطرف ان االية نزلت تعاير يهود يثرب بفعل يهود 
  موسى

وء بالخطيئة يورث و آأن الشعب اليهودى موب وآأن الذنب
  اينما آان

  !!! باسمك االآاذيب تكتب مسكين انت ياهللا آم من
  



 الخاطرة الثامنة
 

  { ١٠٣{ باألخسرين أعماال  قل هل ننبئكم
وهم يحسبون أنهم يحسنون  الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا

  صنعا
  الكهف { 104 }

 
  ان هذا االنسان في داخله يظن و يحسب انه يحسن صنعا

  الخير و لكنه في نظر االسالم آافر  يبتغيوهو
عليها اآثر  آالراهب البوذي مثال الذي يعيش عيشة ال يقوي

  الناس ايمانا
  وهو يحسب انه يحسن صنعا و لكنه لم يؤمن باهللا االسالمى

  فهل من العدل ان يكون من االخسرين اعماال ؟
اهللا ولد في مكان ال يؤمن ب ان آل ما أذنبه هذا الشخص انه

  القرآني
 

الخغرافي بحيث من يظن  فهل يحكم اهللا في خلقه تبعا للتوزيع
انه يفعل الخير خارج هذه الحدود يصبح من االخسرين 

  اعماال
 

 اننا هنا امام اية تضرب بكل مقاييس العدل باالرض
وهو يحسبه خيرا اي ان النيى صافية  امام انسان يفعل الخير

 ال عند و ال آبر بل خير
بالنرجسية ال يفهم طباع البشر الذين خلقهم  ام اله مصابوام

 بيمينه
 

  !!! ماذا يريد هذا االله



  
  

 الخاطرة التاسعة
 

  هذ اآلية في الكتاب المبين نجد
 

َتْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك  َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك
  َواللَُّه َغُفوٌر

 
  ١ريم التح

  السؤال
  هل يجوز ان يخطئ النبي المعصوم في الحالل و الحرام

  العصمة اذا ؟ وما هي
 ؟؟ يحرم و يحلل دون الرجوع الى اهللا وهل يحق للنبى ان 

 اليست هذه اخالل بالمهام الوظيفية ؟؟
 ازواجه؟؟؟ بل و العذر اقبح من الذنب مرضاة 
 !!!الم يكن االصل هو رضا الهه 

  اهللا و رضاه تقربا من حريمه ل و يحرم بعيدا عنالنبى يحل
 النهاية لكن بما ان اهللا طلع غفور رحيم في
 فال مانع من ان يفعل النبى ما يشاء
   يتفرج و على رأى المثل اللى ما يشترى

  لكن هل هذه هو نفس االله الذى آان يسخط البشر الى قردة 
  اردوا اطعتم اطفالهم من الجوع وخنتزير النهم

    ربما 
  
  



 الخاطرة العاشرة
 

جاء موسى لميقاتنا وآلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك  ولما
الجبل فإن استقر مكانه فسوف  قال لن تراني ولكن انظر إلى

 تجلى ربه للجبل جعله دآا وخر موسى صعقا فلماتراني فلما 
 ١٤٣{ أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 

 األعراف}
 

  امام آلمة تجلى توقفت آثيرا
 حقيقة هذه الكلمة تثير اشياء آثيرة في نفسى

مع ان االسالم اعترض ( التجسد في اشكال  ان اهللا يمكنه
 (اهللا آثيرا على النظرة المسيحية لتجسد

 وان الجبال ترى
 الجبل بل ان اهللا فوق ذلك يمكن حصره في مجال رؤية

بل وان اهللا يتكلم مع موسى بغير وسيط و يعطيه ميعادا للقائه 
موسى ليراه في النهاية نظرة فابتسامة فكلمة  مما يشجع

 فموعد فلقاء 
قادرا على التجلى لموسى ويبدو ان قدراته ال  لكن اهللا لم يكن

 تحملها يستطيع موسى  التجلى في صورة تتيح له
  وانه ال يستطيع االنكماش القل من الجبل 
 

سيفهم مفهوم هذا التجلى بعيدا عن وضوح  و ال يبدو الحد انه
 الرؤية

  فما هو الذى اصاب  غير الظهور فلو آان التجلى يعنى 
 الجبل في مقتل

 الظهور في ولو آان التجلى ظهورا فما الذى يمنع اهللا من
  صورة واضحة وهو القادر على آل شئ



 الخاطرة الحادية عشر
 

 َأن ُيْفَتَرى ِمن ُدوِن الّلِه َوَلـِكن َتْصِديَق اْلُقْرآُن َهـَذا َوَما َآاَن
رَّبِّ اْلَعاَلِميَن  َال َرْيَب ِفيِه ِمن اْلِكَتاِب الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل

   يونس٣٧
 
 

 القرآن ؟ ذا الذى يفسرهطالما تساءلت اى آتاب ه
" هذا الكتاب الذى ال ريب فيه هدى للمتقين"يعتقد الكثير ان 

 بعينه هو القرآن
 ولكن هذه اآلية جعلتنى اصحح مفاهيمى بالتأآيد الكتاب غير 

 القرآن
 
 

ومن قراءة االية تتضح الصورة بان هذا الكتاب هو ما سبق 
 اى االنجيل و التوراة من الكتب
 اهل"رآن ينكلم عن اليهو و النصارى بانهم بدليل ان الق

 " الكتاب
 فهل نفهم ان الكتاب هو القرآن" اهل الكتاب "هل اذا سمعنا  
 
 ان الكتاب الذى ال ريب فيه ليس القرآن اي

آما يقول المسلمون  اى ان التوراة و االنجيل ليستا محرفتين
 بل آتابين ال ريب فيهما

 
 واال آيف سنفهم هذه االية

و آيف سنفهم االية التى في مطلع البقرة التى تستخدم  بل 
  آتاب ال ريب فيه هدى  لتشير على" ذلك" حرف االشارة



 للمتقين و القرآن آما نعلم لم يجمع في عصر محمد و لم يكن
 "قرآن" موجودا في شكل آتاب بل من اللفظ انه يقرأ 

االنجيل بال شك مكتوبة و يمكن  لكن آانت هناك التوراة و
 الشارة لها بذلك الكتابا

النه آان " الكتاب "ابو بكر لم يجمع  او ان التاريخ خدعنا و
 مجمعا سابقا

 
 

    
 يا قرآن حيرت عقلى معاك 

  هل من يفك تلك العقد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الخاطرة الثانية عشرة
 
 
اْلَحَراَم ِإْن  َدَصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤَيا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِج َلَقْد

َلا َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما  َشاَء اللَُّه آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِِّريَن
  َقِريًبا َلْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا

 ٢٧الفتح 
 

يقدم  هذه اآلية تقرر ان اهللا قد اتخذ قرارا بنفسه و لكنه
 !! المشيئة

 
 

اهللا  نعلم اذا قال " لتدخلن "ية جاءت بصفة التوآيد ان اال
 امرا فانه آن فيكون

يعرف  فما معنى تقديم المشيئة هنا اال اذا آان اهللا نفسه ال
 ماذا يريد

وما معنى ان تأتى اآلية بصيغة التأآيد اذا آان اهللا يمكن ان 
 غير هذا بالرغم من انه صاحب القرار في النهاية يشاء

 
 

 المنطق ى سذاجةولمعرفة مد
 من ناظر المدرسة للطالب يقول تخيل قرار 

 !! ان شاء الناظر غدا الذهاب الى رحلة مدرسية
 وهل مشيئة الناظر يعلمها غيره ؟؟

  سورة الكهف اثرت عليه نفسيا فاصبح يقدم  يبدو ان عقدة  
 حتى المشيئة على نفسه

  وهللا في نفسه شئون



  
  

 عشر الخاطرة الثالثة
 
 

َعْن َيِميٍن َوِشَماٍل ُآُلوا ِمْن  اَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آَيٌة َجنََّتاِنَلَقْد َآ
 َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر ِرْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة

 
اْلَعِرِم َوَبدَّْلَناُهْم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن  َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل

 َوَأْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل اَتْي ُأُآٍل َخْمٍطَذَو
 

 َوَهْل ُنَجاِزي ِإلَّا اْلَكُفوَر َذِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَما َآَفُروا
 
 

 ١٧-١٥سبا
 

بقدراته غير المحدودة و يظهر الهالى مكة  يتفاخر اهللا هنا
من  اسباب ذلك  الذين يقاسون من الجفاف و انعدام المطر

  هوجهة نظر
 بل و يضرب مثال رائعا بأهل سبأ الذين تحولت جنتهم الى
 صحراء تفرز نفس انواع الشجر الموجود بجوار قريش

 
ضآلة المعلومات التى تتبناهااآلية  وال اريد بهذه اآلية اظهار

 اهللا لسبب تشكل الصحارى اال وهو طبعا غضب
 ولكننى وفقا لمنطوق اآلية األخيرة اود ان استعرض بعض 
 الحظاتالم
 



 اْلَكُفوَر ِإلَّا َذِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَما َآَفُروا َوَهْل ُنَجاِزي
 
 

قدرته  بكل ثقة يستعرض اهللا هنا السبب الوحيد الرسال ايات
 من اعاصير و رياح و جدب و زالزل و براآين 
باهللا الجالس فوق عرش  الذى ال يأبه انها فقط للكفور  

 السماء السابعة
 

 الحاسمة و بالتالى تصديقا لهذه اآلية الجازمة
 

  اقول بكل ثقة
 و لذلك ضربت بالزالزل ان ايران آافرة  

 آافرة النها ضربت بالزالزل ترآيا
 اندونيسيا آافرة النها ضربت باالعاصير

 
على دين الحق فال توجد عليها صحراء واحدة او  اوروبا

 شجر البدو
م تتضر باى اعاصير او آوارث النها ل موحدة باهللا استراليا 
 طبيعية

 
تتحول الى جنة في يوم ما  مكة بالرغم من آل هذه السنين لم 

 حتى في ايام الرسول و خلفائه الراشدين
 

 ال يهتم اال باهل الصحارى ام ان اهللا
 االيام انا اعتقد انه آان منهم في يوم من

 
 النه



  

  
 الخاطرة الرابعة عشر

 
 

ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم  وَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُهالَِّذيَن َيْحِمُل
 ٧َوُيْؤِمُنوَن ِبِه غافر 

 
رفع العرش وما هو الشئ الذى يرفع عنه  طالما تساءلت عن

 من اهللا العرش يحمل اهللا نفسه اي انه اآبر ؟ اذا آان 
 اقتباس

 
 

 اوال ولمن يقول بعكس ذلك عليه ان يكذب هذا الحديث
 

إذا جلس الرب علي الكرسي ، سمع له أطيط  - 30773
  آأطيط الرحل الجدد

 - صحيح : خالصة الدرجة  - عمر بن الخطاب : الراوي
: الصفحة أو الرقم  - العرش  :المصدر  - الذهبي : المحدث 

٩٩  
 
 

مثال و لماذا يحتاج   هل العرش محمول ضد قوى الجاذبية
  الى رفع و عن اى شئ يرفع

المالئكة  آيف تحمل   ن اهللا جالسا على العرشوهل اذا آا
 المخلوقة العرش وما عليه

   وما هو ذلك الذى حول العرش



 
 
 

 خواطر تصيبنى بالدوار
فما الهدف  و في النهاية اذا آان االمر اآبر من قدرات عقلنا 

 آتاب المقصود منه الهداية من ذآر امور ال تنفع في 
اب للصف االول االبتدائى و جاء مؤلف آت اذا اال يشبه هذا  

 السوداء تكلم فيه عن نظرية النسبية او تكون الثقوب
فاذا سأل االطفال عن معنى هذا قال لهم ان هذا فوق مستوى 

 تسألوا عنه الن عقولكم ال تدرآه؟؟ فكرآم و ال
 

تقييكم لمؤلف الكتاب  ما يكون بربكم الذين تتفاخرون بحكمته 
 و رده لالطفال ؟

 
يسألون عن اشياء ال  نكم تتهمون االطفال هنا بأنهمالغريب ا

  يفهمونها بينما نتجاهل تماما
 تلك االمور توجيه النقد للمؤلف لماذا يذآر

  مادام يعلم تماما انه لن يدرآها أحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 الخاطرة الخامسة عشر

 
  يفشل في هداية آدم اللله

 
  آان ادم هو اول البشر

  وآلمه اهللا مباشرة
  له مالئكته واسجد

  واسكنه الجنة
  اي انه راى مالم يتحقق الي انسان بعده

  الدالئل التى ال خالف فيها من
  فهل هناك فينا من ينكر انه لو آلم اهللا و راى جنته

  سوف يرفض له طلبا
  فما بالك بمن يشرك به ؟

 نفسه فشل  فما فائدة الرسل اذا آان اهللا
  همفهل سينجحون في ما فشل فيه مرسل
   حتى اصبح اول نبي للبشر مشرك

 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 

حمال خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا إليها فلما تغشاها حملت
 ١٨٩{ الشاآرين  اهللا ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من

افلما آتاهما صالحا جعال له شرآاء فيما آتاهما فتعالى اهللا }
  األعراف }١٩٠{ يشرآون  عما

 
  !! لقد اشرآا باهللا

  عاقل غيرهما ولم يكن غيرهما على االرض
  ولم يكن هناك آتب محرفة وال رسل تتحدى باالعجاز



  اهللا مباشرة بل آالم مع
  واسمع من يقول ان هذه االية ال تخص ادم وحواء

  التي تتكلم عن اثنان يخافان من الحمل فلمن تعود القصة
  ماذا سيأتي قبان حرآة بطن االنثى و ال يعرفانويرا

  هل هناك من البشر مر بتجربة الحمل االولي غيرهما
  االعراف تتحدث عن بداية الخلق وعن ابليس آما ان سورة

البشر النها تصبح  واليمكن تعميم االية علي آل زوج من
  خاطئة

 
  ونجد نفس المعني مع الزوج في اية احرى

 ١١٥{  آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما عهدنا إلى ولقد
  طه}
 

  اهللا العزم فاذا افتقد من آلم
مثلنا بل آتب علينا ان  فكيف بمن لم ير ال الها وال رسوال 

 و مقتدى الصدر بابن الدن و الدآتور زغلول  نلتقى
 العالمين اال يدل هذا على فشل ذريع ال يليق برب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 شرالخاطرة السادسة ع

 
 

  الغواية
الغواية هي تسهيل الطريق و تتزينه للضحية حتي تقع في 

  الفخ
  السبت آما حدث في اهل

 عندما بعث اليهم الحيتان في يوم السبت فقط
يموتوا من الجوع او يقعوا في  وآان من المفترض ان

 الخطيئة
 المكيدة بعد فوات االوان نرى ايضا ضحية تكتشف الخدعة و

 ١٦{ ألقعدن لهم صراطك المستقيم  نيأغويت قال فبما
  األعراف}

وألغوينهم  ألزينن لهم في األرض أغويتني قال رب بما
  أجمعين
  الحجر{ 39 }

ويدفعه هذا  الغواية  فالشيطان اآتشف الخدعة االلهية وهى
 لالنتقام

  ويترآه اهللا يغوي انتقاما
   ليفعل هذا بعد ان اغواه بنفسه

  تليق بهفي قصة مسرحية هزلية ال 
هذا قول الشيطان و ليس قول  وبالطبع ساسمع االن من يقول

  اهللا
  نفسه وهو يقول لكن هل آان الشيطان سيكذب وهو يكلم اهللا

 
  ص }٨٢{ قال فبعزتك ألغوينهم أجمعين 



 
 

بعزته ويكذب عليه في حضرته فال يوجد شاهد  ايبدأ آالمه
بعزتك ثم الشيطان  لهذا الحديث سواهما والمعني ان يقول

  يكذب
 بنفسه وان لم تعجبك هذه اآليات فها هو اهللا يقر

 ١٨٢{ من حيث ال يعلمون  سنستدرجهم والذين آذبوا بآياتنا
  األعراف}

 من حيث ال سنستدرجهم ومن يكذب بهذا الحديث فذرني
  يعلمون
  القلم{ 44 }

تستدرج  ماذا يريد اهللا ان يصف نفسه هنا وهو يستدرج آما
  ئسها لتنقض عليهاالوحوش فرا

 
 اآليات اي منطق متناقض تحمله هذه

 غواية استدراج و تربص 
  

  !!اي اله هذا اخبرونى
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 عشر الخاطرة السابعة
 

الرَّْحَمِن ِمْن  الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِفي َخْلِق
 ٣ُطوٍرُف َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن

 ٤َخاِسًئا َوُهَو َحِسيٌر ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َآرََّتْيِن َيْنَقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر 
 الملك

 
اي خلل او فروج  هذه اآليات تعلن عن قدرة اهللا في عدم وجود

 او رقع في السماء
استخدام اعينهم  وتدعو آل المتشككين في قدرات هذا االله الى

 و ابصارهم
 دة عليهم و على عجزهم عن ايجاد ولو شق بسيطلتكون شاه 

 في السماء
 

وادعو آل الزمالء لعمل هذه التجربة بأنفسهم بأن يأخذوا زميال
 ليرشدهم الى آيفية عمل هذه التجربة الفريدة مؤمن

بهذه االيات لكى  ولنعرف الى ماذا سوف يشير المؤمن  
 يجعلنى اقبل التحدى

 الرؤية واضحة لشمس ساطعة وتخيل انت في الهواء الطلق و ا
 

و زميلك المؤمن يشاور الى أعلى و يقول هذه هى السماء بال 
 ال شقوق فطور و

فقط اود ان اعلم الى ماذا سوف يشير اصبع المؤمن بهذه 
 اآليات



 
المقصودة هى سقف  يرد بعض المدافعين ان السماء  وقد

في مأزق أشد اذ  الكون غير المنظور و عندها يضع نفسه
دعو اآلية الى استخدام البصر و العين المجردة فكيف يكون ت

 عندها ؟؟ تحديا
 
 

واسمع من يقول ان المقصود هو وجود فراغ آونى و الكون 
 بالمادة ملئ

 والموجات الهرومغناطسية وحتى الثقوب السوداء
 
ااالله لرؤية اشياء ال ترى بالعين لكى  وهنا آيف يدعونى 
 جردةاآتشف اخطائها بعينى الم 
 

يرد بأن هذا تحد لعصر قادم فهذا ايضا مدعاة للضحك  و من
اهللا يستغفل القدماء  فالقرآن نزل في آل العصور فهل آان

 موهما اياهم ان السماء التى يرونها باعينهم المجردة بال شقوق
 من دالئل قدرته ؟؟ 
 

  القرآن اود فقط ان اعلم ما هى تلك السماء التى يتحدانى بها
  
 
  

  
  
  
  



  
  

 عشر الخاطرة الثامنة
 

َبْيَنُه ُثمَّ َيْجَعُلُه ُرَآاًما  َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيْزِجي َسَحاًبا ُثمَّ ُيَؤلُِّف
ِجَباٍل ِفيَها  َوُيَنزُِّل ِمَن السََّماِء ِمْن َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخَلاِلِه

َمْن َيَشاُء َيَكاُد َسَنا  ِرُفُه َعْنَفُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْص ِمْن َبَرٍد
 ٤٢ِباْلَأْبَصاِر َبْرِقِه َيْذَهُب

 النور 
 
 البرد تتكلم االية عن تكوين السحاب ثم نزول 

 موجود في مخازن ربانية داخل جبال في السماء وهذا البرد 
توجد هذه السماء التى ينزل منها البرد الى  و ال ندرى اين

 االرض
 هذه النقطة فسرين لتجاوزو برغم تحايل الم

سفر (اال اننى اعرض هنا مقطعا من سفر اخنوخ الثانى 
 ( من االسفار المنحولة اسرار أخنوخ سفر

 عندما يأخذه المالك الى رحلة سماوية شبيهة برحلة المعراج
 عبر السماوات السبع

 
 أخنوخ بأجنحتهما و يرقيان الى السماء يرفع المالآان "

 المالك المتصرف بشؤون النظام النجمى األولى وهناك يقوده
ومداراتها ومعابرها و يريه هنالك  فيريه مسالك النجوم

 بحراواسعا من بحار االرض ومئات المالئكة ترف فوقه
السحب و البرد و الثلج و الندى  بأجنحتها ويريه مخازن 

 "يحرسونها وعليها مالئكة



 
 

  دة بالجبالهنالك آما نرى مخازن سمع عنها محمد موجو اذا 
 قبل امن ينطق بالقرآن  السماوية

 
 

  و لذلك السؤال االقرب للعقل
 ؟ هل هذا التشابه صدفة

واحدة و انتقلت لليهودية و االسالم آما  ام ان الكالم حقيقة 
 المتشبسون باالصل الواحد للكتب السماوية؟ يقول دائما

 
 بالتصديق ان البرد ينزل من وهل فعال عندها نحن مطالبون

 مخازن السماء و ليس يمر في دورة مغلقة بين البخر و
 التكثف

ان العلم قاصر عن الوصول الى اال  وان الموضوع فقط 
 عجاز الرباني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 الخاطرة التاسعة عشر
 

بشعور غريب عند قراءتها فال أدرى  تصيبنى بعض اآليات
بساطة  آيف قرأها ماليين البشر و لم يتوقفوا عندها رغم

 آلماتها التى ال تحتوى على الكثير من مفردات اللغة المعقدة
تحتمل اى معان اخرى و تنقل صور ال يمكن  فااليات ال  

 تصديقها لفرط
  غرابتها

 
  هذه اآليات ومن امثلة

 
 ِإلَّا َأْن َيْأِتَيُهُم اللَُّه ِفي ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمَلاِئَكُة َهْل َيْنُظُروَن

 البقرة ٢١٠ اْلَأْمُر َوِإَلى اللَِّه ُتْرَجُع اْلُأُموُر َوُقِضَي
 
 

بالطبع عندما تقرأ التفاسير ستجد محاوالت غريبة مضحكة 
 اآليات لتأخذك بعيدا عن بساطة الكلمات الواضحة للى عنق

 
 

 !!! غمامة  فهاهو اهللا بجاللة قدره تظلله
ام يمنع يات الملك الجبار في حاشية من المالئكة و فوقه الغم

الشمس الالسع آما يحسه اى اعرابى في الصحراء  عنه حر
 الشمس يستظل تحت غمامة تحجب ضوء



وهذه الصورة ليست بدعة محمدية بل هى منقولة بتصرف 
 ايضا عن ما سيفعله المسيح

  ولكن بدال من يرآب المسيح السحابة جعلها محمد تظلل اهللا 
 ىفوائد الغمام للجو الصحراو تناغما مع أهم

و آل  يعنى بدال من ان تكون تحت المسيح اصبحت فوق اهللا
 يغنى على لياله

 دعنا نلق نظرة سريعة عن السحاب اليسوعى
 ١٦متى اصحاح  من انجيل 

فان ابن االنسان سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و 27
  يجازي آل واحد حسب عمله حينئذ
الموت  ذوقونالحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال ي 28

  حتى يروا ابن االنسان اتيا في ملكوته
آتيا في سحابة بقوة ومجد آثير  وحينئذ يبصرون ابن االنسان

 ٢٧-٢٥ :٢١ لوقا  
 
  
  

ألوضح ان الصور ال لبس فيها آما  وقد نقلت الصورة فقط
 السابقة يدع المفسرون العظماء فهى منقولة من االفكار

 
مة يطرق افكارى وانا اتمدد و يبقى االله الذى يستظل بغي  

 الهواء الرائع في جو مكيف
يبدو اننا ايضا نملك من وسائل الرفاهية مالم يخطر على   

  نفسه قلب اهللا
 
  



 الخاطرة العشرون
 
ُدوِنِهْم ِحَجاًبا َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها  َفاتََّخَذْت ِمْن 

 ١٩َسِويا  َبَشًرا
 20 نِّي َأُعوُذ ِبالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُآْنَت َتِقياَقاَلْت ِإ

 مريم     ٢١َقاَل ِإنََّما َأَنا َرُسوُل َربِِّك ِلَأَهَب َلِك ُغَلاًما َزِآيا 
 
 

هذه اآليات اصابتى بدهشة آبيرة وأحاول قراءتها اآثر من 
  مرة

 العرف فائدة هذا الرسول
 

رجال لماذا لم  ل اهللا لهافهاهى مريم تتخذ حجابا فلماذا يرس
 يظهلر على شكل امرأة مثال

يغتصبها ال أن يقتلها  ولماذا ذعرت منه مريم وخافت من ان
 او يسرقها لماذا جاء آالمها آله خوفا من الرجل

 
 اتصور ان أجد ردا في بقية اآليات لكننى فوجئت بالرد آنت

 
 !!!! غالما فالرجل جاء ليهب لها

 
   رسول ربك ليهب لك غالما زآياوآان االصح ان يقول 

 
 هو الذى سيهب الغالم لو آان اهللا

 لكن تكلم الرجل عن نفسه قائال ألهب لك غالما 
 !!! اهللا ارسله ليقوم هو بعملية الوهب اي ان 



 
 وعندها اتضحت الصورة جلية 

 رجال و لماذا خافت منه في البداية لماذا آان
 زآيا ا غالمامن نظراته اليها وهو قادم ليهبه ربما 

 
 قلت بالتأآيد شطحت بخيالى بعيدا، فربما اختلف المعنى على

 فوجئت بمعنى آخر يعزز ماأقول ولكننى
 

ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَها َواْبَنَها  َوالَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا
 آَيًة ِلْلَعاَلِميَن

 21 االنبياء
 

َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن   الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَهاَوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن
 َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َربَِّها َوُآُتِبِه َوَآاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتيَن ُروِحَنا

 ٢٢التحريم 
 اساس اذا لم اآن اشطح بخيالى و لم تكن مخاوف مريم بغير

 (يا آسوفى( فالرسول جاء لينفخ في فرجها 
 بنفسه والطريق فرجها  اذا رجل جاء ليهب

 لم يتبق اال ان نعرف آيفية النفخ
  لكان االدعى ان يرسل الروح على شكل فلو آان النفخ بالفم

احتاج ان ينفخ  لما  امرأة سويةولو آان الموضوع تبليغ فقط 
في فرجهاولو آان الموضوع من اهللا لما قال بصيغة المتكلم 

 "لك ألهب"
 " حملته"ها ثم تأتى بقية االية تخبرنا بان

  إّن" الموضوع فيه هل انا مخطئ لو قلت
  
  



 الخاطرة الواحدة و العشرون
 
 
 

 اى مدى يمكن ان تصل االستهانة بعقول المؤمنين الى
قصص الجن و  الى اى مدى يمكن لك ان تصدق قصص من

 العفاريت
وابو رجل مسلوخة وغيرها من االخاييل التى يعج بها 

 الشعبى التراث
 

 هذه االية يرا لستوقفتنى آث
 

اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوِتِه ِإلَّا َدابَُّة اْلَأْرِض  َفَلمَّا َقَضْيَنا َعَلْيِه
اْلَغْيَب  ِمْنَسَأَتُه َفَلمَّا َخرَّ َتَبيََّنِت اْلِجنُّ َأْن َلْو َآاُنوا َيْعَلُموَن َتْأُآُل

 َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن
 

 ١٤سبأ 
 
الملك سليمان فوق العصا وظل متجمدا فوقها حتى  قد ماتل

فتخل التوازن فيسقط  استطاعت دابة االرض ان تأآل خشبها
  الملك العظيم

  و ينتبه الجن الى انه مات
 

قدرة العقل  من هذه اآلية اقف مشدوها لمدى  في آل حرف
 الدينى البشرى على التشكل و التطوع لتأثير الوهم

  تتكلم آل منها عن جانب قاط الى اقسام لذلك قسمت الن 



 
 
 الملموس تعارض االية مع الواقع1 (
 
 
 فكلنا نعرف ان سليمان آان ملكا عظيما يدير المملكة التى لم 

 يشهد لها الزمان مثيال
 فهل خالل آل هذا الوقت لم يستدع اغيابه سؤال اهله و 

 معاونيه وخدمه
 وةيظهر االن من يقول آان متعودا على الخل

 السذاجة وهذا الرد ساذج آل
فالخلوة ال تعنى انه يجلس على عصا بدون حرآة آل هذه 

 المدة
 تعنى انه ال يذهب مثال الى قضاء حاجته الخلوة ال

او يشرب طوال  الخلوة ال تعنى ابدا انه ال يتناول الطعام
 الوقت

 بدون تغيير الخلوة ال تعنى الجلوس ليال نهارا صيفا و شتاء 
  مالبسي

 
اما اذا آان من عادة الملوك ترك ملكهم بالشهور او السنين 

 هللا تقربا
فلماذا لم نرى محمدا الزعيم يفعل ذلك في المدينة المنورة 

 واحدة ولو لمرة
 بعد ان آان يفعل ذلك سابقا في غار حراء

 
 تقربا الى اهللا ام ان سليمان آان تكثر

  وخالل محمد هو االعتكاف في رمضان  بل آان ما يفعله 



هناك من يواليه و يتابعه و ال يتنقطع عنه  هذه المدة آان
 اخبار مملكته في المدينة

السليمانية تتعارض مع آل ما ندرآه من  اي ان الصورة
 واقع لالعتكاف او الخلوة

 
 
 
القرآن  تعارض االية مع الصورة المرسومة عن الجن في 2(

 نفسه
 

 ربيةفالجن هنا في القدس غير جن الجزيرة الع
  ال يعرف الغيب فالجن هنا

 بينما جن الجزيرة آان يصعد للسماء و يات باالخبار و 
 الغيوب

 
 الجن هنا من طبقة العمال التى تبدو انها ضحلة الثقافة

الجن الذى ارسله نفس الملك ليأتيه بعرش  مقارنة بنفس
 مكانه بلقيس من اليمن قبل ان يقوم من
ه و ال يستطيع ادراك انه فالجن هنا يرى سليمان امام عين

 عندما يقع على االرض ميت منذ شهور اال
 مع ان الوقوع على االرض ال يعنى الموت ابدا اذا قارنا عدم

 شربه و اآله لنفس المدة
 فالجن هنا يتسم بالغباء الشديد

 الذى يات بالعرش دون ان يراه حتى مقارنة مع ذلك العفريت
 
 



 
يرالتسخ تعارض االية مع مفهوم3 (
 
 
 لماذا آان يحتاج الجن الى يراقبهم سليمان بنفسه آل المدة 

 بالتأآيد
   آان للتوجيه او اعطاء االوامر و اال ما حاجته لينظر اليهم

 
 عدم استغرابهم من جلوسه امامهم وما سر

 
  بالبلدى مراقب انفار 
 
الجن لم يقوموا آل هذه الفترة بعمل اي  هل يعقل ان آل 

وقتا حتى   تدخل المراقب الذى ال يجدتصرف خاطئ يستدع
 ليشرب شربة ماء

 
من  يعنى آل هذه االمور لم تسترع انتباه احد اال سقوطه 

 !!! على عصاه
 

  فعال االلحاد يعمى االبصار و يضع عليها االآنة
  
  
  
  
  
  



 الخاطرة الثانية و العشرون
 

 بالضبط ماذا يريد اهللا
  ال اعلم

  تحيرنى قراءة اآليات
  لنفس النقطة اءتها مرات ومرات العودواعيد قر

  و اسأل نفس السؤال
 !!ماذا يريد 

 الدوامة شارآنى
 

  ُأمٍَّة ِإال َخال ِفيَها  ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوِإْن ِمْن
  َنِذيٌر

 
يخبرنا  ايضا  لكنه   هذا اقرار الهى بأنه يرسل لكل أمة نذير

 ال معنى له اساسابأن هذا الفعل 
 
 

ُيْؤِمُنوَن  َآَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم ال ِإنَّ الَِّذيَن
 ٦البقرة 

 
 

  فأقول اذا الموضوع سواء
 

  لكنه يعود
 ويخبر بأن ارسال الرسل رحمة 
 

  ًة ِمْن َربَِّك ِلُتْنِذَر َناَدْيَنا َوَلِكْن َرْحَم َوَما ُآْنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ



 ٤٦َنِذيٍر ِمْن َقْبِلَك َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن القصص  َقْوًما َما َأَتاُهْم ِمْن
 
 
 

مزاجية تبعا  بى مرة اخرى و يقول ان هذه الرحمة  ثم يدور
 للمشيئة

 
 ٧الفرقان  َلَبَعْثَنا ِفي ُآلِّ َقْرَيٍة َنِذيًرا  َوَلْو ِشْئَنا

 
 

  دار راسى
 
قال ان مامن امة اال جاءها نذير اى ان آل االمم جاءها  فقد

 رسل
مع ان اسماعيل ( ياتهم رسل من قبله  ثم قال ان قوم محمد لم

لنفس  من المفترض ان يكون وفقا للرواية القرآنية رسول
 ( االقوام

 قلت ربما االمة غير القوم غير القرية 
 ادالفهم البشرى آالمعت وان الموضوع اآبر من

 
 وضعت االمثلة مرة اخرى امامى

 
 

ِإَلْيِهْم َقْبَلَك ِمْن  َأْرَسْلَنا َوَما آَتْيَناُهْم ِمْن ُآُتٍب َيْدُرُسوَنَها َوَما
 ٤٤َنِذيٍر سبأ

 
  ِمْن ُأمٍَّة ِإال َخال ِفيَهاَنِذيٌر َوِإْن َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا ِإنَّا



  
  قوم محمد ليسوا امة اناذا الحل المنطقى هو 

 
 لكن اخذنى مرةأخرى

 السابقة الى االية
 

ِمْن َقْبِلَك  ِلُتْنِذَر َقْوًما َما َأَتاُهْم ِمْن َنِذيٍر َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك
 ٤٦َيَتَذآَُّروَن القصص  َلَعلَُّهْم

 
   
 سألت ايهما اآبر القوم ام االمة ؟؟ 
 

 لنفس القرآن ليجيبنى رجعت
 
االعراف  َوِبِه َيْعِدُلوَن  ِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقَِّو

١٥٩ 
 اذا االمة دون القوم

 اليها نذير وآل امة ارسل 
 لكن هناك قوم لم يرسل اليهم رسل بينما آل االمم ارسل 

  اليهاالغريب انه بعد هذا
ْبِلَها ُأَمٌم ِلَتْتُلَو َعَلْيِهُم الَِّذي َخَلْت ِمْن َق َآَذِلَك َأْرَسْلَناَك ِفي ُأمٍَّة َقْد

َوُهْم َيْكُفُروَن ِبالرَّْحَمِن ُقْل ُهَو َربِّي ال ِإَلَه ِإال ُهَو  َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك
 ٣٠الرعد  َتَوآَّْلُت َوِإَلْيِه َمَتاِب َعَلْيِه

  اصبح قوم محمد امة
ة اقل اي ان القرآن يستخدم الكلمتين اما بالتوازى او ان االم

 هل دارت راسك معى    منا القوم
                                        !!! ال اعرف ماذا يريد اهللا الم اقل لكم  



  
 الخاطرة الثالثة و العشرون

 
 ِعْشُروَن النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم َأيَُّها 

َيْغِلُبوا َأْلًفا ِمَن  َصاِبُروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة
 65 الَِّذيَن َآَفُروا ِبَأنَُّهْم َقْوٌم ال َيْفَقُهوَن

َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة  اآلَن َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا َفِإْن
َأْلٌف َيْغِلُبوا َأْلَفْيِن ِبِإْذِن  وا ِماَئَتْيِن َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْمَصاِبَرٌة َيْغِلُب

  اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّاِبِريَن
66 

 
  االنفال

  
 
 

 عندما قرأت هذه االية
 تحفة ثالثية االبعاد صرت اجول برأسى آمن ينظر الى

 احاول ان اضع ناظرى على مواطن الجمال فيها
 متتاليتان ايتان 

 تحمالن اقرارا من اهللا بضعفه مرتين
 

  المرة األولى
 

و لم يكن يعلم ان المسلمين ال يستطيعون  عندما وضع القانون
  ٢ :١ان يتجاوزوا نسبة  

 ١٠ :١ينصروه بنسبة  فطلب منهم ان
  انه يصدر القوانين بال ادنى معرفوهذا يدل على  



 
 بعكس المؤمنين به أن يقر بضعفه ولم يخجل

ضعفا في  ان هناك" علم " و بال علم مسبق  " آلن ا" وانه
 المسلمين انفسهم

 
 حقيقة ادهشنى هذا التواضع االلهى الرهيب و صراحته 

 المدهشة و تصالحه مع نفسه
 العدائه و اعادة تقديره لحجمه بالنسبة

 
 

 الثانية المرة
 

ان االله تقديره لنفسه محدود فهو لن يستطيع ان ينصر 
 ١٠ :١ النسبة اذا فاقت انصاره

  الم اقل لكم ان االية تحفة-وهنا مرة أخرى يدهشنا بصراحته
 -فنية

فهو آاله مهما آانت قوة المسلمين لن يستطيع ان يتجاوز هذه 
 النسبة
 لما اقر بها في قرآنه العظيم واال

اعادة  نحن امام قائد محنك ال يتوانى عن تنظيم صفوفه و  
 تقدير لما يملك
 ما يقدر عليهو اعادة تقييم ل

 
 
 االيات وبعيدا عن هذه 
 

  نجد اهللا هنا يتراخى مع انصاره و يندرج بالحكم من الصعب



 السهل  الى
 بينما وجدناه في تحريم الخمر يترج من السهل الى الصعب

 
االمرين نجد ان الخمر ليست احب الى البشر من  وبمقارنة
  ارواحهم

 متدرجا  " واحدة واحدة"  ورغم ذلك في امر الخمر مشى
 الى التحريم التام

اللمحة االلهيه  بهذه ووجدنا انصار العقل يتفاخرون  
 المحكمة

 
يملك  بينما عندما تعلق االمر بالتضحية بالنفس وهى اعز ما

 اي بشر
 

 وجدناه يضرب بهذا االمر عرض الحائط
  الواقع وال يردعه اال االمر

 
  انسانيته"فلتحيوا معى هذا االله على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 الخاطرة الرابعة و العشرون

 
 

اْلِكَتاَب  ُآْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك َفاْسَأِل الَِّذيَن َيْقَرُءوَن َفِإْن
 ِمَن اْلُمْمَتِريَن ِمْن َقْبِلَك َلَقْد َجاَءَك اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفَلا َتُكوَننَّ

 ٩٤يونس 
 
 

أخرى لتتأآد من انك   مرةبالتأآيد ستعيد قراءة هذه اآلية
 قرأتها بشكل صحيح

 اسوأ حاالته وان ما فهمته لم يكن بسبب ان ترآيزك في
 

 هناك نقاش على مستوى القمة بين اهللا و رسوله
 ما يقوله اهللا او ربما في آونه اهللا اساسا الرسول يشك في

  انه صادق و اهللا يبحث عن من يزآي آالمه و يثبت
 د محمد هم احبار اليهودو يجد ان من يزآيه عن
عند رسوله من آالم جبريل ذو  فكالمهم اآثر مصداقية

 الستمائة جناح
  الذين يشكون و يلوم على رسوله انه من الممترين 

 اهللا يقر هنا ان من يقرأ الكتاب له مصداقية اآبر من ممن
 !! ينزل الكتاب

اهللا يقر بصحة التوراة في زمان نزول االية و اال ما آان 
 معنى ان يستشهد بمن يقرأ آتابا محرفا ناكه

االعجاز بنتيجة مبهرة  طبعا هذا الكالم سيخرج منه اصحاب
  محمد سبق ديكارت وهى ان

  اما صحيح اعجاز



 الخاطرة الخامسة والعشرون
 

 البالغة للغة العربية امام دهاليز
 فلست ممن يفهمون في اصناف البالغة و  اقف صامتا  

 بير الجماليةتلك التعا يتذوقون
 فااللغة آانت في رأيى ابسط من هذا و البالغة في نظري 

 ايصال المعنى على أآمل وجه باقل الكلمات
الى المعنى فال قيمة  اما المحسنات البديعية فاذا لم تصل بك

  لها
  زيد آاألسد فعندما نقول

زيد حتى و لو ترى اسدا في  فالطبع نفهم قوة و شجاعة
 حياتك

 
 
 ولكن 

  من لكنوآه
عندما يقرا هذه اآلية و يصطدم بتلك  ماذا يفعل عقلي 

  االستعارات هل يتجاوزها ام يتوقف عنها مندهشا
 

َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا  َوَضَرَب اللَُّه َمَثًلا َقْرَيًة َآاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة
ا اللَُّه ِلَباَس اْلُجوِع َفَأَذاَقَه ِمْن ُآلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم اللَِّه
 ١١٢النحل   َواْلَخْوِف ِبَما َآاُنوا َيْصَنُعوَن

 
 

  طوال عمرى اعرف ان اللباس يلبس فقط اما انه له مذاق
  فعال هذه جديدة فكانت

  تشبيه الجوع و الخوف باللباس على عينى و راسى



 
 غير مهضومة بالغيا   اللباس ان القوم ذاقوا لكن ان اقول

 بالنسبة الىحتى 
افكار وراء الموضوع و البالغة لها  قلت بالتأآيد هناك 

 اصحابها
البالغة ان اتذوق  لكننى لم أجد ردا واحدا يقنعنى بان من

 لباسأ
 اال أذا آانت االلبسة في ذلك العهد لها مذاق على غير ما

 نعرف اآلن
 فتذهب الى البائع تطلب رداءا بطعم التمر او الشعير

نطلب رداء قطنيا او صوفيا او غيره من  بعكسنا االن
 اصناف االقمشة

 
  الضعيف ان هذا على قدر فهمي

فهل هناك من يرشدنا الى االعجاز البالغى المتحدى به في 
  هذه اآلية

  التى تحدى بها اهللا خالق الكون االنس و الجن ان يأتوا بمثلها


