
  

       

                                                                         
 

        

                   

،  أهواؤهمها تمادقُهم ، وها فسماتمقدالبشر ،  هافي يتيهاليت  الضاللكلُّ سبل .. 
هم ، وقالاتها عصبيبها ومستاتم ل همباعشهوا ،علُهاوف همتضييعا جنات هم لسبل احلق اليت 
  ..هم يف مستنقعات الغي غرقُها نتيجتو ..
                

   ] 59: مرمي [ 
يرمون بأهوائهم على نور يف ابتعادهم عن سبيل احلق ،  الغاوين سريةهذه هي  ..
  ..مثَّ تستيقن أنفسهم ما جحدوا به ، فتكون نتيجتهم أنهم مفسدون احلق ، 
                                

        ] 14: النمل [     

 حصل معكما ع شعائر العبادات اليت يريدها اهللا تعاىل ، يتضي ، ومن قمة الغي.. 
،  األنفسضت لتزكية وذلك كون شعائر العبادات فُرِأصحاب الرساالت السابقة ،  بعض
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 تضييع شعائر العبادات ف ..اهللا تعاىل  منهجق الذي حيمله بنور احل –باستمرار  –ولربطها 
  ..للناس اهللا تعاىل  يريدهالذي  النورمن جوهر  االنفالتنتيجته 

 .. فرضها اهللا تعاىل على عباده ، وهي  فريضةيف هذا البحث ، سنقف عند أهم
سنقف عندها .. اليت ال تسقط أبداً ما زال اإلنسان حياً  الفريضةتلك  ،فريضة الصالة 
 علمي حماولني إدراك ما يتعلَّق نغوص به يف أعماق نصوصِ كتابِ اهللا تعاىل ، ، ببحث

  ..حبيثياا املختلفة 
 هودالالت هذا اجلذر اإلطار العام ل، و) ص ، ل ، و : ( من اجلذر .. الصالة .. 

فكما أنَّ  .......إليه ، توجهاً ي ألجله صلِّمن نمراد الروحي مع واالنغماس االنصهار 
  :تعين االنصهار واإلنغماس املادي فيما يتم الصلي فيه ) ص ، ل ، ي ( مشتقّات اجلذر 
           ] 18: اإلسراء [         

        ] 12: األعلى [  

         ] 15: الليل [         

        ] 3: املسد [         

للذات  –، تعين االنصهار واالنغماس الروحي ) ص ، ل ، و ( فإنَّ مشتقّات اجلذر 
كما ) ص ، ل و ، ( الصالة ليست من اجلذر و. ..ي ألجله مع مراد من نصلِّ –كذات 

كما أنَّ ، ) و ، ص ، ل : ( من اجلذر ) علة ( على وزن  [[فالصلة .. يتوهم بعضهم 
  ..الربط بني طرفني : تعين  ]]) و ، د ، ي ( دية من اجلذر 
               ] 70: هود [  
. .عه ل الشيء يقابل قطْووص:  
           ] 27: البقرة [    
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تتعلَّق بالذات ، وليس بالصلة بني الذات ومن ) ص ، ل ، و ( الصالة من اجلذر .. 
قلّة عن الصالة هلا كينونتها املست ...هذا يعطيها ماهية خاصة ا تتم الصالة ألجله ، و

     :فاهللا تعاىل مل يقل .. ؤدي إليها إنما ت ، ي ليست الصلة ذااالصلة مع اهللا تعاىل ، فه
  :إنما يقول جلَّ وعال ، ) عن الفحشاء واملنكر  يإنَّ الصالة ( 

              

              ] 45: العنكبوت [    

،  تؤدي إليها الصالة عن الفحشاء واملنكر ، هو نتيجةٌويٍ  انتهاٍءكفعمل اخلري .. 
حيث ، ) ص ، ل ، و ( من اجلذر الصالة  ، وهذا يتعلَّق بكونوليس هو الصالة ذاا 

  ..مع مراد من نصلّي ألجله  – كينونة الذاتيف  –االنصهار واالنغماس الروحي دالالت 
وعطف الصالة على ، ومن هنا نرى عطف إقامة الصالة على عبادة اهللا تعاىل .. 

  :الذِّكْر هي ليست و، هي العبادة  تر ، وليسكْإىل الذِّ تؤديفالصالة  ...ذكر اهللا تعاىل 
               ] 14: طه [  

                                    

             ] 91: املائدة [   

             

                ] نة5: البي [  

 – الصالة انصهار روحي ذايت ...صيتها اليت متيزها عن العبادة لصالة هلا خصوفا
 ..جل ذكر اهللا تعاىل مسواً بالنفس أل –داخل الذات بعيداً عن العالقة مع أي ذات أخرى 

ذاته وذوات أُخرى ، تنفيذاً ملا يريده املعبود  يقوم به اإلنسان ما بنيعمل بينما العبادة هي 
 ..    على العبادة      لك تعطَف الصالةلذ.. 

وتر اهللا تعاىل كْعطف على ذ          ..ال  .. ولذلك
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، عليه أن  واعياً مدركاً فما دام اإلنسان على قيد احلياةتسقط الصالة وال بأي ظرف ، 
     ..   ] 31: مرمي [           : يصلّي

أنه هناك مقابلة ما بني الصدق والكذب ، ومقابلة يف كتاب اهللا تعاىل ، ما نراه و ..
  ..ي ما بني الصالة والتولِّ

            ] 32 – 31: القيامة [  

كما و ..ي ألجله حنو من نصلِّ،  روحي وقرب هااتجفالصالة يف أساسها ، هي .. 
  ..ة تقابل التولّي أنَّ الصدق يقابل الكذب ، فإنَّ الصال

  :هي تفاعل روحي دف الرفع الروحي للمصلَّى عليه ، والصالة على اإلنسان .. 
              

             ] 103: التوبة [  
إىل  هلم ، يؤديروحي هي رفع ، صالة اهللا تعاىل ومالئكته على املؤمنني ف.. 

   ..النور  إخراجهم من الظلمات إىل
             

          ] 43: األحزاب [ ..  
ة روحياً  من هنا نرى أنَّ صالة اهللا تعاىل ومالئكته على النيب ، هي رفعلصفة النبو ،

،  ] 56: األحزاب [          : قرىب من اهللا تعاىل ك
من خالص ونقاء هذه القيمة ، مبا تعنيه يرفعون القيمة الروحية لصفة النبوة  : مبعىن

من ، فوسهم واهللا تعاىل يطلب من املؤمنني بأن يرفعوا من قيمة صفة النبوة يف ن.. وطهارة 
ممارسة هذا التمثّل كأفعال حسية يف  ، خالل متثّلهم هلا حسب استطاعتهم ، وبعد ذلك

  ..جوارحهم 
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           ] 56: األحزاب [     
، من هنا نرى جوهر األمر اإلهلي لرسوله عليه السالم بأن يصلّي على املؤمنني .. 

  ..االلتزام مبنهج اهللا تعاىل فعهم روحياً بواسطة الطلب منهم مبعىن أن ير
              

        ] 103: التوبة [     

بأن ال يصلّي على الكافرين ، األمر اإلهلي لرسوله عليه السالم جوهر ومن هنا نرى 
م  حياول رفع صفة اخلالص والروح هلم، مبعىن أالَّ  مبعد موخرجوا من احلياة ، كو

الص هذا اخلالستقبال لهم الدنيا دون روحٍ تؤه..   
                

       ] 84: التوبة [  

 : أمر اهللا تعاىلب التزاماً ا ،مسواً ، تعين رفع النفس روحياً ف، ة هللا تعاىل أما الصال.. 
          ] 2 – 1: الكوثر [     

 صورةإضافة يف  ككلمة مستقلّة عن أيالصالة  وما نراه يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ ..
    التعريف ترد بأل)  65( منها  ،مرة )  67( رمسها ، وكصيغة مفرد ، ترد 
 ، وترد يف ]      ،،     [: ومرتان ترد بتعرف اإلضافة 

ة من عصر إبراهيم وما بعده  ات ورودها يفمجيع مرفلم ترد سياقات قرآني ،– ة وال مر– 
رود بصيغة املعرفة دائماً ، له وهذا الو ...قبل إبراهيم عليه السالم  بزمنٍق يتعلَّ يف سياقٍ

بأنَّ الصالة أمر معلوم بالتواصل الداليل املعريف ، من قبل دالالته يف كتاب اهللا تعاىل ، 
 –من قبل نزول النص القرآين  –فلو مل تكن الصالة أمراً معلوماً  ..نزول القرآن الكرمي 

  ..ملا وردت يف مجيع مرات ورودها بصيغة املعرفة 
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وإلدراكهم بالنسبة للناطقني بلسان كتاب اهللا تعاىل ،  ، يف املعرصل الداليلالتوا ..
فمن  ..ينكرها إالَّ كلُّ جاهل ال حقيقة  تعاىل ، هولعتبة من دالالت كلمات كتاب اهللا 

الناطق   يف إدراك دالالت الكلمات والنصوص القرآنية ما بنيقمة اجلهل أن نتصور متاثالً
    من هنا كانت مسؤولية قوم الرسول عليه السالم . ..غريه  وبني، تعاىل  بلسان كتاب اهللا

كبرية ، سيسأهلم اهللا تعاىل عنها يوم القيامة ، وذلك ) كناطقني بلسان كتاب اهللا تعاىل ( 
وعاتق من يتعلَّم هذا اللسان من ( دراك معانيه ، وكوم على عاتقهم قدر على إكوم األ

  ..البشر إىل صال دالالته إي) باقي األقوام 
           ] 44: الزخرف [  

ومن هنا كان األعراب أشد كفراً ونفاقاً ، كوم ينطقون بلسان كتاب اهللا تعاىل .. 
  ..ا وجيحدون دالالته عن علم ) واألكثر إمكانية إلدراك معانيه بني األمم ( 

             

            ]97:  التوبة [  

 كلماتل املعاينالدالالت ومن عتبة إدراك  هووما نعنيه بالتواصل الداليل املعريف ، .. 
مها آلدم عليه السالم ، مفرداته فطرية موحاة من اهللا تعاىل ، علَّ حيث ىل ،كتاب اهللا تعا

وكنا قد ( قبل أن حتلَّ نفسه يف جسمه ، وهبط ا إىل األرض كأول لسان نطق به البشر 
: مبعىن ) .. بينا هذا األمر يف أحباث أخرى ، حيث ال جمال هنا إلعادة شرح هذه املسألة 

متَّ التواصل ) ليست اصطالحية  (يف كتاب اهللا تعاىل ، ككلمات فطرية  الواردة الكلمات
  ..ن ، إىل قيام الساعة ىل اآلملعانيها من آدم عليه السالم ، إ الداليل املعريف

على مستمع من ) األرض ( كلمة  –من كتاب اهللا تعاىل  –عندما نتلوا .. مثالً .. 
، أال ترسم تالوتنا هلذه الكلمة يف ذهنة عتبة من القوم الناطقني بلسان كتاب اهللا تعاىل 

التصور بأنَّ املعين ذه الكلمة هو هذه األرض اليت نعيش عليها ، ونزرع فيها ، ونسكن 
على مستمع من قومٍ ال ينطقون ) األرض ( باملقابل لو تلونا هذه الكلمة .. ونتحرك ؟ 
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وكذلك األمر بالنسبة لباقي الكلمات .. بلسان كتاب اهللا تعاىل ، فهل سيدرك شيئاً ؟ 
النهار ، ،  الليلاحلج ، الصيام ، ، الصالة ، الزكاة ، البحر ، السماء ، اجلبل ( القرآنية 

  ......... ) .الشمس ، القمر 
  :قول نوح عليه السالم يف .. 
               

              

            ]28 – 26:  نوح [  

ككلمات مستقلّة عن  –حتمل الداللة ذاا  أليست كلُّ كلمة من هذه الكلمات.. 
هل من املمكن  ..حينما ترد يف نصوصٍ أُخرى تتعلَّق بأزمنة أُخرى ؟  –سياقها النصي 

 –، ختتلف الكلمات الواردة يف هذه اآلية الكرمية أنَّ  – جمرد خيال –لعاقل أن يتخيل 
  ..حني ورودها يف آيات أُخرى تتعلَّق بأزمنة أُخرى ؟ عنها  –من حيث الداللة 

     السالم هل الدالالت احملمولة بالعبارة اليت نطق ا نوح عليه 

   ختتلف عن الدالالت احملمولة بالعبارة ذاا اليت نطق ا إبراهيم عليه السالم 

         ] ؟  ] 41: إبراهيم..  

 : ، اليت ترد يف وصف ما نطق به نوح عليه السالم    داللة كلمة هل .. 

             ، ا هلختتلف عن دالال

      : وصف خطاب بين إسرائل ملوسى عليه السالم حينما ترد يف

     ....    ] األرض يف كلمة وهل ختتلف داللة  ..؟  ] 61: البقرة
ا تبدل حينما ترد يف وصف حلاهلا عندمعصري نوح وموسى عليهما السالم عن دالالا 

  .. ؟  ] 48: إبراهيم [          ....... : ية عامل الدنيابعد ا
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 نوح عليه السالم  يف قول     : العبارةاإلميان احملمول بهل 

             ، هل
: ومكان يف النص الذي خياطبنا يف كلِّ زمان خيتلف عن اإلميان احملمول بالكلمتني ذاما 

          .......    ] التوبة :

كلٌّ منهما خيتلف عن اإلميان احملمول بالكلمتني ذاما يف نص يصور  وهل.. ؟  ] 72
         : مشهداً من مشاهد القيامة 

      ] الكلمات أليست... وهل ؟ .. وهل ؟ .. وهل ؟ .. .؟  ] 12: احلديد 
الدالالت ذاا ، يف مجيع مرات ورودها  –من حيث جوهر األمر وأساسه  –ذاا تصف 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل ؟ 
       : عليه السالمالصالة اليت ذكرها إبراهيم .. 

                   ] عليه السالم إبراهيم والصالة اليت ذكرها ..  ]  40: إبراهيم

 : يف دعائه عندما أسكن ابنه إمساعيل عليه السالم عند بيت اهللا تعاىل       

              
                              ] 37: إبراهيم  [  ..

مر اهللا تعاىل ا رسوله حممداً عن الصالة اليت أ –يف أساسها  –هل ختتلف .. هذه الصالة 
 :  ابِ اهللا تعاىله كلَّ مؤمنٍ بكتعليه السالم بإقامتها ، ومن بعد         

              

                  ] ؟ ] 45: العنكبوت.. !!!  



          9                  

 : ه ا هلَعليه السالم أ كان يأمر إمساعيلُ هل الصالة اليت..         

         ] هل .. هذه الصالة ..  ]  55: مرمي

 : أمر لقمان عليه السالم ابنه بإقامتها ؟ اليت عن الصالة  –يف أساسها  –ختتلف    

                

     ] ليه يدعونا إلقامتها الرسول عوهل ختتلف عن الصالة اليت ..  ] 17: لقمان

         :  السالم بأمرٍ من اهللا تعاىل

          ............    ] ؟ ]  31: إبراهيم !!!..  

..     يأمرنا اهللا تعاىل بإقامتها اليت :      

       ] عليه السالم  واليت أمر بإقامتها نساَء،   ] 31: الروم النيب :    

         ] هذه الصالة  .. ] 33: األحزاب
اليت ترد يف ماذا ختتلف عن الصالة  .. ا كتاب اهللا تعاىل ذه الصورةكما يصورها لن

رسولَه اىل بإقامتها ع أمر اهللا ت، واليت    : ذاا كتاب اهللا تعاىل ذه الصورة

                  : عليه السالم موسى

         : رائيل سبنو إر بإقامتها موأُ ، ]  14: طه [ 

               ............    ] 12: املائدة  [ ..      

     .....    ] هذه الصالة  ..!!! ؟  ] 83: البقرة.. 

  :؟ وصى اهللا تعاىل ا عيسى عليه السالم أليست هي ذاا اليت أ             

          ] ؟ ]  31: مرمي !!!..  
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) .. ذ ، ك ، ر ( دالالت اجلذر  ، حممول يف مفهوم التواصل الداليل املعريف ..
فذكْر املذكور هو استحضاره ذهنياً وقوفاً .. كر فاحلفظ وعدم النسيان ، من معاين الذِّ

  ..على متطلّبات هذا االستحضار 
             ] 135: آل عمران [  

           ] 191: آل عمران [  

           ] 11: املائدة [  

         .......   ] 85: يوسف [  

             ] 46: اإلسراء [  

        ] 24: الكهف [  

          .. .....   ] 45: الزمر [  

             ] 15 – 14: األعلى [  

وذكَّر باألمر ، جعل األمر يف ساحة االستذكار واالستحضار وقوفاً على متطلبات .. 
 ..هذا االستحضار 

 .......           ] 282: البقرة [  

              ]5: إبراهيم [   

            ] 44: طه [  

              ] 22: السجدة [    

         ] 45: ق [   
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 ، االسم للنسلحتمل معىن محل ) ذَكَر  (ومن هذا اجلانب للمعىن ، نرى أنَّ كلمة  ..
لآلباء  رٍكْعرب األجيال ، كذ..   

ذ ، ( ر هي صيغة مصدر ، فهي شاملة لكلِّ الدالالت اليت حيملها اجلذر كْوكلمة الذِّ
، وعلى رأس هذه الدالالت ، حفظ التواصل الداليل ، كتواصل يتم استحضاره ) ك ، ر 

راً لقوم النيب عليه السالم ، الناطقني بلسان كْمن هنا كان القرآن الكرمي ذ.. مع الزمن 
  ..كتاب اهللا تعاىل 
           ] 44: الزخرف [    

فالرفعة والشأن والقيمة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل لقوم النيب عليه السالم ، .. 
األجيال يتواصلون حبمل عتبة من  كوم ناطقني بلسان كتاب اهللا تعاىل ، هو أنهم عرب

  ) ..ر ذكْ( مما حتمله كلمة  هو فهذا التواصل الداليل املعريف ،.. كلماته دراك دالالت إ
 ىلومن خالل قوم النيب عليه السالم ، حيث على عاتقهم إدراك دالالته وإيصاهلا إ.. 

هو ذكر .. من خالل ذلك .. العاملني ، وأنَّ اهللا تعاىل سيسأهلم يوم القيامة عن ذلك 
  ] 104: يوسف [               : للعاملني 

  ..هم أهل التواصل املعريف مبا يتعلَّق مبنهج اهللا تعاىل ، ر كْومن هنا كان أهل الذِّ.. 
                
      ] 43: النحل [  

 للرسول، ما وصل  ن إضافة لنص كتاب اهللا تعاىلا كانت الرسالة اخلامتة تتضموملَّ.. 
،  )كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل (  عليه السالم من شعائر عرب ملّة إبراهيم عليه السالم

عليه لنيب بالنسبة ل ، من دالالت كلمات كتاب اهللا تعاىل ومن تواصل داليل معريف لعتبة
  ..ر على الذِّكْ –كنص  –، نرى أنه مت عطف القرآن الكرمي وقومه السالم 
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                 ] 70 – 69: يس [  

فما الفائدة من حفظ رسم نصوص كتاب اهللا تعاىل ، إن مل يكن هناك تواصل .. 
  ..لعتبة من دالالت كلماته ؟  –عرب األجيال  –داليل معريف 

  :وبعد قوله تعاىل ) ص ( يف سورة و.. 
           

                          

           ]  48 – 45: ص [    

  :      يقول تعاىل.. بعد ذلك مباشرة .. 

           ] 49: ص [    

ن القرآ( هذا الكتاب أنَّ  –فيما تعين  –تعين  ،     : العبارة القرآنية .. 
  .. يتعلَّق مبلّة إبراهيم عليه السالم وما تبعه ، فيما رفياً حيمل تواصالً مع) الكرمي 
هي اسم صفة يتصف ا القرآن الكرمي ، وهذا ما نراه جلياً يف    كلمة ف.. 

فهذه اآلية الكرمية حتمل بياناً  ... ] 1: ص [        قوله تعاىل 

  ..     كر لقرآن الكرمي كذات ، حيمل صفة الذِّجلياً بأنَّ ا
 ..سواء لعتبة من معاين دالالت كلمات ، قوله أنَّ التواصل الداليل املعريف  ما أود

ر حمفوظ كْوما يتعلّق ا من شعائر ، هو ذعليه السالم لّة إبراهيم ملكتاب اهللا تعاىل ، أم 
ر كْصف كتاب اهللا تعاىل بصفة الذِّىل ، كحفظ نص كتاب اهللا تعاىل ، حيث يتمن اهللا تعا

وجزئيات يف ، ر ، حيمل له كتاب اهللا تعاىل كليات يف ظاهر دالالته كْبالذِّ نافما جاء.. 
ومن هنا كان حفظ اهللا تعاىل ملنهج الرسالة اخلامتة متعلِّقاً بالذِّكْر ، . ..باطن دالالته 
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وملّةَ إبراهيم مبا يتعلَّق ا من شعائر ، وعتبة ، ص القرآين الذي يوصف بالذِّكْر ليشمل الن
  ..معريف عرب األجيال داليل من دالالت كلمات كتاب اهللا تعاىل كتواصل 

                  
  ] 10 – 9: احلجر [ 

ر وحفظه يف منهج الرسالة اخلامتة من جهة ، وبني ما كْفما بني ترتيل اهللا تعاىل للذِّ.. 
أرسله اهللا تعاىل يف األولني قبل الرسالة اخلامتة من جهة أُخرى ، نرى تناظراً تاماً يف عدد 

  : الكلمات واحلروف ، ما بني ركين هذا التناظر
          = )7 (  كلمات = )حرفاً  ) 28  

          = )7 (  كلمات = )حرفاً ) 28  
عتبة من التواصل من يتوهم أنه ميكننا إدراك دالالت كتاب اهللا تعاىل ، دون هذه ال.. 

الداليل املعريف ملعاين كلماته ، ودون التواصل املعريف حليثيات النسك اليت جاءتنا من عصر 
إبراهيم عليه السالم ، فهو تائه ، يريد أن ينطلق من فراغ ميلؤه بأهوائه ، كبديل هلذا 

ان غري الناطق بلسان ، ومثله كمثل من يتخيل أنه بإمك) الذِّكْر ( التواصل الداليل املعريف 
  ..  كتاب اهللا تعاىل أن يدرك دالالته 

التواصل الداليل املعريف لعتبة من دالالت الكلمات : وهنا سؤال يطرح نفسه .. 
وصوالً إىل النيب عليه السالم وقومه ، وهذا معلوم وال خالف القرآنية جاء أباً عن جد ، 

فيما يتعلَّق مبلّة إبراهيم ، عريف للنيب عليه السالم كيف إذاً حصل التواصل الداليل امل.. فيه 
  ..عليه السالم وما يتعلّق ا من شعائر ؟ 

مستمرة نصية كرسالة  –أنَّ وحي الرسالة اخلامتة  –وبالتفصيل  –بينت يف كتيب .. 
 فنص موجود بني ..النص القرآين احنصر يف وحي  –بني أيدي البشر إىل قيام الساعة 

.. هو نص كتاب اهللا تعاىل ، فقط وفقط ال غري ، كحامل للرسالة اخلامتة أيدي البشر 
هناك .. فمثالً  ..مل تكن كعالقة غريه من البشر  السماء ،عليه السالم مع  عالقته..  لكن
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وكلّ ذلك وهناك إهلام ،  إنباء ،، وهناك تواصل من السماء تلقى يف نفسه تأتيه رؤيا 
  ..عليه السالم رسوالً  كونه نبياً
              

  ............    ] 27: الفتح [  

         ............     
          ] 3: التحرمي [  

                وقوله تعاىل.. 
بواسطتها يرى عليه السالم      لنا رؤيا من اهللا تعاىل  يبين،  ] 105: النساء [ 

وحتى لو نظرنا إىل هذه اآلية الكرمية على أنها خطاب لكلِّ .. ما حيكم به بني الناس 
فال شك أنه عليه السالم يتربع  –وحنن مع هذا املنظار  –الناس احلاملني لكتاب اهللا تعاىل 

 ..يصل إىل درجة صلته بالسماء البشر من ن النبوة ، فال يوجد بعده معلى قمة هرم 
فالقول بأنَّ عالقته عليه السالم مع كتاب اهللا تعاىل ومع السماء كعالقتنا حنن ، .. لذلك 

  ..هو وهم ينقضه كتاب اهللا تعاىل 
                

                                

              ]  18 – 11: النجم [    
،  ) ومن بعده العقل البشري (عطى رسوله عليه السالم اهللا تعاىل أ ..كلِّ ذلك وفوق 

عليه  سبع درجات ، حيث كانالقدرة على الغوص يف األعماق الباطنة للنص القرآين 
     :مبا فيها من جزئيات  ، بعض الدالالت الباطنة يستنبط السالم
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       ] نت ذلك  .. ] 87: احلجربالتفصيل يف كتيب وقد بي ،
  ..يف سياق هذا البحث  هذا األمروال جمال إلعادة عرض تفصيل 

وأنَّ أنَّ عالقته عليه السالم بالسماء ليست كعالقة باقي البشر ، : ما أود قوله .. 
الستنباط اجلزئيات الباطنة يف ( يه السالم يف أعماق نصوص كتاب اهللا تعاىل غوصه عل

وال يجوز إسقاط واقعنا يف التفاعل مع كتاب ليس كغوص باقي البشر ، ) تلك األعماق 
   ..اهللا تعاىل على واقعه عليه السالم 

ورد يف  الركض خلف كلِّ ما –كما سيفتري علينا اجلاهلون  –وقولنا هذا ال يعين .. 
جل اإلنكار ، وأالَّ ننكر من أ ،بع أهواءنا قولنا هذا يعين أنه علينا أالَّ نت.. أبداً .. املوروث 

ما مل يخالف كتاب اهللا تعاىل ، .. لكن .. ن نعلم أنَّ ما خالف كتاب اهللا تعاىل باطل وأ
، لسليم ارد عن األهواء علينا أن ننظر إليه مبنظار البحث اوله كلية يف كتاب اهللا تعاىل ، 

وأن نعلم أنَّ اهللا تعاىل ذكر هذه الكلية يف ظاهر دالالت آياته الكرمية ، وترك التفصيل يف 
أنَّ أن نعلم علينا و ..بالتواصل الداليل املعريف  معلوم أمر هذه الكليةباطنها ، ألنه يعلم أنَّ 

بينه بالتفصيل يف ظاهر  ، تواصل الداليل املعريفبيانه وال وجود له يف الاهللا تعاىل ما يريد 
  :ر كْمن هنا رأينا كيف يعطف القرآن الكرمي على الذِّ .......دالالت آياته الكرمية 

                  

                 ] 70 – 69: يس [  

وال يوجد يف ،  ظاهر نصوصه مندالالت كتاب اهللا تعاىل ليست فقط ما ندركه .. 
ها ولكلِّ شيء التفاصيل كلُّ( تفصيلٌ لكلِّ اجلزئيات  ظاهر صياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل

د تفصيالً لكلِّ اجلزئيات يف ظاهر دالالت نصوص ومن يري، ) يف أعماقه الباطنة موجودة 
  :من املعنيني بقوله تعاىل  ، فهو    كتاب اهللا تعاىل 

                     
  ] 53 – 52:  املدثِّر[ 
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ما جيب أن نعلمه أنَّ ما بني النص القرآين الكرمي من جهة ، وما بني الذِّكْر .. 
مل ويش، نصوص كتاب اهللا تعاىل دالالت كتواصل داليل معريف يشمل إدراك عتبة من 

كما سنرى إن شاء اهللا  –عبادات ا يتعلَّق ا من شعائر براهيم عليه السالم مبملّة إ علم
يف العمق كامناً جتعل من هذا الذِّكر  معادلة ،هو .. ما بينهما .. أُخرى من جهة  –تعاىل 

يف العمق ظاهراً يكون ، الذِّكْر إطار هذا ما هو خارج ، بينما الباطن للنص القرآين 
  ..لنأخذ مثاالً يقرب الصورة إىل أذهاننا  ...كيف ؟  ...الظاهر للنص القرآين 

ساعة مكونة )  24( نفسها دورة كاملة كل  حولور حنن نعلم أنَّ األرض تد.. 
دورة متمايزة حول نفسها خالل دورة كاملة حول )  365( هوية اليوم ، وأنها تدور 

)  364( ونعلم أنه لكلِّ يومٍ هويته اليت متيزه عن غريه من األيام أل ) .. سنة ( الشمس 
ة غروا ، ومن حيث اختالف اُألخرى ، وذلك من حيث زاوية طلوع الشمس وزاوي

وقد وقف علماء .. هذا معلوم فلكياً ، وال خالف فيه .. فتريت الليل والنهار داخل اليوم 
يوماً تعود )  365( فكل .. الفلك على هذه احلقائق من قبل نزول كتاب اهللا تعاىل 

  ..الدورة من جديد ، وهكذا 
: أنَّ اهللا تعاىل مل يقل  ، نص القرآين ، مبعىن، مل يرد يف ظاهر ال ألنَّ هذا أمر معلوم. .

إنَّ عدة أيام السنة عند اهللا ثالمثائة ومخس وستون يوماً يف كتاب اهللا يوم خلق ( 
  ..مل يقل ذلك ، ألنَّ هذا أمر معلوم فلكياً ) .. السماوات واألرض 

هده بأعيننا ، مرتلة ، وهذا نشا)  30أو  29( هي وحنن نعلم أنَّ منازل القمر .. 
إنَّ عدة منازل القمر عند اهللا : ( مل يقل تعاىل يف كتابه الكرمي .. لذلك .. وال خالف فيه 

يقل  مل) .. تسع وعشرون أو ثالثون مرتلة يف كتاب اهللا يوم خلق السماوات واألرض 
  .. لكوبعد ذ، نراه بأعيننا من قبل نزول كتاب اهللا تعاىل  ذلك ، ألنَّ هذا أمر معلوم ،

وما يتولد عن ذلك من رض دورةكاملة ونعلم أنَّ الشهر هو دوران القمر حول األ.. 
هل نستطيع التمييز بني شهر .. وهنا .. املنازل اليت نشهدها ، فكل دورة كاملة هي شهر 

........ مر شهر ، مر شهران ، مر ثالثة : يعين  لتلك املنازل ؟ ،وآخرٍ من خالل رؤيتنا 
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.. ذلك من خالل مالحظاتنا ال نعلم .. هي دورة الشهور لنعود إىل الشهر األول ؟ مىت تنت
  ..شهراً )  12( أنَّ هذه الدورة هي  ، يبين لنا كتاب اهللا تعاىل يف عمقه الظاهر.. وهنا 
               

                ] 36: التوبة [  
ألنه ليس معلوماً ، وال نستطيع  غوية ،لاهللا تعاىل هذا األمر يف ظاهر صياغته ال ركَذَ

 لشهر األول ،نعلم اية دورة الشهور وعودتنا إىل حبيث  قمري وآخرالتمييز بني شهر 
طبعاً كلُّ ذلك معلوم يف .. بني األيام وبني منازل القمر  كتمييزهم ذلك يعلمونال  البشر

        ترد يف كتاب اهللا تعاىل ) وم ، يوماً ي( كلمة .. مثالً  ..للنص القرآين العمق الباطن 
  ..مرة )  12( ترد يف كتاب اهللا تعاىل ) شهر ، شهراً ( مرة ، وكلمة )  365( 

 كلمة  ..لنأخذ مثاالً آخر و..       تني ترد يف كتاب اهللا تعاىلمر:  

           .......   ] 127: النساء [  

              .......   
  ] 176: النساء [ 

من خالل التواصل الداليل املعريف ،  مراً معلوماًأتصف لنا     كلمة .. 
نرى أنَّ اإلجابة  ولذلك.. ا حينما يسمعها فكلُّ ناطقٍ بلسان كتاب اهللا تعاىل يعلم دالال

       :  .......... ترد بعد كلمة النساء   على االستفتاء 
 .. ها أمرفداللة كلمة النساء ال نأخذها من ظاهر صياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل ، ألن

  ..معلوم بالذِّكْر ، كتواصل داليل معريف من قبل نزول القرآن الكرمي ، وبعد نزوله 
بالتواصل الداليل املعريف من قبل نزول النص  أمر معلوم    هل .. لكن .. 

اهللا  قل الكاللةيستفتونك يف ( : مل يقل تعاىل .. لذلك .. ال : اإلجابة .. القرآين ؟ 
نَّ اهللا ا نراه أمف.. ، فالكاللة ليست أمراً معلوماً قبل نزول النص القرآين  ...... )يفتيكم 
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     :     عد كلمة ب    تعاىل وضع كلمة 

  .......   وذلك كون تعريف الكاللة نأخذه من ظاهر صياغة نصوص كتاب ،
نَّ تعريف الكاللة نأخذه من ظاهر صياغة النص القرآين ، نراها تؤخر فبما أ.. اهللا تعاىل 

  ..   لمة بعد اإلجابة اليت تبدأ بك
ما هو معلوم بالتواصل الداليل املعريف ، ال نرى له تفصيالً يف ظاهر .. ما أود قوله .. 

إن  –صياغة النص القرآين ، وتفصيله يكون يف باطن دالالت النص القرآين ، كما سنرى 
وعدد  عدد الصلوات وعدد ركعاالبعض اإلشارات الباطنة الواضحة يف  –شاء اهللا تعاىل 

وما هو ليس معلوماً بالتواصل الداليل املعريف ، وما يريد اهللا تعاىل تصحيحه . .. سجداا
مما هو معروف لدى البشر ، نرى له تفصيالً يف ظاهر صياغة النص القرآين ، كتفصيل 

م ، وكتفصيل بعض جزئيات احلج ، وكتفصيل بداية ، وكتفصيل التيم) الوضوء ( الغسل 
  .......ايته ، وكتفصيل املمنوعات يف الصيام الصيام و
حتمل إجابات على أسئلة تعرض هلا الرسول عليه ، أال توجد نصوص قرآنية .. 

  : لرسالة اهللا تعاىل داعياً هلا ؟  السالم ، ويتعرض هلا من بعده كلُّ حاملٍ
       ......  ،       .......   
         .......  ،      

   .......   ،       .......  ،    

    .......  ،       .......   ،   

      .......  ،      .......   ،           

      .......   ،       .......   
     .......  ..  
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أمر  أليس.. ؟  )يسألونك عن الصالة ( جند يف كتاب اهللا تعاىل عبارة  الفلماذا .. 
    األمور اليت وردت بعد كلمة أكرب من كلِّ  –بالنسبة للمؤمن  –الصالة 

 –مثالً  – مر ذي القرننيأفهل من املمكن لعاقل أن يتخيل بأنَّ  ..يف كتاب اهللا تعاىل ؟ 
يسألونك عن ( : العبارة  يف كتاب اهللا تعاىل مل جند.. يعين املؤمن أكثر من أمر الصالة ؟ 

  ..ف فيه ، ألنَّ الصالة أمر معلوم ال خال )الصالة 
كما حتمل من أحاديث حتمل لنا تفاصيل الصالة ، وملاذا مل نر يف كتب السابقني .. 

ألنَّ الصالة أمر : اإلجابة .. غري مهمة وال تقارن إطالقاً بقيمة الصالة تفاصيل جلزئيات 
  .. معلوم ال خالف فيه

 تيمم وغريمهاوال) الوضوء ( الغسل  كرملاذا ذُ: ا يطرحه بعضهم م.. لذلك .. 
ألنَّ : ، يجاب عليه بالتفصيل ، ومل يذكَر تفصيلٌ للصالة يف ظاهر صياغة النص القرآين 

  ..، كون الذِّكر كالنص القرآين يف االنتماء للمنهج حمفوظٌ بالذِّكْر ، مر معلوم أ الصالة
                 ] 69: يس [  

      : سواٌء كان صفةً من صفات القرآن الكرمي.. فالذِّكْر .. 

    ]اً لعتبة من دالالت كلمات كتاب اهللا  ] 1:  صاً معرفيأم كان تواصالً داللي ،
كما  –هيم عليه السالم وما يتعلّق ا من شعائر عبادات تعاىل ، وتواصالً معرفياً مللّة إبرا

  ..  ، كحفظ نص كتاب اهللا تعاىل هو حمفوظٌ من اهللا تعاىل  –سنرى إن شاء اهللا تعاىل 
           ] 9: احلجر [      

كما  (يف من عصر إبراهيم عليه السالم حمفوظة بالذِّكْر كتواصل معر الصالة.. 
وهذا معلومة دون أي خالف يف جوهرها ،  فهي ،) سنرى بالتفصيل إن شاء اهللا تعاىل 

 ..ا بني األجيال حفظ اهللا تعاىل لعتبة من دالالت كلمات كتابه الكرمي ، تواصالً ممياثل 
ورة نصاً وتفصيالً يف كتاب اهللا فما نراه أنَّ املسلمني اختلفوا يف الكثري من املسائل املذك

.......... ) كمسألة املرياث ، ومسألة الطالق ، ومسألة اخلروج من النار ، و ( تعاىل 
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فيها  جوهريما هو  يف هيآا وعدد ركعاا وكلّمل خيتلفوا يف الصالة كأساس لكنهم و
ض املسائل بعورود كظاهر دالالت نصوص القرآن الكرمي ،  يفولو وردت الصالة .. 

ما نراه أنه ال يوجد اختالف يف .. لكن .. فيها  الختلفواها ، ريمثل املرياث والطالق وغ
  ..احملفوظ  ر، كوا من الذِّكْمن أقصى السنة إىل أقصى الشيعة  ،جوهرها 
وما جيب علمه أنَّ الصالة ال تقارن بالتراث الذي امتدت إليه أيدي البشر ، .. 

.. ديث عند السنة والشيعة ، وكتفاسري القرآن الكرمي ، وككتب التاريخ كروايات األحا
اآلن ، إىل قيام ىل إفالصالة حياة تعبدية مل تنقطع إطالقاً من حياة النيب عليه السالم ، 

قبل كتابة روايات األحاديث مجيعها عند السنة والشيعة على حد سواء ، وقبل  ...الساعة 
قه عند وقبل تقنني الفوقبل كتابة أي تفسري لنصوص كتاب اهللا تعاىل ، كتابة التاريخ ، 

عند معظم  عمليةمل تنقطع الصالة ممارسةً  ..قبل كلِّ ذلك .. ها كلِّ طوائف األمة ومذاهب
  ..أبناء األمة ، ومل يختلَف يف أساسها 

ل لصالة جاءت من خالالتراثيون قرنوا روايام التراثية بالصالة ، وزعموا أنَّ ا.. 
هم بذلك يتهمون ف ..إطالقاً .. ة إطالقاً ساس له من الصحتراثهم ، وهذا حمض افتراء ال أ

يف القرن ) اليت جلّها روايات آحاد ( قبل مجع روايام  مقيمة للصالةاألمة أنها مل تكن 
، كوم التارخيية  وقد فعلوا ذلك كعصبية عمياء ، لرفع قيمة روايام.. الثالث اهلجري 

وعليها إمجاع على حمفوظة من قبل اهللا تعاىل ، أنها ويعلمون أنَّ الصالة ال خالف فيها ، 
، فدفعتهم عصبيتهم لربط روايام بالصالة ، إليهام الناس أنَّ خمتلف طوائف األمة 

  ..وهذا كذب . .مصداقيتها كمصداقية الصالة ، وأنها حمفوظة كحفظ اهللا تعاىل للصالة 
شياطينهم ، يذهبون  ويسريون خلف وسوساتواملتنطّعون الذي يعبدون أهواءهم .. 

مخس  املسلموناليت يؤديها  ذات مذهب التراثيني ، معتربين الصالة –يف هذه النقطة  –
مبستوى مصداقية كتب التراث من روايات وتفاسري وتاريخ ، فيسقطون  مرات يف اليوم ،

فكالمها ... ولذلك  ...التراث على الصالة احلركية املعلومة ، دف إنكارها تناقضات 
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من حيث وذلك ، لآلخر  وجه –واملتنطّعني منكري الصالة احلركية ، أعين التراثيني  –
    .. حفظ نصوص القرآن الكرمي من اهللا تعاىل ال يقلّ عن  كأمر حمفوظ التشكيك بالصالة ،

 ،مر بإقامتها الرسل عليهم السالم أُ   أنَّ  ، اهللا تعاىليف كتاب ما نراه .. 
 : فهذه الكلمة ..ىل قيام الساعة ، إبراهيم عليه السالم ، إىل عصرنا شر ، من عصر إوالب
    ٍّسياقٍ قرآين ذكَر يف أيذه الصيغة ، مل ت ٍرسول بأي أو ( كخطاب خاص

وها هي مجيع النصوص القرآنية احلاملة هلذه .. صر إبراهيم عليه السالم قبل ع) قومه 
  :    : الكلمة
  : بكتاب اهللا تعاىلؤمنني ملا املتقني يف سياقٍ يصف – 1
            ]3:  البقرة [     

  : إسرائيل  يف سياقٍ يتعلَّق ببين  – 2
           ] 43: البقرة [     
  : يف سياقٍ يتعلَّق ببين إسرائيل   – 3
              ] 45: البقرة [     
 :يف سياقٍ يتعلَّق ببين إسرائيل   – 4

         ] 83: البقرة [     
  : بكتاب اهللا تعاىلباملُخاطبني يف سياق يتعلَّق   – 5
         ] 110: البقرة [     
  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 6
           ] 153: البقرة [     
  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 7
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 .......        ] 177: البقرة  [     
  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 8
            ] 238: البقرة  [     
  :خاطبني بكتاب اهللا تعاىل يف سياق يتعلَّق باملُ  – 9
        ] 277: البقرة  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 10
            ] 43: النساء  [     

  :املُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل بعض يف سياق يتعلَّق ب  – 11
        ] 77: النساء  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 12
               ] 101: النساء  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 13
          .......   ] 102: النساء  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 14
         .......   ] 103: النساء  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 15
         ] 103: النساء  [     

  :باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  يف سياق يتعلَّق  – 16
           ] 103: النساء  [     

  : باملنافقنييف سياق يتعلَّق   – 17
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          ] 142: النساء  [     
  :وباملؤمنني هادوا العلم من الذين يف راسخني التعلَّق بيف سياق ي  – 18
         ] 162: النساء  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 19
       .......    ] 6: املائدة  [     

  :يف سياق يتعلَّق ببين إسرائيل  – 20
              ] 12: املائدة  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 21
           ] 55: املائدة  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 22
            ] 58: املائدة  [     

  :ني بكتاب اهللا تعاىل يف سياق يتعلَّق باملُخاطب  – 23
              ] 91: املائدة  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 24
  .......      .......    ] 106: املائدة  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 25
             ] 72: األنعام  [     

  : ببين إسرائيليتعلَّق  سياقكمخاطبني بكتاب اهللا تعاىل يف   – 26
         ] 170: األعراف  [     

  :بكتاب اهللا تعاىل  املؤمنني كمخاطبنييف سياق يتعلَّق ب  – 27
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          ] 3: األنفال  [     
  : املشركنييف سياق يتعلَّق ب – 28

              ] 5: التوبة  [     
  :يف سياق يتعلَّق باملشركني  – 29
        .......    ]11: بة التو  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 30
             ] 18: التوبة  [     

  :  يف سياقٍ يتعلَّق باملنافقني – 31
          ]54: بة التو  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 32
        ] 71: التوبة  [     

  :يف سياق يتعلَّق مبوسى عليه السالم وقومه  – 33
         ] 87: يونس  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 34
             ] 114: هود  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 35
           ] 22: الرعد  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 36
          ] 31: إبراهيم  [     

  :يف سياق يتعلَّق يتعلَّق بدعاء إبراهيم عليه السالم  – 37
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            ] 37: إبراهيم  [     
  :يف سياق يتعلَّق بدعاء إبراهيم عليه السالم  – 38
              ]40:  إبراهيم  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 39
              ] 78: اإلسراء  [     

  :يف سياق يتعلَّق بقول عيسى عليه السالم  – 40
          ] 31: مرمي  [     

  :يف سياق يتعلَّق بإمساعيل عليه السالم  – 41
             ] 55: مرمي  [     

  :يف سياق يتعلَّق بالرسل عليهم السالم ، بشكلٍ عام  – 42
              ] 59: مرمي  [     

  :يف سياق يتعلَّق خبطاب اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم  – 43
        ] 14: طه  [     

  :باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل يف سياق يتعلَّق  – 44
          ] 132: طه  [     

  :براهيم وإسحاق ويعقوب ، عليهم السالم يف سياق يتعلَّق بإ – 45
          ] 73 – 72: األنبياء  [     

  : كمخاطبني بكتاب اهللا تعاىل باملُخبِتنييف سياق يتعلَّق  – 46
          ] 35: احلج  [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 47
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             ] 41: احلج  [     
  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 48
             ] 78: احلج [     

  :باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  يف سياق يتعلَّق – 49
               ] 37: النور [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 50
        ] 56: النور [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 51
             ] 58: النور [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 52
             ] 58: النور [     

  :يف سياق يتعلَّق باملؤمنني  – 53
         ] 3: النمل [     

  :املُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل النيب عليه السالم ويف سياق يتعلَّق ب – 54
             ] 45: العنكبوت [     

  :يف سياق يتعلَّق بالنيب عليه السالم واملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 55
           ] 45: العنكبوت [     

  :اطبني بكتاب اهللا تعاىل يف سياق يتعلَّق باملُخ – 56
          ] 31: الروم [     

  :يف سياق يتعلَّق باحملسنني  – 57
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         ] 4: لقمان [     
   :السالم البنه يف سياق يتعلَّق بوعظ لقمان عليه  – 58
            ] 17: لقمان [     

  :  نساء النيب عليه السالميف سياق يتعلَّق ب – 59
            ]33: زاب األح [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 60
             ] 18: فاطر [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 61
        .......    ] 29: فاطر [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 62
         ] 38: الشورى [     

  : يف سياق يتعلَّق بتقدمي الصدقات بني يدي الرسول عليه السالم – 63
            ] ادلة13: ا [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 64
              ]9: ة اجلمع [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 65
          ] 10: اجلمعة [     

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 66
             ] ل20: املزم [     

  :وتوا الكتاب يف سياق يتعلَّق بالذين أُ – 67
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            ] نة5: البي [     
  :و التايل ه   ما نراه من خالل النصوص احلاملة لكلمة .. 

 ..كلمة ترد     ة ، تارخيها الزمينمن عصر يف سياقات قرآني ،
اإلجابة على هذا السؤال  ..فماذا نقرأ من ذلك ؟  ..عليه السالم ، وما بعد ذلك إبراهيم 

  :نراها يف قوله تعاىل 
                               

            

           ] 73 – 72: األنبياء [  
سياقها يتعلَّق بإبراهيم عليه السالم ، فاهللا تعاىل  يصور لنا أحداثاً النص الكرميهذا .. 

 عليهم السالم إسحق ويعقوبووهب له إسحق ويعقوب عليهما السالم ، وجعل إبراهيم 
  ..          أئمة يهدون بأمره ، وأوحى إليهم

     :   : الفعل  إليهماىل أوحى ما نراه أنَّ اهللا تع ..

       ... وأوحينا إليهم أن ( : تعاىل مل يقل  اهللاف
بالفعل ،  للقيام أمراً الوحي ليس: ، مبعىن  ) وأتوا الزكاة افعلوا اخلريات وأقيموا الصالة

يف هذه ما أوحاه اهللا تعاىل إليهم .. .الوحي هو الفعل ذاته وما يتعلَّق به من علم حليثياته 
يها ، أي اآللية اليت سيتفاعلون ا مع هذه كيفية العمل ف ، أي   األمور هو الفعل 

، أوحاه اهللا  فإقام الصالة وإيتاء الزكاة ، كفعل وما يتعلَّق بذلك من هيآت ..األمور 
  ..عليهم السالم  إليهمتعاىل 

يف كتاب اهللا تعاىل    لمة رى احلكمة اإلهلية من عدم ورود كنمن هنا .. 
ة ، تة من عصر إبراهيم عليه السالم ، وما بعد ذلك إالَّ يف سياقات قرآنير مراحل زمنيصو
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الَّ من عصر إبراهيم عليه السالم ، حيث مل تكن معلومة إفالصالة كآلية ، وكهيئة ، .. 
  ..ما يتعلَّق ا  ، وكلَّأوحى اهللا تعاىل إليه وإىل إسحق ويعقوب كيفية أدائها 

وها هي مجيع النصوص احلاملة لكلمة الزكاة يف .. وكذلك األمر بالنسبة للزكاة .. 
  :كتاب اهللا تعاىل 

         :يف سياق يتعلَّق ببين إسرائيل   – 1
           ] 43: البقرة [     
  :يف سياق يتعلَّق ببين إسرائيل   – 2
           ] 83: البقرة [     

  :ق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل يف سياق يتعلَّ  – 3
         ] 110: البقرة [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 4
        ] 177: البقرة [  

  :بكتاب اهللا تعاىل يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني   – 5
            ] 277: البقرة [    

  :املُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل بعض يف سياق يتعلَّق ب  – 6
          ] 77: النساء [  

  :يف سياق يتعلَّق بالراسخني يف العلم من الذين هادوا وباملؤمنني   – 7
         ] 162: النساء [  

  :يف سياق يتعلَّق ببين إسرائيل   – 8
              ] 12: املائدة [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 9
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           ] 55: املائدة [  

  :يف سياق خطاب اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم   – 10
         ] 156: األعراف [  

  :يف سياق احلديث عن املشركني   – 11
             ] 5: التوبة [  

  : يف سياق احلديث عن املشركني  – 12
             ] 11: التوبة [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 13
            ] 18: التوبة [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 14
       ] 71: التوبة [  

  :يف سياق قصة موسى عليه السالم مع العبد الصاحل   – 15
            ] 81: الكهف [  

  :يف سياق قصة حيىي عليه السالم   – 16
          ] 13: مرمي [  

  :يف سياق وصف قول عيسى عليه السالم   – 17
         ] 31: مرمي [  

  :مساعيل عليه السالم احلديث عن إيف سياق   – 18
            ] 55: مرمي [   

  :يف سياق احلديث عن إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السالم   – 19
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            ] 73: األنبياء [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 20
            ] 41: احلج [  

  :خاطبني بكتاب اهللا تعاىل يف سياق يتعلَّق باملُ  – 21
            ] 78: احلج [  

  :يف سياق يتعلَّق بلمؤمنني   – 22
       ] 4: املؤمنون [  

  :خاطبني بكتاب اهللا تعاىل يف سياق يتعلَّق باملُ  – 23
           ] 37: النور [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 24
        ] 56:  النور [   

  :ملؤمنني ايف سياق يتعلَّق ب  – 25
        ] 3: النمل [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 26
          ..........   ] 39: الروم [   

  :يف سياق يتعلَّق باحملسنني   – 27
            ] 4: لقمان [  

  :يف سياق يتعلَّق بنساء النيب عليه السالم   – 28
           ] 33: األحزاب [  

  :يف سياق يتعلَّق باملشركني   – 29
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           ] لت7: فص [  

  :يف سياق يتعلَّق بتقدمي الصدقات بني يدي الرسول عليه السالم   – 30
           ] ادلة13: ا [    

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل   – 31
            ] ل20: املزم [    

  :وتوا الكتاب لَّق بالذين أُيف سياق يتع  – 32
           ] نة5: البي [    

مل تذكر يف كتاب اهللا    ، فكلمة لخريات األمر بالنسبة لوكذلك .. 
هيم عليه السالم ، وها هي مجيع النصوص قرآنية إالَّ من بعد إبراال اضمن سياقا تعاىل

  :القرآنية احلاملة هلذه الكلمة 
  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 1
           ] 148: البقرة [  

  :يف سياق يتعلَّق بأهل الكتاب   – 2
         ] 114: آل عمران [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 3
          ] 48: املائدة [  

  :والذين آمنوا به  يف سياق يتعلَّق بالرسول عليه السالم – 4
          ] 88: التوبة [    

  :يف سياق احلديث عن إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السالم   – 5
            ] 73: األنبياء [  
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  :يف سياق احلديث عن زكريا وحيىي عليهما السالم   – 6
        ] 90: األنبياء [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 7
           ] 56: املؤمنون [  

  :يف سياق يتعلَّق باملُخاطبني بكتاب اهللا تعاىل  – 8
          ] 61: املؤمنون [  

  :الكتاب  ورثواأُالذين املُصطفني يف سياق يتعلَّق ب – 9
           ] 32: فاطر [    

  :يف سياق وصف جنة اآلخرة  – 10
      ] 70: الرمحن [  

      ،،    ،،   : هناك ثالثة أمور هي  ..إذاً  ..
ها وماهية إقامتها علكيفية فإلبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السالم  تعاىل أوحى اهللا ..

  : وحيثيات إيتائها                      

           

       ] 73 – 72: األنبياء [ ..  
اهللا .. كما قلنا و..     : الفعلهو  –عليهم السالم  – إليهم وحيما أُف.. 

 .. ) وأتوا الزكاة وا الصالةوأوحينا إليهم أن افعلوا اخلريات وأقيم( : تعاىل مل يقل 
، إنما تتعلَّق     ليست فقط بالذي أوحاه اهللا تعاىل إليهم الفعل حيثيات ف

 ما أوحاه اهللا تعاىل إليهم هو    ف. ..     يضاً ب، وأ   أيضاً ب 
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     الصالة من هيآت إقامة ي كلَّ ما يتعلَّق ب، ليشمل الوحكفعل إقامة

، كفعل إيتاء      : ما أوحاه اهللا تعاىل إليهم هو وكذلك ..  وغريها
له تعلُّقُه بكون إبراهيم عليه السالم ، ..  وهذا.. ليشمل الوحي كلَّ ما يتعلَّق بالزكاة 

وقد بينت ذلك يف  ..االت السماء إىل األرض سبعدما أجنب ، هو بداية املرحلة الثانية لر
  ..، وال جمال يف هذا السياق إلعادة شرح هذا األمر وبالتفصيل كتيب 
 .. هما احلكمة من كون وحي فعل هيآت الصالة .. وهنا سؤالٌ يطرح نفس

  ..كان إلبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السالم ؟ 
قبل من  –ر من أُم ..يه يتم التوجه يف الصالة إلالذي إليه حنج ، وبيت اهللا تعاىل ،  ..

وتطهريه للطائفني والعاكفني والقائمني والركَّع السجود ، ، برفعِ قواعده  –اهللا تعاىل 
  ..إمساعيل عليهما السالم ابنه إبراهيم وأليس 
           

     ] 125: البقرة[  

               

       ] 127: البقرة[      

             

       ] 26: احلج[    

  من اهللا تعاىل رؤية املناسك ، وبصيغة اجلمع طلب إبراهيم عليه السالم و ..

  عليهما السالم إمساعيل ابنه القواعد من البيت ومعه  ، حينما رفَع..  
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           ] 128 - 127: البقرة [   

، ناسك املعلم طلب وتعين .. واضحة يف هذا األمر     فالعبارة .. 
  ..ما يتعلَّق ا من هيآت وغري ذلك  وكلّ
من عند إبراهيم عليه السالم ، بدأت مناسك العبادات ، حيث هو وابنه .. إذاً  ..

للطائفني والعاكفني والقائمني إمساعيل عليه السالم رفعا القواعد من البيت ، وطهراه 
السالم ، أوحى اهللا تعاىل  موابن ابنه يعقوب عليه وهو وابنه إسحق..  والركَّع السجود

  ..كما رأينا ) إضافة للخريات وللزكاة ( الصالة فعل حبيثيات  إليهم كلَّ ما يتعلَّق
نيب حممد عليه السالم ، ولنا  لل –يف كتابه الكرمي  –من هنا نرى معىن األمر اإلهلي .. 

  ..إىل قيام الساعة ، باتباع ملّة إبراهيم عليه السالم 
                ] آل عمران  :

95 [  
                       

  ] 123:   النحل[ 

بتلك الشعائر اليت أوحى اهللا فاتباعنا مللّة إبراهيم عليه السالم ، يكون عرب التزامنا .. 
  ..كيفية فعلها ) أبنائه وإىل ( إليه تعاىل 

   : ، فيه  صالتناليه نتوجه يف وبيت اهللا تعاىل ، الذي حنج إليه ، وإ.. 

      ز  البيت، وهذا يتعلَّق بأسرارٍ حيملهااً ( كمكان يتميا ) كوني

متعلِّقان    وما نراه أنَّ اجلار وارور ... عن أي مكان على سطح األرض 

 .. مبحذوف يف حمل رفع خرب مقدم     رمبتدأ مؤخ ..     صفة آليات
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 .. واجلملة مستأنفة ..      إبراهيم ، : مبتدأ خربه حمذوف بتقدير منها مقام

 .. أحدها مقام إبراهيم : أنها خرب ملبتدأ حمذوف بتقدير  وممكن      مضاف
  ..إليه ، واجلملة استئنافية 

  أنَّ العبارة..  قوله أودما ..         د وجود بقعةليست حمصورة مبجر

  فهذه العبارة مقام إبراهيم ،:  من هذا املكان املقدس يطلق عليها اسم        

  هذه العبارة ..هلا أبعاد داللية روحية عميقة         فيما تعين  –تعين– 
مرتلة اخلالص واإلخالص هللا تعاىل حتى دون  ..رة النقية اخلالصة عن أي شرك مرتلة الفط

 ..طر اهللا تعاىل الناس عليها ة الفطرة النقية اليت فمرتل ..ت السماوية التفاعل مع الرساال
  )كلِّ الناس ( م إماماً للناس مرتلة كون إبراهيم عليه السال              

  الذي يلتقي عنده كلُّ الناس مرتلة املشترك اإلنساين النقي..  ] 124: لبقرة ا[      

                     ..  مرتلة األب الروحي ملن بعده من

   ورسل عليهم اتباعه عليه السالمأنبياء                     

            ] ألب الروحي لكلِّ امللتزمني مرتلة ا .. ] 123: النحل

 ) : املسلمني ( بأحكام اهللا تعاىل وشعائره                

     ]ات فعل مناسك شعائر العبادات ، كما رأينا ..  ] 78:  احلجمرتلة تلقّي حيثي

  فاملرتلة. ..       دة عن اجلوالتارخيي ، كمرتلة جمر ا تلقَّانب الشخصي ى
املرتلة .. أي .. إبراهيم عليه السالم حيثيات فعل شعائر العبادات بوحي من اهللا تعاىل 

فعل شعائر متلقياً ا وحي ، كفطرة نقية طاهرة ، متثَّلها إبراهيم عليه السالم مائة باملائة 
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      : مع اهللا تعاىل صلةً ،للذات  حالة االنصهار الروحيتتم . ..ا من خالهل. .. العبادات
                   ] 125: لبقرة [ ..  

إالَّ متعلِّقاً مبلَّة  –يف كتاب اهللا تعاىل  –تباع مللَّة ، مل يأت أنَّ االمن هنا نرى .. 
  ..إبراهيم عليه السالم 

              ]130: البقرة[  

               ] 135: البقرة[   

            ] 95: آل عمران[    

 ........              ] 125: النساء[   

               ] 161: األنعام[   

           ] 38: يوسف[   

             ] 123: النحل [  

             ] 78: احلج [  
بني اهللا تعاىل وبني خملوقٍ من خملوقاته ، مل ينلها .. أنَّ مرتلة اخللَّة .. ومن هنا نرى . 

 : إالَّ إبراهيم عليه السالم                         

           ] ومن هنا نرى معىن ..  ]125: النساء

  .. ] 130:  البقرة[              : قوله تعاىل 

.. كلمة     ، طلق على املنقادين اخلاضعنيصفةٌ ت..  

         ] 31: النمل [  

              ] 38: النمل [   
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  ..تطلق على املنقادين اخلاضعني جبوارحهم وأعماهلم ملنهج اهللا تعاىل وشعائره فهي  ..
            ] 81: النمل [  

نراها تصف لنا حاهلم بعد إميام بآيات      : فالعبارة القرآنية.. 
لشعائر اليت لعبادات وااهللا تعاىل ، وبالتايل تصف لنا خضوعهم وانقيادهم وتطبيقهم ل

  ..تعاىل حتملها آيات اهللا 
.. االنقياد واخلضوع  –إضافة لإلميان  –ين الذي يرضاه اهللا تعاىل ويقبله ، هو الد

  ..، كون الشعائر من مجلة ما يأمرنا اهللا تعاىل به  ألوامر اهللا تعاىل ، ومنها شعائره
               ] 19: آل عمران [  

                              ] آل

  ] 85: عمران 

بعد موت الشعائر  أُضيعتقد  ،يف الرساالت السابقة ويبين لنا القرآن الكرمي أنه .. 
  ..الرسل عليهم السالم 

                                     

                                 

              

             ] 59 – 58: مرمي [  

بالنسبة  –مل تطلق ،    أنَّ كلمة  –يف القرآن الكرمي  –لذلك نرى  ..
إالَّ على الرسل عليهم السالم ، ومن عاصرهم وانقاد معهم لشعائر  –للرساالت السابقة 

  ..شعائر العبادات  إضاعةقبل ، ، يف عصرهم اهللا تعاىل 
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                        ] 128 – 127: البقرة [  

               

                             

    ] 133: البقرة [   

              

           ] 52: آل عمران [   

              

       ] 67: آل عمران [  

             

    ]111:  املائدة [  

                

                                         

                                     

         ] 72 – 71: يونس [    

وحبفظ الذِّكْر املُتعلِّق كتاا ، نص ل اهللا تعاىل حبفظ أما يف الرسالة اخلامتة ، اليت تكفَّ.. 
حمفوظة ، وال ميكن فإنَّ شعائر العبادات من ملّة إبراهيم عليه السالم ، قادم ا كتواصل 
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طلق على املنقادين اخلاضعني جبوارحهم ت   فإنَّ صفة  .. ولذلك .. إضاعتها

أصبحت حمصورةً يف     فهذه الصفة ...بعض أتباع منهج الرسالة اخلامتة من 
  ..بعي منهج الرسالة اخلامتة متبعض 
                   

  ] 5: املائدة [ 
يعـرض  بأن ،  عليه السالمرسوله لاهللا تعاىل يتأكَّد معنا يف أمر  ، وما نذهب إليه.. 

علـى  و، )  الرسالتني السابقتني أتباع –هنا  –وهم ( الذين أوتوا الكتاب  اإلسالم على
  : إالَّ بعـد أن يسـلموا  وبأنهم ال يهتدون ،  )األميني ( ن مل يؤتوا الكتاب الذي   

      ..  

              

                         ] 20: آل عمران [  
فكيف من املمكن أن يكونوا متصفني بصفة املسلمني ، ويأمر اهللا تعاىل رسوله عليه .. 

      يصف حاهلم و ،    : السالم بأن يقول هلم 
                       كيف ؟ !!! ..؟.. !!!    

، باخلضوع احلسي  –فيما تتعلَّق  –وتعلّقها  ،    هذا املعىن لكلمة .. 
  ..ى أمامنا يف اآلية الكرمية عرب شعائر عبادات يريدها اهللا تعاىل ، نراه يتجلَّ
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                 ] 78: احلج [    

  ال ميكن فصلُها عن سياقها السابق ،       العبارة .. 

                                ، فالذين
والذين اجتباهم ) آين وليس كما يذهب الظالميون حسب معناه القر( يؤمرون باجلهاد 

هم كذلك ، يتصفون ذه الصفات ، اهللا تعاىل وما جعل عليهم يف الدين من حرج ، 
  ) ..أبوة روحية عقدية ( إبراهيم عليه السالم كوم على صراط ملّة أبيهم 

  :سواء كان ،         :يف العبارة     : والضمري

  .. كلمة ، كيعود إىل اهللا تعاىل    يف العبارة    ..  

  ..ىل إ أو يعود     د ننزلت على الأُ، كون الرسالة اخلامتةحمم من يب
  :مجيعاً  عليهم السالم، بدعاء إبراهيم  فرع إمساعيل
              

             
              

                                   
    ] 129 – 127:  البقرة[ 

بعض أتباع الرسالة اخلامتة ، بتتعلَّق  هنا   أنَّ الصفة فالنتيجة واحدة ، .. 

   : للعبارة مباشرةوالعبارات التالية . ..امللتزمني باتباع ملّة إبراهيم عليه السالم 

       :         
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                          ، قتضى محل صفةن لنا أنَّ متبي

    علينا هو أن نكون شهداء على الناس منصاعني ملنهج الرسالة كشهيد ..  

         : بارات التالية مباشرة والع.. 

              

          ،  قتضى شهادتنا على الناس كوننا حاملني لصفةتؤكِّد لنا أن م         :

   العمل بثالثة أمور  هو :      

      ، هلاوعلى رأسها أو :    .  .      

ال يتصف ا إالَّ    وهنا نعود للنتيجة اليت وصلنا إليها أعاله ، أنَّ كلمة 
  .. من خيضع وينصاع لشعائر اهللا تعاىل اليت يريدها اهللا تعاىل ، وعلى رأسها إقامة الصالة 

 .. يف القسم األكرب من النصوص احلاملة لكلمة   نر ،بق ساها ت
  :بالترتيب ، مع حذف املكرر  صيغ اإلقامة، وها هي اإلقامة  إحدى صيغب

]]     ،،    ،،   ،،    ،،       
   ،،    ،،    ،،     ،،        ،،  

    ،،    ،،     ،،   ،،    ،،     
    ،،    ،،   ،،     [[   ..  

وظيفته  ته وفعلثب ، يءقام الشوأَ) .. ق ، و ، م ( هذه الكلمات هي من اجلذر .. 
                : اليت وجد هذا الشيء من أجلها 

وهو معلوم كجدار ، إقامة العبد الصاحل له ، اجلدار موجود قبل ف .. ] 77: الكهف [ 
جلها ، وذلك بسبب يت وجد من أشك أن يفقد وظيفته الولكنه على و، معلومة ظيفته وو
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يريد أن ينقض ،  هأنوما فعله العبد الصاحل هو أن ثبجد لأه ليقوم باته ، وهيوظيفة اليت و
  ..من أجلها 
ومعلومان أنهما كتابان موجودان ،  –ككتابني مساويني  –والتوراة واإلجنيل .. 

        : قوله تعاىل قبل نزول وذلك مساويان ، 
                           ] وإقامتهم ..  ] 66: املائدة

هي تفعيل أحكامهما والعمل ا ، مبعىن تفعيل وظيفتهما اليت من أجلها للتوراة واإلجنيل 
 : وكذلك األمر يف قوله تعاىل  ..ما اهللا تعاىل أنزهل               

             ] 68: املائدة [ ..  
ن متها ، قبل طلبه منهم بأإقا هممن وحدود اهللا تعاىل معلومة للذين يطلب اهللا تعاىل.. 

  : يقيموها ، وإالَّ كيف يطلَب منهم إقامتها 
                               

                 

                                      

           ] 229: البقرة [  

 ..لألمر اإلهلي ينا س موجوداً ومعلوماً قبل تلقِّ تعاىل بإقامته ، أليين الذي يأمر اهللالد
  : بإقامته                                 

               ] ؟  ] 13: الشورى..  

 ..    والبشر ( اليت ترد بأل التعريف ، ويأمر اهللا تعاىل رسله عليهم السالم
قيام  ىلإبإقامتها ، من عصر إبراهيم عليه السالم ، إىل نزول القرآن الكرمي ، ) من بعدهم 
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من املمكن لعاقل أن يتخيل بأنَّ اهللا تعاىل  كيف!!! .. كيف ال تكون معلومة ؟.. الساعة 
  !!! ..يأمر بإقامة ما هو ليس معلوماً ؟

    ، نكرة بصيغة  –يف كتاب اهللا تعاىل  –ومل ترد اليت ترد بأل التعريف
هذه الصالة .. واليت يأمر اهللا تعاىل بإقامتها ، من عصر إبراهيم عليه السالم وال مرة ، 

كيف من املمكن لعاقل أن يتخيل دالالا خمتلفة ما بني عصرٍ  ، صيغة اليت ترد اذه ال
  !!! ..؟   ، يف الوقت الذي يراها تراد بذات الصورة  وآخر

يتخيل أنَّ اهللا تعاىل يأمر بإقامة جمهول ال يعلمه  كيف من املمكن لعاقل أن.. 
املمكن لعاقل أن يتخيل بأنَّ األمر ذاته املرسوم  وكيف من !!! ..مورون بإقامته ؟أامل

 ة ، وبني نصيصف تعلّقه بفترة زمني ا يف كتابه الكرمي ، خيتلف ما بني نصبالصورة ذا
عرب ملّة إبراهيم ( الصالة هلا كينونتها املعلومة !!! ... علّقه بفترة زمنية أُخرى ؟يصف ت

  .. والعمل ا كأمرٍ معلوم  وإقامتها هي تفعيلها )عليه السالم 
 ..ة باهليئات املعلومة ، وإقامة الصالة كشعائر تعبد احلركات ديليس املراد منها جمر

ما يتعلَّق  نتهاء عن كلِّاالهو واألقوال اليت نتلفّظها فيها ، إنما ذلك هلدف أمسى ، 
  .. له جلَّ وعالتعظيماً  يف حياة اإلنسان ، وأيضاً لذكْر اهللا تعاىل ، بالفحشاء واملنكر

               ] 14: طه [     

              

                                   ] 45: العنكبوت [     

 .. َّما نذهب إليه من أن    ، من عصر إبراهيم عليه السالم معلوم أمر

           : ى يف قوله تعاىل يتجلَّ

                                  

         ] 60 – 59: مرمي [ ..  
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  ..اعته إضاعة األمر هي إمهاله وعدم اعتماده ، مع كونه موجوداً بعد إض.. 
          ] 171: آل عمران [  

          ...    ] 195: آل عمران [  

         ] 170: األعراف [  

          ] 120: التوبة [  

، مبعىن أنَّ الصالة هي  )ضاع ( من الثالثي ) عت الصالة ضا (اهللا تعاىل مل يقل .. 
، من      : إنما يقول جلَّ وعال..  معلومةاختفت ومل تعد بذاا 

جعلوها فقد ،  علوهافمل يقيموها ومل يف ، أولئك اخلَلْ:  ىن، مبع) أضاع : ( الرباعي 
 وهذا ..عرضوا عنها ومل يقيموها أهي موجودة ومعلومة ، لكنهم .. غري معتمدة ومهملة 

هي ذاا  – تؤكِّد وجود الصالة هذه العبارة ..    : حممول بالعبارة 
يآا  ةموجود –كما رأينا  – ، فهي قبل نزول النص القرآين –يآا وأساسها 

   ..وأساسها من عصر إبراهيم عليه السالم 
 ..    ا هي مننودالالت هذا ) ص ، ل ، و : ( اجلذر كما بي ،

.. ي ألجله ، توجهاً إليه االنصهار واالنغماس الروحي مع مراد من نصلِّ: اجلذر تعين 
      معرفة بأل التعريف   صيغة املصدر بإالَّ  –رأينا  كما –اليت ال ترد والصالة 

    ، ذا اجلذر اللغوي ا صيغة مصدر ، حتمل كلَّ الدالالت احملمولةكو ،
  ..حامل لكلِّ فروع دالالت اجلذر اللغوي  –كما نعلم  –واملصدر 
 .. أنَّ ،ه قولما أود    االنصهار ر هذه ، تشمل كلَّ معاين بصيغة املصد

وصوالً ، احلالة الروحية املعنوية ابتداًء من  واالنغماس الروحي مع مراد من نصلّي ألجله ،
وهذا يتعلَّق بالسياق النصي  ،ىل الصالة احلركية املعلومة اليت نؤديها مخس مرات يف اليوم إ
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تعين ، يف قوله تعاىل التايل    نَّ ال شك أف. ..   احمليط بكلمة 
، إاًء لفعل اجلنايات اليت يتصف ا املعنيون ، االنصهار الروحي واالجتماعي يف اتمع 

  :املعجزة الكربى : وقد بينت ذلك بالتفصيل يف كتاب 
                              

            
                   ] 5: التوبة [     

  : وأيضاً يف قوله تعاىل .. 
               

                      ............    ] 77: النساء [  

  :املعلومة  الصالة احلركية ينتع ، ية يف النصوص التاليةاملعن   وال شك أنَّ 

               

                                  

            

                            ]102 – 101: اء النس [  

            

                           ] 6: املائدة [  

            ] 114: هود [  

              ] 78: اإلسراء [  
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 األمرين ينتع ، فيهااليت ترد الكرمية النصوص معظم يف    وال شك أنَّ  ..
 اهللا تعاىل ، وتعين أيضاً الصالة كلِّ عملٍ يؤدي إىلوحي املعنوي يف معاً ، تعين اجلانب الر

  ..اليت نديها مخس مرات يف اليوم احلركية املعلومة 
   اليت ترد فيها كلمةالقرآنية وما يفعله الضالّون املُضلّون ، أنهم يأتون بالنصوص .. 
   تمعين فيها تع يف سياقاتويقومون  االنصهار الروحي واالجتماعي يف ا ،

دف  ، إضالالً للناس رات ورودها يف كتاب اهللا تعاىل ،على مجيع م هذا املعىنبإسقاط 
ويقومون إما باإلعراض عن النصوص اليت ترد .. الصالة احلركية املعلومة  إنكار وجود
الصالة احلركية املعلومة ، وإما بتفسريها  –صف فيما ت –لتصف    فيها كلمة 

جيعلون من .. بالنتيجة  ..هواؤهم التائهة اهللا تعاىل به من سلطان ، حامله أنزل فسرياً ما أت
ني جهل مستغلِّهوائهم الضالّة معياراً ومنظاراً ينظرون منه إىل نصوص كتاب اهللا تعاىل ، أ

اطّالعهم ، مت بعيهم وعدمضلّون  ضلّونفيملون حي،  مثاً عظيماًوحيملون بذلك إ ، غريهموي
  .. من يسري خلفهم يف هذا الضالل مث إو مثهمإ

 .. كما رأينا أنَّ ورود    بصيغة املصدر    بالواو: أي  ،
اجلانب الروحي املعنوي بكلِّ عملٍ يؤدي إىل اهللا تعاىل ، وجانب : يعين األمرين معاً 

  :صالة احلركية املعلومة ، أو تعين إحدامها ال
              

            ] 103: التوبة [     

              

                        ] 87: هود [     
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، أي حينما ترد ) بالواو ( لصالة حينما ال ترد بصيغة املصدر افإننا نرى أنَّ .. 
، ، كصالة خاصة عاً مما حيمله املصدر ، وهو الصالة املعلومة حبرف األلف ، فإنها تعين فر
  :) ص ، ل ، و ( هي فرع من دالالت اجلذر 

        ] 92: األنعام [  

             ] 162: األنعام [      

             ] 35: األنفال [   

              ] 110: اإلسراء [     

                                   

          ] 41: النور [     

         ] 2: املؤمنون [     

         ] 23: املعارج [     

         ] 34: املعارج [     

         ] 5: املاعون [     

 ..ة إلو نة من أقصى السنىل أقصى الشيعة ، لرأينا أنَّ إمجاعهم على ظرنا إىل األم
املسائل  كلِّأكرب من إمجاعهم على ) وأوقات ، وعدد ركعات كهيآت ، ( الصالة 

لة املواريث ، ال لو أخذنا مسأفعلى سبيل املث ..يف كتاب اهللا تعاىل الواردة نصاً وتفصيالً 
مسائل مذكورة نصاً يف  وهي ، خلإ....... لة اخلروج من النار لة الطالق ، مسأمسأ

أكثر بكثري من ما هو  –فيها  –من االختالف بينهم  أنه يوجد لرأيناكتاب اهللا تعاىل ، 
تتنا أوالسالم ،  من ملّة إبراهيم عليه، وذلك كون الصالة الصالة مسألة االختالف يف 

    ..ال اختالف فيه  ، فجوهر الصالة كأساس ... انكما بير ، كْحمفوظةً بالذِّ
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 يف   حلاملة لكلمة عني بالنصوص الكرمية ااملتنطِّ إتيان.. كما قلنا و.. 
كلِّ عملٍ يؤدي إىل اهللا تعاىل ، وإسقاط تعين اجلانب الروحي املعنوي يف  سياقات قرآنية

ذلك على مجيع مرات ورودها يف كتاب اهللا تعاىل ، من أجل إنكار وجود الصالة احلركية 
  ..إضالل الناس وتلبيس مادته األهواء التائهة ، بغية  ، املعلومة ، هو جهلٌ

..  ة مواقيتهاة احلركينا أنَّ للصالة الشعائريتأخريهاوهذه الصالة ال جيوز .. بي  
أو عدم القيام ا ، مهما كانت الظروف ، فحتى يف ظروف احلرب واملواجهة مع العدو 

  :ال تسقط ، وهي واضحة وضوح الشمس وسط النهار بأنها حركية 
             

                                     

                                        

                                      

                                     

            

            ]101:  النساء – 
103 [  

 ..بل مجيع املؤمنني ؤوهذه الصالة تى من قيف الوقت ذاته ،  –يف ذات املكان  –د
  :شطر املسجد احلرام أثناء تأديتها  حيث يتجهون مجيعاً

               

           ]149:  البقرة [  

  .. عند القيام ا ) الوضوء (  وال جتوز هذه الصالة إالَّ بالغسل.. 
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                           ] 6: املائدة [  
، ) الوضوء ( ال تصح إالَّ بالغسل اليت يأمر اهللا تعاىل بإقامتها ،    فهذه .. 

د ، وهلا هيآهها احملددة ، وهلا توجا احملددة واملعلومة وبطهارة اجلسم ، وهلا أوقاا احملد
ضلِّ، نكرها من عصر إبراهيم عليه السالم ، فكيف إذاً لعاقل أن يها جمرد مالً الناس بأن

   !!! ..كيف ؟ !!! ..صلة روحية ال عالقة هلا باهليآت احلركية ؟
..  االستشهاد باآلية الكرمية التالية على أنَّ الصالة هي صالتان فقط]]   

   ،،     [[  ة اجلهلوالتضليل هو قم:  

                              

               

               

                                  

     ] 58: النور [  
 بأحكامكما نرى ، وال عالقة هلا ، هذه اآلية الكرمية تبين أحكام االستئذان .. 

يف  ]]      ،،     [[ترد فيها العبارتان فالصالة وأوقاا ، 
فمن .. ، إطالقاً يد ال عالقة هلا بالصالة ال من قريب وال من بعاجتماعية سياق مسألة 

ومثل ذلك كمثل .. قمة السفاهة االستشهاد ذه اآلية الكرمية على وجود صالتني فقط 
ال يوجد لإلنسان رأس وال رجل وال عني ، ال يوجد لإلنسان إال يد ، ألنَّ : من يقول 

  :هذه األعضاء مل ترد يف قوله تعاىل                     ] املائدة :

  ..األمر ال يستحق الرد ، فهذا واضح لكلِّ من عنده حد أدىن من اإلدراك واملنطق و ] 38
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..  ة قبل إبراهيم عليه السالم ، كماعدم ورود كلمة الصالة يف سياقات قرآني
 تعاىل ، من رأينا ، مع وجود مناهج مع هؤالء الرسل عليهم السالم تأمر بالصلة مع اهللا

وعالقات اجتماعية ،  روحية الصالة ليست جمرد صلة خالل تنفيذ أوامره ، يؤكِّد لنا أنَّ
ها ألنَّ نذر عملنا فالصالة هلا هيآا وحركاا اليت ال بد من أدائ..  الضالّونكما يتوهم 

  ..صالة يوم اجلمعة  أداء إىل السعيكما هو يف  ونذهب إليها ،
              

               

             ] 10 – 9: اجلمعة [  
!!! .. فهل كانت الرساالت السابقة خالية من الصلة الروحية مع اهللا تعاىل ؟.. 

حالة هلا هيآا وأوقاا وطقوسها وماهيتها املستقلّة ، كما  –فيما تعنيه  –الصالة تعين 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل نرى 
 .. وما نراه يف كتاب اهللا تعاىل ، أنَّ عطف الركوع على إقامة الصالة ، وعطف

إقامة الصالة على العبادة ، وعطف العبادة على الركوع والسجود ، هو يف نصوص قرآنية 
مبعناها املعنوي ، وليس كهيئات معلومة نقوم ) الصالة والركوع والسجود ( تكون فيها 

 ةا يف صالتنا احلركي  ..  
           ] 43: البقرة [     
           ] 55: املائدة  [     
               ] 14: طه  [     

          

         ]77:  احلج [  
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يف مجيع مرات ورودها ،    صر دالالت كلمة فكما أننا ضد ح.. 
 –حنن أيضاً .. بالصالة احلركية اليت نؤديها مخس مرات يف اليوم ، إضافة لصالة التطوع 

ضد إنكار هذه الصالة احلركية كشعرية من الشعائر اليت يأمر اهللا تعاىل  –يف الوقت ذاته 
  ..اهللا تعاىل بشكلٍ جلي  ا ، واليت حتملها نصوص من كتاب

..  13( ترد ) ر ، ك ، ع ( يف كتاب اهللا تعاىل ، نرى أنَّ مشتقّات اجلذر  (
واملعىن ارد ملشتقّات اجلذر .. مرة ، ويف مجيع مرات ورودها نراها تتعلَّق باإلنسان 

.. هللا تعاىل كتهيئة للدخول يف حالة القرب من ا، هو تغيري احلالة ) ر ، ك ، ع ( اللغوي 
  ..وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل 

                                         

                                  

                                  

            ] 24 – 23: ص [  

ة نوأنَّ هذا املوقف كان فت نه تسرع يف حكمه ،ن أيقن ألسالم ، بعد أفداود عليه ا.. 
له ، خر عائداً إىل اهللا تعاىل ، عائداً إىل احلالة اليت كان فيها منقطعاً إىل اهللا تعاىل يف 

كاسم فاعل ، حيث الوصف يتعلَّق به ذاته    وما نراه هو ورود كلمة .. احملراب 
  ..يئة الركوع كهيئة  كشخص ، وليس

  ..وهذا املعىن للركوع نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
                                

       ] 48 – 46: املرسالت [      
عودوا : وإذا قيل هلم : مبعىن            لكرميةاآلية ا

  ..إىل اهللا تعاىل ال يعودون 
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  ..وأيضاً نراه يف قوله تعاىل .. 
          

          ] 77: احلج [  

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
                                    

     ] 55: املائدة [  

يقيمون : مبعىن         : العبارة .. 
م عائدين إىل اهللا تعاىل ملتموما نراه أنَّ .. سني رضاه الصالة ويؤتون الزكاة ، حال كو

، حيث األمر يتعلَّق م ) راكع ( هي مجع مذكّر سامل السم الفاعل    : كلمة 
  ..شخاص ، وال يتعلَّق بالركوع كهيئة كأ

  ..وهذا املعىن للركوع ، نراه يف قوله تعاىل .. 
           ] 43: البقرة [  

           ] 43: آل عمران [  

      

      .......   ] 112: التوبة [  
) : راكع ( السم الفاعل  فما نراه يف هذه اآليات الكرمية هو ورود مجع مذكَّر سامل

]]     ،،    ،،   [[  حيث الركوع املعين ،
  ..يصفهم كأشخاص ، وليس كهيئة 
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    وهي النصوص اليت ترد فيها باقي مشتقّات اجلذر [[: بينما يف النصوص التالية .. 
، حيث الوصف هليئة الركوع ، )) ركَّع (( نرى صيغة مجع التكسري  ]]) ر ، ك ، ع ( 

  .. كهيئة من هيئات الصالة احلركية املعلومة ، ونرى أنَّ هذه الصيغة تسبق السجود 
                                 

               
  ] 125: البقرة [ 

                            

       ] 26: احلج [  

               

        .......   ] 29: الفتح [  

ص ع مجع مذكَّر سامل ، فإنه يعين األشخاكاسم فاعل يجمحينما يرد الركوع ..  إذاً
يعين اهليئة فإنه ) ع ركَّ( وحينما يرد كجمع تكسري  ..كأشخاص عائدين إىل اهللا تعاىل 
كون البشر ،  لَّق إالَّ بالبشروالركوع ال يتع ... املعلومةكهيئة ركوع يف الصالة احلركية 

  ..إمكانية لالبتعاد عن مراد اهللا تعاىل  مهم من عنده –كمخلوقات حمسوسة  –
.. سان وغريه من املخلوقات ، نفتتعلَّق باإل )س ، ج ، د ( ما مشتقّات اجلذر بين

. ..واالنصهار يف الصلة مع اهللا تعاىل  ،تعين الدخول يف حالة القرب من اهللا تعاىل و
س ، ( ملشتقّات اجلذر  تتجلّى عظمة صياغة كتاب اهللا تعاىل ، بورود متساوٍ. ..ولذلك 
  ) ..س ، ب ، ح ( ، مع مشتقّات اجلذر ) ج ، د 
: يف كتاب اهللا تعاىل ترد مبرات ورود ، كالتايل ) س ، ج ، د ( مشتقّات اجلذر .. 

، )  1( ، تسجدوا )  2( ، تسجد )  2( ، أسجد )  6( ، سجدوا )  2( سجد  [[
، )  4( ، يسجدون )  1( يسجدوا ، )  1( ، يسجدان )  3( ، يسجد )  1( نسجد 
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، )  1( ، ساجداً )  4( ، السجود )  1( ، اسجدي )  9( ، اسجدوا )  2( اسجد 
، مسجد      )  2( ، السجود )  11( ، سجداً )  10( ، الساجدين )  1( الساجدون 

  ..مرة )  92= ( اموع ..  ]])  6( ، مساجد )  2( ، مسجداً )  20( 
  :يف كتاب اهللا تعاىل ترد مبرات ورود ، كالتايل )  ح،  بس ، ( ذر ومشتقّات اجل

)  1( ، تسبحون )  1( ، تسبح )  1( ، سبحوا )  3( ، سبح )  2( يسبحون  [[
، )  2( ، يسبحن )  7( ، يسبح )  1( ، نسبحك )  1( ، نسبح )  1( تسبحوه 
، )  1( ، سبحوا )  3( ، سبحه )  13( ، سبح )  1( ، يسبحونه )  5( يسبحون 
، )  9( ، سبحانك )  18( ، سبحان )  1( ، الساحبات )  2( ، سبحاً )  1( سبحوه 
، املسبحني       )  1( ، املسبحون )  1( ، تسبيحهم )  1( ، تسبيحه )  14( سبحانه 

  ..مرة )  92= ( اموع ..  ]])  1( 
  ..تعاىل ما يف السموات واألرض فكما أنه سبح هللا .. 
              ] 1: احلديد [    

  ..يسجد هللا تعاىل ما يف السماوات وما يف األرض .. كذلك .. 
              

        ] 49: النحل [     

وكما رأينا يف الركوع ، أنه حينما يرد الركوع كاسم فاعل يجمع مجع مذكَّر .. 
سامل ، فإنه يعين األشخاص كأشخاص عائدين إىل اهللا تعاىل ، وحينما يرد كجمع تكسري 

نرى األمر ذاته يف .. ركوع يف الصالة احلركية املعروفة يعين اهليئة كهيئة فإنه ) ع ركَّ( 
ومجع املذكّر السامل له ، يرد حبيثية تصف الساجدين ) ساجد ( السجود ، فاسم الفاعل 

  ..يئة حبيثية تصف اهلكأشخاص ، وليس 
 .......           ] 11: األعراف [    

       ] 120: األعراف [   
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 .......    .......     ] 112: التوبة [  

            ]4: يوسف [  

             ] 29: احلجر [   

           ] 31: احلجر [  

            ] 32: احلجر [    

          ] 98: احلجر [    

       ] 46: الشعراء [    

       ] 219: الشعراء [      

             ] 72: ص [      

          .......    ] 9: الزمر [      

، كهيئة هيئة السجود  حبيثية تصف، كجمع تكسري    وترد كلمة .. 
  ..كأشخاص  الساجدينشخاص األوليس 
             ] 58: البقرة [  
               ] 154: النساء [  

           ] 161: األعراف [  

            ] 100: يوسف [  

             ] 48: النحل [  

          ] 107: اإلسراء [  
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             ] 58: مرمي [   

            ] 70: طه [    

         ] 64: الفرقان [    

          .......    ] 15: السجدة [    

 .......         .......   ] 29: الفتح [     

على  –كهيئة  –تسحب    وما جيب أن نعلمه ، أنَّ دالالت كلمة  ..
ليس كسجود ) يف الصالة ( فالسجود هللا تعاىل  ..النصي  يف وصف سياقهااحلالة اليت ترد 

 ..بين إسرائيل عندما دخلوا الباب أبوي يوسف عليه السالم وإخوته له ، وليس كسجود 
لكلِّ  ..لكن ) .. س ، ج ، د ( من اجلذر اللغوي  ذاته ، ونابعاملعىن ارد للسجود هو 

نافلة القول ، وهذا من .. ضمن سياقها النصي املُصور هلا هيئتها املتعلّقة ا سجود حالة 
فمن يتوهم أنَّ هيئة السجود هي ذاا لكلِّ احلاالت ، إنما يفرض  وال حيتاج لبيان ،

وما يتعلَّق بذلك ، ز بني مراتب املسجود له يف كلِّ حالة  مييوالأهواءه الضالّة على النص ، 
  .. هليئة السجودحيثيات  من

يصف األشخاص ) ساجد ( واحلقيقة اليت وصلنا إليها ، أنَّ اجلمع السم الفاعل  ..
هذه احلقيقة .. يصف اهليئة للسجود ) سجداً ( كأشخاص دون اهليئة ، وأنَّ مجع التكسري 

فعندما .. ى أمام أعيننا يف قصة موسى وهارون عليهما السالم مع سحرة فرعون تتجلَّ.. 
السحرة حال تصف    كان السياق يتحدث عن األشخاص ، حيث كلمة 

تقدمي موسى على هارون عليهما السالم ، فال نرى  كأشخاص ، وليس كهيئة سجود ،
   .. م شك أنَّ موسى أعلى من هارون عليهما السال
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             ] 117: األعراف  - 
122 [  
                                         

                                   

                    
    ] 48 - 43: الشعراء [ 

تصف    حال املوقف ، حيث كلمة  وعندما كان السياق يتحدث عن.. 
تقدمي هارون على موسى عليهما السالم ، نرى حال هيئة السجود اليت سجدها السحرة ، 

فال شك أنَّ هارون هو األقرب بالنسبة هلم كونه أفصح لسانا من موسى عليهما السالم ، 
    ..وهو من يتواصل معهم بشكلٍ مباشر أكثر من موسى عليه السالم 

                                     

                                    

                                     

               

       ]70 - 65:  طه [ 

 .. أنَّ مجع التكسري  –يف كتاب اهللا تعاىل  –ما نراه]]          ،،

   [[  ر هليئة الركوععطف مل ، واملصوهيئة السجود عليه ت]]     ،،

   [[ ..    
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    ] 125: البقرة [  

                            

       ] 26: احلج [  

               

        .......   ] 29: الفتح [  

      ،،  [[فما نراه أنَّ هيأيت الركوع والسجود .. 

  [[ ، عطفا على بعض ، متّت معاملتهما كاسم واحدما  مبعىن مل يوذلك كو
صالة ف.. تقبل الصالة لمعاً من هاتني اهليأتني  يف الصالة ذاا ، وال بدمتالزمتني هيأتني 

  ..غري مقبولة سجود غري مقبولة ، وصالة دون دون ركوع 
وما نراه أنَّ العبارات السابقة لوصف القيام يأيت الركوع والسجود ، تصف .. 

      [[: املوجودين يف بيت اهللا تعاىل بصيغة مجع املذكّر السامل 

     ،،     
   [[ الثاين ( والعكوف ،  فالطواف الذي ناب عنه القيام يف النص (

ته عن  امهمنوكلٌّ  ،) كما مها هيأتا الركوع والسجود (  دتنيليسا هيأتني حمدله استقاللي
  ..جاءا معطوفني على بعضهما ، وبصيغة مجع املذكّر السامل .. لذلك  ..اآلخر 
 .. ما جيب أن نعلمه أنَّ كلمة :    :   

      ] تعين هيئة الوقوف ، ال]  26: احلج 
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يف الصالة واليت تسبق الركوع ، فهي تصف األشخاص املوجودين يف بيت اهللا تعاىل 
 مجع مذكَّر ساملاُستبدلت بالعاكفني يف النص اآلخر ، وجاءت .. لذلك .. كعاكفني فيه 

          ]125: لبقرة ا [ ..  

     : يف قوله تعاىل    وأيضاً كلمة .. 

    ] ال تعين هيأة الوقوف يف الصالة واليت تسبق الركوع  ] 64: الفرقان ،.. 
  :يف قوله تعاىل  وهذا ما نراه جلياً

                 ]

  .. ] 9: الزمر 

صف املعين كفرد يتقرب ت، وبالتايل هي اسم فاعل    فما نراه أنَّ كلمة 

   ونرى أنَّ كلمة  ،هليئة السجود وصفاً  هنا الوصفإىل اهللا تعاىل ، وليس 

حاالً للسجود         يت العبارة وتأ.. معطوفة عليها 

   ..         : فحال السجود والقيام هنا هو .. لقيام لو
الصالة ، تكون مسبوقةً بوقوف على يف ) املعلومة ( هيئة الركوع ال شك أنَّ .. 

أُخرى إىل حالة اليت عليها اإلنسان ،  هو تغيري احلالة –كما رأينا  –القدمني ، فالركوع 
كتهيئة للدخول حالة الركوع ،  ىلإ هو تغيري حالة الوقوف –يف الصالة  –والركوع .. 

  .. ] 19: العلق [       : يف حالة القرب من اهللا تعاىل حيث السجود 
 ..يف الصالة ،  هناك وقوفقدمة هليئة الركوع ، فمن الوقوف هو مهيئة تتم 
.. وبعد البدأ ا ، فهيئة الركوع تكون داخل الصالة  ..هليئة السجود  كمقدمة الركوع

كون لركوع تهيئة ال أنَّ فال ميكن لعاقل أن يتخي ..وكلُّ ذلك معلوم ، وال خالف فيه 
  ..ا  ءوقبل البد خارج الصالةهي من حالة 
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   .. ًهناك.. إذا : -  بتدأ الصالة بهتغيري .. وقوف ت ومن هذا الوقوف يتم
.. هيئة السجود  -  : ل مقدمةوهيئة الركوع هي .. هيئة الركوع  -:  احلال إىل

  .. تعاىل حيث اإلنسان يف هيئة السجود يكون أقرب ما يكون إىل اهللا
ستنبطة هذه االستدالالت م أليس كلُّ.. أليست هذه هي الصالة اليت نصلِّيها ؟ .. 

نه ال وجود هلذه الصالة يف أون فكيف إذاً يزعم الضالّون املُضلِّ ..من كتاب اهللا تعاىل ؟ 
طهارة حتتاج ل مل يبين لنا كتاب اهللا تعاىل أنَّ هذه الصالةأ ..!!! .كتاب اهللا تعاىل ؟

وأنه علينا أن نتوجه ..  وهو أمر يتعلَّق بأجسامنا ؟ ) الوضوء ( تسبق بالغسل و،  جسمية
اليت علينا أن نؤديها احملددة وأنَّ هلا أوقاا  ..؟ إىل املسجد احلرام أثناء تأديتها بأجسامنا 

واضحة جلية هناك حركات ) واملعركة حيث اخلوف ( وأنه يف صالة القصر  ..؟ فيها 
، وال شك  اًركوع يبين لنا كتاب اهللا تعاىل أنَّ يف الصالة ملأ ..ياغة النص ؟ يف ظاهر ص

فكيف إذاً .. ؟  اًسجودفيها أنَّ أنَّ هذا الركوع يكون انطالقاً من حالة الوقوف ، و
.. !!! .ة ؟ىن من إدراك قواعد اللغينكرها عاقلٌ مؤمن بكتاب اهللا تعاىل مدرك للحد األد

    ..لقى السمع وهو شهيد نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو أ
 .. ة معلومةنان أوقات أداء الصالة كشعرية حركيان يبييف كتاب اهللا تعاىل نص:  
            ] 114: هود [     

              ] 78: اإلسراء [     

 : العبارة        ى فيهما صالتان ، مها صالة الفجرؤديف ( تعين فترتني ت
:  عبارة وال) .. يف الطرف الثاين من النهار  (، وصالة املغرب ) الطرف األول من النهار 

            اية الطرف الثاين من تعين جانباً من الليل ، حيث الليل يبدأ بعد
.. النهار ، وقبل بداية الطرف األول من النهار ، ويف هذه الفترة تؤدى صالة العشاء 

 : والعبارة                   أداء صاليت الظهر والعصر  فتريتتعين.. 
  : األمريتعلَّق ذا  النص التايل الذي )مثَّ أمتّوا الصيام إىل الليل ( سأنقل من حبثي .. وهنا 
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 : كلمة ..  [[      وال ) ل ، ي ، ل : ( هي صيغة مصدر من اجلذر ،
ل يف كتاب اهللا تعاىل واللي.. توجد يف كتاب اهللا تعاىل مشتقّات ألفعال من هذا اجلذر 

  :يقول تعاىل .. الظالم الكامل ، حبيثية ال وجود فيها خليط من ضياء : يعين 
                                      

                                     

                                

       ] 72 – 71: القصص [  
يبين لنا حقيقة ، مفادها أنه مبجرد  ما نراه يف هذا النص الكرمي ، أنَّ اهللا تعاىل.. 

 وجود خيط من ضياء ، ينتهي الليل ، وهذا ما يؤكِّده ورود كلمة        بصيغة

 : النكرة                                  

              .. من ضياء تنتهي حالة الليل د وجود خيطفبمجر..  
لو : مبعىن .. لو أنَّ الليل حيتمل اختالطاً ما بني خيوط الضياء وخيوط الظالم ..  

من الفجر حىت طلوع الشمس حيث الطرف ( كانت حالتا تداخل الظالم مع الضياء 
حىت دخول الظالم بشكلٍ كامل حيث الطرف األول من النهار ، ومن غروب الشمس 

لو كانت هاتان الفترتان جزءاً من الليل ، لكان : مبعىن .. تابعتني لليل ) الثاين من النهار 
الذي ال وجود خليط من الظالم فيه ، ) أي بالنهار ( الليل ال ينتهي إالَّ بالضياء الكامل 

جزءاً من ) ما بني الظالم والضياء حيث فيهما االختالط ( وذلك كون هاتني الفترتني 
  : ملا كان النص الكرمي بالصيغة .. لو كان األمر كذلك .. الليل       

          .. فيهما ضياء خيتلط مع ) نعين طريف النهار ( فهاتان الفترتان

 :  عز َّ وجل الظالم ، وبناء على جهل اجلاهلني ، كيف يقول املوىل        
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          وجد فيه خيوطٌ منة الليل ، يف الوقت الذي تللخروج من سرمدي ،
فما !!! .. كيف ؟!!! .. الضياء يف طريف النهار ، اللذين يزعمون أنهما يتبعان لليل ؟

من إله غري (( : هو العبارة  –يلة التائهني الذي ال أساس له إالَّ يف خم –يناسب هذا الوهم 
  ..، أي بضياء كامل ، ال وجود فيه خليط من ظالم  ))اهللا يأتيكم بنهار 

نعين طريف النهار ، حيث الطرف األول ( أال يقول املتوهمون بأنَّ هاتني الفترتني .. 
دخول الظالم من الفجر إىل طلوع الشمس ، والطرف الثاين من غروب الشمس إىل 

حسب زعمهم ، مها ضمن إطار زمن الليل ، .. إذاً .. جزٌء من الليل ؟ ) بشكل كامل 
ال ينتهي الليل إالَّ بنهايتهما ، أي بالنهار الذي ال وجود  –حسب زعمهم  –وبالتايل 

فما يناسب هذا .. خليط ظالمٍ فيه ، ألنه يوجد يف طريف النهار ضياٌء مختلط مع الظالم 
، أي بضياء كامل ال  ))من إله غري اهللا يأتيكم بنهار (( : زعم هو العبارة املُفترضة ال

  : ما نراه أنَّ اهللا تعاىل يقول .. لكن .. وجود فيه خليط من ظالم      

          أي ، :من ضياء ، وهذا يعين أنَّ الليل خيلو من أي من  خبيط خيط
  ..ال يتبعان لليل ) طريف النهار ( ضياء ، وهذا يؤكِّد أنَّ فتريت اختالط الظالم مع الضياء 

 : واية اآلية الكرمية ..          :             

                                 

     شريحاكي املوقف احملمول بالنص  –، تة تإىل ما نذهب  –كلمسة بالغي

 : ففي حالة .. إليه         من ال تكون هناك رؤية ، حيث ال وجود خليط ،

 : ضياء ، والتواصل يكون بالسمع          ..  

 : يقول تعاىل .. وباملقابل ..                       

                         .. اهللا تعاىل يقول :       
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             :      .. اهللا يأتيكم (( املوىل جلَّ وعال مل يقل غري إله نم
ومها طرفا ( ألنَّ فتريت إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل .. ملاذا ؟ ..  ))بظالم 

، ليستا جزءاً من الليل ، وفيهما تتداخل ) النهار حيث اختالط خيوط الظالم بالضياء 
ال ينتهي النهار وطرفاه إالَّ .. لذلك .. وط الضياء ، يعين فيهما ظالم خيوط الظالم مع خي

وهذا ما تنطق .. حبلول الليل ، حيث الظالم الكامل الذي ال وجود فيه خليط من ضياء 
 : به العبارة الكرمية                 ..  

ه ظالم ، والليل هو ظالم كامل ال يوجد فيه النهار هو ضياء كامل ، ال يوجد في.. 
وطرفا النهار ، .. ضياء ، والتداخل بني خيوط الضياء والظالم يكون يف طريف النهار 

 : حيث اهللا تعاىل هو من يسميهما بذلك        ويعطف عليهما ، :      

      :                         ] ال ميكن  ] 114: هود
من املستحيل أن يسمي اهللا تعاىل جزءاً من الليل .. أن يكونا تابعني لليل وجزءاً منه 

 : بالعبارة        .. للبصرية م ذلك إالَّ فاقدليس لليل أطراف ، ..... وال يتوه
لطرف املعين ليس حلظة من الزمن ، والليل ال حيتمل تدرجاً أو وجود خيط من ضياء ألنَّ ا

  ..بينما طرفا النهار ، يوجد فيهما التدرج واالختالط ما بني خيوط الظالم والضياء .. 

 : العبارة ..            وجوانب من الليل ، ومنازل من الليل ، : تعين
 –إذاً  –فكيف .. ، تدخل ضمنها أي فترة من فترات الليل ، من بدايته إىل ايته  وبالتايل
 : يكون        عطَف عليهما مباشرة العبارةجزءاً من الليل وي :       

      ..إن كان !!! .. كيف ؟          حسب  –جزءاً من الليل ، فهما

 داخالن يف دالالت العبارة  –هذا الزعم            ..  
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) مع طرفيه ( من هنا نرى أنَّ الليل يكون حيث ال وجود خليط من ضياء ، والنهار 
يكون بوجود خيط من ضياء ، حيث النهار ال وجود فيه خليط من ظالم ، ويف طرفيه 

هذا ما يدركه كلُّ من يدرك احلد األدىن من .. الظالم اختالط ما بني خيوط الضياء و
  ..دالالت آيات كتاب اهللا تعاىل ، اليت يؤكِّد الكثري منها هذه احلقيقة 

األرضي من الليل  أنَّ فترة االنتقال يف كتاب اهللا تعاىل ، –واضحاً جلياً  –ما نراه .. 
االنتقال من النهار إىل الليل األرضي  ، وفترة) ما بني الفجر وطلوع الشمس (  إىل النهار

، ومها الفترتان اللتان تتم ) حيث الظالم الكامل ما بني غروب الشمس ودخول الليل ( 
ما بني الليل والنهار ، مها فترتان ال تتبعان لليل ، فلم ) التداخل (  يالجفيهما عملية اإل

  –يف كتاب اهللا تعاىل  –فان أُضيفا مها طر.. يذكر لنا كتاب اهللا تعاىل وجود طرفني لليل 
 : للنهار ، وليس لليل ، فقد مسامها اهللا تعاىل        منهما حيث كلُّ طرف ،

 من فرائض الصالة ، وعطف عليهما تؤدى فيه فريضة           :    

                      ..   
ال شك أنَّ الطرف األول من النهار ، هو الفترة اليت تؤدى فيها صالة الفجر ، .. 

حيث ال ( وتنتهي مع طلوع قرص الشمس ) حيث أول خيط للضياء ( وتبدأ بالفجر 
  : )الطرف األول للنهار ( فما نراه أنَّ هذه الفترة ) .. وجود خليط من الظالم 

  .. ، من ضياء ل هو الليل حيث ال وجود خليطأو ين ، بني حدتقع بني حد
وبني حد ثان هو وجود قرص الشمس على مستوى األفق ، حيث ال وجود خليط من 

  ..ظالم 
  .. ل خيط ضياء من الفجر ، يبدأل من النهار ، حيث أومن بداية الطرف األو

يكون كامالً قبل البداية ، لتتالشى خيوط الظالم عند اية  انسالخ خيوط الظالم ، الذي
هي الفترة االنتقالية : مبعىن .. هذا الطرف مع وجود قرص الشمس على مستوى األفق 

  ..من الليل حيث ال وجود خليط من ضياء ، إىل النهار حيث ال وجود خليط من ظالم 
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 .. ل من النهار ، ال نرى قرص الشمس يف السماء ، خالل فترة الطرف األو
  ..إنما يصلنا ضياء الشمس من وراء األفق 

 ..  ى فريضة صالة الفجرل من النهار ، تؤديف فترة الطرف األو..  
، بالنسبة ملنتصف النهار ، وإالَّ متاماً الطرف الثاين من النهار ، يناظر طرفه األول .. 

  :الطرف الثاين من النهار لرأينا ولو نظرنا إىل .. ملا كانا طرفني للنهار 
  .. ل ، هو هو وجود قرص الشمس على مستوىاألو ين ، احلديقع بني حد

يكون  –أيضاً  –األفق ، وهذا يقابل احلد الثاين من الطرف األول من النهار ، حيث 
  ..قرص الشمس على مستوى األفق 

و الليل كظالم ال يوجد فيه خيطٌ من واحلد الثاين من الطرف الثاين للنهار ، ه.. 
  ..ضياء ، وهذا يقابل احلد األول من الطرف األول للنهار 

  .. من بداية الطرف الثاين من النهار ، يبدأ دخول الظالم واختالطه خبيوط
الضياء ، حيث يكون الضياء كامالً يف بدايته ، ليتالشى الضياء يف ايته ، حيث يبدأ الليل 

ذا يقابل متاماً الطرف األول من النهار ، حيث يف الطرف األول من النهار تنسلخ وه.. 
  ..خيوط الظالم تدرجيياً لتتالشى يف ايته 

 ..  ماخالل فترة الطرف الثاين من النهار ، ال نرى قرص الشمس يف السماء ، إن
الطرف األول من النهار ، يصلنا ضياؤها من وراء األفق ، وهذا األمر هو ذاته ما يكون يف 

  .. حيث ضياء الشمس يصلنا من وراء األفق 
 ..  ى فريضة صالة املغربيف فترة الطرف الثاين من النهار ، تؤد..  
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ومن املستحيل أن يكون الطرف الثاين من النهار ، من العصر إىل غروب الشمس ،  
  ..وذلك ألسباب عديدة .. كما ذهب بعض املفسرين 

  .. ًل  –كواقع فلكي  –يف هذه احلالة املفترضة ، ال تناظر أبدامع الطرف األو
 : فقوله تعاىل ..                 نرى فيه إضايف كلمة ،     لكلمة

      ..نهار مبعىن هناك طرفان معنيان للنهار من مجلة أطراف النهار ، حيث لل

 : أطراف                            

                             ] هذه ..  ] 130: طه

 اإلضافة        اً ، بتقابلهما بالنسبة تعدان معلومان فلكيحدهما طرفان مين أن
  ..ملركز النهار ، ويتم معرفتهما بناء على هذا التقابل ، وهذا ال يكون إالَّ كما بينا أعاله 
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  .. وإن كان الطرف الثاين للنهار ، هو من العصر إىل غروب الشمس ، فهذا
 : مولة بالعبارة داخل يف الفترة احمليعين أنه                 ،

يزعمون .. إضافة لذلك .. فباإلضافة إىل ما يؤدي إليه زعمهم من تضييع لفريضة املغرب 
فضالً عن كون زعمهم هذا يتناقض مع دالالت الكثري من آيات .. تكراراً ال أساس له 

  ..كتاب اهللا تعاىل 
  .. ل أنَّ قد حيلود صالة يف النهار ، وذلك بأن يتخيوجلقائلٍ أن يقول ، ال ت
 : العبارة                  ، تصف فترة ما بعد الغروب إىل الليل

 : العبارة القرآنية : نقول .. وذلك لتربير ما يريده هواه            

      يان يف النهار ، ويف كتاب اهللان فترة صاليت الظهر والعصر ، ومها فريضتان تؤدتبي
.. تعاىل ما يثبت أنه هناك صالة تؤدى يف النهار ، حيث السعي واحلركة والعمل والبيع 

  :يقول جلَّ وعال 
              

                        ] 9: اجلمعة [   

:      ، نرى فيها ورود كلمة         : العبارة .. 

    فةيها كلَّ يوم ، ولكن ، هنا معرها اليت نؤدبأل التعريف ، فهي الصالة ذات

  : ينادى عليها       نادى عليها من يوم اجلمعة  ، فماها يزها هو أنميي
هي ذاتها كوقت لتأديتها ، وكهيآت لفعلها ، نقوم ا كلَّ يوم ، لكن هنا ، ينادى .. 

ما نراه أنَّ هذه الصالة املعنية هنا ، ال تؤدى إالَّ يف النهار ، وذلك .. يوم اجلمعة عليها من 
 : بدليل العبارة التالية هلا يف ذات السياق مباشرة             :      

             .. فالعبارة :  
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       طلبنادى هلذه الصالة ، ويتعين أنَّ املُخاطَب كان يف حالة عمل البيع قبل أن ي
ويف اآلية التالية مباشرة ما يؤكِّد أنه بعد .. منه ترك هذا البيع والذهاب إىل هذه الصالة 

 : إىل عمله ليبتغي من فضل اهللا تعاىل  انقضاء هذه الصالة يعود اإلنسان    

               

يف النهار ،  وكلُّ ذلك ال ميكن أن يتحقَّق إالَّ يف الصالة اليت تؤدى..  ] 10: اجلمعة [ 
    ..وليس يف طرفيه 

 : تعاىل  سبة لقولهأما بالن..                 .. فما نراه يف

 : له مشتق وحيد هو كلمة  ،) د ، ل ، ك ( اجلذر كتاب اهللا تعاىل ، أنَّ      
ملعىن من كلية ما حيمله كتاب اهللا تعاىل  ومن استشفاف ا.. الواردة يف هذه العبارة القرآنية 

 : نرى أنَّ العبارة          ها على : تعينتلبداية ميل الشمس عن عمودي
األرض ، حيث تكون العني يف رؤيتها للشمس ، وكأنها ممروسة ومعروكة ، وكأنَّ 

أي لبداية .. ء احمليط ا ممروسة ومعروكة متاهياً مع الفضا –يف هذه الرؤية  –الشمس 
  .. فترة أداء فريضة الظهر 

  : والعبارة القرآنية ..          إىل بداية الكدر ، والعكر ، وعدم : تعىن
الصفاء ، بالنسبة حلالة النهار كصفاء خالٍ من خيوط الظالم ، وهذا يكون حني غروب 

 : فالعبارة .. ة العصر إىل اية فترة أداء فريض: الشمس ، أي         

      ر لنا فترة أداء فريضيت الظهر والعصرتصو ،..  

 كلمة ..     وإضافة لورود ) .. غ ، س ، ق ( هي صيغة مصدر من اجلذر
خرى هذه الكلمة هنا يف النص قيد البحث ، نرى يف كتاب اهللا تعاىل ثالث كلمات أُ

 يف قوله تعاىل    تتفرع من هذا اجلذر اللغوي ، منها كلمة        
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    ] اً وليس صافياً يف : مبعىن ..  ] 3: الفلقظلمٍ يف نفسه ، ليس نقيم فاسد ومن شر
ا حيلُّ فساده ذاته ، من شر عاصٍ ضار بعيد عن احلق ، ومن شر أذيته ، وذلك حينم

  ..وظلمه وضرره وأذاه 
  :كلمتان يف النصني التاليني ) غ ، س ، ق ( بقي من مشتقّات اجلذر .. 
                               

             ] 57 - 55: ص [  

                         

                               ] 21: النبأ - 
26 [  

  [[: ما نراه أنَّ كلميت ..      ،،     [[  عطَفان على كلميتت ،  :

]]        ،،     [[  ام وشراومها .. ، وذلك يف وصف حال أهل جهن
نقيض الصفاء ، وعدم إمكانية االطالع والرؤية حلقيقة احلال والشراب ، : بذلك تصفان 

  ..وهذا يتعلَّق بالفساد والضرر وعدم النفع 
  ففي قوله تعاىل                         نرى ،

 : أنَّ كلمة       تقابل كلمة :     .. وأنَّ كلمة :       تقابل

 : كلمة      .. صف بالبياضة يتة ومن املعلوم أنَّ شراب أهل اجلنكصفة للشفافي
  ..والصفاء ، وبالطهارة كصفة لعدم الرجس وعدم الفساد والضرر ، وباملزاج العايل 

                         ]46 - 45: الصافات [   

                         ] 5: اإلنسان [   

                          ] 21: اإلنسان [   
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                          ] 28 - 25: املطففني [   
  .. وباملقابل يتصف شراب أهل جهنم بنقيض ذلك .. 
                        ] 70: األنعام [    
                    ] 4: يونس [    

                           ] 16: إبراهيم  - 
17 [  

                                

       ] 29: الكهف [       

                       ] 55 - 54: الواقعة [  

العكر والكدر وعدم الصفاء وعدم : تعين ) غ ، س ، ق : ( مشتقّات اجلذر .. إذاً .. 
  :تعاىل الرؤية ، وهذا ما يتجلّى يف قوله 

                                         

  ] 17 - 16: إبراهيم [ 

غ ، ( فذهاب الشفافية والصفاء والنقاء ، وعدم رؤية ذلك ، حممولٌ بدالالت اجلذر 
  : لقرآنية من هنا ندرك دالالت العبارة ا) .. س ، ق         ها تعينإىل : بأن

، حنن نقول بداية دخول ظالم الليل ، ) عند الغروب ( بداية دخول خيوط ظالم الليل 
، بينما  كتاب اهللا تعاىل يؤكِّدومل نقل بداية دخول الليل ، فالليل خيلو من الضياء كما 

األفق ، كبداية للطرف الثاين من النهار ، يبدأ الفترة اليت تبدأ بوجود قرص الشمس على 
فيها العكر والكدر واية الصفاء والشفافية ، نتيجة بداية دخول خيوط الظالم تدرجيياً 

  ..وانسحاب خيوط الضياء ، كما بينا 
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 : العبارة .. إذاً ..           ، تعين إىل بداية دخول كدر الليل وعكره ،
يبدأ فقدان الصفاء والنقاء يف الرؤية ، فخيوط ظالم الليل تكون قد بدأت تدخل حبيث 

  .. وحتل مكان خيوط الضياء ، حيث اية النهار ، وبداية طرفه الثاين 
 : وهذه العبارة ..        ، ة امسها الغسقه هناك فترة زمنيال تعين أبداً أن

 نراه هو ورود كلمة  فما.. وأنها جزٌء من الليل     بصيغة نكرة ، تضاف

 كتعريف إضافة إىل كلمة       وهذا يعين أنَّ كلمة ،      ال تعين الكدر

 والعكر كفترة زمنية حمددة بعينها وإالَّ ملا أُضيفت إىل كلمة        مبعىن .. لتعريفها :
وهناك .. هناك غسق الفاسد الضار الذي نستعيذ منه و.. هناك غسق الشراب كما رأينا 

غسق الليل ، الذي هو الكدر والعكر يف الروية نتيجة بداية دخول خيوط ظالم الليل        
  ) ..وليس الليل ( 

 : فإضافة الغسق لليل ..        يعين عكراً وكدراً يعود يف سببه إىل ،
ل الليل وبدء خيوط ظالمه باحللول مكان خيوط الضياء خيوط الظالم ، وذلك بسبب إقبا
وبسبب إدبار الليل وعدم اكتمال انسحاب خيوط .. بالنسبة للطرف الثاين من النهار 

  ..ظالمه بالنسية للطرف األول من النهار 
تكون الرؤية صافية ، حبيث ال يعكِّر شفافيتها ، وال ) ما عدا طرفيه ( ففي النهار .. 

كدصفاءها ، خيطٌ من الظالم ، وبالتايل ال غسق يف جسد النهار ي ويف الليل ، حيث .. ر
الظالم الدامس ، ال يوجد خيطٌ من الضياء يعكِّر سواده ويكدره ، وبالتايل ال غسق يف 

فعدم وجود الصفاء والنقاء يف الرؤية ، مما يكدر صفاء النهار ، حيث النهار .. جسد الليل 
وعدم وجود الليل كونه خالياً مما .. ته مبصرة ، يكون يف طريف النهار على حد سواء آي

يكدر عتم ظلمته بأي خيط من الضياء ، حيث الليل آيته مظلمة ال حتتمل خيطاً من 
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يتعلَّق بكون .. وكلُّ ذلك .. يف طريف النهار على حد سواء  –أيضاً  –الضياء ، يكون 
  ..العكر والكدر  –كما رأينا  –تعين ) غسق ( صدر دالالت امل

!!! جزءاً من الليل ؟ –كما يسميه اخلالق جلَّ وعال  –كيف يكون طرف النهار .. 
 : وكيف تكون العبارة !!! .. كيف ؟..         دة هي جزٌءة حمدتعين فترة زمني

!!! .. ال يعكِّر ظلمته خيطٌ من ضياء ؟ من جسد الليل ، وحنن نعلم أنَّ الليل ظالم دامس
 : فكلمة     اليت تعين العكر والكدر ، تتناىف مع صفة جسد الليل كظالم دامس ال

  ..كما بينا .. فغسق الليل يكون يف طريف النهار .. لذلك .. يعكِّره خيطٌ من ضياء 
شرة من قرص الشمس ، واملعين بالضياء ، ليس فقط ضوء الشمس القادم إلينا مبا.. 

فسواء ضياء .. الضياء هو كلُّ ما جيعلنا نرى به األشياء .. أبداً .. ما بني طلوعها وغروا 
الشمس اآليت مباشرة إلينا من قرص الشمس وسط النهار ، ما بني طلوعها وغروا ، أم 

فق ، انعكاس ضياء الشمس إلينا من خالل الغالف اجلوي ، عندما تكون الشمس وراء األ
  ..هذا كلُّه ضياء .. يف طريف النهار 
                               

                ] 17: البقرة [    

 : العبارة            ويف .. جعلت ما حوله ضمن إطار رؤيته :  تعين
طريف النهار ، تكون األشياء حولنا ضمن إطار رؤيتنا ، بنسب خمتلفة تتدرج حسب نسبة 

  ..مل يكن طرفا النهار جزءاً من الليل  –كما رأينا  –لذلك .. خيوط الضياء والظالم 
  : فالشمس جعلت ضياء ..                        

 : ، كوا جعلت سراجاً  ] 5: يونس [                

      ] وضوء الشمس ككاشف للرؤية ، ليس فقط حمموالً باألشعة ..  ] 16: نوح
لرؤية ، سواء بشكلٍ مباشر هو كلُّ ما يكشف ا.. أبداً .. الساقطة مباشرةً من قرصها 
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كضوٍء حممولٍ باألشعة الساقطة مباشرة من قرصها ، أو بشكل غري مباشر ، ويكون إما 
عرب  –بانعكاس الضوء إلينا حينما نكون داخل األبنية مثالً ، وإما بانعكاس الضوء إلينا 

  ..حينما تكون الشمس وراء األفق يف طريف النهار  –الغالف اجلوي 
تناظر متاماً ) ما بني الفجر وطلوع الشمس ( ة يف الطرف األول من النهار الرؤي.. 

ما بني غروب الشمس ودخول الليل حيث ال يوجد ( الرؤية يف الطرف الثاين من النهار 
فقبل طلوع الشمس بفترة جيدة تكون الرؤية واضحة ، ويستطيع ) .. خيطٌ من الضياء 

وكذلك األمر بعد غروب الشمس بفترة .. شعل النور اإلنسان أن يقود سيارته دون أن ي
وهذا يعود لكون هاتني الفترتني ليستا من الليل ، إنما يتم فيهما اإليالج ما بني .. جيدة 

 : الليل والنهار ، وكتاب اهللا تعاىل مسامها          وعطف عليهما ، :     

       :                           ] وهذا  ] 114: هود ،
يعين استحالة كوما تابعتني لليل ، ففي طريف النهار خيتلط الظالم مع الضياء ، كإيالج ما 

  : بني الليل والنهار ، بينما يف الليل ال يوجد خيطٌ من الضياء
                                      

                                     

                                

       ] 72 – 71: القصص [   
  :يف كتاب اهللا تعاىل ، علينا أن نميز بني األمور التالية .. إذاً ..  

1 –    رى قرص الشمس من على األرض ، وتصلنا ضياء الشمسوفيه ي
  ..لرؤية فيه صافية بشكلٍ مباشر ، وتكون ا
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2 –      وفيهما تكون الشمس وراء األفق ، ويصلنا ضياؤها
بشكلٍ غري مباشر من وراء األفق ، وتتدرج فيهما الرؤية ، حيث يتم فيهما إيالج الليل يف 

  ..النهار ، وإيالج النهار يف الليل 
3 –    من ضياء خيط الشمس ، ال بشكلٍ مباشر وفيه ال وجود ألي

  ..كما هو يف طريف النهار ) من وراء اُألفق ( كالنهار ، وال بشكل غري مباشر 
وما جيب أن نعلمه ، أنه ال توجد لليل أطراف ، ألنَّ الليل ظالم دامس ، ال حيتمل .. 

الظالم تدرجاً ما بني الظالم والضياء ، كيف من املمكن لليل أن حيتمل تدرجاً ما بني 
التدرج ما بني خيوط ..... والضياء ، يف الوقت الذي ينتهي فيه وجوده خبيط من ضياء ؟ 

  ..الظالم والضياء ، حيث اإليالج ما بني الليل والنهار ، هو يف طريف النهار ، كما رأينا 
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هل : نقول له .. كضياٍء كامل  ليسا جزءاً من النهارطرفا النهار : وإن قال قائل .. 
 : ن املعقول أنَّ م      من املستحيل أن طريف النهار !!! .. مها جزٌء من الليل ؟
كيف ميكن ملن  ..يتبعان لليل ويكونان جزءاً منه  –ذه الصيغة يف كتاب اهللا تعاىل  –

:    بأنَّ  –جمرد ختيل  –احلد األدىن من دالالت لسان كتاب اهللا تعاىل ، أن يتخيل  يدرك
         ذه الصيغة ، ويرى مها جزء من الليل ، وهو يرى ورود هذه العبارة

 : كيف تعطَف العبارة            مباشرة على العبارة :      :    

                          ] انتهى االقتباس ]] .. ] 114: هود ..  
  : إذاً هناك صالة تؤدى بأوقات حمددة يف كتاب اهللا تعاىل.. 
 –  ل منيف الطرف األو          ى فيه صالة الفجرؤدوت ،..  

 –  ة يفالفترة الزمني :                ، ى فيهاؤدوت
  ..الظهر والعصر صاليت فريضتا 
  –  يف الطرف الثاين من         ى فيه صالة املغربوتؤد ،..  

 –  يف الليل            ى فيه صالة العشاءؤدوت..  

..  كلمةُ ، يف كتابِ اِهللا تعاىل ترد    ات اجلمعبصيغةمر مخس  ،
  :ىل عدد الصلوات اليومية املفروضة إشارة إوذلك 
1 –         .......    ] 157: البقرة [       

2 –       .......    ] 238: البقرة [       

3 –  ......             ] 99: التوبة [       

4 –  ...          ...   ] 40: احلج [       
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5 –          ] 9: املؤمنون [       

..  ويف كتاب اهللا تعاىل يردفلُ األمرِع :     بالصيغ ، مقترناً بالصالة:     
]      ،    [  )17 (  ةوذلك على عدد الركعات ، مر

ترد مرةً واحدةً يف كتابِ اهللا تعاىل ، يف     والعبارة القرآنية . . املفروضة
بنساِء النيب اُهللا تعاىل يف هذا السياقِ  عليه السالم سياقٍ قُرآينٍّ خاص خاطبهنحيثُ ي ،– 

  .. ] 32: األحزاب [           :تعاىل بقوله  –كنساء 
1 –        ]43:  البقرة [  

2 –        ]83:  البقرة [  

3 –         ]110:  البقرة [  

4 –        ]77:  النساء [  

5 –         ]103:  النساء [  

6 –         ]72:  األنعام [  

7 –         ]87:  يونس [  

8 –            ]114:  هود [  

9 –           ]78:  اإلسراء [  

10 –        ]14:  طه [   

11 –        ]78:  احلج [  

12 –        ]56:  النور [  

13 –             ]45:  العنكبوت [  
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14 –          ]31:  الروم [  

15 –            ]17:  لقمان [  

16 –        ]ادلة13:  ا [  

17 –        ]ل20:  املزم [  

..  ، ويف كتاب اهللا تعاىلالفعل  عدد ورود اتسجد ( مر ( هللعاقلني ، ومشتقّات
د السـجدات  عد –متاماً  –يطابق ، مبا مرة  ) 34( هو اليت تعبر عن أزمنة هذا الفعل ، 

  ما عدا الفعل يع الصيغِ الفعلية هلذا الفعلمع مجحيثُ جن.. اليومية املفروضة       

 : يف قوله تعاىل                ] ا نرى كم –، والذي  ] 6: الرمحن– 
  ..بسجود غريِ العاقلني  يتعلَّق

1 –         ]34:  ةالبقر [  

2 –         ]34:  البقرة [     

3 –      .......   ]43:  آل عمران [     

4 –           ]113:  آل عمران [    

5 –         ]102:  النساء [    

6 –         ]11:  األعراف [  

7 –           ]11:  األعراف [  

8 –            ]12:  األعراف [  

9 –        ]206:  األعراف [    

10 –            ]15:  الرعد [  
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11 –        ]30:  احلجر [   

12 –         ]33:  احلجر [  

13 –              ]49:  النحل [  

14 –         ]61:  اإلسراء [    

15 –       ]61:  اإلسراء [    

16 –         ]61:  اإلسراء [    

17 –         ]50:  الكهف [  

18 –         .......   ]50:  الكهف [  

19 –         ]116:  طه [    

20 –        ]116:  طه [    

21 –              ]81:  احلج [    

22 –          ]77:  احلج [      

23 –        .......  ]60:  الفرقان [   

 24 –         ] 60:  الفرقان [   

25 –           ]24:  النمل [      

26 –        .......   ]25:  النمل [     

27 –        ]73:  ص [    

28 –              ]75:  ص [    
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29 –         ]لت37:  فص [   

30 –        ]لت37:  فص [   

31 –        ]62:  النجم [    

32 –           ]26:  اإلنسان [  

33 –           ]21:  االنشقاق [      

34 –          ]19:  قالعل [      

..  َّق بالوقوف على رأينا أنسبيها كحركة أثناء الصالة ، تهيئة الركوع اليت نؤد
حالة الركوع ،  ىلهو تغيري حالة الوقوف إ –يف الصالة  –، وأنَّ فعلَ الركوع القدمني 

      : كتهيئة للدخول يف حالة القرب من اهللا تعاىل ، حيث السجود 
فالسجود هو هدف الصالة ، وجوهرها ، وفيه تكون ذروة االقتراب ..  ] 19: العلق [ 

  ..من اهللا تعاىل 
يف السجود يتجلّى السمو الروحي يف الصالة ، بأمسى صوره ، وذلك عرب االتجاه .. 

فاألمر . .الساجد يتعلَّق بالسماء من خالل نور يربطه ببيت اهللا تعاىل .. إىل بيت اهللا تعاىل 
  ..اإلهلي باالتجاه إىل املسجد احلرام ، هو ألجل ذلك 

               
              

             ]144:  البقرة [  
مرة ، هي عدد )  34( يف كلِّ يوم ، نتعلَّق بالسماء عرب بيت اهللا تعاىل .. إذاً .. 

يتجلّى اإلعجاز القرآين ، بأن أمساء بيت .. لذلك .. ا السجدات املفروضة ، اليت نؤديه
  .. مرة ، على عدد مرات تعلّقنا به ، كصلة مع السماء )  34( اهللا تعاىل ترد 
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1 –          ]125:  البقرة [  

2 –         ]125: البقرة [  

3 –           ]127:  البقرة [  

4 –          ]144:  البقرة [  

5 –          ]149:  البقرة [  

6 –           .......   ]158:  البقرة [  

7 –          ]150:  البقرة [  

8 –             ]191:  البقرة [  

9 –             ]196:  البقرة [  

10 –  .......       ]217:  البقرة [  

11 –             ]97: آل عمران [    

12 –            ]2:  املائدة [  

13 –  .......           ]2:  املائدة [  

14 –  .......           ]95:  املائدة [  

15 –             ]97:  املائدة [  

16 –            ]97:  املائدة [  

17 –  .......        ]34:  األنفال [  

18 –             ]35:  األنفال [  
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19 –  .......          ]7:  التوبة [  

20 –          .......  ]19:  التوبة [  

21 –  .......           ]28:  التوبة [  

22 –              ]73:  هود [  

23 –  .......          ]37:  إبراهيم [  

24 –  .......         ]1:  اإلسراء [  

25 –         ......   ]25:  احلج [  

26 –           ....   ]26:  احلج [  

27 –         ]26: احلج [  

28 –  .......        ]29:  احلج [  

29 –  .......         ]33:  حلجا [  

30 –       .......   ]33:  األحزاب [  

31 –      .......   ]25:  الفتح [  

32 –           ]27:  الفتح [  

33 –      ]4:  الطور [  

34 –        ]3:  قريش [  
..  ركعات كتاب اهللا تعاىل حيمل يف عمقه الباطن ع كيف أنَّاآلن سنرى دد

املعجزة ، وذلك من خالل  من فرائض الصالة اليت نؤديها مخس مرات يف اليومكلِّ فريضة 
قرآنية جديدة ،  فبفضل اهللا تعاىل ، اكتشفت أجبدية.. العددية اليت فتح ا اهللا تعاىل علي 
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د هذا احلرف يف كتاب اهللا تكون فيها القيمة العددية للحرف ، هي ترتيب جمموع ورو
، فالتفاصيل موجودة يف كتيب مل يود وقد بينت هذا األمر بالتفصيل يف كتيب  ..تعاىل 

  ..ين القيم العددية للحروف وفيما يلي جدول يب.. التوسع يف هذا األمر 
 ةقيمته العددي احلرف ةقيمته العددي احلرف

 15 س 1 ) أ ، أُ ، إ ( ا ، ى ، ء ، 

 16 د 2 ل

 17 ذ 3 ن
 18 ح 4 م

 19 ج 5 و ، ؤ

    ،          ي ، ئ  ،

 

 20 خ 6

 21 ش 7 ـه  ،  ـة
 22 ص 8 ر

 23 ض 9 ب
 24 ز 10 ك
 25 ث 11 ت
 26 ط 12 ع
 27 غ 13 ف
 28 ظ 14 ق
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: ختصار ، وأقول با مع مئات األمثلة هاناً رياضياً كامالً للنظريةيف كتيب قدمت بر.. 
ة حلروفها املرسومة ، لجملة لو أ، ة للكلمة القيمة العدديهي جمموع القيم العددي..  

   و     [: العبارتني  موع ورودجم كنا قد رأينا أنَّ.. 

   [، ة ،)  17( هو  يف كتابِ اهللا تعاىلة  ساوي عدديا مب مرالركعات اليومي
الصالة ،  عبارات قُرآنية تتعلّق بإقامة وما خلف هاتني العبارتني القرآنيتني ،.. املفروضة 

وهاتان العبارتان القرآنيتان مسألةٌ .. هذه الصالة  بأوقات، تتعلّقان  منها عبارتان فقط
 معجزة ، قيمتها العددية تساوي جداء أساس) يف معيار معجزة إحدى الكُبر ( كاملةٌ 

  ..ه يف نفس)  – 19 –العدد ( إحدى الكُبر 
         ] 138 = ] 114: هود  
          ]  223=  ] 78: اإلسراء  

138  +223  =361 = 19 × 19  
 كلياتل مفاتيح –يف عمقها الباطن  – تحمل هذه املسألة الكاملة فال شك أنَّ.. 

، فتحديد أوقات الصلوات ون كلَّ يوم ها املؤمنياليت يؤد ،اخلمسة  أوقات فرائض الصالة
   .. اليت نؤديها كلَّ يوم ، حممولٌ بنص هذه املسألة الكاملة 

،     : ما خيص صالة الفجر من هذه املسألة الكاملة هو العبارة  – 1

  :  وال شك أنَّ ما يتعلَّق بصالة الفجر من نصوص كتاب اهللا تعاىل ، هو العبارة

   ] فعدد ركعات فريضة الفجر ، يكون الفائض عن  ..لذلك ..  ] 58: النور

،         [: ، من جمموع القيم العددية للعبارتني )  19( مضاعفات العدد 

    [  ى صالة الفجرؤدل من ا، ، حيث تكما لنهار يف الطرف األو ،
  ..رأينا 
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     =75  ..       ] 79=  ] 58: النور  
75  +79  =154  =) 19 × 8 (  +2  

  : ما خيص صالة الظهر من هذه املسألة الكاملة هو العبارة  – 2  
      نا  –، فهذه العبارةة من بداية  –كما بين لنا الفترة الزمنيتبي

داء بداية دخول غسق الليل حيث اية أإىل ، داء فريضة الظهر يث بداية أدلوك الشمس ح
  ..   فريضة العصر 

،  ]     ،   [ :ويف فريضة الظهر ، ال بد من الكلمتني .. 
تعاىل  يف كتاب اهللا) ظ ، هـ ، ر ( ر اللغوي ن مشتقّات اجلذومها الكلمتان الوحيدتان م

     : ، حيث بداية الفترة احملمولة بالعبارة الظهر  بوقت املتعلِّقة

   .. ظهرون ، تكون بداية أداء فريضة الظهرفعند الظهرية وحينما ي ..  
  عبارة، و )الظهر (  كون كلمة  من كتاب اهللا تعاىل ،وقد أخذنا هاتني الكلمتني.. 

: عبارتا  وردتكما  تعاىل كتاب اهللاظاهر دالالت يف  تردا صراحة مل ، )صالة الظهر ( 
     و     ..  

: مع كلميت  تدخل،         :العبارة القرآنية .. إذاً 

]     ،   [ على العدد  ، يف معادلة مإذا قُس ةُ عددها العدديقيمت ،
  ..الظهر  ركعات فريضة ، كان الباقي مساوياً لعدد)  19 (

        =149  

    ]58:  النور [  =59     ...    ] 62=  ] 18: الروم   
149  +59  +62 = 270  =) 19 × 14 (  +4  
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تصور        : العبارة .. كما بينا وبالتفصيل  – 3
 رأينا أنَّ أقرب ل، ولو نظرنا يف كتاب اهللا تعاىل .. لنا مرحلة أداء فريضيت الظهر والعصر 

       : الكلمات اليت تتعلَّق بنهاية الفترة احملمولة بالعبارة 
  :يف اآليتني الكرميتني  موجودة
              

                           ]130:  طه [   
              

   ] 39:  ق[ 
نرى أنَّ احلروف اليت تتعلَّق بنهاية الفترة  ،وبتجريد هاتني العبارتني عن سياقهما .. 

 حيث اية أداء فريضة العصر ،       : احملمولة بالعبارة 
  ..  ]       ،    [: العبارتان  يه

مل ترد صراحة يف ظاهر دالالت  ، )صالة العصر (  كون عبارةوقد فعلنا ذلك ، .. 
  ..     و     : تعاىل ، كما وردت عبارتا  كتاب اهللا

من املسألة         : هذه العبارة القرآنية.. إذاً .. 

       ،،  [ :حروف العبارتني  –كما بينا  – بنهايتهاتتعلَّق الكاملة ، 

  [  .. ة هاتني العبارتنيمع  فهي تدخل.. لذلكها العددييف معادلة ، قيمت عدد 
  .. العصر ركعات فريضة لباقي مساوياً لعددكان ا،  ) 19( على العدد  إذا قُسم

         =149  
     = 82     ...    = 77  

149  +82  +77 = 308  =) 19 × 16 (  +4  
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4 – ؤدفريضة املغرب ، اليت ن ها يف الطرف الثاين من النهار ، هو العبارة يما خيص :
     ..كلمة : من النهار هو وما يتعلَّق بالطرف الثاين     ، كون

حبلول الظالم وغياب  ..كما بينا ف ..الشفق ينتهي يف طرف النهار الثاين قبل دخول الليل 
 فريضة املغربف.. آخر خيط من الضياء ، ينتهي الطرف الثاين من النهار ، ويدخل الليل 

 ،     : لعبارة القرآنيةبا املشمولمن النهار الثاين  تتعلّق بالطرف ، كفريضة

يف    وحيث ،  كتداخل ما بني خيوط الضياء والظالم     حيث
  ..هذا الطرف 

بامسها  –مل ترد صراحة  صالة الطرف الثاين من النهار ، كونوقد فعلنا ذلك ، .. 
     ،   :عبارتا دت كما ور،  يف ظاهر دالالت كتاب اهللا تعاىل –

   ..  

،       ،    [ : حنن أمام معادلة مكونة من العناصر.. إذاً 

   [  ،مإذا قُس ها العددية ، عددكان الباقي مساوياً ، )  19( على العدد  قيمت
  .. د ركعات فريضة املغرب لعد
     =75  ..      =67  ..     =51  

75  +67  +51  =193  =) 19 × 10 ( + 3  
       :وما خيص فريضة العشاء من املعادلة الكاملة هو العبارة  – 5

وما ،        : ى يف الوقت الذي تبينه العبارة القرآنيةؤدت فصالة العشاء.. 

  ..      :خيص صالة العشاء من عبارات كتاب اهللا تعاىل هو العبارة 
نستنتجه من باقي قسمة القيم العددية عدد ركعات فريضة العشاء ، .. إذاً .. 
، )  19( على العدد  ]        ،     [ القرآنيتنيللعبارتني 
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     باقي قسمته على العدد ، عدد هو العددية هلاتني العبارتني القرآنيتني ،  القيم مجموعف
  ..العشاء  ، يساوي عدد ركعات فريضة)  19( 

       =63  ..        ] 74=  ] 58: النور  
63  +74  =137  =) 19 × 7 ( + 4  

تاه اهللا تعاىل كذكْرٍ آ –علومة بالتواصل املعريف وهكذا نرى أنَّ جزئيات الشعائر امل.. 
موجودة يف العمق الباطن لدالالت  –لرسوله عليه السالم كما رأينا يف بداية البحث 

      :فعندما يقول جلَّ وعال .. وص كتاب اهللا تعاىل نص

    ] فهو تبيانٌ لكلِّ شيء  ] 89: النحل ،..  
فريضة من  وأنا ال أزعم أنَّ هذا هو السبيل الوحيد الستنباط عدد ركعات كلّ.. 

ال حييط به ، اب اهللا تعاىل كت.. أبداً ..  تعاىل كتاب اهللافرائض الصالة ، وذلك من 
 –كما بينا  –وكلّ ما يتعلَّق بالصالة هو أمر معلوم ال خالف فيه ، ولذلك  ،خملوق 

يذكر كتاب اهللا تعاىل الصالة ككلية يف ظاهر صياغته اللغوية ، حبيث تكون التفاصيل يف 
  ..دالالته الباطنة 

 ..معرفة املزوم ا يف قانوين ن يودة املكتشفة ، وعن تطبيقاة القرآنييد عن األجبدي
  ..التكامل والتوازن ، فإنَّ ذلك موجود يف كتيب ، وعلى موقعي جماناً 

..  يف كتاب اهللا تعاىل ، ثالث آيات كرمية حتمل العبارة :    

      :  

               

              

             ]144:  البقرة [  
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       ]149:  البقرة [  
             

            

          ]150:  البقرة [  
، تصور لنا التوجه حنو املسجد احلرام ، تعلّقاً  ] 150:  البقرة[ اآلية الثالثة منها .. 

   ............     : مبحاججة غري املؤمنني يف هذا األمر 

            
ة بعيداً عن ، كصالغري مسألة التعلَّق حبيثيات الصالة ، أُخرى  مسائلتدخل يف : مبعىن  ..

ة ونرى أنَّ اآلية األوىل والثانية ، تتعلَّقان حبيثيات الصالة ، كصال ...حماججة اآلخرين ا 
ولذلك .. علينا االلتزام به من ربنا جلَّ وعال ، نتوجه فيها حنو املسجد احلرام ، وكحق 

 العددية القيمة: مبعىن  ..مسألة كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُبر  –معاً  –فهما .. 
  ..دون زيادة أو نقصان )  19( من املضاعفات التامة للعدد  هلما معاً
               

              

             ]144:  البقرة [  =
1057   
               

       ]539=  ] 149:  البقرة  
1057  +539 = 1596 = 19 × 84  
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 :  العبارة األوىل فيها هينرى أنَّ ..  ] 144:  البقرة[ اآلية األوىل ..      

       نا ، ذروة الصلة مع السماءتكون حني ، ، وكما بي
 –يف السجود  –توجهنا شطر املسجد احلرام أثناء الصالة ، تتم ذروة الصلة فبالسجود ، 
  ..كلمة )  34( وما نراه أنَّ عدد كلمات هذه اآلية هو .. مع السماء 
               

              

             ]34=  ] 144:  البقرة 
  ..فهل يشري ذلك إىل عدد السجدات اليومية املفروضة ؟ .. كلمة 

 ،تتعلَّق بالتوجه من على األرض حنو املسجد احلرام  ] 149:  البقرة[ واآلية الثانية .. 
يف تتعلَّق بالوقوف : مبعىن  ..      :موجوداً  اإلنسان يكونحيثما 
أنَّ الوقوف هو يئة  ، وكنا قد بينا.. املسجد احلرام  شطر من خاللهالذي نتوجه املكان 

حيثما كنا يف أي  –وحنن  ...لسجود يئة ايئة هل هيركوع الهيئة لركوع ، وأنَّ يئة اهل
مرة ، هي عدد )  17( متوجهني إىل املسجد احلرام  –يف اليوم  –نقف  –مكان 

  ..كلمة )  17( وما نراه أنَّ عدد كلمات هذه اآلية الكرمية هو . .. الركعات املفروضة
               

       ]فهل يشري ذلك إىل .. كلمة  17=  ] 149:  البقرة
  ..عدد الركعات اليومية املفروضة ؟ 

   :والعبارة القرآنية املشتركة ما بني هذه النصوص هي .. 
         =5 كلمات  

يف صالتنا  –فهل يشري ذلك إىل عدد الصلوات اليومية ، حيث نولّي وجوهنا .. 
  ..شطر املسجد احلرام ، مخس مرات يف اليوم ؟  –املفروضة 
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..  ًإذا ..ة حيمل كتاب اهللا تعاىل يف عمقه الباطن ما يتعلَّق بعدد الصلوات اليومي
وهذا ليس من املصادفة ، فمجموع .. املفروضة ، وعدد الركعات ، وعدد السجدات 

ورود الكلمة يف القرآن الكرمي هو بعد إعجازي هام جداً ، وقد بينت يف كتيب أمهية هذا 
،  مرة)  365( هو ) يوم ، يوماً ( البعد اإلعجازي ، فليس من املصادفة أنَّ ورود كلمة 

ومشتقّاا بعدد هو ذاته عدد مرات ورود ) املالئكة ( أن ترد كلمة  وليس من املصادفة
لك التقابل بني ذ، وكمرة )  88( رد ، حيث كلٌّ منهما تومشتقّاا ) ان طالشي( كلمة 
مرة ، ومئات األمثلة )  77( د حيث كلّ منهما تر) جهنم ( كلمة و) جنات ( كلمة 

  ..اليت تؤكّد هذا البعد اإلعجازي 
 ..ل اهللا تعاىل علي بأن هداين إليها ، فقد قدة اليت فضة القرآنيمت وبالنسبة لألجبدي

مثلة اليت تبين مئات األ ]املعجزة الكربى ، إحدى الكُبر ، سلّم اخلالص  [: يف كتيب 
حمن حروفه ، هلا  كتاب اهللا تعاىلل م يف كلِّ حرف ..ن وكلُّ ذلك ال يمن مجلة  –كو
  ..مما يغرفه رأس اإلبرة من البحر أكثر  –حيمله كتاب اهللا تعاىل  ما

..  يف كتاب اهللا تعاىل ، األزمنة :]]     ،   ،    [[  ،
مستقالً  حمدداًكياناً  –هي واملضاف إليه معاً  –إليه ، تصبح  عندما تضاف إىل مضاف

، وهذا من  ]]      ،     ،    [[ :بذاته 
بدهيات لسان كتاب اهللا تعاىل ، فال يمكن لعاقل عنده ذرة إدراك من قواعد لسان كتاب 

أنَّ املضاف واملضاف إليه معاً يف  –جمرد ختيل  –أن يتخيل ، اهللا تعاىل وليس عبداً هلواه 
     ،،     ،،     [[ :مستقالً بذاته حمدداً ا كياناً العبارات التالية ليس

    ،،    ..... ..[[  ًمها كيانٌ، ، فاملضاف واملضاف إليه معا 

واحد داملضاف واملضاف إليه وهذا ما نراه يف  .. همستقلٌّ بذات حمد:      ،
يصفان لنا يوماً حمدداً معلوماً لكلِّ ناطقٍ بلسان كتاب ،  مستقلٌّ بذاته كيانٌ –معاً  – هماف

  ..عند العقالء الذين ليسوا عبيداً ألهوائهم ، وال خالف يف ذلك اهللا تعاىل 
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  : ويف قوله تعاىل .. 
              

               

                             ] 10 – 9: اجلمعة [   

فاخلطاب موجه  ، وبالتايل ،     : أنَّ العبارة األوىل هي نرى 
: صيغة املبين للمجهول  –أيضاً  – ونرى ..الذين يلتزمون بأوامر اهللا تعاىل ، للذين آمنوا 

]     ،   [  ، ة  ىلإإشارة ويف هذاةخصوصيهذه الصالة املعني  ،
ومن هو مكلَّف لتهيئة أمرها  ، إماماً بالذين آمنوا يصلّيف لكي كلَّمن هو م حيث هناك

يف حبيث تنتهي بالنسبة جلميع املصلّني  أنها مجاعيةإىل  وإشارةواملناداة هلا ، يف املسجد ، 
  ..الوقت ذاته 

    :     :  تعاىل يقول أنَّ اهللاأيضاً وما نراه .. 

      ،  وليس     يف قوله تعاىل نرى كما:  

                       

إعالماً للمؤمنني عن حال نرى ، يف سورة املائدة الكرمية اآلية ففي هذه  ..]  58: املائدة [ 
 ، حيث يتخذها الكافرون واملنافقونالصالة  ىلإ املؤمنني نداء حنيواملنافقني  الكافرين

هعند مساعهم  وصف الكافرين واملنافقنير يف يتمحو –كما نرى  –السياق ف ..واً ولعباً ز
يصور مساع النداء من قبل  –يف سورة املائدة هنا  – النص. ..الصالة  إىلنداء املؤمنني ل

     : نرى ورود كلمة  ..لذلك  ..) مؤمنني وكافرين ومنافقني ( اجلميع 

  فيده حرفاليت تفيد بعداً أكربا يالالم   مم   :    .. . بينما يف
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 بأمر اهللا تعاىل  التزاماًيصلّون  وهم الذيننرى اخلطاب موجهاً للذين آمنوا ،  سورة اجلُمعة
  ..كبعدها عن مجلة اآلخرين فالصالة ليست بعيدة عنهم .. 

    :     : ملاذا يقول تعاىل: وهنا سؤالٌ يطرح نفسه .. 

     ودي للصالة (  :؟ ، ومل يقل جلَّ وعالعة  يفإذا ن؟ ) يوم اجلُم..  
  : طرف يوجه له النداءإىل ،  ق النداءيطل طرفأصل املناداة أن تكون من .. 
      .......    ]44: اف األعر [  

          .......   ] 42: هود [  

         .......    ]83: نبياء األ [  

  :وال تتعلَّق بزمان  ،تتعلَّق مبكان  ،    ةاواملناد.. 

 ............         ............    ] 87: األنبياء [  

        ............    ] 51: الزخرف [  

اك امتداد يشمل هن، ن األنه يف أي زم، ن ان تكون يف زمأفاملناداة ال ميكن ..     
  ..بشر ضمن مكان حمدد    و أمكان ،    ة تكون ااملناد.. كلَّ مكان 

 ..حمدد  ، أو من زمانحمدد  انطالقاً من مكان فتكون،    ة اأما املناد.. 

، ملنادي ق النداء من انطلَم تصف، كوا  الزمان وأ،  يتعلَّق ا املكان،    ة افاملناد
  :سواء من مكان ، أو من زمان 

               ] 24: مرمي [  

           ] 52: مرمي [  

          ......    ] 76: األنبياء [  
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         ............   ] 30: القصص [  

         ] لت44: فص [  

       ............    ] 4: احلجرات [  

           ] 41: ق [  

             ] 9: اجلمعة [ 

     :   :عة زمناً ، نرى حتمية ورود كلمة ماجلُ يوم فكون.. 

     ،  مكاناً ، هو زمن يشمل كلَّ مكان فيوم اجلمعة ليس.. 
يف غري صحيحة  )يوم اجلمعة  – يف – إذا نودي للصالة( :  فالعبارة املفترضة ..ذلك ل

الصالة املعنية هنا ينادى عليها انطالقاً من زمنٍ  ..ص كتاب اهللا تعاىل معيار صياغة نصو
  ..يف زمن  ما هو مناداة –يف كتاب اهللا تعاىل كما رأينا  –، وال يوجد عة مهو يوم اجلُ

أنَّ الصالة املعنية هنا ، وقتها ليس يف الليل ، وليس يف طريف النهار ،  رأيناوكنا قد .. 
       : :   تؤدى إالَّ يف النهار ، وذلك بدليل العبارةال فهذه الصالة

             .. . فالعبارة:     

     نا نكون يفن لنا أننادى هلذه الصالة ،  حالة عمل حينماتبيما يأمرنا و ي
  .. والذهاب إىل هذه الصالة  العملترك هو ، اهللا تعاىل به 

، هناك ما يؤكِّد أنه بعد انقضاء هذه الصالة ، يف اآلية التالية مباشرة ا أنه نبيو.. 
    : ليبتغي من فضل اهللا تعاىل يسعى اإلنسان حيث يضاً حالة عمل أ

               ] اجلمعة

    .. حصراًيف الصالة اليت تؤدى يف النهار ،  يتحقَّق إالَّ  وكلُّ ذلك ال..  ] 10: 
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يوم  إذا نودي لصالة( : أنَّ اهللا تعاىل مل يقل ، ية الكرمية ما نراه يف هذه اآلو.. 
  :التعريف  عة ، الصالة نراها معرفةً بألم، فالصالة مل تضف ليوم اجلُ )عة ماجلُ  

    ة هناا الصالة اليت نصلِّ) كهيئة ووقت ( ، فالصالة املعنييها هي ذا

  ..     : ينادى عليها  ..لكن .. كلّ يوم 

   : ما نراه يف كتاب اهللا تعاىل ، أنَّ اهللا تعاىل مل يذكر من أمساء األيام إالَّ.. 

  ..  ما يقول قائلاهللا تعاىل مل يقل .. ال : نقول .. ويوم السبت ؟ : وهنا رب :

   .. ]     ،،     [: لَّ وعال ج ، إنما يقول )يوم السبت ( 

           ] 65: البقرة [  

 .......              ] 47: النساء [  

              ] 154: النساء [  

              ] 163: األعراف [  

            ] 124: النحل [   

     : لكلمة    : نرى فيها إضافة كلمة     : فالعبارة 

  :   :  تضاف هلم   : حيث كلمة 

             

              

            ] 163: األعراف [  
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: اهللا تعاىل مل يقل : مبعىن  ..فة بأل التعريف معر   وما نراه أنَّ كلمة .. 
 )ودي لصالةعةمن يوم  إذا نمم التائهون  –ليكون املعىن  ) جودي  –كما يتوهإذا ن

ومل يقل جلَّ وعال  .. مامرٍ أل) أو غري الناس (  جيتمع فيه الناس ما من يومٍما  لصالة     :
إذا نودي  –ائهون كما يتوهم الت –ليكون املعىن  ) جمعةإذا نودي للصالة من يوم ( 

اهللا تعاىل .. ألمرٍ ما ) أو غري الناس ( من يومٍ ما جيتمع فيه الناس ، اليت نعلمها للصالة 
  ..         : يقول 

    :املعرفة بأل التعريف    لكلمة    إضافة كلمة .. 

  قوله تعاىل يف  ..ثالً م ..ته يف كتاب اهللا تعاىل له دالال :     

    ] نرى إضافة كلمة ،  ] 3: الفلق   نكرة هي كلمةل     :  

      ،ٍغاسق أي أنَّ  فرضنالو و. ..ما كان مه لتكون االستعاذة من شر
بالشكل  النص : ) إذا وقب  الغاسقومن شر(  ، دحمد هو املعين ، لكان هناك غاسق
   ..  غريه شر هو بعينه دون  من شرهاالستعاذة لكانت ، وبعينه 

ة ذاا اليت تعين الصال،         الصيغة .. إذاً ..  
، ) وقد بينا أنها ارية ليست صالة الليل وليست صالة طريف النهار ( نصلّيها كلَّ يوم 

       :يها كلمة تضاف إل   : حمددة بعينها ، هي  وتعين أنه هناك حالة معرفة

   :     ..  فما املعين بكلمة :   ؟  ..   
آيات  ، وقد ورد هذا البيان يف سبعرض هي ستة أيام أيام خلق السماوات واأل.. 

  :متَّ االستواء على العرش  وبعدهاام الستة املعنية ، أليل ركْذيوجد كرمية ، حيث 
            ]54: األعراف [   
               ]3: ونس ي [  
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            ] 7: هود [  

                
   ] 59: الفرقان [ 

              

        ] 4: السجدة [  

                
  ] 38: ق [ 

               ] 4: احلديد [  

م الستة اليت متَّ فيها االنتهاء نَّ االستواء على العرش حصل بعد انقضاء األياأما نراه .. 
تأيت يف النص       : ، وأنَّ العبارة من خلق السماوات واألرض 

االنتهاء من خلق  ه، حيث اليوم السادس متَّ فيترتيباً ما بني هذه النصوص السادس 
تنفي عن اهللا       ، وحيث العبارة  السماوات واألرض وما بينهما

ما  ...ام الستة األيحتى اية يف كلِّ مراحل خلقها ، أي وب أن يكون قد مسه لُغتعاىل 
حيث اية األيام الستة ، أليام األسبوع  وحماكاة إشارةالورود هذا ترتيب هل يف : أعنيه 

 وما بينهما ، وحيث متَّ واجتمع خلق السماوات واألرض الذي فيه، هو يوم اجلُمعة 
 .......؟  أليام الستةاتلك لمباشرة التايل حصل يف اليوم السابع على العرش  االستواء

سبع  –أيضاً  –يف كتاب اهللا تعاىل هل هذا يتعلَّق بكون اقتران العرش مع االستواء ، يرد و
  ..مرات ؟ 
        ] 54: األعراف [  

         ] 3: يونس [  
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         ] 2: الرعد [  

       ] 5: طه [    

        ] 59: الفرقان [   

        ] 4 :السجدة [  

         ] 4: احلديد [   

..  )فُعلة ( على وزن ، ) ج ، م ، ع ( هي من اجلذر     كلمة.. 
جاء يف  )فُعل ( وهذا الوزن . ..واجلمع هو إمتام اإلتيان باألشياء من خمتلف أطرافها 

  :مثالً . ..للجمع كتاب اهللا تعاىل كوصف 
            ]253:  البقرة [  
      ............   ]5:  التوبة [    

 .......       .......   ]141:  األنعام [  

            ]153:  األنعام [  

         ]56:  النجم [  

            ]19 - 18: األعلى [    

وعلى ، ) ج ، م ، ع ( كوا من اجلذر  [    كلمة هل:  نعود فنقول.. 
، بعد مجيع املخلوقات خلق حالة مجع  تشري إىل ] ، وإضافة ملا رأيناه )فُعلة ( وزن 

حيث فيه  يف اليوم السادس من أيام اخللق ،وما بينهما اكتمال خلق السماوات واألرض 
هل أيام األسبوع هي حماكاة : مبعىن  .. ت واألرض ؟خلق السماواواكتمال حالة إمتام 
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  : ايتها هو لق السماوات واألرض يف ستة أيام ، حلقيقة كونية حصلت خب

   هو يوم االستواء على العرش ؟ هلا ، وحبيث يكون اليوم التايل..  

ذا منذ خلق اهللا تعاىل السماوات امسه هك    : ألنَّ .. نقول ذلك .. 
مه سي بذلك ألنَّ الناس جيتمعون فيه لصالة اجلُواألرض ، والقول بأنأو عة املعروفة ، م

 ت، فكلمات كتاب اهللا تعاىل فطرية ، وليسعلى اإلطالق ليس صحيحاً ألي أمرٍ آخر ، 
فهذا     :  عندما يقول تعاىل.. .وضعية تتعلَّق بأحداث الحقة  اصطالحية

تعلّقاً  ، )ج ، م ، ع ( من مشتقات اجلذر معرفة بأل التعريف ، لكلمة يعين يوماً يضاف 
  ..وليس على يآت البشر واصطالحهم ، حبقائق كونية تقاس على علم اهللا تعاىل 

  :ما أود قوله يف اية هذا البحث .. 
عتبة من إدراك دالالت كلمات كتاب اهللا  [داليل معريف إنكار الذِّكْر كتواصل .. 

، وملّة إبراهيم عليه السالم مبا يتعلَّق تتعلَّق به من قواعد لسان كتاب اهللا تعاىل  وماتعاىل 
، يؤدي إىل ضياع إمكانية إدراك دالالت نصوص كتاب اهللا  ]ا من شعائر عبادات 

وكلُّ ذلك .. العبادات اليت جاءتنا ذا الذِّكْر  وإىل ضياع شعائرعرب األجيال ، تعاىل ، 
  ..كُفر مبا يؤكِّده اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 

                  

                 ]70 – 69:  يس [  
ما  وكلّوامره ، ونواهيه ، ص كتاب اهللا تعاىل ، وأحكامه ، وأدالالت نصو.. 

وليست أُلعوبة بيد ، وشهوام ال تقاس على أهواء التائهني يطلب اهللا تعاىل منا القيام به ، 
اب اهللا تعاىل ، يتم دالالت نصوص كت.. دىن من إدراك قواعد اللغة اجلاهلني للحد األ

  ..مبركب اللغة ، ومست املنطق والعقل ، وحبامل احلجة والدليل  فيهاالغوص 
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يسعون إلضاعة الصالة ، واملشكِّكون بشعائر العبادات يسريون خلف أهوائهم ، .. 
هدراً لنعمة اهللا تعاىل ، واتباعاً لشهوام ، وهم بذلك ال خيتلفون عن أمثاهلم يف أتباع 

  .. من صفة املسلمني  –بعملهم هذا  –خرى ، الذين أخرجوا أنفسهم ساالت اُألالر
                                 

                                 

              

      ]59 -  58:  مرمي [  
وجهل ، ينثره اجلهال بني الناس تشكيكاً بشعائر وتنطّع  فما نراه من هرج ومرج.. 

 ء التائهة لألهوا باعاتهو مبختلف أشكال التشكيك ، ، ) ة ، صيام ، حج صال(  اتالعباد
فسواء  عند اهللا تعاىل ، وهؤالء ال يعلمون درجة جزاء ذلك ..وظلم وضاللٌ وإضالل 

لِّني ،بِالضالّون املتل ، كالمها يلعب أم املضلُّون ،  عون إلضالل املُضضل ويضويتنطَّع وي
  : يات اهللا تعاىل استهزاءاً بآ
                                 

              
                   

  ] 38:  األعراف[ 

 


