
  
  
  

 
 

          
                        

الكلمة القرآنية ترتبط ارتباطاً كامالً جبذرها اللغوي ، وحتمل معىن ال خيرج عـن   ..
له جذرها اللغوي ، وكنا قد رأينا أنَّ الكلمات القرآنيـة فطريـة   إطار املعىن الذي حيم

موحاة اقتضتها حكمة اهللا تعاىل ، وليست وضعية من اختيار البشر أُفرغَت فيها املعاين 
القرآنية ، إنما هي كلمات قاهلا اهللا تعاىل حبرفيتها كما هي متاماً يف عامل ما فوق املـادة  

نَّ ما ننطق به عرب ألسنتنا يف هذا العامل املادي هو االرتسام املـادي  واملكان والزمان ، وإ
  ..لقول اهللا تعاىل 

والكلمة القرآنية هي واحدة وصف وتسمية ، فتأيت امساً ، وتأيت صفةً ، وتأيت امساً  
وهي دائماً تستمد معناها من إطار املعىن الذي حيمله جـذرها  .. وصفةً يف الوقت ذاته 

  ..لذي تفرعت عنه اللغوي ا
ددة ، وبينها وعدم التمييز بني دالالت الكلمة القرآنية كاسم ذات تسمي ذواتاً مح

من صفات ذات ما ، ناتج عـن عـدم إدراك دالالت    كاسم صفة تصف صفةً خاصةً
  ..العبارات القرآنية احمليطة بالكلمات ، سواء كانت أمساء ذات أم أمساء صفات 



٢                  
 –من دالالت هذا اجلذر اللغوي  –يتفرع عن جذر لغوي ليحمل معىن اسم الذات  

أما أمسـاء الصـفات   .. يتعلّق مباهية الذات اليت متيزها عن غريها من الذوات اُألخرى 
 لتحمل معىن ع عن جذرٍ لغويمن دالالت هذا اجلذر اللغوي  –فتتفر–   بصـفة يتعلّق

  .. هذه الصفة مع ذوات أُخرى من صفات هذه الذات ، قد تشترك يف
فوصف الذات بعدة صفات تتفرع عن جذورٍ خمتلفة ، ال يعين جتزئة هذه الذات أو 

وإنَّ اشتراك الذات يف صفة من صفاا مع ذوات أُخرى عرب اسـم صـفة   .. تعدادها 
شـترك  متفرع عن جذرٍ لغوي ما ، ال يعين إلغاء هذه الذات وذوباا يف الذوات اليت ت

  ..معها ذه الصفة 
إنَّ عدم إدراك هذه احلقيقة القرآنية ، واالندفاع وراء التصورات املادية يف عامل اخللق 
، واالستسالم هلوى النفس واألفكار املُقولبة مسبقاً ، كلّ ذلك ، جيعل بعضهم يف موقعٍ 

الكلمة اسم ذات وبني ختتلط عنده األمور لدرجة ال يدرك فيها اخلطَّ الفاصل بني كون 
  ..كوا اسم صفة 

..... ) الكتاب ، الفرقان ( ذهب بعضهم إىل ربط صفات القرآن الكرمي .. ولذلك 
وذهـب  .. بأقسامٍ خاصة متميزة من القرآن الكرمي ، وكأنَّ هذه الصفات أمساء ذوات 

..... ) دهـد  كاجلن ، النمل ، اهل( بعضهم إىل إنكار ذوات ذُكرت يف القرآن الكرمي 
فزعموا أنَّ هذه الكلمات هي أمساء صفات لبعض البشر ، متجاهلني الصور القرآنيـة  

أنّ هذه الكلمات هي أمسـاء   –بشكلٍ ال لبس فيه  –احمليطة ذه الكلمات واليت تثبت 
  ..ذات وليست أمساء صفات 

ا اسم ذات كو، ولنقف عند بعض األمثلة لنرى كيف أنَّ إدراك حقيقة الكلمة .. 
وللصـورة القرآنيـة    ، أو اسم صفة ، هو أمر ضروري إلدراك الدالالت احلق للكلمة

  ..احمليطة ا 



٣                  

 كلمة       له اهللا تعاىل علىيف كتاب اهللا تعاىل ال تعين إالّ الكتاب الذي نز

 وكلمة .. ، وال تعين أي كتابٍ آخر  الرسول حممد       ال تعين إالّ الكتاب
 كتابٍ مساوي السماوي املعروف الذي أنزله اهللا تعاىل على بين إسرائيل ، وال تعين أي

 وكلمة .. آخر       ال تعين إالّ الكتاب الذي آتاه اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم
تب السماوية الثالثة ، يأيت ولذلك عندما يريد اهللا تعاىل أن يبين لنا مسألة ترتبط بالك.. 

  ..بأمسائها الثالثة ، وال يأيت بصفاا اليت تتداخل بينها 
                         ] ١١١: التوبة [  

فهي أمساء صفات هلذه الكتب ..... ) الكتاب ، الفرقان ، ( أما أمساء الصفات 
 فكلمة .. ية ، كلّ اسم صفة منها يصف أكثر من كتاب السماو       وردت

  ..يف القرآن الكرمي اسم صفة للقرآن الكرمي 
                       ] ٢: البقرة [   

  ..لسالم اسم صفة للكتاب الذي آتاه اهللا تعاىل ملوسى عليه ا –أيضاً  –وأتت 
                        ] ٥٣: البقرة [   

الذي آتاه اهللا تعاىل لعيسى عليه ) اإلجنيل ( اسم صفة للكتاب  –أيضاً  –وأتت 
  ..السالم 
                          ] ٣٠: مرمي [   

  ..والكتاب جعل يف ذرية نوحٍ وإبراهيم عليهما السالم 
                                         

        ] ٢٦: احلديد [  



٤                  
ان آتاه اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم كما أنه آتاه الكتاب كما رأينا ، وكذلك والفرق

   ..هلارون عليه السالم  –أعين الفرقان  –آتاه اهللا تعاىل 
                        ] ٥٣: البقرة [   

                  ]٤٨:  األنبياء [  
  .. والفرقان نزله اهللا تعاىل على الرسول حممد 

                   ] ١: الفرقان [  

  وصفة..     ) ة) بأل التعريفللقرآن  مل ترد إالّ  بالنسبة للرساالت السماوي
  ..الكرمي 
                     

      ] ١٥٧: األعراف [    
                     ]  التغابن :

٨  [  
 أما ورود كلمة ..    ) فقد وردت للرساالت السابقة وللرسالة ) بصيغة نكرة
  ..اخلامتة 
                

              

    ] ١٥: املائدة [   
             ] ٤٤: املائدة [     
            ] ٤٦: املائدة [     



٥                  
                   ] النساء :
١٧٤ [   

  ..الروح مل ترد إالّ لكتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي من بني الكتب السماوية  وصفة
                     

                          
  ] ٥٢: الشورى [ 

وقد وصف القرآن الكرمي روح صفةٌ تعين الصلة واملدد والقرىب من اهللا تعاىل ، وال
 بأل التعريف يف قوله تعاىل   بصفة      

   .. ة لرأيناه يتمحور أولو عدنا إىل السياق القرآين التايل هلذه العبارة القرآنين
  ) ..القرآن الكرمي ( حول كتاب اهللا تعاىل 

                     

                  

                 

                        

                    

  ] ٨٩ – ٨٥: اإلسراء [   
ن ختتص أن تصف أكثر من كتابٍ مساوي ، وميكن أيمكن للصفة الواحدة .. إذاً 

 بكتابٍ مساوي واحد كما هي صفة    وال ميكن .. اليت تصف كتاب اهللا تعاىل
كيف يكون ذلك وقد عطفت على بعضها يف .. هلذه الصفات أن تكونَ أمساَء ذات 



٦                  
الكتاب والفرقان يف وصف املنهج الذي فقد عطفت صفتا  ،ف الكتب السماوية وص
اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم  آتاه               
 وعطفت صفتا النور والكتاب يف وصف القرآن الكرمي ..  ] ٥٣: البقرة [   

               ] ١٥: املائدة [ ..  
وعطْف هذه الصفات على بعضها يف وصف ذات واحدة نراه يف اآلية الكرمية التالية 

  ..، اليت تعطف أربع صفات يف وصف الذات اإلهلية 
                   ] ٣: احلديد [  

ومبناسبة سياق حديثنا عن أمساء الذات وأمساء الصفات ، ال بد من اإلشارة إىل أنَّ 
ال بد أن تكون موجودةً يف كتاب اهللا تعاىل ، وبأل التعريف ، أمساء الصفات هللا تعاىل 

تعاىل ، بسبب غفلة بعض أما أن يتم إعراض بعضهم عن بعض أمساء الصفات هللا 
  [: السابقني عنها ، مثل الصفات    ،      ،       ،         

    ،      ،      [ .. عن كتاب اهللا تعاىل ف هذا ابتعاد ..  

                  

              ] ٥٤: الروم [ 
             ] ١٨: األنعام [ 
                      ] ٤٠: األنفال [  

           ] ١٨: يوسف [  
                 ] ٣: العلق 

– ٥ [  



٧                  
وباملقابل فقد وضعت كلمات على أنها صفات هللا تعاىل ، وهي ال وجود هلا يف .. 

  .......الضار ، اجلليل ، العدل ، الرشيد ، املنتقم ، : كتاب اهللا تعاىل ، مثل 
.. لمات القرآنية وإلدراك هذه احلقائق ال بد من الوقوف عند حيثيات تصريف الك

 فعلى سبيل املثال علينا أن نميز بني كلمة      يف كتاب اهللا تعاىل اليت تتعلّق
فتصف لنا اجلهد البشري يف يئة ) فُعال ( بالبشر ، حيث هذه الكلمة على وزن 

 : مبسألة اإلنبات  –أبداً  –األرض والبذور من أجل اإلنبات ، وال تتعلّق  

                           

             ] ز بني هذه ..  ] ٢٩: الفتحعلينا أنَّ مني

 الكلمة      وبني كلمة     وال تتعلّق ) فاعلون ( اليت هي على وزن
    : إالّ بالذات اإلهلية ، كوا تصف لنا فعل اإلنبات الذي ال يقدر عليه إالّ اهللا تعاىل 

             ]٦٤ – ٦٣: الواقعة [..  
مسألةً شبيهةً هلا ، ولكنها خمتلفةٌ عنها من  –يف كتاب اهللا تعاىل  –وهذه املسألة جند 

 فكلمة .. زاوية تصريف الكلمات    ال ( اليت هي على وزنإالّ، ال تأيت ) فع 

 .. صفةً هللا تعاىل            ] ٥٨: الذاريات [ .. فهذه

 الكلمة    ال ( اليت هي على وزنتصف لنا األسباب املنتجة للرزق ) فع ،
واليت تعمل بقدرة اهللا تعاىل ، وهذا ال يكون إالّ هللا تعاىل ، فكلُّ أسباب الرزق تعود إىل 

 بينما يف كلمة .. اهللا تعاىل وتعمل بقدرته      ، شابهاليت هي على وزن م
رأيناها تتعلّق بالبشر ، حيث هذه الكلمة تصف لنا األسباب اليت يبذهلا اإلنسان يف يئة 

  ..األرض من أجل اإلنبات ، فهذه الصفة هي للبشر 



٨                  

 كلمتا .. إذاً     ،     ، متشابه هما على تصريفعلى الرغم من أن

 كلمة  إالَّ أنَّ     تتعلّق بالبشر ، وكلمة    تتعلّق باهللا تعاىل..  

 بينما صفة ..     تأيت صفةً هللا تعاىل ) فاعلني ( اليت هي على وزن ،
  .. وللبشر 
        ]١١٤:  املائدة [  

      ]٥٨:  احلج [  
              ]٧٢:  املؤمنون [ 
              ]٣٩:  سبأ [ 
                ]١١:  اجلمعة [ 

 فكلمة     تصف لنا صورةَ تداول ) فاعلني ( اليت هي على وزن ،
.. ه الرزق بني البشر ، وهنا يكون لإلنسان جزٌء يف ذلك عرب إعطاء اآلخرين من رزق

 بينما صفة     ها ال تتعلّق إالّ بالذات ) فاعلون ( اليت هي على وزنرأينا أن
( اإلهلية ، كوا تصف لنا صورةَ فعل اإلنبات بعد يئة األسباب هلذا اإلنبات ، وهذا 

  ..ال يقدر عليه إالّ اهللا تعاىل ) اإلنبات 
 كلمتا .. إذاً     ،     هما على تصريفعلى الرغم من أن ،

 متشابه ، إالَّ أنَّ كلمة      تتعلّق باهللا تعاىل ، وكلمة     تتعلّق
  ..باهللا تعاىل وبالبشر 



٩                  
فعودة الصفة املعنية هللا تعاىل أو للبشر ، ال تتوقّف على تصريفها ، إنما تتعلّق مباهية 

واملرجع األول .. سألة ، ومبوقعها من قدرة اهللا تعاىل وتسخري األسباب يف إجيادها امل
   ) ..القرآن الكرمي ( واألخري يف كلّ ذلك هو كتاب اهللا تعاىل 

ومسألة إدراك الفارق بني كون الكلمة اسم ذات أم اسم صفة ، هي مسألةٌ ندرك 
  ..آلدم عليه السالم  أمهيتها يف مسألة األمر اإلهلي بسجود املالئكة

 كلمة  إنّ..         يف كتاب اهللا تعاىل تصف مسألتني اثنتني:  
، وهلا عاملها اخلاص ا  ال تعصي اهللا تعاىل أبداً كائناتتصف املالئكة ك – ١

  ..ومهامها اخلاصة ا ، وهي ليست مكلّفة كعاملي اإلنس واجلن         

                                  

                    ] ٦: التحرمي [    
 –أمر اهللا تعاىل الذي مل خيرجوا ترد يف كتاب اهللا تعاىل كاسم صفة للملتزمني ب – ٢
عن أمره جلّ وعال ، من املكلّفني الذين ميلكون القدرة على الطاعة واملعصية بآن  –أبداً 

وذلك إضافةً للمالئكة ككائنات هلا ماهيتها اخلاصة ا واردة عن عامل .. واحد 
 .. وهذه احلالة نراها جليةً يف قوله تعاىل .. التكليف                 

                       ] ٣٤: البقرة [ ..  

 ، من أفراد عامل اجلن إنَّ إبليس هو فرد                 

                        ] فقوله ..  ] ٥٠: الكهف

 تعاىل         ، املُكلَّف يف انتماء إبليس إىل عامل اجلن نوبي وصريح واضح



١٠                  
 ويف الوقت ذاته فإنَّ قوله تعاىل         يف استثناء إبليس  واضح جلي

  ..من املالئكة املأمورين بالسجود آلدم 
 إذاً العبارة القرآنية                  للمالئكة إهلي هي أمر

 ألفراد عامل اجلن ا ، ويف الوقت ذاته هي أمر ةة اخلاصتها املالئكيككائنات هلا ماهي
ن مل يكونوا قد عصوا اهللا تعاىل أبداً حىت ذلك احلني ، وهنا يدخل إبليس حتت األمر الذي

 والعبارة القرآنية .. اإلهلي كونه حىت ذلك احلني مل يعص اهللا تعاىل أبداً    

              ه قبل ذلك احلني مل يكن إبليس قدن لنا أنبيفسق عن ت
أمر ربه ، وبالتايل كان يتصف بصفة املالئكة ، وبالتايل يناله األمر اإلهلي بالسجود آلدم 

فقبل املعصية .. ومبعصيته هذه انتقل من صفة املالئكة إىل صفة الشيطان .. عليه السالم 
ولربما .. كان يتصف بصفة املالئكة ، وبعد هذه املعصية أصبح يتصف بصفة الشيطان 

صفون بصفة املالئكة  –يف عامل اجلن آنذاك  –جد والذين كانوا يت الكثري من عامل اجلن
  ..وسجدوا شأم شأن املالئكة ككائنات هلا ماهيتها اخلاصة ا 

 كلمة .. إذاً      هي اسم الذات هلذا الفرد من عامل اجلن       

    ا قبل معصيته ، وصفة الشيطان ، بينما ص صففة املالئكة اليت كان يت
ئة ، مها صفتان ناجتتان عن طاعته ائة باملااليت اتصف ا بعد معصيته حيث متثّلها م

ومعصيته هللا تعاىل ، ولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل حينما يخاطب هذا الكائن املعين بأداة 
 النداء ، إنما يخاطبة باسم الذات     ..  

                    ] ٣٢: احلجر [  

                                  

      ] ٧٥: ص [     



١١                  
مة القرآنية تصف ذاتاً أو أنها اسم صفة لذات ما ، وضرورة التمييز بني كون الكل

 نراها يف تفاعل إدراكنا مع دالالت النص القرآين                

                                  

                                  

                           

                                          

                    ] ٢٥ – ٢٣: يوسف [    

 العبارة القرآنية         ها أغلقت كلَّ النوافذ اليت يطلُّ منهاتعين أن
املكان الذي مها فيه على اخلارج ، سواٌء كان ذلك نافذةً ال مير منها البشر وهي النافذة 

كالذي نعرفه ، والذي  املعروفة اليت تكون لدخول الشمس واهلواء ، أم كان ذلك باباً
 فكلمة .. يعرب منه البشر بأجسادهم إىل الغرف      تعين هذين النوعني من

  ..منافذ املكان على اخلارج 
 ولكن كلمة      ه تعاىليف قول          داً ال ثاين لهتعين باباً حمد

، وبالتايل تعين الباب املعروف الذي ) النوافذ ( قي األبواب ، له ميزته اليت متيزه عن با
 وهذا الباب هو ذاته املعين بقوله تعاىل .. ندخل عربه إىل الغرف          

       فكلمة ،       ه تعاىليف قول           تصف الشيَء ذاته ،

 ه كلمة الذي تصف      يف قوله تعاىل                 ..  



١٢                  
وبني كلمة    ولننظر إىل النصوص التالية حماولني إدراك الفارق بني كلمة .. 

     ..  

                  ]١٠٧ : ألعرافا [   

                ] ٢٠ : طـه [   

                   ]٣٢ : الشعراء [   

تصف عصا موسى عليه السالم حينما عادت هلا احلياة ، مبعىن   إنَّ كلمة 
هي ضمن سياقٍ قرآينٍّ يصور حواراً ، ف حينما حتولت من مادة يابسة ميتة إىل مادة حية

  : بني اهللا تعاىل وبني موسى عليه السالم                 

                                   

                               

       ] لنا كلمة ..  ] ٢١ – ١٧: طه ة تصفففي هذه الصورة القرآني     

   فيها احلياة تدب ت إىل حالةل العصا ككائن جامد ميوتسعى مرحلةَ حتو

ليست اسم ذات للثعبان ، وليست اسم صفة للثعبان   فهذه الكلمة .. متحركة 
ا من حالتها امليتة لتصور لنا مرحلةَ حتوهل، إنها تصف احلياةَ اليت دبت يف العصا امليتة ، 

  ..إىل حالة تدب فيها احلياة فتسعى متحركة 
ن تكون اسم ذات للحيوان الزاحف املعروف ، فهذا أ  وال ميكن لكلمة 

احليوان ميوت واملوت نقيض احلياة ، وبالتايل حسب التصوير القرآين املُطلق ال ميكن أن 
  ..اسم ذات لذلك احليوان الزاحف   تكون كلمة 



١٣                  
 بينما يف اآليتني الكرميتني                  ]ألعرافا : 

١٠٧ [  ،                  ]نرى أنَّ السياق  ] ٣٢ : الشعراء ،
القرآين يصور حواراً بني موسى عليه السالم وبني فرعون ، وبإمكان القارئ أن يعود إىل 

يصور لنا القرآنُ الكرمي ويف هذا السياق  ،سوريت األعراف والشعراء لريى هذه احلقيقة 
 ، فكلمة مرحلةَ حتول تلك العصا إىل ثعبان مبني      هي اسم ذات للحيوان

  ..الزاحف املعروف 
وإنَّ عدم إدراك احلدود الفاصلة بني أمساء الذات وأمساء الصفات يف كتاب اهللا تعاىل 

ة املنهج ذاته  ، وكذلك بني أمساء الصفات فيما بينها ، قاد إىل خلطحىت يف فهم مرجعي
، قاد إىل  فعدم إدراك الفاصل بني صفة الرسالة وبني صفة النبوة يف شخص حممد .. 

  ..جزءاً من املنهج ) يف اجليل األول ( اعتبار الكثري من جزئيات التاريخ 
له يف القرآن الكرمي امسا ذات ، مها  النيب حممد    ،     ..

 فكلمة      هي امسه  ة واحدة يفث ، فقد ورد هذا االسم مربعقبل أن ي

 سياقٍ قرآينٍّ يصف لنا تبشري عيسى عليه السالم بالنيب       

       ] وكلمة ..  ] ٦: الصف  مسه هي ا  ، عثبعد أن ب

 وكلمة ) .. مفَعل ( فهي على وزن      تصف جانب النقاء والطهارة واخلالص

 وكلمة ..  هللا تعاىل يف شخصه     القرآن الكرمي ( تصف جانب الرسالة (

  ... وما يتعلّق ا يف شخصه 



١٤                  
 : ولو نظرنا يف العبارة القرآنية . .                   

                     ] لرأينا  ] ٥٠: األحزاب ،
بشرٍ وبني حممد كشخصٍ  صفة النبوة كطهارة ونقاء وخالص هللا تعاىل ، الفارق بني

 :  العبارةففي . .حاملٍ هلذه الصفة                    

       ، ة ، وليس باجلانب الشخصيبصفة النبو ةً تتعلّقنرى صياغةً قرآني ،
  .. بصيغة الغائب  وهي كما نرى

 : بينما يف العبارة القرآنية ..                    ًةنرى صياغةً قرآني
خالصةً للنيب : ( فاهللا تعاىل مل يقل .. ونراها بصيغة املخاطَب تتعلّق باجلانب الشخصي ، 

 نِنيمؤالْم وند نةً ( : ومل يقل  ،) مصاللَهخ  نِنيمؤالْم وند نم( ،    وذلـك بصـياغة
 ية السابقة هلا مشاة لصياغة العبارات القرآن                          

         .. ُما يقولإن :                    ..  
فلو كان اخلطاب القرآينّ متعلّقاً جبانبٍ واحد موجه جلانب النبوة ومقامها فقط .. 

إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكحها : ( باجلانب الشخصي ، لكان على الشكل  دون التعلّقِ
 نِنيمؤالْم وند نم ةً لَهصالد ) .. خحملم هاً للجانب الشخصيموج ولو كان اخلطاب 

ها خالصةً لَك إِنْ أَردت أَنْ تستنكح: ( فقط دون التعلّقِ مبقام النبوة لكان على الشكل 
 نِنيمؤالْم وند نم.. (  

ــاىل..  ــه تع   : إنَّ قول                                     

        االر ريدها تة ، مبعىن أنمقامِ النبوها لنفس بهت امرأة ر لنا أيتقاَء ، يصو
إىل شرف الدخولِ يف ساحة أزواجِ النيب ، عرب تطبيقها لألحكامِ اخلاصة بدخولِ هـذه  

 النيب موت من عدمٍ زواجٍ من اآلخرين بعد ، الساحة  ةوغري ذلك من األحكام اخلاص



١٥                  
خمتـارةً اَهللا  وهذه املرأةُ بعد أنْ تنصاع لألحكامِ اخلاصة ذا املقام ، ..... بأزواج النيب 

تعاىل ورسولَه والدار اآلخرة ، مبتعدةً عن زينة احلياة الدنيا من شهوة للرجال وغريِ ذلك 
تكـونُ  .. بعد ذلك .. ، داخلةً هذا املقام عرب حصولها على شرف الزوجية مع النيب 

 : كرجل  كأُنثى خالصةً لشخصه                    .. هامبعىن أن
تكونُ كعالقة زوجية بني ذكرٍ وأُنثى مرتبطةً مع حممد الشخص ، حيثُ حممد الشخص 

  ..الذكر هو املقابل هلا كأنثى يف هذه العالقة الزوجية 
، بني اجلانب الشخصي ، وبني جانب النبـوة ،   إذاً علينا أن نميز يف شخصه .. 

ندرك دالالت الكثري من آيات كتابِ  التمييز ضروري كيوهذا .. وبني جانب الرسالة 
  : آمن مبا أُنزلَ إليه من ربه ، يقول تعاىل  الرسول . ....اهللا تعاىل 
                                

                                   

          ] ٢٨٥: البقرة [  
هل اآليـات  .. ولكن ..  فهذه العبارات القرآنيةُ تصف صفةَ الرسالة يف ذاته .. 

  .. !!!كرسول ؟ التالية ختاطبه 
                               

                           

                ] ٩٥ – ٩٤: يونس  [  

                                   

                                 



١٦                  
                                            

  ] ٧٥ – ٧٣: اإلسراء [ 
، له هواجِسـه النفسـية    بشرإنما ختاطبه كشخص .. بالتأكيد ال تخاطبه كرسول 

هو  بشرية كغريه من البشر ، والنيبله طبيعته ال هو فرد بشر إنَّ الشخص.. كأي إنسان 
النقي الطاهر اخلالص هللا تعاىل ، والرسول هو ذلك النيب احلامل ملنهج اهللا تعاىل ، والذي 

  .. يطلب اهللا تعاىل منه إيصالَ املنهج للناس 
 بصفة الرسالةولذلك فصفةُ التشريع تتعلّق    الـنيب بصـفة ال ، وحصراً ، وال تتعلّق

  ..واآليةُ الكرمية التالية تبين هذه احلقيقة .. باجلانب الشخصي 
                                       
    ] ١: التحرمي [ 

  :كنيب وليس كرسول  تعاىل هنا يخاطب نبيه  اهللا           ،  منه ويطلب
  د أن يلتـزمحمم من النيب ما أحلّه اهللا تعاىل له ، مبعىن أنَّ اهللا تعاىل يطلب مأالّ حير كنيب

  ..م اليت حيملُها الرسولُ حممد باألحكا
  :أيضاً يف قوله تعاىل  نقرؤها،  وصفةُ النبوة دون الرسالة يف شخصه .. 
                            

       ] ٤٣: التوبة [  

،  اًفالذي أذن للمعنيني ذه اآلية الكرمية هو النيب حممد ، وليس الرسولَ حممـد .. 
 لَههنا فَع فاإلذْنُ املعين منه ، ولي القرآين املوحى من السماء باجتهاد س كتفسريٍ للنص

بأنْ يأذنَ ألولئك ، مثّ بعد ذلك يلومه  فليس من املعقول أن يأمر اهللا تعاىل رسولَه .. 
  ..على التزامه مبا أمره به ؟ 

  :املُخاطب يف قوله تعاىل .. إذاً .. 



١٧                  
                            

                    ] ٦٥: النساء [  
املُخاطَب هنا هو الرسولُ ، وليس النيب أو محمداً كبشر مجرد عن صفة الرسالة .. 

..  دركرِ الط حكمة اهللا تعاىلمن هنا نبِتعلُّق أَمالرسالة  )يف القرآن الكرمي (  اعة بصفة
  .. فأَمر الطاعة يف كتابِ اهللا تعاىل ، يأيت دائماً وأبداً متعلّقاً بصفة الرسالة .. حصراً 
             ] ٣٢: آل عمران  [  

         ] ١٣٢: آل عمران [   

          ] ٥٩: النساء  [  

           ] ٩٢: املائدة [   

           ] ١: األنفال [   

         ] ٢٠: األنفال [   

          ] ٤٦: األنفال [  

              ] ٥٤: النور [   

       ] ٥٦: النور [   

          ] ٣٣: حممد [  

           ]ادلة١٣: ا  [  

            ] ١٢: التغابن [  



١٨                  
من هنا ... فليس من العبث أن يتعلَّق أمر الطاعة دائماً بصفة الرسالة دون غريها .. 

ندرك عظمة الصياغة القرآنية يف النص التايل الذي ترد فيه صيغة الرسالة دون أي صيغة 
  ..أُخرى 
                           ] آل عمران :
١٠١ [  

 إنَّ العبارة القرآنية          تعين–  ا الصاحلة لكلِّ زمانبدالال
فمحمد الشخص مات ، ولكن منهج الرسالة الذي أنزله .. وفيكم منهجه  –ومكان 

  ..ازال وسيبقى إىل قيام الساعة اهللا تعاىل عليه م
  ..ولننظر إىل النص التايل 

                                  
    ] ٤٥: الزخرف [ 

 بناًء على العبارة القرآنية                     كيف سيسأل
 لَه من الرسل ؟قَب نأال تعين هذه العبارة النظر يف مناهج الرسل السابقني !!! .. م

مع الرسل  أما القول بأنها خاصة باإلسراء واملعراج وبلقاء النيب .. عليهم السالم ؟ 
دليلٍ عليه ، ال يف حيثي وجد أيات السياق السابق والالحق السابقني ، فهو قولٌ ال ي

  ..هلذه العبارات القرآنية ، وال يف غريها من آيات كتاب اهللا تعاىل 
وهكذا نرى أنَّ إدراك احلدود الفاصلة بني أمساء الذات وأمساء الصفات يف القرآن 

مرجعيته الصور القرآنية احمليطة بالكلمة وجبميع مشتقّاا يف  ، إدراكاً سليماًالكرمي 
ب اهللا تعاىل ، هو ضرورة لفهم القرآن الكرمي فهماً صحيحاً بعيداً عن ضالالت كتا

  ..الضالني 



١٩                  
والزعم بأنَّ الكلمة القرآنية ميكنها أن حتملَ دالالت كلمة أُخرى هو زعم باطل ، 

 ومثل هذا الزعم نراه يف تفسريهم لكلمة     يف اآلية الكرمية :     

                           ] ٨٢: األنعام [    

 لقد استشهدوا بروايات موضوعة كالرواية التالية على أنّ كلمة      يف هذه
  ) ..بشرك ( اآلية الكرمية تعين 

  :حسب ترقيم العاملية )  ٣١٧٥( البخاري 






 

 ، فإنَّ كلمة   ى قولهم غري الصحيح واملُفترى على الرسول بناًء عل     يف
) .. بِشرك ( هذه اآلية الكرمية وضعت بغري مكاا ، واألفضل أن تستبدل بكلمة 

وقولُهم هذا هو قمةُ اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل ، الذي تكمن معجزته يف صياغته اللغوية 
 أن نستبدلَ ، فكيف ال يستقيم إالَّ بعد كرمية يف تفسريِها  –فهمنا آلية–  كلمةً بكلمة

يف هذه اآلية الكرمية بدل كلمة ) بشرك ( وملاذا مل يضع اهللا تعاىل كلمة !!! .. أُخرى ؟
    إن كان زعمهم صحيحاً ؟.. !!!  

: ن بصفتني أنهم يتصفواآليةُ الكرميةُ تصف حالَ الذين يعطيهم اُهللا تعاىل األمن ، ب
.. األوىل هي أنهم آمنوا ، والصفةُ الثانيةُ أنهم مل يلبِسوا إميانهم هذا بظلم  الصفة

وإلدراك دالالت هذه اآلية الكرمية ال بد من العودة إىل كتاب اهللا تعاىل ، إلدراك 
  :دالالت كلمة    ..  



٢٠                  
يف إطارِ ) ل ، ب ، س ( ت اجلذر اللغوي يف كتابِ اهللا تعاىل تدور دالال.. 

واللباس  ..اإلحاطة والتغطية والستر ، فاللباس هو ما يحيطُ بالالبس وما يغطّيه ويستره 
الذي يوارِي سوآتنا يحيطُ ا ، ويغطّيها ويسترها ، ولباس التقوى هو إحاطةُ أنفِسنا 

  :يقولُ تعاىل  ..وسترها بالورع وتقوى اهللا سبحانه وتعاىل           

                                 

          ] ٢٦: األعراف [  
مغطِّياً للحقِ وحميطاً به وساتراً له ، يقولُ  وإلباس احلق بالباطلِ هو جعلُ الباطلِ.. 
  :تعاىل 
                                 

  ] ٧١: آل عمران [ 
يف كتاب اهللا ) ل ، ب ، س ( هذه هي حدود دالالت مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
 : وقولُه تعاىل ... تعاىل                            

          ] عظيم  ] ١٣: لقمان ظلم ركلنا أنَّ الش نبيلُ يهذا القو ،
شرك هو ظلم ، وليس كُلُّ ظلمٍ  فكلُّ.. ، وال يقتضي ذلك أنَّ الظلم هو عني الشرك 

ظ ، ل ، (  : هذا ما ندركُه يف تدبرنا السليم لدالالت اجلذرين اللغويني.. يكون شركاً 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ش ، ر ، ك ( : ، و ) م 

الْأَمن وهم  الَّذين آمنوا ولَم يأتوا بِشيٍء من ظُلْمٍ أُولَئك لَهم[ : واُهللا تعاىل مل يقل .. 
، حىت يشق ذلك على الناس ويقولوا يا رسولَ اِهللا أينا ال يظلم نفسه ، كما  ]مهتدونَ 

إنما يقول .. يزعم واضعو هذه الرواية ، وكما يسوق من بعدهم عابدو أصنام التاريخ 
  : جلّ وعال                     



٢١                  
    .....  بني قولِ اهللا تعاىل فالفارق كبري              ،

  .. ]ولَم يأتوا بِشيٍء من ظُلْمٍ [ وبني العبارة املفترضة املناسبة لزعمِ واضعي هذه الرواية 
  :بارة القرآنية الع.. إذاً ..            غطّواتعين الذين مل ي ،

فإلباس اإلميان بظلم يعىن أنَّ اإلميان .. إميانهم بظلم ، أي مل جيعلوه حماطاً ومستوراً بظلم 
معجزةُ  هذا ما تعنيه العبارةُ القرآنية اليت تكمن.. أصبح مغطى وحماطاً ومستوراً بظلم 

صياغتها اللغوية يف هذه الصياغة املطلقة ، دون أن نستبدلَ فيها كلمةً بكلمة ، ودونَ أنْْ 
  ..نفهم معناها من خالل دالالت كلمات ال وجود هلا يف ظاهر صياغتها اللغوية 

ا كلُّ كلمة قرآنية وضعت مبكاا باختيار اهللا تعاىل املطلق حبيث ال تنوب عنه.. إذاً 
  ..، وهذا ما مييز النص اإلهلي املُطلق عن النصوص البشرية الوضعية أي كلمة أُخرى 

 
 


