
 
 

                                  
                                                          

        

                    

هو باطل مبقدار جلَّ وعال ى من دونه عوكلُّ ما يد ،احلق اسم من أمساء اهللا تعاىل .. 
  ابتعاده عن احلق                         

             ]من اهللا تعاىل ، وكلُّ ] 62:  احلج ما هو  فاحلق

  اىل هو حقمن اهللا تع                  ] 147: البقرة [ ..  
عاير عليه عقيدتنا الكرمي معيارِ احلق الذي ن على القرآن التلبيس، ومن قمة الباطل  ..

بىن عليه يهلدم األساس الذي  على كتاب اهللا تعاىل هو حماولةٌ فالتلبيس ،وفكرنا وثقافتنا 
وقد حصل ذلك يف القرون ..  تستمد األحكام همنألصل الذي ل تشويه، وهو اإلسالم 

حبجة زعمهم ملا  ، ما أرادوا من أحكام فحذفوااألوىل عرب زعم مسألة الناسخ واملنسوخ ، 
زعمهم حبجة  ، ما أرادوا من أحكام ضافواوأه ، يقولون عنه بأنه نسخ حكمه وبقي خطُّ
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: وقد بينت ذلك وبالتفصيل يف كتاب .. نسخ خطُّه وبقي حكمه ا يقولون عنه بأنه مل

  ) ..احلق املطلق ( النظرية الثالثة 
تعترب أمساء  ، اعتماداً على مفاهيم خاطئة كتاب اهللا تعاىل تجزئة نصوصب والزعم ..

مله كتاب اهللا تعاىل من هو تلبيس على ما حيالصفات للقرآن الكرمي على أنها أمساء ذات ، 
عطف ال يعين أنَّ ، التام بني كلمات كتاب اهللا تعاىل فعدم وجود الترادف .. دالالت 

  ..هو عطف لذوات متباينة أمساء الصفات على بعضها 
 بيان كتاب اهللا تعاىل للحدود الفاصلةسنقف عند للوقوف على حقيقة هذا األمر ،  ..

ففي كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ اسم الذات يتفرع عن  .. تبني أمساء الذات وأمساء الصفا
هو وصف هلذه ويف الوقت ذاته فإنَّ اسم الذات  جذره اللغوي ليصف ذاتاً حمددة بعينها ،

بينما اسم .. الذات بالصفة احملمولة بدالالت اجلذر اللغوي الذي تفرع منه اسم الذات 
وذلك لوصف ، الدالالت احملمولة جبذره اللغوي  الصفة يتفرع عن جذره اللغوي حامالً

جانبٍ من الصفات اليت تتصف ا ذات أو أكثر ، فاسم الصفة قد يكون وصفاً جلانبٍ 
  ..تشترك فيه ذوات عديدة 

، ال يعين أبداً تعدد هذه الذات بعدد الصفات الذات الواحدة بعدة صفات  وصف.. 
واشتراك  ..ىل أجزاء بعدد هذه الصفات جتزئة هذه الذات إاليت تتصف ا ، وال يعين أبداً 

هذه الذات وذوباا يف هوية الذات بصفة من صفاا مع ذوات أُخرى ، ال يعين إلغاء 
علينا أن ندرك احلدود الفاصلة ما بني  ..أبداً  ..الذوات اليت تشترك معها ذه الصفة 

  ..من جهة أُخرى  أمساء الذات من جهة ، وما بني أمساء الصفات
تعاىل ، هو اسم ذات ، يصف ذاتاً واحدة هي اهللا تعاىل ،  )اهللا ( لفظ اجلاللة .. مثالً 

حيمل ضمناً ) أ ، ل ، ه ( كمشتق من اجلذر ) اهللا ( ويف الوقت ذاته فإنَّ اسم الذات 
لواردة يف بينما أمساء الصفات اُألخرى ا ..الصفة النابعة من دالالت هذا اجلذر اللغوي 

كتاب اهللا تعاىل هي نعوت للذات اإلهلية ، وعطفها على بعضها هو عطف لصفات 
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     : يف قوله تعاىل .. مثالً  ..ايزة تتصف ا الذات اإلهلية متم

        ] الصفات  نرى عطف،  ] 3: احلديد :     ، 

   ،     على الصفة    .. كلُّها صفات هللا تصف عاىل تت
إىل  الذهابفهل من املمكن  ..أن باقي الصفات اليت تتصف ا ا شا الذات اإلهلية شأ

.. زئة الذات اإلهلية إىل أربعة أجزاء ؟ بناء على هذا العطف ؟ ، أو إىل جت آهلةوجود أربعة 
.. هي أمساء صفات متمايزة تتصف ا الذات اإلهلية األمساء ألنَّ هذه ال ميكن ذلك ، 

 :       ، وختتلف عن صفة    : بالتأكيد ختتلف عن صفة    : فصفة

   وختتلف عن صفة ، :      .. ذه .. لكن صفة تتالذات اإلهلي
يف القرآن املذكورة  اُألخرى متاماً كما تتصف بباقي الصفاتالصفات يف الوقت ذاته ، 

  ..الكرمي 
علينا أن منيز بني أمساء  ..لكن .. يف كتاب اهللا تعاىل  ال يوجد ترادف.. نعم .. 

، وعلينا أن ندرك أنَّ الذات حتمل  الذات من جهة وبني أمساء الصفات من جهة أُخرى
، يصور جانباً مما تتصف به الذات كلَّ الصفات اليت تتصف ا ، بينما كلُّ اسم صفة 

عن جذورٍ  فوصف الذات بعدة صفات تتفرع .. ومن املمكن أن يصف أكثر من ذات
  .. داً أب.. ىل أجزاء تعدد الذات ، وال يعين جتزئتها إخمتلفة ، ال يعين 

: كاسم ذات ، ويف ورود الكلمات  )القرآن ( نراه يف ورود كلمة .. هذا األمر .. 
 ..كأمساء صفات للقرآن الكرمي  إخل ، .......الكتاب ، الفرقان ، النور ، الذِّكر ، الروح 

   كلمة  ، اسم ذات ، كذلك )اإلجنيل ( اسم ذات ، وكلمة  )التوراة ( فكما أنَّ كلمة 
ن لنا مسألةً تتعلَّق ذه عندما يريد اهللا تعاىل أن يبي ..لذلك  ..اسم ذات هي  )ن القرآ( 

 اليت تتداخل صفاا بأمساءوال يأيت هي ، الكتب السماوية كأمساء ذات ، يأيت بأمسائها 
  ..بينها  فيما
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          ]  111: التوبة [  

اجلذر مشتقّات من هي      : كلمة ما نراه يف كتابِ اهللا تعاىل أنَّ ..
وهذا أمر بدهي يدركه من عنده حد أدىن من إدراك قواعد ، ) ق ، ر ، أ ( اللغوي 

، وهذا الوزن يفيد التفاعل ) فُعالن ( على وزن ) قُرآن (  وكلمة ..اللسان العريب 
  ) ..  فعالن ( ملستمر واحليوية والترابط يف موضوع املسألة اليت على هذا الوزن ا

فقراءة الكتاب نرى أنَّ القراءة هي إدراك احملمول بالظاهر ، ، ويف كتابِ اِهللا تعاىل .. 
اسم صفة  وكون كلمة الكتاب ..عاين احملمولة بكلماته ومجله هي إدراك امل) أو القرآن ( 

يقرأ ) الذي هو الذات احلاملة جلميع الصفات اليت تتصف ا ( ك فالقرآن للقرآن ، لذل
    : يقرأ) الكتاب ( كما أنَّ اسم صفته 

           ] 204: األعراف [  

            ] 93: اإلسراء [  

         ] ل20: املزم [  

          ] 21: االنشقاق [   

  :كاسم ذات قرآناً مع أنها ليست ، فالكتب السابقة كانت تقرأ .. 
               

                       ] 94: يونس [  

  : ليه الفعل يقرأوجعلَ من يقع ع نمبعىن لقَّ، وأقَرأ .. 
          .......   ] 7 – 6: األعلى [  

ا هو النطق به ، مب هيالقرآن  فقراءة، عين مجعه ال ت ، أو القرآنالكتاب  وقراءة.. 
  ..متاماً فيه مسطور 
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         ] 19 – 16: القيامة [  

واضح ملن عنده ذرة من إدراك ،  بيان    ويف عطف الكلمتني .. 
اجلمع ال ميكن أن تكون مبعىن  ، ) القرآن( واليت منها ) ر ، أ  ق ،( دالالت املشتق بأنَّ 

مشتقّة من  )القرآن ( ختيل كلمة من قمة اجلهل و،  )ق ، ر ، ن ( االقتران من اجلذر و
  ) ..ق ، ر ، أ ( من اجلذر  )القرآن ( نَّ ال توجد ذرة شك أف،  )ق ، ر ، ن ( اجلذر 

ولذلك  ..ها أعماق يفوالغوص دالالته الكامنة فيه ،  وقراءة القرآن هي حماولة استنباط
  :نرى أنَّ اهللا تعاىل يأمر باالستعاذة من الشيطان الرجيم أثناء هذه القراءة ، وليس قبلها .. 

            ] 98: النحل [ .. 

أعوذ باهللا ( ال تعين جمرد نطقٍ بعبارة         : فالعبارة
، كما يتوهم قبل البدء بتالوة نصوص القرآن الكرمي  نقوهلااليت ) من الشيطان الرجيم 

باهللا فأثناء غوصنا يف دالالت نصوص القرآن الكرمي ، علينا أن حنصن أنفسنا  ..الكثريون 
لصياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل ، منعاً ألي وهمٍ شيطاين منهجياً سليماً تدبراً تعاىل ، 

  ..    يتسرب إىل أذهاننا حلرفنا عن مراد اهللا تعاىل يف نصوصه الكرمية 
 ) وءرقُ( مدة دورا الشهرية ، وجاءت كلمة باستنباط  يتعلَّق، والقرء بالنسبة للمرأة 

،  ] 228: البقرة [         ذه الصيغة 
 مدةَ) تستنبط ( لتشمل كلَّ أنواع املطلّقات مبن فيهن املرأة احلامل ، حيث تستقرئ 

وقد بينت ذلك بالتفصيل يف  ..بناء على ما كانت عليه قبل محلها ، دورا الشهرية 
  ..عجزة الكربى امل: كتاب 
، فمن    يتصف ا اسم الذات هي قراءة لصفة ، قراءة الكتاب و.. 

  : الطبيعي أنَّ اسم الذات يشمل كلَّ الصفات اليت يتصف ا 
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          ] 94: يونس [  

            ] 93: اإلسراء [  

يشمل مجيع الصفات ، تعود إليه صفة تفاعل  ، والقرآن الكرمي كاسم ذات.. 
  :معه ) غري اإلنسان ( املخلوقات اُألخرى 

              

                   ] 88: اإلسراء [  

              

                ] 29: األحقاف [  

              

                     ] 21: احلشر [  

                ]1: اجلن [  

 ..كْذذه الصفة مع الكتب  ر اجلن لصفة الكتاب هو من زاوية اشتراك القرآن الكرمي
 : السابقة ، فأصل صرف اجلن هو الستماع القرآن الكرمي              

    :         

              

               

        ] 30 - 29: األحقاف [ ..  
هو القرآن الكرمي ، عاماً )  23( وما احتج الكافرون على ترتيله مفرقاً على مدار .. 

  :كذات تعود إليها كلُّ الصفات 
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               ] 32: الفرقان [  

والذي يأمر اهللا تعاىل بعدم جعله عضني ، هو القرآن الكرمي ، كذات ال جيوز .. 
  : جتزئتها 
            

     ] 93 – 91: احلجر   [..  
دالالت ) استنباط ( االستعاذة من الشيطان الرجيم تكون حني قراءة رأينا أنَّ و.. 

  : الصفات  القرآن الكرمي ، كذات تعود إليها كلُّ
              ] 98 :النحل [  

هو هجران القرآن الكرمي بكلِّ ، يف اآلخرة عليه السالم وما سيشكوه الرسول .. 
  :صفاته اليت حيملها 

            ] 30: الفرقان [  

 قتطلَ ]لو من العيب والنقص واليت تعين الكمال والتمام واخل [ )عريب ( صفة الو.. 
لتكون مجيع صفاته  ،مجيع الصفات اليت يتصف ا  يشملكاسم ذات على القرآن الكرمي 

  .. ذا الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص متعلّقةً
         ] 2: يوسف  [  
     ..............   ] 113: طه  [  

          ] 28: الزمر  [  

          ] لت3: فص  [  
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             ..........  

  ]  44: فصلت [ 

      ............   ] 7: الشورى [  

         ] 3: الزخرف  [  
نزال إفحال ، كحكم  متعلّقةً حبال إنزال القرآن الكرمي )عريب ( وأتت كلمة .. 

  .. هو أنه حكم كاملٌ تام خالٍ من العيب والنقص ، القرآن الكرمي 
      ............   ] 37: الرعد [  

تاز الذي مي) آلية التبيان وأسلوب املخاطبة (  لتصف اللسان )عريب ( وأتت صفة .. 
  :مبا حيمله من صفات ، ومنها صفة الكتاب  القرآن الكرمي به
                                    

       ] 103: النحل [  

              

    ] 195 – 193: الشعراء [  

              
            ] 12: األحقاف [  

والقيمة الروحية اليت حتمل الشفاء للنفس املؤمنة ، تابعة للقرآن الكرمي كذات تعود .. 
الصفات  إليها مجيع:  
                

  ] 82: اإلسراء [ 
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، كذات شاملة  هو القرآن ، ويف اللوح احملفوظ ، واملوجود يف الكتاب املكنون.. 

  : لكلِّ صفاا
          ] 78 - 77: الواقعة [  

           ] 22 – 21: الربوج [    

هو القرآن ، وما متَّ إنزالُه من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا يف شهر رمضان .. 
  :تصف ا تشمل مجيع الصفات اليت تالكرمي كذات 
            

       ] 185: البقرة [  
شاملة لكلِّ اعترضوا على القرآن الكرمي كذات ، الكافرون بكتاب اهللا تعاىل و.. 
  :، وليس على جمرد صفة من صفاته صفاا 
               

                   

            ] 15: يونس [  

               

                

               

               

               

        ] 40 – 37: يونس [  
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               ] سبأ :

31 [  

              ] لتفص :
26 [    

             ] 31: الزخرف [  

اسم ذات تعود إليها كلُّ الصفات اليت يتصف ا    كلمة  كون.. إذاً .. 
فإنَّ التحدي لإلنس واجلن هو ، اسم ذات يعود إليها املنهج واملعجزة والقرآن الكرمي ، 

  :، ليكون التحدي بالقرآن الكرمي وصفاته تعود إليها كلُّ الصفات بالقرآن الكرمي كذات 
              

        ] 88: اإلسراء [  
والقول الثقيل الذي يلقيه اهللا تعاىل على رسوله عليه السالم هو القرآن الكرمي .. 

  .. ] 5: املزمل [        : كذات تعود إليها كلُّ الصفات 

تعود إليها كلُّ الصفات ، ويعود إليها ذات  اسم    كلمةوملا كانت .. 
إنما ) مبعىن الوقوف على حقيقته ( فإنَّ تعليم اهللا تعاىل للقرآن الكرمي املنهج واملعجزة ، 

رقبل حلوهلا يف جسمها وخضوعها لقوانني املكان والزمان ، دة كان للنفس ا:  
             ] 1: الرمحن – 

4 [  

  : ترد قبل اآلية الكرمية     : فما نراه أنَّ اآلية الكرمية .. 
   ..اية على  فالوقوف صلة ومدد وقرىب من اهللا ( حقيقة القرآن الكرمي كروح

 .. يف غطاء اجلسممسجونة النفس  حيث يف احلياة الدنيا ال يكون، وكعمق باطن  )تعاىل 
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الكتاب  لصفة) لدالالت نصوصه اية العمق الباطن ( فما حيمله القرآن الكرمي من تأويل 

حيث النفس متحررة من سجن جسمها ، يت إالَّ يف اآلخرة اليت نتفاعل معها ، ال يأ
  ..الدنيوي 
             

                

                                     

                        ] 53 – 52: األعراف [  
تعطَف صفة احلكمة وكذلك  ، نرى أنه يف تعليم عيسى عليه السالم.. ولذلك .. 

 –توراة واإلجنيل على صفة الكتاب ، وذلك كون األمر يتعلَّق بالتعليم ، وكون املنهج ال
 القةعحممول يف صفة الكتاب ، وكون التوراة واإلجنيل منهجني ال  –يف الرسالة اخلامتة 

  .. هلما باملعجزات اليت أيد اهللا تعاىل ا رسله السابقني عليهم السالم 
        ] 48: آل عمران [  

          ]110:  املائدة [  

 ]كوما منهجني ال عالقة هلما باملعجزات  [ فمن الطبيعي أن تعطَف التوراة واإلجنيل
  ..وا يتعلَّق تعليم هذا املنهج ، اليت يتعلَّق ا املنهج ، على صفة الكتاب 

  :صفة الكتاب ب يتعلَّق، وكان يعلّمه عليه السالم الرسول تعلّمه وما .. 
            

                ] 129: البقرة [  

           

         ] 151: البقرة [  
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             ] آل

  ] 164: عمران 

             

           ] 2: اجلمعة [  

تعود إليها كلُّ  كذاتيتصف ا القرآن الكرمي ، هي اسم صفة    وكلمة  ..

 .. ] 1: ص [         ما نراه جلياً يف قوله تعاىل ، وهذاالصفات 
 :    كْر الذِّ هو صاحب، ن الكرمي كذات مل بياناً جلياً بأنَّ القرآحت، آلية الكرمية فهذه ا
     ..  فالذات هي  .. العكسذو الذكر ، وليس هو القرآن الكرمي

  ..من صفاا ، وليس العكس ما حتمل الصفة 
..     ومن معاين مشتقّات هذا اجلذر،  )ذ ، ك ، ر ( من اجلذر ، 

وقوفاً على متطلّبات ، كْر املذكور هو استحضاره ذهنياً فذسيان ، االستحضار وعدم الن
  ..هذا االستحضار 

             ] 135: آل عمران [  

           ] 191: آل عمران [  

           ] 11: املائدة [  

         .......   ] 85: يوسف [  

             ] 46: اإلسراء [  

        ] 24: الكهف [  
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           .......   ]45: ر الزم [  

             ] 15 – 14: األعلى [  

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

 .......          ] 282: البقرة [  

              ]5: إبراهيم [   

            ] 44: طه [  

              ] 22: السجدة [    

         ] 45: ق [   

حتمل معىن محل االسم للنسل ، ) ذَكَر ( ومن هذا اجلانب للمعىن ، نرى أنَّ كلمة  ..
   ..آلباء كتواصلٍ حيمل اسم اعرب األجيال ، 

ذ ، ( ي صيغة مصدر ، فهي شاملة لكلِّ الدالالت اليت حيملها اجلذر وكلمة الذِّكْر ه
، وعلى رأس هذه الدالالت ، حفظ التواصل الداليل ، كتواصل يتم استحضاره ) ك ، ر 

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

م حيملها كتاب اهللا تعاىل لقوم النيب عليه السالم ، كو ، فالرفعة والشأن والقيمة.. 
، فهم دراك دالالت كلماته األجيال يتواصلون حبمل عتبة من إ عربف ..ه ناطقني بلسان

 تواصل داليل معريف من جيل آلخرالته بسبب محلهم هلذا الذِّكْر كاألقدر على إدراك دال
سيسألون عنها كبرية ، رتب هذا التواصل الداليل املعريف عليهم مسؤولية ي.. لذلك  ..

  ..وإيصاهلا لباقي البشر ، يوم القيامة ، إن مل يقوموا بواجبهم يف إدراك دالالته 
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 ىلم ، حيث على عاتقهم إدراك دالالته وإيصاهلا إومن خالل قوم النيب عليه السال.. 

هو ذكر .. خالل ذلك  من.. العاملني ، وأنَّ اهللا تعاىل سيسأهلم يوم القيامة عن ذلك 
  .. ] 104: يوسف [               للعاملني
  ..ل الذِّكْر ، هم أهل التواصل املعريف مبا يتعلَّق مبنهج اهللا تعاىل ومن هنا كان أه.. 
                

      ] 43: النحل [  

، ما وصل للرسول  لنص كتاب اهللا تعاىل ن إضافةا كانت الرسالة اخلامتة تتضموملَّ.. 
عليه السالم من شعائر عرب ملّة إبراهيم عليه السالم ، ومن تواصل داليل معريف لعتبة من 
دالالت كلمات كتاب اهللا تعاىل ، بالنسبة للنيب عليه السالم وقومه ، نرى أنه مت عطف 

  ..على الذِّكْر  –كنص  –الكرمي القرآن 
                  

                 ] 70 – 69: يس [  

 تعلَّق بالتعليم املنفي من اهللا تعاىل لرسوله عليه السالم هو الشعر  فما..       

      ... تشري إليه كلمة  وما   ، حيمله الرسول عليه ا مب يتعلَّق

  :       : كمنهج من اهللا تعاىل ، وهو السالم
 لعتبة من دالالت كلماته ، وتواصل شعائري تعبدي عرب تواصل داليل معريف – 1

  .. ]) أقم الصالة ( وقد بينت ذلك بالتفصيل يف حبث  [ عليه السالم ملّة إبراهيم
2 – القرآن الكرمي نص  ..  

، إن مل يكن هناك تواصل داليل  القرآن الكرميفما الفائدة من حفظ رسم نصوص .. 
ا مل، وإن مل يكن هناك تواصل معريف لعتبة من دالالت كلماته ) عرب األجيال  (معريف 
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 ، حيث يأمرنا باتباع ملّة إبراهيم عليه السالم باتباعه  –يف كتابه الكرمي  –يأمرنا اهللا تعاىل 
إلبراهيم وأبنائه اليت أوحى اهللا تعاىل فعلها ، تلك الشعائر شعائر العبادات  مبا يتعلَّق ا من
  ..؟ عليهم السالم 
                                 

             

     ] 73 – 72: األنبياء [     

     :   : هللا تعاىل أوحى إليهم الفعل ما نراه أنَّ ا.. 

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

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

اهللا تعاىل أوحاه مما  هو ،من هيآت  اوما يتعلَّق ، ، كفعل مثالً فإقام الصالة .. األمور 
هو  –بالنسبة لنا كمتبعني للرسالة اخلامتة  –معريف وهذا كتواصل  ..إليهم عليهم السالم 

   :من الذِّكْر الذي يعطَف عليه نص القرآن الكرمي 
                  

                 ] 70 – 69: يس [  

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

                          

            ] 48 – 45: ص [    
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  :     يقول تعاىل .. بعد ذلك مباشرة .. 

           ] 49: ص [    

حيمل  ن الكرمي ،أنَّ القرآ –فيما تعين  –تعين  ،     : العبارة القرآنية .. 
  .. اتبعوا ملّته  ،من رسل يتعلَّق مبلّة إبراهيم عليه السالم وما تبعه ، فيما تواصالً معرفياً 

أود قوله أنَّ التواصل الداليل املعريف ، سواء لعتبة من معاين دالالت كلمات  ما.. 
كتاب اهللا تعاىل ، أم مللّة إبراهيم عليه السالم وما يتعلّق ا من شعائر ، هو ذكْر حمفوظ 

 صف  القرآن الكرميمن اهللا تعاىل ، كحفظ نصبصفة الذِّكْر  القرآن الكرمي، حيث يت ..
كليات يف ظاهر دالالته ، وجزئيات يف باطن  القرآن الكرميا بالذِّكْر ، حيمل له فما جاءن
ومن هنا كان حفظ اهللا تعاىل ملنهج الرسالة اخلامتة متعلِّقاً بالذِّكْر ، ليشمل ... دالالته 

، الرساالت السابقة  حمتوى كلّكنص خامتٍ فيه النص القرآين الذي يوصف بالذِّكْر 
عتبة من دالالت ليشمل مبا يتعلَّق ا من شعائر ، و عليه السالم ملّةَ إبراهيمليشمل و

  ..قيام الساعة  ىلإ، كلمات كتاب اهللا تعاىل كتواصل داليل معريف عرب األجيال 
                  

  ] 10 – 9: احلجر [ 

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

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

                      = )7 (  كلمات = )حرفاً ) 28  

 ة الذِّكْر ،ومنها صف، حتمل مجيع الصفات كاسم ذات ،    كلمة  إذاً ..
، بالصيغة الصوتية الذِّكْر كصفة من صفات القرآن الكرمي  حصر صفة، ومن قمة اجلهالة 
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التواصل املعريف ملا  –كما رأينا  –أيضاً  –صفة الذِّكْر  – حيث تصف (((للقرآن الكرمي 

 )))ىل يتعلَّق مبلّة إبراهيم عليه السالم ، وبعتبة من معرفة دالالت كلمات كتاب اهللا تعا
  :القرآن كاسم ذات ب تتعلَّقالصيغة الصوتية اليت تسمع ، . ..
           ] 204: األعراف [  

فالسماع . .   : نراها تتعلَّق باسم الذات  ،اليت تسمع الصيغة الصوتية .. 

تعود إليها كلُّ  كذات، يتعلَّق بالقرآن الكرمي      واإلنصات 
  ..الصفات 
  : وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
                ]1: اجلن [   

   : نراها تتعلَّق باسم الذات القرآن    : فالصيغة السمعية .. 

   . .. وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل:   

               ] لتفص

  :وهذا ما نراه يف قوله تعاىل .. . ] 26: 
              

                ]29:  األحقاف [  ..  
  :بالذِّكْر ، استشهاداً بقوله تعاىل  حمصورةًومن قمة اجلهالة ، اعتبار الصيغة الصوتية 

              ] 2: األنبياء [  

            

     ] 51: القلم [   
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، عة أمساء الصفات للقرآن الكرمي هو اسم صفة من جممو –كما رأينا  –الذِّكْر .. 

من ، حيث الذِّكْر صفة بالقرآن الكرمي كذات  الصيغة الصوتية كسماعق رأينا تعلّو
فكيف إذاً ميكن لعاقل ..  ] 1:  ص[         ذه الذاتهصفات 

أن يتخيل أنَّ تعلَّق السماع بصفة من صفات الذات يعين حصر السماع ذه الصفة ، 
، ويرى تعلّق  )القرآن ( تعلّق السماع بالذات  –يف الوقت ذاته  –بعينيه وهو يرى 

  !!! ..أخرى ؟ وصفاتالسماع بأمور 
           .......  ] 38: املائدة [  

        .......       ] 198: األعراف [  

        .......   ] 31: األنفال [  

 .......          .......   ] 6: التوبة [  

             ...   ]8: ةاجلاثي [  

          .......   ] 30: األحقاف [  

        .......   ] 13: اجلن [  

نطالقاً من كون صفة والقول بأنَّ الذِّكْر هو الصيغة الصوتية للقرآن الكرمي ، وذلك ا.. 
ال عالقة هلا  )) عريب(( تعلَّقت بالقرآن الكرمي ، هو قول فاسد ، ألنَّ كلمة  ))عريب (( 

ويف حبث ) إحدى الكُبر ( وقد بينت ذلك يف النظرية اخلامسة  ..إطالقاً .. بالبعد القومي 
التمام واخللو من العيب تعين الكمال و ))عريب  ((فكلمة ) .. إنا أنزلناه قرآناً عربياً ( 

عادة إلوال جمال يف هذا السياق .. إطالقاً .. البشر وقوميام بوال عالقة هلا والنقص ، 
هل أحكام القرآن الكرمي هي : أقول ى عجل لوع.. لكن ..  لمر بالتفصيشرح هذا األ

: الرعد [          :عاىل تخاصة بقوم العرب بناء على قوله 
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أنزل القرآن الكرمي ، حال كونه حكماً تاماً أليس املعىن هنا أنَّ اهللا تعاىل ..  ؟ ] 37

  ..كامالً ، ال عيب فيه وال نقص ؟ 
      : يف قوله تعاىل     :أليست كلمة  ..

      ] اهللا تعاىل يف أنَّ تعين ،  ] 37 - 35: الواقعة الاليت سينشئهن
وهل من املمكن لعاقل أن  .. اآلخرة ، كامالت تامات خاليات من أي عيب أو نقص

  !!! ..؟....... مصر أو سوريا أو اجلزائر هنا تعين من    : يتخيل أنَّ كلمة 
: أليس قوله تعاىل .. رآن الكرمي أنزله اهللا تعاىل للعرب ، أم للبشرية مجعاء ؟ هل الق.. 
          ] ا أ: يعين  ] 2: يوسفقرآناً  هنزلناإن

الشرح الكامل .. .أيها الناس تعقلون ؟  ملعلّك، كامالً تاماً خالياً من أي عيب أو نقص 
  ) ..إنا أنزلناه قرآناً عربياً ( ويف حبث ) إحدى الكُبر ( يف كتاب موجود هلذا األمر 

إضافة  – وتصفدالالا واسعة ،  الكرميالقرآن اليت يتصف ا  صفة الذكر ..
فة أيضاً عتبة من معرتصف ، وعليه السالم التواصل املعريف مللّة إبراهيم  –للقرآن الكرمي 

وليست خاصة فصفة الذكر حممولة يف القرآن الكرمي ،  كتاب اهللا تعاىل ،دالالت كلمات 
      : من هنا نرى معىن الذِّكْر يف قوله تعاىل  ..فقط  فيه

       ] ره اهللا تعاىل لع،  ] 17: القمرلم التواصل الداليل املعريف فالقرآن الكرمي يس
  : ومن هنا نرى معىن الذِّكْر يف قوله تعاىل .. ه صاحملمول يف دالالت نصو

            

          ] 52 – 51: القلم [  

     : يف اآلية األوىل واملعرفة بأل التعريف    كلمة .. 

          حتمل بياناً لوصف صفة
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    : يف اآلية الثانية    وكلمة  ..ر اليت يتصف ا القرآن الكرمي كْالذِّ
    حتمل بياناً لوصف الرفعة والسمو والعلو يف نفوس العاملني كنتيجة

مل هلم القرآن الكرمي ، حيث القرآن الكرمي حياليت يتصف ا    التباعهم لصفة 
  ..تواصالً داللياً معرفياً يصلهم باحلق احملمول بكلِّ الرساالت السماوية السابقة 

تصف القرآن الكرمي وتوصف بصفة  ر اليتكْمن هنا نرى كيف أنَّ صفة الذِّو ..
  :اليت تصور أحكام القرآن الكرمي ودالالته ومعجزاته  اآلياتتعطف على  ، احلكيم
           ] 58: آل عمران [  

بكلِّ صفاته  –أيضاً  –الذي يتصف بصفة الذكر ، يتصف ، فالقرآن الكرمي  ..
  ..واليت منها صفة الكتاب  اُألخرى ،
                

                               

                

             ............  ] لت44 – 41: فص [  

تعود إىل ،  ]]     ،،    ،،  [[ : أليست الكلمات  ..
  ..نسان ميلك حداً أدىن من قواعد اللغة إهذا ما يدركه كلُّ .. أمرٍ واحد ؟ 

 : وتلقِّي الرسول عليه السالم للقرآن الكرمي من لدن احلكيم العليم  ..        

       ] تلقيه عليه السالم  ، يقتضي ] 6: النملصفة  ألي
       :ر كْكصفة الذِّمن الصفات اليت يتصف ا القرآن الكرمي 

            ] 25: القمر [  
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الذي  نراه متعلّقاً برجاء الرسول عليه السالمعلى الرسول ، اإللقاء لصفة الكتاب و.. 

  :فرض اهللا تعاىل عليه القرآن كذات تعود إليها كلُّ الصفات واليت منها صفة الكتاب 
               

               

                   ] 86 – 85: القصص [  

 ذردالالت اجل عندالوقوف تضي دالالا واسعة ، وتناوهلا يق) الكتاب ( وصفة .. 
هذا اجلذر يف كتابِ اهللا تعاىل  املرور على مجيع مشتقّات عرب، ) ك ، ت ، ب ( اللغوي 

  ..والبحث عن رابط من املعىن يربط مجيع هذه املشتقّات  ..حصراً يف كتابِ اهللا تعاىل .. 
والنسخ ،  يف كتابِ اهللا تعاىل هو اخلط) ك ، ت ، ب ( من أهم معاين اجلذر .. 

  :يف قوله تعاىل وهذا ما يتجلّى معنا 
             

               

                                      

                                  ] 282: البقرة [   

، واضحة يف تبيان          : لعبارة ا

 : نسخ عقد املداينة يف سطور تتضمن بنود هذا العقد ، والعبارة         

                                      واضحة يف

 كتابته ، حىت ولو كان الذي عليه احلق أنه هناك نص ال بد من           

           ..  
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 : مرسومة ، نراه أيضاً يف قوله تعاىل  كحروفوهذا املعىن للخطِّ       

         ] ونراه أيضاً  ] 5: الفرقان ،

              : يف قوله تعاىل 

      ] ه تعاىل  .. ] 48: العنكبوتوهذا ما نراه أيضاً يف قول :     

     ] وهذا ما نراه يف قوله تعاىل ..  ] 41: الطور :   

               
          ] 79: البقرة [    ..  

       : فُرِض و أُلزِم :وتأيت كُتب مبعىن .. 

     ] 178: البقرة [  ..        

         ] 183: البقرة [  ..   

                     ............  ] 183: البقرة [ ..  

         : ألزم واعتمد : وكتب مبعىن .. 

    ] طبع : وتأيت كتب مبعىن ..  ] 54: األنعام :     

              ] ادلةر ..  ] 22: اد وقروتأيت كتب مبعىن حد :   

           ] وتأيت كتب مبعىن ..  ] 51: التوبة :

..  ] 22: اادلة [            : جعل 

         : وتأيت مبعىن منح وأعطى 

                    ] وتأيت مبعىن ..  ] 156: األعراف :
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                       : وثَّق 

  .. ] 80: الزخرف [ 
احلامل : والداللة األكثر وضوحاً وظهوراً لكلمة كتاب يف كتاب اهللا تعاىل هي ..  

  :اخلطِّي للشريعة اليت أنزهلا اُهللا تعاىل 
                  

   ..  ] 44: البقرة [ 

            
           ] 213: البقرة [  ..  

           ]119: آل عمران [   

         ] 89: النحل [ ..  
  :الكتاب ترد يف كتاب اهللا تعاىل كاسم جنس للكتب السماوية وكلمة .. 
  ...       ...   ]177: البقرة [   

        .......    ] 213: البقرة [   

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

   ] 136: النساء [ 
           ] 15: الشورى [   

  : فنا عند هذا األمر، وكنا قد وق فما يتم تعليمه هو الكتاب
 .......      .......   ] 129: البقرة [  

 .......     .......   ] 151: البقرة [  
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        ] 48: آل عمران [  

          ] 79: آل عمران [   

        ]164: آل عمران [  

 ....        ....   ] 2: اجلمعة [  

، مبا نزلت الكتب السماوية أُأصله الذي منه  –فيما تعنيه  –كلمة الكتاب تعين و.. 
  ..فيها القرآن الكرمي 

           ] 27: الكهف [  

            ] 45: العنكبوت [    

           .......  ] 31: فاطر [    

  :كام يكون من خالل صفة الكتاب والوعظ وبيان األح.. 
               

   ] 231: البقرة [ 
  :فاألحكام واألوامر والنواهي حممولة بالكتاب .. 
 .......           ] 159: البقرة [   

         .......   ] 105: النساء [  

       .......   ] 140: النساء [ ..  

              ]1: إبراهيم [  

              ] 64: النحل [  

          .......   ] 4: اإلسراء [  



   25                  
  :والتفصيل يتعلَّق بصفة الكتاب .. 
 .......          ] 114: األنعام [ ..  

 .......           ]154: األنعام [   

       .......   ] 52: األعراف [  

              ] 1: هود [  

سم صفة وصفت ا ، فهي اوصيغة الكتاب ليست حمصورة برسالة حمددة بعينها .. 
  :الكتب السماوية 

          ] 53: البقرة [ ..  

            ] 87: البقرة [  

             ]113: البقرة [  

           ] 30: مرمي [ ..  

 .......        .......   ] 94: يونس [  

  :يف كتاب اهللا تعاىل متّت إضافة الكتاب للرسول الذي أُنزل إليه الكتاب و ..
          ] 17: هود [ ..  

  :الكتاب هو مضمون الشريعة املخطوط الذي يف متناول التالوة ف.. 
              ]78: البقرة [   

  :والكتاب هو احلامل لبيان األمر احملدد احملمول يف السياق .. 
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            ] 235: البقرة [  ..

الذي حدده اهللا ( حتى يبلغَ احلكم : مبعىن  ،         فالعبارة
  ..وقته ) تعاىل وألزمنا به 

ما هو كائن  لّوالكتاب هو احلامل لعلم اهللا تعاىل الكاشف حيث حيدد فيه ك.. 
  :ويكون وسيكون 

                                      

          ] 38: األنعام [  

                                       

                                    

    ] 59: األنعام [  

                                         

     ] 6: هود [    

                                  

         ] 61: يونس [    

                  

         ] 70: احلج [  

             ] 75: النمل [  
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       ] 3: سبأ [  

                   
  ] 11: فاطر [ 

                

               ] 22: احلديد [  

       ] 29: النبأ [  

  :هو فرضه وححقيقته وبيانه ، وكتاب األمر .. 
          ] 103: النساء [  

  :هو علمه وقدره وسننه اليت ال تتبدل وال تتغير  ، وكتاب اهللا تعاىل.. 
            ] 75: األنفال [  

               

               ] 36: التوبة [  

                

                ] 56: الروم [  

                                    

           ...  ]6: األحزاب [  

  :هو منهجه ، وكتاب اهللا تعاىل 
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          ] 101: البقرة [      

              

                     ] 23: آل عمران [  

             

          ] 29: فاطر [  

  :وكتاب اهللا تعاىل هو احلامل حلكمه .. 
                  ............         

             ] 24 - 23: النساء [  ..

حكم اهللا تعاىل عليكم وفريضة اهللا تعاىل : تعين        فالعبارة 
  ..عليكم 

  .. ] 37: القلم [         :فالدراسة تكون يف الكتاب 

حمدد ومعلوم بعلمه تعاىل ، فكلُّ ) أجلها ( فوقت حدوث أي حادثة  ..من هنا .. 
  :أجل له كتابه 
                 ]38: الرعد [     

               ] 145: آل عمران [     

  :فالكتاب هو احلامل ألمر حمدد معلوم مسبقاً .. 
             ] 68: األنفال [    

         .......  ] 33: النور [    
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  :وكتاب الشيء هو احلامل حلقيقته وكينونته ومآله 

                      

  ] 28: اجلاثية [ 

                     

    ] 9 – 7: املطفّفني [ 

               

             ] 21 – 18: املطفّفني [    

  :من هنا كان الكتاب املتعلِّق بأعمال البشر حامالً لكلِّ ما يعملونه 
            ] 68: األنفال [   

                  
    ] 52 – 51: طه [    

  :والكتاب هو الصيغة اخلطية احلاملة ألمرٍ حمدد 
              

         ] 29 -  28: النمل [  

  :فالكتاب هو احلامل ألمرٍ مسطورٍ فيه 
                                 

       ] 58: اإلسراء [  

  .. كما أنَّ القرآن أُنزل ونزل و.. 
        ] 2: طه  [  
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         ] 23 :اإلنسان  [  

  :كذلك الكتاب كصفة يتصف ا القرآن الكرمي أُنزل ونزل 
      ............   ] 1: إبراهيم  [  

     ............   ] 3: آل عمران  [  

.. ه كشأن أمساء الصفات اُألخرى ، شأنالكتاب اسم صفة للقرآن الكرمي .. إذاً .. 
ك ، ت ، ( مشتقّات اجلذر  حلصر ، ومن قمة اخلطأ االعتماد على لغة البشر االصطالحية

هذا ال أساس له يف مشتقّات .. ىل شيء إلخراج شيء مفيد إجتميع شيء : مبعىن ) ب 
اهللا تعاىل ولو فكما رأينا ، ال حيمل كتاب  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ك ، ت ، ب ( اجلذر 

ومن اخلطأ األكرب إسقاط مصطلحات البشر الوضعية على دالالت .. إشارة لذلك 
  ..كلمات كتاب اهللا تعاىل 

يرى يف اآليتني التاليتني دليالً على جعل القرآن والكتاب أمرين متمايزين لكلٍّ ومن 
  ..تهما عن اآلخر ، فهو تائه ، ومل يقف على حقيقة صياغمنهما حدوده املختلفة 

          ] 1: احلجر [  

          ] 1: النمل [  

 ،،      [بني القرآن والكتاب    حرف العطف ما نراه أنَّ 

    [  كمضاف إليه ملُضاف هو كلمة، يعطفهما على بعض  :      

    .. ها ، هي آيات الكتابا آيات القرآن ، فاآليات ذاتكلمةف ..وهي ذا    

   ه هو كلمة  مبتدأ هيخرب   املُضافة ل  ]    ،،  

    [ .. وتتعلّق بالقرآن يف الوقت ذاته  فكلُّ آية تتعلَّق بالكتاب.. 
ية تتعلَّق بالكتاب وال تتعلَّق بالقرآن ، وال توجد آية تتعلَّق بالقرآن ال توجد آ.. وبالتايل 
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ن الكرمي والكتاب ، لكلٍّ منهما حدوده وهذا ينفي كون القرآ.. وال تتعلّق بالكتاب 

والعطف هنا هو  ..اآلخر ، كما يتوهم من يستشهد اتني اآليتني على ذلك  املختلفة عن
 :  واُألخرى نابعة من اجلذر) ك ، ت ، ب ( : عطف لصفتني ، إحدامها نابعة من اجلذر 

اسم الذات هو يف الوقت ذات حيمل الصفة النابعة من .. فكما قلنا ) .. ق ، ر ، أ ( 
    ..جذره اللغوي 

ميكننا أن نقرأ دالالا  ،        :كرمية ال واآلية.. 
و آليات القرآن العطف هوهنا ، ، ) مبني  قرآن آياتو الكتابِ آياتتلك ( : بالشكل 

عطف هو للمضاف وليس ال: مبعىن وليس للقرآن على الكتاب ، ،  على آيات الكتاب
العطف ليس للقرآن  ،) مبني  قرآنٌو الكتابذلك : (  تعاىل مل يقل فاهللا ..للمضاف إليه 
وال شك أن اآليات  ..العطف هو لآليات اليت تعين األدلّة واملعجزات  على الكتاب ،

الصفات ، هلا  كلَّاملعجزة إضافة للمنهج وتشمل املتعلّقة بالقرآن كذات تشمل 
مل األحكام واألدلّة اليت يطلب اهللا تعاىل كون الكتاب حي، خصوصيتها عن آيات الكتاب 

  ..، وال يشمل باقي الصفات من البشر اتباعها 
         : قوله تعاىل ..  من هذا املنظارف.. 

) أدلّة أحكام ودالالت وبراهني و( تلك آيات الكتابِ وآيات قرآن مبني ، فآيات : يعين 
أحكام ودالالت وبراهني ( الكتاب تتعلَّق بأحكام املنهج احملمولة بالنصوص ، وآيات 

  ..الكرمي ، واليت منها املعجزة القرآن تتعلَّق بكلِّ صفات القرآن ) وأدلّة 

،          وهذا العطف للعام على اخلاص 
القرآن هو الذات والكتاب هو من أمساء صفاته ، والعطف للخاص على العام وذلك كون 

          وذلك كون الكتاب هو اسم صفة من ،
  :هذا العطف وارد يف كتاب اهللا تعاىل .. أمساء صفات القرآن كذات 
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           ] 238: البقرة [   

             

        ] 7: األحزاب [  

راه يف كتاب اهللا تعاىل ، أنَّ الكتاب الذي أنزله اهللا تعاىل للناس ، كحامل وما ن.. 
  .. هلميبينها اهللا تعاىل حكام لأل
               

         ] 159: البقرة [  

              

                      ] 41: الزمر [  
وللمؤمنني به ، وللمسلمني ، وللمحسنني ، هو هدى للمتقني ، .. الكتاب هذا .. 
  ..من يتبع أحكامه  –من مجلة الناس  –هم فقط  هؤالءكون 
               

                                     

               ] 4 – 2: البقرة [  

             ] األعراف
 :52 [    

               

   ] 64: النحل [  
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   ] 89: النحل [ 

            

                        ] 4 – 2: لقمان [  

مبا حتمله من أحكام يريد اهللا تعاىل منا اتباعها ، )) الكتاب (( أنَّ صفة فما نراه .. 
  ..وليس كلُّ الناس املؤمنون واحملسنون واملسلمون ، املتقون ويهتدي ا 
ويشمل ) ومنها صفة الكتاب ( ذات يشمل كلَّ الصفات  كاسم)) القرآن (( بينما 

رين ، لناس ، سواء كانوا مؤمنني به أم كافاملنهج واملعجزة ، فإنه هدى للناس كلِّ ا
من هنا نرى أنَّ القرآن الكرمي هو . ..الناس ن الكرمي هي لكلِّ فاملعجزة اليت حيملها القرآ

  ..، وحيمل أمثاالً لكلِّ الناس هدى للناس كلِّ الناس 
            

       ] 185: البقرة [    

               

               

                 ] 55 – 54: الكهف [  

  ..هلم يضاً هدى ، هو أكاسم ذات  ))القرآن (( املؤمنني من الناس فإنَّ كون و..  
              

      ] 77 – 76: النمل [  
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                 ] لت44: فص [  

وكون القرآن الكرمي حيمل املنهج واملعجزة ، ويشمل كلَّ الصفات ، ومبجرد نطقنا .. 
، فإننا  على اتصال معهنكون أو التفاعل مع أي صفة من صفاته ، و مساعها ، ، أبنصوصه 

  ..    : ليه تكون بكلمةإارة نرى أنَّ اإلش

            ] 19: األنعام [   

               ] 15: يونس [  

          ............   ] 37: يونس [   

 ...           ]3: يوسف [  

         ............   ] 9: اإلسراء [  

             ] 41: اإلسراء [    

 .......          .......  ]88: اإلسراء [  

          ............   ] 89: اإلسراء [  

            ...........  ]54: الكهف [  

            ] 30: الفرقان [  

         ............    ] 76: النمل [  

            ............  ] 58: الروم [  
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         ............  ] 31: سبأ [  

            ]27: الزمر [  

        ............   ] لت26: فص [  

             ] 31: الزخرف [   

          .....   ]21: احلشر [  

ذلك حسب يكون ، و   و ب    ونرى أنه يشار إىل الكتاب ب  ..
   ..فالكتاب هو صفة من صفات القرآن الكرمي  ..الدالالت احملمولة يف السياق 

            ] 2: البقرة [    
          ............  ] 92: األنعام [   

           ] 155: األنعام [    

 .......        ............  ] 12: األحقاف [  

يتصف ا ، هي اسم صفة ) ف ، ر ، ق ( املشتقّة من اجلذر    وصفة .. 
  .. القرآن الكرمي
            ]1: الفرقان [  

الفرقان آتاه اهللا تعاىل ملوسى وهارون ، فاُألخرى الكتب السماوية تتصف ا وأيضاً 
  ..عليهما السالم 
            ] 53: البقرة [  
           ] 48: األنبياء [  
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بالنسبة للرساالت السماوية إالّ للقرآن ، مل ترد أل التعريف  ب   وصفة  ..
  ..الكرمي 
                              

                                   

                              

                   
  ] 157: األعراف[ 
               ] التغابن :

8 [   
أما مسألة اإلخراج من الظلمات إىل النور على يد الرسل عليهم السالم ، فهي مسألة .. 

  .. ويف الرسالة اخلامتة  واردة يف الرساالت السابقة ،
            

                          ] 5: إبراهيم [  

               

          ] 1: إبراهيم [  

وللرسالة ، للرساالت السابقة  ، فكان) نكرة البصيغة (    أما ورود كلمة .. 
  ..اخلامتة 
 .......           ] 741: النساء  [  

 .......      .......   ] 15: املائدة [   
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          ] 44: املائدة [   

       ]  46: املائدة [   

           ............  ]  91: األنعام  [  

 ...           ...   ] 52: الشورى  [  

من بني الكتـب   –الوحيد فالكتاب  ..خاصة بالقرآن الكرمي     وصفة .. 
  ..الذي وصف بالروح هو القرآن الكرمي  –السماوية 
               

                                ...     ] 53 – 52: الشورى [   
وعددية ، أنَّ القرآن الكرمي ،  لغوية، وبأدلّة ) املعجزة الكربى ( ينت يف كتاب وقد ب

التايل ، حيث السياق التايل هلـا  يف قوله تعاىل     ملة ما تعنيه كلمة جبحممول 
  ..يتعلَّق مبا يتمحور حول القرآن الكرمي 

                 

               
                           

              

               

     ] 89 – 85: اإلسراء [  
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العطاء :  ، أيضاً هي صفة خاصة بالقرآن الكرمي ، فهي تعين    صفة و.. 

، ويف كتاب املعجزة الكربى بينت ذلك  عليه السالم الكثري الذي أعطاه اهللا تعاىل للرسول
  ..باألدلة اللغوية والعددية 

                   
   ] 3 – 1: الكوثر [ 

الكتاب ، :  تعود إليها كلُّ الصفات األخرى القرآن هي اسم ذات ، كلمة.. إذاً .. 
ا قد رأينا كيف أنَّ وكن ..، كما أنَّ التوراة واإلجنيل امسا ذات .......... الذكر ، النور 

  :القرآن يعطف على التوراة واإلجنيل كامسي ذات 
           ] 111: التوبة [   

السجود متعلِّقاً بقراءة القرآن وتالوته ، كاسم ذات ، تعود إليها كان .. ومن هنا .. 
   ..الصفات  كلُّ
          ] 21: االنشقاق [   

              

                    
  ] 107 – 106: اإلسراء [ 

هنا كان األمر اإلهلي بالتذكري متعلّقاً بالقرآن كاسم ذات تشمل مجيع .. ومن  ..
   ..  ] 45: ق [         :الصفات 

، كون الذات هي احلاويـة  ) القرآن ( وما يسره اهللا تعاىل للذكر هو اسم الذات . .
  ..ال العكس  ، على أمساء الصفات

          ] 17: القمر [   
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          ] 22: القمر [   
          ] 32: القمر [    
          ] 40: القمر [    

، عاماً )  23( مدار ما احتج الكافرون على ترتيله مفرقاً على كنا قد رأينا أنَّ و.. 
  :هو القرآن الكرمي كذات تعود إليها كلُّ الصفات 

             ] 32: الفرقان [  

 الذي يأمر اهللا تعاىل بعدم جعله عضني ، هو القرآن الكرمي ، كذات الرأينا أنَّ و.. 
  : جيوز جتزئتها 
            

     ] 93 – 91: احلجر   [  
 تكون حني قراءة دالالت القرآن الكرمي ، من الشيطان الرجيم رأينا أن االستعاذة و.. 

   :يها كلّ الصفات كذات تعود إل
              ] 98: النحل [  

ما سيشكوه الرسول عليه السالم يف اآلخرة ، هو هجران القرآن الكرمي رأينا أنَّ و.. 
  :بكلِّ صفاته اليت حيملها 

            ] 30: الفرقان [  

الكمال والتمام واخللو من العيب  واليت تعين [ ) عريب( صفة رأينا أنَّ صفة و.. 
كاسم ذات يشمل مجيع الصفات اليت يتصف ا ، على القرآن الكرمي  قتطلَ ]والنقص 

 ًذا الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص لتكون مجيع صفاته متعلّقة..  
         ] 2: يوسف  [  
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     ..............   ] 113: طه  [  

          ] 28: الزمر  [  

          ] لت3: فص  [  

             ..........  

  ]  44: فصلت [ 

      ............   ] 7: الشورى [  

         ] 3: الزخرف  [  
متعلّقةً حبال إنزال القرآن الكرمي كحكم ، فحال أتت  )عريب ( كلمة رأينا أنَّ و.. 

  .. هو أنه حكم كاملٌ تام خالٍ من العيب والنقص ، إنزال القرآن الكرمي 
      ............   ] 37: الرعد [  

 تاز بهالذي مي) آلية التبيان وأسلوب املخاطبة (  لتصف اللسانأتت صفة عريب  وأنَّ.. 
  :من صفات ، ومنها صفة الكتاب القرآن الكرمي مبا حيمله 

                                    

       ] 103: النحل [  

              

    ] 195 – 193: الشعراء [  

              

            ]12: حقاف األ [  
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القيمة الروحية اليت حتمل الشفاء للنفس املؤمنة ، تابعة للقرآن الكرمي راينا أنَّ و.. 

  :كذات تعود إليها مجيع الصفات 
                

  ] 82: سراء اإل[ 

، كذات  هو القرآن ، ويف اللوح احملفوظ ، املوجود يف الكتاب املكنونرأينا أنَّ و.. 
  : شاملة لكلِّ صفاا

          ] 78 - 77: الواقعة [  

           ]22 – 21: لربوج ا [    

هو ، ما متَّ إنزالُه من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا يف شهر رمضان رأينا أنَّ و.. 
  :تصف ا تشمل مجيع الصفات اليت تالقرآن الكرمي كذات 

            
       ] 185: البقرة [  
ن بكتاب اهللا تعاىل ، اعترضوا على القرآن الكرمي كذات شاملة يالكافررأينا أنَّ و.. 

  :لكلِّ صفاا ، وليس على جمرد صفة من صفاته 
               

                   

            ] 15: يونس [  
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        ] 40 – 37: يونس [  

               ] سبأ :

31 [  

              ] لتفص :

26 [    

             ] 31: الزخرف [  
لُّ الصفات ، التحدي لإلنس واجلن هو بالقرآن الكرمي كذات تعود إليها كورأينا أنَّ 

  :ليكون التحدي بالقرآن الكرمي وصفاته 
              

        ] 88: اإلسراء [  
هو القرآن ، ثقيل الذي يلقيه اهللا تعاىل على رسوله عليه السالم القول الرأينا أنَّ و.. 
: املزمل [        : كذات تعود إليها كلُّ الصفات ، الكرمي 

5 [ ..  
إنما كان ) مبعىن الوقوف على حقيقته ( تعليم اهللا تعاىل للقرآن الكرمي ورأينا أنَّ .. 

دة ، قبل حلوهلا يف جسمها وخضوعها لقوانني املكان والزمان للنفس ار:  
             ] 1: الرمحن – 

4 [  
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  ..، وبني ترتيله  الفارق بني إنزال القرآن الكرمي سنقف عندويف هذا السياق ، .. 
من ساحة إىل ساحة ، يعين تحولَه مبا  ))أنزلَ : من الفعل (( األمرِ أو الشيِء  إنزالُ.. 

  ..يوافق قوانني الساحة اليت أُنزلَ إليها ، لجعله مسخراً داخلَ إطارِ هذه الساحة 
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من ساحة إىل ساحة ، ال يعين )) من الفعل نزلَ (( بينما ترتيلُ األمرِ أو الشيء .. 

 ةل ، كما هو احلالُ يف حتولِ ماهيزاملُن ةالً يف ماهيوحل تزاملُن .. ةماهي زيلُ يعين ثباتنفالت
  ..املُنزل ما بني ساحيت التنزيل 

  
 

 

 

 

 

  
  

تبين ذلك ،  آيات كرميةالقرآنُ الكرمي انفرد بالترتيلِ من عند اِهللا تعاىل ، وهناك .. 
   ] 23: اإلنسان [         : منها على سبيلِ املثال 

الوقت ذاته ال نرى نصاً قُرآنياً واحداً يشري إىل ترتيلِ أي من الكُتبِ السماوِية ويف .. 
وهناك نص واحد يبين ترتيلَ التوراة ، ولكن  بِصيغة ..... اُألخرى من عند اِهللا تعاىل 

 هتعاىل املبين للمجهول ، وذلك يف قول :                 

                

    ] 93: آل عمران [ ..   
اللوح احملفوظ بصياغته اليت صاغه  فالقرآنُ الكرمي كما هو دون أي حتولٍ نزل من.. 

  .. وهنا مكمن معجِزته ، وانفراده عن باقي الكتبِ السماوية .. اُهللا تعاىل ا 
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الكُتب السماويةُ مجيعها دونَ استثناٍء أُنزِلت من عند اِهللا تعاىل كونها مناهج و.. 

رمي بالترتيلِ من عند اِهللا تعاىل ، كونه معجزةً عبادة ، يف الوقت الذي ينفرِد فيه القرآنُ الك
  :ويف النصني القُرآنيني التاليني أكرب دليلٍ على ذلك ..... ملتحمةً باملنهج 

                
   ] 3: ن آل عمرا[ 
            

       ] 136: النساء [   
  
 

 

 

 

  
  ، فالنصوص القرآنيةُ احلاملةتعريفُنا لإلنزال والترتيل مستنبطٌ من كتابِ اهللا تعاىلو.. 

قرآن الكـرمي أم بـأي   للفعل أنزلَ وتفرعاته ، وللفعل نزل وتفرعاته ، سواٌء ما يتعلّق بال
  ..مسألة أُخرى ، كُلُّها تؤكِّد صحةَ تعريفنا واستداللنا 

األمرِ أو الشيِء من ساحة إىل ساحة ، هو جعلُه مسخراً يف إطـارِ قـوانني    إنزال.. 
  :يقولُ تعاىل .. الساحة اليت متَّ اإلنزالُ إليها 

                                 

                                 

                ] 144 – 143: األنعام [   
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       ] 6: الزمر [  

هذه األزواجِ الثمانية من األنعام ، هو تسخريها وتذليلُها بني أيدينا ، جلعلها  إنزال.. 
أي هو إنزالُها من ساحة عدمِ التسخريِ والتذليل إىل ساحة التسخري .. ل الفائدة يف متناو

  ..والتذليلِ 
 محته لواقح للسحاب ، هي اآلليـة والرياح اليت يرسلُها اُهللا تعاىل بشراً بني يدي ر.. 

لته كماٍء اليت يتم ا استخراج املاِء من السحاب ، وحتويلُه من حالته يف السحاب إىل حا
  .. ولذلك نرى صيغةَ اإلنزال وليس الترتيل .. مسخرٍ للفائدة بني أيدينا 

                                 

       ...... .  ] 57: األعراف [   

         ...   ]22: احلجر [  

إنزالُ املاِء من املُزن واملُعصرات ، هو استخراجه منها وتسخريه بني أيـدينا ، أي  و.. 
زن واملُعصرات إىل حالته اليت نستخدمه ا ، ولذلك نرى صيغةَ هو حتويلُه من حالته يف املُ

  ..اإلنزال وليس الترتيل 
          ] 69: الواقعة [   

        ] 14: النبأ [  

بني أيدينا ليكون يف ساحة االستفادة والعمل ،  لُ احلديد هو تسخريه وتطويعهوإنزا.. 
 كمنافع ةالسلمي كبأسٍ بني البشر ، أم يف الصناعات ةاحلربي سواٌء كان ذلك يف الصناعات

  ..للبشر 
          ] 25: احلديد [  
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وإنزالُ اللباسِ لبين آدم هو تسخريه وتذليلُه بني أيديهم ، ليكون يف متناولِ النفـعِ  .. 

  ..والفائدة 
            ...  ]26: األعراف [  

  ..دها الكافرون ، هو حتولُها بصورة عالَمنا املادي وإنزالُ املالئكة باحليثية اليت يري.. 
 .......          ] 7: الفرقان [   

             ] 21: الفرقان [  

              ] 24: املؤمنون [   

              ] 14: فصلت [   
أنزلَ وتفرعاته يف كتابِ اِهللا تعاىل ، نستطيع إدراكَها  وكلُّ املسائل املتعلّقة بالفعل.. 

  ..من هذا املنظار 
ال يعين حتوالً يف ماهية  –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –بينما ترتيلُ األمرِ أو الشيء ، نراه .. 

ـ   يت متّ املُنزل ، وهذا خيتلف عن اإلنزال الذي يعين حتوالً يف املاهية مبا يناسب السـاحةَ ال
  ..ويف اآلية الكرمية التالية بيانٌ يؤكِّد هذه احلقيقة .. اإلنزالُ إليها 
                                        

                

                   ] 43: النور [  

 : ال نرى صيغةَ الترتيلِ يف خروجِ الودقِ من الركام ..               

  ..  د ، نرى صيغةَ الترتيلرالب بينما يف مسألة:       
         درالب من مراكزِ كثافة درنرى صورةً لترتيلِ الب ، ةالقرآني ففي هذه العبارة ،

.. ليس كَونه مستخرجاً من حالة أُخرى يف السماء ، كَونه برداً قَبلَ ترتيله وبعد ترتيله ، و
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وهذا ما تناسبه .. فمراكز كثافة البرد موجودةٌ يف السماء ، ومنها يرتَّلُ البرد مباهيته كَبرد 

  ..صيغةُ الترتيلِ وليس اإلنزال 
  ..وهذه احلقيقةُ نراها جليةً يف اآلية الكرمية .. 
             

                             ] األنفال :

11 [  
 ..هرصومـن    فاملاُء املُرتَّلُ هنا للتطهري ، ي واسـتخراجِه هحتويل اهللا تعاىل دون آليات

  ..ماهية أُخرى ، أي يصوره كترتيلٍ وليس كإنزال 
والقرآنُ الكرمي حينما يصور لنا املالئكةَ من زاوية عدمِ تغير ماهيتها قبلَ الترتيـلِ  .. 

  ..وبعده ، نراه يصورها لنا بصيغة الترتيل 
            

                  ] 26 – 25: الفرقان [  
ين تغيـر  وترتّلُ املالئكة بالروح من أمر اهللا تعاىل على قلوب بعض البشر ، ال يع.. 

  ..ماهيتها ، وال يعين متثّلَها لصورِ عاملنِا املادي 
                

             ] 2: النحل [   

              

                      ] 30: فصلت [   

                

    ] 4 – 3: القدر [  
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إنّ ترتيلَ املالئكة مباهيتها املالئكية دون أي متثّلٍ بصور عاملنا املادي ، ال يكون إالّ .. 

  ..إذا كان يف األرض مالئكةٌ ميشون 
            

           ] 95: اإلسراء [  
 ..  جيعلُهم غـري ، نا املاديلٍ إىل صورِ عالَمة دون حتوتهم املالئكيفترتّلُ املالئكة مباهي

  ..منظَرين 
               

                ] احلجر :

6 – 8 [  
مسألة املائدة اليت طلبها احلواريون وهذا الفارق بني اإلنزال والترتيل نراه جلياً يف .. 

وليس وفـق نـواميسِ    ، من عيسى عليه السالم ، فقد طلبوا مائدةً وفق نواميسِ السماء
 تها ، ولذلك طلبوها بصيغةلٍ يف ماهياألرض ، أي طلبوا مائدةً من السماء دون تغيريٍ وحتو

  ..الترتيل وليس اإلنزال 
             

                         ] 112: املائدة [  
وعيسى عليه السالم أدرك حقيقةَ طلبِهم ، وما يترتب عليه من عذاب يف حـال  .. 

ترتيلها ، ألنَّ ترتيلَها بصيغة الترتيل يعين آيةً كاملةً بنواميسِ السماء ، يقتضي  كُفْرِهم بعد
 :  ولذلك قال هلم عليـه السـالم   .. الكفر بعدها عذاباً كبرياً           

      ..  هـا إىلعيسى عليه السالم مائدةً من السماء بتحويل وبناًء على ذلك طلب
  ..اميسِ األرض ، بتغيريٍ وحتولٍ يف ماهيتها ، ولذلك طلبها بصيغة اإلنزالِ وليس الترتيل نو
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                            ] 114: املائدة [  

ولكن الرد اإلهلي جاء بترتيلِ هذه املائدة كما طلب احلواريونَ دون أي تغـيريٍ يف  .. 
 رمن العاملني ، ولذلك يصو أحد ال يذوقُه ها عذابب على الكفر بعد ترتيلها ، ليترتتماهي

  ..بصيغة الترتيل  القرآنُ الكرمي ذلك
                

          ] 115: املائدة [  
 .. هوالسلوى وترتيل على بـين إسـرائيل   وتتجلّى هذه احلقيقةُ أيضاً يف إنزال املن ..

 بصيغة تان تتعلّقات ، منها مريف كتابِ اهللا تعاىل ثالثَ مر والسلوى وردت فمسألةُ املن
  ..فما احلكمةُ يف ذلك .. اإلنزال ، ومرةٌ واحدةٌ تتعلّق بصيغة الترتيل 

   : وصف املن والسلوى يف كتاب اهللا تعاىل بصيغة الترتيل لقد .. 

        ٍم العجل ،  ، يف سياقهخاذبين إسرائيل وات ل معصيةما قَب رصوقُرآينٍّ ي
  ..لريى هذه احلقيقة ) طـه ( وبإمكان أي إنسان أن يعود إىل سورة 

ـ وهذا الوصف هو ..  ، دونَ أي  اًوصف للمن والسلوى باملاهية اليت نزلت ا متام
   : نرى أنَّ العبارات القرآنيةَ التاليةَ مباشرةً للعبارة القرآنيـة  .. ولذلك  ..حتويلٍ أو تبديل 

       إىل ظلمٍ قد وقع ، كما هو احلال يف شريال حتملُ ما ي
  .. املن والسلوى  العبارتني القرآنيتني املصورتني إلنزالِ

فالطغيانُ والظلم الناتج عن معصية بين إسرائيل هللا تعاىل واتخاذهم العجل ، والذي .. 
 العبارات هذهالسياقِ القرآينِّ السابقِ ل ي إىل غضبِ اهللا تعاىل ، مل يكن واقعاً حسبيؤد

..       وتصوير وقوعه نراه بعد العبارة القرآنية .. القرآنية 
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ولذلك فمسألةُ املن والسلوى املُصورةُ ذا السياق ، ما زالت كما هي دون أي حتويلٍ أو 

  ..تغيري ، ولذلك توصف بصيغة الترتيل وليس بصيغة اإلنزال 
            

                                   

                     ] 81 – 80: طـه [   
أما يف السياقِ القرآينِّ الذي يصور مرحلةَ ما بعد معصيتهِم واتخاذهم العجـلِ ،  .. 

فإننا نرى مسألةَ املن والسلوى بصيغة اإلنزال ، وبإمكان أي إنسان أن يعود إىل سـوريت  
  ..البقرة واألعراف لريى هذه احلقيقة 

 ..بياإلنزال ي بصيغة والسلوى إىل ما وهذا التصوير املن ةلَ يف ماهيوالتحو لنا التغيري ن
فالسياق القرآينُّ الذي يصف معصيتهم واتخاذَهم العجل ، هو سياق سـابق  .. هو أدىن 

    ران مسـألةَ املـنصـوتان تتني ، ولذلك فهاتان العبارتان القرآنيهلاتني العبارتني القرآني
نرى خلْف العبارتني القرآنيتني .. ولذلك .. د اتخاذهم العجل والسلوى يف سياقِ ما بع

        ] 57: البقــــرة [  ،    

    ] ة .. ]  160: األعرافنرى العبارةَ القرآني :     

   ..  

             

          ] 57: البقرة [   

              

      ] 160: األعراف [  
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 الذي حذَّرهم اهللا تعاىل من الوقوعِ فيه ، يف السياقِ التايل مباشرةً فالظلْم والطغيان.. 

       للعبارة القرآنية املصورة لترتيل املن والسلوى 

                                

      ] اُهللا ..  ] 81 – 80 :طـه هرصولِ ، يللعج خاذوات من معصية هذا الظلم
تعاىل يف السياقِ السابقِ للعبارتني املصورتني إلنزال املن والسلوى ، ويف هذا بيانٌ على أنَّ 

هيتها مسألةَ املن والسلوى أُنزلَت بعد أن كانت مرتَّلة ، أي تغيرت ماهيتها وحولَت عن ما
  ..اليت نزلت ا 

مل تقترن تفرعات الفعل نزلَ من بني الكتبِ السماوية ، كترتيلٍ من .. وكما قلنا .. 
نه معجزةً نازلةً  عند اهللا تعاىل ، إالَّ بالقرآنبكو الكرمي ينفرد القرآن الكرمي ، وذلك لكون

 حتويل أو تبديل ، ولذلك ال تستطيع اإلتيانَ مبثلها من السماء دون أي املخلوقات ..
وهناك ارتباطٌ واحد بالتوراة ، ولكن بصيغة املبين للمجهول ، كما بينا سابقاً ، وهذا 

  ....... : ياغة لُغوية من عند املالئكة يتعلَّق بترتيلِ التوراة كص         

       .......   ] 93:  آل عمران [ ..  
ويف الوقت ذاته نرى تفرعات الفعل أنزل تتعلّق بالكتب السماوية مبا فيها القرآن .. 

إذاً الكتب السماويةُ مجيعاً مبا .. .الكرمي ، وذلك لكونِها مناهج ميسرةً بني أيدي املُكلّفني 
رةً للفهم واإلدراك بني أيدي املُكلّفـني   فيها القرآن الكرمي ، أنزلت مناهجيسبينمـا  .. م

  ..ينفرد القرآنُ الكرمي بترتيله معجزةً من عند اِهللا تعاىل يتحدى ا اإلنس واجلن 

 


