
  
  
  

 
  

  
          

                         

 كلمة ..         إطارها الـدليل واملعجـزة يف القرآن الكرمي تصف لنا دالالت
   .. والربهان
                    ] ٢٤٨: البقرة [  

                       ] ٢٥٩: البقرة [  

                        ] ٩٢: يونس [  

ول يف ذي يدركه أصحاب العقلفاآلية تشري إىل الدليل والربهان اإلعجازي ، ا.. 
  ..موجودات هذا الكون ، سواء عامل اخللق أم عامل األمر 

                                   

     ] ٦٥: النحل [    



٢                
                                

           ] ١٥٨ – ١٥٧: الشعراء [  

إنّ كلمة آية يف القرآن الكرمي عندما تقترن مبسألة ما فإنها تصف لنا ما حتمله هذه 
ة اهللا تعاىل ، وال تعين جمرد املسألة بعيداً املسألة من برهان ودليلٍ معجز يدلّ على قدر

فكلُّ ما يف الوجود حيمل آية تدلّ على عظمة املُوجد .. عن إعجازها وبرهاا وأدلتها 
  ..سبحانه وتعاىل 

يف القرآن الكرمي تأيت أيضاً لتصف برهاناً وحكماً ودليالً حتمله     وكلمة 
  ..كلمات اهللا تعاىل 

                            ] ١٠٦: البقرة [  

                                   

           ] ١٠١ :النحل [  

هنا تعين برهاناً ودليالً وحكماً حتمله كلمات اهللا تعاىل يف القرآن    فكلمة 
الكرمي ، ينسخ ويبدل حكماً وبرهاناً ودليالً سابقاً كان معروفاً قبل نزول القرآن الكرمي 
، وسنرى إن شاء اهللا تعاىل هذه املسألة بشكلٍ واضح يف الفصل الرابع الذي متّ ختصيصه 

  ..ملسألة الناسخ واملنسوخ املزعومة 
على جمموعة الكلمات ) برهاناً ودليالً ومعجزةً وحكماً (    ولو محلنا كلمة 

فكلمات اهللا تعاىل ،  منا كالم اهللا تعاىلجالقرآنية بني فاصلتني ، نكون بذلك قد ح
  ..خملوق اإلحاطة به ما ال يستطيع ) اآليات ( حتمل من الرباهني واألدلّة واملعجزات 

                                         

            ] ١٠٩: الكهف [  



٣                
                                        

                   ] ٢٧: لقمان [  

آية هو طلبهم برهاناً حسياً معجزاً ، وليس جمموعة  وطَلَب الكفّار من الرسول 
  ..كلمات قرآنية كاليت ترتل عليه 

                                

           ] ٢٠: يونس [   

                                  

    ] ٧: الرعد [  

                                        

      ] ٥: األنبياء [   

 وكلمة     ) ها تأيت وصفاً للرباهني واملعجزات ) مجع آيةباإلضافة إىل أن
الكونية الدالّة على عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل ، فإنها تأيت أيضاً وصفاً ملا حتمله واألدلّة 

  ..كلمات اهللا تعاىل من براهني وأدلّة ومعجزات ومعان وأحكام 
                               

                             

     ] ٧٥: املائدة [   

                                 

                      ] ٤٦: األنعام [   



٤                
                                 ] ١: النور [  

 ولو نظرنا إىل الصورة القرآنية األخرية لرأينا أنَّ كلمة     فيها تعين الرباهني
واألدلّة واألحكام اليت حتملها كلمات اهللا تعاىل ، وال تعين جمرد الكلمات بعيداً عن هذه 

 ولو كان املقصود بكلمة .. األحكام واألدلة      ة ملا أتتالكلمات القرآني

 ضمن العبارة القرآنية بالصيغة                ةفالعبارة القرآني ،        

            ة ما نذهب إليه ) وأنزلناها آيات ( دون الصياغةتؤكّد صح..  
 كلمة و..     اليت تصف املعاين والدالالت والرباهني واألحكام اليت حتملها

  ..تعاىل كلمات اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ، نراها يف قوله 
                          ] ١٥١: البقرة [  

                   ] ١: النمل [   

يء من موجودة يف كلِّ ش) براهينه وأدلّته اإلعجازية ( وملّا كانت آيات اهللا تعاىل 
هذا الكون ، وملّا كانت كلمات اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي تصف وصفاً مطلقاً هذه 
الدالالت والرباهني ، فإنَّ رؤية آيات اهللا تعاىل يف هذا الكون كما تصفها كلمات اهللا 

هي برهان يتبين البشر من خالله أنَّ القرآن الكرمي حق من عند ، تعاىل يف القرآن الكرمي 
  ..تعاىل  اهللا
                               

                                      

                 ] لت٥٣ – ٥٢: فص [   



٥                
فُصلت وعبر ) براهينه وأحكامه وأدلّته ومعجزاته ومعانيه ( فآيات كتاب اهللا تعاىل 

عنها عرب كلمات اهللا تعاىل باللغة الفطرية اليت علّمها آلدم عليه السالم يف السماء ، 
ناتج عن  –بالنسبة لنا  –ملها كتاب اهللا تعاىل وبالتايل فإنّ تفصيل اآليات اليت حي
  ..إدراكنا لدالالت هذه اللغة الفطرية 

                          ] لت٣: فص [  

                         ] لت٤٤: فص [  

    ،  [فكلمة .. وهكذا    [  عندما تأيت مرتبطةً بكلمات اهللا ،
تعاىل يف القرآن الكرمي ، فإنها تعين جمموعة الرباهني واألدلّة واألحكام اليت حتملها 

حتمله من معان كلمات اهللا تعاىل ، وال ميكن تأطريها مبجرد الكلمات القرآنية بعيداً عما 
ال تعين إالّ جمموعة كلمات قرآنية بني فاصلتني ، ملا طلب    ولو كانت كلمة .. 

أن يرتّل عليهم آيات من السماء ، يف الوقت الذي يرتل فيه  الكافرون من الرسول 
  ..القرآن الكرمي 
                             

                             

                                 

                                     

                         ] ٤٨: العنكبوت 
– ٥١ [    

  العبارة القرآنية      ال ترد عبثاً ، فقبل نزول القرآن الكرمي كان  ال
يتلو أي كتاب وال خيطّه بيمينه ، أما بعد نزول القرآن الكرمي فقد انقلبت املسألة ، 



٦                
  ورود العبارة ، وهذا ما يؤكّده ) املفردات القرآنية ( يقرأ لغة السماء  وأصبح 

     القرآين يف هذا النص                  

               ..  

 والعبارة القرآنية ..                     تعين
الدالئل اإلعجازية والرباهني واألحكام املوجودة يف صدور الذين أوتوا العلم مما حيمله 

  ..القرآن الكرمي من هذه الرباهني واألحكام 
 والعبارة القرآنية                             تؤكّد

معجزة الرسالة اخلامتة ال تتجاوز ما حيمل النص القرآين ذاته من دالئل إعجازية تثبت  أنَّ
مصداقية نزوله من عند اهللا تعاىل ، وهي معجزة تكفي عن  –يف كلّ زمان ومكان  –

 وهذا ما نراه أيضاً يف العبارة القرآنية .. كلّ املعجزات اليت يتم طَلَبها         

                    ] ٥٩: اإلسراء [  ..  
وكون القرآن الكرمي يتعلّق بصفات اهللا تعاىل فإنّ ذلك يقتضي أنّ له عمقاً من 

.. التأويل ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل ، فال سبيل ملخلوق أن حييط بصفة من صفات اهللا تعاىل 
كرمي حيمل منهج اهللا تعاىل فإنّ ذلك يقتضي أنَّ له معاين ظاهرة يستطيع وكون القرآن ال

  ..البشر إدراكها والتفاعل معها 
من جهة تأويله وإدراك اية معانيه  –يرتبط له وجه فالقرآن الكرمي .. وهكذا 

ن من جهة محله للمعاين واألحكام اليت تبي –يرتبط له وجه باهللا تعاىل ، و –واإلحاطة به 
  ..بالبشر وإدراكهم  –املنهج املطلوب من البشر اتباعه 

  
  



٧                
  

 
  
 

 
  معان وأحكام وبراهني ال يعلمها إالّ اهللا تعاىل                    

  
  
 

 
  عامل األمر                                                                                                                          

  
  

 
  معان وأحكام وبراهني ظاهرة تستطيع املخلوقات إدراكها

  
  
 
 

عامل اخللق 



٨                
إنَّ انتماءنا لعامل اخللق وخضوعنا لقوانني املكان والزمان ، عرب أسر أنفسنا داخل .. 

اجلسد املادي ، إضافةً إىل ماهية عامل الدنيا الذي حنيا فيه ، كلُّ ذلك حيول بيننا وبـني  
  ..رة فال يأيت تأويل القرآن الكرمي إالّ يف اآلخ.. إدراك تأويل القرآن الكرمي 

                               

                               

                                         

                     ] ٥٣ – ٥٢: األعراف [  

هني واألحكـام  على عمقي الربا –بشكلٍ جلي  –واآلية الكرمية التالية تلقي الضوء 
  .. واألدلّة القرآنية 

  .. العمق الظاهر الذي تدركه املخلوقات  – ١
  ..وعمق التأويل الذي ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل  – ٢
                             

                                 

                                  

                 ] ٧: آل عمران [ 

ذهبت معظم التفاسريِ املوروثة ، يف تفسريِ هذه اآلية الكرمية ، إىل أنَّ آيات كتابِ .. 
واختلفوا يف حتديد ماهية .. قسم محكم ، وقسم متشابه .. اِهللا تعاىل تنقسم إىل قسمني 

واجترعت .. تشاة املُحكَم وماهية املتشابه ، ويف حتديد اآليات املُحكمة واآليات املُ
كُلُّ ذلك حصلَ وحيصل مع أنَّ اهللا .. األمةُ هذا التفسري املوروثَ قروناً كثريةً من الزمن 

: يقول تعاىل .. هي محكمة  –دون أي استثناء  –تعاىل يبين لنا أنَّ كلَّ آيات اهللا تعاىل 



٩                
                         ] وكُلُّ ..  ] ١: هود

يقول .. ذلك حصلَ وحيصل مع أنَّ اهللا تعاىل يبين لنا أنَّ كلَّ كتابِ اهللا تعاىل متشابه 
  :تعاىل 

                               

                                 

                  ] ٢٣: الزمر [  

الكرمية  كيف نوفِّق بني هذه اآليات.. والسؤالُ الذي يطرح نفسه يف هذا السياق .. 
القرآنُ الكرمي منه آيات حمكمات وأُخر متشاات ، وكلُّ آياته أُحكمـت ،  !!! ... ؟

  !!! .. كيف يكونُ ذلك يف الوقت ذاته ؟.. وهو كلّه متشابه مثاين 
 جوهر القضية يتمحور يف معىن كلمة ..       يف قوله تعـاىل       

                           ... ُفكلمة       يف كتـابِ اِهللا
 ةقرآني كلمات وأحكاماً ، وليست مقصورةً على جمموعة ومعجزات تعاىل تعين دالالت

إنَّ العبارةَ القرآنيةَ حتملُ اآليات يف ظاهرِها وباطنها ، وليست .. كما يتخيلُ الكثريون 
جرة ميف اجلملة القرآني مصفوفة كلمات جمموعة ة ... دلُ يف العبارة القرآنيمحاآليات ت

واآليـةُ الكرميـةُ   .. ، وال يستطيع خملوق أن يحيطَ باآليات اليت حتملُها العبارةُ القرآنية 
  ..التالية تؤكّد هذا املفهوم كما رأينا 

                                  ] ١: النور[  

 : ، إنما يقول ) وأَنزلْناها آيات بينات ( فاُهللا تعاىل مل يقل ..             

      ّنة لعلها حتملُ أحكاماً ومعاين ودالالت بيا ، مبعىن أن إذاً .. البشر يتذكّرون
  .العبارات القرآنيةُ هي قَولُ اِهللا تعاىل الذي حيملُ اآليات بظاهر صياغته اللغوية وبباطنِها 



١٠                
 .. من هنا نرى أنَّ قولَـه تعـاىل   ..                         

                            مـن ةنكَوم ةقرآني عبارة يعين أنَّ أي ،
جمموعة كلمات ، نستنبطُ منها أحكاماً ودالالت واضحةً بينةً من ظاهر صياغتها اللغوية 

هذا ما نفهمه مـن  .. ، وهذه األحكام الظاهرةُ البينةُ هي األصل واملرجع يف األحكام 
 : قَوله تعاىل                       ..  

وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها حتملُ بأعماقها دالالت باطنةً حيتـاج اسـتنباطُها إىل   .. 
 الغوص يف أعماقِ النص القرآين ، وهذا ما نفهمه من قَوله تعاىل             

 : ان فالعبارت...                       ،              ،
  .. تصف كُلٌّ منهما كتاب اهللا تعاىل كامالً دون أي جتزئة لنصوصه 

وهذا أمر طبيعي ، فلو كانت دالالت كتابِ اهللا تعاىل ال تتجاوز املعاين الظاهرة .. 
 :  ته اللغوية ، لَما كان تبياناً لكلِّ شيء ، كما يقولُ اهللا تعاىل يف ظاهر صياغ      

                ] ٨٩: النحل [   
 .. ا كانَ هناكه ، لَميف أعماق باطنة كتابِ اهللا تعاىل دونَ معان ولو كانت دالالت

  :معىن لقوله تعاىل                   

        ] لَه تعاىل  ] ١١١: يوسفقَو درِكنا لا كُنلَمو ، :     

                                         

    ] ١٠٩: الكهف [ ..  

 ولو كان املقصود بكلمة      يف قوله تعاىل             

             ة الواقعة بني  [هو مجع آيةجمموعة الكلمات القرآني



١١                
كما ذهب إىل ذلك معظم املفسرين ، القتضى ذلك انتفاء التكامل والتعاضد  ]ني فاصلت

بني كلمات اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ، والقتضى ذلك التفريق والتمييز بني كلمات اهللا 
استقاللية  ]حسب ما ذهبوا إليه  [تعاىل ، وبالتايل تكون لكلِّ آية من اآليات احملكمة 

غريها ، وبالتايل تكون أُماً دون غريها ، وبالتايل يكون جمموع اآليات  خاصة متيزها عن
، ) أم ( هو مجع كلمة  ]حسب تعريفهم لآلية بأنها جمموعة كلمات بني فاصلتني  [

  وهذا ينايف العبارة القرآنية         ةفورود العبارة القرآني ،   

     ذه  الصيغة حيث كلمة    دليلٌ آخر على أنَّ كلمة بصيغة املفرد ،  

    يف قوله تعاىل                        
مي ، تعين الرباهني واألدلّة واألحكام واملعاين اليت حتملُها كلمات اهللا تعاىل يف القرآن الكر

  ..بكليتها دون متييز وتفريق 
   وكما رأينا فإنَّ قوله تعاىل                   

    ] حمكم ، ومتشابه : ينفي جتزئة كلمات القرآن الكرمي إىل قسمني  ] ١: هود ..

 وقوله تعاىل .. حمكمة  فآيات اهللا تعاىل كلُّها ودون جتزئة هي        

                 ] جتزئة كلمات القرآن  –أيضاً  –ينفي ]  ٢٣: الزمر
فآيات اهللا تعاىل كلُّها ودون جتزئة هي متشاة .. حمكم ، ومتشابه : الكرمي إىل قسمني 

..  
إىل يز بني كلمات اهللا تعاىل وجتزئة كتابه الكرمي فنحن ال نستطيع التفريق والتمي

ومن يتصور هذه التجزئة يكون إما .. ما هو متشابه  أجزاء ، منها ما هو حمكم ومنها
  .. جاهالً وإما متجاهالً حلقيقة القرآن الكرمي وتعلّقه بصفات اهللا تعاىل املطلقة 



١٢                
دالالته وبراهينه وأحكامه ومعانيه ( إنَّ ما نستطيع متييزه هو أنَّ آيات القرآن الكرمي 

عمق : بكليتها هي بالنسبة إلدراكنا هلا وتصورنا ملعانيها وبراهينها تكون وفق عمقني ) 
حمكم ظاهر واضح ، وعمق متشابه خفي خيتلط علينا ال نستطيع إدراكه بشكلٍ كامل 

  ..يف حياتنا الدنيا 
 العبارة القرآنية            َّل ، وتعين أنَّ كلر لنا العمق األوتصو

كلمات القرآن الكرمي بكليتها ودون أي جتزئة ، حتمل براهني ودالالت وأحكاماً ظاهرةً 
ال يتسرب إليها خللٌ وال فساد يف الفهم ، وال ختتلف فيها العقول ) حمكمة ( واضحةً 
 صرحية ال حتتمل سواها ، وهي األحكام وهذه الرباهني واألحكام واملعاين.. واملدارك 

، ولذلك فهذه األحكام هي حجة اليت يطلب اهللا تعاىل من اخللق أن يعلموها ويعملوا ا 
الكتاب  على املكلّفني يوم القيامة ، ولذلك فهي أمه ومرجعرجع إليها مجيع ، حيث ت

 لعبارة املسائل واألحكام املطلوبة من اخللق ، وهذا ما نقرؤه يف ا        

       ..  

 والعبارة القرآنية          يف القرآن  –تعين أنَّ لكلمات اهللا تعاىل
دالالت وبراهني ومعاين عميقة مما استأثر اهللا تعاىل به علمه ، ال نستطيع  –الكرمي 

نيا ، وهي ال تتعلّق باملسائل التعبدية اليت يطلَب من اخللق علمها إدراكها يف حياتنا الد
دالالت وبراهني ها نوم .....، وهذه الدالالت ال يراها البشر إالّ يف اآلخرة والعمل ا 

 حيث ترى األجيال، لألجيال الالحقة نتيجة تطور العلوم احلضارية  ومعاين ستظهر
، وفور إدراكها ها من أجيال لمل تكن معلومة ملا قب ين لدالالتالقرآ النص محلَ الالحقة

  ..تصبح حمكمةً ألنها تصبح واضحةً جليةً ال يتسرب إليها اخللل يف الفهم واإلدراك 
 فكلمة ..        الذي يعين عدم ) ش ، ب ، هـ ( مشتقّة من اجلذر

فالصورة .. نسبة هلا ، مع أنَّ هلا وجهاً ظاهراً إدراك حقيقة املسألة ، واختالط األمر بال



١٣                
 : القرآنية                            ] ٧٠: البقرة  [

 تعين أنَّ األمر قد اختلط عليهم فلم يعودوا يدركوا حقيقة البقرة املطلوبة ، مع أنَّ البقر، 
 : والصورة القرآنية .. ظاهر أمامهم                    

                    ] تعين أنَّ ظاهر ذلك الرزق ، ]  ٢٥: البقرة

 : الصورة القرآنية وكذلك .. متماثلٌ مع أنَّ حقيقةَ طعمه خمتلفة        

               ] ه هلم ، مبعىن ]  ١٥٧: النساءبتعين أنَّ الصلب والقتل ش ،
  ..أنهم رأوا ظاهراً يوهم بالصلب مع أنَّ حقيقة األمر وباطنه غري ذلك 

   وهكذا فالعبارة القرآنية          اتعين أنَّ لكلمات اهللا تعاىل ودالال
واية ما حيمل من  وبراهينها الظاهرة عمقاً ال سبيل لنا يف إدراك اية حقيقته وتأويله

 لذلك نرى أنَّ كلمة ..  أدلّة ومعاين     َّالنكرة ، وهذا دليلٌ على أن ترد بصيغة
عن ةخمفي بدالالت بنصوصٍ من كتابِ اهللا تعاىل املسألةَ تتعلّق ا ، وأنَّ املسألةَ ال تتعلّق

فلو كان األمر كما ذهبت تفاسرينا التارخيية ، من أنَّ نصوص .. محددة دون غريِها 
لو كان األمر كذلك .. القرآن الكرمي تنقسم إىل قسمني ، قسم محكم ، وقسم متشابه 

 لكانت العبارةُ القرآنيةُ ..           ها بصيغة املعرفةلكانت صياغت ، ) :
 اتابِهشتم رواُألخ ( ذلك ةُ معلومة ، ولتناقضاملتشا مع  –أيضاً  –، حيثُ النصوص

 : حيثيات صياغة النص القرآين                    

 فالعبارةُ القرآنيةُ ..          دحداً جبزٍء ماملتشابه ليس خاص لنا أنَّ العمق نبيت
فوجود قسمٍ معلومٍ من آيات كتابِ اهللا تعاىل .. من نصوصِ القرآن الكرمي دون غريِها 

 ضاملُفتر ات ، هذا الوجودصف بصفة املتشاه الصياغة دون غريِها تتناسبا : ( تفَأَم
 هنات مونَ املُتشابِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينات ( ولكن ما نراه أنَّ كلمة ) .. الَّذاملُتشا (



١٤                
 ال وجود هلا ، وما هو موجود هو العبارةُ القرآنية         .. هذا باإلضافة

 يؤكدان أنَّ القرآنَ الكرمي كُلَّه حمكم ، وأنه يف الوقت ذاته كُلَّه إىل وجود نصني قرآنيني
  .. متشابه 
                ] ١: هود [   

                          ] ٢٣: الزمر [  

  ..نذهب إليه يف تفسريِنا هلذه املسألة  وكُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما.. 
األعماق الباطنةُ للنص القرآينِّ ليست ظاهرةً أمـام أعيننـا ، كاألعمـاق    .. إذاً .. 

ومن جهة أُخرى فإنَّ كُلَّ نصوصِ القرآن الكرمي ودون أي استثناء .. الظاهرة املُحكمة 
 لنكـرة يف قولـه تعـاىل    لذلك فإننا نرى صيغةَ ا.. حتملُ هذا العمق الباطن     

         ةونرى الصياغة القرآني ،            .. هذا ما حتملُه صياغةُ هذه
العبارات القرآنية ، وهذا ما يدركُه كلُّ باحث عن احلقيقة ، ينظر إىل دالالت كتابِ اهللا 

  .. تاريخ تعاىل بتجرد عقلي بعيداً عن برزخ ال
وهذا العمق الباطن املتشابه لدالالت النص القرآين ، ايته عمق التأويل الذي ال .. 

  :يقولُ تعاىل .. يعلمه إال اُهللا تعاىل ، وال يأيت إالّ يف اآلخرة 
                               

                               

                                         

                    ] ٥٣ – ٥٢: األعراف [  

وليس  [إذاً تأويلُ القرآن الكرمي ، هو مبعىن اية ما حيمل من معاين باطنة متشاة .. 
ال يأيت إال يف اآلخرة ، .. هذا التأويل ..  ]مبعىن التفسري والتبيان كما يذهب الكثريون 



١٥                
بينما تفسري القرآن .. فال ميكن ملخلوقٍ أن يحيطَ بالدالالت اليت حيملُها كتاب اهللا تعاىل 

  ..الكرمي وتبيني أحكامه هو مسألة أُخرى غري التأويل ، وهي مسألة يأمرنا اهللا تعاىل ا 
 ويف العبارة القرآنية ..                     

             الواو يف كلمة نرى أنَّ حرف     ليس
فلو .. حرف عطف ، وال يمكن أن يكونَ حرف عطف وال بأي شكلٍ من األشكال 

القرآن الكرمي ، لو  كان حرف عطْف مبعىن لو كان الراسخون يف العلم يعلمون تأويلَ
  كان ذلك ، لكانت العبارة القرآنية                تتعلّق

 إذاً العبارة .. بالذات اإلهلية كتعلّقها بالراسخني يف العلم ، وهذا محال      

         ّستقلةٌ متاماً عن العبارة هي عبارةٌ م :           

             .. وحرف الواو يف كلمة      هو
استئناف جلملة جديدة ، حتملُ دالالت جديدةً مستقلَّةً متاماً عن دالالت العبارات 

 قة هلذه الكلمة القرآنية الساب    ..  
والتأويلُ املعين يف كتاب اهللا تعاىل ، ليس التفسري وليس التبيان ، إنما هو ايةُ ما .. 

ويف رحلة موسى عليه السالم مع العبد الصاحل ، نرى أنَّ ... تؤولُ إليه األعماق الباطنةُ 
وأنَّ العبد الصاحلَ تفاعلَ مع باطنِ أحداثها  موسى عليه السالم تفاعلَ مع ظاهر أحداثها ،

بعد ذلك ونتيجةً الستغراب موسى عليه السالم لتفاعل العبد الصاحل مع باطن .. 
 األحداث ، بعد ذلك قال العبد الصاحلُ ملوسى عليه السالم          

                      ] ٧٨: الكهف [  ئكمبعىن سأنب ،
  .. حبقيقة اية املعىن الباطن لألحداث اليت رأيتها 



١٦                
 يف كلمة ) اهلاء ( وعلينا أن نقف عند الضمري املتصل      يف قوله تعاىل ،

                    .. ، ة القرآن الكرميإنَّ الضمري هنا يعود إىل كلي

 شأنه بذلك شأن اهلاء يف كلمة     يف العبارة السابقة مباشرة        

              ىل بعض كلمات اهللا ، وال يعود هذا الضمري إ
كما ذهب الكثري من  ]القسم املتشابه دون احملكم  [الكرمي دون غريها  تعاىل يف كتابه

ومما يؤكّد أنَّ هذا الضمري يعود إىل كلية القرآن الكرمي هو النص الذي .. املفسرين 
 : رأيناه                             

                             

           ] كلّه ودون ( ، فتأويل القرآن الكرمي  ]  ٥٣ – ٥٢: األعراف
يت إالّ يف اآلخرة ، ولذلك يقول اهللا مسألة ال ميكننا إدراكها وعلمها ، وال تأ) اجتزاء 
 تعاىل               صليف كلمة ) اهلاء ( ، وهنا أيضاً يعود الضمري املت

      ة القرآن الكرمي وليس إىل جزٍء منه كما يذهبونإىل كلي..  

 يف كلمة ) اهلاء ( وكما رأينا أنَّ      يف قوله تعاىل ،         

         ة القرآن الكرمي ، وأنَّ تعود إيف كلمة ) اهلاء ( ىل كلي    

 يف قوله تعاىل             ة القرآن الكرمي وليس إزٍء ىل جتعود إىل كلي

 يف العبارة القرآنية    منه ، فإنَّ اهلاء يف كلمة          

             ة القرآن الكرميولذلك فإنَّ  ...تعود أيضاً إىل كلي

 الضمري املضاف إليه يف كلمة    ة يف العبارة القرآني          قد ،



١٧                
كما رأينا إىل كلية القرآن الكرمي ، ولو كان هذا الضمري ) اهلاء ( حذف لوضوح عودة 
 املضاف إليه يف كلمة     يعود إىل جزٍء من كلمات اهللا تعاىل دون األخرى ، للزم

 عدم حذف املضاف إليه يف كلمة     اجلزء  [املضاف إليه ، وللزم إضافة هذا

 إىل كلمة  ]املفترض الذي يعود إليه الضمري    ..  

 والعبارة القرآنية           مسألة ة يف اإلميان والبحث بأيتفيد الكلي
قرآنية ، وعدم التفريق بني كلمات اهللا تعاىل اليت حتمل األحكام والرباهني واألدلّة 

فكلُّ صورة قرآنية تصور جانباً من جوانب املسألة تحقِّق يف .. ذه املسألة جلوانب ه
الوقت ذاته مجيع الصور واملعاين واألحكام والرباهني اليت حتملها العبارات القرآنية اليت 

  ..تصور جوانبها األخرى 
 فالعبارة القرآنية        حث يف أحكام القرآن لنا منهجاً سليماً للبترسم

الكرمي ومسائله ، واتباع هذا املنهج الكلي أثناء دراسة القرآن الكرمي وتفسريه هو امليزان 
 م لكتاب اهللا تعاىل ، وهو احلدم وتفسرياالذي يزن به أولوا األلباب حقيقةَ استنتاجا

 الذي مييزهم عن غريهم                ..  

 : ويف هذا السياق من البحث ال بد أن نقف عند قوله تعاىل        

                 ] فهذه اآلية الكرمية تصف لنا العمق ..  ] ٢٣: الزمر
عمق إضافة حلمله لل (املتشابه الذي حيمله النص القرآينّ يف كلِّ حرف من حروفه 

  ..) املُحكَم كما بينا 
فماذا تعين .. املتشابه واملثاين صفتان متالزمتان للعمق الباطن لكتاب اهللا تعاىل .. إذاً 

  !!! ..كلمة مثاين ؟



١٨                
 : يف هذه اآلية الكرمية .. كلمةُ مثاين ترد مرتني يف كتاب اهللا تعاىل ..      

                   ه تعاىلويف قول ، :           

               ] فماذا تعين كلمة مثاين ؟ ..  ] ٨٧: احلجر..  

   :يقولُ تعاىل .. املثاين بِمعىن الباطنِ املَخفي املطوي ..         

                                  

      ] إذاً ..  ] ٥: هود .. والكرمي ، ه لقرآنل الباطن ابِهشاملُت العمق
الت مخفيةٌ يف باطنِ النص القرآين ، وال بد من رفْعِ األغطية حمتوى مبثَان ، مبعىن أنه دال

فاملثىن هو غطاٌء حتته عمق .. اليت تكمن تحتها هذه الدالالت ، ملعرفة تلك الدالالت 
  ..من هذه الدالالت الباطنة الكامنة يف أعماقِ النص القرآين 

لنتصور أننا نريد الغوص يف أعماقِ البحر ، وذلك .. ولفَهمِ حقيقة هذه املسألة .. 
فتجاوز الدرجة األوىل منه باتجاه قاعه ، وما يرافقه .. من خاللِ درجٍ يتجِه حنو قاعه 

 أغطية نلِ مالغطاِء األو قابِلُ رفعالكامنة عند تلك الدرجة ، ي احلقيقة من اكتشاف
وجتاوز الدرجة الثانية .. الكرمي ، أي يقابِلُ جتاوز املثىن األول  األعماقِ الباطنة للقرآن

 قابِلُ رفعالكامنة عند تلك الدرجة ، ي احلقيقة رافقه من اكتشافه ، وما يجاه قاعمنه بات
..  الغطاِء الثاين من أغطية األعماقِ الباطنة للقرآن الكرمي ، أي يقابِلُ جتاوز املثىن الثاين

وصوالً إىل الدرجة السابعة يف أعماق ذلك البحر ، حيثُ يقابلُ ذلك الغوص .. وهكذا 
  ..يف أعماق القرآن العظيم وصوالً إىل املثىن السابِع 

  إذاً قولُه تعاىل..                          ] احلجر :

٨٧ [ لنا ما أعطاه اُهللا تعاىل لرسوله ، ي رصو  من  –بشكلٍ عام  –، وللعقل البشري
القدرة على الغوصِ يف أعماقِ النص القرآين سبع درجات ، الستنباط الدالالت 



١٩                
وهذا خيتلف عن عمق التأويل الذي ال يأيت إالّ يف .. واألحكام يف تلك األعماقِ الباطنة 

اية العمق املتشابه واية ما تؤول إليه دالالت كتاب اهللا اآلخرة ، فعمق التأويل هو 
  ..تعاىل وأحكامه وأدلّته 

فاحتة الكتاب ، بناًء على القول املنسوب إىل  قول بأنَّ السبع املثاين هي سورةأما ال.. 
  :يف الروايات  الرسول 
  : ) ٤١١٤( البخاري .. 

   







             



 

  : ) ٤٣٣٥( البخاري 


 

، ال يخالف النص  ، ألنه  هذا القول ال يمكن أن خيرج عن الرسول .. 
مبعىن أنها .. ففاحتةُ الكتاب سورةٌ معروفةٌ .. والنص القرآينُّ يقولُ غري ذلك .. القرآين 

يصف  واهللا تعاىل.. ليست نكرة ، ويف الوقت ذاته فاحتةُ الكتابِ جزٌء من القرآن العظيم 
.. ما آتاه يف هذه املسألة بصيغة النكرة ، وبصياغة نرى فيها عطفاً على القرآن العظيم 

  :يقول تعاىل                         .. فاهللا تعاىل مل



٢٠                
ولقد آتيناك املثاين : ( ، ومل يقل  )ولقد آتيناك السبع املثاين يف القرآن العظيم : ( يقل 

  :، كي يتم اجلزم بِأنَ قولَه تعاىل ) السبع يف القرآن العظيم           

              رِهوحةَ الكتاب ، أو بعضاً من سيعين فات ،..  
لقرآن الكرمي ، وليست خارج نصوصه ، وهي معلومة ففاحتةُ الكتاب جزٌء من ا.. 

ه مثاين ، وليس فقط سورة الفاحتة ، وإالّ كيف بنا أن وليست نكرة ، والقرآنُ الكرمي كُلُّ
   :نفهم قولَ اهللا تعاىل                       ] ٢٣: الزمر  [

 ..ة كُلُّ ذلك يإليه ، وينفي أن تكونَ فاحتةُ الكتاب هي املعني ةَ ما نذهبصح ؤكِّد
  ..حصراً ذه اآلية الكرمية 

وحىت يف صياغة هذه الروايات ، نرى أنَّ واضعها يصف فاحتةَ الكتاب بصيغة .. 
[[ : املعرفة وليس بصيغة النكرة ، ففي احلديث األول نرى العبارة 

 [[  ويف احلديث الثاين نرى ،
[[ : العبارة 

 [[  .. ها نكرةيف كتابِ اهللا تعاىل بأنَّ آيات سورة أشهر فوصعقَل أنْ تفهل ي
وبالتايل هل واضع !!! .. وأنها تعطف على كتابِ اهللا تعاىل وحنن نعلم أنها جزٌء منه ؟

 هذه الرواية أكرب قدرةً على الصياغة اللغوية من اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً
   !!! ..؟

ومن جهة أُخرى نرى أيضاً أنَّ واضع هذه الروايات يصف فاحتةَ الكتاب بأنها .. 
 ؤكِّداملثاين ، وكلُّ ذلك ي ها هي السبعهي القرآنُ العظيم ، يف الوقت الذي يصفُها بأن

 : اهللا تعاىل يقول ... عدم صحة مثل هذه الروايات                 

          ه تعاىلوحرف العطف يف قول ، :          متييز يفيد



٢١                
 : القرآن العظيم عن املسألة احملمولة بقوله تعاىل            .. وكلُّ ذلك

فلماذا تجعل مثل هذه الروايات معياراً لفهم .. يؤكّد عدم صحة مثل هذه الروايات 
  !!! .. دالالت كتاب اهللا تعاىل ، يف الوقت الذي نرى فيه خمالفتها لكتابِ اِهللا تعاىل ؟

  :العبارة القرآنية .. إذاً ..             ها عماتمسألةً هلا خصوصي تصف

 تصفه العبارة القرآنية          نةً دون غريِها منعينصوصاً م وال تصف ،
هذا ما ندركُه حينما حنترم قواعد اللغة العربية ، وحينما جنعلُ .. نصوصِ الْقُرآن الْعظيم  

  .. كتاب اِهللا تعاىل معياراً للروايات ال العكس 
والعقلَ البشري القدرةَ على الغوصِ يف  وهكذا نرى أنَّ اَهللا تعاىل أعطى رسولَه .. 

هذا ما .. أعماق النص القرآين سبع درجات ، الستنباط السنة من أعماقِ القرآن الكرمي 
 نقرؤه بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل                        

يات الكُليات اليت يحملُها القُرآنُ الكرمي ، تكمن يف العمقِ املُتشابِه الباطنِ جزئ.. إذاً .. 
للقرآن الكرمي كشعائر العبادات وغريها ، حيثُ مهمةُ السنة استخراجها من أعماقِ 

باطنة القدرةَ على الغوصِ يف األعماقِ ال فاُهللا تعاىل أعطى رسولَه .. النص القرآين 
للقرآن الكرمي سبع درجات ، يرفع ا سبعةَ أغطية من أغطية األعماقِ الباطنة فيه ، لريى 

  ..األحكام الكامنةَ يف تلك األعماقِ ويستخرجها سنةً للناس 
وهكذا نرى أنَّ كلمات اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي كلّها مطلقة ومتكاملة ومتعاضدة 

اهني واألدلّة واملعاين اليت حتملها ، ويف تصويرها ، وذلك كون يف وصف األحكام والرب
  ..القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل وقوله املطلق الذي نزله اهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء 

                                      
  ] ٨٩: النحل [ 


