
 
 

         
                        

وأنَّ .. رأينا أنَّ القرآن الكرمي حبروفه هو قول اهللا تعاىل ، قوالً قدمياً ، فوق احلدوث .. 
القرآنية هي مفردات فطرية علّمها اهللا تعاىل آلدم عليه السالم قبل حلول نفسه املفردات 

يف جسده ، وحافظت على هذه املفردات أمةٌ أمية حىت نزول القرآن الكرمي مصاغاً مـن  
  ..هذه املفردات 

حوار ( ، ويف كتاب املعجزة الكربى ) إحدى الكُبر ( وقد بينت يف النظرية اخلامسة 
، أنَّ احلرف القرآينَّ هو اللبنة األوىل للمعىن ، وذلك بإعطاء كلِّ حرف ) ثر من جريء أك

قيمة عددية تتعلّق بترتيب جمموع وروده يف القرآن الكرمي ، وتبين أنَّ العبارات القرآنية 
تكاملة يف املتوازنة باملعىن والدالالت ، قيمها العددية متساوية ، وأنَّ العبارات القرآنية امل

دون زيادة أو )  ١٩( إطار مسألة واحدة ، قيمها العددية من املضاعفات التامة للعدد 
 : نقصان ، وذلك تعلّقاً بقوله تعاىل           ] وذلك عرب .. ]  ٣٠: املدثّر

  ..عرض آالف األمثلة اليت تؤكّد هذه احلقيقة 
ص القرآين يتعلّق ببناء املعىن والدالالت الذي حيمله هذا البناء الرقمي للن.. إذاً .. 

النص ، وملّا كان احلرف هو اللبنة األوىل يف هذا البناء ، فإنه اللبنة األوىل يف بناء املعىن 
 وبإمكاننا أن نرى هذه احلقيقة من منظارٍ آخر هو ورود احلروف النورانية .. والدالالت 
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ة بعض السور القرآنية ، وهي تقرأ حروفاً مقطَّعة ، وقد أتى يف بداي) فواتح السور ( 

  .. بعضها بآيات مستقلّة ، وبالتأكيد حتملُ معاين ودالالت 
فعلى .. احلرف النوراين ، أتى مستقالً بذاته ، ليحمل املعىن املستقل الذي حيمله .. إذاً 

   : سبيل املثال حينما يقول تعاىل            ] فإنَّ احلرف   ] ١: ق ،

 حيمل ذات املعىن الذي حيمله حرف القاف يف كلمة     النوراين       ،

 ولكنه يف كلمة       يدخل مع باقي حروف هذه الكلمة يف بناء املعىن

   : تعاىل وكذلك األمر يف قوله .. والدالالت احملمول ذه الكلمة        

     ] فإنَّ احلرف النوراين  ] ١: القلم ،     حيمل ذات املعىن الذي حيمله

 حرف النون يف كلمة      ،ه يف كلمةولكن       يدخل مع باقي
  ..لكلمة حروف هذه الكلمة يف بناء املعىن والدالالت احملمول ذه ا

احلرف القرآينُّ ليس جمرد لبنة نطقٍ يف بناء الكلمات القرآنية ، والكلمة القرآنية .. إذاً 
إنَّ من يتخيل .. ليست إفراغاً للمعىن الذي يريده اهللا تعاىل يف قالبٍ لغوي من صنع البشر 

وليس قولَ اهللا  أنَّ القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل فقط ، –سلفاً  –ذلك ، إنما يفرض 
الكلمة القرآنية تصف املُسمى ا وصفاً مطلقاً يتعلّق بعلم اهللا تعاىل املطلق ، ..... تعاىل 

وبقدرته املطلقة على صياغة ما علمه اهللا تعاىل ، لذلك فالكلمة القرآنية اليت تصف املُسمى 
ارته عن حقيقة املُسمى ذه ، تعطي كلَّ جيلٍ يف كلِّ زمان ومكان ما يناسب علمه وحض

  ..الكلمة 
والصلةُ ما بني املعىن احملمول بالكلمة القرآنية وبني اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه ، 
هي صلةٌ مطلقة ، فجميع الكلمات القرآنية املتفرعة عن جذر لغوي واحد ، تدور معانيها 

أمر طبيعي ، كون احلرف القرآين وهذا .. يف إطار املعىن الذي حيمله هذا اجلذر اللغوي 
هو اللبنة األوىل للمعىن ، وكون املفردات القرآنية فطرية موحاة من اهللا تعاىل ، وليست 



  ٣                  
وضعية اصطالحية من صنع البشر ، وكون ما يتعلّق باهللا تعاىل ال حيمل شيئاً من املصادفة 

  ..والعبثية وعدم املنهجية 
وإنَّ كلمات فطريةً من عند اهللا تعاىل .. ال تكون إالَّ مطلقة  إنَّ حروفاً قاهلا اهللا تعاىل

ال تكون إالَّ مطلقة ، وتتعلّق تعلّقاً كامالً حبروفها املكونة هلا ، وباجلذر اللغوي الذي 
كيف أنَّ رسم القرآن الكرمي أكرب ) املعجزة ( وقد بينت يف النظرية األوىل .. تفرعت عنه 

قواعد الكتابة اليت نتداوهلا ، وأنَّ االختالف يف رسم الكلمة ذاا هو وأمشل وأوسع من 
حلكمة إهلية مرادة ، وأنَّ تغير احلروف املرسومة ما بني كلمة وكلمة ينتج عنه تغير يف 

وكذلك األمر يف صياغة اجلمل القرآنية ، فصياغة هذه اجلمل هي .. املعىن والدالالت 
ى من القرآن الكرمي ذاته ، فهم مل ولن فوق قواعد اللغة العربية اليت استخلصها العلماء حت

وكذلك األمر فإنَّ امليزان .. يستطيعوا اإلحاطة التامة بقواعد النحو احملمولة بالقرآن الكرمي 
الصريف الذي استنبطه العلماء حىت من القرآن الكرمي ، ال يحيط إحاطة تامة جبميع 

و متّت اإلحاطة بأي جانبٍ من جوانب صياغة النص القرآين ، الكلمات القرآنية ، فل
  ..لتمت اإلحاطة بصفة من صفات اهللا تعاىل 

يوجد للجذر اللغوي يف القرآن الكرمي معىن عند اهللا تعاىل ، نستطيع الوقوف على جزٍء 
ة املسائل منه حسب درجة تدبرنا لكتاب اهللا تعاىل ، وهذا املعىن هو وصف مطلق حلقيق

 –وإنَّ عدم إدراكنا حنن املخلوقات .. احملمولة بالكلمات املتفرعة عن هذا اجلذر اللغوي 
للرابط بني املسألة اليت يصفها اجلذر اللغوي ، وبني املسائل اليت تصفها مشتقّاته  –أحياناً 

ة املسائل املوصوفة بالكلمات املتفرعن عدم إدراكنا ملاهي ة ، ناتجعة عن هذا اجلذر اللغوي
فنحن موجودون يف عاملٍ خملوق له ماهيته اخلاصة به ، ونتفاعل مع املسائل اليت .. اللغوي 

تصفها الكلمات القرآنية وفق قوانني هذا العامل املخلوق ، بينما حتملُ الكلمات القرآنية 
ة مباهية املسائل وصفاً للمسائل يرتبط بصفات اهللا تعاىل املطلقة ، املُحيطة إحاطة مطلق

  ..املوصوفة بالكلمات القرآنية 
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وهذا ال يعين أن نذهب بعيداً يف تأويل مشتقّات اجلذر اللغوي تأويالً خنرج به عن 

من باقي مشتقّات اجلذر  –أثناء حبثنا  –إنَّ ما نعنيه هو االستفادة .. احلق والصواب 
، من أجل الوصول إىل إدراك اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة اليت هي قيد البحث 

  ..حقائق يقرها القرآن الكرمي 
وهكذا فإنَّ ارتباط الكلمة القرآنية معىن جبذرها اللغوي هو ارتباط الفرع باألصل ، 
وإلدراك احلقيقة النهائية احمليطة بذلك إدراكاً تاماً ال بد من علمٍ مطلق مباهية وجود 

ة حتيط بالقول الذي يصف هذه املسائل ، وهذا ال املسائل ، وال بد من صفات مطلق
فاهللا تعاىل العامل علماً مطلقاً مباهية املسائل اليت هي آثار صفاته .. يكون إالّ هللا تعاىل 

العظيمة يف هذا العامل ، هو ذاته قائل القرآن الكرمي ، وبالتايل هو وفقط هو من يستطيع 
  ..مولة بالنصوص القرآنية الوقوف على اية املعاين والدالالت احمل

وكلّما تقدم علمنا كلّما ارتقينا يف إدراك الرابط الذي يربط املسميات القرآنية لألمور 
واألشياء مباهية هذه األمور واألشياء ، وبروح املعىن للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه هذه 

  ..املسميات القرآنية 
نلقي الضوء على هذه احلقيقة ، ولنرى كيف أنَّ وسنتعرض لبعض األمثلة القرآنية ، ل

الكلمة القرآنية ال خترج عن روح املعىن الذي حيمله جذرها اللغوي ، وأنَّ مجيع مشتقّات 
كيف أنه  –أيضاً  –اجلذر الواحد تدور ضمن إطار املعىن الذي حيمله هذا اجلذر ، ولنرى 

كلمة قرآنية مرادفة لكلمة أُخرى  ال ينوب جذر لغوي مكان جذرٍ آخر ، فال توجد
  ..تنتمي جلذر آخر ، باملعىن الذي يتخيله بعض البشر 

 : فرعان مها ) ن ، س ، أ ( يف كتاب اهللا تعاىل ورد للجذر ..     ،        

      :  
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            ] ٣٧: التوبة [         

                                        

                                     ] سبأ :
١٤ [    

ذر تعين التأخري ، فنقول نسأ الشيء مبعىن أخره ، وينسأ حنن نعلم أنَّ دالالت هذا اجل
   :يؤخر ، وأنسأت عنه تأخرت وتباعدت ، وهذا املعىن نراه واضحاً يف الصورة القرآنية 

                   .. ن ، س ، ( وفق هذا املعىن الذي يرمسه لنا اجلذر

 كلمة  ، ما عالقةُ) أ       ًاملُشتقّة منذ هذا اجلذر اللغوي ، وهي اليت تأيت وصفا
  ..لعصا سليمان عليه السالم ؟ 

فاجلن مل يعلموا .. حنن نعلم أنَّ عصا سليمان عليه السالم أخرت من علم اجلن مبوته 
) .. عصاه ( سأته مبوت سليمان عليه السالم إالّ عندما خر نتيجةَ أكل دابة األرض ملن

.. علم اجلن مبوته ، هي السبب يف مسألة التأخري هذه ) أخرت ( فهذه العصا اليت نسأت 
  ..وبالتايل فهي منسأته 

ووصف اهللا تعاىل هلذه العصا ذه الصفة ، هو وصف مطلق حلقيقة املسألة احملمولة يف 
 السياق السابق والالحق هلذه الكلمة       ة ترد يف كتابفالعصا كلمة قرآني ،

اهللا تعاىل ، ولكن السياق القرآين يف العبارات اليت حنن بصدد دراستها يلقي الضوء على 
     مسألة تأخري علم اجلن مبوت سليمان عليه السالم ، ووفق هذا املنظار نرى أنَّ كلمة

       وصفاً مطلقاً حلقيقة املوصوف تأيت ) ن ، س ، أ ( كمشتق من اجلذر..  
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ارتباط الكلمة القرآنية جبذرها اللغوي هو ارتباطٌ مطلق ، والكلمة القرآنية حتمل .. إذاً 

  ..معىن ال خيرج عن إطار معىن جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 
                    

ا تصف لنا الرجال يف القرآن الكرمي سبعة فروع ، ستة منه) ب ، ع ، ل ( للجذر 
  ..وفرع واحد يصف لنا صنماً يدعونه الكفّار .. أزواج النساء 
                                 

           ] ١٢٥ – ١٢٣: الصافات  [  

 قة الفرع فما عال    باملعىن الذي حيمله جذره اللغوي وبباقي الفروع اليت
  !!! ..تفرعت عن هذا اجلذر اللغوي ؟

اليت تأيت وصفاً للرجال أزواج النساء ، مع ) ب ، ع ، ل ( مبقارنة مشتقّات اجلذر 
  :، نرى أنهما يتمايزان عن بعضهما يف مسألتني ) ز ، و ، ج ( مشتقّات اجلذر 

البعل هو صفة للرجل زوج املرأة ، وال يكون العكس ، أي ليست املرأة بعالً  – ١
  ..بينما يف الزوجية نرى أنَّ الرجل زوج للمرأة وأنَّ املرأة زوج للرجل .. للرجل 
                                     

  ] ٣٣: األحزاب [ 
ز ( ترتبط بالبشر فقط ، بينما مشتقّات اجلذر ) ب ، ع ، ل ( مشتقّات اجلذر  – ٢

  ..ترتبط بالبشر وبغري البشر ) ، و ، ج 
                               ] ١٠: لقمان [  

لَمامون على النساء وا كان الرجال قو :              

                     ] وملّا كانت صفة  ]  ٣٤: النساء ،
، تلقي الضوء ) ، ع ، ل  ب( البعل هي للرجال دون النساء ، نستنبط أنَّ دالالت اجلذر 
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وهذه الصفة هي ذاتها اليت يضع ا عابدو األصنام .. على صفة القوامة واالنقياد واالتباع 

.. أصنامهم ، فهم جيعلون أصنامهم قوامةً عليهم وجيعلون من أنفسهم منقادين وتابعني هلا 
 : وهذا هو ما حتمله اآلية الكرمية                 مبعىن ،

.. أجتعلون أصناماً قوامةً عليكم تنقادون هلا وتتبعوا ، كما تنقاد املرأة لزوجها وتتبعه 
 وهذا وصف مطلق ال تنوب فيه أي كلمة من أي جذرٍ آخر عن كلمة     من

  ) ..ب ، ع ، ل ( اجلذر 
 وهكذا نرى أنَّ كلمة     هاا عن دالالت جذرها اللغوي ، وأنمل خترج دالال

  ..وصف مطلق ال يكون إالَّ ا كفرع من فروع جذرها اللغوي 
                    
يف القرآن لرأينـا أنَّ الكلمـات   ) س ، ح ، ر ( لو نظرنا يف مشتقّات اجلذر اللغوي 

  :إىل قسمني  –ي بالنسبة إلدراكنا الظاهر –املتفرعة عنه تنقسم 
  ..قسم يتعلَّق بالسحر ، ويعين تغيري احلقيقة يف أعني الناظرين   -
  : هي  –يف كتاب اهللا تعاىل  –ومشتقّاته  .. قسم يتعلّق بالسحر   -
                              

   ] ١٧: آل عمران [    
              ] ١٨: الذاريات [   
                            ] ٣٤: القمر [ 

  ..؟ ) س ، ح ، ر ( فما هو مشترك الداللة بني هذين الفرعني من اجلذر 
  ..تغيري احلقيقة يف أعني الناظرين السحر هو 
                                     ] طه :

٦٦ [  
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فاحلبال والعصي ، هي يف حقيقتها مل تكن تسعى ، ولكن موسى عليه السالم خيل 

  ..نها تسعى أ –نتيجةَ سحرِهم  –إليه 
  ..الساحر هو من يقوم بتغيري احلقيقة يف أعني الناظرين .. إذاً 
                               ] ٤: ص [  

 وكلمة      ه تعاىليف قول:  

                               

                      ] ٣٥ – ٣٣: القمر [  

 هذه الكلمة      ، ةَ جناةَ آل لوط وأهلهلنا آلي روصهي ضمن سياقٍ قرآينٍّ ي
اها تستثين امرأة لوط عليه السالم ، فاحلديثُ يف سياقِ تلك اآليات هو عن آلية النجاة ونر

  ..من جنّاهم من قومِ لوط  –بواسطتها  –اليت جنّى اُهللا تعاىل 
   يف كلمة) باء الواسطة والوسيلة ( ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو حرف الباء 

      ر ، .. الكلمة بصيغة النكرة ، وكذلك ورود هذهحفالنجاة كانت بواسطة س
  ..وليست مجرد جناة متّت خالل السحر 

 ة النجاة وواسطتها ، ولذلك مل يتمالقرآين هو عن آلي ُّيف هذا  –فما نراه يف هذا النص
 استثناء امرأة لوط عليه السالم ، كما هو احلال يف النصوص القرآنية –النص القرآين 

  ..األخرى ، اليت تصور لنا الناجني ، واليت تستثىن فيها امرأة لوط عليه السالم 
                                    

                         ] ٦٠ – ٥٨: احلجر [   
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                                    ] النمل :
٥٧ – ٥٦ [     
                             

                              ] ٨٢: األعراف – 
٨٣ [  
                                 

                         ] ١٧٣ – ١٧٠: الشعراء [     
                                      

                           

                               

       ] ٣٣ – ٣٢: العنكبوت [    
                                

                   ] ١٣٦ – ١٣٣: الصافات [    
اتها ، لذلك نرى استثناَء امرأة لوط فيها ، هذه النصوص القرآنية تتحدثُ عن النجاة ذ

وال تتحدث هذه النصوص عن .. فامرأةُ لوط مستثناة من آل لوط وأهله يف مسألة النجاة 
  ..واسطة النجاة وكيفيتها ، كما هو احلال يف الصورة القرآنية اليت حنن بصدد دراستها 

لتفات إىل ما حيلُّ بقوم لوط حني نزول تكون بعدم اال –اليت متّت  –وكيفيةُ النجاة 
  ..العذاب فيهم 



  ١٠                  
                                 

                                   

       ] ٨١: هود [   
                                

                             ] احلجر :
٦٦ – ٦٥ [    

.. هي عدم االلتفات إىل العذاب الذي حيلّ يف قوم لوط  –كما نرى  –فآلية النجاة 
.. والذي سيلتفت ، وبالتايل ال يستفيد من واسطة النجاة ، هو امرأةُ لوط عليه السالم 

  ..تفادة من واسطة النجاة فالتفاتها يخرجها من ساحة االس
  ..ولذلك يف النص القرآينّ ، قيد الدراسة 

                               

                       ]٣٥ – ٣٣: لقمر ا [  

: نرى عدم استثناء امرأة لوط ، وهذا يؤكِّد صحةَ ما ذهبنا إليه من أنَّ العبارة القرآنية 
             من هذه ةَ النجاة وواسطتها ، حيث مل تستفد امرأةُ لوطكيفي تصف

النجـاةُ   ..إذاً .. النجاة ذاا  الواسطة والكيفية ، وال تصف هذه العبارةُ القرآنيةُ مسألةَ
كانت بواسطة تغيري الواقع احمليط بآلِ لوط واستثنائه من واقعِ احلاصبِ الذي أُرسلَ على 

 قومِ لوط                                       .. وهذا عني ما

 تصفه العبارة القرآنية              ..  



  ١١                  
وكما أنَّ السحر يغير الواقع يف أعنيِ املسحورين ، ومن ال يلتفت إىل هـذا السـحر   
ويستطيع حجب رؤيته عنه ال يتأثَّر به ، كذلك فإنّ واقع التغيري الذي هو االستثناُء مـن  

..... اللتفات إىل هذا احلاصـب  احلاصبِ الذي أُرسلَ على قومِ لوط ال يكونُ إالَّ بعدمِ ا
لذلك نرى أنَّ امرأة لوط أصاا ما أصاب قوم لوط ، ألنها التفتت ونظـرت إىل هـذا   
  الواقعِ احلاصل يف قوم لـوط من أداة النجاة اليت هي حجب احلاصب ، وبالتايل ملْ تستفد

  ..حني إرسال احلاصب عليهم 
وحنن بإظهار .. لواقع احمليط وعدم االلتفات إليه حجب ا: تعين ) سحر ( إذاً كلمةُ .. 

أبداً .. ، ال ننكر ساحة الزمان اليت متّت فيها تلك النجاة ) سحر ( هذه الدالالت لكلمة 
فهناك عبارات قرآنية تبين أن موعدهم الصبح ، وأنّ لوطاً عليه السالم أُمر بأن يسري .. 

  ..بأهله بِقطْعٍ من الليل  
                                 

                                   

        ] ٨١: هود [   
فما نريد أن نبينه هو عمق الدالالت اليت حتملُها هذه الكلمة ، وعمق ارتباطها 

  ..بالدالالت النابعة من اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه 
  ..يف النصني القرآنيني ) األسحار ( وكلمة .. 
                              

  ] ١٧: آل عمران [    
             ] ١٨: الذاريات [     

  :هذه الكلمة ترد بالصيغة       ،         وهذه الصيغة هي مجع ،
، أي بواسطة ) يف ( س حبرف اجلر ، وجمرورة بباء الواسطة والوسيلة ولي) سحر ( كلمة 



  ١٢                  
وهذا يدفعنا ) .. يف السحر ( ومل ترد بالصيغة .. يتم استغفارهم هللا تعاىل ) الْأَسحارِ ( 

إىل إدراك دالالا بعمقٍ أبعد من مجرد حصرها يف وصف فترة زمنية حمددة معروفة من 
  ..الليل تتكرر كلَّ يوم 

  [معىن كلمة .. إذاً         ،         [  يف هاتني اآليتني الكرميتني هو
بطرقِ التغيري وعدم االلتفات إىل الذنوب واخلطايا اليت يطلبون من اهللا تعـاىل غفراـا   : 

فطلبهم املغفرة من اِهللا تعاىل يكونُ من خاللِ جهدهم وعزمهِم يف ترك وحجب ما ..... 
أي بالتغيري واإلعراض عـن  ..... ىل غفرانه ، ويف عدم االلتفات إليه يطلبون من اهللا تعا

اخلطايا ، وعدم االلتفات إليها ، يطلبون املغفرةَ من اهللا تعاىل عن هذه اخلطايا ، كمـا أنَّ  
آلَ لوط جنّاهم اهللا تعاىل من الواقع الذي نزلَ بقومهم من خاللِ عدمِ االلتفات إىل ذلـك  

  ..الواقع 
تشترك مبعىن جمرد ال خيـرج يف  ) س ، ح ، ر ( مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي .. إذاً 

  ..إطاره العام عن إطار املعىن والدالالت اليت حيملُها هذا اجلذر اللغوي 
                    

تدور معانيها يف إطارِ خالف السعد وعـدم  ) ن ، ح ، س ( دالالت اجلذر اللغوي 
  ..عل واالستجابة مع مراد غريِ الذات على حسابِ مراد الذات التوفيق والتفا
                             ] ١٩: القمر [   

                                 

                        ] ١٦: فصلت [  

 : ودالالت كلمة النحاس يف قوله تعاىل                

     ] ال خترج عن هذا ) س ن ، ح ، ( ، كمشتق من اجلذر  ] ٣٥: الرمحن ،

 فالشواظُ اليت ترسلُ هي من النارِ .. اإلطار من املعىن        وهذا يشمل ،



  ١٣                  
كلَّ ما هو مادي ، وترسلُ أيضاً مسألةٌ أخرى ال عالقة هلا باملادة ، هي عدم التوفيق 

 واهلداية إىل حتقيق املُراد      ملُ اجلانبني ، فاإلرسالُ يش :  

 املادي  – ١        .. ة هلا عالقة بالنار ، سواٌء كانوهذا يشمل كلّ ماد
  ..  ذلك املعدن املُصطلح عليه وضعياً بالنحاس أم غريه 

 املعنوي  – ٢     .. وهذا يشمل عدم حصول توفيق اهللا تعاىل وهدايته مع
  ..ة من تصفه هذه اآلية الكرمي

املعدن املُصطلح عليه بكلمة النحاس يف لغتنا الوضعية االصطالحية ، ال عالقة له .. إذاً 
 بكلمة      فما تعنيه هذه الكلمة هو وجه عدم التوفيق .. يف هذه اآلية الكرمية

   واهلداية إىل حتقيق املُراد وهو الوجه املعنوي املكمل للوجه املادي    ..  
وهكذا فجميع مشتقّات هذا اجلذر اللغوي تدور يف إطارٍ واحد من املعىن ، هو ،، 

  ..اإلطار الذي يرمسه هذا اجلذر اللغوي 
                    

تدور معانيها يف إطار عظمة االكتمالِ وحسنِه ) ج ، م ، ل ( دالالت اجلذر اللغوي 
 : واضحاً جلياً يف كلمة  وهذا ما نراه.. وعدم التجزؤ       ه تعاىليف قول:  

                             

              ] ٣٢: الفرقان [  

يلُ القرآن الكرمي دفعةً واحدةً مكتملـةً دون مرحليـة   فما طلبه الذين كفروا هو ترت
  ..واجتزاء 

هو ظهور عظمة االكتمالِ وحسنِها يف املاهية ، دون جتزؤ وتفرقٍ وتشتت : واجلَمالُ 
  ..يف هذه املاهية 



  ١٤                  
                ] ٦: النحل [   

  ..هو املُكتملُ يف حسنه وعظمته وماهيته  :واجلميل 
                      ] ٨٥: احلجر [  

                      ] ١٠: املزمل [   

  :ولذلك يف قوله تعاىل .. 
                            ] ٣٣ – ٣٢: املرسالت [  

 نرى أنَّ كلمةَ ..     أَةزتجغريِ م كاملة عظيمة لنا بياناً لكتلة رصوت... ..

 وهذا ما نتبينه من كلمة       ه تعاىليف قول:  

                               

                                  ]
    ] ٤٠: األعراف 

سم اخلياط ، هو ولوجه يف ذلك السمِ كتلـةً  فالشرطُ اإلعجازي يف ولوجِ اجلَمل يف 
  ..واحدةً حمافظةً على عظمتها واكتمالها دون اجتزاء 
يف كتاب اهللا تعاىل ، ) ج ، م ، ل ( وهكذا نرى أنَّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي 

  ..تدور معانيها يف إطار عظمة االكتمال وحسنه وعدم جتزئه 
                    

يف القرآن الكرمي ، تدور داخل معـىن  ) ج ، د ، د ( دالالت مشتقّات اجلذر اللغوي 
فكلمةُ جديد يف كتاب اهللا تعاىل تجسد هذا املعىن املُجـرد  .. احلادث الالحق والطارئ 

  ..بشكلٍ واضحٍ جلي 



  ١٥                  
                                  

    ] ١٩: إبراهيم [  
                                    

   ] ١٠: السجدة [ 
  وكلمةُ   دالالت دة عن هذا اإلطار مـن  يف كتاب اهللا تعاىل ، ال خترجرها املُج

  ..املعىن 
                       ] ٣: اجلن [  

فهذه اآليةُ الكرميةُ هي ضمن سياقٍ قرآينّ ، يصور حالة اجلن وموقفَهم مـن املنـهج   
  ..وله من عند اهللا تعاىل ، حني علْمهِم برت) القرآن الكرمي ( اجلديد 
 : فالعبارة القرآنية ..                  تسامى وتعاظم وعال هـذا  : تعين

: املنهج اجلديد اآليت من عند ربنا ، فربنا ينزه نفسه فيه ، كونه مل يتخذ صاحبةً وال ولداً 
                   ..  

 : وكلمةُ         دة عـنـرا ومعانيهـا ايف كتاب اهللا تعاىل ، ال خترج دالال
ففي اآلية الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل احلاملة هلـذه  .. دالالت احلدوث الالحق الطارئ 

 املفردة القرآنية ، نرى أنَّ كلمة      لنا احلادث الطارئ الالحق من اجلبال رصوت ،
..  
                                         

                            ] ٢٧: فاطر [   



  ١٦                  
     ، أنَّ اإلدراك األفضل هلذه املفردة القرآنيـة وما جيب أن نشري إليه يف هذا السياق .. 
      إدراكنا ملا تعنيه كلمة بدرجة يف هذا السياق القرآين ، يتعلّق ، :       

، سواٌء يف الصياغة اللغوية للقرآن الكرمي ، أم يف الواقع الكوين للمسألة املوصوفة ـذه  
  ) ..ج ، ب ، ل ( جلبال تستمد دالالا من جذرها اللغوي فكلمة ا.. املفردة القرآنية 

                    
تدور دالالته ضمن إطار وصف اجلمع الكثيف حيث ) ج ، ب ، ل ( اجلذر اللغوي 

فاجلبل هو أصل الراسـي الكثيـف   .. األصل الثابت ومركز الثقل ومركز األمر والدليل 
إنَّ اجلبال اليت أرسى اهللا تعاىل ا األرض ، تعطـف يف  ولذلك ف.. الذي يتم به التثبيت 

  ..كتاب اهللا تعاىل على األرض 
                                

                        ] ٧٢: األحزاب [    

                   ] ١٤: احلاقة [    

                       ] ١٤: املزمل [   

تقلّة ، على الرغم من أنَّ مادة اجلبال من ففي األرض تعد اجلبال كياناً له هويته املس
  : يقول تعاىل .. توصف باجلبال  ومراكز كثافة البرد يف السماء... ذات مادة األرض 

                                        

                                

                    ] ٤٣: النور [  



  ١٧                  
 فالعبارة القرآنية                            ال تعين جباالً كجبال

األرض املكونة من الصخور ، إنما تعين  مراكز كثافة البرد املوجودة يف السماء ، والـيت  
  ..منها يرتَّلُ البرد مباهيته كَبرد 

  ..واجلبِل هو اجلمع الكثري والكثيف 
                     ] ٦٢: يس [   

  ..  واجلبِلَّة تعين األصل الثابت واملركز الذي جتتمع إليه كلّ التفرعات 
                   ] ١٨٤: الشعراء [   

ا من املعىن ارد هلذا تستمد دالال) ج ، ب ، ل ( تفرعات مشتقّات اجلذر .. إذاً 
ضمن إطار وصف اجلمع الكثيف حيث األصل الثابت ومركز الثقل : اجلذر ، وهو 

ومركز األمر والدليل ، وكلُّ كلمة من تفرعاته تأخذ من هذا اجلذر داللةً ترتسم مبادة 
  ..اآلية التالية وهذا ما نراه جلياً يف .. املسألة احملمولة يف السياق القرآين احمليط ا 

                            

     ] ٤٦: إبراهيم [   

 إنَّ كلمةَ      ع الدليل وثقلَها والرباهني الراسية الثابتة اليتجتم هنا تعين مراكز

 : والعبارة القرآنية .. م السالم جاء ا الرسل عليه            

     تعين وإن كان مكرهم الذي مكروه قد فعلوه من أجلِ أنْ تزولَ احلجج ،
ذه الصياغة  –والرباهني الثابتة الراسية اليت أتى ا رسل اهللا تعاىل ، فهذه العبارة القرآنية 

– رل  تصوعر لنا حقيقةَ فلنا هدف مكرهم من املنظار الذي فعله املاكرون ، وال تصو
ولو نظرنا يف العبارات القرآنية السابقة والالحقة هلذه العبارة القرآنية لرأينا .. هذا املكر 

  ..صحةَ ما نذهب إليه 



  ١٨                  
                                     

                               

                            

                               

                                      
  ] ٤٧ – ٤٤: إبراهيم  [

وهكذا نرى كيف أنَّ فهم دالالت الكلمة القرآنية يف إطار معىن جذرها اللغوي ، 
  ..يضعنا يف مكان أقرب حلقيقة دالالا 
                    

فقول الزور هو القـول املائـل   .. يعين املَيل واالحنراف ) ز ، و ، ر ( اجلذر اللغوي 
  .. وشهادة الزور هي الشهادة املائلة واملنحرفة عن احلق واملنحرف عن احلق ، 

                       ] ٣٠: احلج [   

                              

          ] ٤: الفرقان [  

                       ] ٧٢: الفرقان [  

                            

                                 ] ادلةا :
٢ [  

 :   نراه يف كلمة ، مبعىن امليل واالحنراف )ز ، و ، ر ( وهذا املعىن للجذر اللغوي .. 
     عة عن هذا اجلذر اللغوي املتفر..  



  ١٩                  
                                 

               ] ١٧: الكهف [   

 إنَّ العبارة القرآنية              عىن متيل عن كهفهم هي مب

 فدالالت كلمة .. ذات اليمني      ال خترج عن دالالت جذرها اللغوي..  

 وكلمة      التايل تستمد ا من جذرها اللغوي  –أيضاً  –يف النصدالال..  

                      ] ٢ – ١: التكاثر [   

 إنَّ حتميل كلمة     ًمن مصطلحنا الوضعي ، حيث نقول زار فالنٌ فالنا دالالت
مبعىن ذهب إليه ، هذا التحميل ال وجود له يف كتاب اهللا تعاىل ، وهو عبارة عن فرض 
مصطلحنا الوضعي على دالالت كتاب اهللا تعاىل ، حبيث يكون معياراً لكتاب اهللا تعاىل ، 

  ..نهج التدبر السليم هو اعتبار كتاب اهللا تعاىل معياراً ملا هو دونه يف حني أنَّ م
 اللهو ..      هو االنصراف إىل ما يدعو إليه اهلوى ، وبالتايل اإلعراض عن

والتكاثر يف هذه اآلية الكرمية يشمل كلَّ تكاثرٍ من أموالٍ وأوالد وغري .. غريه ونسيانه 
 وكلمة .. لزائل ، فهو تفاعلٌ عن الكثرة ذلك من متاع الدنيا ا        ذه الصياغة

على وزن مفاعل مل تأت يف كتاب اهللا تعاىل إالّ يف هذه السورة الكرمية ، وهي تعين 
  ..املواضع املكانية احلسية لدفن املوتى 

عن حقيقة وهذه الصورة القرآنية هي مطلع سورة تخاطب األحياء خطاباً إخبارياً 
  .. عملهم الدنيوي وعن حقيقة مآهلم يف اآلخرة بعد أن خيرجوا من الدنيا 



  ٢٠                  
                                    

                               

                    ] ٨ – ١: التكاثر [    

 إذاً قوله تعاىل ..                       األحياء خاطبي ،

   دنيا بدليل اآليتني التاليتني هلما مباشرة املوجودين يف احلياة ال    

        .. وبالتايل يكون معىن اآليتني               

       وأوالد أهلاكم حرصكم على التكاثر يف متاع الدنيا الزائل من أموال : هو
وال ميكن .. وغري ذلك ، حتى ملتم واحنرفتم ونسيتم حقيقةَ ما ستؤولون إليه وهو املقابر 

 أن حتمل كلمة     املعىن االصطالحي الوضعي الذي اعتدنا عليه ، فهذا املعىن ال
  ..مع السياق السابق والالحق هلذه الكلمة القرآنية  –أبداً  –يستقيم 
 كلمة .. إذاً      ال خترج عن دالالت ة حتمل دالالتكلمة قرآني ا شأن أيشأ

بل ال تدرك دالالتها احلق إالّ ضمن إطار دالالت .. جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 
  ..جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

                     
ارى واملنفذ : من املعىن هو تدور دالالته ضمن إطارٍ ) و ، د ، ي ( اجلذر اللغوي 

  :املهيأ ألن حيصر شيئاً ما أو أمراً ما بني حديه ، وهذا املعىن نراه جلياً يف اآليتني التاليتني 
                     ] ١٧: الرعد [  

                               ]٢٤: األحقاف [  



  ٢١                  
  ..ويف اآلية الكرمية                               

                         ] نرى   ] ١٨: النمل ،

  يف العبارة    أنَّ كلمة       ال خترج عن معىن جذرها اللغوي الذي
  ..تفرعت عنه 

يف هذه اآلية الكرمية نرى أنَّ سليمان عليه السالم وجنوده كان إتيام على واد النمل 
 ، فلماذا وردت كلمة      الوادي ؟، وما هو هذا.. !  

 إنّ كلمة ..      تستخدم الستعالء الشيء ، وتستخدم لبلوغ الشيء حىت آخره
  ..إذاً سليمان عليه السالم وجنوده أتوا فوق هذا الوادي ، إتياناً يشمله حىت آخره .. 

 والعبارة القرآنية ..           يرتبط معناها ارتباطاً كامالً بـدالالت هـاتني
ارى واملنفذ الذي حيصر شيئاً ما أو أمراً ما : كما قلنا  –فكلمة وادي تعين .. لكلمتني ا

إذاً العبـارة  .. بني حديه ، حبيث ال خيرج هذا الشيء أو هذا األمر عن هذين احلـدين  
 القرآنية        د تعين الطريق احملصور بني خطّني والذي يسري وفقه النمل وال حيي

ومعلوم أنّ النمل بغريزته اليت فطره اهللا تعاىل عليها ، يسري وفق خطوط ال حييـد  .. عنه 
  ..عنها 

 معىن الصورة القرآنية .. إذاً                      أنّ سليمان عليه السالم
بني حدين ال حييـد   أتوا على طابورٍ من النمل يسري يف جمرى –وهم سائرون  –وجنوده 

عنه ، وفق غريزته اليت فطره اهللا تعاىل عليها ، وبالتايل سيمر سليمان وجنوده فوق هـذا  
 وهذا التصوير املطلق ال يكون إالَّ بكلمة .. اخلطّ إىل آخره     حصراً ، وال يستقيم

ت الـيت حيملـها   فهمنا لآلية الكرمية إالّ بإدراك هذه الكلمة ضمن إطار املعىن والـدالال 
  ..جذرها اللغوي 



  ٢٢                  
 يف كلمة  –أيضاً  –وهذا املعىن نراه     يف اآليات الكرمية التالية..  

                              

                            

                              ] الشعراء :
٢٢٧ – ٢٢٤ [    

  إنَّ اآلية الكرمية              تصفهم  اليت تصف الشعراء ،
أمل : فاآلية الكرمية تقول .. كشعراء وليس كأشخاص ، مبعىن أنها تصفهم وصفاً معنوياً 

تر أنهم يف كلِّ مرتلقٍ نفسي وومهي غري واقعي يهيمون ، لتزيني قوهلم مبادة اخليال واملبالغة 
يف هذه اآلية الكرمية هي ذاا يف أي عبارة قرآنية     فالدالالت اردة لكلمة.. 

أُخرى ، ولكن السياق القرآينّ احمليط ذه الكلمة يف النص الذي بني أيدينا يتعلّق مبسألة 
نفسية معنوية ، وبالتايل ترتسم دالالت هذه الكلمة بذلك ، دون أن تتغير دالالا اردة 

  ..ا اللغوي الذي تفرعت عنه املستمدة من جذره
  [يف كتاب اهللا تعاىل ، كلمة ) و ، د ، ي ( ومن مشتقّات اجلذر اللغوي     ،

    [  يف اآلية الكرمية التالية..  

                                      

                                 

                               

                                       

                 ] ٩٢: النساء [  



  ٢٣                  
 نرى أنَّ هذه الكلمة ) .. فاعل ( على وزن ) وادي ( يف حني أنَّ كلمة       ،

       لَة ( ، هي من مشتقّات هذا اجلذر اللغوي على وزنكما هو احلال يف ) ع ،
 )صفَة ( ، وكما هو احلال يف كلمة ) و ، هـ ، ب ( من اجلذر اللغوي ) هبة ( كلمة 

  ) .. و ، ص ، ف ( من اجلذر اللغوي 
الدية هي حالةٌ تكون منفذاً مهيأً لكي جيري به من يقْتـل نفسـاً يف احلـالتني    .. إذاً 

املذكورتني يف هذه اآلية الكرمية ، فتنفذ نفسه من بني حدي القصاص يف الدنيا ، والعقاب 
الً ينفذ به القاتل املعين يف هذه اآلية ، فما بني هذين احلدين تكون الديةُ سبي.. يف اآلخرة 

كما أنّ السيل جيري يف الوادي بني حدين ، وكما أنَّ النمل يسري يف خطّه الغريزي بـني  
حدين ، وكما أنَّ الشعراء املوصوفني يف اآلية الكرمية اليت رأيناها يهيمون مرتلقـني بـني   

  .. حدي كلِّ مرتلقٍ نفسي ومهي 
لسليم ألي كلمة قرآنية ال يكون إالّ بإدراك دالالت جذرها اللغوي الذي إنَّ اإلدراك ا

وإنَّ إدراك دالالت اجلذر اللغوي يكون مـن خـالل إدراك الكلمـات    .. تفرعت عنه 
  ) ..  القرآن الكرمي ( املتفرعة عنه يف كتاب اهللا تعاىل 

                    
  ..مخسة فروع  –ن الكرمي يف القرآ –له ) أ ، س ، ف ( اجلذر 
                                 

           ] ١٥٠: األعراف [     
                                   

    ] ٨٤: يوسف [ 
                                ] الكهف

 :٦ [    



  ٢٤                  
                      ] ٨٦: طه [  
                       ] ٥٥: الزخرف [    

 إنَّ تصوراتنا األوىل لكلمة      تتنقّل بني معاين احلزن والغضب واألسى والندم

 فكيف نفهم دالالت كلمة ..    املتعلّقة باهللا تعاىل يف اآلية األخرية ؟! .. !!
  !!! ..وهل يعقَل أن خترج هذه الكلمة عن إطار املعىن الذي حيمله جذرها اللغوي ؟

يف القرآن الكرمي تأيت متعلّقةً بالبشر فقط ، ) ح ، ز ، ن ( إنَّ مجيع مشتقّات اجلذر 
واحلزن كما يصوره القرآن الكرمي يكون نتيجة عملٍ قام .. ومل تأت متعلّقةً بالذات اإلهلية 

أما األسف فإنه مسألةٌ ترتبط بالذات اإلهلية وترتبط بالبشر ، ويكون .. احلزين أو غريه  به
فاحلزن مسألةٌ خمتلفةٌ عن مسألة األسف ، ولكلِّ جذرٍ .. نتيجةَ عملٍ قام به غري اآلسف 

من اجلذرين إطاره اخلاص به من املعىن ، وال ميكن لكلمة احلزن أن تنوب عن كلمة 
  ..األسف 

يف القرآن الكرمي نراها تتعلّق بالبشر فقط ، ومل تأت ) أ ، س ، ي ( وتفرعات اجلذر 
واألسى كما يصوره القرآن الكرمي يكون نتيجة عملٍ قام به .. متعلّقةً بالذات اإلهلية 

لذلك فاألسى ال ميكن أن يكون هو األسف ، وال ميكن أن ينوب عنه .. اآلسي أو غريه 
ينتميان جلذرين لغويني خمتلفني لكلٍّ منهما إطاره اخلاص به من املعىن  ، فاألسى واألسف

..  
يف القرآن الكرمي تتعلّق بالبشر فقط ، وال ترتبط ) ن ، د ، م ( ومشتقّات اجلذر 

لذلك فالندم .. بالذات اإلهلية ، والندم مسألةٌ ال تكون إالّ نتيجة عملٍ قام به النادم ذاته 
األسف ، فلكلِّ جذرٍ من هذين اجلذرين حدوده اخلاصة به من  ال ميكن أن يكون هو

  ..املعىن 



  ٢٥                  
يف القرآن الكرمي ترتبط بالذات اإلهلية ، وترتبط ) غ ، ض ، ب ( ومشتقّات اجلذر 

بالبشر ، ويكون الغضب نتيجة عملٍ قام به غري الغاضب ، وهو بذلك يكون أقرب 
ال ميكن أن يكون هو الغضب ، وإالّ ملا التصورات إىل مسألة األسف ، ولكن األسف 

وردت كلمتان متمايزتان تنتميان جلذرين خمتلفني يف وصف مسألة واحدة يف صورة قرآنية 
  ..واحدة 
                       ] ١٥٠: األعراف [     
                      ] ٨٦: طه [  

ومـن  .. فاألسف مسألةٌ مستقلّة ال ميكن ألي فرعٍ من أي جذرٍ لغوي أن ينوب عنه 
أ ، س ، ( النظر يف الفوارق بني مشتقّات اجلذور اُألخرى اليت تصورناها مرادفات للجذر 

م حتقيـق  ، نرى أنَّ األسف يكون نتيجة عد) أ ، س ، ف ( وبني مشتقّات اجلذر ) ف 
  ..املُراد الذي يريده اآلسف من املأسوف عليه ، ونتيجة انقطاع األمل منه 

تدور دالالا ضمن هذا اإلطار مـن املعـىن   ) أ ، س ، ف ( ومجيع مشتقّات اجلذر 
 والدالالت ، وكلمة        وبالنظر يف السياق احمليط .. ال خترج عن هذا اإلطار
  ..يط جبميع مشتقّات هذا اجلذر اللغوي ، تتأكّد معنا هذه احلقيقة ا ، ويف السياق احمل

                    
  ..يوجد له يف القرآن الكرمي أربعة فروع ) ج ، د ، ر ( اجلذر 
                                

         ] ٩٧: التوبة [    
                     ] ٧٧: الكهف [  
                        ] ٨٢: الكهف [  
                              ] ١٤: احلشر [  



  ٢٦                  
  فما عالقة الفرع     يف اآلية األوىل باجلدار الذي يعين احلائط واحلاجز الذي
  !!! ..حيول بني األشياء ؟

 إنَّ ورود هذا الوصف         يصـف لنـا   ) ج ، د ، ر ( مشتقّاً من اجلـذر
لقٍ حقيقةَ الكفر والنفاق الشديدين اللذين يتصف ما األعراب ، بأنهما عبارة وبشكلٍ مط
 حيول بينهم وبني أن يعلموا حدود ما أنزل اهللا تعاىل على رسوله ) حائط ( عن جدار 

..  
وال ميكن ألي كلمة أُخرى تنتمي جلذرٍ آخر أن تعطي هذا الوصف املطلق الذي تصفه 

 كلمة      ةفكلمة .. يف هذه الصورة القرآني     –  ًعة من  –مثالاملتفر
تعين القرب واملواالة واألحقية ، وهذا بعيد عن املعىن الذي حتمله ) و ، ل ، ي ( اجلذر 
 كلمة      ةمن اجلذر .. يف هذه الصورة القرآني مشتق ح ، ج ، ( وال ميكن ألي

 لمة أن ينوب عن ك) ز       ةلقد وردت مشتقّات .. يف هذه الصورة القرآني
  ..يف القرآن الكرمي مرتني ) ح ، ج ، ز ( اجلذر 
                   ] ٦١: النمل [  

               ] ٤٧: احلاقة [  
ما نرى يعين منع طرفني من الوصول إىل بعضهما ، أو منع ك) ح ، ج ، ز ( فاجلذر 

طرف من الوصول إىل اآلخر ، فال يكون احلاجز إالّ بني طرفني ، وال ميكن للطرف 
ج ، د ، ر ( بينما اجلذر .. احملجوز أن يتجاوز هذا احلاجز ، وإالّ ملا كان احلاجز حاجزاً 

  ..مكن االحتماء خلفه ومن املمكن جتاوزه كما نرى يصف لنا كياناً قائماً بذاته من امل) 



  ٢٧                  
 فالصورة القرآنية                                  َّتعين أن

الكفر والنفاق بالنسبة لألعراب مها جدار حيول بينهم وبني علْمِ ما أنزل اهللا تعاىل علـى  
  ..وز هذا اجلدار بتركهم للكفر والنفاق ، ومن املمكن جتا رسوله 

                    
  ..يف كتاب اهللا تعاىل مخسة فروع ) ص ، د ، ع ( للجذر .. 
                   ] ٩٤: احلجر [   
                                   

     ] ٤٣: الروم [    
              ] ١٩: الواقعة [     
                                     ]

      ] ٢١: احلشر 
                     ] ١٣ – ١٢: الطارق  [      

وما هو إطار املعىن والدالالت الـذي حيملـه   .. فما عالقة هذه املشتقّات ببعضها ؟ 
 وهل خيرج عن هذا اإلطـار املشـتق   .. يف كتاب اهللا تعاىل ؟ ) ص ، د ، ع ( اجلذر 

       يف اآلية                              ًوالذي جاَء أمـرا
  ..؟  سول للر

بالشيء أو األمر يعين شق املتعلّق به وتفرقه ، فالصدع ) ص ، د ، ع ( إنَّ تعلّق اجلذر 
 املتعلّق باجلبل                    عهيعين شقّه وتصد ،

 وكذلك الصدع املرتبط باألرض           ، وكذلك الصدع املرتبط

 بالبشر يف اآلخرة        قهموالذي يعين تفر ..  



  ٢٨                  
  وكذلك األمر فإنَّ قولَه تعاىل            ِقتفر يعين عدم

 الذات وذهابِ العقل ، فخمر اآلخرة ال يشتت النفس وال يشق العقل كخمر الدنيا 

                        

          ] ١٩ – ١٧: الواقعة [    

 والفرع        يف اآلية الكرمية                            

 فهذا األمر .. ال خترج دالالته عن هذا اإلطار        للرسول  )  ومن بعـده
متيز بذاتك مفرقاً بني احلق والباطل ، متمثِّالً ما يأمر : هو مبعىن ) لكلِّ حامل للواء الدعوة 

أي اُقصـد  . .اهللا تعاىل به ، معرضاً بذلك عن املشركني الذين ال يريدون هذا التفريـق  
بذاتك ما تؤمر به متمثّالً دين اهللا تعاىل مفرقاً به بني احلق والباطل ، معرضاً بذلك عمـا  

هذا هو اإلطار الـذي  ... يريده املشركون من خلط احلق بالباطل وعدمِ التفريقِ بينهما 
 نفهم به معىن كلمة         يف اآلية الكرميـة                    

        ..  

 وأقرب الكلمات اليت ميكننا تصورها مرادفةً لكلمة        أؤمر ، بلّغ ، : هي
وهذه الكلمات املتفرعة عن جذورٍ أُخرى لكلٍّ منها إطاره اخلاص به من املعىن ، ال ..... 

 ميكنها أن تنوب عن كلمة       عطي املعىن الـذي  يفهذه اآلية الكرمية ، وال ت 
فاألمر والتبليغ هو نقل املُراد إىل ) .. ص ، د ، ع ( تعطيه هذه الكلمة املتفرعة من اجلذر 

   ا الصدع بأمر اهللا تعاىل فهو التفريق بأمر اهللا تعاىل بـني احلـقالبشر وإعالمهم به ، أم
  .. تعاىل والباطل إظهاراً للحق وبالتايل لدين اهللا
                    

  ..له يف القرآن الكرمي ثالثة حماور ) ن ، هـ ، ر ( اجلذر .. 



  ٢٩                  
  ..حمور يأيت متعلّقاً باألار  – ١
  ..حمور يأيت متعلّقاً بالنهار  – ٢
  ) ..مبعىن الزجر ( حمور يأيت متعلّقاً بالنهر  – ٣

  !!! ..ضها وجبذرها اللغوي ؟فما هو إطار املعىن الذي يربط هذه احملاور ببع
فحتى يف اللغة .. حفَر : هو مبعىن ) ن ، هـ ، ر ( إنَّ روح املعىن الذي حيمله اجلذر 

رت النهر أي حفرته ، واستنهر النهر إذا أخذ راه موضعاً : العربية االصطالحية يقال 
  ..مكيناً ، واملَنهر خرق يف احلصن نافذٌ يدخل فيه املاء 

ينعكس يف ماهية املسألة الـيت  ) ن ، هـ ، ر ( وهذا املعىن املُجرد الذي حيمله اجلذر 
هي شقوق وحفـر يف جسـم    –كما نعلم  –يصفها أي مشتق من مشتقّاته ، فاألار 

ن ( األرض مبثابة جماري جتري ا املياه ، وهي بذلك ال خترج عن املعىن الذي حيمله اجلذر 
  .. )، هـ ، ر 

، ) ن ، هـ ، ر ( جبذره اللغوي  –الذي حيمل معىن الضياء  –وملعرفة عالقة النهار 
  ..ال بد من معرفة حقيقة النهار ، وكيف يكون النهار كحقيقة كونية يف هذا الكون 

إنَّ النهار جزٌء من الليل الكوين ، فالفراغ الكوين املُحيط باألرض وباألجرام السماوية 
إالَّ بوضـع جسـمٍ   ) النهار ( بينها هو أسود اللون ، وال يظهر فيه الضياء والذي يفصل 

مادي ضمنه ، فيتحلَّل عنصرا الليل الكوين إىل ار يكون على الوجه املُقابل للشـمس ،  
: فهذا الليل الكوين هو عبارةٌ عن جمموع عنصرين مهـا  .. وإىل ظالمٍ على الوجه اآلخر 

لخ الظالم من هذا الليل الكوين يكون النهار ، وبسلخ النهار منـه  وبس.. النهار ، الظالم 
  ..وهذا ما نراه جلياً واضحاً يف قوله تعاىل .. يكون الظالم 
                        ] ٣٧: يس [     

 فكلمة    ة ، وال ميكنفاآلية تقول ) .. عنه ( أن تكون مبعىن  واضحة جلي
  ..إنَّ الليل إذا طُرِح منه النهار كان الناتج هو الظالم : بصريح البيان 



  ٣٠                  
وما النهار سوى طبقة تحيطُ بوجه نصف الكرة األرضية املُقابل للشمس ، أما خارج 

، اللذين ال ) م الظال+ النهار ( هذه الطبقة فيوجد ليلٌ أسود يشمل عنصريه األساسيني 
  ..ينفصالن عن بعضهما إالَّ بوجود جسمٍ مادي يتحلّالن عليه 

فالنهار كُوةٌ يف جسم الليل ، نضح منها الظالم فامتألت ضياًء ، كما أنَّ .. وهكذا 
وهذه احلقيقة .. النهر حفرةٌ يف جسم األرض نضح منها التراب واحلجارة وامتألت ماًء 

ا لوال تطور العلوم الفلكية ، وما كنا لنراها لوال الرحالت الفضائية ، ما كُنا لندركه
ما كان ) ن ، هـ ، ر ( جبذره اللغوي ) النهار ( ولذلك فإدراكنا لعالقة هذا املشتق 

  ..ليكون لوال إدراكنا حلقيقة املسألة اليت يصفها هذا املُشتق 
ت جبذورها اللغوية ناتج عن عدم من هنا فإنَّ عدم إدراكنا الرتباط بعض املشتقّا

 يها هذه املشتقّات ، وناتجة املسائل اليت تصفها وتسمعن عدم  –أيضاً  –إدراكنا ملاهي
وكلما ارتقينا يف إدراك ماهية املسائل املوصوفة .. تدبرنا السليم لكتاب اهللا تعاىل 

تقينا يف إدراك ارتباط الكلمات بالكلمات القرآنية ويف تدبرنا لكتاب اهللا تعاىل ، كلّما ار
ولذلك فعدم إدراكنا الرتباط بعض الكلمات جبذورها .. اليت تصفها جبذورها اللغوية 

  ..اللغوية ، ليس حجةً إلنكار ارتباط الفروع جبذورها اللغوية 
الذي رأيناه حني يرتبط باألرض فيعين شقّاً فيها ) ن ، هـ ، ر ( وروح املعىن للجذر 

املياه ، وحني يرتبط بالليل الكوين فيعين كُوةً فيه نضح منها الظالم فامتألت ضياًء  جتري به
فنهر النفس يعين إحداث شق .. هذا املعىن املُجرد هو ذاته حني يرتبط بالنفس البشرية .. 

  ..فيها ينضح منه األمل والرجاء فيمتأل باألسى وعدم الرجاء 
                                 

                                      ]
   ] ٢٣: اإلسراء 
             ] ١٠: الضحى  [  



  ٣١                  
 فسواٌء أمل الوالدين بولدمها ، أم أمل السائل مبن يسأله ، هو رجاٌء يف النفس ، وحق

يف ) نهر ( لذلك فرد هذا األمل والرجاء عرب الزجر ، هو شق وخرق .. ممزوج باحلياء 
هذا هو ... اء النفس ، ينضح منه األمل والرجاء ليمتلئ باخليبة واألسى وانقطاع الرج

) ن ، هـ ، ر ( للجذر ) نهر  –النهار  –األار ( العمق الذي يربط احملاور الثالثة 
فمشتقّات اجلذر الواحد هي فروع ترتبط جبذرها وتتغذّى منه ، .. ببعضها وجبذرها 

  ..وتدور يف إطار املعىن الذي حيمله هذا اجلذر 
                     

 إنَّ كلمة      ةيف الصورة القرآني :                 

                                    

كما نعلم  –والقوة ) .. ق ، و ، ي ( ذر هي من مشتقّات اجل ، ] ٧٣ – ٧١: الواقعة [ 
وفق اإلطار الذي تصوره مشتقّات هذا اجلذر ، كيف نفهم ... هي نقيض الضعف  –

 كلمة     ة ؟يف هذه الصورة القرآني.. !!!  
إنَّ القوي هو الذي ميلك قوةً يف ذاته ، واملُقْوِي هو الذي ميلك أدوات القوة  

 فكلمة .. ا ليصبح قوياً ويسخره     ال خترج عن إطار املعىن الذي حيمله
  ..جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

 وفق هذه احلدود من الدالالت نفهم معىن كلمة      .. ريدونفالذين ي
تى صورها يف أعماهلم امتالك أسباب القوة ال بد هلم من تسخري النار مبا تعنيه من طاقة بش

سبب ووسيلةٌ للذين يريدون التمتع بالقوة يف هذه الدنيا ، ) الطاقة ( وصناعام ، فالنار 
 هذا هو العمق الذي حتمله كلمة .. وبالتايل فالنار متاع للمقْوِين      يف

ا اللغوي الذي تفرعت الصورة القرآنية اليت رأيناها ، وهو عمق ينبع من دالالت جذره
  ..عنه 

                    



  ٣٢                  
يف كتاب اهللا تعاىل تصف لنا ) ح ، ي ، ي ( حنن نعلم أنَّ مشتقّات اجلذر اللغوي 

احلياة اليت هي نقيض املوت ، سواء كان ذلك يف جانب احلياة اجلسدية أم يف جانب احلياة 
  .. الروحية اليت تعين القرىب من اهللا سبحانه وتعاىل

                              ] األنفال
 :٢٤ [    
                          

                 ] ٢١ – ٢٠: النحل [    
حيث ( فاالستحياء .. واالستحياء يتعلّق باجلانب املعنوي الروحي من مسألة احلياة 

هو طلب احلياة املعنوية نتيجةَ خوف مما يعاب به ويذَم ) اجتماع سني الطلب مع احلياء 
إنه خجلٌ يتملّك اإلنسان نتيجةً هلذا .. اإلنسان ، وذلك انطالقاً من تغيريٍ وانكسارٍ يعتري 

  ..االنكسار ، فيطلب احلياة املعنوية اليت خيرج ا من انكساره هذا 
                                    

          ] ٢٥: القصص [     
                                  

                 ] ٥٣: األحزاب [  
فاهللا تعاىل ال .. ية ال ميكن أن يأيت وصفاً للذات اإلهل –ذا املعىن  –فاالستحياء 

  ..ينكسر كربياؤه ، وال تنقص صفاته العظيمة ، وال ون ذاته 
                               ] ٢٦: البقرة [  

                 ] ٥٣: األحزاب [  



  ٣٣                  
.. وهكذا .. ول احلق ، ال يصف الذات اإلهلية بصفة االستحياء فضرب األمثال وق

ضمن هذا اإلطار من الدالالت ، نستطيع إدراك استحياء النساء يف اآلية الكرمية التالية 
  ..وغريها من اآليات 

                          

                     ] ٤٩: البقرة [    
إنّ استحياء النساء هنا يعين النيل من عرضهن ، وانكسار كربيائهن ، واالنتقاص من 

 فكلمة .. كرامتهن      ها اللغوي ، مع ال خترج عن إطار املعىن احمليط جبذر
  ..األخذ بعني االعتبار سني الطلب الذي تعلّق ا 

وقد ذهب بعض املفسرين إىل أنَّ استحياء النساء هنا هو إبقاء البنات املولودات على 
وبذلك نراهم يخرجون معىن .. قيد احلياة يف الوقت الذي يذبح فيه الذكور املولودون 

 كلمة      عاين االستحياء يف كتاب اهللا تعاىل هنا عن م..  
ومما يثبت أنَّ استحياء النساء يف هذه اآلية الكرمية وغريها ال ميكن أن يعين ما ذهبوا 
إليه ، هو أنَّ استحياء النساء بالٌء عظيم جنّا اهللا تعاىل منه بين إسرائيل ، وهذا يتناىف مع 

  ..خري وال ميكن أن يكون شراً  إبقاء البنات على قيد احلياة ، فعدم ذحبهن هو
                    
واستحياء النساء مسألةٌ مستقلّةٌ من املسائل اليت مين اهللا تعاىل ا على بين إسرائيل ،  

ذلك هو واو العطف  بأنّ جنّاهم من آل فرعون الذين كانوا يستحيون نساءهم ، ودليل
 : بني مسأليت ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم                 

فال ميكن لعاقل أن يتصور بأنَّ الشر ناتج عن إبقاء البنات على قيد احلياة دون ذبح ، .. 
اخلري هو يف ذحبهن ، وأنَّ اهللا تعاىل جنّاهم  أن يتصور أنَّ) نعين العاقل ( وبالتايل ال ميكنه 



  ٣٤                  
استحياء .. إذاً ... من ذلك ، مبعىن أنَّ اهللا تعاىل جنّاهم من حالة كانت بنام فيها تذبح 

  ..هو مسألة مستقلّة ببالئها وشرها  –كما نرى  –النساء 
 ولو كان املقصود بالعبارة القرآنية            هو إبقاء البنات

فكلمة البنات هي ) .. ويبقون بناتكم ( املولودات على قيد احلياة ، ألتت العبارة القرآنية 
  ..اليت تقابل كلمة البنني ، وليست كلمة النساء هي من تقابل كلمة البنني 

                        ] ١٤٩: الصافات [     
                 ] ١٥٣: الصافات [     

               ] ٣٩: الطور [      
 وإن كانت العبارة القرآنية           تعين إبقاء البنات املولودات على

.. أنها حشو ال فائدة منه  –بناء على زعمهم  –وا ، فهذا يعين قيد احلياة كما زعم
 فالعبارة القرآنية         اليت تعين ذبح البنني ، تعين أنَّ البنات بقني على قيد

، حيث األوالد تشمل البنني والبنات ) يذبحون أوالدكم : ( فاهللا تعاىل ال يقول .. احلياة 
 نما يقول جلّ وعال ، إ         اً بذلك األوالد الذكورخاص ..  

 : ويف كلمة       ةيف العبارة القرآني :            

      دليلٌ آخر على أنَّ املسألة ليس كما زعموا ، فكلمة       تشمل
  ..ساحةً أوسع تضم كلَّ اإلناث وليس فقط املولودات كما يف زعم 

وهكذا نرى أنَّ عدم إدراك املعىن الذي حتمله الكلمة ضمن إطار املعىن الذي حيمله 
  ..جذرها اللغوي ، يؤدي إىل االبتعاد عن الدالالت احلق اليت حتملها الكلمة القرآنية 

                    



  ٣٥                  
النفَق ، : يف القرآن الكرمي ثالثة حماور رئيسة هي ) ن ، ف ، ق ( يوجد للجذر 
فما هو رابط الدالالت واملعاين الذي يربطها مع بعضها ، كوا تعود ..اإلنفاق ، النفاق 

  ..؟ ) ن ، ف ، ق ( جلذرٍ واحد هو اجلذر 
.. ر اخلرق واإلنقاص والنفاد داخل إطا) ن ، ف ، ق ( يدور املعىن الذي حيمله اجلذر 

 صف مسألة مبشتقفنفق الشيء يعين خرقه وبالتايل إنقاصه وإذهاب جزء منه ، وعندما تت
  ..من مشتقّات هذا اجلذر ، فإنَّ ذلك يعين أنها تتصف ذه الصفات 

  ..إنَّ النفق هو خرق يف األرض له خملص إىل مكان آخر 
                                                 

     ] ٣٥: األنعام [ 
  ..وهذه احلقيقة تلقي اآلية الكرمية التالية الضوء عليها من جانبٍ آخر 

                      ]٣٧: راء اإلس [    
واإلنفاق ال خيرج عن هذا اإلطار من املعىن ، فهو يعين تقليل الشيء وإذهابه ، وكأنَّ 

  ..خرقاً قد حصل فيه ينقصه وينفده 
                               

       ] ١٠٠: اإلسراء [  

عن هذا اإلطار من املعىن ، فهو خرق يف العقيدة يذهبها ،  –أيضاً  –والنفاق ال خيرج 
ليظهر خارجه إمياناً كاذباً ، فهو بذلك يخفي كُفْره يف هذا النفق ويلوذ به كُفْر املنافق 

ه هو خرق وخملص بني وجهي فهذا النفق الكائن يف عقيدت.. ويظهر إمياناً كاذباً خارجه 
الكفر واإلميان ، فعقيدة املنافق كائنة يف ساحة الكفر ، ويظهر أمام الناس إمياناً كاذباً ، 

  ..ويوجِد بني هذين الوجهني نفقاً يتنقّل من خالله بني هاتني الساحتني مىت شاء 



  ٣٦                  
                              

                               

          ] ١١: احلشر [  

جبميع فروعها ، إذا ارتبطت بشيء ) ق ن ، ف ، ( وهكذا نرى أنَّ مشتقّات اجلذر 
فعندما ترتبط باألرض تصف لنا نفقاً مادياً ، وعندما .. فإنها تعين خرقاً يف هذا الشيء 

ترتبط باملال تصف لنا نفقاً يف هذا املال ينقصه وينفده ، وعندما ترتبط بعقيدة اإلنسان 
        ..تصف نفقاً بني وجهني متناقضني مها الكفر واإلميان 

                    
  ..يف القرآن الكرمي ترتبط باحلمل الثقيل والذنب واإلمث ) و ، ز ، ر ( مشتقّات اجلذر 

                                

           ] ٢٥: النحل [    
والوزير حيمل الثقل والعبء عن الذي هو وزير له ، فهو يزر عنه أثقال ما أُسند إليه 

  ..من تدبري ، ويلتجأ إليه عن طريق حتميله جزءاً من احلمل 
                             ] ٢٩ :طه – 

٣١ [     
يف القرآن ) و ، ز ، ر ( هذا هو اإلطار الذي تدور داخله معاين مشتقّات اجلذر 

  ..لذلك يف اآلية الكرمية .. الكرمي 
                                    

                    ] ١٣ – ١٠: القيامة [    



  ٣٧                  
 نرى أنَّ منهجية البحث السليم جتعلنا نتصور كلمة     ضمن إطار املعىن الذي

 حيمله جذرها اللغوي ، ففي ذلك الوقت الذي يقول فيه اإلنسان         أي عند ،
فاآلثام والذنوب اليت يرتكبها اإلنسان .. أمحال وال آثام ترتكب آنذاك  انقضاء الدنيا ، ال

يف حياته الدنيا ، فاراً ا ومبتعداً عن أوامر اهللا تعاىل ومنهجه ، مل تعد ترتكب ، ألنَّ 
تكون قد انقضت ، وكذلك األمر بالنسبة لكلِّ األمحال واألعباء  –دار االمتحان  –الدنيا 

ا يف هذه الدار اليت كانت تتحما الدنيا نتيجة امتحاة يف حيالها البشري..  
 وال توجد كلمة ميكنها أن تنوب عن كلمة      القرآين ضمن سياق هذا النص ..

 إنّ أقرب كلمة من املمكن تصورها بأنها تنوب عنها هي كلمة       .. لقد ورد
  ..آن الكرمي ثالثة فروع يف القر) ل ، ج ، أ ( للجذر اللغوي 

                         ] ٥٧: التوبة [    
                     ] ١١٨: التوبة [     
                    ] ٤٧: الشورى [    

 أتت مجيعها امساً هو كلمة  ،كما نرى  ، )ل ، ج ، أ ( فمشتقّات اجلذر     
.. ، ويدور هذا املشتق ضمن إطار االحتماء بشيء بعد اليقني أنَّ املُحتمي قد أُحيط به 

بء واإلقبال على تعين محل الثقل والع –كما رأينا  –) و ، ز ، ر ( بينما مشتقّات اجلذر 
) ل ، ج ، أ ( محل اإلمث ، وال تعين اهلروب من شيء ، كما هو احلال يف مشتقّات اجلذر 

..  
 وهكذا نرى أنَّ كلمة     يف السياق القرآين                

                                      

  ..، ال خترج عن إطار املعىن الذي حيمله جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 



  ٣٨                  
                    

يف القرآن الكرمي تدور يف إطار اهلبوط والرتول ) د ، ل ، و ( دالالت اجلذر اللغوي 
 وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعـاىل  .. من حالٍ إىل حال                 

                                 ] ١٠ – ٨: النجم [ ..  
 ففي املعراج الروحي بالنسبة للنيب ة ، دنا جربيل عليه السالم ونزل إىل أُفق املالئكي

 األقرب إىل البشرية        ومست نفس الرسول ،  إىل املستوى الروحي املوازي
للمالئكية ، مما جعل بينهما حالةً من القرب الروحي ، مل يفصل بينهما إالّ حقيقتيهمـا ،  
بل أصبحا أقرب إىل بعضهما حىت من هذا القرب ، لتداخل الروح بينهما ، وهـذا مـا   

 : له تعاىل نقرؤه يف قو                 ..  

   ويف تلك احلالة حصل الوحي املباشر من اهللا تعاىل إىل رسـوله          

             فالرسول ،  هذا مسى إىل درجة استقبال الوحي بعروجه الروحي
  ) ..دون جربيل عليه السالم ( سيط املباشر من اهللا تعاىل دون رسولٍ و

  ..نراه جليا يف اآلية الكرمية ) د ، ل ، و ( وهذا املعىن للجذر 
                                   

                ] ١٩: يوسف [    
  ..ونراه أيضاً يف الصورة القرآنية التالية 

                                  

               ] ١٨٨: البقرة [     



  ٣٩                  
 بناًء على هذا اإلطار من الدالالت نفهم داللة الكلمة  ..         يف قوله تعاىل

 :                                                      

              ] ٢٢: األعراف [ ..  

 بواسطة الغرور : وهكذا يكون معىن هذه الصورة القرآنية هو      هبط ،

 الشيطانُ بآدم عليه السالم وزوجه إىل مستوى املعصية           وبالتايل ،
  ..ذاقا الشجرة وهبطا كقيمة جسدية ، كما بينا يف كتاب قصة الوجود 

  وهذه الدالالت لكلمة       عة من اجلذرختتلف كثرياً ) د ، ل ، و ( املتفر ،

 ، كما يف كلمة ) د ، ل ، ل ( عن الدالالت اليت حيملها اجلذر      ةيف ذات القص

 :                                       

  فالفارق بني التعريف بالشيء كما يف دالالت كلمة ..     وبني اهلبوط والرتول ،

  دالالت كلمةكما يف        دركه لوال ربطما كان لنا أن ن ، كبري هو فارق ،
  ..الكلمات جبذورها اللغوية املتفرعة عنها 

                        

  [: يف القرآن الكرمي كلمتا ) ق ، س ، ط ( تقّات اجلذر من مش     

 ،      [  ًصفت هاتان الكلمتان مسألتني متناقضتني متاماوقد و ،..  

                            ] ٤٢: املائدة [   

                             ] ٩: احلجرات [   



  ٤٠                  
                               

                     ] ٨: املمتحنة [    
                                     

               ] ١٥ – ١٤: اجلن [    

 ة نفسها جندها يف كلمة واملسأل    ع ، د ، ل ( من اجلذر اللغوي ( ،
  .. حيث تأيت يف القرآن الكرمي متعلّقةً حبال املؤمنني والكافرين 

             ] ١: األنعام [     

                      ] ١٥٠: األنعام [   

                  ] ١٥٩: األعراف [     
                      ] ١٨١: األعراف [     
                   ] ٦٠: النمل [     

  !!! ..فكيف يكون ذلك ؟.. 
يف إطار معىن إعطاء الشيء حقّه ، وقياس ) ق ، س ، ط ( تدور دالالت اجلذر .. 

  ..األمور يف ميزان واحد ال مييل على طرف من الطرفني 
                   ] ١٥٢: األنعام [  
                    ] ٥٤: يونس [   
                             ] ٤٧: األنبياء [  

ذي حق حقَّه ، فال يأخذ طرف  والقسطاس املستقيم هو أقوم امليازين اليت تعطي لكلِّ
  ..من حق طرف آخر 



  ٤١                  
                            ] ٣٥: اإلسراء [  

  ..فالقسطاس الذي يأمرنا اهللا تعاىل أن نزن به ، هو تعادل كفيت امليزان تعادالً تاماً 
 وكلمة       وهي تعين الذين ال يزنون ) .. قسطَ ( ، هي من الفعل

األمور بينهم وبني اآلخرين بالقسطاس وال يريدون ذلك ، فحينما يزنون األمور بينهم 
وهم بذلك .. كفّتهم على كفّة غريهم ظلماً وعدواناً  –دائماً  –وبني اآلخرين يرجحون 
 : يتصفون بصفة املُطفِّفني                       

               ] ٣ – ١: املطففني [    

 أما كلمة       يي ) أقسطَ ( ، فهي من الفعل املتعدحيث التعد ،

 وهذا بين يف كتاب اهللا تعاىل ، فكلمة .. ض يقلب املعىن إىل النقي     هي من
الذي يقلب املعىن إىل النقيض ) أعرب ( ولكنها من الفعل املتعدي ) ع ، ر ، ب ( اجلذر 

 وقَلْب املعىن للنقيض نتيجة التعدي نراه جلياً بني الفعل ..    والفعل ،           

       ..                             

             ] ١٢٤: طه [    
املُقِسطُون هم الذين يزنون األمور بينهم وبني اآلخرين حبيث تكون كفّتهم .. إذاً .. 

هم على حساب كفّتهم ، خمافة من إما متعادلة مع كفّة غريهم ، وإما يرجحون كفّة غري
  ..وإذا حكموا بني الناس حيكمون بالقسط حبيث يأخذ كلّ ذي حق حقَّه .. اهللا تعاىل 

 هذا التقابل بني كلمة       من جهة ، وبني كلمة      

 وكلمة       أُخرى ،  نراه يف جمموع ورودمها يف كتاب اهللا تعاىل من جهة ..



  ٤٢                  
 فكلمة       ات ، وكلمتاترد ثالث مر]]         ) تنيمر ( ،

       ) ة واحدةات أيضاً   ]] )مرتردان ثالث مر..  

 : إذاً هاتان الكلمتان       ،      ىن مل خترجا عن إطار مع
جذرمها اللغوي ، الذي يعين قياس الشيء على القسطاس الذي يعطي لكلّ ذي حق حقَّه 

فاملقسطون يكون قياسهم حبيث تكون األمور إما عدالً تاماً وإما لصاحل غريهم خشيةً .. 
من اهللا تعاىل ، والقاسطون يقيسوا حبيث تكون دائماً لصاحلهم على حساب غريهم 

  ..ظلماً وعدواناً 
فتدور مشتقّاته ضمن إطار تسوية األمور وموازنتها وتقوميها ) ع ، د ، ل ( اجلذر أما 

  ..على هيئة متوازنة 
                                

            ]٨ – ٦: طار االنف [   
لذلك فالفدية هي عدل ، ألنها حماولة إلعادة .. والعدل هو إعادة األمور إىل سويتها 

  ..األمور إىل سويتها 
                    ] ٧٠: األنعام [    

ات هو إقامةُ والعدل بني الزوج.. واالعتدال هو التوسط بني حالني يف كم أو كيف 
توازن يف العالقة بينهن ، حبيث ال يتم امليلُ باتجاه دون اآلخر ، لذلك نرى أنَّ عظمة 

وملّا .. البيان اإلهلي تصف عالقة الرجل مع زوجاته بصيغة العدل وليس بصيغة القسط 
 كانت عاطفة الرجل ال يستطيع توزيعها بشكلٍ متوازن بني زوجاته ، كوا ليست مسألةً

  ..مادية تقاس مبوازيني املادة ، فإنه ال يستطيع العدلَ التام بينهن مهما حرص 
                            ] ١٢٩: النساء [    



  ٤٣                  
ألنها ليست أما عالقة ويلّ أمر اليتيم مع اليتيم ، يصفها اهللا تعاىل بصيغة القسط ، 

عالقة موازنة شيء على شيء آخر ، إنما هي عملية قياس يف ميزان واحد ال عالقة لغري 
  ..اليتيم به 
                 ] ١٢٧: النساء [  

وهكذا نرى أنَّ التعديل بالشيء يعين القياس عليه وإرجاع األمور إليه ، فنحن عندما 
باخلري فهذا يعين أننا عملنا خرياً ، ألننا نكون قد قسنا األمور على اخلري وأرجعناها  نعدل
وعندما نعدل بالشر فهذا يعين أننا عملنا شراً ، ألننا نكون قد قسنا األمور على .. إليه 

  ..الشر وأرجعناها إليه 
 لذلك نرى أنَّ كلمة        قـاس   يف اآليات الكرمية ترتبطباملسألة الـيت ت

 فقوله تعاىل .. عليها األمور                        ] يعين ،  ] ٦٠: النمل
        وقولـه تعـاىل  .. أنهم يقيسون الذات اإلهلية مبقاييسهم ، ويرجعوا إىل هذه املقاييس 

                                 ] هم  ] ١٨١: األعرافيعين أن ،
  ..يقيسون األمور على منهج احلق الذي يأمر اهللا تعاىل به ، ويرجعوا إىل هذا املنهج 

،  )ع ، د ، ل ( ومشتقّات اجلذر ) ق ، س ، ط ( وهكذا نرى أنَّ مشتقّات اجلذر 
ت للجذر اللغوي الذي تنتمي إليه ، ونرى أنَّ لكلٍّ كلٌّ منها تدور يف إطار املعىن والدالال

.. من اجلذرين ماهيته اليت متيزه ، فال ميكن ألحدمها أن يلغي اآلخر أو أن ينوب عنه 
 : وتتجلّى هذه احلقيقة يف الصورة القرآنية التالية                  

            ] فاإلصالح بالعدل يعين قياس األمور .. ]  ٩: احلجرات
والقسط هو امليزان احلق ارد عنهما ، .. بينهما حبيث ال مييل طرف على آخر فيظلمه 

  ..والذي جيب اتباعه يف هذا اإلصالح 
                        



  ٤٤                  
مع العبد الصاحل ، ويف مسألة أهـل   يف سورة الكهف ، ويف قصة موسى عليه السالم

القرية اليت بىن العبد الصاحل فيها جداراً ، نرى يف بداية النص القرآين املصور هلذه القصة ، 
 نرى كلمة      ..  

                                         

                            ] ٧٧: الكهف [    
 ويف سياق النص املُصور هلذه القصة نرى ورود كلمة      ..  

                                 

                                         

                          ] ٨٢: الكهف [      
  !!! ..فما احلكمة من ذلك ؟

    يف القرآن الكرمي وكذلك مشتقّات اجلذر) م ، د ، ن ( بالعودة إىل مشتقّات اجلذر 
  :، نرى ما يلي ) ق ، ر ، ي ( 

 وردت كلمة  – ١       ة ، جاءت فيها مجيعاً )  ١٤( يف القرآن الكرميمر
مرة ، جاءت فيها معرفة بأل التعريف )  ٣٣( ريف ، ووردت كلمة القرية معرفةً بأل التع

      فةوغري معر    ..  

 مل تأت كلمة  – ٢     ة يف كتاب اهللا تعاىلبينما وردت .. مضافة وال مر

 : القرية مضافة      ،        ،      ..  



  ٤٥                  
خوطبت القرية يف القرآن الكرمي كذات تؤمن وتسأل ومتلك القوة ولك  – ٣

ومل تخاطب املدينة .. وتفسد وتعتو عن أمر ربها ، وبالتايل خوطبت خطاب العقالء 
  ..بذلك اخلطاب 

                     ] ٩٨: يونس [     
                                  ] ٨٢: يوسف [  
                        ] ٦: األنبياء [    
                       ] ٤٨: احلج [  
                    ] ٣٤: النمل [  
                            ] ١٣: حممد [    

                       ] ٨: الطالق [  
 كلمة  – ٤     تأيت مضافة للقرية ، وتأيت مضافة للمدينة..  

                   ] ٦٧: احلجر [    
                     ]٣١: لعنكبوت ا [   

مما سبق نرى أنَّ املدينة ترد صفةً للجانب املادي احلضاري للتجمعات البشرية ، فهذه 
 الصفة ظاهرة ومشاهدة وبالتايل معروفة ، لذلك رأينا أنّ      فةتأيت دائماً معر

 أما .. بأل التعريف ، ومل تأت نكرة وال مرة     صفةً جلميع النشاطات  فترد
البشرية الفكرية والعقائدية ، تلك النشاطات اليت منها الظاهر ومنها املخفي ، ولذلك رأينا 



  ٤٦                  

 أنها تأيت معرفة      فةوتأيت غري معر      خاطَبضاف ، وتورأيناها ت ،
 كذات عاقلة تؤمن وتظلم و.......  

د كلميت القرية واملدينة يف قصة موسى عليه السالم مع العبد وهكذا نرى أنَّ ورو
فطلب .. الصاحل يأيت بشكلٍ مطلقٍ يوافق موافقةً مطلقة املوقف املناسب يف كلّ حالة 

الطعام يتعلّق باجلانب البشري من كرمٍ وغريه ، وهذا تناسبه كلمة قرية ، بينما بناء اجلدار 
  .. ، وهذا تناسبه كلمة املدينة  يتعلّق باجلانب املادي احلضاري

ومن جهة أخرى فإنَّ هذين الغالمني صاحيب اجلدار ينتميان إىل هذا التجمع البشري 
انتماًء مادياً فقط ، مبعىن يأكلون ويشربون ويعيشون يف هذا التجمع البشري ، فهما 

      ذلك نرى الوصفينتميان إىل هذا التجمع انتماًء يتعلّق بصفة املدينة اليت تصفه ، ول
                        .. وهذان الغالمان ال ينتميان إىل

لذلك مل يتعلّقا ذا التجمع تعلقاً من .. هذا التجمع انتماَء معتقد وفكر وأخالق وقيم 
  ..زاوية وصفه بصفة القرية 

                        
نقيض ( يف القرآن الكرمي ترد بصيغٍ تدلّ على السرعة ) ع ، ج ، ل ( مشتقّات اجلذر 

، فاالستعجال هو االستحثاث وطلب العجلة ، والعاجل والعاجلة نقيض اآلجل ) البطء 
  ..واآلجلة ، وعجلت الشيء إذا استبقته 

يف القرآن الكرمي ،  )ع ، ج ، ل ( ضمن هذا اإلطار الذي تدور فيه مشتقّات اجلذر 
 ما عالقة املعين بكلمة       بإطار ) ع ، ج ، ل ( الذي هو من مشتقّات اجلذر

  !!! ..املعىن الذي حيمله هذا اجلذر اللغوي ؟
 هذه هي الصور القرآنية اليت ترد فيها كلمة       ..  

                      ] ٥١: البقرة [    



  ٤٧                  
                       ] ٥٤: البقرة [     
                      ] ٩٢: البقرة [       
                            ] ٩٣: البقرة [       
                         ] ١٥٣: النساء [   
                         ] األعراف :
١٤٨ [            
                       ] ١٥٢: األعراف [   
                ] ٨٨: طه [            
                                       

         ] ٦٩: هود [         
                    ] ٢٦: الذاريات [           

 إنَّ ارتباط هذه الكلمة       من مشتقّات اجلذر ع ، ج ، ل (  كمشتق (
ما  –بدالالت هذا اجلذر وبباقي الفروع املتفرعة عنه ، هو ارتباطٌ مطلَق ، وإلدراك 

من هذه احلقيقة ال بد من النظر يف مجيع النصوص القرآنية اليت ترد فيها  –نستطيع إدراكه 
 كلمة       وبذلك سنرى أنَّ هذه الكلمة ترتبط حبدثني فقط ،:  
  ..لعجل الذي جاء به إبراهيم عليه السالم كطعامٍ لضيوفه املالئكة ا – ١
  ..العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إهلاً ، وهو العجل الذي أخرجه السامري هلم  – ٢

.. ويف هذين احلدثني نرى أنَّ استباق األمر ، وطلب العجلة والسرعة قد حصل 
 فه على وجه من السرعة فإبراهيم عليه السالم جاء بالعجل كطعامٍ لضيو        



  ٤٨                  
          والقرآن الكرمي .. ، وقبل أن يسأهلم إن كانوا يريدون طعاماً أم ال

 ن ذلك بشكلٍ جليبيي..  
                                       

         ] ٦٩: هود [         
                                   

                                 

              ] ٢٨ – ٢٥: الذاريات  [  

 فسواٌء العبارة القرآنية         يف الصورة األوىل ، أم الفاءات اليت تتالت يف

  [الصورة الثانية     ،      ،      ،      [  شريمجيعها ت ،
وكلُّ ذلك يؤكّد أنَّ العجل الذي جاء به إبراهيم عليه السالم .. إىل السرعة وعدم التمهل 

  ..لضيوفه هو طعام أعده بسرعة ودون متهل وقبل أن يسأل ضيوفه 
وكذلك قوم موسى عليه السالم اتخذوا العجل الذي أخرجه السامري هلم ، نتيجة 

  ..تعجاهلم ألمر ربهم ، وقد عرفوا أنهم استعجلوا أمر ربهم وأنهم قد ضلّوا اس
                                    

                           

                        ] ١٥٠ – ١٤٩: األعراف [  
وحىت موسى عليه السالم تفاعل مع ما حييط ذه املسألة على درجة من العجلة 

  ..والسرعة 



  ٤٩                  
                                     

                               ] ٨٣: طه – 
٨٥ [    

  ..العجلة وحىت مسألة إخراج العجل من حليهم ، متّت على درجة كبرية من 
                                   

                            

               ] ٨٨ – ٨٧: طه [    
  [إنَّ تتابع الفاءات يف هذه الصورة القرآنية        ،     ،         

      ،     ،     [  السرعة وعدم التريث واالستعجال يف نبيي
  ..هذا األمر 

فصع ( العجل الوارد يف القرآن الكرمي بكلمة من مشتقّات اجلذر  وهكذا نرى أنَّ و
هو وصف مطلق ، يرتبط ارتباطاً مطلقاً حبيثيات املواقف اليت حتيط ذه املسألة ) ، ج ، ل 

فكلمة العجل كوصف للمسألتني املذكورتني مل خترج عن املعىن الذي حيمله جذرها .. 
  ..اللغوي 

                        
  ..يف القرآن الكرمي ستة فروع ) م ، هـ ، ل ( ورد للجذر 

                            ] ٢٩: الكهف [  
                              ] الدخلن

 :٤٥ – ٤٣ [   
               ] ٨: املعارج [    



  ٥٠                  
                        ] ١١: املزمل [   
               ] ١٧: الطارق [    

  ..ات ببعضها بعضاً ، وجبذرها اللغوي الذي تفرعت عنه ؟ فما عالقة هذه املشتقّ
يف القرآن الكرمي ترتبط بالكافرين ) م ، هـ ، ل ( إننا نرى أنَّ مشتقّات اجلذر 

واآلمثني واملكذّبني ، وتأيت وصفاً لشرام وطعامهم يوم القيامة ، وتأيت وصفاً للسماء عند 
منهج اهللا تعاىل ، وعن القوانني الطبيعية اليت حتكم  ويف ذلك كلّه ابتعاد عن.. قيام الساعة 

  ..الكون يف عامل الدنيا إىل نقيض ذلك 
بالكافرين واملكذّبني واآلمثني نراه يرسم لنا ) م ، هـ ، ل ( إنَّ ارتباط مشتقّات اجلذر 

يبتعدون عن منهج احلق ، وصورة ختبطهم  –بعد تبليغهم منهج اهللا تعاىل  –صورة تركهم 
فإمهاهلم يعين إنظارهم .. ظلمات الضالل دون معيار ، وصورة فقدام لطريق السالمة  يف

وتركهم يفقدون الثواب املرتبط باتباعهم ملنهج اهللا تعاىل ، وينالون العقاب املرتبط بترك 
  ..هذا املنهج 

وارتباط مشتقّات هذا اجلذر بشراب هؤالء وطعامهم يف اآلخرة ، يعين فقدان الشراب 
الطعام للصفات احلسنة السليمة ، وابتعادمها عن كلِّ الصفات اليت نعرفها عن الطعام ، و

فقيح أهل النار وصديدهم ، وشجرة الزقّوم ، اللذان يشويان الوجوه ويغليان يف البطون ، 
  ..ليسا طعاماً وشراباً يتصفان بصفات الطعام والشراب احلسنة اليت نعرفها 

ات هذا اجلذر اللغوي بالسماء عند قيام الساعة ، يعين فقدان وارتباط مشتق من مشتقّ
السماء للقوانني الكونية الناظمة حلركة مكوناا واليت كانت حتكمها قبل ذلك ، واليت 

  ..كانت سبباً يف عدم فسادها ، ويف بقائها متوازنة غري خمتلة 
يف القرآن الكرمي ) ، ل  م ، هـ( وهكذا نرى أنَّ اإلطار احمليط جبميع مشتقّات اجلذر 

، يعين أنَّ املسألة املوصوفة مبشتق من هذه املشتقّات ، قد تركت القوانني الطبيعية اخليرة 
  ..احلسنة ، واتجهت باتجاه نقيض ذلك ، وما يترتب على ذلك من سوء 



  ٥١                  
                        

وال بد أنَّ مجيع هذه .. تقّاً مش)  ١١( يف القرآن الكرمي ) و ، ر ، د ( يرد للجذر 
  ..املشتقّات حتمل دالالت من داخل إطار الدالالت اليت حيملها هذا اجلذر اللغوي 

  ..ورد الشيء يعين أتاه وحضر إليه 
                           ]٢٣: القصص [      

  ..أذهبه إليه وأحضره  وأورده الشيء
                               ] ٩٨: هود [    

وبالتايل فالوارد هو .. ومورد املاء هو منهل املاء الذي يؤتى إليه .. واملورد هو املنهل 
  ..الذي يرد املاء جللبه 

                      ] ١٩: يوسف [ 

القرآن الكرمي ،  يف) و ، ر ، د ( من خالل هذا اإلطار الذي ترمسه لنا مشتقّات اجلذر 
 كيف نتصور معىن املشتق      عن  –هذا املشتق  –يف اآلية الكرمية ، وهل خيرج

  ..ره اللغوي ؟ دالالت جذ
                      ] ٣٧: الرمحن [    

لقد رأينا أنَّ تشبيه السماء باملهل هو وصف للسماء عند الساعة ، يبين حاهلا عندما 
.. اه الفساد والزوال تفقد قوانني اتزاا املسخرة هلا من اهللا تعاىل ، وبالتايل اتجاهها باتج

 وهذه الصفة      ن حقيقتهابيآخر ي هي وصف من زاوية  –آنذاك  –للسماء وقتئذ
  ..بنيتها وايار بنائها املُحكم وتغير حاهلا 

 إنَّ هذه السماء اليت ال نرى فيها فطوراً                     

                               ] واليت  ] ٣: امللك ،



  ٥٢                  
 نراها مبنية بناء حمكماً                       ] ٢٢: البقرة  [

 ،                          ] ٦: ق  [  وبالتايل ال ميكن شق ،

 بنائها وخرقه وورودها                        

                               

                        ]٣٥ – ٣٣: الرمحن  [ 
هذه السماء اليت ال نستطيع ورودها والنفاذ من أقطارها ، بسبب بنائها احملكم الذي .. ...

رها ، ستطوى عند الساعة كطي ال فطور فيه وال أبواب لكي نردها وننفذ من أقطا
  ..السجل للكتب ، لتعود إىل خلقها األول 

                                     

                ] ١٠٤: األنبياء [    
 وسبالً وطرقاً مل تكن من قبل  وستكون أبواباً                   

 ، فهي وقتئذ يف طريقها إىل الزوال ]  ١٩: النبأ [            ]١١: التكوير  [ 
فاذ منه ، هذا البناء احملكم الذي ال شق فيه وال باب ، وبالتايل ال ميكن وروده والن... 

هذا ..... سينهار عند الساعة ويزول ، وبالتايل ستكون السماء أبواباً ترد من كلِّ صوب 
 هو اإلطار الذي حتمله لنا كلمة      كصفة ) و ، ر ، د ( مشتقّةً من اجلذر ،

  ..للسماء عند الساعة 
 وكلمة    نت يف اآلية الكرمية نراها مسبوقةً بكلمة فكا       

     وليست وصفاً ملسألة ، لكينونة السماء وقتئذ مطلق وبالتايل هي وصف ،

 أما كلمة .. أُخرى يشبه اهللا تعاىل ا السماء       فنراها مسبوقةً حبرف ،



  ٥٣                  
) د ، هـ ، ن ( ذر التشبيه الكاف ، ولذلك فهي تصف مسألةً أُخرى من مشتقّات اجل

  ..يشبه اهللا تعاىل ا السماء 
إنَّ القرآن الكرمي حبرفيته هو قول اهللا تعاىل ، وبالتايل فاحلروف والكلمات هي من اهللا 
تعاىل ، وبالتايل فإنَّ الوصف مطلق ، وعالقة الكلمة جبذرها اللغوي هي عالقة الفرع 

   .. بأصله 
  

 
 


