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الدرس الثاين والعرشون
تفسري سورة اجلن [ ]4: 1
سور ًة عظيمة ،وسميت هذه السورة هبذا االسم َّ
ألن سبب نزوهلا استامع
َّ
وألن معظم آياهتا تتعلق هبم وبحكاية أقواهلم رهممم اهل ،وريض
اجلن للنبي ؛
عنمم.
مقاصد السورة :تضمنت هذه السورة التي ال تبلغ ثالثني آية مقاصد عظيمة منها:
 بيان حقيقة القرآن وعظمته وحفظه.
 بيان طبيعة اجلن ،وبيان طرائقمم ،ونفي اخلرافات املتعلقة هبم.
 جتريد التوحيد ،بأنواعه الثالثة.
 بيان وظيفة النبي .
قديام قصة
كل هذه املقاصد العظام مضمن ٌة يف هذه السورة ،وأذكر أين قرأت ً
ٍ
ٍ
إرسالية من اإلرساليات التنصريية
رجل من املنرصين كان يعمل يف مرص ضمن
ٍ
كتيب ،كان يسعى لتشكيك املسلمني يف
اسمه روكس معكرون وكتب قصته هذه يف
دينمم وكتاهبم ونبيمم ،يقول :تساءلت من أين أدخل عىل املسلمني كي

أكككمم

وأوهن ثقتمم بدينمم
يقول :فنظرت يف فمرس القرآن فإذا من سور القرآن سور ٌة اسمما سورة
ٌ
مدخل مناسب ،القرآن يتضمن ذكر اخلرافات والعفاريت،
اجلن ،فقلت :هذا
ً
مدخال للتشكيك ،وعزمت أن أسمر ليلتي تلك يف الكتابة يف هذا
فسأختذ من هذه
املوضوع انطال ًقا من هذه السورة التي تتحدث عن اجلن والعفاريت ،هكذا ُخ ِّيل
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إل.
َّ
يقول :فلام كان من الليل وهتيئت ،وتفرغت ،وفتحت املصح وإذا يب أقرأ،
﴿ ُق ْل ُأ ِ
وح َي إِ ََل َأ َّن ُه ْاست ََم َع َن َف ٌر ِم َن ِْ
اجل ِّن َف َقا ُلوا إِنَّا َس ِم ْعنَا ُق ْرآنًا َع َج ًبا (َْ َ )1ي ِدي إِ ََل
َّ
اَّت َذ ص ِ
الر ْش ِد َف َآمنَّا بِ ِه َو َل ْن ن ْ ِ
اح َب ًة َوال
ُرش َك بِ َر ِّبنَا َأ َحدً ا (َ )2و َأ َّن ُه َت َع َاَل َجدُّ َر ِّبنَا َما َّ َ َ
ُّ
َو َلدً ا﴾[اجلن ،]3-1:وأنه ،وأنه.
يقول :فداخلني رهب ٌة كديدة وخشوع ،واهنمرت عيناي بالدموع ،وتأثرت
تأثرا بلي ًغا وأسلمت .أسلم من جراء قراءة هذه السورة ملا وجد فيما من املعاين
ً
العظيمة ،واملقاصد اجلليلة! القرآن يعلو وال ُيعىل عليه .أراد أن يفسد دين املسلمني،
أراد أن يشككمم بدينمم من خالل هذه السورة فأبى اهل إال أن تكون هذه السورة
سب ًبا إلسالمه .وصار ً
بدال من أنه يبرش بالنرصانية صار يدعو إىل اإلسالم ،فتبارك
اهل رب العاملني.
يقول اهل ُ ﴿ :ق ْل ُأ ِ
وأمر للنبي ،
وح َي﴾[اجلن :]1:و( ُقل) هذا
ٌ
خطاب ٌ
ويف هذا ٌ
دليل عىل أن مجيع القواقل من ألفاظ القرآن ،وليست خارج ًة عنه ،كام ُأثِر
عن بعضمم أنه كان يقرأ ﴿ َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب ا ْل َف َل ِق﴾[الفلقَ ﴿ ،]1:أ ُعو ُذ بِ َر ِّب
الن ِ
َّاس﴾[الناسُ ﴿ ،]1:ه َو اهللَُّ َأ َحدٌ ﴾[اإلخالص ،]1:وال يذكر ( ُقل) ،والصحيح
أن هذه القواقل جز ٌء من سورها ومن ألفاظ القرآن.
وليس هلذا نظري يف القرآن ( ُق ْل ُأ ِ
وح َي)! لكن ملا كان احلدث مستغر ًبا غري
ٌ
إنس عن جن ،أن حيدث النبي عن اجلن ،أراد اهل تعاىل أن يؤكد
مألوف؛ أن حيدث ٌ
صحة اإلسناد ووثوقيته بأن يأمر نبيه بأن يقولُ ﴿ :ق ْل ُأ ِ
وح َي إِ َ ََّل ﴾ ،فالنبي  مثله
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مثل سائر اآلدميني ال يرى اجلن ،وال يسمعمم ،وال خياطبمم ،لكن اهل تعاىل أخربه
باستامعمم إليه ،وسنذكر بعض النصوص الواردة يف هذا .فاملقصود ان اهل  أمر
نبيه أن خيرب هبذا اخلرب ﴿ َأ َّن ُه ْاست ََم َع َن َف ٌر ِم َن ِْ
اجل ِّن َف َقا ُلوا إِنَّا َس ِم ْعنَا ُق ْرآنًا
َع َج ًبا﴾[اجلن.]1:
قولهَ { :أ َّن ُه ْاست ََم َع}( :استمع) ٌ
فرق بني السامع واالستامع ،يعني أهنم أرخوا
أمر قمري ،أما من سمع كال ًما دون قصده فمو سامع .ويف
أسامعمم قصدً ا فالسامع ٌ
اآلية األخرى عرب بقولهَ ﴿ :أن ِْصتُوا﴾[األحقاف ،]92:فاإلنصات واالستامع معنامها
وهلذا

قال

ربنا

َ ﴿:وإِ َذا

ُق ِرئَ

آن
ا ْل ُق ْر ُ

است َِم ُعوا
َف ْ

َل ُه

متقارب؛
و َأ ِ
نصتُوا﴾[األعراف ،]904:فاإلنصات يقتيض اإلمساك عن الكالم الذي يشوش
َ
عىل السمع ،فإن اإلنسان ال يتم له االستامع واالستيعاب حتى ينصت ويمسك عن
الكالم .بخالف من يقرع طبلة أذنه ويقول ذلك منتماه ،وقدم اهل تعاىل قو ًما
يستمعون القرآن فال يأهبون له ،ويستمعون الذكر فال يأهبون له ،قال اهل تعاىل:
ِ ِ
ِ ِ ِ
ين ُأوتُوا ال ِعل َم َما َذا َق َال آنِ ًفا﴾[حممد.]11:
﴿ َحتَّى إِ َذا َخ َر ُجوا من عند َك َقا ُلوا ل َّلذ َ
قولهَ ﴿ :ن َف ٌر ِم َن ِْ
اجل ِّن﴾ ،والنفر مجاع ٌة دون العرشة ،وهذه اآلية وغريها تدل دالل ًة
قطعية عىل وجود اجلن ،فمن أنكر اجلن فقد كذب القرآن ،فإن بعض املاديني
واملالحدة ينكر ما ال يراه ،فينكر وجود اجلن ،فمن أنكر وجود اجلن فقد أكذب
القرآن ،ومن أكذب القرآن فقد كفر.
ت ِْ
اجل َّن
فال ريب أن اهل تعاىل خلق اجلن واإلنس ،قال ربنا َ ﴿:و َما َخ َل ْق ُ
نس إِ َّال لِ َي ْع ُبدُ ِ
َوا ِ
ون﴾[الذاريات ،]61:فاجلن قسيم اإلنس ،نحن وإ َّياهم
إل َ
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نعمر األرض ،لكن اهل تعاىل جعل اهل لنا خصائص وأوصاف وجعل هلم
خصائص وأوصاف ،فنحن ال نراهم وهم يروننا ،كام قال اهل ﴿ :إِ َّن ُه َي َراك ُْم ُه َو
َو َقبِي ُل ُه ِم ْن َح ْي ُ
ث ال ت ََر ْو ََنُ ْم﴾[األعراف ،]92:وكل من ادعى أن رأى جنَّا أو رسم
ٌ
متموك ،ال صحة لكالمه ،ولكن قد تتلبس اجلن ببعض
صور ًة للشيطان فمو
احليوانات كالقطط ،والكالب ،واحل ّيات ،كام أخرب النبي  ،أ َّما اجلن بصفته التي
خلقه اهل عليما فإن اآلدميني ال يروهنم.
خلق من خلق اهل مكلفون،
فال ُبدَّ من االعتقاد اجلازم بوجود اجلن وأهنم ٌ
مأمورون ،منميون ،مثابون ،معاقبون ،جتري عليمم أحكام الرشيعة .والراجح أنه
ليس فيمم رسل وال أنبياء ،ولكن فيمم ن ُُذر ودعاة ،كام قال ربنا  يف ٍ
آية أخرى
ٌ
تصدق هذه اآلية وتشاهبما:
ك َن َف ًرا ِم َن ِْ
َص ْفنَا إِ َل ْي َ
َضو ُه َقا ُلوا َأن ِْصتُوا
ون ا ْل ُق ْر َ
اجل ِّن َي ْست َِم ُع َ
آن َف َل ََّّم َح َ ُ
﴿ َوإِ ْذ َ َ
ِ
ِ
ِ
ين﴾[األحقاف.]92:
ِض َو َّل ْوا إِ ََل َق ْوم ِه ْم ُمنْذ ِر َ
َف َل ََّّم ُق َ
ففيمم ن ُُذر ،وهم مطالبون باتباع نبي زماهنم.
وقد وقع يف الفرتة بني زمن عيسى  وزمن نبينا  ،إرهاصات لبعثة نبينا
 منما أن السامء صارت ترمي ُ
بالش ُمب عىل من يسرتق السمع إذ أن من خصائص
اجلن التمكن من االرتفاع يف أجواز السامء ،واختاذ املقاعد فيما ،واسرتاق السمع.
وكان بني اجلن وبني الكمنة صلة ،فكانوا يسرتقون السمع من السامء ويلقونه
يف ّأذن الكاهن فيخلطما الكاهن بتسعة وتسعني كذبة ،ويدخل فيما هذه الكلمة
وحيدث هبا ،فإذا وقع احلق الذي بلغه ،قال
التي التقطما من مسرتق السمع من اجلن ُ
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الناس :أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا ،فريوج سوق الكمان .وقد حذر النبي 
من إتيان الكمان ،والعرافني ،وقال( :من أتى كاهنًا أو عرا ًفا فقد كفر بام ُأنزل عىل
حممد) ؛ ألهنم يستعينون باجلن ويدعون علم الغيب.
()1

فاملقصود ان اهل  أمر نبيه أن خيرب هبذا اخلرب ﴿ َأ َّن ُه ْاست ََم َع َن َف ٌر ِم َن ِْ
اجل ِّن
َف َقا ُلوا إِنَّا َس ِم ْعنَا ُق ْرآنًا َع َج ًبا﴾[اجلن.]1:
فمؤالء النفر تلبسوا باحلالة التي يتمكنون فيما من استقبال اخلرب واالنتفاع
وهذا اإلنصات واالستامع أطلقوها رصحي ًة

به؛ وهلذا ملا حصل منمم هذا التكي
مدويةَ ﴿ ،ف َقا ُلوا إِنَّا َس ِم ْعنَا ُق ْرآنًا َع َج ًبا﴾ ،فوصفوا القرآن بالعجب ،أي واهل! إنه

قول عظيمٌ ،
لقول عجيبٌ ،
ٌ
قول مميب .جمرد سامعه ،ملن رشح اهل صدره ،وأنار
ٍ
ٍ
سامية راقية؛ ليس كأي كالم،
معان
بصريته ،هيز أركانه ،وحيرك أكجانه ،وينقله إىل
ليس ككالم الكمان ،وال أهل السجع ،وال الشعر ،وال غريها من أنواع البديع
نوع مستقل يف نظمه ،ولفظه ،وأعظم من ذلك معناه.
والبيان؛ بل هو ٌ
ومما ورد من اآلثار املروية يف استامع اجلن إىل النبي .
َعن َعب ِد اهلَِّ ب ِن َعب ٍ ِ
يض اهلَُّ َعن ُم َامَ ،ق َالَ ( :ما َق َر َأ َر ُس ُ
ول اهلِ َص َّىل اهلُ َع َلي ِه
َّ
اس َر َ
َو َس َّل َم َع َىل ِ
آه ُم ان َط َل َق النَّبِي َص َّىل اهلُ َع َلي ِه َو َس َّل َم ِيف َط ِائ َف ٍة ِمن َأص َحابِ ِه
اجل ِّن َو َما َر ُ
وق ُعك ٍ
ِِ
ين إِ َىل س ِ
الش َياطِ ِ
ني َّ
الس َام ِءَ ،و ُأر ِس َلت َع َلي ِم ُم
ني َو َب َ
َاظَ ،و َقد ِح َيل َب َ
َعامد َ
ني َخ َ ِرب َّ
ُ
الشمبَ ،فرجع ِ
ت َّ
ني َخ َ ِرب
ني إِ َىل َقو ِم ِممَ ،ف َقا ُلواَ :ما َلكُم َف َقا ُلواِ :ح َيل َبينَنَا َو َب َ
الش َياطِ ُ
ُ ُ َ َ َ
ِ
ِ
الس َام ِء إِ َّال ََش ٌء
بَ ،قا ُلواَ :ما َح َال َبينَكُم َو َب َ
الس َامءَ ،و ُأرس َلت َع َلينَا الش ُم ُ
ني َخ َ ِرب َّ
َّ
()1أخرجه أهمد رقم ( ،)10112والرتمذي رقم ( ،)136وابن ماجه رقم (.)132
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ض َو َم َغ ِ
اْض ُبوا َم َش ِ
ثَ ،ف ِ
ار َق األَر ِ
َحدَ َ
ني
ار َ َهباَ ،فان ُظ ُروا َما َه َذا ا َّل ِذي َح َال َبينَكُم َو َب َ
ِ
َخ ِرب السام ِءَ ،فانرص َ ِ
ين ت ََو َّج ُموا نَح َو ِ َهتا َم َة إِ َىل النَّبِ ِّي َص َّىل اهلُ َع َلي ِه َو َس َّل َم
ف ُأو َلئ َك ا َّلذ َ
َ َّ َ
َ َ
وق ُعك ٍ
ِِ
ين إِ َىل س ِ
َاظَ ،و ُه َو ُي َص ِّّل بِ َأص َحابِ ِه َص َ
ال َة ال َفج ِرَ ،ف َل َّام َس ِم ُعوا
َو ُه َو بِنَخ َل َة َعامد َ
ُ

ال ُقر َ
الس َام ِءَ ،ف ُمنَال ِ َك
آن است ََم ُعوا َل ُهَ ،ف َقا ُلواَ :ه َذا َواهلَِّ ا َّل ِذي َح َال َبينَكُم َو َب َ
ني َخ َ ِرب َّ
ني َر َج ُعوا إِ َىل َقو ِم ِممَ ،و َقا ُلواَ :يا َقو َمنَا{ :إِنَّا َس ِمعنَا ُقرآنًا َع َج ًباَ ،هي ِدي إِ َىل الرك ِد،
ِح َ
َفآ َمنَّا بِ ِه َو َلن ن ِ
ُرش َك بِ َر ِّبنَا َأ َحدً ا} [اجلنَ ،]9 :ف َأن َز َل اهلَُّ َع َىل نَبِ ِّي ِه َص َّىل اهلُ َع َلي ِه َو َس َّل َم:
اجلن} [اجلن ]1 :وإِنَّام ُأ ِ
ِ
ِ
وح َي إِ َلي ِه َقو ُل ِ
اجل ِّن)(.)9
{ ُقل ُأوح َي إِ َ َّل َأ َّن ُه است ََم َع َن َف ٌر م َن ِ ِّ
َ َ

َان ِ
أيضا َع ِن اب ِن َع َّب ٍ
اجلن َيس َم ُع َ
اسَ ،ق َال( :ك َ
ون ال َوح َي
وروى اإلمام أهمد ً
ون الك َِلم َة َفي ِزيدُ َ ِ
رشاَ ،ف َيك ُ
َف َيست َِم ُع َ
ُون َما َس ِم ُعوا َح ًّقاَ ،و َما َزا ُدو ُه َباطِ ًال،
ون ف َ
َ َ
يما َع ً
وكَان ِ
َت الن ُجو ُم َال ُير َمى ِ َهبا َقب َل َذل ِ َكَ ،ف َل َّام ُب ِع َث النَّبِي َص َّىل اهلُ َع َلي ِه َو َس َّل َم ك َ
َان
َ

ِ
ِ
َأ َحدُ ُهم َال َيأ ِت َمق َعدَ ُه إِال ُر ِم َي بِ ِش َم ٍ
يس،
ابَ ،ف َشكَوا َذل َك إِ َىل إِبل َ
اب ُحي ِر ُق َما َأ َص َ
َف َق َالَ :ما َه َذا إِال ِمن َأم ٍر َقد َحدَ َ
ث َف َب َّث ُجنُو َد ُهَ ،فإِ َذا ُهم بِالنَّبِ ِّي َص َّىل اهلُ َع َلي ِه َو َس َّل َم،
ث ِيف األَر ِ
ث ا َّل ِذي َحدَ َ
ربو ُهَ ،ف َق َالَ :ه َذا احلَدَ ُ
ض) .
ُي َص ِّّل َب َ
ني َج َب َّل نَخ َل َةَ ،ف َأتَو ُه َف َأخ َ ُ
()3

وذكر حممد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن حممد بن كع ٍ
ب القرظي قصة
خروج رسول اهل  إىل الطائ

ودعائه إ ّياهم إىل اهل  وإيبائمم عليه ،فذكر

القصة بطوهلا ،القصة املشمورة ،وأورد ذلك الدعاء احلسن الذي فيه (ال َّل ُم َّم َ
إليك
ِ
أككو َضع َ ُقوت ِ
ِ
أرح ُم
أرح َم
وهواين عىل
نيَ ،
الراهم َ
وقل َة حي َلتي َ
أنت َ
الناس يا َ
َّ

( )9أخرجه البخاري رقم ( ،)223ومسلم رقم ( ،)442متفق عليه واللفظ ملسلم.
( )3أخرجه أهمد رقم ( ،)9443والنسائي يف الكربى رقم ( ،)11191والرتمذي رقم (.)3394
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بالغل ِ
فني ،إىل من تَكِ ُلني إىل َعدُ و يتَجممني يلقاين ِ
ال ِ
ظة
ني،
وأنت رب ا ُملستَض َع َ
َ
راهم َ
َ َ َّ ُ َ
َ
جه الك ِ
والو ِ
َريه ،أم إىل َص ٍ
ديق َق ٍ
ريب َم َّلكتَه أمري ،إن مل يكُن َ
عّل فال
بك َغ َض ٌ
َ
ب َّ
أوس ُع ل ،أعو ُذ ِ
غري َّ
وات،
بنور َوج ِم َك الذي أضا َءت له
السم ُ
َ
أن عافيت ََك َ
ُأبالَ ،
غضب َك ،أو َ ِ
ِ ِ
حي َّل
وأرش َقت له الظ ُل ُ
أمر الدنيا واآلخرة أن َي ِنز َل يب َ ُ
امت ،وص َل َح عليه ُ
َ
ولك ال ُعتبى حتى تَرىض ،وال َح َ
ول وال ُقو َة َّإال َ
يب َس َخ ُط َكَ ،
بك)  ،قال :فلام
()4

انرصف عنمم بات بنخلة ،وادي نخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه اجلن من
أهل نصيبني ،بلد ٌة يف كامل العراق كامل املوصل ،يقال هلا نصيبني.
قال ابن كثري :وهذا صحيح ،ولكن قوله :أن اجلن كان استامعمم تلك الليلة
فيه نظر؛ ّ
ألن اجلن كان استامعمم بابتداء اإلحياء ،كام دل عليه حديث ابن عباس
املذكور ،وخروجه  إىل الطائ كان بعد موت عمه ،وذلك قبل اهلجرة ٍ
بسنة أو
سنتني.
وهذا يدلنا عىل أن استامع اجلن وقع ألكثر من مرة؛ بل األحاديث األخرى
تدل عىل أن جميء اجلن إىل النبي  تكرر .ومن ذلك:
ِ
َضو ُه) قال:
أنزل عىل النبي َص َّىل اهل َع َليه َو َس َّلم وهو ببطن نخلةَ ( ،ف َل َّام َح َ ُ
ك َن َف ًرا ِم َن ِْ
َص ْفنَا إِ َل ْي َ
ون
اجل ِّن َي ْست َِم ُع َ
كانوا تسعة أحدهم َزو َب َعة فأنزل اهل َ ﴿ :وإِ ْذ َ َ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ين﴾
ا ْل ُق ْر َ
ِض َو َّل ْوا إِ ََل َق ْوم ِه ْم ُمنْذ ِر َ
َضو ُه َقا ُلوا أنْصتُوا َف َل ََّّم ُق َ
آن َف َل ََّّم َح َ ُ

()4أخرجه الطرباين رقم ( ،)14214وابن عدي يف الكامل يف الضعفاء ( ،)111/1وابن عساكر يف تاريخ دمشق
( )169/42باختالف يسري ،وضعفه األلباين يف ضعي

اجلامع رقم ( ،)1149وقال األرنؤوط يف ختريج زاد املعاد

( ،)21/1رجاله ثقات إال أن فيه تدليس ابن إسحاق.
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[األحقاف ،]92:إىل قولهِِ ﴿ :ف َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني﴾[األحقاف ]39:يف سورة
األحقاف .
()6

أيضا ما رواه اإلمام أهمد عن علقمة ،قال( :قلت لعبد اهل
ومما روي يف ذلك ً
ِ
ول اهلِ َص َّىل اهلُ َع َلي ِه َو َس َّل َم َلي َل َة ِ
ب َر ُس َ
اجل ِّن ِمنكُم َأ َحدٌ َف َق َال:
بن مسعودَ ،هل َصح َ
ات َلي َل ٍةَ ،ف ُقلنَا :اغتِ َيل است ِ
ُط َري َما َف َع َل َق َال:
َما َص ِح َب ُه ِمنَّا َأ َحدٌ َ ،و َل ِكنَّا َقد َف َقدنَا ُه َذ َ
ِ
ات ِ َهبا َقو ٌمَ ،ف َل َّام ك َ
الس َح ِر  -إِ َذا نَح ُن بِ ِه
رش َلي َل ٍة َب َ
َان ِيف َوجه الصبحِ َ -أو َق َال ِيف َّ
َفبِتنَا بِ َ ِّ
ََيِيء ِمن ِقب ِل ِحراءَ ،ف ُقلنَا :يا رسو َل اهلَِ ،ف َذكَروا ا َّل ِذي كَانُوا فِ ِ
يهَ ،ف َق َال " :إِ َّن ُه َأت ِ
َاين
َ
ُ
َ َ ُ
َ َ
ُ
د ِ
اعي ِ
اجل ِّنَ ،ف َأتَيت ُُممَ ،ف َق َرأ ُت َع َلي ِمم "َ ،ق َالَ :فان َط َل َق بِنَاَ ،ف َأ َر ِاين آ َث َار ُهمَ ،وآ َث َار نِ َري ِ ِ
اهنم
َ
َق َالَ :و َق َال َّ
الزا َد،
الزا َدَ ،ق َال اب ُن َأ ِيب َز ِائدَ َةَ :ق َال َع ِام ٌرَ :ف َس َأ ُلو ُه َلي َلت َِئ ٍذ َّ
الشعبِيَ :س َأ ُلو ُه َّ
ِ ِ
اجل ِز َير ِةَ ،ف َق َال " :كُل َعظ ٍم ُذكِ َر اس ُم اهلِ َع َلي ِهَ ،ي َق ُع ِيف َأي ِديكُم َأو َف َر َما
َوكَانُوا من ج ِّن َ
ك َ
َان َع َلي ِه َحل ًامَ ،وكُل َبع َر ٍةَ ،أو َرو َث ٍة َع َل ٌ لِدَ َوا ِّبكُمَ ،ف َال تَستَن ُجوا ِ ِهب َامَ ،فإِ َّهنُ َام َزا ُد
إِخ َوانِكُم ِم َن ِ
اجل ِّن)(.)1
أيضا أن عبد اهل بن مسعود ،قال :قال رسول اهل  ألصحابه وهو
وفيه ً
اجلن ال َّلي َل َة َفل َيف َعل" .فلم حيَض منمم أحد
َض أم َر
ّ
بمكةَ ( :من َأ َح َّ
ب منكُم أن َحي ُ َ
غريي ،قال :فانطلقنا حتى إذا كنا بأعىل مكةّ ،
خط ل برجله خطا ،ثم أمرين أن
أجلس فيه ،ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن ،فغشيته أسودة كبرية حالت بيني وبينه
حتى ما أسمع صوته ،ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبني ،حتى بقي

( )6تفسرب الطربي.)531 /99( :
( )1أخرجه مسلم رقم ( ،)460والرتمذي رقم ( ،)3964وأهمد رقم ( ،)4144واللفظ له.
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ِ
ربزا ،ثم أتاين
منمم رهط ،ففرغ رسول اهل َص َّىل اهل َع َليه َو َس َّلم مع الفجر ،فانطلق مت ّ
الره ُط قلت :هم أولئك يا رسول اهل ،فأخذ عظام أو روثا أو
فقال :وما َف َع َل َّ
مججمة فأعطاهم إياه زادا ،ثم هنى أن يستطيب أحد بعظم أو روث) .
()2

وقد ذكر ابن القيم :يف طبقات املكلفني ذكر الطبقة الثامنة عرشة ،وهي طبقة
اجلن وذكر من خصائصمم وحقائقمم ما ينبغي أن يكون املعول عليه وال ُيلتفت إىل
ٍ
مرويات وخمالفات.
ما سواه مما يتحدث به الناس ،ويتداولونه من
ِ
الر ْش ِد ﴾ [اجلن ،]2 :أعجب ما يف القرآن هدايته للركد بام فيه
﴿ َ َْيدي إِ ََل ُّ
من املعاين العظيمة اجلليلة الدالة .ليس أعظم ما يف القرآن هو ما حيصل به من
التطريب لآلذان واالنسجام ،هذا أحد آثاره ،فإن القرآن حتلو تالوته وحيلو سامعه،
َ
القرآن
آن ت َْرتِ ًيال﴾[املزمل ،]4:كام جاء يف احلديث( :ز ِّينوا
قال تعاىلَ ﴿ :و َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ
احلسن يزيدُ الق َ
بأصواتِكمَّ ،
رآن ُحسنًا)  ،لكن ما هو أعظم من ذلك
الصوت
فإن
َ
َ
()4

بكثري تدبر ما فيه من املعاين اجلليلة ،الرشيفة ،القيمة ،التي هبا انثالج الصدور
وطمأنينة النفوس والقلوب.
والغي هو الضالل والسفه،
الغي،
ّ
والركد هو احلق والصواب وهو ضد ّ
﴿ َف َآمنَّا بِ ِه َو َل ْن ن ْ ِ
ُرش َك بِ َر ِّبنَا َأ َحدً ا﴾[اجلن ،]9:هذا هو األثر املبارش لالستامع احلق،
فأوىل درجات العلم هي االستامع ،من ال يستمع ويصغي وينصت ال يتعلم؛ وهلذا
قال ربنا ﴿ :إِ َّن ِِف َذلِ َ
الس ْم َع َو ُه َو
ك َل ِذك َْرى َمل ِ ْن ك َ
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ
( )2تفسري الطربي (.)134 /99
()4أخرجه البخاري معلق ًا قبل حديث رقم ( ،)2644وأخرجه موصوالً أبو داود رقم ( ،)1414والنسائي رقم (،)1016
وابن ماجه رقم ( ،)1349وأهمد رقم ( )14612خمترصا ،واحلاكم رقم ( )9196واللفظ له.
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َش ِهيدٌ ﴾[ق ،]32:فإذا أردت أن تنتفع من املواعظ والعظات والعلوم النافعات،
فافتح قلبك ،وألق سمعك لكي حتصل الذكرى .فاأل ُذن منفذ إىل القلب ،فال ُبدّ من
إرخاء السمع ،واإلنصات ،واإلقبال لكي يستقر املعنى فتنتفع
وهلذا هنى النبي  يوم اجلمعة أن يقول الرجل لصاحبه :أنصت ،وقال( :إِ َذا
ِ ِ
جل ُم َع ِةَ :أن ِصتَ ،و ِ
بَ ،ف َقد َل َغو َت)  ،فال ينتفع
اإل َما ُم َخي ُط ُ
ُقل َت ل َصاحبِ َك َيو َم ا ُ
()2

باملوعظة وبذكر اهل التي تكون يف خطبة اجلمعة إال من استمع وأنصتَ ﴿ ،يا َأ ُّ ََيا
الة ِمن يو ِم ُْ ِ
ُودي لِلص ِ
ِ
ِ
اس َع ْوا إِ ََل ِذك ِْر اهللَِّ﴾[اجلمعة ،]2:فال
ْ َْ
ين َآمنُوا إِ َذا ن َ َّ
ا َّلذ َ
اجل ُم َعة َف ْ
حيصل ذكر اهل يف القلب إال باإلنصات وعدم التشاغل؛ هلذا حصل هلؤالء النفر
فورا دون تردد ،بمجرد أن سمعوا رصاحة احلق وبيانه
املؤمنني هذه النعمة العظيمةً ،
أعلنوا إيامهنم وتوحيدهم ونبذهم للرشكَ ﴿ ،ف َآمنَّا بِ ِه َو َل ْن ن ْ ِ
ُرش َك بِ َر ِّبنَا
َأ َحدً ا﴾[اجلن.]9:
لقد أدركوا بمجرد سامعمم للقرآن حقيقة التوحيد ،وأن هذا الكالم ال
ٍ
مستحق للعبادة وحده دون ما سواه؛ ألنه كال ٌم مميز ،ليس
يمكن أن يصدر إال من
ككالم املخلوقني ،فال ُبدَّ أن يكون قائله هو اإلله الواحد األحد الفرد الصمد ،الذي
مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كف ًوا أحد ،هكذا استنبطوا! هل َد َّرهم! فقالواَ ﴿ :و َل ْن
نْ ِ
ُرش َك بِ َر ِّبنَا َأ َحدً ا﴾[اجلن ،]9:أحدً ا :نكر ٌة يف سياق النفي فتفيد العموم ،يعني كائنًا
من كان.

( )2أخرجه البخاري رقم ( ،)234ومسلم رقم (.)461
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