
 

    

          

                                                                         
 

        

                   

    :  طهروناملُ عماقها إالَّىل أال يدخل إ، دالالت كتاب اهللا تعاىل .. 

    ] 79: الواقعة [  ..تلو فأي فكري ثسقرات املتناقضة هوى ط يالتصو
، مباهية صياغة نصوصه جهلٍ  وأي،  دالالت كتاب اهللا تعاىلعلى ، لعاملنا املخلوق 

  .. ، وجيعله غارقاً يف دياجري ظلمات التيهرؤية احلق يبعد اإلنسان عن ، ودالالت كلماته 
وهذا التلوث الفكري الذي ، هذا اجلهل مباهية صياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل .. 

يسجن فيه الكثريون تصورام ، ويسقطوا على دالالت كتاب اهللا تعاىل ، يتجلَّى يف 
،  ] 5: طه [         : تناول الكثريين لتفسري اآلية الكرمية

سواء يف التفاسري املوروثة ، أم  ..واآليات اُألخرى املُشاة هلا يف محل هذه املسألة 
  ..املعاصرة 
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بناًء  –هنا  –ختيلوا العرش  وجوهر تيههم أنهم، يف هذا األمر الكثريون تاه  لقد ..

اً ، ملني الذات اإلمادية هللا تعاىل كذوات املخلوقات تخيهلي ،عيدين الفاعل املستتر يف م
بالنتيجة .. ىل الذات اإلهلية إ    :      : كلمة 

مشاةً متاماً  –اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان  – كانت لوحة تصورام التائهة.. 
 ..املادي الذي منه حيكم البالد بناء اليف املادي من البشر على مقعده  حاكمٍأي  الستواء

  ..يلفظه كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً ، وهذا جتسيد للذات اإلهلية 
 :عندما سئل عن هذه اآلية الكرمية واملقولة املشهورة لإلمام مالك .. 


 ،  للهروبهي ، وال حتلُّ مشكلة هذا التيه ر حقيقة استحقاق من  تربيرتدب

  .. احلاملة هلذه املسألة صياغة النصوص القرآنية 
 أنَّ ، ] 5: طه [         : ما نراه يف اآلية الكرمية.. 

هو أقرب وهذا االسم اسم صفة هللا تعاىل ، هي ، و   : هي الكلمة األوىل فيها 

لصلة والروابط اليت تتصل ا ل صفةً ، كونهتعاىل     : الصفات للفظ اجلاللة
  ..املخلوقات كافّة باهللا تعاىل خالقها 

                   ] اإلسراء

 :110 [    

الذي يتعلَّق به املؤمنون حصراً ، وبني عطاء ،     : فما بني عطاء اإللوهية.. 
اً ،  ةاملخلوقات كافَّ بآثارهااليت تتعلَّق ، ة الصلة املستمرجلَّ بعطاء خالقهاتفاعالً مستمر 

باقي آثار ب -مجيعها  -تتعلَّق املخلوقات .. بني هذين العطاءين ..      : وعال

      ..         : صفات اهللا تعاىل 
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..  احلامل: ، وتعين ) ع ، ر ، ش ( من مشتقّات اجلر ،    وكلمة .. 
ش الشيء هو حامله فعر..  
              ]42: الكهف [   

             ]45: احلج [   

وهذا ما  .. تعين احلامل هلا الذي يرفعها -هنا  -   لمة نرى أنَّ ك..   

هي ف: مبعىن  ..    : يف العبارة     : كلمةبورود يتضح معنا 

  :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل  ...حواملها اليت ترفعها    فوق خاوية 

            ] 259: البقرة [  

              ]42: الكهف [  

  ..اً وغري املعروش ، هو غري احملمول عالي ..وبالتايل فاملعروش ، هو احملمول عالياً .. 
         .......   ] 141: األنعام [     

  ..والفعل يعرِش مبعىن يرفع عالياً .. 
             ] األعراف

 :137 [  

ع عالياً يوتاً مما يرفَب –وليس مبا يصنعه الناس له  –يتخذ بغريزته الفطرية .. نحل وال.. 
  .. لشجر إضافة التخاذه بيوتاً من اجلبال ، ومن ا ..
                

  ] 68: لنحل ا[ 

  ..حيث يصدر امللك أوامره ،  مقامه عال كمكان، امللك هو البناء املميز وعرش .. 
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           .......   ]100: يوسف [  

             

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

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

          ............    ] 42 - 23: النمل [   

، كوا حمكومة لقوانني املادة هذا هو إطار املعىن للعرش حينما يتعلَّق باملخلوقات .. 
ما هي دالالت العرش . ..لكن . ..ورافعه فعرش الشيء هو حامله ، .. واملكان والزمان 

   ..؟  ] 11: ى الشور[       : الذي حينما يتعلَّق باهللا تعاىل 
  ..سنقف عند مجيع النصوص القرآنية احلاملة للعرش املتعلِّق باهللا تعاىل .. 
              

            

            ] 54: األعراف [  

            

               
         ] 129 - 128: التوبة [   

              

                  

     ] 3: يونس [  
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           ] 7: هود [   

               

              

     ] 2: الرعد [  

                       

  ] 42: اإلسراء [ 
               

      ] 6 - 5: طه [    

                

         ] 23 - 22: األنبياء [   

               

            

                 

             ] 84: املؤمنون  - 

89 [  
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  ] 117 - 116: املؤمنون [ 

              

        ] 59: الفرقان [   

              

              ] 26 - 25: النمل [    
              

                 

                     

  ] 5 - 4: السجدة [ 

            

          ] 75: الزمر [    

           

            

        ] 7: غافر [   

              

      ] 15: غافر [  
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    ] 83 - 81: الزخرف [   

               

                  

                

    ] 5 - 4: احلديد [  
             

              ] 16: احلاقة 
- 18 [   

               ] 19: التكوير - 

20 [  

               ] 14: الربوج 

- 16 [   

  :ما نراه يف هذه النصوص الكرمية ، هو التايل .. 
وسنرى بإذن اهللا تعاىل أنَّ ..     : أُضيفت إىل اهللا تعاىل كلمة عرش  -  1

  ..تعريف اإلضافة هذا إنما يصف العرش قبل خلق السماوات واألرض 
             

     ............    ] 7: هود [  
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وكان ( : ومل يقل ،        :ما نراه أنَّ اهللا تعاىل يقول و
  ..     عليه إنما هو،     ي، فالعرش ليس املتعلَّق املاد )عرشه املاء 

  : أيضاً إىل رب املخاطب بالنص القرآين    : كلمة  وأضيفت.. 

   .. اية ما يصف العرش عندوسنرى بإذن اهللا تعاىل ، أنَّ تعريف اإلضافة هذا إن
  ..اهليئة احلالية لعامل اخللق 

             ] 17: احلاقّة [  

السماوات ( للكون ق املادي أن تعين املتعلّ   :  ال ميكن لكلمة وهنا أيضاً.. 

  ..     : إنما يقول  )وحيملها ( : فاهللا تعاىل مل يقل  ) ..واألرض 

              

             

     ] 17 – 14: احلاقّة [   
وهي املتعلَّق املادي  ]]      ،،   [[أنَّ  فما نراه.. 

  ..    للكون ، ختتلف عن 

  ..      ،،  : يوصف العرش يف كتاب اهللا تعاىل بالصفتني  -  2

                ] 129: التوبة [     

            ] 86: املؤمنون [   

           ] 116: املؤمنون [  

             ] 26: النمل [  
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  ..وذو العرش رب العرش ،  ..اهللا تعاىل  -  3
                ] 129: التوبة [     

 ............         ]42: إلسراء ا [  

          ] 22: األنبياء [  

            ] 86: املؤمنون [   

           ] 116: املؤمنون [  

             ] 26: النمل [   

          .......    ] 15: غافر [  

            ]82:  الزخرف [    

          ] 20: التكوير [  

           ] 15 - 14: الربوج [  

 أنَّب ، ، حتمل لنا بياناً ]]      ،،    [[: وهذه اجلملة .. 

    ، فة بأل التعريفوال ميكن أن  يتعلَّق بصفات اهللا تعاىل ،، ككلمة معر
: فكما أنَّ الكلمات  .......اهللا تعاىل  لصفاتآثار بأفعالٍ هي املتعلِّق ينتمي لعامل اخللق 

]]     ،،    ،،   [[ ة ، فإنَّ، هي صفات للذات اإلهلي : 

    يف العبارة :    ،  ةيتعلَّق بالصفات اإلهلي ..  

           ] 15 - 14: الربوج [  
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 حيث،  كتاب اهللا تعاىل نصوصمن  العديديف بشكلٍ جلي وهذا ما يتأكَّد معنا .. 
من الكلمات املعرفة بأل (( تعلِّق ما يضاف إليها  ]]     ،،   [[: كلمة 

  ..بصفات اهللا تعاىل )) التعريف 
              ] 105: البقرة [     

         .......    ] 133: األنعام [   

          .......    ] 3: غافر [      

           ] 58: الذاريات [  

          ] 78: الرمحن [   

        ] 3: املعارج [  

     :بأنَّ الكلمات  –جمرد ختيل  – يتخيلن أ فيه روح ، ، فهل من املمكن لعاقل.. 
]]     ،،     ،،     ،،    ، ،  

  ،،    [[  ، فة بأل التعريف ، وككلماتضافة معرلكلمة م :    

]]     ،،   [[ ّهي وليس  –تنتمي قاً باهللا تعاىل ، من املمكن أن تعل
  ..؟  ون الزمان واملكانلعامل اخللق احملكوم لقان –متعلّقاا من املخلوقات 

صاحب  –بالنسبة للمخلوقات  –  تعين ]]     ،،   [[وكون كلمة .. 
فإنَّ هذا ال  ، ) صاحبهتعين  –من املخلوقات  –فذو الشيء  ( الوارد بعدهااملضاف إليه 

بة مع فالصح.. أبداً .. العرش شيئاً مادياً  مع اعتبار، ميكن إسقاطه على الذات اإلهلية 
عن االشتراك مع  ةٌوالذات اإلهلية مرتّه ..ما  جانبٍتعين اشتراكاً معه يف ، الشيء 
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نرى أنَّ .. من هنا .. عن احلدوث  ةًكون الذات اإلهلية مرتّه ،يف أي جانب  املخلوقات

  ..اهللا تعاىل نفى عنه اتخاذ صحبة املخلوقات 
                

         ] 101: األنعام [  

               
    ]43: اء األنبي [   

             ] 3: اجلن [  

   : يقتضي عدم تعلّقه بالصحبة      : فترتيه اهللا تعاىل .. 

   ... كلمة لوكيف :]]     ،،   [[  حيث ، باهللا تعاىل املتعلّقة

لقوانني الزمان  ي خملوقٍ حمكومٍماد صحبةً لشيٍءأن تعين ،     : يضاف إليها
  ..!!! ؟، وحنن نراها ترد وسط صفات هللا تعاىل )) حسب التخيالت السفيهة ((  واملكان
          ]  15 - 14: الربوج [  

كفعلٍ من آثار صفات (( ال ينتمي إىل عامل اخللق     : من هنا نرى أنَّ.. 
     : فاجلملة ...، إنما يتعلَّق بصفات اهللا تعاىل احملكوم لقوانني املكان والزمان )) اهللا تعاىل 

]]      ،،    [[ ، علِّق العرش بصفات اهللا تعاىل ت..  

اليت  ، السبع على ربوبية السماوات،    وهذا يتأكَّد معنا بعطف ربوبية .. 
  ..عامل اخللق  جسد )مع األرض ( هي 
            ] 86: املؤمنون [  
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    : العبارةيعطف  حيثمن داللة ،    ف حرف العطما يعنيه ف.. 

  على العبارة :       ، أدىن واضح وجلي ملن عنده حد
   ..من إدراك قواعد اللغة 

  ..بتكرار ترتيه رب العرش ، كبدل لترتيه رب السماوات واألرض يتأكَّد معنا هذا و
             ]82:  الزخرف [    

العرش خيتلف بينما  ..) كون الرب سبحانه وتعاىل واحداً ( فالبدل هو يف الربوبية .. 
 صحيحجاء معلِّم أمحد وحممود معلّم فاطمة ، : فعندما نقول .. عن السماوات واألرض 

، واملعلِّم هو ذاته محد وحممود ، كون البدل هو للمعلم معلِّم فاطمة هو بدل من معلّم أ أنَّ
يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة وال ميكن لعاقل  ..فاطمة غري أمحد وحممود .. لكن .. 

ن أ، ونَّ فاطمة هي ذاا أمحد وحممود إ:  أن يقول، وعنده ذرة من روح ، العربية 
   ..السماوات واألرض ذاته شهد ذه اآلية الكرمية على أنَّ العرش هو يست

 –كعامل ينتمي إليه  –أمر خمتلف متاماً     أنَّ –أبداً  –ال شك  ..إذاً .. 

وهذا يدركه كلُّ من عنده ذرة من العلم  ..     : عن عامل اخللق
  ..كتاب اهللا تعاىل يف تدبر آيات 

 –كما نرى  –فالنص لسماوات واألرض ، صفةً لأن يكون العرش  ومن املستحيل.. 
ومن هذا املنظار ، فإنَّ  ..للذات اإلهلية ، من منظار علم اهللا تعاىل حيمل ترتيهاً إهلياً 

 هنا ، هو عطف ترتيه هللا العطفف.. السماوات واألرض مسألة أُخرى غري مسألة العرش 
حيث ،     : األمر األول هو  ..يف أمرين خمتلفني  سبحانه وتعاىل

   : حيث ربه اهللا تعاىل ،    : ربهما اهللا تعاىل ، واألمر الثاين هو 

       . . مبعىن: تعاىل اهللا وتسامى رب 
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يف هذين ، السماوات واألرض ، تعاىل اهللا وتسامى رب العرش ، عما يصفه البشر 

إنَّ ما يفتريه البشر على اهللا فلو كانت السماوات واألرض هي ذاا العرش ، ف.. األمرين 
 اهللا تعاىل يف ، هو ذاته ما يفتريه البشر على    : مسألة تعاىل يف 

للسماوات  بناء على الوهم القائل بكون العرش صفةً(( وبالتايل ..    :  مسألة

    : احملمول بقوله تعاىل ، فإنَّ ترتيه اهللا تعاىل )) واألرض 
  ية مباشرة احملمول بالعبارة التال  تعاىل، يكون هو ذاته ترتيه اهللا :  

  ،  قد عطف األمر على ذاته وبالتايل حال  ..يكون النصوهذا م..  
البحث السليم يف كتاب اهللا تعاىل ، ال يكون بفرض التصورات اليت ما أنزل اهللا .. 

ىل نتائج ال حيملها النص إكمقدمات تفرض على النص ، للوصول ، تعاىل ا من سلطان 
  .. من قريب وال من بعيد ال

عامل ما بني العرش و -كانتماء  -تربط  ال توجد يف كتاب اهللا تعاىل ولو إشارة - 4
  ..ففي قوله تعاىل  ...األمر  حاملٌ لعاملتوجد دالئل على أنَّ العرش و.. إطالقاً  ..اخللق 
              
                  

     ] 3: يونس [  

من ، ألمر اهللا تعاىل لتدبري  حتمل داللةة ، ، حالي     : نرى أنَّ مجلة .. 

فإنَّ تدبري األمر هو    وحىت لو كانت خرباً ثانياً ل .. على العرش  خالل االستواء
  .. بعد االستواء على العرش ، وأيضاً حتى لو فرضنا أنها استئنافية 
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:    بعد خلق السماوات واألرض الذي متَّ ش قوله أنَّ االستواء على العر أودما 

        يف تسيري شؤون  ألمرإلهلي لتدبري االهو ، ، حال فعله ،
   :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل  ..عامل اخللق 
              

                 

                     

  .. حالية     حيث اجلملة ..  ] 5 - 4: السجدة [ 
   :وأيضاً يف قوله تعاىل .. 

               

              
     ] 2: الرعد [  

أم ، تعاىل    سواٌء كانت خرباً للفظ اجلاللة     نرى أنَّ اجلملة .. 

   ، وقبل اجلملة       استئنافاً ، فإنها بعد اجلملة 

   مباشرة..  
  :وأيضاً يف قوله تعاىل .. 
               

                  



          15                  

                

    ] 5 - 4: احلديد [  
  : الية هي تتبعها مجلة ح       : نرى أنَّ اجلملة .. 

                 .. ى لووحت

 مباشرة        : فرضنا أنها مستأنفة ، فإنَّ ورودها خلف اجلملة 

واالستواء )) علم مشاهدة مكانية زمانية ((     لم اهللا تعاىليشري إىل العالقة بني ع
  ..على العرش 

 .. واآلية الكرمية التالية يظهر فيها تعلُّق عامل األمر بالعرش بشكلٍ جلي:  
              

            
            ] 54: األعراف [  

    : حالية ، وأيضاً اجلملة      : نرى أنَّ مجلة .. 

        ، أو من مفعوله ) حاثَّاً ( حال من فاعل يطلبه    طالباً له ، و : مبعىن  ..

  منصوبة عطفاً على      ، و ) حمثوثاً ( 

   .. و    و .. حال منها    رور متعلِّقان جار وجم

  ..    بكلمة

       : كلُّ ما حيدث يف عامل اخللق .. إذاً .. 

  .......  لى العرش كحال لالستواء ع :      
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اآلية هذه العبارة األخرية يف  وتأيت.. تسخري بأمر اهللا تعاىل  حالُ فعله هو.. كلُّ ذلك .. 

يعودان إىل اهللا ) وعامل األمر ، عامل اخللق ( الكرمية كتبيان لكون هذين العامليني املتمايزين 
  ..           : تعاىل 

 ..    أداة استفتاح وتنبيه ..    مجار وجمرور متعلِّقان مبحذوف خرب مقد

 ..    رمبتدأ مؤخ ..     عطف على    ..    فعل

بدل أو صفة     .. لفظ اجلاللة فاعل    .. س وترتَّه  تقدمبعىنماضٍ جامد 

 ..    هما .. مضاف إليهفعاملا اخللق واألمر يعودان إىل اهللا تعاىل ، وهو رب..  

أنَّ  ، نرى           : يف العبارة القرآنية و.. 

تشمل وهي صيغة شاملة ، هي صيغة مصدر معرفة بأل التعريف ،    : الصيغة 

هي صيغة مصدر معرفة بأل     : وأيضاً الصيغة .. كلَّ ما هو يف عامل اخللق 
يف عامل كلُّ ما : مبعىن .. تشمل كلَّ ما هو يف عامل األمر وهي صيغة شاملة ، التعريف ، 

  ..، وكلُّ ما يف عامل األمر يعود يف إجياده إىل اهللا تعاىل اخللق يعود يف خلقه إىل اهللا تعاىل 
، ناتج عن كون        : وتقدمي عامل اخللق على عامل األمر .. 

  عامل اخللق  أمور بريلتدالناموس احلامل اكتمال إطار ل قب)  كمادة( عامل اخللق مت خلقه 
على االستواء ، وهذا يوازي تقدمي خلق السماوات واألرض  .. )السماوات واألرض ( 

   ..            : على العرش 
فهل يستوي اهللا   ...مادياً  وال ميكن لعاقل فيه ذرة من روح أن يتخيل العرش شيئاً.. 
ويكون حال هذا ،  ي من عامل اخللقعلى شيٍء ماد –حسب التصورات السفيهة  –تعاىل 

ليس عامل اخللق تدار شؤونه عرب عامل أ!!! .. ؟ذاته شؤون عامل اخللق تدبري هو االستواء 
 حاالًمر األعامل أن يتخيل فيه ذرة من روح من املمكن لعاقل كيف ف !!! ..مر ؟األ
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أن يتخيل عامل كيف من املمكن لعاقل !!! .. كيف ؟..  !!!عامل اخللق ؟ على لالستواء

عندما تكون األهواء السفيهة معياراً ومنظاراً ال .. لكن  !!! ..على من عامل األمر ؟أ اخللق
   .. ترى دالالت كتاب اهللا تعاىل إالَّ من خالله ، فالنتيجة هي الضالل واإلضالل

، أنَّ الكرسي هو اإلطار احلاوي لعامل اخللق املادي  ما نراه يف كتاب اهللا تعاىل ، - 5
  :واضحة وجلية يف بيان ذلك        : العبارة حيث 

                   

                 

              
             ] 255: البقرة [  

    : ، حمتواة يف الكرسي) جسد عامل اخللق ( فالسماوات واألرض .. 

    ..  هللا تعاىل ) كحامل لعامل اخللق ( وإضافة الكرسي   

فة من صفاته جلّ وعال  تعاىل صفعلم اهللا ..    ختتلف عن إضافة العلم هللا تعاىل
، واملتعلِّقة بعامل اخللق  اصفاالذات اإلهلية وبينما الكرسي هو من األعيان املنفصلة عن  ..
  ..مسألة إضافة األعيان هللا تعاىل  عند –إن شاء اهللا تعاىل  –ولنا وقفة  ..

  ..يه سلطان علمن مللكه ، وملا له تعلّق املادي املهو ، وحتى كرسي سليمان .. 
              ] 34: ص [    

هو املتعلّق ، تؤكِّد لنا أنَّ كرسي سليمان عليه السالم ،     : فكلمة.. 

ما هو غري  على،     : قى ما هو ماديكيف ميكن أن يل.. وإالَّ  ..املادي مللكه 

ج ، ( مشتقّات اجلذر .. .!!! كيف ؟ ...؟       : مادي 
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انب مادي ، حيث ترد يف كتاب اهللا تعاىل لتصف اجلانب املادي حصراً ، كج) س ، د 

  : اآليتنيترد أربع مرات ، يف هذه اآلية الكرمية ، ويف 
                

             ] 148: األعراف [      

                

    ] 88: طه [ 

وقع  امراد بين إسرائيل ، لملهو حتقيق  لفالعجل الذي أخرجه السامري لبين إسرائي.. 
  : بعدما شاهدوا قوماً يعكفون على ذلك، عبادة األصنام  هم من تزينييف نفوس
               

               ] 138: األعراف [      

،  هذا الغياباستغلَّ السامري  ، همويف غياب موسى عليه السالم عن.. ذلك بعد .. 
  :) عجالً جسداً ( مادياً  صنماً –من حليهم  –ليعمل هلم 
             
            

       ] 88 – 87: طه [   

تصور لنا صناعة متثالٍ من مادة زينة القوم       :  العبارة

تصور لنا حتويل هذا        : والعبارة .. وهي احللي 
أمر موسى عليه .. ولذلك .. التمثال املادي كجسد له خوار ، إىل صنمٍ للعكوف عليه 

  .. السالم بتحريق هذا الصنم وبنسفه يف اليم نسفاً ، كونه أصبح معبوداً لبين إسرائيل
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  ] 97: طه [ 

تبين لنا صورة جسم لعجل ،       : أنَّ العبارة  فما نراه ..
  .. ر، ولكن له خوا) صورة جسم ( سداً ولكن ، ليس جسماً ، فاحللي أُخرجت هلم ج

مشتقّني ، ودالالما واضحة جلية ) ج ، س ، م ( ففي كتاب اهللا تعاىل نرى للجذر 
  ..)  اجلسد( بأنها تعين اجلسم احلي املكون من حلم ودم ، وليس جمرد املادة احملسوسة 

              ] 247: البقرة [  

               ] 4: املنافقون [   

ل كلَّ دالالت واسعةً تشم) ج ، س ، د ( يف كتاب اهللا تعاىل حتمل مشتقّات اجلذر .. 
.. تأكل الطعام ، أم كانت ال تأكل الطعام ، سواٌء كانت حيةً  صورة مادية تتمثّل جبسد

ة ، سواء كانت من اللحم والدم  فاجلسد اسمأو مل تكن ) جسم ( لكل صورة مادي ،
ى معنا هذا املعىن يتجلَّ.. وهذا على خالف اجلسم بأنه حصراً من الدم واللحم .. كذلك 

  ) :ج ، س ، د ( ات اجلذر حيث املشتق الرابع واألخري من مشتقّ، التايل  يف قوله تعاىل
               

                      

  ] 8 – 7: األنبياء [ 

وما : هي صفة جسد ، مبعىن      ما نراه أنَّ اجلملة القرآنية .. 
جعلنا األنبياء ذوي جسد غري طاعمني ، أي مل جنعلهم جسداً ال يأكلون ، بل جسداً حياً 

ال وما جعلناهم جسداً ليس فيه حياة : يأكلون الطعام ، مبعىن ) جسماً ( من دمٍ وحلم 
   .. يأكلون الطعام ، ولكن جعلناهم جسداً فيه حياة يأكلون الطعام
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         وبإمكاننا أن نقرأ قول اهللا تعاىل .. 
ال يقتضي  –يف إطاره العام  –كون اجلسد  [[وما جعلنهم جسداً أبداً : بأنه يعين 

  .. ، وبالتايل ما جعلناهم ال يأكلون الطعام ]]يأكل الطعام حياً ياً بالضرورة جسماً ماد
  :ما الداللة اليت يريد اهللا تعاىل إيصاهلا لنا من هذه الصيغة : وهنا سؤال يطرح نفسه ..  
        ؟ ..  

  : بون من محل األنبياء كبشر لرساالت اهللا تعاىليتعج بون برساالت اهللا تعاىلاملكذِّ..  
             

    ] 63: األعراف [     
  : فاملكذِّبون يريدون أن جييء ملك مع الرسول البشر.. 
              

                   ] هود :
12 [     

يا ، يكون يف صورة جسد ، كصورة ، وصورة اجلسد وإنزال امللك إىل احلياة الدن.. 
  : هذه بالتأكيد ليست جسماً من دمٍ وحلم ، فال تأكل الطعام ، وال تصل إليه أصالً

                

               

          ] 70 – 69: هود [  

،          هنا نرى عظمة الصياغة القرآنيةمن 
، مبعىن أنَّ ) كاملالئكة ( بأنها تنفي كون الرسل البشر صور أجساد ال تصل إىل الطعام 

  .. تأكل الطعام ، كباقي البشر) أجساماً ( اهللا تعاىل جعل رسله البشر أجساداً حية 
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 أنَّ ، نرى ] 88: طه [          ويف قوله تعاىل .. 

، كصفة للعجل الذي أخرجه السامري حصراً ، ، تعين اجلانب املادي     كلمة

، وهي ما مييز هذا اجلسد املادي ،     :  نرى إتباع هذه الكلمة بالعبارةو
  ..بين إسرائيل  –بذلك  –حيث أضلّ السامري 

 ، ان حقيقة واضحة جلية يف كتاب اهللا تعاىلاهلدف من هذا التوسع يف الشرح هو بي
    ألقى صورة مادية ومبا أنَّ اهللا تعاىل.. صورة مادية  لكلِّ اسمهو اجلسد أنَّ 

             : على كرسي سليمان 

فاملادة ال تلقى .. املتعلّق املادي مللكه سليمان هو  أنَّ كرسي..  نستنتج..  ] 34: ص [ 
  ..إالَّ على مادة ، وال ميكن إلقاء ما هو مادي على ما هو ليس مادياً 

  : وهذا املعىن للكرسي بأنه متعلّق املادة كمادة ، يتجلّى يف قوله تعاىل .. 

      ] فالكرسي هو اإلطار احلامل  .. ] 255: البقرة
الناموس احلامل لعامل األمر ،  إطار هو والعرش ) ..عامل اخللق ( للسماوات واألرض 

...  ، عرب هذا الناموس) السماوات واألرض ( حيث يدبر جلَّ وعال أمور عامل اخللق 
  ..يكون من خالل االستواء على العرش ، ) رض السماوات واأل( دبري األمر لعاملنا هذا تف

6 - كما بيهو إطار العرش .. ا ن تدبري الناموس احلامل لعامل األمر ، الذي عربه يتم
خلقت من قد ) جسد عامل اخللق ( وملَّا كانت السماوات واألرض .. عامل اخللق  شؤون

تدبري اإلهلي لعامل اخللق ، موجود قبل ال عربه يتممادة سابقة لوجودها ، فإنَّ العرش الذي 
  ..خلق السماوات واألرض 
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           ] 7: هود [  

، نرى فيها العرش مضافاً هللا تعاىل ،       : فالصيغة .. 
السماوات واألرض خلق اكتمال قبل  هو هنا ، رش املعينعالو ...ه كان على املاء وأن ..

سلطانه تدبري شؤون عامل اخللق ، كان الناموس احلامل لعامل األمر ، الذي عربه يتم فإطار 
  ..لسماوات واألرض ااملادة املوجودة قبل خلق  على املاء ، كون املاء هو -آنذاك  -

   : يف العبارة القرآنية    : ما نراه أنَّ كلمة ف.. 

    ر لنا كينونة العرش يف مرحلة ما قبل اكتمال خلق السماواتتصو ،

          : واألرض يف ستة أيام 

     .. إطار فكينونةتدبري  الناموس احلامل لعامل األمر ، الذي عربه يتم

أنَّ سلطان اهللا : مبعىن  ..على املاء  تكان -آنذاك  -   شؤون عامل اخللق 
     ..تدبري أمور عامل اخللق ، كان على املاء تعاىل يف 

   : وما خلفها ،    : الم التعليل يف كلمة حرف و.. 

     ،اه متعلِّقاً بكلمة نر :   ..  هو من ، فخلْق السماوات واألرض
  .. اةوهذا حياكي اهلدف من خلْق املوت واحلي.. أجل اختبارنا أينا أحسن عمالً 

             ] 2: امللك [  
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لو كان العرش يعين املتعلَّق املادي ، لكان هو املاء ، وليس على  ابقاً ،وكما قلنا س.. 

  : إنما يقول جلَّ وعال  )وكان عرشه املاء ( : فاهللا تعاىل مل يقل .. املاء 
     .. ة موجودةليست هي ذات العرش  –آنذاك  –إذاً املاء كماد ..  

، وأنَّ األرض مكونة    كتاب اهللا تعاىل ، أنَّ السماوات هي  يبين لنا - 7
  ..أيضاً من سبع طبقات ، وأنَّ األمر اإلهلي يترتَّل بينهن 

              

               ] 12: الطالق [  
مع االستواء ، يرد ) حامل لعامل األمر إطار ك( فهل هذا يتعلَّق بكون اقتران العرش .. 

  ..سبع مرات يف كتاب اهللا تعاىل ؟ 
        ] 45: األعراف [  

         ] 3: يونس [  

         ] 2: الرعد [  

       ] 5: طه [    

        ] 59: الفرقان [   

        ]4: سجدة ال [  

         ] 4: احلديد [  
  :عطف ربوبية العرش على ربوبية السماوات واألرض  - 8
            ] 85: املؤمنون [  

            ] 82: الزخرف [   
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مع كون العرش موجوداً قبل خلق السماوات واألرض ، إضافة إىل كون االستواء .. 

يؤكِّد صحة ما نذهب .. كلُّ ذلك .. على العرش قد متَّ بعد خلق السماوات واألرض 
تدبري األمر ، الذي عربه يتم  الناموس احلامل لعاملهو إطار إليه يف البحث ، بأنَّ العرش 

  ..شؤون عامل اخللق 
تدبري شؤون  الناموس احلامل لعامل األمر ، الذي عربه يتمإطار مبا أنَّ العرش هو  - 9 

 ..تضي أنهم شركاء مع اهللا تعاىل فإنَّ افتراض وجود آهلة مع اهللا تعاىل ، يق ،عامل اخللق 
 –يف هذه احلالة املفترضة  –وكون هؤالء اآلهلة ،  ذي العرش تعاىل كون اهللا.. وبالتايل 

   : العرشهذا ربوبية الشراكة يف هلم سبيلٌ إىل سيكون ، شركاء مع اهللا تعاىل ، إذاً 

               ] 42: اإلسراء [ 
تعاىل اهللا ف.. بسبب تعدد األوامر للشيء ذاته ، السماوات واألرض  ستفسد.. لتايل وبا ..

     :ه الذين يزعمون بوجود آهلة مع ترتّه عن شرك املشركنيرب العرش و

              ]22: بياء األن [ ..  

             : فقوله تعاىل  ..

  ،  ةَ ماؤكِّد صحفالعبارة .. يف تعريفنا للعرش ذهب إليه ، ني :   
      ، تعين وصول اآلهلة املفترضني إىل السماوات واألرض ، ال

:    ألنَّ وجودهم املُفترض هو أصالً يف السماوات واألرض ، وهذا ما حتمله داللة كلمة 
   :           .. . هذه العبارة :   

     ،  الناموس احلامل لعامل األمر ، تعين وصول اآلهلة املفترضني إىل
 ت ..وبالتايل .. ) السماوات واألرض ( تدبري شؤون عامل اخللق الذي عربه يتمد أوامر تعد

ستفسد السماوات  ..وبالتايل .. ة املُفترضني على عدد اآلهلوختتلف تدبري أمور عامل اخللق 
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الناموس احلامل إطار : العرش هو .. العرش ليس السماوات واألرض .. إذاً  ..ألرض وا

السماوات واألرض ( تدبري شؤون عامل اخللق  لعامل األمر ، الذي عربه يتم.. (  
  ..ومن قمة اجلهل توهم ذلك .. ال يعين أنه بناٌء من مادة  محل املالئكة للعرش – 10
           

            

        ] 7: غافر [   

الناموس إطار بأنَّ العرش هو ، ة ما نذهب إليه يؤكِّد صح، محل املالئكة للعرش .. 
، عرب ) السماوات واألرض ( احلامل لعامل األمر ، حيث يدبر جلَّ وعال أمور عامل اخللق 

 شؤوندبري اليت من خالهلا يتم ت، فاملالئكة هي اليت حتمل األوامر اإلهلية .. . هذا الناموس
  ..عامل اخللق 

ليس محالً مادياً   (( حيملون: تعين      : العبارة القرآنية .. 
عامل  حمتوى )) اجلهلة، كما يتوهم ألنَّ العرش ليس بناء مادياً  ، كحمل البهائم لألثقال

، كقيمة هو جمموعة األوامر اإلهلية  وعامل األمر ..، إىل عامل اخللق لتسيري شؤونه األمر 
، كإطار حييط بعامل األمر حيملون كلَّ األوامر احملمولة بالعرش : مبعىن .. معنوية غري مادية 

  ..إىل عامل اخللق 
مادياً حتمله املالئكة ، كما حتمل البهائم  تصور العرش بناًء، من قمة اجلهل ف.. 

      : ذو العرش ف اهللا تعاىل بأنه فكيف يوص.. األثقال املادية 

     ] اً  ، ] 15 - 14: الربوجمبعىن .. !!! ؟ويكون العرش شيئاً مادي :
  !!! ..كيف ؟ .. !!!؟ يشيٍء ماد وذموصوفاً بأنه كيف يكون اهللا تعاىل 

ى عند من يتخيل العرش شيئاً مادياً ، ويعيد الضمري تتجلَّ، هة والسفاقمة املهزلة .. 
          : يف اآلية الكرمية    : يف كلمة الفاعل 
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وهو يعلم أنَّ االستواء على العرش متَّ بعد خلق  كذات ، ،ىل اهللا تعاىل إ،  ] 5: طه [ 

  ..جلية يف ذلك    : األرض ، بنصوص صرحية حيث كلمة السماوات و

              

    ] 54: األعراف [  
، كانوا يعلمون خالل التاريخ  الم يف تفسري هذه اآلية الكرميةالذين توقّفوا عن الك.. 

العرش على  اليت تعطف االستواء على،    : داللة كلمة يعلمون داللة االستواء ، و

ىل اهللا إ   : وإعادم للضمري الفاعل يف كلمة  ..خلق السماوات واألرض 
 ذلك كلُّ.. مع إدراكهم لترتيه الذات اإلهلية عن احلدوث والتحول من حالٍ حلال تعاىل ، 

جيعلهم ، ألنَّ فيهم من الروح ما دفعهم للتوقّف عن الكالم يف تفسري هذه اآلية الكرمية  ..
  ..إلساءة للذات اإلهلية قّفون عن أي كالم يؤدي إىل ايتو

، اليت تعطف االستواء على العرش على خلق    : أما اجلاهل بداللة كلمة .. 
دوث والتحول ما بني بكون الذات اإلهلية مرتّهة عن احل واجلاهل ..رض السماوات واأل

اليت ترد وسط كلمات ترد ،     : واجلاهل بكون العبارة  ..حالٍ وحال 

 -  14: الربوج [            :كصفة للذات اإلهلية 

 :     واجلاهل بكون البدل يف قوله تعاىل  ..تبعاد كون العرش شيئاً مادياً ، حتتم اس ] 15
            ]82:  الزخرف [  ،

من جهة والسماوات واألرض من جهة ، وليس ما بني العرش    :  للربوبيةهو 
،  عن الزعم بأنَّ العرش جسد مادييردعه جهله  لن.. هذا اجلاهل .. ما بينا ، كأُخرى 

، على هذا من استوى بعد أن مل يكن مستوياً  –كذات  –أنَّ اهللا تعاىل هو عن الزعم و
  ..اجلسد املادي 
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:  نرى أنَّ كلمة ، ] 5: طه [        : ويف قوله تعاىل .. 

    اإلمتام واإلكمال  : الته تدور يف إطار، ودال) س ، و ، ي : ( من اجلذر
) س ، و ، ي ( وهذا واضح يف كتاب اهللا تعاىل ، فاملتصفِّح ملشتقّات اجلذر واالستقرار ، 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل يرى ذلك جلياً 
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مسألتان متقابلتان ، ) س ، و ، ي ( تعلَّق مبشتق من مشتقّات اجلذر تعندما و.. 

 كونفي،  التقابلهذه على ))) اإلمتام واإلكمال واالستقرار (((  ط دالالت هذا اجلذرتسقَ
  :بينهما  مقابلةً، واالستقرار اإلمتام واإلكمال التماثل واالعتدال ، هو متعلَّق 

         ] 100: املائدة [  

             ] 50: األنعام [   

          ] 16: الرعد [  
             ] 18: السجدة [  

          ] 22: فاطر [  

             ] 9: الزمر [   

          ] لت34: فص [  

           ] 20: احلشر [  

قارنة مسألتني متقابلتني ، تعلّقاً مب تكونالت التماثل واالعتدال فما نراه أنَّ دال.. 
أصل دالالت هذا اجلذر أما  ..فقط  .. )س ، و ، ي ( مبشتق من مشتقّات اجلذر 

  .. اإلمتام واإلكمال واالستقرارهو فاللغوي 
رد لالستواء هو املتعلِّقة باالستواء على العرش ، نرى أنَّ املعىن ا ةيات الكرميويف اآل.. 
يات الكرمية ال توجد ، ففي مجيع هذه اآل )))اإلمتام واإلكمال واالستقرار ((( ذاته 

  ..، دون أي مقابلة إنما هناك استواء على العرش  ..مسألتان متقابلتان تتعلّقان باالستواء 
     :  قوله تعاىليف     : ومن قمة اجلهالة ختيل كلمة.. 

                 ]يونس 

  وبني مسألةال توجد مقابلة بني اهللا تعاىلف ...مبعىن االعتدال والتماثل  على أنها،  ] 3: 
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 يوجد ما يتماثل مع اهللا الف،  هكذا مقارنةوال ميكن أن توجد .. ين أُخرى يف االستواء املع

هذا التماثل .. لو فرضنا جدالً وجود هذا التماثل ، لو فرضنا ذلك جدالً و ..تعاىل 
بني اهللا تعاىل التماثل هو : رمبا يقول سفيه ... !!!!!!! من ؟بني سيكون بني اهللا تعاىل و

كالتقابل الذي خمتلفتان ل اهللا تعاىل وذاته مسألتان متقابلتان ه: وهنا نقول .. ذاته بني و
!!!!!!! رأيناه يف النصوص القرآنية اليت تتعلَّق يف كلٍّ منها مسألتان متقابلتان باالستواء ؟

وهل اهللا تعاىل مل يكن متماثالً مع ذاته قبل االنتهاء من خلق السماوات واألرض .. 
  !!!!!!! .. تعاىل عن ذلك علواً كبرياً ؟ ،ا وأصبح متماثالً مع ذاته بعده

 :          مع إعادة فاعلالتصور السفيه بأنَّ االستواء هنا مبعىن التماثل واالعتدال ، .. 
    ، ن مل يكن أبعد  متماثالً مع ذاته ،يعين أنَّ اهللا تعاىل أصبح إىل اهللا تعاىل

     : قوله تعاىل يف    : فكلمة  ..متماثالً مع ذاته 

          ، واضحة بأنَّ االستواء املعين حصل بعد االنتهاء
قبل االنتهاء من خلق  هناك استواءنه مل يكن أمن خلق السماوات واألرض ، مبعىن 

   .. السماوات واألرض
س ، و ، ( االستواء املعين يف هذه اآليات الكرمية ، هو ذاته الدالالت احملمولة باجلذر 

ن أوما جيب ))) .. اإلمتام واإلكمال واالستقرار : ((( يف كتاب اهللا تعاىل ، ويعين ) ي 
قاس تحينما تتعلَّق باهللا تعاىل ،  -وكافّة اجلذور اللغوية  - دالالت هذا اجلذر نعلمه أنَّ

: علينا أن نرفع تصوراتنا املادية ، وأن نتصور الدالالت يف معيار : على اهللا تعاىل ، مبعىن 
        ] 11: الشورى [ ..  

، فالذي ق املسائل باهللا تعاىل ، ليس كتعلّقها مبا هو دون اهللا تعاىل تعلّما نعنيه أنَّ .. 
.. هللا تعاىل ، وليس املسائل املتعلِّقه به جلَّ وعال ، واملضافة إليه ليس كمثله شيء هو ا

حينما تتعلَّق مبا هو ماهيتها هذه املسائل املتعلِّقة باهللا تعاىل ، واملضافة إليه ، ختتلف .. لكن 
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كون اهللا تعاىل ليس كمثله وذلك دون اهللا تعاىل ، وحينما تضاف ملا هو دون اهللا تعاىل ، 

ناقة صاحل عليه السالم ، أضيفت إىل . ..مثالً . ..ي تضاف إليه ، وتتعلَّق به ، وهشيء 
  ..اهللا تعاىل 

                ] 73: األعراف [     
الناقة ليست  هذه.. ولكن .. الذي ليس كمثله شيء هو اهللا تعاىل ، وليس الناقة .. 

  ..كباقي النوق ، كوا مضافة هللا تعاىل الذي ليس كمثله شيء 
الناموس احلامل لعامل األمر ، حيث يدبر جلَّ هو إطار رأينا أنَّ العرش كنا قد و.. 

فاالستواء ليس .. ، عرب هذا الناموس ) السماوات واألرض ( وعال أمور عامل اخللق 
ة زمانييةً مكانية حركةً مادأمرالذي متَّ واكتمل هو  ..أبداً  ..ة ، حدثت مع الذات اإلهلي 

، حال كونه جلَّ وعال يدبر ) العرش ( على بيان الناموس احلامل لعامل األمر ، اهللا تعاىل 
  ..، عرب هذا الناموس ) السماوات واألرض ( أمور عامل اخللق 

الكلمة القرآنية ثابتة مستمدة  دالالت ، نرى أنَّ يف صياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل.. 
السياق .. لكن .. ، ال يغري من هذه الدالالت  امن جذرها اللغوي ، وأنَّ السياق احمليط 

بناء الدالالت الذي  يف) ثابتة الدالالت ( حدد مست دالالا كلبنة ي، احمليط بالكلمة 
ذه القيمة ( احلرف ويدخل فكما أنَّ دالالت احلرف القرآين ثابتة ، ..  حيمله النص

مع خصوصية ترتيب احلروف  يشاركيف بناء الكلمات املختلفة ، وحبيث ) الداللية الثابتة 
الكلمة كقيمة .. كذلك .. دالالت الكلمة يف بناء  –يف ذات جسم الكلمة  - احمليطة به 

  ..، من سياقها احمليط ا داللية ثابتة ، يتحدد مست دالالا يف بناء اجلملة اليت تنتمي إليها 
  :هو قوله تعاىل .. لنأخذ مثاالً .. 
             ] 129: طه [     
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 ..الكرمي  يف النص :          نرى يف حرف ،

مبتدأ حمذوف اخلرب ، :    .. ، أنَّ الواو استئنافية    : اع لوجود االمتن

جار      ..   : صفة لكلمة    : ومجلة .. تقديره موجودة 

 فعل ماض ناقص ، والالم واقعة يف      ..  : وجمرور متعلِّقان بكلمة 

    .. يعود على اإلهالك ) هو ( ، وامسها ضمري مستتر بتقدير    جواب 
  ..خرب كان 

ليعطف    ويأيت حرف العطف يف كلمة .. وإىل هنا السياق واضح .. 

ى لكان ولوال أجلٌ مسم: مبعىن ..    : على كلمة    : األجل وصفته 

، ساقنا    : فما بني حرف العطف وكلمة أجل يف الكلمة .. الك لزاماً اإله

ساقنا السياق أيضاً     ، وبعد اجلملة ) لوال ( السياق إلدخال داللة كلمة 
  ) ..لكان اإلهالك الزماً : ( إىل إدخال داللة مجلة كاملة هي 

ولوال أجلٌ : خل يف بناء من املعىن والدالالت هو تد    فاجلملة .. 

    : مسمى لكان اإلهالك لزاماً ، متَّ استحضاره من اجلملة السابقة هلا 

     ..  
  ..لننظر يف قوله تعاىل .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
           ] 129:  5 - 4الربوج [  
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 ..    فعل ماض مبين للمجهول ..    نائب فاعل ..   

، بدل    : بعد ذلك تأيت كلمة .. وإىل هنا السياق واضح .. مضاف إليه 

  ..   صفة النار مضافة لكلمة    .. اشتمال 

: ، بتقدير    متَّ تقدير مضاف لكلمة .. وبتبسيط لألمر .. باختصار شديد .. 
لنائب الفاعل واملضاف إليه ) قُتل ( ومت تقدير فعل مبين للمجهول )) .. أصحاب النار (( 
لسياق ، ليكون استنباطاً من ا    : أي متَّ تقدير )) .. أصحاب النار (( 

  )) ..قُتل أصحاب األخدود ، قُتل أصحاب النار ذات الوقود : (( معىن اآليتني معاً 
من تناولنا ملسألة العرش واالستواء ، يف كتاب اهللا تعاىل ، ومن ، وبناء على ما سبق .. 

يف    ، نرى أنَّ فاعل الفعل       : منظار قوله تعاىل 

، اهللا تعاىل  ) رأم( : هو  ، ] 5: طه [        قوله تعاىل 

   : ليكون معىن العبارة  ..وليس ذات اهللا تعاىل عن ذلك علواً كبرياً 

    :متَّ واكتمل  ، الرمحن )الناموس احلامل لعامل األمر بيان  على،  ) رهأم
، عرب ) السماوات واألرض ( ل كونه جلَّ وعال يدبر أمور عامل اخللق ا، ح) العرش ( 

رتَّهة عن احلدوث والتحول ، وكون العرش هو فكون الذات اإلهلية م ..هذا الناموس 
مناً يف هذه العبارة ضحممولة ،  )ه رأم( ، فإنَّ داللة كلمة  لعامل األمرامل اإلطار احل

  :ولتقريب الصورة إىل الذهن ، لنقف عند قوله تعاىل . ..القرآنية 
               

                ] 5: النجم  - 
10 [  
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يتعلَّق         : ىل ما قبل اآلية الكرميةكلّه إ السياق.. 

هو جربيل      : ال شك أنَّ الذيف عليه السالم ،) الروح األمني ( جبربيل 

      :ة اآلية الكرمييف    : كلمة .. لكن .. عليه السالم 

  فوقسياق الضمائر جبربيل عليه السالم ، ليكون الضمري املستتر الفاعل تعلّق  ، ت

كون ال تفالعبودية يف هذا السياق الروحي  ..ىل اهللا تعاىل إ عائداً    : يف كلمة

      : فأوحى اهللا تعاىل إىل عبده ما أوحى :مبعىن ..  إالَّ هللا تعاىل

  ..  
العرش هو اإلطار هة عن التحول واحلدوث ، وكون رتَّكون الذات اإلهلية م.. أيضاً .. 
السماوات ( عامل اخللق  شؤوناهللا تعاىل يف تدبري  ريكون أملعامل األمر ، وعربه احلامل 

، القرآنية  ضمرة ، يف هذه العبارة، م )ره أم( يقتضي وجود كلمة ، فإنَّ ذلك ) واألرض 
  : فقوله تعاىل  ..ويف غريها من العبارات احلاملة ملسألة االستواء على العرش 

     ه على بيان الناموس احلامل لعامل الرمحن ، متَّ واكتم: يعينرل أم
، ) السماوات واألرض ( ، حال كونه جلَّ وعال يدبر أمور عامل اخللق ) العرش ( األمر 

امللك ، متَّ واكتمل أمره : مثالً  إىل الذهن ، نقوللتقريب الصورة و. ..عرب هذا الناموس 
أمور البالد من خالل هذا  على بيان الدستور احلامل حلكم البالد ، حال كونه يدير

  :يف قوله تعاىل .. مثالً .. .....الدستور 
              

                  
     ] 3: يونس [  
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متّ كم اهللا تعاىل الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام ، مثّ إنَّ رب: يكون املعىن .. 

، حال كونه جلَّ ) العرش ( اكتمل أمره تعاىل على بيان الناموس احلامل لعامل األمر و
  ..، عرب هذا الناموس ) السماوات واألرض ( خللق وعال يدبر أمور عامل ا

     :  : وما رأيناه يف إعادة الضمري الفاعل يف كلمة .. 
    ر اهللا تعاىله تعاىل وليس إىل ذات اهللا تعاىل ،  إىل أمنراه أيضاً يف قول:  

              

          ] 29: البقرة [  

               

              
       ] لت11 – 10: فص [  

      بعد أن مل يكن مستوياً فالذي استوى إىل السماء .. 
تعاىل اهللا تعاىل عن السفهاء ، ليس اهللا تعاىل كذات تتحرك من مكان آلخر ، كما يتخيل 

  ..الذي استوى إىل السماء هو أمر اهللا تعاىل .. ذلك علواً كبرياً 
، مثل  تعلّق العرش بالربوبيةداللة ويف سياق هذا البحث ، ال بد من الوقوف عند .. 
  –وحامله  – وكيف يتعلَّق عامل األمر،        : اىلقوله تع

  ..بالربوبية ؟ 
 -  ، بالصيغة  وأ، )) عامل اخللق : (( عبارة بالصيغة  مل ترديف كتاب اهللا تعاىل :

وكلٌّ  .. ]]     ،،    [[: الصيغتان  تردإنما  )) ..عامل األمر (( 
مستقل عن اآلخر ،  تشري إىل عاملٍوكلٌّ منهما  صيغة مصدر معرف بأل التعريف ، منهما

  :هللا تعاىل ، أنهما يعودان يف وجودمها  –يف العبارة القرآنية احلاملة هلما  –وما جيمعهما 
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            ] 54: األعراف [   
هذا ال .. لكن .. شرح املسألة  من أجل تبسيطهو ، العبارتني  واستخدامنا هلاتني.. 
يف كتاب اهللا تعاىل هناك ساحتان متمايزتان ،  ..هاتني العبارتني ليستا صحيحتني  يعين أنَّ

أن نطلق على ، و)) عامل اخللق : (( ا املصطلح مبإمكاننا أن نطلق على الساحة األوىل منه
     يف النظرية الثانية  فصلت ذلكوقد )) .. عامل األمر : (( صطلح ما املالساحة الثانية منه

  :ثالث مراتب  أنَّ للوجودويف كتاب قصة الوجود ، وبينت  ، )القدر ( 
 وهوالزمان ، وهو وجود مطلق غري حمكوم للمكان و: الذّات اإلهلية وصفاا  – 1

، سواء موجودات عامل خرى وإليه تعود كلُّ املوجودات اُأل ،كان والزمان حاكم للم
  ..األمر ، أم خملوقات عامل اخللق 

وهو وجود غري حمكوم للمكان والزمان ) : كالروح والقرآن الكرمي ( عامل األمر  – 2
مباشرةً وهذا الوجود يتعلَّق بصفات اهللا تعاىل .. ولكنه ليس حاكماً للمكان والزمان  ..
  ..ويف ساحة هذا الوجود ال جتتمع املتناقضات .. 

فهو عامل وما جيب علمه أنَّ عامل األمر ليس حمتوى يف الذات اإلهلية وصفاا ، .. 
  ..بالصفات اإلهلية مباشراً مستقل عن الذات اإلهلية وصفاا ، ويتعلَّق تعلّقاً 

  :ويتكون من مرتبتني : عامل اخللق  – 3
وهذا الوجود على الرغم من أنه ) : كالنفس البشرية ( وجود خملوق غري حمسوس  –أ 

، ) أي ينتمي إىل عامل ما فوق املادة واملكان والزمان ( متحرر من قانون املكان والزمان 
ه خيضع لقوانني املكان والزمان حينما يكالنإالّ أن ، ات املادةّ يف عامل احلسفس ؤطَّر جبزئي

  ..        البشرية حينما تكون داخل اجلسم
وهو وجود ) : نا متنتمي إليه أجسا عامل املادة الذي( خملوق حمسوس  وجود –ب 

  ..حمكوم لقوانني املكان والزمان 
  ..يف وجودمها يعودان هللا تعاىل ) وعامل األمر ، عامل اخللق ( هذان العاملان و.. 
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            ] 54: األعراف [   

أ ، ( هي صيغة مصدر ، وبالتايل ، شاملة لكلّ معاين اجلذر اللغوي    كلمة .. 
وما نراه يف كتاب اهللا تعاىل ، أنَّ األمر يتم قضاُء وجوده من اهللا تعاىل ، أوالً ) .. م ، ر 

  :من اهللا تعاىل    ا األمر كينونته املستقلّة بكلمة يأخذ هذ.. وبعد ذلك .. 

           ] 117: البقرة [  

           ] 47: آل عمران [  
           ] 35: مرمي [  

           ] 68: غافر [   

  

  
 
 

 
 

 

      

 

 

 
 

 



          37                  
يتلقَّى األمر .. بعد ذلك .. هناك قضاء نابع من ذات اهللا تعاىل إلجياد األمر .. إذاً  ..

يكون األمر كياناً مفعوالً يف مرتبته ، فاهللا .. بعد ذلك ..    من اهللا تعاىل كلمة 
  :تعاىل غالب على أمره 

       ]35: ء النسا [  

            ] 21: يوسف [   

له كينونته املستقلّة يف عامله ، وخيضع لفعل اهللا تعاىل ، حيث يتم      ..إذاً .. 

   ] 5: الطالق [         : إنزاله إىل عاملنا 
وجوده من اهللا تعاىل ، بعد ذلك ، تلقَّى من اهللا  املوجود يف عامل األمر ، متَّ قضاُء.. 

بعد ذلك ، أصبح موجوداً وخاضعاً ألفعال اهللا تعاىل ولربوبية اهللا  ،   تعاىل كلمة 
ن مرتبة الذات اإلهلية فموجودات عامل األمر ، هي يف مرتبة مستقلّة ، وأدىن م.. تعاىل 

  ..وتتعلَّق تعلّقاً بصفات اهللا تعاىل .. وصفاا 
   ، تخلق يف هذا العامل املخلوق أيضاً بكلمة ) األشياء ( وخملوقات عامل اخللق 

  :من اهللا تعاىل 
             ]40: حل الن [    

             ] 82: يس [  

الذي قضى اهللا تعاىل د األمر والذي به يوج    : فأمر اهللا تعاىل النابع من ذاته.. 

    :من ذاته  هو ذاته أمر اهللا تعاىل النابعيف عامل األمر ككينونة مستقلّة ، وجوده 
موجود  [[وكالمها  ...والذي به أراد اهللا تعاىل وجود الشيء كمخلوق يف عامل اخللق 

  ..أدىن من مرتبة الذات اإلهلية وصفاا  ]]وخملوق عامل اخللق  ،عامل األمر 
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علينا أن منيز وهنا  ..مر الذي يتعلَّق بصفاته مباشرة اهللا تعاىل هو الذي أوجد عامل األ

وخبلق عناصر عامل ، بإجياد عناصر عامل األمر يف عامل األمر  تعاىل النابع من ذاتهبني أمر اهللا 
، كأعيان منفصلة عن الذات اإلهلية وصفاا  جهة ، وبني عناصر عامل األمر من اخللق ،

   ..من جهة أُخرى 
خلاص به اخلاضع لربوبية اهللا ا ، وعناصر عامل اخللق ، لكلٍّ منها عاملهعناصر عامل األمر 

 :ىل نفهم قوله تعابنا أن كيف .. وإالَّ . .تعاىل ، والذي هو دون الذات اإلهلية وصفاا 
            ] صل اهلاء يف .. ؟  ] 5: الطالقأليس الضمري املت

ع لفعلٍ هو ضخ     : أليس.. ؟      : ىليعود إ    : كلمة

أنَّ ذات اهللا  –جمرد ختيل  –خيل هل من املمكن لعاقل أن يت.. ؟     : اإلنزال
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تصور لنا موجوداً      : العبارة.. إذاً  !!! ..تعاىل وصفاته خاضعة ألفعاله ؟
،  اا ، غري خاضع للزمان واملكانمنتمياً لعامل األمر ، منفصالً عن الذات اإلهلية وصف

     :من اهللا تعاىل     : إجياده بكلمة قضى اهللا تعاىل وجوده ، ومتَّ

      اإلنزال الذي فاعله اهللا تعاىل  متَّ خضوعه لفعل، و ..  

خيتلف عن املستقل بذاته كمنتمي لعامل األمر ،      :هذا املوجود .. إذاً .. 
فما نعنيه مبوجودات عامل  ..وعال بإجياد هذا املوجود  مر اهللا تعاىل النابع من ذاته جلَّأ

ذاا ليس أمر اهللا تعاىل النابع من ذاته بإجيادها ، إنما هي ، كذوات مستقلّة بذاا  األمر
  ..كموجودات أُوجِدت بأمر اهللا تعاىل النابع من ذاته ، وخضعت ألفعال اهللا تعاىل 

شأن خملوقات عامل بذلك ية اهللا تعاىل ، شأا وموجودات عامل األمر ، خاضعة لربوب.. 
  : لننظر يف قوله تعاىل .. اخللق 
                 

               ] 4 - 1: القدر [  

 ..؟       : ب قتعلَّي    : كلمة يف) هم ( أليس الضمري  ..

   :  لربوبية اهللا تعاىلخيضعان       :أال يعين ذلك أنَّ 

         أال تشمل كلمة .. ؟:      كلَّ عناصر
أليس الروح األمني عليه السالم هو ذاته .. عامل األمر مبا فيها الروح األمني عليه السالم ؟ 

       : يف قوله تعاىل    : املعين بكلمة 

        ] لفعل اإلرسال من اهللا  ] 17: مرمي والذي خضع ،

      ..؟    : تعاىل 
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تعاىل ، حيث خلق عامل اخللق الذي حيتاج يف كلِّ حلظة هللا هو الذي اهللا تعاىل ، .. 

          : يعطيه اهللا تعاىل حيثيات وجوده 

               ] 41: فاطر [  

 ..ات وجوده يف كلِّ حلظة هو عامل اخللق فالذي حيتاج هللا تعاىل يف حيثي  

   ة الثانيةنت يف النظريمن خالله ، بينما عامل األمر .. ) القدر ( ، كما بي يتم
واألرض   السماءفبأمر اهللا تعاىل تقوم  ..األمر اإلهلي بإعطاء حيثيات الوجود لعامل اخللق 

  ..الزماين املكاين يف عاملها ، يف كلِّ حلظة 
           ] 25: الروم [  

يكون من من الزوال يف كلِّ حلظة ، ) عامل اخللق ( إمساك السماوات واألرض إنَّ .. 
ذي لاس ، عرب النامو) السماوات واألرض ( مور عامل اخللق اهللا تعاىل أل تدبريخالل 
  .. لعامل األمر كحامل،  هتعاىل على بيان اهللا رأم اكتمل
من ) كالروح والقرآن الكرمي ( ومن اخلطأ الكبري النظر إىل موجودات عامل األمر .. 

ومن اخلطأ الكبري  ..منظار الزمان واملكان الذي حيكمنا ككائنات تنتمي إىل عامل اخللق 
جمرد عن الزمان  روحي من منظار) سماوات واألرض لا( النظر إىل موجودات عامل اخللق 

  ..فهما عاملان مستقالَّن ، لكلٍّ منهما حدوده اليت متيزه عن اآلخر .. واملكان 
إىل زمنٍ حمدد يتعلَّق ) كالروح والقرآن الكرمي ( إنَّ إرجاع موجودات عامل األمر .. 

معيارٍ ال  ها يفها ، هو حماولة لوضعببداية وجود –وإحساسنا به  وفق مفهومنا للزمان –
  ..ينتمي إىل عاملها أصالً ، كالذي يريد معرفة أوزان األشياء عرب معيار األلوان 

على مادة السماوات واألرض ، )) عامل اخللق (( من هنا نرى أنَّ إطالق العبارة .. 
على )) امل األمر ع(( وإطالق العبارة  ..ليس مناقضاً مل ما حيمله كتاب اهللا تعاىل 
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ليس مناقضاً مل ما حيمله كتاب اهللا موجودات هذا العامل كالروح والقرآن الكرمي ، 

  : فقوله تعاىل ... تعاىل
                    

  ] 85: اإلسراء [ 

               

                 
   ] 52: الشورى [ 

كتاب يبين لنا ، ويف الوقت ذات .. مر بين لنا تعلَّق الروح والقرآن الكرمي بعامل األي.. 
  ..األشياء بعامل اخللق  اهللا تعاىل يف العديد من آياته الكرمية تعلَّق كلِّ

 - ، العبارة  يف كتاب اهللا تعاىل     ، كلمة تتعلَّق    فيها

اعتماداً ، بالبشر     : ومن قمة اجلهالة حصر دالالت كلمة.. يط سياق احملبال
بالقرآن  اًمنذَر عامل اجلنأليس  ..ة بالبشر اصاخلقرآنية السياقات بعض العلى ورودها يف 

  :الكرمي 
             

               

               

               

                

     ] 32 - 29: األحقاف [  
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  :يف قوله تعاىل ؟     : هل من املمكن استثناء عامل اجلن من كلمة.. 

            ] 1: الفرقان [    

  ..يست ربوبية اهللا تعاىل تتعلَّق بعاملي اإلنس واجلن ؟ أل.. 
        ] 27: اإلسراء [       

 .......              ] 50: الكهف [  

             

       ] لت29: فص [   

عامل ( السموات واألرض البشر ومبادة من قمة اجلهالة حصر ربوبية اهللا تعاىل ب.. 
جسد مادي  –مبعناها ارد كما ترد يف قوله تعاىل التايل  –   فهل  ) ..اخللق 

  ..؟ ) السماوات واألرض ( لق من مادة عامل اخل
          ] 180: الصافات [    

  ..؟ البشر عامل من ، هم هل من حيمل العرش ومن حوله .. 
            

             

             

           ] 8 - 7: غافر [   

لى من حيمل العرش تعود ع، اليت ترد مرتني يف هذا النص    ، أليست كلمة .. 
كعامل ( يتعلَّقون أليس محلة العرش   ..؟ ، الذين ال شك أنهم ليسوا من البشر ومن حوله 

  ..؟    : بالربوبية ) آخر غري عامل البشر 
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  ..هل خزنة جهنم ينتمون إىل عامل البشر ؟ .. 
                  

  ] 49: غافر [ 

  ..؟    بالربوبية  )كعامل آخر غري عامل البشر (  أليس خزنة جهنم يتعلَّقون.. 
 وربعامل املالئكة ،  ورب، عامل اجلن  ورب، عامل اإلنس  رب أليس اهللا تعاىل.. 

عنده ، من املكن لعاقل فكيف إذاً  ...؟ دون مستوى ذاته وصفاته هي اليت امل العو كلِّ
 :العبارة دالالت بالبشر ، وحيصر    : كلمة دالالت أن حيصر ذرة من روح ، 

     يف قوله تعاىلوذلك .. ؟ بعامل اخللق :  

              

            

            ] 54: األعراف [  

ات تشمل كلَّ خملوقصيغة مصدر معرف بأل التعريف ، ،    : أليست كلمة 

تشمل ، صيغة مصدر معرف بأل التعريف ،      :أليست كلمة .. عامل اخللق ؟ 

يف  –واألمر  تعيد عاملي اخللق   : أليست كلمة .. كلَّ موجودات عامل األمر ؟ 

كلَّ العوامل     : فكيف إذاً ال تشمل العبارة .. له جلَّ وعال ؟  –وجودمها 
  ..يف عاملي اخللق واألمر ؟ 

 - ، ة إضافة  يف كتاب اهللا تعاىلمن عاملي ( األعيان املنفصلة عن الذات اإلهلي
جزٌء من الذات أنَّ هذه األعيان  –إلضافة هذه ا –إىل اهللا تعاىل ، ال تعين ) اخللق واألمر 

  :علينا أن نعلم أنَّ املضاف إىل اهللا تعاىل نوعان ..... ..اإلهلية 
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 –  ، ا ، كالكالم ، والسمعصفات ال تقوم بأنفسها ، وليس هلا كيان مستقل بذا

ة فهذه الصفات إذا أُضيفت هللا سبحانه وتعاىل ، تكون إضاف..... ، والبصر ، والعلم 
هي صفات غري خملوقة ، وهي ..... صفة ملوصوف ا ، فعلم اهللا تعاىل وحياته وقدرته و 

  ..قدمية قدم اهللا تعاىل 
 –  ، أعيان منفصلة عن الذات اإلهلية ، كالروح ، والرسول ، والعبد ، والبيت

  ..، والنور والناقة ، واألرض 
          ] 125: البقرة [    
               ] 73: األعراف [     
           ] 158: األعراف [         
            ] 29: احلجر [  
            ] 30: مرمي [           
          ] 91 :األنبياء [           

               

              

                   

            ] 35: النور [                   
 ..ها اهللا تعاىل بأن أفهذه األعيان خن خصوصية صضافها إىل امسه العظيم ، إضافةً تبي

ه هلا ، فهي تؤدي إىل اهللا تعاىل ، وإىل رؤية إجيادها ، وخلقها ، وصنعها واختيارها ، وحب
  ..نور منهجه العظيم 
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فالروح .. الروح جزٌء منه جلَّ وعال  ح إىل اهللا تعاىل ، ال تعين أنَّإضافة كلمة الروف.. 

هللا تعاىل ، كعودة  ) يف وجوده( ، وعامل األمر يعود لعامل األمر  ينتمي –كما رأينا  –
أنَّ إضافة  توهميومن  ...       : تعاىل  هللا ) يف خلقه ( عامل اخللق

ث مبقياس التمثيل ، ملو فتوهمه تعين أنَّ الروح جزٌء من الذات اإلهلية ،، الروح هللا تعاىل 
فجميع األشياء املخلوقة .. ي تعوده العقل من صفات املخلوقات اليت يقع عليها احلس الذ

وهو يريد فرض .. اليت يقع عليها احلس ، مكونة من أجزاء ، وحييط ا املكان والزمان 
 ..تصوراته امللوثة بصفات املخلوقات على اخلالق سبحانه وتعاىل 

خلقه هللا عاىل تبين لنا أنَّ حامل عامل اخللق يعود يف فكما أنَّ إضافة الكرسي هللا ت.. 
               :تعاىل 

ود يف يع ، األمرحامل عامل تبين لنا أنَّ  ، ، فإنَّ إضافة العرش هللا تعاىل ] 255: البقرة [ 
     ،، ] 17: احلاقّة [          : وجوده هللا تعاىل 

        ] 7: هود [ ..  
 -  يتعلَّق بالصفات ،  )كالروح والقرآن الكرمي ( عدم إدراك كون عامل األمر

جعل النصارى يتبنون إلوهية عيسى عليه ية وصفاا ، حمتوى يف الذات اإلهلية ، وليس اإلهل
املوجود ) القرآن الكرمي ( حيسبون نص كتاب اهللا تعاىل  املسلمنيوجعل بعض السالم ، 

  ..من صفات اهللا تعاىل  صفةبني أيدينا ، 
تعاىل ، وقد بينت  الصلة واملدد والقرىب من اهللا: الروح يف كتاب اهللا تعاىل يعين .. 

، فال عالقة للروح بسر احلياة يف اجلسم ، ) القدر ( ذلك بالتفصيل يف النظرية الثانية 
 ..قاد بذلك مبين على ثقافة وضعية ال أساس هلا يف كتاب اهللا تعاىل تإطالقاً ، واالع

  ..أبداً  .. الروح من ذات اهللا تعاىل وصفاتهال تعين أنَّ ، وإضافة الروح هللا تعاىل 
  :قوله تعاىل يف  ...مثالً .. 
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      ] ادلة22: ا [     
تعين وأيدهم مبدد منه جلَّ وعال ،      نرى أنَّ العبارة القرآنية 

معىن  فبعد اإلميان حصلوا على هذا املدد ، فال ميكن لعاقل أن يتصور بأنَّ.. وقرم إليه 
  .. الروح هنا هو سر احلياة اليت تدخل اجلسم فتجعله حياً 

  : قوله تعاىليف : مثالً .. 

                

     ] 2: النحل [     
تعين املدد اإلهلي الذي حتمله املالئكة      نرى أنَّ العبارة القرآنية 

  ..كي ينذروا ويدعوا إىل وحدانية اهللا تعاىل        لبعض العباد 
وصيغة املصدر شاملة ، ) ر ، و ، ح ( هو صيغة مصدر للجذر ..  الروح: مثالً .. 

  : كما نعلم ، وهذا املعىن للمصدر يتجلّى أمام أعيننا يف قوله تعاىل 
                          

     ] 87: يوسف [ 
وال ميكن لعاقل أن .. والقرىب منه  لة اهللا تعاىل ومددهتعين ص      العبارة ..

وضمن هذا اإلطار من املعىن تفهم .. يتخيل بأنَّ معىن الروح هو سر احلياة يف اجلسم 
  :يف الصورة القرآنية التالية    دالالت كلمة 



          47                  

              ] 88: الواقعة – 
89 [     

وجربيل عليه السالم ، هو الصلة األمينة بني اهللا تعاىل وعباده ، وبالتايل يوصف .. 
  ..بالروح األمني 
             ] 193: الشعراء – 

194 [     
هي الروح الذي ، هذه الفطرة .. وكلُّ مولود يولد على الفطرة النقية الطاهرة .. 

  ..ينفخه اهللا تعاىل يف هذا املولود ، بعد تسويته إنساناً كامالً 
                

                

         ] 9 – 7: السجدة [     
نفخ  ونفخ الروح يف آدم عليه السالم كان بعد تسويته إنساناً كامالً ، وال يعين.. 

  ..الروح فيه إعطاَءه سر احلياة يف جسمه ، كما يتصور الكثريون 
              ] 29: احلجر [     

اكتمال خلقه كإنسان ، ودخول م ومتا، تعين     العبارة القرآنية .. 

وأعطيته مدداً مني تعين       والعبارة القرآنية .. ه يف جسمه نفس
  ..إيل  وقربته،  وصلة

الروح هو الصلة مع اهللا تعاىل ، والقرىب منه ، واملدد الذي حيصل عليه املؤمنون .. 
حىت الذي نفخ وبالتايل فالكافر يفقد هذا الروح .. نتيجة صدقهم وإخالصهم هللا تعاىل 

  ..فيه عند والدته ، نتيجة ابتعاده عن صراط اهللا تعاىل 
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هذا املعىن للروح جيهله اجلاهلون ، فيحسبون أنه سر احلياة والوجود ، وجيهلون أنَّ .. 

، ويتعامون عن  عن الذات اإلهليةإضافته هللا تعاىل هي من نوع إضافة األعيان املنفصلة 
وأنَّ هذا ينفي كونه منتمياً ملرتبة الذات ، عاىل قد خضع لألفعال كون الروح املضاف هللا ت

  : اإلهلية وصفاا 
                ] مرمي :

17 [  ..  
] الروح يعين سر احلياة يف الذات  يف حال فرض أنَّ[ هل من املمكن لعاقل أن يتخيل 

قد أرسل سر حياته ملرمي عليها السالم ، وبقي دون  )تعاىل عن ذلك علواً كبرياً( أنّ اهللا 
حىت دون إدراك معىن الروح ودون إدراك التمييز بني إضافة !!!!!!! .. هذا السر ؟

قل أن يتخيل بأنَّ اهللا الصفات وبني إضافة األعيان املنفصلة ، حىت دون ذلك ، كيف لعا
تعاىل عن ذلك علواً كبرياً يرسل سر حياته وسر وجوده ، وأنَّ هذا السر يتمثَّل يف عاملنا 

  !!!!!!! ..كيف ؟ !!!!!!! ..املادي املخلوق بشراً سوياً ؟
  ] 11: الشورى [             أمل يقل تعاىل .. 

كيف إذاً .. أليس البشر شيئاً ؟ .. تعين مثل مثله ؟     أليست كلمة 
وهل ذات اهللا !!! .. سيتمثَّل سر ذات اهللا تعاىل وحياته بشراً سوياً كما يتوهم الضالّون ؟

  ! ..!!!!!!تعاىل وصفاته ختضع ألفعاله كفعل اإلرسال ؟
، ال يعين ذلك أنَّ  جلَّ وعال هه من تعاىل يف كتابه الكرمي عن أمرٍ بأنعندما خيربنا اهللا.. 

ساً على ، وذلك قياعلواً كبرياً هذا األمر هو جزء من ماهية اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك 
ة التصرف ته وحريأنَّ هذا األمر يعود يف خصوصيذلك إمنا يعين .. بعض تصوراتنا املادية 

  ..هللا تعاىل به إىل ا
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     ] 112: آل عمران [     
          ] 8: احلشر [     

إىل اهللا تعاىل ، تبين لنا أمرين يف ) الذي ينفخه اهللا تعاىل يف البشر ( فإضافة الروح .. 
  :الوقت ذاته 
 –  ه صفة من صفات اهللا تعاىل ، والالروح الذي ينتمي لعامل األمر ، ال يعين أن

.. يعين أنه مبستوى الذات اإلهلية وصفاا ، وال يعين أنه حمتوى يف الذات اإلهلية وصفاا 
يتعلَّق بصفات اهللا تعاىل ، وينتمي لعامل األمر ، كعامل أدىن من الذات  –كما بينا  –وح الر

  ..اإلهلية وصفاا 
 –  إضافة الروح إىل اهللا تعاىل ، هي إضافة تشريف ، كون الروح يتعلَّق بصفات

  ..اهللا تعاىل 
  : مل األمر ال شك أنَّ القرآن الكرمي روح من أمر اهللا تعاىل ، ينتمي لعا.. 

               

                ] الشورى :

القرآن الكرمي يتعلَّق بصفات اهللا تعاىل ، وليس صفةً من : من هنا قلنا ، ونقول ..  ] 52
ال نستطيع أن ندرك أياً من صفات اهللا تعاىل ، لكننا  –كبشر  –صفات اهللا تعاىل ، فنحن 

املعىن ( فكالم اهللا تعاىل  .. جانباً من دالالت كتاب اهللا تعاىل  –على قدر علمنا  –ندرك 
، والذي ال سبيل ملخلوق أن حييط بأي جانب منه ، كونه من ) لكائن يف ذاته جلَّ وعال ا

 ينتمي لعامل األمر ، ووضعه ) القرآن الكرمي ( صفات اهللا تعاىل ، صاغه اهللا تعاىل بنص
نطق به عرب ذبذبات صوتية يف كحروف مرسومة يف عامل اخللق ، ون جلّ وعال بني أيدينا

من السفه واجلهل القول بأنَّ صورة أمر اهللا تعاىل احملمولة بعامل .. لذلك .. عامل اخللق 
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كحروف ( بصفات اهللا تعاىل ، وصورة أمر اهللا تعاىل ) وليس احتواء ( األمر كتعلّق 

احملمولة يف عامل اخللق ، مها عني صفات ) مرسومة بني أيدينا ، وكذبذبات صوتية منطوقة 
مل األمر ، هو احلامل ألمر اهللا تعاىل تعلّقاً بصفاته جلّ وعال ، وعامل عا....... اهللا تعاىل 

وعدم إدراك هذه املراتب ، جهلٌ يذهب .. اخللق هو احلامل آلثار صفات اهللا تعاىل 
  ..بصاحبه إىل التيه 

فالنور اسم صفة .. وما ينطبق على الروح كإضافة هللا تعاىل ، ينطبق على النور .. 
  :ىل لكتاب اهللا تعا
              

     ] 157: األعراف [  

              ]8: التغابن [  

كصفة لكتاب اهللا تعاىل خضع لفعل اإلنزال ، وهذا وحده    ما نراه أنَّ 
.. يكفي للقول بأنَّ النور ليس صفةً هللا تعاىل ، مبعىن ال ينتمي ملرتبة الذات اإلهلية وصفاا 

  :ومما يؤكِّد ذلك هو قوله تعاىل 
              

      ] 1: األنعام [   
:  على العبارة       : عطف العبارة اهللا تعاىل  فما نراه أنَّ.. 

      .. فالنور جعله اهللا تعاىل ، وهذا ينفي نفياً قاطعاً انتماءه
  ..ملرتبة الذات اإلهلية وصفاا 

هي من صنف إضافة األعيان ،    ومما يؤكِّد أنَّ إضافة النور إىل اهللا تعاىل .. 
  :املنفصلة عن الذات اإلهلية ، هو متثيله لنا بأشياء حسية 
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            ] 35: النور [  
،  ] 11: الشورى [           : اهللا تعاىل يصف ذاته بالعبارة.. 

وبالتايل فتمثيل .. مبعىن ال ميكن متثيل ذات اهللا تعاىل وصفاته بأي شيء من عاملنا املخلوق 
           :نور اهللا تعاىل بأشياء حسية 

               

         اة وصفايعين أنَّ النور ال ينتمي ملرتبة الذات اإلهلي..  

مرة ،  صفة هللا تعاىل ، وال –يف كتاب اهللا تعاىل  –مل ترد    فكلمة .. 

     :، والعبارة ..... الرمحن ، الرحيم ، السميع ، البصري : كورود األمساء 

     َّفورود كلمة .. أبداً .. اسم صفة هللا تعاىل ) النور ( ال تعين أن

    ضاف للمضاف إليهكخرب ي     أنَّ  –ذلك  – ال يعين
صفة هللا ) املُخزي ( فهل من املمكن لعاقل أن يقول بأنَّ .. أبداً .. النور صفة هللا تعاىل 

     : : هي خرب لكلمة    : تعاىل ، حمتجاً على قوله هذا بأنَّ كلمة 
     ] بأنَّ  أو أن يقول !!!!!!! ..؟ ] 35: النور )صفة هللا )  ناملُوه

         :   : هي خرب لكلمة    :  تعاىل ، حمتجاً على قوله هذا بأنَّ كلمة

         ] ؟ ] 15: األنفال.. !!!!!!!  
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 -  ةة املتابعة واإل: يعين  -بإطاره العام  - مفهوم الربوبيشراف والرعاية واملسؤولي

حيثيات  ال خيرج عن –حينما يتعلَّق باهللا تعاىل  -هذا ال يعين أنَّ هذا املفهوم .. ولكن .. 
 ..نعكس يف عاملي األمر واخللق على حد سواء ربوبية اهللا تعاىل ت.. أبداً .. عامل اخللق 

السماوات (( عامل اخللق ن شؤولتدبري ومفهوم الربوبية كمتابعة وقيومية وإشراف ف
  ..من خالل االستواء على العرش  تدبري أمور عامل اخللق ،عن ال ينفك ، )) واألرض 

كحال ، يتعلَّق مضمون فعل تدبري األمر احملمول      : ورود عبارة  ..
  :بعد خلق السماوات واألرض و، ا ، باالستواء على العرش 

               

             ............    ] 3: يونس [  

عامل ((  تعاىل للسماوات واألرض ربوبية اهللافك يبين لنا أنه ال ميكن .. هذا الورود .. 
ه عن تدبري،              : ))اخللق 

        : الستواء على العرشكحالٍ ل، مورمها أل جلَّ وعال

   .. ة هذا التفومية ، كونه متابعة وإشراف ورعاية وقيدبري هو ربوبي..  
  :عندما تتعلَّق بالسماوات واألرض ، من هنا نرى أنَّ ربوبية اهللا تعاىل .. 
              

              

             

           ] 28 - 23: الشعراء [  
فإضافة إىل . ..أبداً . ..عامل اخللق يف  – العام بإطارها –ال تعين حصر الربوبية ..  

 ة اهللا تعاىل لعامل اخللقالكرمي كون النصذا احلصر ، فإنَّ ربوبي السماوات  (( ال يقول
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.. ل االستواء على العرش ، ال تنفك عن تدبري أمور عامل اخللق ، من خال)) واألرض 
  .. كما رأينا 

  :أليس من عامل األمر ؟  ..كتاب اهللا تعاىل .. 
               

             ] 52: الشورى [  
  :من رب العاملني ؟ ،  )القرآن الكرمي (  ليس هذا الكتابأ.. 
               

           ] 37: يونس [  

  : هو من رب املُوحى إليه ؟ ، أليس القرآن الكرمي كوحي .. 
                          

  ] 106: األنعام [ 
نه قيوم على عامل اخللق ، وال ميكن ملؤمن اهللا تعاىل قيوم على عامل األمر ، كما أ.. 

مسؤوالً وليس متابعاً وليس قيوماً على حافظاً وليس عاقل أن يتصور بأنَّ اهللا تعاىل ليس 
  .. ، وعلى الروح ) القرآن الكرمي ( كتابه 
  ..أليس القرآن الكرمي نزل وأُنزل وتكفَّل اهللا تعاىل حبفظه ؟ .. 
           ] 9: احلجر [   

تبين فعل الترتيل ، الذي فاعله اهللا تعاىل ، واملفعول به ،     : أليست كلمة.. 

 ورعايتهاهللا تعاىل ر الترتيل كان بإشراف أال يعين ذلك أنَّ أم.. ؟    :  هو

، تبين    : أليست كلمة .. ذلك من متعلّقات الربوبية ؟  أليس.. ؟  وقيوميته
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احلفظ من أليس .. ؟  اًمستمر أليس احلفظ أمراً.. لنا حفظ اهللا تعاىل لكتابه الكرمي ؟ 

  ..متعلّقات الربوبية ؟ 
         : د قوله تعاىل عنوقفنا  كنا قدو.. 

    ] ورأينا أنَّ  ] 4: القدر ، :      ،ة اهللا تعاىل  خيضعانلربوبي :

            ف.. ؟  :    ال ميكن

 ..ينتمي لعامل األمر  –كما رأينا  –والروح ..    : ؤه من مفهوم الربوبية استثنا

    : الترتيل  قا بفعلتعلَّ     :  هذا إضافةً إىل أنَّ

        اهللا تعاىل ، ال ميكن أن يكون منتمياً  ق بأفعاليتعلَّ، وما
ال خيرج عن  ، وكلُّ ما هو دون ذات اهللا تعاىل وصفاته ..لذات اهللا تعاىل ولصفاته 
  ..سلطان ربوبيته جلَّ وعال 

، من هنا نرى أنَّ مفهوم الربوبية املتعلِّق باهللا تعاىل ، يشمل عاملي اخللق واألمر معاً .. 
: األعراف [             : عامل اخللق وليس حمصوراً ب

، كالمها يعود إىل اهللا     ، أم إجياد عامل    سواء خلق عامل ف .. ] 54

  ..     ذلك كرب هلماو،       :       : تعاىل
 -  كتاب اهللا تعاىل منمفهوم مسألة العرش يف إدراك  -نا نرى أن سبق ،كلِّ ما  من.. 

  :املراحل التالية  أمام
ألنَّ السماوات واألرض .. العرش قبل خلق السماوات واألرض كان على املاء  -  1

  ..مر يف عامل اخللق ، كان املاء مل تكونا خملوقتني ، فمتعلَّق تدبري األ
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           ] 7: هود [  

دوران املادة األوىل حول نفسها : مبعىن .. خلق السماوات واألرض يف ستة أيام  - 2
  ..ست دورات مكانية حتى استقرت هيئة السماوات واألرض 

يل ، فإنَّ تدبري بعد اكتمال خلق السماوات واألرض ، وأخذ الكون شكله احلا - 3
أمر : فالذي متَّ واكتمل هو .. األمر هلذه اهليئة اجلديدة للكون ، مرحلةٌ الحقةٌ هلذا اخللق 

، حال كونه جلَّ وعال يدبر ) العرش ( اهللا تعاىل على بيان الناموس احلامل لعامل األمر 
  ..، عرب هذا الناموس ) السماوات واألرض ( أمور عامل اخللق 

              

    ] 54: األعراف [  

              

     ] 3: يونس [  

               ]2: الرعد [  

              

        ] 59: الفرقان [   

              

     ] 4: السجدة [  
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  ] 4: احلديد [ 
مرات ، تفصل فيها )  6( ونراها ترد .. كما نعلم تفيد الترتيب    فكلمة .. 

االستواء على العرش ، وبني )) حيث خلقت يف ستة أيام ((  بني خلق السماوات واألرض
 ..إلهلي يف إدارة هذا  األمر ارية سابق على اكتمال تدبومن الطبيعي أنَّ خلق عامل املاد

  ..وقول موسى عليه السالم ، هو حماكاة هلذا الناموس .. العامل 
             ] 50: طه [  

االستواء على العرش ، ليس حركة مكانية زمانية حدثت مع الذات اإلهلية ، .. إذاً .. 
أمر اهللا تعاىل على بيان الناموس هو اكتمال إنما .. عاىل عن ذلك علواً كبرياً تعاىل اهللا ت

السماوات ( ، حال كونه جلَّ وعال يدبر أمور عامل اخللق ) العرش ( احلامل لعامل األمر 
  ..، عرب هذا الناموس ) واألرض 

املاء ، على  - كما رأينا  - فقبل خلق السماوات واألرض كان عرش اهللا تعاىل .. 
بتعريف هو وصف العرش آنذاك  ونرى أنَّ.. كون السماوات واألرض مل تكن خملوقة 

 ..املعرفة بأل التعريف  ليكون العرش بعد ذلك وارداً بصيغة..    : اإلضافة 

، حيث االنقالب الكوين يوم القيامة ، ستكون هناك ماهية أُخرى لعامل اخللق  ويف.. 
  :    : يف تلك املرحلة بتعريف اإلضافة العرش يوصف 

             

            

             
       ] 18 - 13: احلاقة [  
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  ..فاً بأل التعريف نرى أنَّ العرش املتعلِّق بذلك ، يرد معر ..عامل اآلخرة  ويف.. 

               

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

              ] 75 - 73: الزمر [  

واآليات اُألخرى (  ه معظم متناويل تفسري هذه اآلية الكرميةالتيه الذي غرق فيإنَّ .. 
انية زمانية على فرض تصورات مكعن  ناتج، ) احلاملة ملسألة االستواء على العرش 

 ص آياتهو، وعن عدم الوقوف على حقيقة صياغة نصدالالت نصوص كتاب اهللا تعاىل 
يكون باملنهج العلمي السليم ارد عن ي مسألة ، يف أواخلروج من التيه ،  ...الكرمية 

ج األهواء والتصورات املسبقة الصنع ، انطالقاً من مقدمات قرآنية ، للوصول إىل نتائ
  ..حيملها كتاب اهللا تعاىل 

  
   

 


