
               

    

  
         

                         

             ] ٣٢: احلج [  
من خالهلا اليت يأمر اهللا تعاىل ا ، واليت  ، العباداتو  هي النسكشعائر اهللا تعاىل.. 
تعاىل ، وااللتزام بطاعته ، بإقبالٍ حممولٍ بتقوى اهللاس اإلنسان سبل رضا اهللا تعاىل يتحس 

  .. خالقه جلَّ وعالإىل  عرب قلبٍ سليمٍ يأيت باإلنسان
 ..عنا كلمة ولو تتب   عاىل ، يف كتاب اهللا تيف كلٍّ ات ، لرأيناها ترد أربع مر

  ..تعاىل     منها ترد مضافة إىل لفظ اجلاللة  كلٌّو، منها تعلُّق باحلج ومناسكه 

            .......    ] ١٥٨: البقرة [       

               ]٢: املائدة [     

             ] ٣٢: احلج [  



         ٢                  

              ] ٣٦: احلج [  

  ..تتعلَّق مبناسك احلج     كلمة وأيضاً.. 

             

          ] ١٩٨: البقرة [   
وذلك  ، ، ترد برسمٍ مميز بعينها مذكورةة حبيثيقٍ تعلُّكشعائر كلمة وما نراه أنَّ  ..

بينما يف األماكن اُألخرى ..     : برسم حرف األلف ما بني حريف العني والنربة

أنَّ رسم الكلمة القرآنية يتعلَّق ، كتيب وقد بينت يف ..    : نرى رمساً خمتلفاً 
    .. خبصوصية الداللة احملمولة ا 

يف كلِّ األحباث اليت أحبرت ا يف كتاب اهللا تعاىل ، مل أضع تصورات ذاتية .. 
مل يعارض صريح كتاب  ما لتخطئةيف يومٍ من األيام  عمات على النص ، ومل أدكتحكُّ

الت كتاب كلُّ ما يعارض صريح دال: ومرات أقول مرات ومرات  ..أبداً  ..اهللا تعاىل 
اً من كتاب اهللا تعاىل ، ندعه دليالً جليعليه ما مل منلك  ..لكن .. اهللا تعاىل ليس صحيحاً 

، ودون كفرائض الصالة والصيام واحلج ة وإن كان األمر متعلِّقاً بالشعائر العام ..للزمن 
د ، كسنة عملية اً عن جىل االلتزام مبا وصلنا أبفاألواهللا تعاىل ،  لكتابظاهرة معارضة 

كوا من الذكر الذي أقصى الشيعة ، عليها إمجاع من أقصى السنة إىل تتوارثها األمة ، 
  ..تكفَّل اهللا تعاىل حبفظه 

           ] ٩: احلجر [  

ومل يتركه فالنص القرآينُّ وشعائر العبادات األساسية ، أمر تكفَّل اهللا تعاىل حبفظه ، .. 
يف  خالل الزمن وإن وجد حتريفحتت رمحة ختمينات البشر ورؤاهم املختلفة ، جلَّ وعال 

  ..نص كتاب اهللا تعاىل ظاهر ، فتصحيحه موجود يف من هذه الشعائر  جزئية ما
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نت من دالالت كتاب اهللا تعاىل بعودة املسيح عليه السالم ، وملكت ندما تيقَّع.. 

الربهان على ذلك من كتاب اهللا تعاىل ، مل أتردد بنشر ما فتح اهللا تعاىل به علي يف ذلك ، 
للوم  ومل أصغاملوروث يقول بعودة املسيح يف آخر الزمان ،  انطلق بذلك من كونومل 

حنن لنا معيار واحد هو كتاب اهللا .. أبداً .. ولنقد اآلخرين ، يف ذلك األصدقاء واألحبة 
ى عكلُّ ما نس ،ي علينا عابدو أصنام التاريخ رتعاىل ، وال نسعى هلدم املوروث كما يفت

، برفع ركام التاريخ  إليه هو رضا اهللا تعاىل ، والقيام بواجبنا يف خدمة نور كتابه الكرمي
  ..الناس بني  عنه ، ونشر نوره

، من كتاب موضوع احلج والعمرة  -إن شاء اهللا تعاىل  -يف هذا البحث سنتناول .. 
وص كتاب اهللا تعاىل ، دون النظر للغوية لنصمبنهجية علمية ، حاملها الصياغة ااهللا تعاىل ، 

خلالفات ما بني اع املوروث ، ودون النظر إىل بني صنخلالفات يف هذا األمر ما إىل ا
هو ماذا  -دائماً  - يعنيناما .. احلديثة من جهة أُخرى  والدراساتملوروث من جهة ا

  ..يقول لنا كتاب اهللا تعاىل ، من خالل ثوابت صياغته اللغوية اليت ال خالف فيها 
، تدور دالالا يف إطار قصد  كتاب اهللا تعاىليف ) ح ، ج ، ج ( ات اجلذر مشتقَّ.. 

والتحول  ال يقبل الشكن بالنسبة للقاصد ، حبيث مربهمبعتقد إليه ، اهلدف املراد والقدوم 
  ..من يقف يف سبيله  ويالجج كلَّ يغالب به القاصدوحبيث ، 

الشك  -بالنسبة ملعتقد صاحبها  -الذي ال يقبل الربهان والدليل احلُجة هي  ..
  ..والتحول ، واليت يقصدها صاحبها ، ويغالب ا 

         ] ١٥٠: البقرة [     

             ] ١٦٥: النساء [  

             ] ١٤٩: األنعام [  

           ]٨٣:  األنعام [    
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               ] ١٥: الشورى [  

         ] ١٦: الشورى [  

               ] ٢٥: اجلاثية [     

ع وضم عليها دف ، يقدج مغالبة عرب دليل يعتقد به احملاجِهي .. واحملاججة .. 
ة على اآلخر احلج..  
        ..........    ] ١٣٩: البقرة [    

              ] ٨٠: األنعام [   

      ..........    ] ٤٧: غافر [  
ملفروضة املعلومة ، مبعتقد سليمٍ وحج البيت هو قصده والقدوم إليه ، دف العبادة ا.. 

 به احلاج غالبوحبيث ي ، كلَّ مانعٍ له يف ذلك  -ما دام مستطيعاً  -ال يقبل الشك..  
                 

    ]٩٧: ان آل عمر [   

يف هذه ،      :    : كلمةإىل     : وبإضافة كلمة.. 

قد نسب ككلمة معرفة بأل التعريف ، إىل تعريف     : اآلية الكرمية ، يكون

 .. ]]     :هو ،      ....... ]]    : اإلضافة هذا

  .. ]]    ،     [[وهاهي مجيع النصوص القرآنية احلاملة للكلمتني 

               ] ١٨٩: البقرة [  
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      ............         

                ] ١٩٦: البقرة [   

              

       ] ١٩٧: البقرة [  

              ] ٩٧: آل عمران [   

             ] ٣: التوبة [     

      ............    ] ٢٧: احلج [     

 يف كتاب اهللا تعاىلترد ، ككلمة معرفة بأل التعريف ،     : أنَّ. ..ما نراه .. 
احلجة ؟  هذا الورود يشري إىل يوم عرفة يف التاسع من ذيجمموع فهل مرات ، )  ٩(  :

ترتيبها يف كتاب اهللا تعاىل يف سياق     : وما نراه أيضاً أنَّ العبارة .. 
ترتيب ورود هاتني الكلمتني يف كتاب اهللا تعاىل هو التاسع ، فهل ترتيب الورود هذا يشري 

   الكلمتني جمموع ورود هاتنيأنَّ ما نراه و ..إىل يوم عرفة يف التاسع من ذي احلجة ؟ 
]]    ،،     [[ ، اتفهل هذا له تعلّقه بعشر ذي  هو عشر مر

   ..وباألدلّة بالتأكيد كلُّ ما حيمله كتاب اهللا تعاىل ينبض باحلكمة  ..احلجة ؟ 
  ..    هو كلمة ) ح ، ج ، ج ( ومن مشتقّات اجلذر .. 

               

         ] ٢٧: القصص [    

  ..ى يف كتاب اهللا تعاىل أجراً يسم هو ذاته معلوم أنَّ مهر املرأة ،.. 
            ] ٢٤: النساء [  
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           ] ٢٥: النساء [    

     ............    ] ٥: املائدة [  

            ] ٥٠: األحزاب [  

             ] ١٠: املمتحنة [  
، ) قبل الدخول ( ن أهلها م خيطبهاحينما للمرأة ، يدفعه الرجل ) املهر ( فاألجر .. 

      قوله تعاىل واضحة يف   وسني الطلب يف كلمة 

     ..  
      : هو للمرأة ، وليس لويل أمرها  -كما يبين لنا كتاب اهللا تعاىل  -واألجر .. 

]]     ،،     ،،   

  ،،      [[  .. وهنا ..نعرض على موسى عليه  م

        :  طلب مقابل ذلكنكاح إحدى ابنتيه ، السالم 

      البنته ، ، وهذا ال يعين أنَّ املهر له ، و سلَّم له كحقما يإن
حل أيب زوجته ، وإنما لصاحل لصال الذي قام به موسى عليه السالم ، هو ليس عموال

  ..كمهرٍ هلا  هزوجت
حرف (    دخلت على كحرف جر ،    نرى أنَّ كلمة  ..هنا .. 

ال ، من الفاعل ومن واجلار وارور متعلِّقان مبحذوف ح ..وما يليها ) مصدري ونصب 
فعل مضارع ، والياء    .. حال كوننا مشروطاً علينا ذلك : مبعىن  املفعول به ،

ظرف      .. حمذوف ) نفسك ( مفعول به ، واملفعول به الثاين بتقدير 

   ..   زمان ل 
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ح ، ج ، ( كمشتق من اجلذر ،     وشاهدنا يف هذا السياق هو كلمة .. 

موسى عليه يكون فيها  اليت باملدة الزمنية، تتعلَّق      فهذه العبارة ، ) ج 
،  حجتنيموسى ما بني  أبو زوجة، وقد استخدم  هلزوجتكمهرٍ ره ، بأج مرهوناًالسالم 

  ..عليه السالم كوحدة زمن يف األجل الذي تعاقد به مع موسى 
، ) ح ، ج ، ج ( ذه احليثية من مشتقّات اجلذر      : واستخدام كلمة.. 

: وإضافة لكون هذا االستخدام لكلمة حدة زمنية ما بني حجتني ، إضافة لكوا مجعاً لو
    ة ، كون هر بالسنني القمرية تقدو بيانٌ أنَّ ما أراده أبو زوجة موسى هو مد

أنَّ مناسك  بيانٌ لناهو .. إضافة لذلك .. احلج يتعلَّق باألشهر ، ويتكرر كلَّ سنة قمرية 
كما سنرى إن  -كون مناسك احلج  ،ومناسك احلج آنذاك كانت معلومة زماناً ومكاناً 

وكما نعلم ، موسى جاء بعد أمراً معلوماً من عصر إبراهيم عليه السالم ،  -ىل شاء اهللا تعا
  ..عليهما السالم إبراهيم 
دف بيت اهللا تعاىل ، إىل للحاج هو قدوم  يف كتاب اهللا تعاىل ، يناملعاحلج .. إذاً .. 
وصعوبة تقف يف سبيل  كلَّ شك وجلجٍاحلاج ، خيلع فيه ، اعتقاداً خالصاً وحمدد  مقصود

  ..وصوله هلدفه 
شغل الشيء تدور دالالته يف إطار ، الذي ) ع ، م ، ر : ( من اجلذر .. العمرة و.. 

  ..أي ما يبىن فيه من لبنات احلياة واحليوية واحلضور باحلياة واحليوية ، 
  ..شغله باحلياة واحليوية واحلركة واحلضور ، الشيء  فتعمري.. 
           ] ١٧: التوبة [     

          ] ٩: الروم [  

  ..واحلضور هو زمن اإلنسان الذي يشغله باحلياة واحلركة     و .. 
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             ] ٤٤: األنبياء [    

              ] ١٨: الشعراء [    

  ..واحلضارة واالستعمار يف األرض هو طلب شغلها باحليوية والنشاط .. 
          ] ٦١: هود [     

  ..وعمارة املسجد احلرام ، هي القيام عليه وخدمته ، جبعله عامراً باحلركة واحليوية .. 
         .......    ] ١٩: التوبة [     

بشغل حياة اإلنسان فيه بالعبادة واالنقطاع إىل ة فيه ، رمعمل عواعتمار البيت هو .. 
  ..اهللا تعاىل ، من خالل شعائر حمددة 

                ] ١٥٨: البقرة [  

 ..ة فالعبارة القرآني        البيت أو اعتمر : تعين فمن حج
ة يف كتاب اهللا تعاىل كصيغة امسية معرفة بأل التعريف ، رمومن هنا فإنَّ الع.. البيت يف 
  ..ا يف بيت اهللا تعاىل الشعرية املعروفة اليت يعتمر  تعين
       ............        

        ] ١٩٦: البقرة [   

،  ا نعلمه كشعائر ممارسة من عصر الرسول مم،  ة واحلجرميف املقارنة بني العو.. 
  ..النقاط التالية  نرى.. ا نقرؤه يف كتاب اهللا تعاىل عليه السالم ، ومم بل من عصر إبراهيم

 الصفا بني والسعي بالبيت والطواف عرفةيف  والوقوف اإلحرام:  أركان احلج -  ١
فاحلج يتميز بالوقوف  ..  والسعي والطواف اإلحرام:  فهي العمرة أركان وأما ، واملروة

  ..عرفة يف 
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، بينما احلج له أشهره اخلاصة به .. من العام  دة بوقتحمد العمرة ليست - ٢

  ..امها اخلاصة ا هلا أياألساسية ومناسكه 
٣  - عمرة تبدأ بعد الوصول إىل املسجد احلرام ، لبالنسبة ل بالعباداتات االلتزام حيثي
وهو  ، ج على نفسه احلجرض فيها احلابدأ من اللحظة اليت يفت جحيثيات االلتزام باحلبينما 

  ..، كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل بل وصوله إىل املسجد احلرام يف أشهر احلج ، ق يف بيته ،
  ..  هديال جيوز التحلَّل من العمرة يف أشهر احلج دون  - ٤
  ..ا أي منهما ، يقتضي إمتامهالشروع يف  - ٥

، وتصحيح بعض والعمرة شعائر احلج إمتام أحكام ، يصور لنا  والنص التايل.. 
ولذلك  ..ه السالم ، ونزول القرآن الكرمي اليت متَّ حتريفها ما بني عصر إبراهيم علياملفاهيم 

  ..والعمرة احلج  يسننطلق منه يف تبيان موضوع ..
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     ]٢٠٣ - ١٩٦: لبقرة ا [  

وأول ..        : هي يف هذا النص الكرمي العبارة األوىل .. 

ومتام الشيء  ) ..ت ، م ، م ( فعل أمر من اجلذر وهي ،    : كلمة فيها هي 
  ..السري به إىل ايته ، مما جيعله ليس ناقصاً هو 
               

        ] ١٨٧: البقرة[  

                    
  ]٢٣٣: البقرة [ 

            

     ] ١٤٢: األعراف[  

 ]     ،   [وبورود كلميت    ابتداء هذا النص بكلمة و.. 
  -أقول إشارة  -  إشارة فيه،         بصيغة املعرفة بأل التعريف
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على أنَّ شعائر احلج )) ، كما سنرى نة يف كتاب اهللا تعاىل تعاضد مع باقي األدلّة البيت(( 

، بترميم النقص الناتج واملطلوب هو إمتامها ،  ن الكرميقبل نزول القرآكانت أمراً معلوماً 
عليه السالم ما بني عصر إبراهيم ، عن القفز فوق بعض جزئيات املناسك من قبل البشر 

ن ما أحكاماً تبي) القرآن الكرمي ( حيث حيملُ كتاب اهللا تعاىل ونزول القرآن الكرمي ، 
فورود  ..إذن اهللا تعاىل يف هذا البحث ا بهيف ذلك ، واليت سنقف عند جيب إمتامه

، ناتج عن كوما أمرين معلومني بأل التعريف ،  ]    ،    [ الكلمتني
  ..هللا تعاىل ، وما يراد هو إمتامهما 

ترميم النقص الذي إىل  تشري   إضافة لكون داللة كلمة  ..والسؤال اآلن .. 
إضافة .. ما بني عصر إبراهيم ونزول القرآن الكرمي  -من قبل البشر  -ز فوقه متَّ القف
االنتهاء تعين ،        دالالت هذه العبارة القرآنية هل .. لذلك 

قوموا بأن ي موجه جلميع املُخاطبني ذا النص ،من كامل نسك هاتني العبادتني ، وبشكلٍّ 
 ..؟ إىل اية نسكهما ومها مثَّ أمتُّ، فاشرعوا فيهما : مبعىن  ، أمتِّ حالاتني الشعريتني على 

ه عليه أن يتمما ، بأن ه مشروط مبن يشرع يف البدءشرعتم  إذا : ، مبعىنهما للنهاية أم أن
  ..؟ إىل اية نسكهما فأمتّومها ، ما 
ما نراه أنَّ االحتمال الثاين متضمن يف وان ذه الصيغة ، معني.. األمران معاً  ..

، أم إىل اية نسكهما ومها فاشرعوا فيهما مثَّ أمتُّ: التقدير  فسواٌء.. االحتمال األول 
فيهما من شرع .. ففي احلالتني .. إىل اية نسكهما فأمتّومها  فيهماإذا شرعتم : التقدير 

 السياق الالحقو.. نراه لإلمتام     :فاألمر  ..لنهاية ال بد له من إمتامهما ل

، بأنه من شرع  ذلكؤكِّد ي ،        العبارة إضافة لصياغة هذه
  .. يتمهماعليه أن فيهما 
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 العبارة القرآنية يف    ة الداللية لكلمة افما اإلض: والسؤال الذي يطرح نفسه .. 

        جل اهللا تعاىل ؟ أهو من فيهما أليس الشروع .. ؟..  

أمتّوا فعل أمر مبين على حذف النون عاطفة ،    الواو يف كلمة ما نراه أنَّ .. 

    .. عطف على احلج    .. مفعول به    .. فاعل  و، والوا

هي الم املفعول     وهنا الالم يف كلمة ،    جار وجمرور متعلِّقان ب 
ى لو متَّ تعليق اجلار وارور مبحذوف حال ، وحت.. ألجل اهللا تعاىل : ألجله ، مبعىن 

إمتام احلج والعمرة  أنَّ حلالتني نرىفإنه يف ا ..ام خالصاً هللا تعاىل حال كون اإلمت: بتقدير 
  ..إىل ايتهما ، هو من أجل اهللا تعاىل 

، من  روريد البدء ما ، هو أمر ضعتني ، بمن هنا نرى أنَّ إمتام هاتني الشعري.. 
اهللا  أجل اهللا تعاىل ، وذلك له أسبابه ، اليت منها كون أداء هاتني الفريضتني هو يف بيت

أمر حيمل خصوصيةً هلذا البيت ، وألداء ،    :  البيت هللا تعاىل تعاىل ، فإضافة
  ..العبادات فيه 
           

    ] ١٢٥: البقرة[      

  ........         ] ٢٦: احلج[    

 عن أي مكان على وجه األرض زهمتي، خصوصية مكانية فخصوصية بيت اهللا تعاىل  ..
ل العنصر األو هووعنصر املكان هذا  .. ذه اخلصوصيةاملتعلِّقة ، وهذا له أسراره الكونية 

 أنَّ  نعلمه من كتاب اهللا تعاىل ، وما..  ))مناسك .. زمان .. مكان (( : من عناصر احلج
، وفيه ) أي قبل آدم عيه السالم ( أول بيت وضع للناس هو  -كمكان  -بيت اهللا تعاىل 
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بي اسك نملباعلمٍ ككذلك و ، لبناء هذا البيت كرفعٍبإبراهيم عليه السالم تتعلَّق ،  ناتآيات

  ..كان آمناً  أنه من دخل هذا البيت، و تتم فيه هذه  املناسكالذي  زمانلباكذلك و، 
 ..ه ، يف كتيب  -مبا فيه الكفاية  - نت بيكانت  إجناب إبراهيم عليه السالمقبل أن ،

ج نت أنه يف هذه املرحلة كانت املناهوبياملرحلة األوىل من مراحل الرساالت السماوية ، 
مكان (( فعناصر احلج .. وبالتايل .. واملعجزات ملتصقة بشخص الرسول يف تلك املرحلة 

بتواصل البشر املباشر مع الرسل يف تلك يتم علمها كانت أموراً ، )) مناسك .. زمان .. 
  ..املرحلة 
اهج بدأت املن، اليت بدأت بإبراهيم عليه السالم بعد أن أجنب ، ويف املرحلة الثانية .. 
بدأ موضوع فبني الكتب السماوية والصالحيات الشخصية لرسل تلك املرحلة ، ما تتوزع 

)) مناسك .. زمان .. مكان ((  :يف عناصره  -لكلِّ الناس  -حتديداً واضحاً احلج يأخذ 
  ..للناس مجيعاً ، هذه العناصر الثالثة  تبيانوقع على عاتق إبراهيم عليه السالم ف، 
                 

              

                 

        ] ٩٧ - ٩٥:  آل عمران [  

لنا حنن يف املرحلة الثالثة اليت بدأت  ، هو      ألمر اإلهليفا.. 
زا يف النص وال تنتهي إىل قيام الساعة ، حيث املنهج واملعجزة املصدقة هلا ، تركَّ مبحمد 

   وهذا األمر اإلهلي..  براهيم عليه السالمإة باع ملَّبإتواضح  هو أمروالقرآين ، 

    ،قرآينٌّ  يتبعه إليه  ه، كلُّسياق يتعلَّق بالبيت واحلج...  فكلُّ مناسك احلج ،
  ..عليه السالم  إىل إبراهيم، ا  الناسيف علم تعود ، ومكاناً ، وحتديدها زماناً 
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 نرى فيه كلمة،            : قوله تعاىلو ..

:     ، حصراً الناسواضعه ليس كإشارة إىل أنَّ بصيغة املبين للمجهول :        

     ، فإنَّ البيت منهم  واحداً) أيب الناس ( وكون آدم عليه السلم ،
بالصالة ،  ...ن قبله م موضوع ومنذ عصر آدم عليه السالم ، هناك رساالت فيها أمر

 ل بيتجاه إليها ، وهذه القبلة هي أواالت موجودة يتم من قبلة وبالتايل منذ آدم ال بد
إن شاء اهللا تعاىل  -وسنرى ..       :، حال كونه  وضع للناس

ذه ،  ] ١٩٩:  البقرة[          : قوله تعاىل  أنَّ -

مبكان يتعلَّق تنفيذه    الصيغة اليت تشمل الناس مجيعاً ، وبأمرٍ ساحته املستقبل 
    منه الناس ، يشري - ذاهلإىل أنَّ بداية وجود الناس  - ا يشري إليه مم ا تعلّقها 

من كلِّ  ..، وأنَّ الناس حجاج بيت اهللا تعاىل قبلنا أفاضوا من هذا املكان ذاته  املكان
 الناسهؤالء على  )))ضع هذا البيت للناس اآلمر بو (((هللا تعاىل نرى أنه .. وغريه ذلك 
 هو ، حقجهذا البيت  ح..  
                 

    ] ٩٧: آل عمران [   

يتعلَّق بأسرارٍ  وهذا ،         : وبيت اهللا تعاىل.. 
فاجلار  ...مكان على سطح األرض  عن أيا ) كونياً ( كمكان يتميز  لها البيت ،حيم

        ..مبتدأ مؤخر    .. متعلِّقان مبحذوف يف حمل رفع خرب مقدم    وارور 

    واجلملة مستأنفة .. صفة آليات..     مبتدأ خربه حمذوف بتقدير :
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..       أحدها مقام إبراهيم : حمذوف بتقدير  وممكن أنها خرب ملبتدأ ،منها مقام إبراهيم 

      ، ة مضاف إليهواجلملة استئنافي..  

، وليست حمصورة عميقة هلا أبعاد داللية      العبارة .. وهنا .. 
فبيت اهللا ..  مقام إبراهيم: مبجرد وجود بقعة من هذا املكان املقدس يطلق عليها اسم 

تعاىل هو بيت العبادة اخلالصة عن أي شرك ، وهو بيت الفطرة النقية اليت فطر اهللا تعاىل 
جلَّ وعال ه الناس عليها ، واليت من خالهلا علم إبراهيم برب..  

           

                  

                 

               

             

          ] ٧٩ - ٧٥: األنعام [    

 مرتلةهو .. النقية اخلالصة عن أي شرك  مرتلة الفطرةهو      ف .. 
 مرتلةهو .. اخلالص واإلخالص هللا تعاىل حتى دون التفاعل مع الرساالت السماوية 

كون إبراهيم عليه السلم إماماً  مرتلةهو .. الناس عليها  فطر اهللا تعاىل الفطرة النقية اليت
 مرتلةهو  .. ] ١٢٤: لبقرة [         ) : كلِّ الناس ( ناس لل

الذين بدأ وجودهم من هذا املكان ، الذي يلتقي عنده كلُّ الناس ، املشترك اإلنساين النقي 
   ..            :  مرتلةهو .. املقدس 
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أي  ..والتارخيي عن اجلانب الشخصي كمرتلة جمردة ،      املرتلة ف.. 
الصلة  تتم.. من خالهلا .. كفطرة نقية طاهرة ، متثَّلها إبراهيم عليه السالم مائة باملائة .. 

  .. ] ١٢٥: لبقرة [           :مع اهللا تعاىل 
 ..نأمره اهللا تعاىل برفع القواعد من البيت  وكون إبراهيم عليه السالم هو م           

  ..ر بتطهري البيت مأُ نعليهما السالم م) وإمساعيل ( ، وهو ) وإمساعيل ( 
           

    ] ١٢٥: البقرة[  

               

     ] ١٢٧: البقرة[      

             

       ] ٢٦: احلج[    

إبراهيم  كون من روحٍ يتعلَّق به ، هو انعكاسن البيت الرفع املادي للقواعد م إنَّف.. 
مل يأت يف  ةباع مللَّفاإلت.. اً لكلِّ الناس بعده اموإملكلِّ األنبياء خلفه ،  الم أباًعليه الس

  ..عليه السالم إبراهيم  ةكتاب اهللا تعاىل إالَّ متعلِّقاً مبلَّ
              ]١٣٠: البقرة[  

               ]١٣٥:  البقرة[   

            ] ٩٥: آل عمران[    

 ........              ] ١٢٥: النساء[   

               ] ١٦١: األنعام[   
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           ] ٣٨: يوسف[   

             ] ١٢٣: النحل [  

             ] ٧٨: احلج [  
، مل ينلها إالَّ إبراهيم عليه  وبني خملوقٍ من خملوقاته تعاىل اهللا بني.. ة ومرتلة اخللَّ.. 
  ..السالم 
               

       ] ١٢٥: النساء[   

اتصافهم بعد  ال جيوز للمشركني أن يدخلوا املسجد احلرام ،أنه  رىن.. ولذلك .. 
  ..وما ينتج عنها من جنس ، بصفة الشرك 
           

       ] ٢٨: التوبة [  
 :   فكلمة.. ضيفت يف ذات رسم الكلمة ملسألة أُخرى أنَّ كلمة عام أُ ..ما نراه .. 
   يتعلَّق باملشركني دون غريهم ، ولنا ن تبي هنا هو عام إالَّ ملا أنَّ العام املعين

فللمشركني ..     ورود كلمة    كلمة  ونرى خلف.. ضيف إليهم أُ
املتعلِّق بدالالت النص احمليط هو عامهم هذا هنا يف هذا النص ، املعين وأعوامهم املختلفة ، 

  ..يف هذه اآلية الكرمية    بكلمة 
.. كلمة عام تعين اكتمال حيثيات دورة كاملة للصفة املعنية يف السياق احمليط ا .. 

) من جمموعة صفات ( ، وهذه صفة      فاملشركون جنس 
يتصفون ا ، وال خيرجون منها إالَّ باخلروج من شركهم هذا ، وبالتايل ما داموا ذه 
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،       الصفة فاهللا تعاىل مينع من اقترام للمسجد احلرام 
سبب منعهم ف) .. رك وما ينتج عنه من جنس الش( وسبب ذلك هو اتصافهم ذه الصفة 

  ..هو هذه الصفة ، ولو أنهم خرجوا من هذه الصفة ملا منعوا 
  : وال مانع من اقترام من املسجد احلرام إن خرجوا من صفتهم هذه .. 

    .. من هنا نرى احلكمة من إضافة كلمة عام هلم :   باع ذلك ، وإت

  ..    بكلمة 
ملا أضيفت  –كما زعم بعضهم  –ولو كانت كلمة عام تطلق على السنة القمرية .. 

على  متر فالسنة القمرية..     ، وملا أُتبعت بكلمة    للمشركني 
  ..اجلميع ، وليست خاصة باملشركني والنجس الذي يتصفون به 

بعد هيئة صفة حاهلم هذا ، :  ين، تع      بارة القرآنية الع.. إذاً .. 
ملا أضيفت كلمة عام  -كما قلنا  -وإالَّ .. وصفة دورة شركهم هذه وما تنتجه من جنس 

ألف : وقد بينت ذلك ، يف حبث  ..     ، وملا أُتبعت بكلمة    هلم 
  .. عاماً سنة إالَّ مخسني

 ..ا يتعلَّق ب ومم      ، ليس فقط حتديد البيت كمكانهجه الناس ر
احلج إليه كزمان له وقته  رفع قواعده ، إنما أيضاً حتديدوإبراهيم  من عصر آدم ، فحدده

ومل يتغير بعد  كرمي ،وحتديد املناسك حتديداً استمر إىل نزول القرآن الاحملدد كلَّ عام ، 
، قد طلب إبراهيم عليه السالم من اهللا تعاىل رؤية املناسك ف ..نزول القرآن الكرمي 

  ..إمساعيل  همعوع القواعد من البيت حينما رفَ،     وبصيغة اجلمع 
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           ] ١٢٨ - ١٢٧: البقرة [   

  ..مناسك احلج  علموتعين .. واضحة يف هذا األمر     فالعبارة .. 
  ..وقوله تعاىل التايل يؤكِّد ذلك ..  
             

          

             

               

           

    ] ٢٩ - ٢٧: احلج [  

 - تعود على إبراهيم عليه السالم ، ومن بعده       العبارة .. 
   فاخلطاب املباشر  ،بكتاب اهللا تعاىل  وكلِّ داعية يدعو على حممد  -كإسقاط 

      يعود على إ براهيم عليه السالم ، وكذلك اخلطاب ال شك

       تعلَّق أوالً بكونه خطاباً السياق كلُّه ي، فكونه معطوفاً عليه
  ..من اهللا تعاىل موجهاً إلبراهيم عليه السالم 

 .. وجاء القرآن الكرمي مثبوالتاً لذلك ، حيث ثب شعائر ت مكان البيت وزمان احلج
  ..إىل قيام الساعة ، مع تصحيح بعض ما جيب فعله إلمتام احلج والعمرة املذكورة 
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.. ن أي مكان على وجه األرض عبيت اهللا تعاىل مكانٌ مقدس له خصوصية متيزه .. 

كمشترك إنساينٍّ موجود ، قيمة روحية تتعلَّق بالفطرة النقية  - يف الوقت ذاته  -هو و
 ،هللا تعاىل على كلِّ الناس  حقَّاًفإضافة لكون حج البيت .. يف نفوس الناس  بنسب خمتلفة

  ..قه بكلِّ ذلك له تعلُّ،  يف الصالة فإنَّ االتجاه إىل بيت اهللا تعاىل احلرام
ألي ليس عبثاً ، وإنما لوصل نور الصالة ، يف الصالة  إىل بيت اهللا تعاىلاالتجاه .. 
األرض فيه ، النور من كلِّ بقاع  ليجتمعإليه ، ، على وجه األرض ي مكان أمن إنسان 

، كون بيت اهللا تعاىل جزءاً من الصلة الدائمة مع حزمة واحدة إىل اهللا تعاىل يف صعد في
كنفسٍ يعين أنه فيه نفساً وجسداً ،  يوجدوبالتايل فالعبادة فيه ، حيث اإلنسان .. السماء 
صال املباشر مع السماءاال ساحة داخلوداخل حزمة النور ،  وجسدت ..  
كان اجلزاء اإلهلي ، ) قبل الرسالة احملمولة بالقرآن الكرمي ( يف الرساالت السابقة .. 

يرتل على األقوام مباشرة ، كغرق قوم نوح ، وكغرق فرعون وجنوده ، وغري ذلك من 
قه بكون املعجزات يف الرساالت وكلُّ ذلك له تعلّ.. اجلزاء الذي يبينه القرآن الكرمي لنا 

لكن .. ، تنتمي لعامل اخللق اخلاضع للزمان واملكان ، ومنفصلة عن املناهج  حسيةالسابقة 
زة يلتحمان يف ، حيث املنهج واملعج) رآن الكرمي رسالة الق( د نزول الرسالة اخلامتة بع.. 

) كأقوام (  الكافرةني خطايا األقوام صياغة النص القرآين ، املنتمي لعامل األمر ، أصبح ما ب
بشكلٍ  -  هي قابل لذلك من جهة أُخرى ، مسافةمبنهج اهللا تعاىل من جهة ، واجلزاء امل

  ..لق الدنيا هذه اليت قوامها عامل اخل -عام 
ي مكان على أعن  -يف هذا األمر  -خصوصية متيزه يف بيت اهللا تعاىل ، .. لكن .. 

دة إىل عداخل حزمة النور الصا) جسداً ونفساً ( فيه اإلنسان فكون .. وجه األرض 
وإنما أيضاً صورة ،  هذه احلزمة ليس فقط العمل كون ما يصعد إىل السماء يفالسماء ، و

، ولو مبجرد إرادة ، مبا بِظلمٍ  يرِد فيه بإحلاد مناإلنسان كونه داخل حزمة النور ، فإنه 
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ذقه اهللا تعاىل عذاباً من شرك وصد عن سبيل اهللا تعاىل فيه ، ي خيالف اخلالص هللا تعاىل ،

  .. أليماً 
              

         ] ٢٥ :احلج [  

وهذا له ،  بعد مبعث الرسول حممد  مي باملسجد احلرامس، بيت اهللا تعاىل و.. 
اليت استمرت من عصر إبراهيم عليه السالم ، حيث ، ا اذ املناسكتعلُّقه بإعادة بعث 

  ..إىل قيام الساعة  وتكفَّل اهللا تعاىل حبفظ ذلك،  إمتامهلكرمي ، وبين ما جيب ثبتها القرآن ا
خيتلف عن ) املسجد احلرام ( وجود اإلنسان داخل بيت اهللا تعاىل .. ما أود قَولَه .. 

ن ذاته مباشرة ، ويف املكا النورحتت ) نفساً وجسداً ( فهو يف أي مكان آخر ، وجوده 
خمتلفة عن العبادة يف أي مكان  وعبادته فيه ،ت إىل السماء الصلوا نورصعد الذي منه ي

أمر ال  -حيث جتتمع خصوصيتا املكان والزمان  -ىل اإلحرام يف بيت اهللا تعا، فآخر 
 ..، كون املُحرم يف بيت اهللا تعاىل وحضرته الروحية ال الشعرية حيتمل التراجع قبل إكم

، أقرب يف بيت اهللا تعاىل والعبادة اليت يقوم ا  )نفساً وجسداً (  اإلنسانمن هنا نرى أنَّ 
نرى القيمة الداللية .. من هنا و..  تالذي ترتفع به الصلوا، النور ذاته  كون إىلما ي

  ..       : ، يف العبارة القرآنية تعاىل     : احملمولة بكلمة 
التالية هي  فالعبارة ،وما يؤكِّد ذلك هو العبارات التالية هلذه العبارة يف اآلية الكرمية .. 

:          .. يف الفاء الفصيحة نرى فيها و   

يف حمل جزم فعل الشرط فعل ماض مبين للمجهول    .. ، إن شرطية جازمة 
..     ، بتقدير  ، وخربه حمذوفاسم موصول يف حمل رفع مبتدأ ) ما ( الفاء رابطة

    .. ، واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط فعليكم ما استيسر من اهلدي : 
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جار      .. ، ومجلة صلة املوصول ال حملَّ هلا من اإلعراب ل ماض عف
  ..كائناً من اهلدي : مبحذوف حال ، بتقدير وجمرور متعلِّقان 

وحتمل داللة منعٍ إلمتام هاتني نراها بصيغة املبين للمجهول ،    وكلمة .. 
بسبب حاصرٍ ما ، مينع من إمتام العبادة يف بيت اهللا  ،بسببٍ خارجٍ عن إرادتنا الشعريتني 

دليل العبارة يف قادراً على ذلك ، بليس و مطمئناً، جبعل قاصد بيت اهللا تعاىل ليس تعاىل 
  ..               ذات سياق اآلية

ال يستطيع أن يتحلَّل قبل اية الفريضة ، وإن ) أو العمرة ( باحلج  عرمن ش.. إذاً .. 
    : ، فعليه    تعرض إلحصارٍ مينعه من متابعة هذه الفريضة 

    .. ببيت اهللا تعاىلقاً مل يرد يف كتاب اهللا تعاىل إالَّ متعلِّواهلدي ..  

               

      ....... ...         ] ١٩٦: البقرة [    

               ] ٢: املائدة [  

            ] ٩٥: املائدة [    

             ] ٩٧: املائدة [   

  ............            ] ٢٥: الفتح [  

فاهلدي جاء ذه الصيغة اليت حتمل معىن واسطة التقرب إىل اهللا تعاىل ، كون األمر .. 
  ..يتعلَّق بفريضة تتم تأديتها حتت النور مباشرة ، كما بينا 

،           : العبارة القرآنية .. وهنا .. 

ني بقوله تعاىل يف العبارة السابقة هلا مباشرة هل هي متعلَّقة فقط باملعني :   
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      ،  ها معطوفةعلى العبارة األوىل أم أن:    

    ..  ها تتعلَّق بالعبارتني معاً ؟أم أن..   

 نرى فيها ،           : هذه العبارة.. 

  ..زمان ، يف الوقت ذاته ؟  سما، و اسم مكان ،     :املفعول به 

للزمن الذي حيصل ، للذين أُحصروا اسم زمان بالنسبة      : فهذه الكلمة.. 
 منعهو فصد الكافرين للمؤمنني من أن يبلغ اهلدي محلَّه ،  ،ه التحلُّل بتقدمي اهلدي في

  ..لبلوغ اهلدي محلَّه 
            

     ] ٢٥: الفتح [  

،    معطوفة على الضمري املنصوب يف كلمة    فكلمة .. 

أنَّ اهلدي منع من بلوغ .. النتيجة .. حال    .. ول معه ، والواو للمعية عأو مف
  ..محلَّه 

هي            العبارة يف    وكلمة 
حيث حملّ اهلدي  اسم مكان ،، بالنسبة للذين يشرعون اتني الشعريتني يف البيت بأمان 

  ..هو البيت العتيق 
               

          ] ٢٣ - ٢٢: احلج [    

التني ، تبين أنَّ للح          والعبارة .. 
  .. لَّهمحتقدمي اهلدي وبلوغه قبل ال جيوز ل لّالتح



         ٢٤                  

            نية والعبارة القرآ.. 

        ، ًمتعلِّقة يف الوقت ذاته بالذين أُحصروا ، والذين هي أيضا
من كان مريضاً أو به أذى من .. فكالمها  ..يشرعون بالشعرية يف بيت اهللا تعاىل بأمان 

   : فعليه فدية هي داء هذه الشعرية ، أواحتاج ملا خيتلف عن متطلبات رأسه ، 

      ..  

حتمل أكثر من            العبارة .. هنا .. 
بعض  ما خيالفوحمتاجاً إىل فلرمبا يكون احملرم مريضاً ومضطراً .. وقت ذاته داللة يف ال

ما حيتاج إىل  ات اإلحرامضروريي إىل، ولربوهنا  حلق رأسه قبل التحلّل ، دواء أو ما يؤد
حيلق رأسه للتحلّل بسبب مرض  ولربما العكس ال يستطيع أن.. يفعل ذلك بشرط الفدية 

  ..يفعل ذلك بشرط الفدية  -أيضاً  - وهناأو أذى من رأسه 
في العبارة السابقة ال يتم حلق الرأس فوهنا الصياغة خمتلفة عن العبارة السابقة ، .. 

، ) أو مل يستطع أن حيلق ( فحلق : بينما هنا ، التقدير .. قبل تقدمي اهلدي وبلوغه محلَّه 
  ..هنا أُخرت الفدية عن الترخيص . ..فعليه فدية 

         وما نراه أنَّ الفدية اليت هي أحد األمور الثالثة .. 
  ..، تركت مفتوحة ، تقدر حبالتها ، يف كلِّ زمان 

يف كلمة بالفاء االستئنافية ،  تبدأنراها  ..    : والعبارة التالية مباشرة .. 

    ، شك وقوع تعين ) إذا ( حيث وهي بذلك ختتلف كثرياً عن األمان دون أي ،
تفيد احتمال وقوع املسألة وعدم وقوعها يف الوقت ) إنْ ( حيث كلمة ، ) إنْ ( كلمة 

وقد بينت ذلك يف كتيب ، مبا فيه .. حتمل حال حتمية وقوع املسألة ) إذا ( ذاته ، بينما 
  .. يف حمل جر باإلضافة    ومجلة .. الكفاية 
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الشعرية بأمان دون حصار من بشرع  لمنسواء  ..هنا انتقلنا إىل مرحلة األمان و.. 

فإن : (( ولو جاءت العبارة بالصيغة .. أحد ، أم بالنسبة ملن أُحصر وزال عنه احلصار 
احتمال أنهم  حاليف : ىن عبالذين أحصروا ، ليكون امللكان األمر حمصوراً فقط )) أمنتم 
حكام خلف هذه العبارة القرآنية فإنَّ األ،     : لكن بورود الصيغة .. أمنوا 

لمن الشعرية بأمان دون حصار ، أم بالنسبة بشرع لمن تتعلَّق حبالة األمان الواقع ، سواء 
   .. أُحصر وزال عنه احلصار 

             أيت العبارة القرآنيةوت.. 
وصوله مرحلة  حتىبعد عمرة حتلَّل منها يف أشهر احلج ، لتصف لنا من متتع باحملظورات  ،

 ه عليه ما استيسر من اهلدي ، إحرام احلجنا ف.. بأنال جيوز الت.. كما بي ل حلُّأشهر احلج
، فمن اعتمر فيها ، وأراد  ما متَّ اإلحرام من أجلهقبل إمتام ، فيها ملن دخل باإلحرام 

  ..       : ل قبل انتهاء شهور احلج ، عليه التحلُّ

ليست مرة عا أنَّ النرى فيه ،         بارة القرآنيةالع ..
     : ترد معرفةً بأل التعريفإنما ،  )ة رمعبِ(  وليست نكرة،     : مضافة للمعين

   كلمة  لكذ، وك:     ..  ونرى الباء يف كلمة    تفيد
زمن يف  عمرة منيف حال التحلّل  والتمتع هو ممارسة احملظورات.. الواسطة والوسيلة 

باء الواسطة والوسيلة يف كلمةو..  احلج     ا ، ) العمرة ( ، وكلمة رورةا

متتع بواسطة حتلله من العمرة ، : مبعىن ..         ان ب قمتعلِّ

واستمر متتعه : قدير بتمتعلِّقان مبحذوف حال ،      ويأت اجلار وارور 
  ..، إىل احلج اليت حتلَّل منها  العمرة بسبب عمتت فمن :بتقدير  ..ورات إىل احلج باحملظ
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املوروث ، بأنَّ شرط اهلدي ملن متتع بالعمرة إىل احلج ، عند قول  سنقف.. وهنا .. 

واقتبس فيما يلي .. ، فإن حج يف سنة أُخرى فال يلزمه الدم  هو أن حيج يف ذات السنة
  :النص التايل من تفسري الرازي فيما خيص تفسري هذه العبارات القرآنية 

 أن:  والثاين،  احلج على العمرة ميقد أن:  أحدها شرائط مخس التمتع دم لوجوب [[
 وإن الطواف من بشيء وأتى احلج هرأش قبل ا أحرم فإن ، احلج أشهر يف بالعمرة حيرم
 مل ألنه دم يلزمه مل السنة هذه يف وحج احلج أشهر يف باقيه أكمل مث واحداً شرطاً كان
 يف بأعماهلا وأتى ، احلج أشهر قبل بالعمرة أحرم وإن ، احلج أشهر يف النسكني بني جيمع
 أتى ألنه التمتع دم يلزمه ال:  األصح وهو » األم « يف قال:  قوالن فيه ، احلج أشهر
 واإلمالء القدمي « يف وقال ، قبله طاف لو كما ، احلج أشهر قبل العمرة أركان من بركن

 رضي حنيفة أبو وقال ، كابتدائه احلج أشهر يف اإلحرام استدامة وجيعل ذلك يلزمه:  »
 الشرط،  بأكثره يأت مل إذا عمتمت فهو احلج أشهر قبل الطواف ببعض أتى إذا:  عنه اهللا

 يوجد مل ألنه ، الدم يلزمه ال أخرى سنة يف حج فإن ، السنة هذه يف حيج أن:  الثالث
 املسجد حاضري من يكون ال أن:  الرابع الشرط ، واحد عام يف والعمرة احلج مزامحة
 املسجد وحاضر}  احلرام املسجد يحاضرِ أَهلُه يكُن لَّم لمن ذلك{ :  تعاىل لقوله احلرام

 فليس القصر مسافة على كان فإن ، القصر مسافة من أقل مسافة على أهله كان من راماحل
 اخلامس الشرط،  وجهان وفيه ، احلرم من أو مكة من تعترب املسافة وهذه ، احلاضرين من
 باحلج فأحرم امليقات إىل عاد فإن العمرة من الفراغ بعد مكة جوف من باحلج حيرم أن: 
 الشروط هي فهذه ، يوجد ومل امليقات من اإلحرام لترك الدم لزوم ألن التمتع دم يلزمه ال

  ..انتهى االقتباس ..  ]] . التمتع دم لزوم يف املعتربة
: هي الصياغة املفترضة املناسبة لقول الفقهاء  ليستأ: أال حيق لنا أن نسأل .. هنا .. 

فمن متتع بتحلّلٍ من عمرة قام ا ، إىل :  مبعىن.. ؟  ))ج ى حلَإِ ةرمعبِ تعمت نمفَ(( 
أليس  ،        : يف العبارة القرآنية و ..قام به ميقات حجٍ 
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جنس العمرة ، وتعريف احلج بأل التعريف يعين    تعريف العمرة بأل التعريف 

    ؟  يعين ع بالتحلّل : مبعىن  ..ميقات احلجالعمرة كجنس عبادة ، من فمن متت
 ع ب :فاملعين هو  ..وبالتايل  ..إىل ميقات احلجالتحلّل من التمت العمرة إىل ميقات احلج ،

هم ناطقني رمسيني باسم سنفأممن يعتربون  ننتظر اإلجابة.. أم مل حيج ، سواٌء حج املعتمر 
  ..ة غري قابلة للعزل وكالة حصريمنه جلَّ وعال عاىل ، حاملني اهللا ت

           : وبعد ذلك تأيت العبارة .. 

   .. ه عليه صيام ثالثة أيام يف احلجن مل جيد هدياً ، بأنن لنا حكم موسبعة  لتبي
  ..حينما يرجع إىل أهله 

           : والعبارتان التاليتان .. 

    .. التايل .. فيها املوروث خلطاً عجيباً  طَلَخ واقتبس فيما يلي النص
  ..فيما خيص هذا األمر  املعجزة الكربى ،: من كتايب 

    : وجذر املشكلة يكْمن يف قول املفسرين بأنَّ العبارةَ القرآنية ..  [[

                 

       حاضروا لُهأه نتستثين من الصومِ املذكورِ هنا ، م

   فبناًء على هذا القول غريِ السليم تكون العبارةُ القرآنيـةُ  .. املسجد احلرام 

    ّبالفعل  –، وهذا  ) ١٠=  ٧+  ٣( : ال تعين إالّ أن– بكـالمِ اِهللا   ال يليق
 هلْفخ نال مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتتعاىل املطلق ، الذي ال ي..  

ما متَّ تغييبه خاللَ التاريخ ، هو أنَّ األيام العشرةَ املفروضةَ ككفّارة يف احلالة الـيت  .. 
لى كلِّ من مل يستيسر اهلدي بني بني أيدينا ، واليت ال بد من صومها كاملةً ، واملفروضةَ ع
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.. يديه ، سواٌء كان أهلُه حاضري املسجد احلرام ، أم مل يكونوا حاضري املسجد احلرام 

          : هذه العشرةُ الكاملةُ ، جزأها اهللا تعاىل إىل 
وهذا ما نقرؤه بشكلٍ .. أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام ، كعطاٍء منه جلّ وعال ملن 

    يف العبارة القرآنية    جلي يف الم االستحقاق والعطاء يف كَلمة 

        .. فاهللا تعاىل مل يقل : ) كنذَلعلى م   لَـم
 كُنامِ يرالْح جِدسرِي الْماضح لُهأَه( ..  

هذه األيام العشرةُ الكاملةُ اليت ال بد من صومها يف احلالة اليت بني أيدينا ، يصومها .. 
من أهلُه حاضرو املسجد احلرام ، دون تفريق ما بني ثالثة أيام يف احلج وسـبعة حـني   

ملسجد احلرام ، ورجوعهم إىل أهلهم ال يتطلّب الرجوع ، ألنّ هؤالء يقطن أهلُهم عند ا
  .. أياماً كما هو احلال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام 

ال ترتب عليهم زمناً وجهداً معترباً ، كما      وبالتايل فالعبارة القرآنية 
    سجد احلرام ، وما يعنيهم هو قولُه تعـاىل هو احلال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري امل

        السـبعةُ  .. ، ألنَّ أهلَهم حاضرو املسجد احلرام فاأليام
يصومها هؤالء عند أهلهم حاضري املسجد احلرام ، مع األيامِ الثالثة ، ألنـه ال فاصـلَ   

  :هذه احلقيقة نراها جليةً يف املسألة الكاملة التالية .. م بينهم وبني رجوعهم إىل أهله
        =١٧٨  

         =١٨٣  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٨٣+  ١٧٨  

نها عشرة ، إنما يف كون العطـاِء  وبالتايل فالكمالُ املعين ليس يف ماهية العشرة كو.. 
اإلهلي بتجزئة األيام العشرة إىل ثالثة يف احلج وسبعة حني الرجوع ، ال ينتقص من األجر 
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شيئاً ، مبعىن أنهم بذلك العطاء حصلوا على كمال أجر الكفّارة اليت حيصلُ عليهـا مـن   

  ..صامها كاملةً يف احلج 
      = ٥×  ١٩=  ٩٥  

، حكم عام للجميع ، سواء من        : فاحلُكْم القرآينُّ .. 
وبالتايل .. كان أهلُه حاضري املسجد احلرام ، أم من مل يكونوا حاضري املسجد احلرام 

    يه الصيام فمن مل يستيسر من اهلدي لتطبيق هذا احلكم ، من احلالتني ، عل

   ..  
ولذلك نرى أنَّ هاتني العبارتني القرآنيتني املتوازنتني يف املعىن والدالالت ، تتوازنان .. 

  :يف القيم العددية بينهما 
        =١١٣  

        =١١٣  
القول بأن من أهلُه حاضروا املسجد احلرام معفي من الصوم ، فهذا قولٌ تـرده  أما .. 

  أمرٍ خـاص دجمر ة يف هذه اآلية الكرمية ، فلو كانَ األمرة للعبارات القرآنيالصياغة اللغوي
مر على من أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام ، وجمرد كفّارة خاصة ؤالء ، لو كان األ

     :كذلك ، لَما كان هذا األمر عطاًء وفسحةً يبدأُ كما رأينا بالم االسـتحقاق والعطـاء   
           ..  

، ليسـت    ٥×  ١٩=  ٩٥=       : إذاً املسألةُ الكاملـةُ  .. 
حاً ملا هو واضح ، وليست حشواً ال فائدةَ منه ، كما يزعم املشكّكون بكتـاب اهللا  إيضا

  ..انتهى االقتباس ..  ]] ..تعاىل ، متكئني على بعضِ أخطاِء تفاسرينا التارخيية املغلوطة 



         ٣٠                  

        :وتأيت العبارة األخرية يف اآلية الكرمية  ..

  ،  ، ًاى حدوده حاملةً أمراً إهليبتقوى اهللا تعاىل ، وحتذيراً من عقابه ملن يتعد..  

ومن نافلة القول  ..    : اآلية التالية هلذه اآلية الكرمية تبدأ بالعبارة ..  
 : فكلمة ..زمنه أشهر  احلج: والتقدير هو أنَّ احلج كشعائر مفروضة ليس عني األشهر ، 

    ، وكلمةمبتدأ :     لتكون ) زمنه ( :  تقديرهحمذوف خرب ملبتدأ ،

   ..    : خرباً للمبتدأ))    زمنه : (( اجلملة 

 .) .ش ، ه ، ر ( ذر غة من اجلذه الصي    : سنقف عند كلمة.. وهنا .. 
تتعلَّق بالشهر ، ما بني اجلذر اللغوي  اهللا تعاىل أنَّ مجيع مشتقّات هذاما نراه يف كتاب ف

، تدور يف إطار ) ش ، ه ، ر ( ودالالت اجلذر .. واجلمع ، ى واملثن، املفرد : صيغ 
هنا على  -ونشاهده ما يظهر لنا هو ، من الشهر  نعلمهفما  ..والبيان والوضوح الظهور 
  ..، خالل أيام الشهر بأعيننا اليت نراها منازل القمر  من -األرض 
           ] ٣٩: يس [   

 -هو ، كمخاطبني ذه اآليات الكرمية  ،) على األرض ( لنا فالشهر بالنسبة .. 
 وما يرافق ذلك من ))  ٣٠مرتلة أو  ٢٩(( قمر ما نشاهده من منازل ال -بشكلٍ عام ،

  .. ]]ساعة )  ٢٤×  ٣٠أو  ،، ٢٤×  ٢٩(  [[زمنٍ ميتد شهراً كامالً كما نعلم 
تتعلَّق بالقمر ودورانه مسألة هو ، نتفاعل معه  كزمنٍومن نافلة القول أنَّ الشهر .. 

عن دوران القمر  -نهاية  اليف -القمر يف الشهر ناتج ما نراه من منازل فحول األرض ، 
كشهر رمضان مثالً حيث هو الشهر الوحيد الذي ذُكر امسه (( فالشهر  ..حول األرض 

لقمر حول األرض لدوران ملا نراه من  الزمن املرافقهو  ))يف كتاب اهللا تعاىل صراحة 
رى ا بداية رؤيته يف أول الشهر ، إىل النقطة اليت ال ي ، من النقطة اليت هيدورة كاملة 
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 ..شهراً )  ١٢( ىل أن يتم العدد إ ..وهكذا .. شهر آخر  ليبدأ بعده ..وهي اية الشهر 
  .. قيام الساعة شهراً آخر ، وهكذا إىل)  ١٢( الدورة من جديد هذه لتعود بعد ذلك 

كون اختالف الليل والنهار من يوم آلخر يعطينا حيثيات اختالف هويات األيام ، و.. 
يوماً ، واكتفى كتاب اهللا )  ٣٦٥( إنَّ عدة األيام : ال داعي ألن يقول تعاىل لنا  فإنه

فكلُّ .. يف كتاب اهللا تعاىل )  ٣٦٥( تعاىل بإشارة لذلك ، هي ورود كلمة يوم مفردة 
  ..تعود الدورة من جديد وهكذا )  ٣٦٥( اية هلذه األيام أل 

إنَّ عدة أيام ) : القرآن الكرمي ( تابه املقروء مل يقل اهللا تعاىل لنا يف ك.. وأيضاً .. 
يوماً ، ألنَّ ذلك معلوم من كتاب اهللا تعاىل املنشور ، عرب رؤية )  ٣٠أو  ٢٩( الشهر 

.. لكن .... مرة )  ١٢( منازل القمر ، واكتفى بكون كلمة شهر بصيغة املفرد ترد 
مر شهر ، مر شهران ، : يعين .. ؟ كيف نعلم انتهاء دورة الشهور ، لنبدأ العد من جديد 

، لنعود يف عدنا إىل الشهر األول  الشهورإىل مىت تنتهي دورة هذه ....... ثالثة أشهر 
  :نرى اإلجابة يف كتاب اهللا تعاىل املقروء .. هنا .. الذي بدأنا منه العد ؟ 

               

            ] ٣٦: التوبة [  

يعين أنَّ  وحتديدها بذلك ،..       : عددها،    .. إذاً .. 

  مسجلة شهراً اُألخرى ، )  ١١( ة متيزه عن أل هوي     كلَّ شهرٍ منها له

    من ،       .. وإالَّ ملا كان هناك معىن
، كونه يف كلِّ دورة للقمر حول شهراً دون زيادة أو نقصان )  ١٢( حمددةً ب من كوا 

مع وبالتايل فالشهور متتالية مر يدور باستمرار دون انقطاع ، ، والق ن شهرتكوياألرض 
 ألرض ، وبالتايل فعدم إعطاء هويةمنذ خلق اهللا تعاىل السماوات وا، الزمن دون انقطاع 

يعين أنه هناك عدد غري اُألخرى ، )  ١١( لكلِّ شهر متيزه عن غريه من باقي الشهور أل 
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ات القمر حول األرض منذ خلق اهللا تعاىل حمدود من الشهور ، يساوي عدد دور

يف كلِّ باستمرار يتكرر  ، هناك شهر واحدأنه أو ، لسماوات واألرض إىل قيام الساعة ا
، أو أنه هناك حول األرض منذ خلق اهللا تعاىل السماوات واألرض إىل قيام الساعة  دوراته

 ا اهللا تعاىل عنها يف كتابه الكرميللشهور اليت خيربن)  ١٢( عدد هويات خيتلف عن العدد 
 ريغ - تعاىل اهللا تعاىل عن ذلك علواً كبرياً  -هو شهراً )  ١٢( وبالتايل فتحديدها ب  ..

  .. صحيح 
كهويات مستقلّة خيتلف  ، يف كل دورة من دوراا املتتالية، املتتالية الشهور .. إذاً .. 

هو كما يبين لنا كتاب اهللا تعاىل ، عددها  فيها كلُّ شهرٍ عن غريه من الشهور اُألخرى ،
 :      .. أن جمموع ورود كلمة  -يف كتاب اهللا تعاىل  - نرى.. ولذلك

، مرة )  ١٢( هو  ]]    ،،     ،،   [[ : شهر بصيغة املفرد
  ..للشهور )  ١٢( تقابل اهلويات أل 

،     : فة بأل التعريفمعر -يف كتاب اهللا تعاىل  - ورود كلمة اليوم  إنَّ ..

هو ،  ]] ............ ،،     ،،   [[ : وأيضاً معرفة تعريف إضافة
ية من بداية حمددة إىل اية حمددة ، كهو انعكاس لكون اليوم مفهوماً مدركاً بالنسبة لنا ،

وكذلك ... السابقة والالحقة له ) األخرى  ٣٦٤أل ( خمتلفة يتميز ا اليوم عن األيام 
       : ، وأيضاً معرفة تعريف إضافة    : ورود كلمة الشهر معرفة بأل التعريف

     ،من بداية مفهوماً مدركاً بالنسبة لنا ، الشهرلكون  هو انعكاس 
) األخرى  ١١أل ( حمددة إىل اية حمددة ، كهوية خمتلفة يتميز ا الشهر عن الشهور 

  .. السابقة والالحقة له
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) الكون ( واملنشور ) القرآن الكرمي ( وهذا التطابق ما بني كتايب اهللا تعاىل املقروء .. 

متيز  هويةنه ال توجد كو، نكرة يف مجيع مرات ورودها    ، نراه يف ورود كلمة 
 فكلمة.. والشهر ، وحال  ليوما، كما هو حال  السنني السابقة والالحقة هلاعن  أي سنة

:     فةة يف كتاب اهللا تعاىل معروال تعريف إضافة ،  بأل التعريفمل ترد وال مر..  

          ] ٦٩: البقرة [    

                ] ٢٦: املائدة [   

            ] ٤٧: احلج [    

           ] ١٤: العنكبوت [    

               ] ٥: السجدة [  

          .........    ] ١٥: األحقاف [    

                     
  ] ٤: املعارج [ 

الذي يعيش يف ساحة كتاب اهللا تعاىل ( مبقدار ما خياطب اهللا تعاىل اإلنسان البسيط .. 
يف  .. فريى بعينيه الشروق والغروب واختالف منازل القمر ، وهو يف الصحراء) املنشور 
 ،الذين يعيشون يف ساحة كتاب اهللا تعاىل املنشور ذاته  ب العلماءذاته خياط.. الوقت 

فكالمها مخاطب بتنفيذ شعائر  ..فريون بأعينهم املالحظات الفلكية الظاهرة ذاا 
واهللا تعاىل عندما أنزل .. ) كشهر رمضان ، وكأشهر احلج ( نة العبادات املتعلِّقة بأزم

، حىت يغزو قروناً ليست قليلة التنفيذ  ، مل يرتهلا أحكاماً مؤجلةقرناً )  ١٤( ل أحكامه قب
  ..اإلنسان الفضاء ويكتشف بعض احلقائق الفلكية 
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       : يف قوله تعاىل  ،     : العبارة القرآنية.. 

               مل ترد ،

   : ، وكذلك العبارة      : وكذلك العبارة .. عبثاً 

    .. ة كلٍّ من الشهور أل .. كلُّ ذلك١٢( يؤكِّد أنَّ هوي  ( ،

،     تتعلَّق بعلم اهللا تعاىل اُألخرى ، )  ١١( متيزه عن الشهور أل واليت 

  ، منذ خلق السماوات واألرض      ومسجلة يف كتاب اهللا تعاىل 

     وعن إدراكهم  ،، بعيداً عن التفاعل البشري معها

ات هويفعند اهللا تعاىل  ..ة كلِّ شهرٍ منها حليثي     ةات اخلاصعلم اهلُوي

دون زيادة أو نقصان ، تتكرر كلّما      بالشهور ، واليت جتعل منها 
  ..انتهت دورا ، إىل قيام الساعة 

    اهللا تعاىلإذاً هذه الشهور اليت نعلمها ، ونؤرخ ا ، امسها يف كتاب .. 
، هي صيغة  )ول فُع( على وزن    وهذه الصيغة .. شهراً )  ١٢( وعددها  ..

،،      :   [[ :مثالً ..  )فَعل ( ملفرد مع ايف كتاب اهللا تعاىل جل ظاهرة

    :    ،،    :    ،،    :   ،، 

     :    ،،     :   ،،     :   ،، 

   :    ،،     :    ،،   :    [[ ..  
) عل أَف( أو يجمع  ) فُعول( يجمع ) فَعل ( زن ول بأنَّ كلَّ مفرد على ووحنن ال نق.. 

، ) فُعول ( حينما يجمع على وزن ) فَعل ( املفرد على وزن : حنن نقول .. أبداً  ..
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بوصفتعلِّقاً يكون األمر م حيثية  من زاوية التفاعل وليس، ته هو ات ذاتيأُخرى مع حيثي: 

]]     :   ،،     :   ،،    :    [[ 
ة كحيثي، ينبع من األرض ، والنفوس هي مجع للنفس  كماٍء، فالعيون هي مجع للعني  ..

  ..، وقد وردت مرتني يف كتاب اهللا تعاىل وغريها  مع ذااعن تفاعلها  جمردة
                
  ] ٢٥: اإلسراء [ 

       ] ٧: التكوير [  

تصور النفوس من زاوية علم اهللا ،         هنا العبارة  ..
  ..الذوات وغريها من  مع ذااتفاعلها عن كذوات جمردة ، ا تعاىل 

صيغة اجلمع  ، فإنَّ) أَفْعل ( جمع على وزن حينما ي، ) فَعل ( هذا املفرد .. لكن .. 
ملاء نبع ا ( فالعني .. غريها من الذواتومع ذاا التفاعل زاوية من للحيثية وصفاً  تكون

 ة ، تجمعحيثية بذاا مستقلّة عن كوا وسيلة للتفاعل مع أي حيثيهي اليت  ) من األرض
تفاعل  كواسطة ))أو باهللا تعاىل  ((بالذات اإلنسانية بينما العني اليت تتعلَّق ، ) عيون ( 

لتصور النفس من زاوية علم اهللا ) نفوس ( والنفس اليت جمعت ..  تجمع أعنيللذات ، 
ويف  اا، نراها هي ذوغريها من الذوات  مع ذااكذوات جمردة عن تفاعلها تعاىل ا ، 

   ..) أنفُس ( تجمع ، غريها من الذوات وذاا  تفاعلها مع إطار
، لننظر يف النصوص          : وللمقارنة مع العبارة.. 

من كون التصوير القرآين هو ، ) أنفس ( : بالصيغة التالية ، حيث تجمع فيها النفس 
  ..غريها من الذوات و مع ذااهلا ىل ا ، كتفاعل زاوية علم اهللا تعا
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          ] ١٨٧: البقرة [    

               

               

               

          ] ٢٣٥: البقرة [  

                

                 

    ] ٣١: هود [  

     ) : أفْعل ( عندما تجمع على وزن ) فَعل ( على وزن    وكلمة .. 
  .. ه باملداد متد مع حيثية أُخرى ، هي حبراألحبر هذه تفاعل ل حتمل وصفاً، فإنها 
               

           ] ٢٧: لقمان [     

ففي حني تصور ..  ]]    ،،    [[للكلمتني واألمر ذاته بالنسبة .. 

من زاوية علم اهللا ، ول األرض املتمايزة للقمر ح)  ١٢( الدورات أل    كلمة 
هو مسجل يف أم الكتاب ، منذ  ومن زاوية ماكونه عنده العلم مباهية هوياا ، تعاىل ، 

  .. رض ، بعيداً عن تفاعل البشر وحسابام يف ذلك خلق اهللا تعاىل السموات واأل
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            ] ٣٦: التوبة [  

هذه الشهور ذاا ، من زاوية تفاعل البشر معها ،  تصور   كلمة  نرى ..
  ..وحسابام وتوارخيهم 

 ، من منازل للقمر -من على األرض  -مبا يرونه شهر األويف تفاعل البشر مع .. 
)  ١٢( مع الشهر كماهية خاصة باعتباره واحداً من اهليئات املتمايزة أل يتعاملون أحياناً 

 ..كما يف صيام شهر رمضان وينتهي باحملاق ، احملاق يبدأ من ، ليت كلُّ شهرٍ فيها ا
قيسون عليها ، كما هو حال حساب العدة يويتعاملون أحياناً مع الشهر كنقطة عالَّم 

إىل اليوم ، داخل الشهر ما من يومٍ  توفّى عنها زوجها ، حيث يتم احلسابمطلَّقة وامللل
  ..ذاته يف الشهر الذي يليه 

            ] ٢٢٦: البقرة [            

          ] ٢٣٤: البقرة [    

              

     ] ٤: الطالق [    

من ا ثالثة أشهر ، يبدأ العد عدواليت مل حتض ، احمليض ، املرأة اليت يئست من ف.. 
)  ١٠( رمضان ، يكون من )  ١٠( فرضاً يف  طُلِّقتفإن ..  هطُلِّقت فياليوم الذي 

ذي القعدة شهر ، )  ١٠( شوال حىت )  ١٠( شوال شهر ، ومن )  ١٠( رمضان حىت 
ذي )  ١٠( ي عدا يف تنتهف.. ذي احلجة شهر )  ١٠( ىت ذي القعدة ح)  ١٠( ومن 

  ..احلجة 
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حتمل احتماالت على عدد أيام السنة القمرية ، أي هناك     : كلمة.. إذاً .. 

    : ها كلمةعشهراً اليت مج)  ١٢( منها أل  ،من األشهر )  ٣٥٤( احتمال ل 
  فالشهور أل .....هي يف آخر يوم فيه الشهر ، وينت ا من أول يوم يف، واليت يبدأ كلٌّ منه

حيث لكلٍّ منها هويته اليت متيزه ، حيث ال يقبل كلُّ شهرٍ منها التداخل مع شهرٍ )  ١٢( 
 :     من خالل يكونالتفاعل البشري . ..لكن  ...    : آخر ، هي جزء من

   .. ة املصومنازل مع رة للتفاعل البشري ولذلك يف مجيع النصوص القرآني

  ..    : كلمة اجلمع هو، نرى  كحيثيات للشهر القمر
عالقة األهلة باملواقيت واحلج ، كمسألة يبقى السؤال وقوله تعاىل التايل ، يبين لنا .. 

  .. عنها مفتوحاً
               ] ١٨٩: البقرة [  

وهذا حيمل داللة على أنَّ األهلّة نراها بصيغة املضارع ،     كلمة .. 
ق بدوران سيبقى السؤال عنها مطروحاً ، كون البشر لن حييطوا باجلانب الفلكي املتعلِّ

ة الشهور مباهية عالق بالو،  بالشهوروال مباهية اهلويات اخلاصة القمر حول األرض ، 
فهذه األسرار سيبقى السؤال عنها مطروحاً إىل قيام  ..العبادات اخلاصة املفروضة فيها 

  ..     : الساعة

لَّ وأُه .. جاء: ين عوهلَّ الشيء ي ) ..، ل ، ل  ه( ذر من اجل    و .. 
  ..وقُدم  بالشيء جيء به

               ] ٣: املائدة [  
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ليس أول حال القمر ليلة أو ليلتني ، هالل ، واهلالل  عهي مج    و .. 
لينا لقمر وقدومه إل ظهورٍن مبأعيننا ما نراه اهلالل هو .. أبداً .. وآخر حاله ليلة أو ليلتني 

اهلالل هو مرتلة من منازل القمر أل : أي  ..، مباهية ختتلف عن باقي الليايل يف كلِّ ليلة 
       :بأعيننا ، واليت نشاهدها مرتلة ))  ٣٠أو  ٢٩(( 

     ] من خالل نعلمها  ، فكلُّ مرتلة من منازل القمر .. ] ٣٩: يس
  ..قوله تعاىل  يف ولننظر.. ...يف كلِّ ليلة ، قمر وقدومه إلينا ظهور الرؤيتنا ل
             

              ] ٢٣٤: البقرة [     
أو  ٢٩(( من منازل القمر أل  -هنا من على األرض  -كون الشهر هو ما نراه .. 

مرتلة ))  ٣٠ أو ٢٩(( فإنَّ الشهر كمدة زمنية هو الزمن املقابل النقضاء مرتلة ، ))  ٣٠
النقضاء أربعة أشهر قمرية  تصور زمناً مقابالً     وبالتايل فالعبارة القرآنية ،

وكلمة  ..القمر  منازلمن مرتلة ))  ٣٠أو  ٢٩ ((انقضاء قابل ته تمد، كلُّ واحد منها 
     ةاملعطوفة على العبارة القرآني    ، منازل من منازل  تعين عشر

=      : أي  ..الشهر اخلامس ، تضاف إىل األشهر األربعة التامة  يفالقمر 

لتكون العبارة القرآنية .. منازل )  ١٠= (     مرتلة ، و )  ٣٠ أو ٢٩( ×  ٤

 :        =منازل )  ١٠( +مرتلة )  ٣٠ أو ٢٩( ×  ٤..  

يؤكِّد  ))ةً رشعو((  :الصيغة دون ،      : ورود الصيغةما نراه أَنَّ و.. 
يف هذه احلالة  -على األقلِّ ن منازل القمر ، عفلو كان األمر متعلِّقاً باأليام بعيداً  ..ذلك 
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، كون  )) أربعة أشهرٍ وعشرة(( : الشكل جلاءت العبارة ب -ري الصحيحة املُفترضة غ

   .. )) عشرة أيام(( : رة ، وهذا تناسبه الصيغة املذكَّ) يوم ( كلمة أيام مجعاً لكلمة 
    وكون الكلمة السابقة لكلمة مؤنثة ، ) مرتلة ( كون كلمة .. بينما .. 

مرتلة من منازل ))  ٣٠أو  ٢٩(( ، كجمع لشهر ، والشهر مكونَّ من    : هي 

مرتلة من منازل ))  ٣٠أو  ٢٩((  منازل ، منعشر تعين     ، فإنَّ كلمة القمر 
  ..هر اخلامس التايل لألشهر األربعة لشاالقمر يف 

، واليت نراها هنا )) هالالً  ٣٠هالالً أو  ٢٩(( يف كلِّ شهر     .. إذاً .. 

هذا دليلٌ أنَّ ويف ،       : هي رض كمنازل للقمر ، على األ
   ..احلج كشعائر حمددة بعينها تتعلَّق بأيام حمددة ، يتم علمها من خالل األهلّة 

 ..لورود كلمة  لدخول الشهر ، ملا كان من داعٍ إشارةد فلو كان اهلالل جمر      : 
     مبعىن ، : كدخول للشهر ، أشهر احلج معرفة كون  ..ومواقيت للحج

األهلّة أمر ال بد منه ملعرفة منازل القمر .. لكن ..     داخلة يف اجلملة 
ن م تتعلَّق بأيامٍ حمددة بعينها األيام داخل كلِّ شهر ، ومن املعلوم أن أركان احلجبالتايل و

من هنا كانت األهلّة ضرورة ال بد منها ليعرف الناس مواقيت األيام  ..شهر ذي احلجة 
  ..ا فريضة احلج  دواليؤ، وليعلموا أيام احلج  هر ،داخل األش

  :  قوله تعاىلفداً عن العبادات يف أشهره ، احلج ليس زمناً جمر..  من هنا.. 

  ، كلمة  نرى فيه :    مبتدأ ، وكلمة :    خرب ملبتدأ حمذوف

 ..   : خرباً للمبتدأ ))    زمنه : (( ، لتكون اجلملة ) زمنه : ( تقديره 
  ..فاحلج ليس جمرد زمنٍ محدد دون العبادات احملددة املفروضة فيه 
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فكيف .. تامة يعين أنَّ زمن احلج ال يقلُّ عن ثالثة أشهر    وورود الصيغة .. 
  ..أيام من ذي احلجة ؟  ةشرعذو القعدة ، ووشوال ، : أشهر احلج هي : إذاً يقولون 

نَّ أيامها هي أو، صحيح أنَّ املناسك األساسية تنتهي يف اليوم العاشر من ذي احلجة .. 
لو نظرنا يف شهر ذي احلجة ، .. لكن .. من ذي احلجة ) ر الثامن والتاسع والعاش( : 

يتم فيها ما يتصل باحلج ، كرمي اجلمار أنه يف تلك األيام  لرأينا،  العاشر منهد عوإىل ما ب
املتأخر عن أيام حاالت ، ومرأة بسبب حيض ل، والطواف املؤخر ليف أيام التشريق 

  ..ة على أشهرٍ تام   وىل محل كلمة فاأل ..التشريق كما سنرى 
ام أي يتم عملها يفمادامت املناسك األساسية يف احلج : وهنا سؤالٌ يطرح نفسه .. 
 -كما سنرى بإذن اهللا تعاىل  - ومشمولة  الثامن والعاشر من ذي احلجة ،ما بني حمددة ،

ضمن إطار  ، ]]      ،،   [[:  كلميتفيما حتمله دالالت 
أيام ( العبادات يف األيام الثالث التالية هلا ما دامت و ..األشهر املعلومة واأليام املعلومة 

ضمن إطار     :  دالالت كلمةيف  ومشمولةحمددة ،  هي أيضاً، ) التشريق 
 :  ترد العبارة إذاً فلماذا ...هو شهر ذي احلجة وكالمها يف شهر واحد .. األيام املعدودة 

     ؟..  
 يف سياق تفسري هذه اآليات الكرمية ، أنَّ من فرض سنرى بإذن اهللا تعاىل :نقول  ..

ال ، عليه أشهر احلج ، ولو كان يف اليوم األول من شو أي وقت منعلى نفسه احلج يف 
أنَّ من اعتمر يف أشهر  ورأينا..  يفسق ، وال جيادل ، طيلة أشهر احلج أالَّ يرفث ، وال

حتديد أشهر احلج بثالثة من هنا نرى أنَّ .. ل قبل ميقات احلج ، فعليه هدي احلج وحتلَّ
وبالتايل  .. يف أشهر احلج وبالعمرة، له أحكامه املتعلِّقة باحلج     ،  : أشهر

 : وهذا ما حتمله العبارة اليت فيها تكون هذه األحكام ، زمن أشهر احلجال بد من حتديد 
     مبعىن ، :كما بي ، زمنه أشهر نا احلج..  
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:   عرا املعربون بأنها صفة لكلمة  اليت،      : كلمة  بعد ذلكوتأيت ..

    ..د عن .. كن لكزمن ، بشكلٍ جمر ا بأشهر احلجلألسف متَّ حصر دالال
..  ننكر أنَّ أشهر احلج معلومة وحنن ال.. يف هذه األشهر املفروضة العبادات األساسية 

       اً نرى بعداً إضافي.. لكن  ..حنن نقول هي معلومة قبل نزول القرآن الكرمي .. أبداً 
،     :  يف دالالت هذه الكلمةحمموالً ) أشهر احلج كزمن إضافة للتعلّق ب( 

  ..يتعلَّق بالعبادات املعلومة يف هذه األشهر 
احملمول يف دالالت ، ) إضافة للتعلّق بأشهر احلج كزمن ( وهذا البعد اإلضايف  ..
: ذه األشهر ، يف قوله تعاىل والذي يتعلَّق بالعبادات املعلومة يف ه     :كلمة 

               

     يف كلمة  –أيضاً  –يتجلّى معنا :    .. فالصيغة :    
  ..شعائر وما يوجد فيها من ، شاملة ألشهر احلج 

  ..يف قوله تعاىل ، وهذا له نظري .. 
                

               

      ............    ] ٣٦: التوبة [   

، نرى أنَّ تبيان وجود أربعة منها )  ١٢( يف احلديث عن الشهور كهويات عددها .. 
ل بكلمة وتحمصف بصفة الشهور احلرم ، ي :    :       وليس ،

    :فاجلملة .. هناك أربعة حرم )  ١٢( من الشهور أل : مبعىن  .. ))منهن (( : بكلمة 
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       ، تتعلَّق وصفاً باجلملة :     ، الضمري يف كلمة و :

    ١٢( يعود على الشهور أل  : (     ..  
نرى أنَّ ظلم النفس مبخالفة ما يأمر اهللا تعاىل به يف هذه .. بعد ذلك .. لكن .. 

: وليس      :      : الشهور ، يحمل بصيغة أُخرى 
    : تعاىلإنما يقول ،  ))سكم فال تظلموا فيها أنف(( : فاهللا تعاىل مل يقل ..  ))فيها (( 
        ..ات الشهورد تبيان لعدد هويفاألمر هنا ليس جمر  ،

باألحكام  –أيضاً  –، إنما يتعلَّق األمر        :كما يف العبارة السابقة 

دون     : ولذلك نرى ورود كلمة. ..الشهور  اليت يأمر اهللا تعاىل ا يف هذه
  .. ))فيها ((  : كلمة

بشكلٍ موقوف به  ، ومعروفات ناتحمددات وبي :مبعىن  ،    كلمة و.. 
  : نيأمربتعلَّق ت ،على حقيقتهن 

  :بعلم اهللا تعاىل فقط  - ١
            ] ٤: احلجر [    

             ] ٣٨ - ٣٧: احلجر [      
   :، إضافة لعلم اهللا تعاىل البشر  بعلم - ٢
         ] ٨٣: الشعراء [    

             ] ١٥٥: الشعراء [  
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إضافة  - اقامن متعلَّ، واليت      : دالالت هذه الكلمة.. من هنا .. 
اليت واألساسية ملناسك احلج ،  )الشعريات ( العبادات علم  -كزمن احلج أشهر لعلم 

  : سنقف فيها عند نقطتني.. بانتهائها تقضى املناسك 
يف  األساسية )الشعريات ( العبادات كون كون زمن أشهر احلج معلومة ، و - ١

 معلومة ،أشهر احلج ووبانتهائها ت ، عمل هذه العباداتقضى مناسك احلج يف املكان  يتم
ة النور الصاعدة إىل السماء ، فهي منظورة وحتت حزموالزمان اخلاص ا ، ، املقدس 
هو  -من هذه الزاوية  -فمتعلَّق الوقوف على حقيقتها  .....اء بالنسبة للسم مباشرةً

  ..عن الشعائر املعمولة يف أمكنة أُخرى  متميزة ، كمسألةبالسماء 
مع  ، يف قلبها خصوصية أُخرى ، أكثر اتصاالً) أشهر احلج ( خصوصية الزمان و.. 

كما سنرى ،  احلج األساسية )شعريات ( عبادات هي و األكرب ، يتم فيها احلجالسماء ، 
من ذي احلجة ، حيث يف هذه األيام ، املناسك فيها حتمل  العاشرإىل  من اليوم الثامن

ه نة ملناسك احلج يف هذاملكو العباداتوهذه  ..، تنتهي بنهايتها مناسك احلج خصوصيةً 
  ..األيام ، معلومة منذ عصر إبراهيم عليه السالم 

    ............     ............   

    ...........       ]٢٩ - ٢٧:  احلج [  

اهللا تعاىل  اسم ذكروايو: عين ، ت        فالعبارة 
يف هذه  )الشعريات ( فالعبادات  .. معلومات )شعريات ( بعبادات ، معلومة يف أيامٍ 

  .. هي عبادات معلومات أيضاً ، املعلومة األيام 
عن  فيها العبادات تتميز ،لأليام اليت يتم فيها احلج األكرب وهذه اخلصوصية .. 

 بعد العاشر من ذي احلجة، حيث العبادات  بعد العاشر من ذي احلجةالعبادات فيما 
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     :إطار دالالت كلمة  ضمن يف كتاب اهللا تعاىل يوصفن وانقضاء املناسك األساسية ،

    ..  

       ............     

          .........    ] ٢٠٣ - ٢٠٠: البقرة [  
          :األيام املعلومة يف  املعلومات )الشعريات ( العبادات وهناك مقابلة ما بني .. 
    واليت أيامها من الثامن إىل العاشر من ذي من عصر إبراهيم عليه السالم ،

وبني ما يبينه اهللا ..      : املعدودات احلجة ، حيث بعدها تكون العبادات
  ..تعاىل لنا يف النص الذي بني أيدينا قيد الدراسة 

أنه بعد ذكر  به إبراهيم عليه السالم ، نرىاهللا تعاىل في النص الذي يخاطَب ف.. 
 : نرى كلمة..     : ، حيث ترد كلمة املعلومةام يف األي العبادات املعلومات

   لعبادات املعدوداتتنقلنا إىل ا ..  

              

              

             

        ] ٢٩ - ٢٧: احلج [  

، حيث     ورود كلمة يف النص الذي بني أيدينا ، نرى .. وباملقابل .. 
العبادات بعد انقضاء  ونرى أنَّ..  نابيكما .. العبادات املعلومات يف األشهر املعلومة 

             :ترد ضمن اإلطار احملمول بكلمة أي بعد العاشر من ذي احلجة ،  املناسك ،
    ..  
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    ..........        ............   
   ] ٢٠٣ - ٢٠٠: رة البق[ 

 ..كلمةقوله أنَّ  ما نود :      يف قوله تعاىل :       
: ذاا املوصوفة بكلمة  )الشعريات ( العبادات تتعلَّق ا  ضمن إطار أشهر احلج املعلومةو
   تعاىل  يف قوله:         .. العلم و

أساسية ، يتم القيام ا يف  )شعريات ( عبادات كوا ، بالسماء قه له تعلُّ بكلِّ ذلك ،
 حتت حزمة الن، املكان اخلاص ، والزمان اخلاصيتور الصاعدة إىل السماء يف خصوصي 

  ..املكان والزمان هاتني 
ني الثامن اليت يتم القيام ا ما ب )الشعريات ( العبادات ز يف وصف مييوهذا الت.. 

، ويف وصف العبادات    : كلمة ضمن ما تشمله ، والعاشر من ذي احلجة 

 :      ، يؤكِّد لنا أنَّ هاتني الكلمتني    :  واملوصوفة بكلمةما بعد العاشر 

]]     ،،    [[  ، ليستاوصف دجمر عن ام لألي دبشكلٍ جمر ،
  .. العبادات فيها

شعريات ( كعبادات وكزمان ، وكمكان ، أصل احلج بأنَّ ، مبا فيه الكفاية  بينا - ٢
 إىل، متوارثٌ من عصر إبراهيم عليه السالم  -بالنسبة للبشر  -أمر معلوم ،  ) أساسية

وكعلم مكان تأدية مناسك إىل قيام الساعة ، كعلم مكان البيت ، ، نزول القرآن الكرمي 
 ، ات، ئها وكعلم زمان أدااحلجة  وكحيثياملناسك األساسي..  
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        : ارة التالية العب وتأيت بعد ذلك.. 

        ، حيث الفاء يف كلمة     هي الفاء الفصيحة
فعل     و اسم شرط جازم مبتدأ ،  )من ( اليت بعدها يفصل امل قبلها ، و 

  جمرور متعلِّقان بجار و   ..  )من ( ود على عي) هو ( الشرط ، والفاعل 

    ، على زمن األشهر  انودعوي ..    وتأيت بعد ذلك مجلة .. مفعول به

الفاء يف ، حيث             :جواب الشرط 
        ..امسها    ..  نافية للجنس) ال ( رابطة جلواب الشرط ،    كلمة 

     عطف على     ..     أيضاً عطف ..  

   واجلملة كاملة يف حمل جزم ) .. ال ( ر وجمرور متعلِّقان مبحذوف خرب اج
  .. )من ( وفعل الشرط وجوابه خرب  ..جواب الشرط 

جب على نفسه احلج ، يف زمن أشهر احلج ، فعليه ألزم وأونرى أنَّ من .. وهنا .. 
 ق على نفسه األحكام ، منذ اللحظة اليت ألزم نفسه باحلجأن يطب :    

     ما ( تأدية املناسك ليس فقط أثناء إحرامه عند البيت ل، وذلك
من اللحظة اليت فرض ا أيضاً ، وإنما )  بني اليوم الثامن واليوم العاشر من ذي احلجة
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 ى االنتهاء من تأدية الفريضة ، وهذا ما يضيفه تكرار العبارة على نفسه احلجحت ،  

    يف آخر هذه اجلملة ..  
، لكان فقط )) جدال  والفسوف فال رفث وال : (( فلو جاءت العبارة بالشكل .. 

 لكن.. تأدية املناسك بعد اإلحرام  أثناءيكون ن إىل أنَّ ذلك من املمكن أن يذهب الذه
،        :          إضافة العبارة  ..

هي طيلة فترة أشهر احلج ،         تبين لنا أنَّ األحكام 

  ..، تؤكِّد ذلك       بارة القرآنية يف بداية اآلية الكرمية حيث الع

األساسية العبادات  ملْتشمل ع     : إىل كون كلمةا جعلين أذهب ممو.. 
  : تني يف سطرٍ واحد هو أنَّ كلمة احلج اليت تتكرر مراملعلومة ،  أشهر احلجيف 

              ،كلمة  نرى فيها

    الشعريات ( بالعبادات األوىل تتعلَّق(  ، ، فتقدير العبارة ، وليس بزمن احلج :

       القيام  - هذه األشهر يف -فمن فرض على نفسه : هو

الثانية تتعلَّق بزمن احلج أي     بينما كلمة ..  )الشعريات ( العبادات ذه 
ه باحلج ، وهو نفس من اللحظة اليت يلزم ا احلاج، مبعىن خالل هذه األشهر ، وبأشهره 

 ...        : يف أي مكان ، عليه أن يطبق األحكام 
     العبادات القيام ذه  - املعلومة يف هذه األشهر  - فمن ألزم نفسه وفرض عليه : مبعىن 

 ، طيلة فترة أشهر احلج، ، فعليه أالَّ يرفث وال يفسق وال جيادل املعلومات  )الشعريات ( 
ى حت، ) الشعريات ( بادات العلى نفسه االلتزام ذه تباراً من اللحظة اليت فرض فيها عاع

  ..الفريضة أداء االنتهاء من 
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        : بعد هذا البيان للعبارات القرآنية .. 

           ،  ه القائلني سنقف عند قولبأن
وأنَّ األمر ليس تأدية مناسك احلج يف أي وقت من أوقات أشهر احلج ، من املمكن 

   ..حمصوراً بأيام حمددة تبدأ بالثامن من ذي احلجة 
يف اإلجابة على قول القائلني بإمكانية أداء فريضة احلج يف أي وقت من هذه األشهر .. 

،        بارةيف الع    : ملاذا وردت كلمة: سنسأهلم ، 

  ..إىل آخر هذا النص ؟      العبارة  أُضيفتوملاذا  ..؟ وذه الصيغة بالذات 
وتدور دالالته يف إطار  ، ) ف ، ر ، ض : ( من اجلذر اللغوي    كلمة .. 

يقبل النفي واإليقاف ، ففرض الشيَء  اإللزام واإلجياب القاطع الذي ال تراجع فيه ، وال
ل اإلنسان على وهنا اإللزام واإلجياب القاطع ، يكون من قب ..أوجبه وجوباً الزماً قاطعاً 

  .. ضهفر لنتيجة املترتبة على ما قد متَّلالفوري وقوع الين عال ي األمر ضوفر.. نفسه 
              

             ] ٢٣٧: البقرة [    

            ] ٨٥: القصص [     

               ] ٣٨: األحزاب [   

              ] ٢: التحرمي [  

يهن ال يعين فمن حج ف ،      فقوله تعاىل .. من هنا .. 

   وهو يف أشهر احلج من ألزم نفسه ف: إنما يعين .. أبداً .. كما يقولون 
مبعىن ( وبالتايل العبارة تتحدث عن إنسان مل حيج .. احلج  )شعريات ( بعبادات القيام 
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 .. ذه الشعرياتبعد ، وما فعله هو أنه ألزم نفسه القيام ) املعلومات  بالشعرياتالقيام 
 ..احلج  بشعرياتواضحة بأنَّ املعين مل يتجاوز مرحلة إلزام نفسه القيام    فكلمة 

فمن حج فيهن ، : هو       : معىن قوله تعاىل  يكونفكيف 
  .. احلج ؟ أشهرجتوز تأدية مناسك احلج يف أي وقت من زمن  أنهوينطلقون من ذلك 

فمن : تعين       : ولو فرضنا جدالً أنَّ العبارة القرآنية . .

فيهن دال جِ ، أال يكتمل املعىن عند كلمة حج :        
 )ات شعري( عبادات حج ، أي أنه أصبح داخل  املعين، كون األمر أصبح معلوماً بأنَّ 

فلماذا إذاً أُضيفت العبارة ..  احلج :      ؟..  

فمن ألزم نفسه : تعين       العبارة القرآنية .. كما بينا .. 
،  حينما تأيت) بني الثامن والعاشر من ذي احلجة ( احلج  رياتعبشيف أشهر احلج ، القيام 

   قبل بدأ زمن املناسك ، بل وهو يف بيته قبل سفره ، وهنا كلمة  وهذا يكون
وكما بينا هذه مجلة فعل الشرط ، ومل يأت .. احلج  )شعريات ( عبادات  تتعلَّق ااألوىل 

حينما  - احلج  بشعرياتالقيام  -يف أشهر احلج  - فهذا الذي ألزم نفسه .. اجلواب بعد 
 :أيت جزٌء من مجلة جواب الشرط ي. ....بالفريضة ، ما هو املطلوب منه ؟  التزاماً -تأيت 
        ، ًه عليه أال يرفث ، وأ حامالال اإلجابة ، بأن

 للشعرياتاألمور املمنوعة عليه ، هل هي أثناء تأديته  هذه.. لكن .. يفسق ، وأالَّ جيادل 
.. احلج اعتباراً من اللحظة اليت فرض فيها على نفسه احلج ؟  أشهركامل فقط ، أم يف 

لتبين ذلك ، بأنَّ هذه املمنوعات متتد على كامل      : تأيت العبارة األخرية 
  ..احلج ، حيث احلج زمنه أشهر ، كما بينا  أشهر
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          : بارة القرآنية عال تلو كانف.. 

     ، ملا كان من مربرٍ للعبارة )) احلج أشهر معلومة فمن حج فيهن : (( تعين 
  ..جِدال ، كما بينا : املعىن يكتمل عند كلمة ، ألنَّ 
أشهر احلج كما يقولون ، من كامل زلو كان احلج تتم تأديته يف .. وفوق ذلك .. 

يف ذات ، ، كجنسٍ للعمرة وصفاً معرفاً بأل التعريف العمرة اهللا تعاىل  لماذا إذاً وصفف
 فاً بأل التعريفالعبارة اليت يصف فيها احلجمعر ، املعلومةناسك مل كميقات وألزم ،  احلج

كلُّ : أال يقولون  ..ملاذا ؟  ..؟ نا ، كما رأي من يتحلَّل من العمرة يف أشهر احلج باهلدي
فما هو التمتع بالعمرة إىل وقت هذه .. ؟  فيهاأشهر احلج من املمكن تأدية املناسك زمن 

ال يعين أ..  !!!؟أشهر احلج وقتاً هلذه املناسك كما يقولون  ، ما دام زمن كلِّاملناسك 
، وليست على كامل زمن أشهر احلج كما  مناسك احلج املعلومة هلا أيامهاتأدية ذلك أنَّ 

، ما دام احلج من املمكن تأديته ملاذا التمتع بني العمرة واحلج يف أشهر احلج .. يقولون ؟ 
 - يف أشهر احلج  -يف اية العمرة : بناء على قوهلم أي .. ؟ وقت من أشهر احلج أي يف 

  ..فاصل من الزمن يتم فيه التمتع بني العمرة واحلج يتم احلج وينتهي األمر ، وبالتايل ال 
حيث ،          : ارة القرآنية تأيت العب.. بعد ذلك .. 

اسم شرط جازم يف حملِّ نصب مفعول به مقدم ) ما ( استئنافية ،    الواو يف كلمة 

جار      ..فعل الشرط جمزوم حبذف النون     . .  ل 

وهنا  ..فاعل     ..  جواب الشرط   .. وجمرور متعلِّقان مبحذوف حال 
مر إىل معيار الشفافية والصدق واإلميان الصادق وااللتزام مبا تعيد هذه العبارة القرآنية األ

ر ، وهنا ذُكله اإلنسان يعلمه اهللا تعاىل ، وسيجازى عليه عفكلُّ خريٍ يف ..اىل يريده اهللا تع
  ..السياق كلّه يتعلَّق حبالة يكون فيها اإلنسان منقطعاً هللا تعاىل اخلري كون 
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            والعبارة القرآنية.. 

الواو استئنافية ، تزودوا فعل أمر مبين على حذف النون ،    : ، نرى فيها 

اسم إنَّ    .. حرف مشبه بالفعل ) إنَّ ( الفاء تعليلية    .. والواو فاعل 

 ..    مضاف إليه ..     حملَّ هلا من اإلعراب خرب إنَّ  ، واجلملة ال

 ..    فعل أمر مبين على حذف النون ، والواو فاعل ، والنون للوقاية..       

    ، منادى مضاف عالمة نصبه الياء كونه ملحقاً جبمع ) أويل ( يا أداة نداء

  ..   لى مجلة واجلملة معطوفة ع.. مضاف إليه    .. املذكَّر السامل 

  ..    ، نيا واآلخرةد يف نراها كلمة شاملة ، تشمل جانيب الدوتشمل التزو

    : يت العبارة أوت.. هذين اجلانبني يف سفر احلج ويف سفر احلياة كلِّها 

   نة أنَّ خري ماد به مبيتعاىل ، كونه أساس كلِّ عملٍ اإلنسان هو تقوى اهللا يتزو 

األول أنَّ : أمرين  مؤكِّدةً،      وتأيت العبارة األخرية .. صاحل 
أنَّ التقوى يقوم ا التقوى سبيلها تقوى اهللا تعاىل مالك أمري الدنيا واآلخرة ، والثاين 

  ..أدركوا حقيقة الدنيا وزواهلا  نأولو األلباب الذي
         : اآلية التالية تبدأ بقوله تعاىل.. 

   ..  ، التزاماً بأمر وهنا الفضل املعين جيب أن يكون بعيداً عن الفسوق واجلدال

فالتجارة ليست حمرمة  ،           : اهللا تعاىل 
، ولنفي عدم القيام احلج وهذا لنفي املبالغة يف البيع والشراء يف  ،شريطة االلتزام بذلك 

، من مساعدة اآلخرين والقيام بكلِّ عمل ضروري حلاجة باألعمال الضرورية الصاحلة 
  .. اإلنسان 
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 كلمة ونرى فيها ..       : والعبارة التالية مباشرة هي.. 

:    فَة ( لكلمة  اًمجعرودالالت هذا ، ) ع ، ر ، ف ( من اجلذر ، وهي  )ع
  ..اجلذر اللغوي تقابل اإلنكار 

             ] ٥٨: يوسف [   

  ..ومعرفة الشيء تكون نتيجة االطِّالع عليه .. 
           ] ٩٣: النمل [   

  ..ره نتيجة اطّالعٍ مسبقٍ عليه ومعرفة الشيء هو تذكُّ.. 
            ] ٦٢: يوسف [   

  ..والتعارف هو تواصل االطّالع ما بني املتعارفني .. 
         ] ١٣: احلجرات [   

  ..واالعتراف بالشيء هو اإلقرار به وتذكّره كونه ليس جمهوالً .. 
         ] ١١: امللك [   

  ..والعرف هو غري املنكر املتوافق عليه نتيجة اطّالعٍ مشترك .. 
           ] ١٩٩: األعراف [    

  ..واملتوافق عليه ، املُطَّلع عليه ، غري املنكر  واملعروف هو املشترك.. 
           ] ٢٤١: البقرة [    

غري ممنوعة من و ، )عرفَة ( هي مجع مؤنث ساملٍ لكلمة    كلمة و.. 
إنما ، ينه هو جبل عرفات كما نعلم عملكان حمدد بهي ليست جمرد اسم علم ف..  الصرف
هي مجع فَة ( : دة منها هي ، كلّ واح حلاالترفَة ( نرى أنَّ كلمة .. وهنا ..  )عرع( 

 طِّالعٍ وتذكّرٍ وإقرارٍ وتوافقٍ معاتصف لنا حالة ، ) ع ، ر ، ف ( كمشتق من اجلذر 
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متنكِّراً ملا  جيعلهاجلدار السميك الذي ا اإلنسان  رقخي، احلق ، وذلك يف جزئية ما 

له غارقاً يف مستنقع الدنيا ، وذلك يف أي اتجاه من اتجاهات عوجييتوجب عليه علمه ، 
   ..   ليكون جمموع هذه احلاالت هو .. احلياة الغارق فيها 

تتفاعل من املفترض أن الت اليت كجمعٍ هلذه احلا ذا املعىن ،   كلمة و.. 
  : أمران - يف عاملنا هذا -  اي نفسه من دنس الدنيا ، يتعلَّق داخل نفس احلاج لينقِّ

  ..بل عرفات ، والذي نطلق عليه اسم ج، هو املكان املعلوم مكان حمدد بعينه  - ١
  ..زمانٌ حمدد بعينه هو التاسع من ذي احلجة  - ٢

ودالالت هذا اجلذر ) .. ف ، ي ، ض : ( من اجلذر    : وكلمة .. 
  ..واالندفاع والتدفُّق واالنبعاث ، تدور يف إطار السيالن بعد امتالء 

املؤمنة باحلق ، وسعيها لنصرته ، جتعل األعني متتلئ بالدمع وتطفح  األنفسفمعرفة .. 
ف ، : ( مبشتق من مشتقات اجلذر  به لدرجة السيالن ، وقد عبر القرآن الكرمي عن ذلك

  ) ..ي ، ض 
              

            ] ٨٣: املائدة [  

أنَّ أعينهم امتألت : تعين       : العبارة القرآنية ف.. 
  ..بالدمع لدرجة السيالن واالندفاع للخارج 

  ..ويف قوله تعاىل .. 
              

     ] ١٤: النور [  
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 ما امتألمت فيه من قول يف: تعين        : العبارة القرآنيةنرى أنَّ .. 
  ..اإلفك وأصبح يتدفق من أفواهكم 

  ..يف قوله تعاىل     ودالالت هذا اجلذر اللغوي نراها تتجلّى يف كلمة .. 

                

         ] ٦١: يونس [  

  ..تنبعثون فيه : تعين      فالعبارة القرآنية .. 
  ..ويف قوله تعاىل .. 
             

            ] ٥٠: األعراف [    

) وادفعوا وابعثوا ( سيلوا أ: تعين       نرى أنَّ العبارة .. 
  ..علينا من املاء 

  :ذا املعىن ، يتعلَّق ا أمران اثنان    فكلمة .. 
    ..روحية تتعلَّق باالمتالء الروحي إفاضة  - ١
  .. إفاضة مادية كتدفق للحجاج من عرفات - ٢

مل عمقاً باطناً ، حت      : نرى أنَّ العبارة .. من هنا .. 
االطِّالع والتذكّر من حاالت  أنفسكمفإذا امتألت : هو )) إضافة للداللة املعروفة (( 

واإلقرار مبا ارتكبتموه من خطايا واخلالص والنقاء والعودة إىل اهللا تعاىل بقلبٍ سليم ، 
واقف يف هذا املكان عند هذه احلالة اليت من املفترض لل.. لدرجة فاضت أنفسكم بذلك 

، يأيت األمر اليت هي جوهر احلج د هذه احلالة نع.. وذا الزمان أن يكون قد متلكته 
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            :اإلهلي 

        ..  

:       ..    : ال بد من الوقوف عند داللة .. ا وهن.. 
ه وتلمسه وحتسستعين العلم بالشيء ) ش ، ع ، ر ( ات اجلذر ومشتقَّ.. هو معلَم الشعور 

:  ، تعين) ح ، ر ، م ( كصفة للمشعر ، من اجلذر      كلمةو.. والدراية به 

( كصفة للمسجد بأل التعريف     وقد وردت كلمة  املقابل للحالل ،املنع 

    : وكصفة للشهر احلرام ،       :  ) بيت اهللا تعاىل

 .....     : والبيت احلرام،       : وللمشعر احلرام، 

ظرفية متعلِّقة ،       ، يف العبارة القرآنية     : وكلمة

  ..وال ميكن حصرها مبجرد املكان ،     كلمةب

  :نان ، يتعلَّق ا أمران اث     العبارة  ..وهنا .. 
  ..  جانب معنوي هو االستشعار باحلرام املانع للعودة إىل الذنوب واخلطايا  - ١
٢ - جانب مكاين يتعلَّق بأمكنة مناسك احلج ..  

    : قوله تعاىل األول كقيمة روحية لعىن امليكون .. وهكذا .. 

         فإذا امتألمت تذكرةً وإقراراً مبا : ، هو
لى النقاء واخلالص البعيد عن أوحال عامل عوتذكّرمت واطّلعتم ، اقترفتموه من ذنوب 

فاذكروا اهللا تعاىل عند الذنوب واخلطايا ، عائدين إىل اهللا تعاىل ، وفاضت قلوبكم بذلك ، 
لكم من العودة إىل احلرام املانع لذي تستشعرون به هذا املستوى من االمتالء بالروح ا

  ..لذنوب واخلطايا ا
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 تعاىل موانع اهللايكون باستشعار هو ذكر خاص فذكر اهللا تعاىل املعين هنا ، .. 

 وما يؤكِّد ذلك هو العبارة التالية.. يض النفس مبعرفة اهللا تعاىل وحرماته ، حينما تف
فالذكر هنا ذكر     ..   :آخر  مباشرة ، حيث أمر بذكرٍ

 ، املتعلِّق باحلالة خمتلف عن الذكرعام          ،
 ا نذكره أن وأمرنا لنا بينها اليت والصفات باألمساء، وي بينه لِّق دى اهللا تعاىل الذعومت
اليت نرى ،         : بارة التالية مباشرة يت العوتأ.. 

فعل ماض    .. ، إن خمفَّفة من الثقيلة     كلمة فيها الواو حالية يف

والضمري يعود إىل اهلدى متعلِّقان مبحذوف حال ،      ..وامسها  ناقص ،

  .. وإن كنتم من قبل أن هداكم ملن الضالني ، أو يعود إىل القرآن الكرمي :  بتقدير

   رور متعلِّقان مبحذوف خربالالم فارقة ، واجلار وا   ..  

: تحمل على وجهني ،         : وهذه الصيغة .. 
وهذا أمر  .. الضالني من قبله من كنتم قد:  والثاين..  الضالنيمن  إال قبله من نتمك وما

  ..ما هو دون هذه احلالة ، مقارنةً ا ، هو من الضالل  طبيعي ، فكلُّ
مكان حمدد جمرد على      حىت لو متَّ سحب العبارة .. وهنا .. 

جمرد  على      العبارة القرآنية  ومتَّ سحبفة ، بعينه هو املزدل
فإنَّ ذلك ال يتعارض مع العمق الروحي اإلفاضة كخروج للحجاج من جبل عرفات ، 

       : الذي وقفنا عنده ، واحملمول بقوله تعاىل 

      ..ر  فعبارات كتاب اهللاصومتارس حتت  )شعريات ( عبادات ت
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د سرد حلركات األمر ليس جمرلسماء ، يف مكان وزمان خاصني ، ور الصاعدة لوحزمة الن

اج يف املكان والزمان اخلاصني أجساد احلج..  
  :  يف العبارة األوىل   بكلمة ة تبتدأ اآلية التالية مباشر.. بعد ذلك .. 

      ..  ثاً ..وهنانرى تري    لة االمتالء اما بني ح

   : وما يتعلَّق ا من ذكر ،       : اليت بيناها

             

    ، ، حيث املكوث والتأمل واملناجاة واخلالص واإلخالص يف موقف عرفات

  ..        : اإلفاضة املعروفة يف املوروث وبني 

تؤكِّد صحة ما         ذه العبارة الكرمية وه.. 

   ، فكلمة        الروحي للعبارةذهبنا إليه يف تفسرينا 
: عاىل تبين لنا ، أنَّ اإلفاضة هنا غري اإلفاضة احملمولة يف قوله تكحرف عطف للترتيب ، 

      َّوإال ،فكلمة  ..على نفسه   لكانت تعطف األمر    : 

    والعبارة .. فعل أمر مبين على حذف النون والواو فاعل     

املكان  وخمتصان باملكان ، وهو،    نرى فيهما اجلار وارور متعلِّقان ب 
  ..املعروف بعرفات 

     ال يكون املراد من قوله تعاىل ملاذا : وهنا لقائل أن يقول .. 

   الشمس طلوع قبل،  النحر يوم مىن إىل املزدلفة من اإلفاضةحصراً  هو 
 املشعر عند الذكر أن على واآلية تدلُّ حيث املزدلفة هي املشعر احلرام ، .. والنحر للرمي
  ..؟  عرفات من اإلفاضة عقيب حيصل احلرام
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على املكان  إنما تحمل ، ال تحمل على الزمان ،     : الصيغة :نقول .. 
  : القرآنيةمحل العبارة فإنَّ . ..ومع ذلك . ..واملكان املعلوم باإلفاضة منه هو عرفات  ..
         ، النحر يوم مىن إىل املزدلفة من اإلفاضةعلى  ،

رض مع العمق الروحي الذي رأيناه يف تفسري اال يتع،  والنحر للرمي الشمس طلوع قبل
 ..            : قوله تعاىل 

د حركات ليست جمر- ذه اخلصوصية من الزمان واملكان  -فمناسك احلج .. أبداً 
، حتمل كلَّ األحكام املطلوب االلتزام ا وآيات كتاب اهللا تعاىل  ..تتعلَّق جبسد اإلنسان 

وحنن مل ننكر هذه  ..احلاالت الروحية العالية ، إىل احلركات املادية من خالل اجلسد من 
  ..صياغة النص القرآين يثيات حب - يف تفسرينا  - إنما نلتزم ،من شعائر احلج   املرحلة
ال بد أن نقف ،         : يف قوله تعاىل هنا و.. 

 فعل أمر ليعمل به الناس ، ويف الوقت ذاته نرى أنَّ،     : كون كلمةعند 

ة تشمل كفاعل ، عام    : وأنَّ كلمة،  فعل ماضهي     : كلمة
وهنا سنعود إىل كون البيت موضوعاً .. الناس مجيعاً ، حيث أفاضوا مجيعاً من هذا املكان 

 وإىل كون هذه العبارةوإىل كونه قبلةً لكلِّ الرساالت األوىل ، قبل آدم عليه السالم ، 
   ..تلك البقعة املباركة  أنَّ بداية البشرية على هذه األرض هي من إشارةً إىل

ة املباركة ، بدأت البشرية وجودها ، ومن تلك البقعة املباركة عفمن تلك البق.. 
تذكرةً وإقراراً  حيث امتألت) اج لبيت اهللا تعاىل كحج( أفاضت أنفس الناس السابقني 

لعوا على النقاء واخلالص البعيد عن أوحال عامل وتذكّروا واطَّ، مبا اقترفوه من ذنوب 
  .. م بذلكدين إىل اهللا تعاىل ، وفاضت قلوالذنوب واخلطايا ، عائ



         ٦٠                  

   يتعلَّق باإلفاضة من مكان أفاض منه الناس قبلنا    فاألمر .. 

   طلب ممأفضنا منه  )قبلهم (  ا كناسن يأيت بعدنا أن يفيض منه كونن، وي
فهذه من الشعائر التعبدية اليت تكفَّل اهللا تعاىل حبفظها ،  ..إىل قيام الساعة .. وهكذا .. 

  ..وستبقى حمفوظة إىل قيام الساعة 
.. وتم اآلية الكرمية بقوله تعاىل خت :          ،

أمراً بطلب املغفرة من اهللا تعاىل ، وأنَّ اهللا تعاىل غفور رحيم ، يغفر لعباده الذي حيمل 
اهللا تعاىل الذي يأمر التائب يقبل اهللا تعاىل توبته ، وف .. الصادقني ويدخلهم يف رمحته

الرحيم ، بالتأكيد يقبل التوبة الصادقة احملقِّقة للشروط باالستغفار ، ويصف نفسه بالغفور 
  ..ا جلَّ وعال اليت يبينه
تصف مرحلة ما  ،      والعبارة األوىل يف اآلية التالية.. 

       :اج بأنه على احلج بعد الفراغ من املناسك ،

     ، يف الفاء الرابطة جلواب الشرط نرى حيث   ،  اذكروا
مفعول به ، واجلملة ال حملَّ هلا من اإلعراب ألنها    لفظ اجلاللة  ..فعل أمر وفاعل 

يف حمل نصب مفعول ، الكاف وارور ا    .. جواب شرط غري جازم 

مفعول به     ..اذكروا اهللا ذكراً مماثالً لذكركم آباءكم : مطلق بتقدير 

   معطوفة على     ..عطف    .. املضاف لفاعله للمصدر 
   .. ر آبائكمأو أشد من ذك: بتقدير 
يف الوحدانية اليت ال ، أي التفضيل املطروحة هي يف الذكر ذاته نرى أنَّ ساحة وهنا .. 

 االنتماء آلبائكم واليت ال حتتمل شريكاً ، كرفعة الوحدانية يف: مبعىن  ..تقبل شريكاً 
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اختيار كلمة من هنا نرى احلكمة يف .. وشأن ، اذكروا اهللا تعاىل بوحدانية ال تقلُّ عنها 

    ة اليت ال يضع اإلنسان شريكاً فيهاكنموذج للوحداني..  
اة املادية ، بعد مرحلة باحليوعاد اإلنسان لينشغل .. انقضت املناسك .. هنا .. 

ويأيت أمر اهللا تعاىل له بأن ال يهبط بذكره هللا تعاىل خالص ونقاء وغسيل للقلب والنفس ، 
بعد انقضاء  - ، واضعاً احلد األدىن لذكر اهللا تعاىل ، بأنه جيب أالَّ ينخفض عن ذكر آبائه 
 عن ذكر اآلباء  -مناسك احلج..  

  :القرآنية بارات عوتأيت بعد ذلك ال.. 
                

               

            
 دعاؤه يكون نم الصنف األول.. يبين اهللا تعاىل لنا صنفني من الناس .. وهنا  ..

 وطلب الدنيا طلب بني الدعاء يف من جيمع:  الثاينالصنف و ، الدنيا طلب على مقصوراً
 مقصوراً دعاؤه يكون من وهونف ثالثٌ مضمر ، بني هذين الصنفني هناك صو ، اآلخرة

  .. اآلخرة طلب على
وقد بينت يف حبث اإلرادة واملشيئة أنَّ اإلرادة ال حتمل املتناقضات ، فمن تعلَّقت  ..

       وبالتايل.. باآلخرة فقد كفر تعلّقاً كامالً ، إرادته بالدنيا 

   ..نيا من أجل أن ومن تعلَّقت إرادته باآلخرة فهو يستثمر كلَّ ما بني يديه يف الد
، فاحلسنة اليت يريدها يف الدنيا هي من أجل جل اآلخرة أيبقى فيها قادراً على العمل من 

ر ما بني يديه يف الدنيا آلخرة ، وبالتايل مبقدار ما يسخامتالك القدرة على العمل من أجل ا
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      : يكون ذلك نصيبه يف ميزان اآلخرة  من أجل اآلخرة

     ..  

وكلمة      ...         : اآلية التالية تبدأ بالعبارة .. 

     ودالالت هذا اجلذر اللغوي ليست )  ع ، د ، د: ( من اجلذر ،
  ..فقوله تعاىل التايل يؤكِّد ذلك .. أبداً .. حمصورة يف إحصاء املعدود كأعداد جمردة 

              

     ] ٩٤ - ٩٣: مرمي [  

على جمرد إحصاء من يف السماوات     إنَّ محل العبارة القرآنية .. 

  ..تصف إحصاءهم    واألرض يتناقض من كون الكلمة السابقة هلا مباشرة 
  ..فعد الشيء يعين اعتباره ، وذكره .. 
              ] ٦٢: ص [     

  ..وأعد الشيء هيأه .. 
               ] ٨٩: التوبة [   

  ..، نراه أيضاً يف قوله تعاىل     هذا البيان الداليل لكلمة .. 

             

       ...............     ] ١٨٤ - ١٨٣: البقرة  [  
الكرميتني ، تتحدثان عن  أنَّ هاتني اآليتني -مبا فيه الكفاية  - وقد بينت يف كنيب .. 

الصوم يف إطاره العام ، وليس عن صوم رمضان ، فصوم رمضان جاء يف اآلية التالية هلما 
  ..مباشرة 
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        ............    ] ١٨٥: البقرة [    

         : قوله تعاىل .. إذاً .. 

         يتعلَّق حباالت الصيام املفروضة إضافة ،
ام التطوع ، كالصوم الواقع على املريض أو الذي به أذى من رأسه ، أثناء تأدية لصي

مناسك احلج ، وكالذي يتمتع بالعمرة إىل احلج ، فيقع عليه صيام ثالثة أيام يف احلج 
وسبعة بعد رجوعه إىل أهله ، وكالصوم الذي يقع على من يقتل مؤمناً خطأً من قومٍ بيننا 

ع عليه صيام شهرين متتابعني ، وكمن يقع عليه الصوم ثالثة أيام وبينهم ميثاق ، فيق
ككفارة ليمني مت عقده ، وكصيام شهرين متتابعني يقع على الذين يظاهرون من نسائهم 

  ..مثَّ يعودن ملا قالوا 
، كلٌّ منها يتوجب فيها الصوم ) مذكورات ( حنن أمام حاالت معدودات .. إذاً .. 

وهذا هو عني ما تنطق به العبارة القرآنية ) .. مذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ( أياماً معدودة 
 :      يف قوله تعاىل :       

           .. كُتب عليكم : مبعىن
  ..من الصيام ) مذكورات ( الصيام أياماً معدودة ، تتعلَّقٍ حباالت معدودات 

: ، يكون التقدير          هنا يف قوله تعاىل .. 
ثالثة هي وهذه األيام  ..معدودات  )شعريات ( بعبادات ) معدودة (  واذكروا اهللا يف أيامٍ

 بصفة توصفوبينا أنَّ هذه احلاالت  .....واملتعارف عليها بأيام التشريق أيام بعد النحر ، 
:      ، ةا بعد العاشر من ذي احلجوبعد انقضاء املناسك كما رأينا كو..  



         ٦٤                  

     :هي           : والعبارة التالية مباشرة للعبارة.. 

                  ..  ونرى
، وهي أيام  هذه العباداتبالنسبة لأليام اليت تتم فيها أنه هناك حالتان متقابلتان فيها 

  ..التشريق الثالثة 
١  -           .. ام الثالثة إىلمبعىن اختصار األي

  ..يومني 
٢  -          .. ام الثالثةوليس إمتام .. مبعىن الزيادة فوق األي

  ..األيام الثالثة كما تذهب تفاسرينا 
التأخر كون منسوباً لأليام الثالثة ، وليس للتأخر ، وكذلك  أمراًوكون التعجل  ..

ام الثالثة وليس للتعجنا : مبعىن  ..ل منسوباً لأليمستقلٌّ عن اآلخر ، فإن كلٌّ منهما أمر
   .. التأخر ، وخلف  التعجلخلف ،      : نرى تكرار العبارة القرآنية 

: مبعىن  .. اتني احلالتني متعلِّقةً     العبارة القرآنية  بعد ذلك تأيت.. 
اختصار األيام الثالثة إىل يومني ، أو التأخر إىل أكثر من ثالثة أيام ، ال إمث يف احلالتني ، 

تعلَّق ت     إذاً العبارة .. اىل يف كلٍّ من هاتني احلالتني شريطة تقوى اهللا تع
  .. اتني احلالتني

العمل  نرى أنَّ         :العبارة التالية يف و.. 

وذلك بفعل ما يأمر اهللا هو للمستقبل التايل لزمن انتهاء النسك ،     األمر ب

      األمر العمل بو ، تعاىل به ، واالبتعاد عما ينهى عنه
  ..يستحضر يف النفس كلَّ دواعي التقوى 
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زمنه أشهر تامة ،  بأنَّ احلج، وهنا أود أن أُذكِّر مبا قلناه يف سياق هذا البحث ..  

رات اليت ذي احلجة ، فالعباشهر ذي القعدة وعشرة أيام من شهر شوال وشهر وليس 
  ..  ذي احلجة شهر نقف عندها اآلن يف هذا السياق تصف عبادات تتم ما بعد العاشر من 

 .. شعرياته ( وعباداته ويف هذه اآليات الكرمية يف سورة البقرة ، واملتعلِّقة باحلج(  ،
قبل ت لوماعقتان يف الشعائر املدرجتان متعلِّ،  أربع درجاتأنَّ الذكر املأمور به هو نرى 

بعد العاشر من ذي ، ودرجتان متعلّقتان يف الشعائر املعدودات العاشر من ذي احلجة 
  .. ولكلٍّ منها حاله من الزمان واملكان، احلجة 
١ -              .. كما
، بزمان ومكان حمددين بالوقوف يف مناسك احلج خاص عميق ذكر  الذكر هنا.. بينا 

، وتتجه  يض النفس مبعرفة اهللا تعاىلف تعاىل وحرماته ، حينما تموانع اهللايكون باستشعار و
وهو أعلى مراتب الذكر ، يف  ..، ومنطلقه القلب ولب اإلنسان إليه خالصاً وإخالصاً 

  ..الزمان واملكان اخلاصني 
٢  -      ..  نايف الذكر هنا أيضاً هو .. كما بي زمان

حمد دين ومكان يف مناسك احلج ه ذكرعا، لكن، م دى اهللا  ومتعلِّق ، نهتعاىل الذي بي
ية ومنطلقه اللسان والشعائر احلس،  ا نذكره أن وأمرنا لنا بينها اليت والصفات باألمساءو

، مبرتبة عالية وهو يف الزمان واملكان اخلاصني .. املأمور ا ، واليت يتساوى ا كلُّ الناس 
  ..، لكن ليس بدرجة املرتبة السابقة 

٣ -           

    .. نا أنَّ الذاإلنسانكر هنا بي يتعلَّق  وبإطارٍ منطلقه القلب ولب معنوي
بالوحدانية ، انطالقاً من حد أدىن هو ذكر اهللا تعاىل بوحدانية ال تقلُّ عن وحدانية عدم 

  .. قبول شريك يف األبوة 
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٤  -                 

         .. ة نا أنَّ الذكر هنا منطلقه اللسان بيوالشعائر احلسي
  ..، يف إمتام الشعائر أيام التشريق املأمور ا 

  ..ويف سورة البقرة آية تصور منسكاً من مناسك احلج والعمرة .. 
                 

              ] ١٥٨: البقرة [  

هو النقاء اخلالص الذي ال  والصفابأل التعريف ،  نراها معرفةً    كلمة ..

الصلد تعين احلجر اخلالص األملس    ، ومن هنا كانت كلمة  ةشائبشوبه ت
  .. ليس يف كينونته ما يشوبه من تراب وغري ذلكالذي 
             

              

              

    ] ٢٦٤: البقرة [  

  ..تعين حالة الصفاء اخلالص الذي ال يشوبه كدر ،  ويةكداللة لغ   فكلمة 

يف كتاب اهللا ) م ، ر ، و ( ق الوحيد للجذر هي املشت،    وكلمة .. 
مة ومن خالل استشفاف املعىن من السياق احمليط ، ومن كوا معطوفة على كل ..تعاىل 
   ، والعمرة علت م يف أمرٍ واحد يتعلَّق بشعائر احلجن أجل تنقية النفس اليت ج

   أنَّ كلمة  ، ، نصل إىل نتيجةحيث اخلالص واإلخالص  من دنس الشرك
وهكذا تكون .. عدم وجود شائبة لالبياض املقابل للسواد ، واملكمل للنقاء و: تعين 
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اجتماع الصفاء اخلالص الذي ال يشوبه كدر  :تعنيان ،     : ان الكلمت
  ..، مع البياض الشفاف املقابل للسواد الداكن 

ى للداللة اللغوية هلاتني الكلمتني ، ال يعين إنكارنا للمكان املعروف املسموحتليلنا .. 
      لروحي للعبارة العمق افكما أننا دخلنا يف  ما ، أبداً ،

ودليلنا أنَّ الكلمات  .. دون أن ننكر املكان املعروف جببل عرفات ، كذلك األمر هنا
حقيقة املسميات ا ، ودالالت أي كلمة قرآنية ال  آنية فطرية ، وتصف وصفاً مطلقاًالقر

  ..ت خترج عما حيمله جذرها اللغوي من دالال
نتيجة عدم الوقوف على حقيقة صياغة ، ذا األمر  خلطاً املوروث ونرى يف.. 

 حرج ال أن أرى إين:  لعائشة قال أنه عروة عن ويرفقد .. هذه اآلية الكرمية عبارات 
 يطوف ال أن:  لقال كذلك كان لو قلت ما بئس:  فقالت ، ما أطوف ال أن يف علي
،    التشديد يف كلمة ين خلطوا بذلك مل يقفوا عند واملشكلة أنَّ الذ..  ما
أنَّ زيادة املبىن تقتضي زيادة املعىن ، فالذي ال جناح عليه هو  مفادهاعند حقيقة  وايقف ومل

، ومل          ، فاهللا تعاىل يقول    التطوف 
 : بزيادة املبىن بالتشديد.. وهذه الكلمة ..  ))أن يطُوف ما  ناح عليهفال ج( ( : يقل
    ا شأن كلمةشأ    يف قوله تعاىل    

        ] ٢٩: احلج [ ..  

عدنا إىل السياق احمليط اتني الكلمتني يف كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ املعين هو ولو .. 
  ..الطواف الزائد عن الفريضة تطوعاً 
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قيـد  يف اآلية          العبارة القرآنية فيها ف.. 

، هو التطوع    املعين بكلمة  واضحة وجلية ، وفيها إشارة إىل أنَّ ، الدراسة
  ..الزائد على الفريضة 

  .. وقوله تعاىل. .
              

                

          ] ٣: التوبة [  

يف سياقٍ آخر غري سياق تبيان أحكام ،      تذكر فيه العبارة .. 

متَّ اإلعالم  ، فقدواإلخبار  تعين اإلعالم    : حيث كلمة ..لكن .. ج مناسك احل

     : خالل          : عن ذلك
اليت  ، )بني الثامن والعاشر من ذي احلجة (  األساسية مناسك احلج أياموذلك لكون ، 

          العبادات فيها  تتماليت املعلومة يف األيام  ،جاج من كلِّ أحناء العامل جيتمع فيها احل
  ..تتجلّى فيها الرباءة من املشركني  نا ،املعلومة كما بي )الشعريات ( 

يف حال اإلحرام حبج أو بعمرة ، ويف حدود  حترمي الصيد ومن متعلَّقات احلج هو.. 
  .. يف كتاب اهللا تعاىل) ص ، ي ، د ( اجلذر شتقّات وها هي مجيع م .. احلرم
              

       ........        ] ٢ - ١: املائدة [       

            

 ............             
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              ............ 

              

           ] ٩٦ - ٩٤: املائدة [   

   .. حال    نرى فيها          فالعبارة ..

.. خرب     .. مبتدأ    .. مضاف إليه     ..مضاف إليه 

أُحلَّ لكم يمة األنعام : ، بتقدير     حال من      واجلملة 
  ..يف حال امتناعكم عن الصيد حال كونكم حرماً  -إالَّ ما يتلى عليكم من التحرمي  -

 باحلج اإلحرام يف داخلون ، مبعىن حمرمونوأنتم  :تعين      فالعبارة .. 
  ..وأيضاً تشمل وأنتم داخل احلرم ،  أحدمها أو والعمرة
كمصدر معرف بأل التعريف ، يشمل ليس فقط القيام بعملية     وكلمة .. 

 ..له مثالً يف ذلك ، كأكْ الصيد ، إنما كلَّ فعلٍ
فطرية ففيها إعجاز لغوي يبين ،        : أما بالنسبة للعبارة.. 

: وقد بينت ذلك يف كتايب ..  احلرف هو اللبنة األوىل للمعىن وأنَّ،  القرآنيةاملفردات 
يما يتعلَّق يلي اقتطع من هذا الكتاب نصاً ف وفيما ) ..سلَّم اخلالص ( نظرية السادسة ال

  ..ذا األمر 
]]   .. مي التاريخ منهجاً بديالً عن منهجِ اِهللا تعاىل ، والذين ال يطيبقدمن م الكثري

مبا حيملُه من رجاالت وفقهاء  –هلم ترك أصنامهم التارخيية ، يريدون إشراك صنمِ التاريخ 
م فيبحثون عما يومهون به أنفُسـه .. يف رسمِ حدود دالالت كتابِ اهللا تعاىل  –وأقوال 

واآلخرين من أنَّ ظاهر بعضِ النصوصِ القرآنية ال يوافق حقيقةَ األحكامِ اليت حتملُها هذه 
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 منها لفهمِ دالالت دالتاريخ ضرورةً ال ب رٍ جلعلِ رجاالتربالنصوص ، وذلك بغية إجياد م

   ..كتابِ اهللا تعاىل 
هو تفسريهم  –هام واملزاعم كنموذج خنتاره إلسقاط هذه األو –ومما حيتجونَ به .. 

ظاهر هذا النص : يقولون ..  ] ٢: املائدة  [      .. لقوله تعاىل 
كلُّ متحلّل ، كي خيرج من إحرامه ، بينما  –حسب زعمهم  –أمر إهلي ، بأن يصطاد 

ك ، أي فسروا هذا النص على أنَّ حقيقةُ اخلروج من اإلحرام ال تشملُ أي أمرٍ إهلي بذل
  ..فيه ، يعين ظاهر دالالا حتميةَ الصيد     كلمة 

 .. ما ذهبوا إليه ، يكونُ معىن ظاهرِ هذا النص له : فحسب أنَّ كلَّ من يتحلّلُ ال بد
دالالت الـنص ال   من أن يقوم بعملية الصيد ، وهذا غري ممكنٍ ، ولذلك ذهبوا إىل أنَّ

 –حسب ما يذهب إليه زعمهم ، وما يريـدون   –وبالتايل ال بد .. توافق ظاهر صياغته 
  من العودة إىل أصنام التاريخ كمعيـار دالالت دوال ب ، من عدم األخذ بظاهر هذا النص

  .. لفهم بعض دالالت اجلمل القرآنية ، والكلمات القرآنية 
.. ال ميكن لدالالت أي نص قرآينٍّ أنْ ختالف ظاهر صياغته اللغويـة  :  حنن نقولُ.. 

وإنْ توهمنا ذلك ، فاملشكلة تكمن يف إدراكنا إما لصياغة النص ، وإما لدالالت بعـضِ  
  ..كلماته 
 .. الطاء ، يف كلمة يف حرف الذي بني أيدينا يكمن يف النص السر    

 .. الغريبِ عن اجلذرِ اللغوي إىل مشـتقٍ مـن   ) ص ، ي ، د ( فدخولُ هذا احلرف ،
  ..مشتقّات هذا اجلذرِ اللغوي ، له فعلُه وتأثريه يف حتديد دالالت هذا املشتق 

علـى  ) الطـاء  ( ومن خالل دراسة منهجية قمت ا لرصد تأثري دخول حرف .. 
على جذرٍ لغـوي ، يعـين   ) الطاء ( يت أنَّ دخولَ هذا احلرف دالالت جذرٍ لغوي ، رأ

أي .. إدخالَ املسألة املعنية ذا اجلذرِ اللغوي يف ساحة استخدامِ الفاعلِ ، حسب إرادته 
  الفاعلُ من حقيقـة االستخدام ، حبيثُ يقترب ةإمكاني يف ساحة إدخالُ تلك املسألة يتم
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داللـةَ اإلمكانيـة ،   ) الطاء ( أي تضيف دالالت هذا احلرف .. حلاجة املسألة حسب ا

  ..لدالالت اجلذر اللغوي 
غمـاس يف  تعين االن) ص ، ل ، ي ( مشتقّات اجلذرِ اللغوي .. فعلى سبيلِ املثال .. 

  .. املسألة موضوعِ الصلي
        ............  ]  ٥٦: النساء [   

) ص ، ل ، ي ( وكلُّ مشتقّات اجلذر اللغوي .. فصلي النار هو االنغماس فيها .. 
.. يف كتابِ اِهللا تعاىل ، اليت مل يدخلْ عليها حرف الطاء ، تدور معانيها يف هذا اإلطـار  

  خل عليه حرف الطاء ، هو كلمـة وهناك مشتق واحد من مشتقّات هذا اجلذر اللغوي د
   تعاىل  هيف قول:  

               

     ]  ه..  ] ٧: النملتعاىل  ويف قول..  

               

   ] ٢٩:  القصص [   

يف هاتني اآليتني الكرميتني ، ال تعين االنغماس    واضح أنَّ كلمةَ .. 
أي بعدمِ دخولِ حرف الطاء ..  )تصلُونَ ( وإالّ ألتت .. ارِ ة النبالشهابِ القبسِ وجبذو

  ..على الكلمة 
حسب إرادة ) ص ، ل ، ي ( فاالصطالُء هو االقتراب مما تعنيه مشتقّات اجلذرِ .. 

فحرف الطاِء أدخلَ املسألةَ يف ساحة إمكانيـة اسـتخدامِ   .. وهكذا .. الفاعلِ وحاجته 
  ..جته الفاعلِ وحا



         ٧٢                  
إصفاَء  إنَّ) .. ص ، ف ، ي ( ولنأخذ مثاالً آخر ، هو مشتقّات اجلذر اللغوي .. 

مـن  ) الشيء الثاين ( ما متَّ اختياره ) األول ( الشيء بشيٍء آخر ، هو إعطاُء هذا الشيِء 
  ..ساحة أُخرى ال يقارنُ فيها الشيُء األول 

            ]  ٤٠: اإلسراء [   

         ]  ١٦: الزخرف [  
ملْ يدخلْ ساحةَ املقارنة ) الشيء األول الذي هو حنن ( فالشيُء الذي متَّ إصفاؤه .. 

) البنات ( ، وال حىت بني هذا الشيء الثاين وما يقارن به وهو )  البنني( مع الشيء الثاين 
  ) ..البنون ( فما دخلَ ساحةَ املقارنة تلك هو ما متَّ إعطاؤه للشيِء املُصفى ، أي هو .. 

فالبشر املخاطبون يف هذين النصني القرآنيني ، والذين متَّ إصفاؤهم ، مل يـدخلوا  .. 
ولـذلك  .. دخلَ تلك الساحة هو البنون الذين يقارنون مع البنات وما .. ساحةَ املقارنة 

  .. فداخلُ ساحة هذا اإلصفاء يوجد البنون والبنات 
ولذلك حني تصويرِ مسألة اإلصفاِء تلك من داخلِ ساحة املقارنة بـني البـنني   .. 

  ..والبنات ، نرى دخول حرف الطاِء الذي يشري إىل عملية الدخول تلك 
       ]  ١٥٣: الصافات [   

  ..فاالصطفاء هنا هو من داخل ساحة املقارنة بني البنني والبنات .. 
  ..واملسألةُ ذاا نراها يف الصور القرآنية التالية .. 
         ............   ]  ٢٤٧: البقرة [    

         ......... ]  ٣٣: آل عمران [   

 .....       .........   ]  ٤٢: آل عمران [   

          ] ١٤٤: األعراف [   
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           ]  ٧٥: احلج [  

          ]  ٣٢: فاطر [   

                ]  ٤: الزمر [   
يشري إىل دخولِ املُصطفى داخلَ ساحة املقارنة مع اآلخرين  –إذاً  –فحرف الطاِء .. 

 ..  اجلذرِ اللغـوي املخاطبِ مبشتق إىل وجود شريدخولِ هذا احلرف ي ص ،( بينما عدم 
  ..خارج تلك الساحة ) ف ، ي 
حتملُ معىن حيثيات ) ص ، ر ، خ ( مشتقّات اجلذر اللغوي .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
  .. الصراخ 
           ]  ٤٣: يـس [  

  .. واالستصراخ هو طلب الصراخ .. 
        ]  ١٨: القصص [  

أما دخولُ حرف الطاِء على هذا اجلذرِ اللغوي فيعين دخولَ ساحة هذا الصراخ ، .. 
  .. أي يعين تصوير الصراخِ من داخل ساحته 

          ...  ]  ٣٧: فاطر [  

حني دخولِ ) .. ص ، ب ، ر ( هو مشتقّات اجلذر اللغوي .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
 الصرب ، وساحة فإنَّ ذلك يعين دخولَ ساحة هذا اجلذر اللغوي حرف الطاء على مشتقّات

  .. إمكانية التفاعلِ معه 
           ]  ٦٥: مرمي [   

        ]  ١٣٢: طـه [   

          ]  ٢٧: القمر [  
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إنَّ صـنع  ) .. ص ، ن ، ع ( آخر ، هو مشتقّات اجلذر اللغـوي  ولنأخذ مثاالً .. 

  .. الشيِء يعين وقوعه حتت فعلِ صناعته 
             ]  ٨٨: النمل [   

  .. فالصنعةُ هي مهنةُ هذا الفعل 
                ] ٨٠: األنبياء [  

اُهللا تعاىل  اُهللا تعاىل موسى عليه السالم وقد وضع ريدالصناعة كما ي ةإمكاني يف ساحة
ى وإالّ فسيكونُ موس ،وليس يف ساحة الصناعة املباشرة اليت فاعلُها الوحيد هو اهللا تعاىل  ،

هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف ورود مشـتق  .. عليه السالم مسيراً يف كلِّ حركة من حياته 
 املتعلِّقِ مبوسى عليه السالم ، بصيغة املبين للمجهول ) ص ، ن ، ع ( اجلذر اللغوي ..  
         ]  ٣٩: طـه [   

صنعتك و ( وملْ يقل له    ولذلك يقولُ اُهللا تعاىل ملوسى عليه السالم
.. إشرايف  أي يقولُ له أدخلتك يف ساحة إمكانية صناعتك لنفسي كما أُريد ، وحتت.. ) 

  ..استمر يف هذه اإلمكانية إىل أن صنعت كما أُريد  وبعد ذلك فإنَّ معدنك الصاحل
            ]  ٤١ – ٤٠: طـه [   

) ض ، ر ، ر ( واملسألة ذاتها يف دخول حرف الطاء على مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
إىل ساحة إمكانية الوقوع ) اليت دخل عليها حرف الطاء ( ، مبعىن إدخال املعين بالكلمة 

  ..لضرر يف ا
             ]  ١٢٦: البقرة [   

            ]  ١٧٣: البقرة [   

              ]  ٣: املائدة [   
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            ]  ١٤٥: األنعام [   

         ]  ٦٢: النمل [   
املعين  قّات اجلذر اللغوي ، يعين دخولاِء على مشتفدخولُ حرف الط.. وهكذا .. 

  ..ذا املشتق يف ساحة إمكانية حصولِ الفعل ، وتصوير املسألة من داخلِ هذه الساحة 
   يف العبارة القرآنيـة      املسألةُ ذاتها نراها يف الفعل .. 

   . . املعىن هو حلِّ الصيد : فتقدير وال يعـين ذلـك   .. فادخلوا يف ساحة
ومما يؤكّد ذلك أنه يف اآلية السابقة مباشرةً لآلية احلاملة هلـذه  .. حتميةَ الصيد للمتحلّل 

  .. العبارة القرآنية ، يقولُ تعاىل 
              

             ]  ١: املائدة [   

حلِّ الصيد  تعين غري داخلي ساحة        فالعبارةُ القرآنيةُ 

، تعين وإذا حتلّلـتم        وبالتايل فالعبارةُ القرآنيةُ .. وأنتم حرم 
  ..فادخلوا ساحةَ إمكانية حلِّ الصيد 

 .. النص تعارضٍ بني ظاهرِ صياغة هم بوجودبعضهِم وزعم روهكذا نرى أنَّ تصو
ا حيملُ من معان ودالالت ، هو وهم دخلَ أنفُسهم نتيجةَ عدمِ القرآينِّ وبني حقيقة م

رات التارخييالقرآين ، ونتيجةَ فرض التصو النص ة على دالالت الكلمات إدراك دالالت
دون البحث السليم اهلادف الستنباط حقيقة هذه الدالالت من كتاب اهللا تعاىل ،  القرآنية

  .. ]].. قوية يف التخلّي عن األصنام الفكرية املغلوطة ونتيجةَ عدم امتالك اإلرادة ال
مسست احلق فيما طرحته ، أرجو اهللا تعاىل أن أكون قد : يف اية هذا البحث أقول 

نت ما متَّ تغييبه خالل التاريخ  وأن أكون قد قمت بواجيب جتاه خدمة كتاب اهللا تعاىل ، وبي
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             : تفسري قوله تعاىل مثل 

               ] البقرة  :

١٩٦ [ .. ومثل موضوع مدون أن ن يف أشهر احلج يف ذلك العام  حتلَّل من عمرة حيج :
               ] ١٩٦:  البقرة [ 

 ..ومثل كون من  يف أشهر احلج يفسق  وال عليه أن ال يرفث، يفرض على نفسه احلج 
     :  لزم نفسه القيام مبناسك احلجأمنذ اللحظة اليت ، وال جيادل 

               ] البقرة  :

  ..وغري ذلك مما طرحت يف هذا البحث  .. ] ١٩٧
  ..صور لقول شعيب عليه السالم وخري ما أختم به هذا البحث ، هو قوله تعاىل امل.. 
                 

                

         ] ٨٨:  هود [  

 
 


